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Σ
τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν πέσει μαύρες
πλερέζες και, όπως όλα δείχνουν, το κόμμα
βγαίνει πολλαπλά τραυματισμένο και στον
κεντρώο χώρο. Η υπόθεση της Καϊλή αφή-

νει... μαύρο αποτύπωμα στο πολιτικό σκηνικό ξυ-
πνώντας μνήμες προηγούμενων δεκαετιών του ΠΑ-
ΣΟΚ, δηλαδή των σκανδάλων στα οποία ενεπλάκη.
Αφήστε δε που δικαιώνονται όσοι έλεγαν μέσα στο
κόμμα ότι η επιλογή είναι ανάμεσα στον Μητσοτάκη
και το... χάος.

Οι δημοσκοπήσεις που αναμένονται προσεχώς θα
αποτυπώσουν το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ταυτό-
χρονα ανοίγει ένας κύκλος, με τον Τσίπρα να επιχει-
ρεί να προσεταιριστεί κόσμο από το ΠΑΣΟΚ που δεν
πήγε ποτέ στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρί-

σκεται σε ένα κομβικό σημείο όπου κινδυνεύει να
χάσει όχι μόνο τη δική του ισχυρή πολιτική παρουσία
στο κόμμα αλλά και την ίδια την πολιτική επιβίωση
του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι λίγοι αυτοί που έλεγαν εδώ και
πάρα πολύ καιρό ότι «στο τέλος ο Τσίπρας θα κάνει
μια χαψιά και τον Νίκο και το ΠΑΣΟΚ». Και το κακό
είναι ότι ενδέχεται να επαληθευτούν…

Ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ
καλά ότι οποιαδήποτε σύμπλευση με την Κουμουν-
δούρου θα οδηγήσει σε πολιτική τερατογένεση, όπως
πολύ εύστοχα είχε εκτιμήσει ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Ο δε Νίκος Ανδρουλάκης είναι
μαθηματικά βέβαιο ότι αν συνεχίσει πάνω σε αυτό τον
καμβά της δήθεν προοδευτικής διακυβέρνησης, θα
έχει την τύχη του Πάνου Καμμένου και των ΑΝΕΛ.

Το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά και οι προσε-
χείς εκλογές είναι κομβικές όχι μόνο για το μέλλον
των πολιτικών σχηματισμών αλλά και για τον τόπο συ-
νολικά. 

Η χώρα δεν σηκώνει άλλα «παιχνιδάκια» από νεα-
ρούς μαθητευόμενους μάγους και λαϊκιστές. Ξέρετε
τι εκτιμούν έμπειροι πολιτικοί αναλυτές; Ότι ο Νίκος
Ανδρουλάκης έπαθε το «σύνδρομο του Δον Κιχώτη»,
όταν έσπαγε τα κοντάρια του πολεμώντας τους ανε-
μόμυλους νομίζοντας ότι είναι γίγαντες.

O πρόεδρος κοιμάται και ξυπνάει με την αγωνία ότι
κάποιοι θέλουν να του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα
πόδια. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, το τραβάει μόνος
του το χαλί… 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το Qatarαμένο ΠΑΣΟΚ και το σύνδρομο του Δον Κιχώτη

Δεν είναι λίγοι όσοι
έλεγαν εδώ και πάρα
πολύ καιρό ότι 
«στο τέλος ο Τσίπρας
θα κάνει μια χαψιά 
και τον Νίκο 
και το ΠΑΣΟΚ»
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Συνέχεια των μαραθώνιων
διαπραγματεύσεων την
προσεχή Δευτέρα με νέα
σύναξη υπουργών Ενέργειας
της ΕΕ στις Βρυξέλλες

Στη μάχη για «ένα ρεαλιστικότερο πλαφόν», η Αθήνα
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως το κάνει με συ-
νέπεια από τον προηγούμενο Μάρτιο και τις προωθημένες
τότε προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω
του σχεδίου 6 σημείων.

Μάλιστα, πηγές του υπουργείου Ενέργει-
ας τόνιζαν ότι ο Κώστας Σκρέκας έφερε
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα
συμβιβαστικό κείμενο 3 σημείων προκει-
μένου να καμφθούν οι αντιρρήσεις χωρών
όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Αυστρία
που οχυρώνονται πίσω από την ανεδαφική πάντως
εισήγηση της Κομισιόν περί πλαφόν ύψους 275 ευρώ.

Κοινοτικές πηγές επιβεβαίωναν αργά χθες το απόγευ-
μα και ενόσω η συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας
ήταν ακόμη σε εξέλιξη πως είχε καταγραφεί μια κάποια

πρόοδος ως προς τη διαδικασία άρσης του πλαφόν,
σε περίπτωση που κριθεί πως η εφαρμογή του

είναι αντιπαραγωγική, θέμα που ενδιαφέρει
πρωτίστως το Βερολίνο.

Στον αντίποδα, η συζήτηση για ένα δυναμικό
πλαφόν ήταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, με την

Αθήνα και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Πολωνία
και το Βέλγιο, να τάσσονται υπέρ ενός κυμαινόμε-

νου ως επί το πλείστον πλαφόν στη ζώνη άνω των 150 ευ-
ρώ. Σημαντικές ακόμη εκκρεμότητες, η διάρκεια ισχύος

αυτού του πλαφόν, καθώς και σε ποια συμβόλαια αυτό θα
εφαρμοστεί.

Έως και την ύστατη ώρα, πάντως, η Αθήνα διά του υπουρ-
γού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα επιχειρούσε να λειτουργήσει
ως γεφυροποιός δύναμη ώστε να μη χαθεί και αυτή η ευκαι-
ρία. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ενέργειας, ο Έλλη-
νας υπουργός οργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας δείπνο με
τους ομολόγους του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εν συ-
νεχεία, συναντήθηκε με τους υπουργούς Ενέργειας που συμ-
μερίζονται την προσέγγιση της Αθήνας για ένα δυναμικό πλα-
φόν, ενώ το πρωί της Τρίτης και προτού ξεκινήσει επισήμως η
Υπουργική Σύνοδος συναντήθηκε με τους ομολόγους του της
Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στη μάχη για «ένα ρεαλιστικότερο πλαφόν»

Α
κόμη ένα θρίλερ δυστυχώς χω-
ρίς αίσια κατάληξη για το φλέ-
γον ζήτημα των τελευταίων μη-
νών, ήτοι το υπέρογκο ενεργει-

ακό κόστος στο φόντο του συνεχιζόμενου
ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, διαδρα-
ματίστηκε χθες στην έδρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις Βρυξέλλες, καθώς η Σύνοδος
Υπουργών Ενέργειας ήταν μια από τις τε-
λευταίες ευκαιρίες της Ένωσης να συγκε-
ράσει τις υφιστάμενες και σημαντικές δια-
φορές της και να εξεύρει τη χρυσή τομή για
ένα ρεαλιστικό πλαφόν στη χονδρική τιμή
του φυσικού αερίου.

Στο παρά... ένα μιας ακόμη Συνόδου Κο-
ρυφής των Ευρωπαίων ηγετών στη βελγική
πρωτεύουσα, πληροφορίες φέρουν τις
Γερμανία και Ολλανδία να μην υποχωρούν
από τη θέση τους για ένα υψηλότατο και
αναποτελεσματικό πλαφόν, ως εκ τούτου οι
υπουργοί Ενέργειας ανανέωσαν το ραντε-
βού τους για την προσεχή Δευτέρα. Πάν-
τως, το ζήτημα του πλαφόν θα συζητηθεί

και σε επίπεδο αρχηγών στο αυριανό Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής. Κοινοτικές
πηγές με καλή πληροφόρηση επί του θέ-
ματος εκτιμούσαν πως αν βρεθεί η χρυσή
τομή στο ζήτημα του κυμαινόμενου πλα-
φόν και στο ύψος αυτό, τα λοιπά εκκρεμή
ζητήματα δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα
καθ’ οδόν προς έναν τελικό συμβιβασμό.

Από προχθές Δευτέρα πάντως οι Ευρω-
παίοι υπουργοί Ενέργειας ενεπλάκησαν σε
έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις
προκειμένου να μικρύνει η απόσταση ανά-
μεσα στα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα,
να επιτευχθεί σύγκλιση στα σημαντικά εκ-

κρεμή ζητήματα, ούτως ώστε να ενεργο-
ποιηθεί ένας μηχανισμός συγκράτησης
των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου
προκειμένου να προστατευτούν ενόψει του
χειμώνα νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανά
την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Θρίλερ στη Σύνοδο
για το φυσικό αέριο

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Παρουσία του πρωθυπουργού ξεκίνησε χθες η πενθή-
μερη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού στη
Βουλή, του πρώτου εκτός μνημονίων και πλαισίου ενι-
σχυμένης εποπτείας. Η πρώτη μέρα συζήτησης περιε-
λάμβανε τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε και ζητήματα που θεωρεί ότι ευνο-
ούν την πολιτική του ατζέντα, όπως το θέμα των παρακο-
λουθήσεων αλλά τον θάνατο του 16χρονου από τα πυρά
αστυνομικού.

Προϋπολογισμό «συνέπειας, συνέχειας και σταθερό-
τητας σε μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας» τον χαρα-
κτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
οποίος αποτυπώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της
χώρας. Για τον ΣΥΡΙΖΑ που καταψηφίζει, όπως και τα

υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, «σφραγίζει μια
πολιτική αδικιών και πολλαπλασιασμού των αδιεξόδων
για την πλειονότητα των πολιτών».

«Η κοινωνία φτωχοποιείται και εσείς ασκείτε πολιτική
ολιγοπωλίων», είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έφη

Αχτσιόγλου απευθυνόμενη στην κυβερνητική πλειοψη-
φία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κυβερνά με περιφρόνη-
ση προς τους πολίτες, τους θεσμούς και τη δημοκρατία,
για αυτό και δεν θα μακροημερεύσει.

«Ο προϋπολογισμός παραθέτει ένα ακόμη success
story, έχετε κακή σχέση με τους αριθμούς και χειρότερη
με τις ανάγκες της κοινωνίας», υπογράμμισε ο εισηγητής
του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, κάνοντας λόγο για μια
βαθιά άδικη κοινωνική συνταγή. Η συζήτηση του προ-
ϋπολογισμού ολοκληρώνεται με την ομιλία του πρωθυ-
πουργού το βράδυ του Σαββάτου και την ονομαστική ψη-
φοφορία που ισοδυναμεί με παροχή ψήφου εμπιστοσύ-
νης στην κυβέρνηση. 

Στέλλα Παπαμιχαήλ

«O
λοι εναντίον όλων» βρίσκον-
ται και πάλι στην εγχώρια πο-
λιτική αρένα μετά τις παρε-
νέργειες που προκάλεσε η

έκρηξη του σκανδάλου με την εμπλοκή της
Εύας Καϊλή. Εκεί που ο καθένας «έκλεινε με το
τρόπο του το μάτι» σε ενδεχόμενη μετεκλογική
συνεργασία, τώρα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ξεκι-
νούν και πάλι από την ίδια αφετηρία, αλλά σε ένα
πολύ πιο επιβαρυμένο τοξικά πολιτικό κλίμα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη η γραμμή άμυνας
που επέλεξαν -να χρεώσουν τη Εύα Καϊλή στη
ΝΔ- έχει δημιουργήσει συνθήκες μετωπικής
σύγκρουσης αλλά και αναδιάταξης του στρατη-
γικού σχεδιασμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχεται η ρητο-
ρική της αυτόνομης πορείας. Ενδεικτική είναι
η τοποθέτηση του επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Είναι αυτονόητο ότι ένα προ-
οδευτικό κόμμα επιδιώκει τον σχηματισμό
μιας κυβέρνησης που θα εφαρμόσει προοδευ-
τικό πρόγραμμα. Έχουμε ριζικές διαφωνίες με
τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα δεν θέ-
λουμε να έχουμε καμία σχέση με τον λαϊκισμό
και το πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν του
ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως η αποδοχή και
εφαρμογή του προγράμματός του αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να συ-
ζητήσει για συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα
μετά τη λαϊκή ετυμηγορία». Παράλληλα, ο κ.
Κατρίνης πρόσθεσε με νόημα: «Δεν έχουμε
καμία αγωνία να συμμετάσχουμε σε οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση ως “συμπλήρωμα” και “βολι-
κός εταίρος”. Διατηρούμε την αυτονομία μας
και το προοδευτικό μας πρόσημο και έχουμε
ξεκάθαρες θέσεις που δίνουν λύσεις και απαν-
τήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Οι όποιες

ερμηνείες δίνονται, ότι το ΠΑΣΟΚ λοξοκοιτάει
δήθεν προς τα δεξιά ή τα αριστερά του, είναι εκ
του πονηρού».

Στο ίδιο ύφος και ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος. Ερωτη-
θείς για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργα-
σιών και την επίδραση που ενδεχομένως να
έχει η υπόθεση της Καϊλή, τόνισε ότι «ποτέ δεν
είχαμε ανασφάλεια και αμηχανία να κρατάμε
μεζούρα και αποστάσεις».

Απεταξάμην την Εύα
Στο μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με πα-

ρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοι-
νοβουλίου επιχείρησε να περάσει στην επό-
μενη μέρα και να διώξει τη βαριά σκιά του

σκανδάλου από το ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό,
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπροστά σε ένα
«μουδιασμένο» Ευρωκοινοβούλιο πρότεινε
«να απαγορεύεται σε κάθε Ευρωπαίο αξιω-
ματούχο να γίνεται λομπίστας μετά το πέρας
της θητείας του» επισημαίνοντας: «Όπως
φτιάξαμε την ειδική υπηρεσία ελέγχου των
κινητών ευρωβουλευτών και συνεργατών
από κακόβουλα λογισμικά για να προστα-
τεύσουμε τη δημοκρατία μας, αύριο το πρωί
κιόλας να συγκροτήσουμε ένα ειδικό όργα-
νο εξονυχιστικού ελέγχου των περιουσια-
κών στοιχείων των ευρωβουλευτών και πώς
αυτά αποκτήθηκαν».

Ο κ. Ανδρουλάκης, όπως είπε, «είναι δύο
κινήσεις που θα βοηθήσουν να έρθει το φως

και να απομακρυνθεί κάθε σκιά. Το οφείλου-
με στους πολίτες που εκπροσωπούμε. Το
οφείλουμε στο όραμα της Ενωμένης Ευρώ-
πης». Αφού συνεχάρη τις βέλγικες Αρχές που
αποκάλυψαν αυτό το σκάνδαλο, «σε αντίθεση
με άλλους που συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα»,
όπως είπε χαρακτηριστικά στρέφοντας το
βλέμμα του στο εσωτερικό της χώρας, πρό-
σθεσε πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
θέτει σε καθεστώς ανυποληψίας την ευρω-
παϊκή δημοκρατία». Αναφερόμενος στην εμ-
πλοκής της κυρίας Καϊλή στο σκάνδαλο δια-
φθοράς, υποστήριξε πως «από την πρώτη
στιγμή που έμαθα για αυτήν τη σοκαριστική
υπόθεση προχώρησα άμεσα στη διαγραφή
της κυρίας Καϊλή από το κόμμα μας». 

Χαμηλοί τόνοι στο πρώτο ημίχρονο του προϋπολογισμού

Γραμμή άμυνας από
το ΠΑΣΟΚ για την Καϊλή

Προσπάθεια της Χαριλάου
Τρικούπη να φύγει από τη βαριά

σκιά του σκανδάλου -
Ανδρουλάκης: «Να

απαγορεύεται σε κάθε
Ευρωπαίο αξιωματούχο 

να γίνεται λομπίστας μετά το
πέρας της θητείας του»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Κ
αι ξαφνικά, εκεί που στην
Κουμουνδούρου υπήρχε μια
σχετική δυσπιστία σχετικά με
τον χρόνο των εκλογών και αν

αυτές θα είναι πράγματι πρόωρες, θεω-
ρώντας ότι το συγκεκριμένο σενάριο έχει
«καεί» από την πλευρά της κυβέρνησης,
οι... σειρήνες του εκλογικού «συναγερ-
μού» που είχε σημάνει ο πρόεδρος του
κόμματος στην τελευταία συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραμματείας ήχησαν ξανά και
οι εκτιμήσεις άλλαξαν άρδην.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση
πλέον είναι πως «υπό το βάρος των τελευ-
ταίων στοιχείων» για την υπόθεση της πα-
ρακολούθησης του υπουργού Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη και τον «φόβο νέων
αποκαλύψεων» η κυβέρνηση «δεν μπο-
ρεί να σταθεί πια» και σχεδιάζει «εκλογι-
κό αιφνιδιασμό». 

Ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα
εκτιμούν πως η Βουλή πιθανότατα θα κλεί-
σει για την περίοδο των εορτών μετά τη συ-
ζήτηση του προϋπολογισμού και τη -δεύ-
τερη μέσα σε λίγες ημέρες- «μονομαχία»
Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα
και δεν θα ξανανοίξει παρά μονάχα με δια-
φοροποιημένο τον συσχετισμό. Αυτό κα-
θώς -κατά την εκτίμησή τους- θα έχουν
μεσολαβήσει η προκήρυξη των εκλογών
από τον πρωθυπουργό και ακολούθως η...
πραγματοποίησή τους.

Με τον μητροπολίτη Φθιώτιδας
Τα μηνύματα που δείχνουν ότι η Κου-

μουνδούρου ετοιμάζεται για τις εκλογές
και θεωρεί ότι θα έρθουν λίαν συντόμως,
δεν είναι ένα αλλά πολλά και εντοπίζονται
σε μια σειρά κινήσεις και δηλώσεις του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατ’ αρχάς, ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις
συνεχείς περιοδείες του στη Βόρεια Ελλά-
δα και σε περιοχές που τον έχουν «πληγώ-
σει» εκλογικά, περιόδευσε την Τρίτη στη
Λαμία. Εκεί, στο πρόγραμμα των συναντή-
σεών του, υπήρχε και αυτή με τον μητρο-
πολίτη Φθιώτιδας Συμεών, η οποία εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της προσέγγισης που
επιχειρεί σε ένα πιο συντηρητικό κοινό,
από το οποίο έχει ανάγκη να αποσπάσει
ψήφους τόσο προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ
όσο και για να «κοντύνει» τη Νέα Δημο-
κρατία. 

Ουσιαστικά η στρατηγική του Αλέξη Τσί-
πρα βασίζεται πάνω στη θεώρηση νίκης, το
κλείσιμο του δρόμου της αυτοδυναμίας
της ΝΔ για τη δεύτερη κάλπη. 

Χαμηλές προσδοκίες 
Ο ίδιος πάντως -και αυτό αποτελεί στρο-

φή στη ρητορική του- φρόντισε στη συνέν-
τευξή του στο Open να χαμηλώσει τον πή-
χη των προσδοκιών στους φίλους του κόμ-

ματος. «Εγώ δεν θέλω να σας πω ότι αυτή
τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος ενθου-
σιασμός, δυστυχώς το κλίμα στην ελληνι-
κή κοινωνία είναι κλίμα απογοήτευσης.
Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυ-
τή η εικόνα με το άνετο προβάδισμα που
δίνουν οι μετρήσεις στο κυβερνητικό κόμ-
μα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει με
αυτή του τη φράση το προβάδισμα της Νέ-
ας Δημοκρατίας και αρκείται να συμπλη-
ρώσει πως «δεν είναι άνετο». 

Παράλληλα, στην επόμενη ακριβώς
φράση του έθεσε ως όρο για το αποτέλε-
σμα που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη την
«κινητοποίηση» νέων που απείχαν από
προηγούμενες εκλογικές μάχες, μιλώντας
κυρίως στο εσωτερικό του κόμματός του
και δείχνοντάς τους πού θα πρέπει να
«στοχεύσουν».  «Εάν στην κάλπη πάνε νέ-
οι άνθρωποι που παλαιότερα απείχαν, αυ-
τοί οι οποίοι σήμερα λένε “βρε αδερφέ,
δεν βγαίνει τίποτα με την πολιτική”. Αν

πεισθούν -κι αυτή είναι δική μας ευθύνη
τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, να πείσουμε-, τότε νο-
μίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλή-
ξεις στο εκλογικό αποτέλεσμα».

Μαστίγιο και καρότο
Αυτό που γίνεται σαφές από τις συγκε-

κριμένες επισημάνσεις του Αλέξη Τσί-
πρα είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν
αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, όσο -
ίσως- θέλει να πιστεύουν οι οπαδοί του.
Πράγμα απολύτως λογικό, στον βαθμό
που οι μετρήσεις από το δημοψήφισμα
του Ιουλίου του 2015 και έπειτα δεν
έχουν πέσει έξω σε αποτέλεσμα κάλπης.
Έτσι, στην Κουμουνδούρου γνωρίζοντας
ότι ξεκινούν από μειονεκτική θέση σε
σχέση με την κυβέρνηση στον προεκλο-
γικό αγώνα, στρέφουν την προσοχή τους
και προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρου-
λάκη με το «καρότο» και το «μαστίγιο»,
αξιοποιώντας και την υπόθεση διαφθο-
ράς που βαραίνει την Εύα Καϊλή.

Το «καρότο» -παραδείγματος χάριν- με
τον Αλέξη Τσίπρα να συμφωνεί με τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η κ. Καϊλή λει-
τουργούσε σαν «Δούρειος Ίππος» της ΝΔ
εντός της Χαριλάου Τρικούπη έχει το νόη-
μα να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας
για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες,
για τις οποίες η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ενδέχε-
ται να «μαλακώσει» προοπτικά. Από την
άλλη βέβαια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν
«χαϊδεύει» τον Ανδρουλάκη. 

Αντίθετα χρησιμοποιεί πού και πού και
το «μαστίγιο», αρχικά για να «αντλήσει»
από τη «δεξαμενή» του ΠΑΣΟΚ και να το
«κοντύνει» εκλογικά και δευτερευόντως
για να καταστήσει ανέφικτη μια ενδεχόμε-
νη συνεργασία μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,
αξιοποιώντας και την υπόθεση της επισύν-
δεσης του Νίκου Ανδρουλάκη («Πώς θα
συνεργαστεί με τον ωτακουστή του;», ανα-
ρωτιέται συχνά πυκνά ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε δημόσιες τοποθετήσεις του).

Δεύτερος, αλλά
όχι  ηττημένος 

Στην Κουμουνδούρου βλέπουν τις εκλογές 
να έρχονται νωρίς και στρίβουν το «τιμόνι»

Κλείνουν 
εκκρεμότητες
Οι εκκρεμότητες ενόψει εκλογών
στην Κουμουνδούρου αναμένεται
να αρχίσουν να «κλείνουν» άμεσα.
Την προσεχή εβδομάδα συνεδριάζει
η Πολιτική Γραμματεία για να δώσει
το «πράσινο φως» για τα ψηφοδέλ-
τια, το μεγαλύτερο μέρος των οποί-
ων είναι έτοιμο, ενώ αμέσως μετά
τις γιορτές θα συγκληθεί και η Κεν-
τρική Επιτροπή με αμιγώς προεκλο-
γική ατζέντα.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
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Οι πρόωρες
που δεν 
θα είναι… 
πρόωρες 

Στο κυβερνητικό
στρατόπεδο επικρατεί η
πεποίθηση ότι το σκηνι-
κό που διαμορφώνεται
ενισχύει τα διλήμματα
που ο ίδιος ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θέτει,
απευθυνόμενος κατά
κύριο λόγο στους ψη-
φοφόρους του Κέντρου,
εκείνους που αξιολο-
γούν τη σταθερότητα ως
κυρίαρχο ζητούμενο. 

Όπως λένε, καλούνται
να επιλέξουν μεταξύ δύο
πρωθυπουργών με συγ-
κρίσιμο κυβερνητικό έρ-
γο κι έχουν να επιλέξουν
μεταξύ μιας κυβέρνησης
που έχει δοκιμαστεί επί
σχεδόν τέσσερα χρόνια
και μιας κυβέρνησης
που θα προκύψει μέσω
διαπραγματεύσεων, ζυ-
μώσεων κι ενός παζαρι-
ού με άγνωστη κατάληξη.

Όσον αφορά στον χρό-
νο των εκλογών, πάντως,
στελέχη της Νέας Δημο-
κρατίας επιμένουν να
λένε ότι με την είσοδο
στο 2023 δεν μιλάμε
πλέον για πρόωρες
εκλογές, όποτε κι αν τε-
λικά στηθούν οι κάλπες,
σημειώνοντας ότι την
ημερομηνία θα αποφα-
σίσει ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός, λαμβάνοντας
υπόψιν τις συνθήκες
που δημιουργούνται σε
ένα ευμετάβλητο διε-
θνές περιβάλλον. 

Μ
ε την ημερομηνία των εκλογών να
παραμένει ανοιχτή και τα κυβερνητι-
κά στελέχη να επιμένουν δημοσίως
ότι οι κάλπες θα στηθούν «από την

άνοιξη και μετά» ή «μετά τον Μάρτιο και πριν τον
Ιούνιο», ο στρατηγικός σχεδιασμός του Μεγάρου
Μαξίμου επικεντρώνεται στα σενάρια της επόμε-
νης ημέρας.

Αν και όσο περνά ο καιρός τόσο τα σενάρια που
θα μπορούσαν να επιβεβαιωθούν, χωρίς να αλλά-
ξει άρδην το σκηνικό που σήμερα διαμορφώνε-
ται, φαίνεται να περιορίζονται. Κι αυτός ο παρά-
γοντας είναι που πλέον θέτει εμφατικά στο κυ-
βερνητικό αφήγημα την ανάγκη της αυτοδυνα-
μίας ως μονόδρομο. 

Μετά την εκλογή Ανδρουλάκη το σενάριο σύμ-
πραξης Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ την επομένη
των εκλογών έμοιαζε ως μια λογική συνέχεια του
πρόσφατου παρελθόντος, παρά τα διαφορετικά
πρόσωπα στις ηγεσίες των δύο κομμάτων, παρα-
πέμποντας ουσιαστικά στη συγκυβέρνηση Σαμα-
ρά-Βενιζέλου. Η υπόθεση των παρακολουθήσε-
ων ήρθε να δημιουργήσει το πρώτο μεγάλο ρήγ-
μα, που έθετε πολλά περισσότερα και πολύ σοβα-
ρότερα εμπόδια στη συνεννόηση μεταξύ των δύο
παρατάξεων, εμπόδια που ξεπερνούσαν πλέον
την απλή ρητορική Ανδρουλάκη για «κυβέρνηση
χωρίς Μητσοτάκη ή Τσίπρα». 

Παρά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισε λάθος
την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έκανε ποτέ έως
τώρα ένα βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσε-
ων. Κι όταν τα ερωτήματα για το ποια στάση θα τη-
ρήσει το κόμμα του την επομένη των εκλογών
επανήλθαν, εκείνος επέλεγε πάντα την απάντηση
των ίσων αποστάσεων. 

Η υπόθεση «Καϊλή»
Η υπόθεση διαφθοράς και χρηματισμού στις

Βρυξέλλες, με πρωταγωνίστρια την Εύα Καϊλή,
φαίνεται ότι προσθέτει ένα ακόμη εμπόδιο στην
προσπάθεια δημιουργίας ενός διαύλου, αξιοποι-
ήσιμου αν χρειαστεί, μετά τις κάλπες. Κι αυτό,
επίσης, με επιλογή Ανδρουλάκη. Στην πρώτη του
δημόσια τοποθέτηση για το θέμα, το Σάββατο, ο
κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη μέχρι πρότινος
ευρωβουλευτή του «Δούρειο Ίππο» της κυβέρ-
νησης. 

Μία ημέρα μετά, από το βήμα της Κεντρικής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ έκανε ένα βήμα παραπέ-
ρα, μιλώντας για την ανάγκη «να στείλουμε τη
Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση» και να δη-
μιουργηθεί μία «προοδευτική διακυβέρνηση».
Σχεδόν παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας υπερθε-
μάτιζε τον χαρακτηρισμό «Δούρειος Ίππος», ενώ
επεσήμαινε ότι η κυρία Καϊλή μπορεί να ήταν ευ-
ρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο πρωταγωνι-
στούσε στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Όπως χαρα-
κτηριστικά λένε «γαλάζια» στελέχη: «Ο πανικός
του Ανδρουλάκη ρίχνει το ΠΑΣΟΚ στην αγκαλιά
του ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύει τη “γαλάζια” παράταξη».

Xέρι-χέρι Τσίπρας και Ανδρουλάκης 
Κυβερνητικά στελέχη κάνουν πλέον λόγο για

σύμπνοια της Χαριλάου Τρικούπη με την Κουμουν-
δούρου, επισημαίνοντας τη ρητορική από «την προ-
οδευτική διακυβέρνηση χωρίς τον Μητσοτάκη» στην
«προοδευτική διακυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημο-
κρατία», όπως επίσης και τις μεταγραφές που κατά
καιρούς έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Το γεγονός ότι αυτές οι παράμετροι διατυπώνον-
ται πλέον ανοιχτά από τους κυρίους Τσίπρα και Αν-
δρουλάκη εκτιμούν ότι προσθέτει ένα ακόμη επι-
χείρημα στην κυβερνητική θέση περί ανάγκης επί-
τευξης αυτοδυναμίας μετά τις δεύτερες εκλογές. 

Ο πρωθυπουργός έχει επισημάνει πολλές φορές
ότι μία αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει
στη δεύτερη τετραετία και χωρίς τον σκόπελο αλλε-
πάλληλων κρίσεων να προωθήσει πολύ πιο δυναμι-
κά τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα, αφήνοντας
ορατές και μετρήσιμες αλλαγές στη χώρα. 

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ως δεδομέ-
νο ότι από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής
δεν θα προκύψει σταθερή και βιώσιμη κυβέρνηση,
εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι στις δεύτερες εκλο-
γές η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να επιτύχει το
ποσοστό εκείνο που θα της παρείχε τη δυνατότητα
σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι το διαφαινό-
μενο σκηνικό πόλωσης, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ,
που θεωρείται αυτονόητο, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ ενισχύει το επιχείρημα περί ανάγκης αυτο-
δυναμίας, ώστε η χώρα να προχωρήσει απρόσκο-
πτα στην επόμενη ημέρα, αλλά και να αποφευχθεί
μία περίοδος αστάθειας και ατέρμονων διαβουλεύ-
σεων, που θα ακολουθούσε σε αντίθετη περίπτωση
τις δεύτερες κάλπες, θέτοντας ενδεχομένως σε
κίνδυνο τόσο την πορεία της οικονομίας, σε μια κρί-
σιμη συγκυρία, όσο και το πεδίο των εθνικών θεμά-
των, καθώς την ίδια περίοδο θα βρίσκεται σε κρίσι-
μη καμπή πριν τις εκλογές και η Τουρκία, με τον
απρόβλεπτο Ταγίπ Ερντογάν να προσπαθεί να δια-
σφαλίσει την επανεκλογή του στην προεδρία. 

Η αυτοδυναμία της ΝΔ
είναι μονόδρομος

Ο πανικός του Ανδρουλάκη ρίχνει το ΠΑΣΟΚ στην αγκαλιά 
του ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύει τη «γαλάζια» παράταξη



Είπαν το «ναι» 
παρά την γκάφα 
της Γιώτας Πούλου

Πάλι καλά που κατάλαβαν τη μεγάλη
τους γκάφα να μη στηρίξουν το έκτακτο
επίδομα των 600 ευρώ σε αστυνομικούς
και λιμενικούς που έφερε η κυβέρνηση
και εντέλει συντάχθηκαν με την κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία. Ο λόγος για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όπου στην αρχή είχαν πει ότι θα κατα-
ψηφίσουν, μετά είπαν «ναι» και εντέλει η
εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Πούλου πά-
τησε το κουμπί του «όχι» στην ψηφοφορία.
Όταν τα άκουσε για τα καλά, πήγε και διόρ-
θωσε την ψήφο της… Τι να πει κανείς! 

ΜΜια μπάλα πήρε 
ο άνθρωπος 
και έπεσαν να τον φάνε

Στην αντεπίθεση πέρασε ο αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς έπειτα από δημοσιεύ-
ματα που τον θέλουν να ερευνάται για πι-
θανή εμπλοκή στο Qatargate. «Ναι, μου
έδωσαν μια μπάλα ποδοσφαίρου και ένα
κουτί σοκολάτες, που άφησα στον οδηγό
που με πήγαινε από το στάδιο στο ξενο-
δοχείο, και ορισμένα αναμνηστικά από
το Μουντιάλ. Και εγώ τους έδωσα ένα
κερί και ένα “βαρίδι” για χαρτιά». Απλά
πραγματάκια, δηλαδή... 
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Ζεστή ατμόσφαιρα 
στο χειμερινό Λονδίνο

Μ
ια ωραία ατμόσφαιρα αναπτύχθηκε
στο Λονδίνο, στο γκαλά που κάνει κάθε
χρόνο η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών
Μεγάλης Βρετανίας, που πραγματο-

ποιήθηκε στο ξενοδοχείο Landmark. Εκεί ήταν και
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
οποίος έδωσε ομιλία μπροστά σε 350 παρισταμέ-
νους και καταχειροκροτήθηκε. Ο υπουργός γνωρί-
στηκε στο γκαλά και με τη γνωστή DJ και ραδιοφω-
νική παραγωγό Ράνια Κωστάκη -κάπου πήρε το
μάτι μου ότι έβγαζαν και σέλφι- η οποία είχε κλη-
θεί για να παίξει μουσική στο event.

Εύσημα στον δήμο και τον... δήμαρχο
Τα εύσημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη απέσπασε ο Δήμος Αθηναίων για
τη δουλειά και τον συντονισμό υλοποίησης του μεγάλου έργου της Διπλής Ανάπλασης.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στην τελετή παράδοσης της προσφυγικής δομής του
Ελαιώνα στον δήμο, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι με κεντρικό σχεδιαστή τον Δήμο Αθη-
ναίων ο Ελαιώνας μετατρέπεται σε έναν πνεύμονα αθλητισμού, πρασίνου, πολιτισμού
αλλά και οικονομικής δραστηριότητας. Ήταν μια προσωπική του δέσμευση άλλωστε, την
οποία δεν ξέχασε. Ασφαλώς η ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη ήταν και μια ψήφος εμπιστο-
σύνης στον Κώστα Μπακογιάννη. 

Θα μας τρελάνει ο Γιώργαρος
Καθίστε να δείτε που ο Γιώργαρος ο Κύρτσος θα μας τρελάνει

μέχρι να λήξει η θητεία αυτής της Ευρωβουλής. Αρχές του χρό-
νου ψήφιζε και έδινε συγχαρητήρια στην Εύα Καϊλή για τη θέση
της στην αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλι-
στα τόνιζε ότι «η Εύα εκφράζει τη δυναμική νέα γενιά γυναικών
πολιτικών» και τώρα γράφει ότι «περίμενα να συμβεί αυτό με την
Καϊλή, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα και με αυτή την ένταση».
Από τη μία τη στήριξε και την εκθείασε και από την άλλη περίμενε
μια τέτοια εξέλιξη… Είπαμε! Θα μας τρελάνει ο Γιώργαρος! 

Η οικογένεια Καραμανλή πήγε 
να απολαύσει Μίνω Μάτσα

Η πολύ καλή σχέση που έχει η οικογένεια του Κώστα Καρα-
μανλή με την Όλγα Κεφαλογιάννη επιβεβαιώθηκε πριν από με-
ρικές μέρες. Η Νατάσα Παζαΐτη μαζί με τα παιδιά της Αλίκη και
Αλέξανδρο πέρασε μια ωραία βραδιά στο «Gazarte», όπου είχε
συναυλία ο σύζυγος της Όλγας, Μίνως Μάτσας. Για την ιστορία,
το πρόγραμμα ήταν και λαϊκό αλλά και έντεχνο, καλύπτοντας
μια μεγάλη γκάμα γνωστών μουσικοσυνθετών. Η οικογένεια
Καραμανλή πάντως έφυγε ενθουσιασμένη. 

Δεύτερη συνάντηση για
Μπακογιάννη - Σαμαρά

Δεύτερη συνάντηση του Κώστα Μπα-
κογιάννη και του Αντώνη Σαμαρά. Ο
πρώτος πήγε και παρακολούθησε την
ομιλία του στα εγκαίνια του Ινστιτούτου
και οι δυο τους τα είπαν ξανά στο πάνελ
που αμφότεροι συμμετείχαν κατά την
παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Γκα-
τζογιάννη «Αποστολές από την πατρί-
δα» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και
Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη. Είπαμε, οι
εποχές αλλάζουν... 

Άνοιξε βεντέτα 
με τον Καμμένο...

Την έβαψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο
οποίος έπιασε το στόμα του τον Πάνο Καμ-
μένο και τους ΑΝΕΛ στην ομιλία που έκα-
νε στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος Νίκος είπε ότι
«η ήττα της ΝΔ πρέπει να έρθει χωρίς την
επιστροφή στο χθες, στις καθεστωτικές
αντιλήψεις και στον εμπαιγμό του λαού
μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων». Με ανάρτησή του στο
Twitter ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ ανα-
φέρει: «Άκου Ανδρουλάκη, δεν ανακα-
τεύομαι, αλλά αν με ξαναπιάσεις στο στό-
μα σου, θυμήσου: 1. Αζερμπαϊτζάν, 2. Ψευ-
τομουφτής Ξάνθης, 3. Ξέρεις εσύ... Μα-
κριά από εμένα, πολύ μακριά, πιο μακριά
και από Βρυξέλλες». Προσωπικά πολύ θέ-
λω να δω συνέχεια σε αυτό το σίριαλ.



Σ
ας έχω πληροφορία της τελευταίας
στιγμής, ζεστή ζεστή όπως οι τυρό-
πιτες. Το τηλέφωνο του Γιώργου Πα-
πανδρέου έχει πάρει φωτιά μετά τις

τελευταίες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Παλαιά στε-
λέχη του Κινήματος ζητούν από τον πρώην
πρωθυπουργό να κάνει δυναμική παρέμβαση
στα τεκταινόμενα διότι, όπως λένε, η κατάστα-
ση έχει ξεφύγει και κινδυνεύουν και η ενότη-
τα του κόμματος αλλά και τα ζητήματα ηθικής
που πρεσβεύει η δημοκρατική παράταξη. Δεν
έχω μάθει τι θα κάνει ο Γιώργος, ο οποίος σί-
γουρα είναι στενοχωρημένος με όσα συμβαί-
νουν. Μαθαίνω μάλιστα ότι φίλοι και στελέχη
του παλαιού ΠΑΣΟΚ του ορθόδοξου θέλουν
να ανοίξουν στα social media και σελίδες
υπέρ του ΓΑΠ, αν και ο ίδιος ο Παπανδρέου
φαίνεται να διαφωνεί με μια τέτοια ιδέα. Προ-
τιμά τις θεσμικές παρεμβάσεις. Η αίσθηση
πάντως που υπάρχει είναι όπως σας τη μετα-
φέρω. Σε κλίμα «Γιώργο, βγες μπροστά να
αποκαταστήσεις την τιμή του κόμματος»... 

Πότε συνεδριάζει 
το ΚΥΣΕΑ 
για τις κορβέτες;

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», στις
20 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης
θα είναι το πρόγραμμα των
κορβετών που θα ενισχύσουν
τον στόλο. Ιταλοί και Γάλλοι
παρουσίασαν νέες βελτιωμέ-
νες προσφορές με ευκολίες
αποπληρωμής και ναυπήγηση
κάποιων από τις κορβέτες στην
Ελλάδα, στα ναυπηγεία Ελευσίνας ή
Σκαραμαγκά, που ήταν και η βασική προϋπόθεση
για την ανάληψη του προγράμματος. Σκοπός της
κυβέρνησης είναι μέχρι τα τέλη του έτους να έχει
«κλείσει» το πρόγραμμα.

Αυτοί που σίγουρα στάζουν φαρμάκι για την
Εύα Καϊλή είναι οι σύντροφοι του λεγόμενου
παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ, του ΓΑΠ δηλαδή. Θυμί-
ζουν μάλιστα πως όταν η Καϊλή ήταν βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ το 2011, είχε αρνηθεί να
δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση του Γιώργου Πα-
πανδρέου που κατέρρεε εν
μέσω μνημονίων, δηλώνον-
τας μάλιστα πως «προτάσ-
σει το εθνικό πάνω από το
κομματικό συμφέρον». Τη
φράση αυτή θυμήθηκε, για πα-
ράδειγμα, ο Φίλιππος Σαχινίδης και
σε δηλώσεις του σε τοπικό σταθμό στη Λάρισα
αναρωτήθηκε: «Αν όλα αυτά που της καταλογί-
ζουν σήμερα είναι πραγματικότητα, στις επιλο-
γές που έκανε ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου τι προέταξε; Το προσωπικό,
το κομματικό ή το εθνικό συμφέρον;». 

OO Σαχινίδης για 
τον τυφώνα «Εύα»
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Από σήμερα θέλω να ξεφυλλίζετε καθημε-
ρινώς όλη την εφημερίδα μας και να φτά-
νετε στο οπισθόφυλλο, καθότι στο δυναμι-
κό της «Political» εντάχθηκε ένας εμπει-
ρότατος πολιτικός αρθρογράφος με πολλά
χιλιόμετρα στο πολιτικό ρεπορτάζ, ο Γιάν-
νης Αντύπας. Υπογράφει την τελευταία μας
σελίδα υπό τον τίτλο «Αντίποινα». Θα δίνει
τον παλμό της ημέρας δυνατά και δημο-
κρατικά. Μία από αριστερά και μία από δε-
ξιά... Σιδεροκέφαλος, Γιάννη! 

Περί ενότητας...
Σε δημόσια ανάρτησή του ο πρώην υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ και στενός συνεργάτης της αείμνηστης Φώφης
Γεννηματά, ο Μανόλης Όθωνας, σχετικά με την υπό-
θεση της Εύας Καϊλή, αφού άφησε και αυτός πολλές
αιχμές, έγραψε και κάτι αληθές για την «επίπλαστη
εικόνα ενότητας» που είχε το ΠΑΣΟΚ.

Παλιά καραβάνα
ο Αβραμόπουλος...
Η εμπλοκή του ονόματος του Δημήτρη Αβραμό-
πουλου στο ΔΣ του ιδρύματος που είχε συγκρο-
τήσει για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα ένας εκ των Ιταλών ευρωβουλευτών που
έχουν προφυλακιστεί για το Qatargate κράτησε
μόλις... πέντε λεπτά, όπως ενημερώνει ο ίδιος
τους συνομιλητές του - και εκμυστηρεύτηκε τα
σχετικά και κατά την εμφάνισή του στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Ο Αβραμόπουλος
επισήμανε αφενός ότι είχε ζητήσει γραπτή άδεια
από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, αφετέρου ότι μόλις έσκασε το θέμα,
του πήρε μόλις πέντε λεπτά να μιλήσει με την
πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωμα-
τίας Φεντερίκα Μογκερίνι, ώστε να συνεννοη-
θούν ότι θα αποχωρήσουν μαζί από το ΔΣ της δο-
μής. Είπαμε, δεν είναι τυχαίος, είναι παλιά καρα-
βάνα και εμπειρότατος. 

«Γιώργο, βγες
μπροστά»

Πανταχού παρών 
ο Μάκης Βορίδης
Μπορεί ο Μάκης Βορίδης να έχει μετακομίσει στο
υπουργείο Εσωτερικών εδώ και περίπου δύο χρό-
νια έπειτα από μια, κατά γενική παραδοχή, επιτυ-
χημένη θητεία στο
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, ωστόσο το ενδιαφέ-
ρον του για τον πρωτογε-
νή τομέα παραμένει
αμείωτο και συνεχίζει να
βοηθάει τους αγρότες
και τους αλιείς με κάθε
τρόπο, όσο φυσικά του το
επιτρέπουν οι υποχρεώ-
σεις του. Πρώτος ο δή-
μαρχος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας Κωνσταντί-
νος Αλλαγιάννης αναγνώρισε τη σημαντική συμ-
βολή Βορίδη στην αποζημίωση των συκοπαραγω-
γών εξαιτίας των ζημιών που υπέστησαν οι καλ-
λιέργειές τους από τον παγετό του Μαρτίου του
2021. Μάλιστα, και ο πρόεδρος του Αλιευτικού
Συλλόγου Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύ-
μνου Γιώργος Κατσοτούρχης αισθάνθηκε την
ανάγκη να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Βο-
ρίδη για τη στήριξη που παρείχε προκειμένου να
ενισχυθούν οι ψαράδες λόγω των συνεπειών του
πολέμου στην Ουκρανία και της αύξησης της τι-
μής του πετρελαίου.

Χ
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υΗ τελευταία μας σελίδα
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Ποιος ευρωβουλευτής, εκτός από την Καϊλή, είχε ψηφίσει την 1η
Δεκεμβρίου υπέρ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που απελευθερώ-

νει το καθεστώς παραχώρησης βίζας για τους ταξιδιώτες που προέρ-
χονται από το Κατάρ και το Κουβέιτ; Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει;
Για να σας βοηθήσω, δεν είναι «γαλάζιος»… 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Γ
ια να ξέρετε,
μπέρδεμα με-
γάλο έχει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Στε-

ρεά Ελλάδα σχετικά με
τον υποψήφιο περιφε-
ρειάρχη μετά τις διαρρο-
ές για το «κλείδωμα» της
υποψηφιότητας του
Απόστολου Γκλέτσου.
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, όλες οι Νομαρχια-
κές του ΣΥΡΙΖΑ στη Στε-
ρεά Ελλάδα αντιδρούν
στην υποψηφιότητα του
Απόστολου, κυρίως οι
βουλευτές της Κουμουν-
δούρου.

Ο Τόλης ξεκίνησε την
πολιτική του «καριέρα»
ως υποψήφιος του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος
Ελλάδος στα μέσα της
δεκαετίας του 2000. Με
την ιδιότητα αυτή είχε γί-
νει «δέκτης» των ιστορικών τηλεοπτικών... καντηλιών της συναδέλφου του Βάσιας
Τριφύλλη σε προεκλογικό πάνελ πρωινής εκπομπής. Μεταπήδησε στα δημοτικά
της Στυλίδας, έγινε δήμαρχος και είπε να φτιάξει το δικό του κόμμα. Την Τελεία.

Έπειτα δήλωνε καραμανλικός και χρέωνε στον Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός
ότι δεν τον στήριξε για περιφερειάρχη. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Κεντρική Επι-
τροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια πολιτική διαδρομή που πιθανότατα ζη-
λεύει ακόμη και ο ομόσταυλός του πλέον Νίκος Μπίστης.

Στην περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία πάντως ο Απόστολος Γκλέτσος εμ-
φανίστηκε σε ρόλο... ανιματέρ πίσω από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει «να
τος, να τος, ο πρωθυπουργός», χωρίς πάντως να καταφέρει να συνεγείρει ιδιαίτε-
ρα το πλήθος.

Έφοδοι χωρίς
αντίκρισμα - Κανένα
στοιχείο ακόμη 
στις έρευνες για 
το Predator

Έπειτα από απόφαση των ει-
σαγγελικών αρχών που χειρί-
ζονται υποθέσεις που αφορούν
τις παρακολουθήσεις, έγιναν
έρευνες σε συγκεκριμένες
εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές
φέρεται να σχετίζονται με το
παράνομο λογιστικό Predator
και, όπως προκύπτει από το δι-
καστικό ρεπορτάζ, οι εισαγγε-
λείς αποφάσισαν να επεκτεί-
νουν την έρευνα στους χώρους
τους ύστερα από έγγραφα και
μαρτυρικές καταθέσεις που
έφτασαν στην κατοχή τους.

Έτσι, χθες το μεσημέρι έγιναν
τουλάχιστον έξι έφοδοι σε γρα-
φεία, σπίτια και εγκαταστάσεις
έτσι ώστε να βρεθούν τυχόν
στοιχεία. Όπως έλεγαν μάλιστα
έγκυροι δικαστικοί συντάκτες,
όσα στοιχεία βρίσκονταν θα
αξιολογούνταν έτσι ώστε να δώ-
σουν τον τόνο και για τις επόμε-
νες κινήσεις των Αρχών. Και κά-
που εδώ ξεκινάει το «πρόβλη-
μα», διότι  σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές δεν
βρέθηκαν καν στοιχεία.

Το θέμα λοιπόν είναι ότι ση-
κώθηκε... πολλή σκόνη για το τί-
ποτα. Παρά τη μεγάλη έκταση
που πήρε το θέμα των εφόδων,
δεν προέκυψε για την ώρα το
παραμικρό στοιχείο. Όπερ ση-
μαίνει ότι οι μαρτυρίες και τα
στοιχεία δεν ήταν επαρκή με
αποτέλεσμα να μην οδηγήσουν
τις Αρχές σε οτιδήποτε θα μπο-
ρούσε να συνδέσει όσους
ελέγχθηκαν με το Predator και
τις παρακολουθήσεις.

Έκπληξη μέσα 
στην... έκπληξη 

Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην πε-
ριοδεία του στη Λαμία περιελάμβανε και μια
συνάντηση-έκπληξη με τον μητροπολίτη
Φθιώτιδας Συμεών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
δεν συνηθίζει να συναντά τους μητροπολίτες
των περιοχών που επισκέπτεται, όμως οι
εκλογές είναι κοντά και οι ψηφοφόροι που
έχουν σχέσεις με την Εκκλησία αρκετοί. Ο
Αλέξης Τσίπρας θέλησε λοιπόν με την επίσκε-
ψή του να καθησυχάσει ένα πλήθος -όπως
άλλωστε είχε κάνει και πριν γίνει πρωθυ-
πουργός- πως, παρότι άθεος ο ίδιος, σέβεται
την Εκκλησία. Ε, του το ψιλοχάλασε ο μητρο-
πολίτης με την έκπληξη που του επιφύλαξε,
καθώς του δώρισε μια κορνιζαρισμένη φωτο-
γραφία του... Άρη Βελουχιώτη με τον πατέρα
Γερμανό, τον παπα-Ανυπόμονο. Αποχαιρέτα
το συντηρητικό κοινό που χάνεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παθολογικό
μόρφωμα;  

Τα... καλύτερα λέει για τον Αλέξη Τσίπρα ο
πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν
μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Κώστας Χρυσόγονος.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, προφανώς
δεν είναι προοδευτική δύναμη», σημείωσε ο
πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «είναι
ένα παθολογικό αρχηγοκεντρικό μόρφωμα,
στην ουσία είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η πα-
ρέα του, η οποία ενέχεται και σε διάφορα, με
ορεινά οικόπεδα στην Ιθάκη, με κρουαζιέρες
στο γιοτ της κ. Παναγοπούλου και άλλα διά-
φορα που είναι γνωστά», τόνισε σε συνέν-
τευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της
Θεσσαλονίκης Status 107,7…

Επέστρεψε από Ιορδανία 
ο αρχηγός ΓΕΑ
Την Ιορδανία επισκέφτηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντι-
πτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του ομο-
λόγου του Brigadier General Mohammad Hyasat, με τον οποίο συζήτησε θέματα
που αφορούν την αναβάθμιση της συνεργασίας των Πολεμικών Αεροποριών των
δύο χωρών τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Ελλάδα
και Ιορδανία συνδέονται με το τριμερές σχήμα Ελλάδα - Κύπρος - Ιορδανία αλλά
και με ένα δυναμικό πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας που κρατάει πάνω
από πενήντα έτη και θα ανανεωθεί σύντομα για το 2023.

Ο Απόστολος ανιματέρ…



Περίεργες αποφάσεις υπέρ τρί-
των χωρών, σχέδιο αλλαγών που
ευνοεί μεγάλους επιχειρηματι-

κούς ομίλους ισχυρών χωρών, υπόνοιες
για υπόγειες διαδρομές ευρωβουλευ-
τών και κυρίως «ευρωσκεπτικιστών» με
επιχειρηματικά lobbies και χώρες όπως
η Κίνα, η Ρωσία, το Κατάρ και άλλες
απειλούν να μετατρέψουν την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση σε... σουρωτήρι με αφορμή
και το Qatargate, όπου εμπλέκεται η ευ-
ρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή.

Το «μαύρο χρήμα» που βρέθηκε στο δια-
μέρισμα του ζεύγους Τζιόρτζι - Καϊλή
στις Βρυξέλλες, στον απόηχο μιας...
αφοπλιστικά σοκαριστικής παρέμβασης
για τον... παράδεισο του Κατάρ, ανοίγει
τον ασκό του Αιόλου και οι έρευνες βρί-
σκονται ακόμη στην αρχή, ενώ εκτιμάται
ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα
πρόσωπα. Οι εξελίξεις φέρνουν στη
μνήμη τα ζητήματα διαφθοράς στη δια-
χείριση των κοινοτικών πόρων (το 1999
παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΕΕ Ζακ
Σαντέρ κατηγορούμενος για κακοδια-
χείριση) και την παλαιότερη υπόθεση
Μπαρόζο, ενώ κάμποσοι ευρωβουλευ-
τές έχουν πιαστεί στα... πράσα εξυπηρε-
τώντας συγκεκριμένα επιχειρηματικά
συμφέροντα. Επιπλέον η άνοδος των ευ-
ρωσκεπτικιστών κατά τα προηγούμενα
χρόνια έφερε εμφατικά στο προσκήνιο
το θέμα των χρηματοδοτήσεων από τη
Ρωσία και την Κίνα προς ευρωβουλευ-
τές με στόχο να αποτελέσουν τους «δού-
ρειους ίππους» ώστε να περάσουν ση-
μαντικές αποφάσεις από το Ευρωκοινο-
βούλιο. Στην περίπτωση της ΕΕ ισχύει το
γνωστό ρητό «ο κόσμος το ’χει τούμπανο
και μεις κρυφό καμάρι».

Οι διασυνδέσεις με ΜΚΟ
Ένα από τα προβλήματα που καλείται να
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στο πλαίσιο της κάθαρσης είναι οι δια-
συνδέσεις κάποιων πρώην και νυν ευ-
ρωβουλευτών με Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις.
Το κλειδί των εξελίξεων βρίσκεται
στους σχεδόν 13.000 λομπίστες, κάποιοι

εκ των οποίων είτε έχουν χρηματίσει
ευρωβουλευτές είτε έχουν έντονη κοι-
νωνική δράση (επαγγελματικές οργα-
νώσεις, συνδικαλιστές κ.λπ.). Πολλοί
από αυτούς προσεγγίζουν ευρωβουλευ-
τές με σκοπό να επηρεάσουν άλλους και
να νομοθετήσουν αποφάσεις είτε υπέρ
τρίτων χωρών είτε για λογαριασμό μεγά-
λων επιχειρηματικών ομίλων. Εκτιμάται
ότι περίπου 10.000 λομπίστες σχετίζον-
ται άμεσα με πρόσωπα που παρεμβαί-
νουν ώστε να υπάρξουν ευνοϊκές απο-
φάσεις από το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ σε
περίπου 3.500 εκτιμάται ο αριθμός των
προσώπων που κάνουν lobbying για λο-
γαριασμό ΜΚΟ.
Η περίπτωση του Qatargate αποτελεί μια
από τις πλέον χαρακτηριστικές για το
πώς δουλεύει το σύστημα. Καταριανοί
αξιωματούχοι λίγους μήνες πριν από τη
διεξαγωγή του Μουντιάλ προσέγγισαν
λομπίστες με πρόσβαση στο Ευρωκοινο-
βούλιο έτσι ώστε να τους πείσουν με το...
αζημίωτο, ότι παρά τους 6.000 και πλέον
νεκρούς εργάτες στα έργα που κατα-
σκευάστηκαν, το συγκεκριμένο κράτος
αποτελεί πρότυπο εργασιακών σχέσεων
και επιπλέον πρέπει να υπάρξει σύνδε-
ση της Ευρώπης με την έκδοση βίζας!
Εκτός από την Εύα Καϊλή και τον σύζυγό
της, στο σκάνδαλο εμπλέκονται ο Ιταλός
πρώην ευρωβουλευτής Παντσέρι αλλά
και ένας επικεφαλής εργατικών συνδι-
κάτων. Το κύκλωμα είχε διασυνδέσεις
με ΜΚΟ, οπότε η χρηματοδότηση από το
Κατάρ αποτελούσε μια εύκολη και απλή
υπόθεση προκειμένου τα στελέχη να
αξιοποιήσουν τις γνωριμίες τους εντός
του Ευρωκοινοβουλίου και να εκδοθούν
ευνοϊκές αποφάσεις. Το πλέον χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα ότι κάτι... βρο-
μάει είναι ο μοναδικός ευρωβουλευτής
από την Κροατία που καταψήφισε την
καθαίρεση της Καϊλή και φέρεται να
συνδέεται με ΜΚΟ που προωθεί θέματα
αντιμετώπισης της διαφθοράς!
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«Δώρα» και... αντίδωρα
Το σύστημα που διέπει τις σχέσεις του Ευρωκοινοβουλίου και των συνεργατών των
ευρωβουλευτών με τους λομπίστες θεωρείται σήμερα ότι είναι εντελώς διάτρητο και
πρέπει να αλλάξουν ριζικά οι κανόνες λειτουργίας του.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συναντήσεις μεταξύ
υπαλλήλων της και των... πιστοποιημένων λομπιστών πρέπει να καταχωρούνται,
ωστόσο με το κόλπο της... ιδιωτικής συνάντησης παρακάμπτεται η διαδικασία και έτσι
διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες προσέγγισης με τις ομάδες παρέμβασης που θέ-
λουν να περάσουν από το Ευρωκοινοβούλιο δικές τους θέσεις. Μπορεί οι υψηλόβαθ-
μοι αξιωματούχοι να τηρούν ημερολόγιο επισκέψεων και συναντήσεων, μπορεί να
προβλέπεται η μαγνητοφώνηση των συναντήσεών τους, ωστόσο στην πράξη η εφαρ-
μογή του κανόνα δεν... ισχύει πάντα!
Το γεγονός ότι προσωπικό του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπορεί να δέχεται δώρα από
τρίτους χωρίς προηγούμενη άδεια, αρκεί αυτά να μην ξεπερνούν τα 300 ευρώ, μάλλον
φαντάζει ως ανέκδοτο! Το μεγάλο στοίχημα για την ΕΕ είναι να κλείσει όλα τα παράθυ-
ρα των δώρων από τους λομπίστες και τους αξιωματούχους χωρών, τα οποία ανοίγουν
τον δρόμο για τα... αντίδωρα! 

Οι υπόγειες διαδρομές του μαύρου χρήματος, 
ο σεισμός από το Qatargate 

και οι προεκτάσεις του

«Σουρωτήρι» η ΕΕ 
από lobbying και μίζες

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Τ
ις τακτικές του πρωθυπουρ-
γού της Ουγγαρίας Βίκτορ
Όρμπαν, ο οποίος είναι γνω-
στός για τις εθνικιστικές του

θέσεις, φαίνεται πως θα ακολουθήσει
η κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επερχόμε-
νες προεδρικές και βουλευτικές εκλο-
γές που αναμένονται το καλοκαίρι του
2023, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα
του Nordic Monitor.

Ειδικότερα, το κυβερνών κόμμα της
Τουρκίας και οι εταίροι του υπέβαλαν
συνταγματική τροποποίηση στο Κοινο-
βούλιο για την παροχή συνταγματικών
εγγυήσεων για το δικαίωμα να φορούν
μαντίλα και για την προστασία της οι-
κογένειας. Αυτό που σχεδιάζεται κεν-
τρικά είναι η διεξαγωγή δημοψηφί-
σματος για τα συνταγματικά άρθρα που
θέλει να αλλάξει την ίδια ημέρα με τις
εκλογές. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και
ο Όρμπαν στις γενικές εκλογές τον
Απρίλιο με ένα αμφιλεγόμενο δημο-
ψήφισμα για τα δικαιώματα των LGBT.
Αυτό πρακτικά δείχνει πως ο Τούρκος
ηγέτης επιθυμεί να πάρει στην «πολιτι-
κή αγκαλιά του» όσο το δυνατόν περισ-
σότερους ψηφοφόρους.

Τι ισχύει με τη μαντίλα…
Τον περασμένο Οκτώβριο, ο αρχηγός

της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ρε-

πουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP),
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε ότι το
δικό του κόμμα είχε κάνει λάθη στο
παρελθόν σχετικά με το ζήτημα της
μαντίλας και ότι ήταν καιρός να επιλυ-
θεί το ζήτημα για πάντα πριν από τις
επερχόμενες εκλογές. Στη συνέχεια,
το CHP πρότεινε μια φιλελεύθερη τρο-
ποποίηση του νόμου που διέπει το δι-
καίωμα των γυναικών να φορούν μαν-
τίλα, ενώ ο Ερντογάν πρότεινε μια συν-
ταγματική τροποποίηση.

Στην πρόταση που υποστηρίζεται
από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (AKP) και το ακροδεξιό
Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP)
επισημαίνεται πως οι γυναίκες με κα-
λυμμένα και ακάλυπτα κεφάλια ζουν
τώρα μαζί με ειρήνη και αλληλεγγύη.
Όμως όσες γυναίκες κάλυπταν το κε-
φάλι τους στο παρελθόν λόγω των θρη-
σκευτικών τους πεποιθήσεων στερή-
θηκαν πολλά βασικά δικαιώματα και
ελευθερίες, όπως το δικαίωμα στην
εκπαίδευση και κατάρτιση, στην εργα-
σία, στην ανάληψη δημόσιας υπηρε-
σίας, στον εκλογικό έλεγχο, στην εκλο-
γή και στην ενασχόληση, σε πολιτική
δραστηριότητα στο παρελθόν μέσω
πρακτικών de facto παρά το Σύνταγμα
και τον νόμο.
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Ξεσηκώνει τις τακτικές 
του Ούγγρου πρωθυπουργού
για να κερδίσει 
τις επερχόμενες εκλογές

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ο Ερντογάν με… 
φερετζέ  Όρμπαν 

Εξωφρενικοί, εμπρηστικοί διάλογοι για εισβολή στα
ελληνικά νησιά σημειώθηκαν στο τουρκικό δίκτυο CNN
Turk με… το συγκλονιστικό επιχείρημα ότι η τουρκική ει-
σβολή είναι απαραίτητη, γιατί τα νησιά είναι… κάτω από
τη μύτη της Άγκυρας. Οι εμπρηστικοί διάλογοι στο CNN
Turk συνεχίζονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου
που διεξάγει ο Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της χώρας μας. 

«Τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με τον
όρο να είναι αποστρατιωτικοποιημένα», δήλωσε στο CNN
Turk o στρατιωτικός αναλυτής Αμπντουλάχ Αγάρ.

«Δηλαδή τι σημαίνει η συζήτηση για την κυριαρχία των
νησιών; Δηλαδή τους λέμε πως δεν μπορούν να έχουν την
κυριαρχία αυτών των νησιών», ανέφερε ο διευθυντής της
εφημερίδας «Hurriyet» Αχμέτ Χακάν. 

«Ναι, από τη στιγμή που δεν τήρησαν τους όρους των
συνθηκών και στα πλαίσια του δικαίου ξεκινώ αυτή τη συ-
ζήτηση», παρατήρησε ο πολιτικός αναλυτής Χακάν Μπαϊ-
ρακτσί. 

«Όταν έρθει η ώρα, η Τουρκία θα κλείσει τον ανοιχτό

λογαριασμό για τα νησιά. Όταν θα είναι έτοιμη η Τουρ-
κία», ανέφερε ο δημοσιογράφος Τουργκάι Γκιουλέρ 

«Δηλαδή τι λέτε, πως η Τουρκία θα κάνει εισβολή στα
νησιά;», ρώτησε ο Χακάν. 

«Φυσικά και θα εισβάλουμε στα νησιά. Είναι δυνατόν
να υπάρχουν νησιά που βρίσκονται κάτω από τη μύτη
μας;», απάντησε κυνικά ο Γκιουλέρ.

Η εμπρηστική ρητορική των τουρκικών ΜΜΕ εκπο-
ρεύεται από την Άγκυρα, όπως προκύπτει και από τις
νέες δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην εθνι-
κή αντιπροσωπεία. «Το θέμα των νησιών του Αιγαίου
είναι ζήτημα εθνικής μας πολιτικής. Μην κάνετε δηλώ-
σεις και κριτική που θα ικανοποιήσει την Ελλάδα», δή-
λωσε μάλιστα, απευθυνόμενος στους Τούρκους βου-
λευτές. 

«Το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας προ εβδο-
μάδας ανακοίνωσε ότι τα νησιά πρέπει να αποστρατιωτι-
κοποιηθούν άμεσα, υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, δη-
λαδή αποστρατιωτικοποίηση ή εισβολή “μια νύχτα ξαφνι-

κά” και το ίδιο είπαν Τούρκοι αναλυτές στο CNN Turk. 
«Ως απάντηση στις ενέργειες της Ελλάδας για έρευνες

υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έκανε βήματα που
στηρίζει τη συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων περιοχών
ευθύνης. Πάλι την περασμένη εβδομάδα η Ελλάδα, κατά
περίεργο τρόπο, κατήγγειλε στον ΟΗΕ τη συμφωνία
υδρογονανθράκων που τον περασμένο Οκτώβριο υπο-
γράψαμε με τη Λιβύη. Κι εμείς με τους μόνιμους αντιπρο-
σώπους δώσαμε μαζί με τη Λιβύη την κοινή μας απάντη-
ση», ανέφερε ακόμα ο Τούρκος ΥΠΕΞ. 

Εισβολή στη Συρία 
Την ίδια ώρα ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε τη στήριξη της

Ρωσίας για τις χερσαίες επιχειρήσεις της στη Συρία. «Ζη-
τήσαμε τη στήριξη (του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πού-
τιν) για να λάβουμε αμοιβαίες αποφάσεις και ίσως να
ενεργήσουμε από κοινού εδώ», στη βόρεια Συρία, είπε ο
Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα. Η
Τουρκία δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός, πρόσθεσε.

Εξωφρενικοί διάλογοι για «εισβολή σε ελληνικά νησιά»
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«Η
αντίδραση σε κάθε από-
πειρα αμφισβήτησης της
κυριαρχίας θα είναι αδυ-
σώπητη», διεμήνυσε ο

αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος, μετά τις απειλές Ερντογάν
ότι θα χτυπήσει με βαλλιστικούς πυραύ-
λους Tayfun την Αθήνα. «Προετοιμαζό-
μαστε για όλα. Έχουμε απαντήσεις για
όλα τα σενάρια. 

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι
δύσκολος αντίπαλος, ισχυρός και, αν χρει-
αστεί, θα γίνει αδυσώπητος! Αυτό το ξέ-
ρουν όλοι, και οι φίλοι και οι εταίροι και οι
σύμμαχοι και όσοι αυτοπροσδιορίζονται
αντίπαλοι και εχθροί. Σεβόμαστε τους πάν-
τες, δεν φοβόμαστε κανέναν και απαιτούμε
σεβασμό από όλους!», ήταν το μήνυμα που
έστειλε ο στρατηγός Κ. Φλώρος στην άλλη
πλευρά του Αιγαίου, μιλώντας σε δημοσιο-
γράφους αμέσως μετά το πέρας της ελλη-
νοαμερικανικής συνεκπαίδευσης ειδικών
επιχειρήσεων στη Νέα Πέραμο, παρουσία
και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα
Τζορτζ Τσούνη.

Την ώρα που η Άγκυρα κινείται κόντρα
στο κλίμα της διεθνούς συγκυρίας και πα-
ραμένει πιστή στο αναθεωρητικό της αφή-
γημα, η Αθήνα ενδυναμώνει συνεχώς τις
συμμαχίες της με χώρες που η Τουρκία
ακόμη προσπαθεί να ανοίξει τις «κλειστές
πόρτες». Ο Αμερικανός πρέσβης στην

Αθήνα Τζορτζ Τσούνης επιβεβαίωσε ξανά
την ταύτιση ελληνικών και αμερικανικών
συμφερόντων στη Μεσόγειο, λέγοντας ότι
οι ΗΠΑ δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην
Ελλάδα. «Υπάρχουν περιφερειακές προ-
κλήσεις και η Ελλάδα είναι ο αξιόπιστος
σύμμαχος που θέλουμε να συνεργαζόμα-
στε για να έχουμε σταθερότητα στην περιο-

χή και ειρήνη», είπε ο Αμερικανός πρέ-
σβης μετά την ολοκλήρωση της ελληνοα-
μερικανικής άσκησης.

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνδέει τις νέες αδια-
νόητες απειλές του με τη στρατιωτικοποί-
ηση των νησιών του Αιγαίου και, σύμφωνα
με αναλυτές, αποδέκτης δεν είναι μόνο η
Αθήνα αλλά και η Ουάσιγκτον, την οποία

επιχειρεί να καταστήσει μέρος του προβλή-
ματος. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, η Ουάσιγκτον
αγνοεί τα «νταηλίκια» Ερντογάν, με τον εκ-
πρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκφρά-
ζει τη λύπη του για τις προκλητικές τουρκι-
κές δηλώσεις, προτρέποντας τον… σουλτά-
νο να αποφεύγει τις απειλές και την προ-
κλητική ρητορική.

Απόβαση Ελλήνων και Αμερικανών κομάντος στη Νέα Πέραμο
Μετά τις ασκήσεις «Νυχτερινή Αστραπή» και «Κο-

λοσσός 22» που διεξήχθησαν στο Αιγαίο, τη σκυτάλη
πήραν οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων που έστει-
λαν ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας στην Άγκυρα,
αυτήν τη φορά σε συνεκπαίδευση με Αμερικανούς. Οι
Ομάδες Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας - ΗΠΑ εκπαι-
δεύτηκαν από κοινού στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών
Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο, με σενάρια που κατάρτισε
η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ προσαρμο-
σμένα σε προκλήσεις και απειλές που απορρέουν από
τα σύγχρονα θέατρα επιχειρήσεων.

Στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών το σενάριο
της άσκησης, η οποία έγινε στη θαλάσσια περιοχή της
Ρεβυθούσας, προέβλεπε την προστασία ενεργειακών
εγκαταστάσεων και την εξουδετέρωση απειλής. Μει-
κτά τμήματα δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων έκαναν
έφοδο με συνδυασμένη αμφίβια ενέργεια και υποστή-
ριξη μαχητικών αεροσκαφών F4 Phantom και επιθετι-
κών ελικοπτέρων Kiowa Warriors που εκτέλεσαν εικο-
νικές αεροπορικές προσβολές με σκοπό την εξουδετέ-
ρωση εχθρικού στόχου. Παράλληλα, εκτελέστηκε το

σενάριο μη συναινετικής νηοψίας σε ύποπτο πλοίο που
πλησίαζε την ενεργειακή εγκατάσταση και αποστολή
έρευνας και διάσωσης με ελικόπτερο Super Puma
στην περιοχή των επιχειρήσεων.

Στην Αθήνα ο αρχηγός χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ
Το ελληνικό Πεντάγωνο επισκέπτεται σήμερα ο αρ-

χηγός των Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός
James Mc Conville, ύστερα από επίσημο κάλεσμα του
αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση. Ο
αρχηγός ΓΕΣ είχε συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλο-
γό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ
τον Οκτώβριο του ’21, όταν είχαν συζητήσει για κοινές
ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις μεταξύ των χερσαίων
δυνάμεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός στρατηγός
έχει προγραμματίσει παράλληλα συναντήσεις με τον
υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχη-
γό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, με τον οποίο
είχαν συναντηθεί επίσης κατά την επίσκεψη του τελευ-
ταίου στις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούλιο. Τις άριστες σχέ-
σεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στον αμερικανικό
στρατό και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αντικατο-
πτρίζει η σειρά ασκήσεων που έχουν γίνει σε Ελλάδα
και ΗΠΑ μετά και την υπογραφή της ελληνοαμερικανι-
κής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας. Ελλάδα και
ΗΠΑ συνεκπαιδεύονται συνεχώς σε στεριά, αέρα και
θάλασσα σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας
και σε όλα τα είδη πολέμου. 

ΗΧΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΛΩΡΟΥ ΣΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ:

Γράφει 
η Γεωργία
Γαραντζιώτη

«Δεν φοβόμαστε κανέναν,

είμαστε έτοιμοι για όλα...»



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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O
ταν Ρομά εκδηλώνουν παραβατικές πράξεις
-σύμφωνα με τα στατιστικά, δεν είναι λίγες-
και καταγράφονται στα αστυνομικά συμβάν-

τα, ασχολούμαστε αρνητικά μαζί τους γιατί προκα-
λούνται αναστάτωση και ανασφάλεια. Όμως, από την
άλλη αδιαφορούμε κατά κανόνα ως κοινωνία για τα
προβλήματά τους λες και αυτοί δεν είναι συνάνθρω-
ποί μας και τα υποτιμούμε και τα βάζουμε κάτω από το
χαλί με αποτέλεσμα συχνά πυκνά να τα βρίσκουμε
μπροστά μας...

Παρότι είναι επαρκώς θεατή και όχι αθέατη η γκε-
τοποίηση, ωστόσο δυστυχώς δεν αλλάζει η κατάστα-
ση, καθώς παριστάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε ή, στην
καλύτερη περίπτωση, διατυπώνουμε ανούσια ευχο-
λόγια. Ο ισχυρισμός ότι ένα μέρος (ενδεχομένως με-
γάλο) των Ρομά δεν θέλει να κοινωνικοποιηθεί γιατί
έχει γαλουχηθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής
είναι μια προσέγγιση που ισχύει.

Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν
θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες εκείνες προ-
ϋποθέσεις που θα τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν
την αδήριτη για τους ίδιους πρώτα απ’ όλα ανάγκη της
ομαλής κοινωνικής ένταξής τους, καθώς και να βοη-
θηθούν για να επιτευχθεί μια τέτοια εξέλιξη ώστε να
ξεφύγουν από τον ιδιότυπο αποκλεισμό που και οι ίδι-
οι δημιουργούν αλλά και εμείς συντηρούμε.

Και όταν μιλάμε για ενσωμάτωση, δεν εννοούμε
βέβαια την ισοπέδωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών τους, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
αγνοηθούν, αλλά το αυτονόητο δικαίωμά τους στη
στέγαση, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία,
στον σεβασμό.

«Μα δεν θέλουν», λένε κάποιοι, «αφού έχουν συμ-

βιβαστεί με τη μοίρα τους και “βολεύονται” μέσα στη
μιζέρια των παραπηγμάτων και σε πολλές περιπτώ-
σεις της ανομίας». Εδώ είναι το χρέος διαχρονικά της
οργανωμένης Πολιτείας και της κοινωνίας που διαθέ-
τει (ή θα όφειλε να διαθέτει) άμεσα ανθρωπιστικά
ανακλαστικά να παρέμβει ουσιαστικά, να τους αγκα-
λιάσει και να τους μεταμορφώσει! Να μη βιώνουν
συνθήκες διακρίσεων, διαχωρισμού και αθιγγανοφο-
βίας, καθώς και πολιτισμικής και κοινωνικής και ερ-
γασιακής αποξένωσης.

Η κατάσταση είναι δραματική και αυτό δεν προκύ-
πτει από δικό μας υπερβολικό και αυθαίρετο συμπέ-
ρασμα αλλά από επίσημα στοιχεία. Έκθεση-καταπέλ-
της του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει πως στην Ελλάδα το
96% των Ρομά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ
το 81% των γυναικών Ρομά δεν εργάζεται. Το ίδιο βέ-
βαια συμβαίνει και σε άλλα κράτη των Βαλκανίων και
της Ευρώπης.

Και όσο θα συντηρείται και θα επεκτείνεται αυτή η
θλιβερή η εικόνα, όλο και περισσότερο θα αυξάνεται η
εγκληματικότητα, μικρή και μεγάλη.

Όσο θα είναι «παραπεταμένοι» τόσο θα εκδηλώ-
νονται ανεξέλεγκτα. Όσο θα νιώθουν ότι τους κρατάμε
απομακρυσμένους και απομονωμένους τόσο θα πλη-
γώνονται. Και δεν το αξίζουν αυτό γιατί είναι άτομα με
συναισθήματα και αξιοποιήσιμες ικανότητες και δυ-
νατότητες.

Άρα η απάντηση στο ερώτημα αν είναι παραβατικοί
ή παραμελημένοι είναι ότι είναι παραβατικοί (μια με-
ρίδα τους τουλάχιστον) γιατί έχουν αφεθεί στην τύχη
της, ζουν παρατημένοι. 

Και δεν είναι στο αίμα τους και στο πετσί τους η

παραβατικότητα, όπως υποστηρίζουν άστοχα, κατά
τη γνώμη μας, μερικοί, αλλά καλλιεργείται, ενδυνα-
μώνεται και διατηρείται από τις συνθήκες διαβίωσης
και επιβίωσής τους, καθώς και από τον τρόπο που
αντιμετωπίζονται, ο οποίος σίγουρα δεν είναι ο κα-
τάλληλος.

Η πραγματικότητα είναι ότι ένα κομμάτι από αυτούς
δεν δείχνει και ενδιαφέρον να τις αλλάξει και να ξε-
φύγει από την περιθωριοποίηση γιατί έχει συμβιβα-
στεί. Τα μέτρα καταστολής, στο πλαίσιο της νομιμότη-
τας πάντα, όταν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν εγκλη-
ματικές πράξεις είναι απαραίτητα, αλλά δεν αποτε-
λούν λύση.

Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται παράλληλα ουσια-
στική και αληθινή στήριξη όχι με θεωρητικά σχέδια,
δηλαδή με εκθέσεις ιδεών, αλλά με μέτρα στοχευμέ-
να και σκοπούμενα για να σπάσει ο αποκλεισμός τους
ή, καλύτερα, για να νιώσουν οι ίδιοι ότι δεν τους ωφε-
λεί να παραμένουν γκετοποιημένοι και «παιδιά ενός
κατώτερου θεού».

Ήρθε η ώρα -πολύ έχει καθυστερήσει- να ανανεω-
θούν οι σχέσεις και οι δεσμοί με τους Ρομά με μια και-
νούργια όψη. Και αυτοί να αλλάξουν νοοτροπία κάνο-
ντας βήματα προς την πρόοδο, αλλά και εμείς να τους
βοηθήσουμε σε αυτό και να τους δεχτούμε ανεπιφύ-
λακτα.

Έτσι, αν δεν κατορθωθεί να γεφυρωθούν οι απο-
στάσεις, τα ρήγματα και οι αντιθέσεις, τουλάχιστον
υπάρχει η βάσιμη ελπίδα να αμβλυνθούν. Και να δημι-
ουργηθεί ένας σύνδεσμος που προτού ακόμη απο-
κτήσει τα χαρακτηριστικά της μεγάλης εξοικείωσης
να είναι σφραγισμένος με την εκτίμηση και την εμπι-
στοσύνη.

Γ
ιατί κάνουμε ερωτήσεις; Γενικά για να αυξήσου-
με τη γνώση, να βελτιώσουμε την κατανόηση και
να αποκτήσουμε αληθείς και χρήσιμες πληρο-

φορίες. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες, είτε είναι υποψήφιοι
για εργασία, φίλοι, συμμαθητές και σύντροφοι είτε παιδί
κάποιου, μπορεί να μην παρέχουν μια ειλικρινή απάντη-
ση. Εναλλακτικά μπορεί να αποφύγουν την ερώτηση ή να
επιλέξουν να μην απαντήσουν καθόλου.

Προκειμένου να προκύψουν αληθείς απαντήσεις πρέ-
πει κάποιος να είναι στρατηγικός. Αυτό σημαίνει να λαμ-
βάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν
και κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης και στη συνέ-
χεια να θέσετε τη σωστή ερώτηση τη σωστή στιγμή και με
τον σωστό τρόπο.

Ο ερωτώμενος μπορεί να πει ψέματα και να δώσει
απαντήσεις που αναμένει ή επιθυμεί ο ερωτών. Είναι
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια ερώτηση δεν είναι
απλώς μια ερώτηση αλλά και ένα σήμα. Το πότε ή πώς
τίθεται μια ερώτηση θα μπορούσε ακούσια να αποκα-

λύψει τι επιθυμεί ή περιμένει να ακούσει ο ερωτών.
Επομένως είναι καλύτερο να ρωτήσετε «Πώς ένιω-
σες;» παρά «πόσο θυμωμένος ήσουν;». Ή «τι είδους
πόνο, αν υπάρχει, αισθάνεσαι αυτήν τη στιγμή;» από το
«δεν πονάς τώρα, σωστά;».

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι το να κάνετε
πολλές ερωτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί
να σημαίνει ότι προτιμάτε πιο σύντομες και λιγότερο λε-
πτομερείς απαντήσεις. Μπορεί να μη λάβετε ακριβείς
απαντήσεις κάνοντας ερωτήσεις «ναι - όχι» ή σε ευαί-
σθητα θέματα να έχετε ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Σε
τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να ομαλοποιήσετε
το ζήτημα για το οποίο ρωτάτε.

Για παράδειγμα, αντί να ρωτήσετε τον έφηβό σας
«έχεις κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών;», κάντε μια σειρά
ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση διαφορετικών ναρκωτι-
κών. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει ότι η χρήση ναρκω-
τικών είναι συνηθισμένη, επομένως διευκολύνει το παιδί
σας να είναι ειλικρινές.

Ανησυχίες σχετικά 
με την καταστροφή μιας σχέσης

Πράγματι μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο
να κάνετε απροσδόκητες και ευαίσθητες ερωτήσεις, πα-
ρόλο που κάνουν τον ερωτώμενο (ή και τα δύο μέρη) να
νιώθουν άβολα. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι ψεύτες συ-
νήθως προετοιμάζουν απαντήσεις για τυπικές ερωτή-
σεις που θα μπορούσαν να τεθούν. Επομένως η υποβολή
απροσδόκητων ερωτήσεων μπορεί να είναι απαραίτητη.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τη σχέση, υποδη-
λώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης του ερωτώντος.

Επιπλέον, οι ερωτήσεις μπορεί να φανούν παρεμ-
βατικές. Επομένως δικαίως αποφεύγονται όταν η
σχέση εκτιμάται ιδιαιτέρως. Τούτου λεχθέντος, μην
αποφύγετε να κάνετε σχετικές ερωτήσεις από φόβο
μήπως καταστρέψετε τη σχέση. Το να κάνετε τις σω-
στές ερωτήσεις, ακόμη και ευαίσθητες, μπορεί να δεί-
ξει ενδιαφέρον και φροντίδα να βελτιώσει τις προτι-
μήσεις και να ενισχύσει τη σχέση.

Ρομά: Γίνονται παραβατικοί γιατί είναι παραμελημένοι... 

Ποιες ερωτήσεις να κάνετε, αν θέλετε
να λαμβάνετε ειλικρινείς απαντήσεις

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου
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Ε
ίναι γεγονός πως τα τελευταία 24ωρα η σύλλη-
ψη γνωστής ευρωβουλευτού, που φέρεται να
ελέγχεται για σοβαρές ποινικές κατηγορίες,

πρωτοστατεί στα ελληνικά και ξένα ειδησεογραφικά
δίκτυα.

Το ελληνικό και το βελγικό ποινικό και ποινικό δι-
κονομικό δίκαιο αντίστοιχα παρουσιάζουν ορισμένες
συγκλίσεις, αλλά και διαφορές στην ποινική και δικο-
νομική αντιμετώπιση του φερόμενου κατηγορούμε-
νου για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Διεξοδικότερα, όσον αφορά την προσωρινή κράτη-
ση, σύμφωνα με τη βελγική δικονομία πρέπει μέσα σε
48 ώρες αυτή, αν διατάχθηκε από τον ανακριτή, να
επιβεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.
Μέσα σε αυτές τις 48 ώρες, λοιπόν, με τον νομικό του
παραστάτη ο κατηγορούμενος έχει πρόσβαση στη
σχετική σχηματισθείσα δικογραφία, αφού η πρόσβα-
ση αυτή δίδεται μόνο για όσους έχουν προφυλακιστεί.

Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται η από-
φαση του ανακριτή - δικαστή για προφυλάκιση από δι-
καστικό συμβούλιο, δηλαδή από δικαστές που θα κρί-
νουν με βάση το ανακριτικό υλικό την έρευνα και, φυσι-
κά, τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και του συ-
νηγόρου του. 

Όσον αφορά στο ζήτημα της ασυλίας, τούτη κάμ-
πτεται ακόμη και για ευρωβουλευτές, μόνο όταν συλ-
λάβουν τον ευρωβουλευτή επ’ αυτοφώρω να δια-
πράττει κάποιο αδίκημα. Επ’ αυτοφώρω σημαίνει την

ώρα που διαπράττει κάποιο ποινικό αδίκημα, είτε τυ-
χόν πχ την ώρα που λαμβάνει τη δωροδοκία ή τη στιγ-
μή τυχόν κατά την οποία προσπαθεί να αποκρύψει
προϊόντα εγκλήματος. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και
υπάρχουν ικανά και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τό-
τε μόνο μπορεί να υπάρξει απόφαση προφυλάκισης.
Πρόκειται για τη διάταξη που περιέχει το πρωτόκολλο
περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, που αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να γίνει επί-
κληση της ασυλίας όταν υπάρχει σύλληψη επ’ αυτο-
φώρω. Βέβαια, εν τέλει όλα αυτά θα κριθούν αν έχουν
συμβεί για τον κάθε κατηγορούμενο από το αρμόδιο
δικαστικό συμβούλιο.

Όσον αφορά στις ποινές που επισείουν οι κατηγο-
ρίες για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
τούτα συνιστούν σοβαρά παραπτώματα. Ο Ποινικός
Κώδικας προβλέπει τρία έως πέντε έτη φυλάκισης,
εφόσον και αν αποδειχθούν οι κατηγορίες αυτές.

Για το ενδεχόμενο κατ’ οίκον περιορισμού κράτη-
σης ή του να αφεθεί ελεύθερος με βραχιολάκι ο κατη-
γορούμενος ή να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι,
πρέπει να αναφέρουμε ότι θεωρούνται επιεικέστερα
μέτρα, καθότι η προσωρινή κράτηση, που αποτελεί
πάντα το επαχθέστερο μέτρο, για να επιβληθεί επι-
βάλλεται αν συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις
και ο κατηγορούμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να
εξηγήσει γιατί οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούν-
ται, ώστε να αντιπροτείνει, όπως προβλέπεται περί-
που και στο αντίστοιχο ελληνικό δίκαιο, την επιβολή

ηπιότερων περιοριστικών της ελευθερίας μέτρων,
όπως πχ το βραχιολάκι, ο κατ’ οίκον περιορισμός ή
έτεροι περιοριστικοί όροι.

Μία σοβαρή παράμετρος που λαμβάνεται υπόψιν
κατά το βελγικό δίκαιο για να επιβληθεί η προσωρινή
κράτηση στον κατηγορούμενο είναι αν υπάρχει η δυ-
νατότητα των κατηγορουμένων να επηρεάσουν την
έρευνα ή να εμποδίσουν την έρευνα, επί τη βάσει πάν-
τα, όμως, ότι αληθεύουν και αποδεικνύονται επαρκώς
οι κατηγορίες.

Η διαδικασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από
το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο προβλέπει ότι ο κα-
τηγορούμενος μπορεί να παραμείνει στη φυλακή έως
πέντε ημέρες. Στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσουν
οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εάν θα παραμείνει προ-
φυλακισμένος έως την έναρξη της εκδίκασης της
υπόθεσης ή θα αφεθεί ελεύθερος.

Τα κριτήρια για το αν κανείς θα παραμείνει προσω-
ρινά κρατούμενος είναι τρία, εάν δηλαδή κάποιος κρι-
θεί ύποπτος φυγής, εάν κριθεί ύποπτος τέλεσης ίδιων
ή παρόμοιων αδικημάτων και εάν δύναται να υπάρξει
συμπαιγνία, εάν δηλαδή ο κατηγορούμενος είναι εις
θέση να βρει άτομα που θα καταφέρουν να σβήσουν
τα ίχνη του ή να εμποδίσουν την έρευνα.

Η έναρξη της διαδικασίας εκδίκασης της υπόθεσης
κατά μέσο όρο γίνεται σε 12-18 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονισθεί ότι για κάθε
κατηγορούμενο ισχύει πάντα το τεκμήριο της αθωό-
τητας μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του.

Σ
το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2023 και
του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της

ενεργειακής κρίσης και της προσπάθειας της Ένωσης
όπως καταστεί περισσότερο πράσινη και υλοποιήσει τις
αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα δέσμη μέτρων που
αφορά στην αναθεώρηση των προβλέψεών της, ενόψει
των πολλαπλών και σύνθετων προκλήσεων που έχει να
αντιμετωπίσει λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην
Ουκρανία. Οι συνεχείς προκλήσεις αφορούν όχι μόνο
τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρα-
νία, αλλά και τις πληθωριστικές τάσεις που παρουσιά-
ζονται στην πλειοψηφία των κρατών - μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, τις τιμές της ενέργειας, τα ζητήματα
που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα σε διά-
φορους τομείς και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού,
μεταξύ άλλων. 

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση
απαιτείται να συνομολογήσει συγκεκριμένη στρατηγι-
κή που να συντονίζει τις δράσεις σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο, ούτως ώστε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρξει διασφάλιση
επαρκούς και οικονομικά προσιτού ενεργειακού εφο-

διασμού, διαφύλαξη της οικονομικής και χρηματοπι-
στωτικής σταθερότητας και προστασία των ευάλωτων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με παράλληλη διατή-
ρηση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.
Στο ίδιο πλαίσιο απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες
που να επιτρέπουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές αποφάσεις και
δράσεις που αφορούν στην πράσινη και ψηφιακή μετά-
βαση. 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει
προφανώς μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δρά-
σεις, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης
εποχής και των άμεσων προκλήσεων που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε, απαιτούνται παράλληλα βραχυπρό-
θεσμες ενέργειες που να μη διαταράσσουν, όμως, τους
θετικούς δείκτες που έχουν παρατηρηθεί μετά την έξο-
δο από την κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η
ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας θεωρείται εκ
των ων ουκ άνευ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
που έχουμε ενώπιόν μας και όπως ακροθιγώς έχουν
αναφερθεί πιο πάνω, ενώ ταυτόχρονα οι διαδικασίες
απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και ανεξαρτητο-
ποίησης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσω του προγράμματος REPowerEU πρέπει

να συνεχίσουν με γοργούς ρυθμούς, την ίδια στιγμή
που άρχισαν ήδη να παρουσιάζονται προβλήματα σε
σχέση με την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών. 

Πέραν των πιο πάνω, οι προτεραιότητες του νέου ευ-
ρωπαϊκού εξαμήνου περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις
σχετικές ανακοινώσεις, την προαγωγή της περιβαλ-
λοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δι-
καιοσύνης και της μακροοικονομικής σταθερότητας,
με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικής βιωσιμό-
τητας. Παράλληλα, η επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας πρέπει να οριοθετεί απτά αποτελέ-
σματα που προάγουν τους πιο πάνω στόχους και επι-
λειτουργούν θετικά στις στρατηγικές αντιμετώπισης
των νέων κρίσεων που διάγουμε. 

Τα πιο πάνω συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι, ενό-
ψει και των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου
2023 στην Κύπρο, απαιτείται μια συντονισμένη, στα-
θερή και δοκιμασμένη οικονομική πολιτική, που να
είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που
αναφύονται σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και να
μπορεί να συντονιστεί με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζοντας τη θετική και
συνετή οικονομική πολιτική που ακολουθήσαμε τα τε-
λευταία χρόνια.

Τι προβλέπουν το ποινικό βελγικό δίκαιο και η δικονομία του για διαφθορά,
ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές
παγκοσμίως για όσους επιστρέφουν από το Μουντιάλ
στο Κατάρ, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να φέρουν πί-
σω στις χώρες τους τη «γρίπη της καμήλας», μια σο-
βαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται
από τον ιό του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης
Ανατολής (MERS). 

Υγειονομικοί συνιστούν στους γιατρούς να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί με άτομα που έχουν αναπνευστικά

συμπτώματα, βήχα και πυρετό. 
Ο MERS εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Σαουδική

Αραβία το 2012 και θεωρείται πιο θανατηφόρος από
την Covid-19. Σύμφωνα με στατιστικές, πάνω από το
ένα τρίτο των ασθενών πεθαίνει, σε σύγκριση με λιγό-
τερο από το 4% των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους
από επιπλοκές του κορoνοϊού. Ο ιός μπορεί να μετα-
δοθεί μετά από στενή επαφή με καμήλες ή από την κα-
τανάλωση προϊόντων που προέρχονται από καμήλα,

όπως μη παστεριωμένο γάλα καμήλας. 
Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι υπάρχει κίνδυ-

νος μετάδοσης από άτομο σε άτομο. 
Η ανησυχία εντείνεται στον απόηχο της αύξησης

των κρουσμάτων MERS παγκοσμίως. Τη δεκαετία
2012-22 αναφέρθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ) 2.600 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα MERS-CoV και 935 συνδεόμενοι θάνατοι
σε όλον τον κόσμο.

Σ
υναγερμός ήχησε πάλι στη νότια
Σινική Θάλασσα, καθώς 18 κινε-
ζικά στρατηγικά βομβαρδιστικά,
τα οποία έχουν τη δυνατότητα να

φέρουν πυρηνικά όπλα, παραβίασαν τη
ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας
(Air Defense Identification Zone, ADIZ)
της Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσε χθες η κυ-
βέρνηση στην Ταϊπέι καταγγέλλοντας μία
παραβίαση-ρεκόρ, καθώς οι εντάσεις με
το Πεκίνο έχουν κλιμακωθεί εντυπωσιακά
τους τελευταίους μήνες. Συνολικά 21 κινε-
ζικά αεροσκάφη εισήλθαν στην ADIZ της
Ταϊβάν κατά τη διάρκεια 24 ωρών, σύμφω-
να με το υπουργείο Άμυνας του νησιού,
ανάμεσά τους 18 βομβαρδιστικά H-6 (σ.σ.:
κινεζική εκδοχή του σοβιετικού σχεδια-
σμού στρατηγικού βομβαρδιστικού Του-
πόλεφ Tu-16). Η ADIZ της Ταϊβάν είναι αρ-
κετά ευρύτερη από τον καθεαυτό εναέριο
χώρο του νησιού. Περιλαμβάνει τμήμα του

κινεζικού εναέριου χώρου, ακόμα και
τμήμα του εναέριου χώρου της ηπειρωτι-
κής Κίνας. Η Ταϊπέι καταγγέλλει ότι τα τε-
λευταία δύο χρόνια το Πεκίνο έχει αυξή-
σει κατακόρυφα τον αριθμό των παραβιά-
σεων στο νοτιοδυτικό τμήμα αυτής της ζώ-
νης της. Όμως, η παραβίαση της ADIZ που
ανακοίνωσε χθες σηματοδοτεί μακράν τη
μεγαλύτερη παρείσφρηση κινεζικών βομ-
βαρδιστικών H-6, αφότου η Ταϊβάν άρχισε
να δημοσιοποιεί σε ημερήσια βάση σχετι-
κές στατιστικές τον Σεπτέμβριο του 2020,
σύμφωνα με ειδική βάση δεδομένων που
τηρεί το Γαλλικό Πρακτορείο. 

Βομβαρδιστικά
Οι έξοδοι περισσοτέρων από πέντε βομ-

βαρδιστικών H-6 σε μία ημέρα είναι πολύ
σπάνιες, μολονότι οι παραβιάσεις έχουν
αυξηθεί θεαματικά τις τελευταίες εβδο-
μάδες. Τον περασμένο μήνα 21 τέτοια κι-
νεζικά βομβαρδιστικά μπήκαν στην ADIZ
της Ταϊβάν,·τον τρέχοντα καταγράφονται
ήδη 23 παραβιάσεις τους.  Η Ταϊβάν των 23
εκατομμυρίων κατοίκων ζει υπό τη μόνιμη
απειλή εισβολής του κινεζικού στρατού.
Από το τέλος του εμφυλίου πολέμου, το
1949, η Λαϊκή Κίνα χαρακτηρίζει το νησί
αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμέ-
νη να επανενωθεί μια μέρα με την ηπειρω-
τική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί. 

Η Ουάσιγκτον τηρεί εδώ και δεκαετίες μια
στάση σκόπιμης «στρατηγικής ασάφειας», η
οποία υπονοεί ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν
την Ταϊβάν αν δεχθεί επίθεση από την Κίνα,
αλλά αποφεύγουν να το δηλώσουν ανοιχτά.

ΦΦόβοι στη Βρετανία
για χριστουγεννιάτικο
«lockdown» λόγω
γενικής απεργίας

Με βασικό αίτημα την αύξηση
των αποδοχών τους χιλιάδες Βρε-
τανοί εργαζόμενοι θα απεργήσουν
τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες,
γεγονός που εντείνει τους φόβος
ότι αρκετές κρίσιμες υπηρεσίες
θα παραλύσουν, δημιουργώντας
ουσιαστικά τις συνθήκες ενός
«lockdown» μέσα στις γιορτές. 

Ξεκινάει ο «μήνας του χάους»,
γράφει η «Daily Mail», καθώς άρ-
χισε χθες το πρώτο «κύμα» των
48ωρων απεργιών που έχουν
εξαγγείλει εργαζόμενοι στους σι-
δηροδρόμους. 

Απεργίες έχουν προγραμματι-
στεί από σωματεία νοσηλευτών,
οδηγών λεωφορείων και ασθενο-
φόρων και εργαζομένων σε ταχυ-
δρομεία και στο εθνικό οδικό δί-
κτυο. Σε κινητοποιήσεις θα προ-
χωρήσουν και τα μέλη της Δύνα-
μης Συνόρων, που ελέγχουν τα τα-
ξιδιωτικά έγραφα σε έξι μεγάλα
αεροδρόμια της χώρας, συμπερι-
λαμβανομένων των Χίθροου και
Γκάτγουικ. Το υπουργείο Άμυνας
έχει ήδη αρχίσει να εκπαιδεύει
μέλη των ενόπλων δυνάμεων,
ώστε να τα αξιοποιήσει για τη
διεκπεραίωση των ελέγχων. Τα
συνδικάτα απαιτούν αυξήσεις μι-
σθών, καθώς ο πληθωρισμός έχει
φτάσει το 11% και σε κάποια βασι-
κά προϊόντα διατροφής αγγίζει
ακόμη και το 20%.

Κινεζικό «blackjack»
πάνω από την Ταϊβάν
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Συναγερμός για... εισαγόμενη «γρίπη της καμήλας» μετά το Μουντιάλ

Επικίνδυνη ένταση 
στη Σινική Θάλασσα με 
παραβιάσεις από 21 πολεμικά
αεροσκάφη του Πεκίνου
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Η
ανακοίνωση του θανάτου του
16χρονου Ρομά, ο οποίος από
τις 5 Δεκεμβρίου έδινε μάχη
για να κρατηθεί στη ζωή στη

ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» στη Θεσσαλο-
νίκη, σήμανε συναγερμό στο αρχηγείο
της ΕΛΑΣ υπό τον φόβο αντιδράσεων
από ομόφυλούς του και ομάδες αντιε-
ξουσιαστών.

Αυτό καθώς ο θάνατος προήλθε από τη
σφαίρα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια κα-
ταδίωξης από 34χρονο αστυνομικό της
Ομάδας ΔΙΑΣ, η ποινική μεταχείριση του
οποίου δεν έχει ακόμη αποφασιστεί από
το Συμβούλιο Εφετών. Από νωρίς το πρωί
αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να ανα-
πτύσσονται -διακριτικά- πέριξ καταυλι-
σμών τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη
Δυτική Αττική, ενώ δόθηκε εντολή για ενί-
σχυση της φρουράς στα αστυνομικά τμή-
ματα και αυξημένα μέτρα αυτοπροστα-
σίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετακινή-
θηκαν διμοιρίες της ΥΑΤ και της ΥΜΕΤ αλ-
λά και πληρώματα της ΟΠΚΕ σε κομβικά
σημεία στον Ασπρόπυργο, το Μενίδι, το
Ζεφύρι κ.α., ενώ σε αστυνομικά τμήμα
κοντά σε καταυλισμούς έφτασαν προλη-
πτικά και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Βρήκαν ευκαιρία οι κουκουλοφόροι
Οι πρώτες αντιδράσεις από τους Ρομά

καταγράφηκαν στην Αττική το απόγευμα
της Τρίτης, έβαλαν φωτιά σε λάστιχα στον
καταυλισμό της Νέας Ζωής Ασπροπύργου
με αποτέλεσμα να σταματήσουν για αρκε-
τή ώρα οι συρμοί του προαστιακού. Επί-
σης, σε Χαλκίδα και Θήβα έκαψαν λάστιχα
και εμπόδιζαν τη διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων.

Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε η πορεία
διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, με
κουκουλοφόρους να συγκρούονται με
αστυνομικές δυνάμεις κυρίως στις οδούς

Σταδίου και Ακαδημίας. Η ΕΛΑΣ έκανε
χρήση χημικών για να εκτοπίσει προς τα
Εξάρχεια τους ταραξίες, ενώ προχώρησε
και σε προσαγωγές. Ανάλογα επεισόδια
έγιναν και στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του πάντως ο πρό-
εδρος της Συνομοσπονδίας Ρομά Ελλά-
δας Μάκης Μπόντης επιχείρησε να
κρατήσει να χαμηλούς τόνους: «Άδικα
έφυγε το παιδί. Να αποδοθεί η δικαιο-
σύνη, όπως αποδίδεται, ίση για όλους.
Αυτές τις ώρες πρέπει όλοι να αντέξου-
με και αυτό θα είναι το κέρδος. Ζητούμε

από τη δικαιοσύνη να μπορέσει να απα-
λύνει τον πόνο όλων».

Στους δρόμους βγήκαν φορείς, συλλο-
γικότητες και ομάδες της εξωκοινοβου-
λευτικής Αριστεράς με συγκέντρωση που
έγινε στα Προπύλαια και στην πλατεία Κο-
ραή, με τη συμμετοχή περισσότερων των
2.500 ατόμων. Οι Αρχές από μέρες έχουν
διαπιστώσει ότι κάποιοι κύκλοι επιχει-
ρούν να στήσουν σκηνικό έντασης, εκμε-
ταλλευόμενοι την απώλεια ενός 16χρονου,
για αυτό και οι επόμενες μέρες χαρακτη-
ρίζονται κρίσιμες.

Η ανακοίνωση 
του «Ιπποκράτειου»

Ο ασθενής ΦΚ, ετών 16, προ-
σκομίσθηκε στο ΤΕΠ του ΓΝΘ «Ιπ-
ποκράτειο» στις 5/12/22 στις 2.02
πμ με τη μονάδα του ΕΚΑΒ με
τραύμα από πυροβόλο όπλο στην
αριστερή ινιακή χώρα σε κωματώ-
δη κατάσταση. Υποβλήθηκε σε
άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.
Οδηγήθηκε μετεγχειρητικά στη
ΜΕΘ με μέγιστη μηχανική και
φαρμακευτική υποστήριξη των
ζωτικών του λειτουργιών, με την
υγεία του να βρίσκεται σε πολύ
κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα
13/12/22, παρά την προαναφερό-
μενη υποστήριξη και τις άοκνες
προσπάθειες του ιατρονοσηλευτι-
κού προσωπικού της ΜΕΘ, ο ασθε-
νής απεβίωσε στις 10.10 πμ. Η διοί-
κηση του νοσοκομείου, το ιατρικό,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό
εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια και
τους οικείους του δεκαεξάχρονου.

Σε κόκκινο
συναγερμό

η ΕΛΑΣ

Της αγάπης… μαχαιριές - Ο δικηγόρος της 17χρονης μιλάει για έγκλημα πάθους
Διπλή στόχευση έχει η υπερασπιστική γραμμή που έχει

επιλέξει ο δικηγόρος της 17χρονης που κατηγορείται για την
άγρια δολοφονία της 23χρονης φίλης της στο Μαρούσι. Από
τη μία επιχειρεί να αναδείξει τα ψυχολογικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει το ανήλικο κορίτσι και από την άλλη να
καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για «έγκλημα πάθους».
Προς επίρρωση των δύο ισχυρισμών επιλέχτηκε άλλωστε
ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας ο ιατροδικαστής
Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος θα συνάψει σχετική έκθε-
ση με βάση τα ευρήματα και την έρευνα που θα κάνει.

Η ιατροδικαστική έκθεση διαβιβάστηκε στην Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής που διενερ-
γεί την προανάκριση, συμπληρώνοντας έτσι τη δικογραφία
που θα εξεταστεί από ανακριτή και εισαγγελέα, που θα
αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση της 17χρονης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 23χρονη φαίνεται να δέχτηκε
περισσότερες από 30 μαχαιριές από τη φίλη της -πάρα
πολλές στον λαιμό και στο στέρνο-, με τους αστυνομικούς
να τη βρίσκουν νεκρή μέσα λίμνη αίματος. Η απολογία τής
καθ’ ομολογίαν δράστιδος είναι προγραμματισμένη για την

Πέμπτη ενώπιον ανακριτή ανηλίκων.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 17χρονης Ανδρέας

Θεοδωρόπουλος ανέφερε σε δηλώσεις του: «Η πελάτισσά
μου πάσχει εκ γενετής από μία ψυχιατρική νόσο. Το γεγο-
νός ότι δεν λάμβανε τον τελευταίο καιρό τη φαρμακευτική
αγωγή της οδήγησε στο τραγικό συμβάν, καθιστώντας την
ανήλικη κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση. Η σχέση που είχε με το θύμα ήταν σχέση αγάπης και
μίσους. Η 17χρονη δεν αντιλαμβανόταν τι έκανε».

Κ.Παπ.

Μετά τον θάνατο του 16χρονου ενισχύθηκαν οι φρουρές 
στα αστυνομικά τμήματα υπό τον φόβο επεισοδίων 

από αντιεξουσιαστές και Ρομά που βγήκαν στους δρόμους 
και έβαλαν... φωτιές σε πολλές περιοχές

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ε
ικόνες από την πύρινη λαίλαπα
στο Μάτι, η οποία στο πέρασμά
της άφησε νεκρούς και κατα-
στροφή, ξεπηδούν μέσα από τις

αφηγήσεις συγγενών θυμάτων που έζησαν
τη φρίκη. Πέντε, περίπου, χρόνια μετά την
τραγωδία και ο θρήνος εξακολουθεί, κα-
θώς οι μάρτυρες, μέλη οικογενειών που
ανεβαίνουν στο βήμα ο ένας μετά τον άλ-
λον, αδυνατούν να ξεχάσουν τις μοιραίες
στιγμές που τους σημάδεψαν. Κοινός πα-
ρονομαστής στις μαρτυρίες τους, ότι αφέ-
θηκαν αβοήθητοι στη μοίρα τους από κρα-
τικούς αξιωματούχους που γνώριζαν από
νωρίς ότι υπήρχαν νεκροί και το έκρυβαν.

«Άφησα τη μητέρα μου να καεί για να
σωθώ εγώ και να σώσω την οικογένειά
μου», είπε κλαίγοντας στο δικαστήριο ο
Θανάσης Μωραΐτης. Ο μάρτυρας ανέφερε
πως αιφνιδιάστηκαν από τη φωτιά, καθώς
δεν είχαν ειδοποιηθεί για τον κίνδυνο.
«Δυστυχώς, μέσα στον πανικό χάθηκαν τα
κλειδιά του αυτοκίνητου και είχε κοπεί το
ρεύμα. Μπήκαμε στο αμάξι. Δεν έβρισκα
όμως τα κλειδιά και είπα στη γυναίκα μου
και το παιδί να φύγουν και ότι εγώ θα μείνω

πίσω να σώσω τη μητέρα μου. Ήταν 92
ετών...», τόνισε κλαίγοντας με λυγμούς.
«Προσπαθούσα να τη βγάλω από το αμάξι
γιατί είχε κινητικά προβλήματα και εγώ εί-
χα αρχίσει να καίγομαι στην πλάτη. Όταν
κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να την βγάλω,
σκέφτηκα ότι είχα μια οικογένεια. Άφησα
τη μητέρα μου να καεί για να σώσω την οι-
κογένειά μου», είπε, συγκλονίζοντας τους
πάντες μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Απανθρακωμένοι»
Ο Στέλιος Μάσχας μίλησε για τη σοκαρι-

στική στιγμή που εντόπισε τους γονείς του
απανθρακωμένους τα ξημερώματα. «Πήγα
και είδα ότι αυτό που νωρίτερα έβλεπα και
νόμιζα ότι ήταν ξύλα που καιγόντουσαν,
ήταν οι γονείς μου», κατέθεσε κλαίγοντας. 

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε υποβα-
σταζόμενη η Δέσποινα Ζαφειρίου, η οποία
έχασε στις φλόγες τον πολυαγαπημένο της

σύζυγο Στράτο. Η γυναίκα συγκίνησε περι-
γράφοντας τις αγωνιώδεις προσπάθειές
της να σώσει τον σύζυγό της, καθώς είχαν
εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους. « Τον
έβγαλα στα χέρια, τον έπιασα από τη ζώνη.
Γονάτισα και τον τράβηξα. Δεν μπορούσε
να πατήσει, ούτε να στρίψει, ήταν καμέ-
νος…», υποστήριξε, συμπληρώνοντας πως
«δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε τα χέρια,
ούτε τα πόδια του...».

«Τη βρήκα νεκρή»
Έντονα φορτισμένη η μάρτυρας, μίλησε

για τις ευθύνες λέγοντας: «Μας άφησαν να
καούμε. Δεν υπήρχε τίποτα». 

Μεταξύ των μαρτύρων ήταν και ο Δημή-
τρης Σιαπέρας, ο οποίος περιέγραψε πώς
εντόπισε τη νεκρή μητέρα του λίγα μέτρα
από το σπίτι τους. «Η φωτιά είχε περάσει
πολύ γρήγορα, δεν ήταν απανθρακωμένη,
αλλά αλλοιωμένη, ευτυχώς», είπε συγκι-
νημένος. 

Οι συγγενείς του Δημήτρη Τουρναβίτη
που βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τη σύ-
ζυγό του, ηθοποιό Χρύσα Σπηλιώτη, ανα-
φέρθηκαν στη φρίκη που έζησαν. « Ήταν
μέρα που η πολιτεία κοίταξε το δέντρο στην
Κινέτα και χάθηκε το δάσος των ψυχών στο
Μάτι», κατέθεσε φανερά φορτισμένη η κό-
ρη του θύματος, Αλίκη.

«Άφησα τη μάναμου να καεί 
για να σώσω γυναίκακαιπαιδί»

Σπαραγμός χωρίς τέλος 
στις καταθέσεις 
των μαρτύρων για 
την πολύνεκρη πυρκαγιά 
στο Μάτι

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη του Πέ-
τρου Φιλιππίδη με τον χρόνο να μετρά αντί-
στροφα για την απολογία του. Ωστόσο, δεν
είναι βέβαιο πως ο κατηγορούμενος ηθο-
ποιός θα καταφέρει να δώσει εξηγήσεις την
ερχόμενη εβδομάδα, καθώς οι συνήγοροί
του ενημέρωσαν το Μικτό Ορκωτό Δικαστή-

ριο ότι νοσεί
από κορονοϊό. 

Στο δικα-
στήριο κατέ-
θεσαν χθες
τρεις μάρτυ-
ρες υπεράσπι-
σης του κατη-
γορούμενου

για ένα βιασμό και δύο απόπειρες, οι οποίοι
«φιλοτέχνησαν» το προφίλ ενός ανθρώπου
που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε
να διαπράξει όσα του αποδίδονται.

Μία ραδιοφωνική παραγωγός, με την
οποία ο ηθοποιός διατηρούσε ερωτική σχέ-

ση ενώ ακόμη φοιτούσε στο Θέατρο Τέχνης,
έκανε λόγο για «έναν άνθρωπο με συγκρό-
τηση, ενσυναίσθηση κι έναν χαρακτήρα
ευαίσθητο». Για τη μάρτυρα ο κατηγορού-
μενος, όπως είπε, ήταν «πολύ τρυφερός και
δοτικός, δεν ήταν επιθετικός, δεν ήταν καν
νευρικός».

Στο δικαστήριο κατέθεσαν, επίσης, δύο
στελέχη του Εθνικού Θεάτρου, που ανα-
φέρθηκαν στην άψογη συνεργασία τους με
τον Πέτρο Φιλιππίδη. 

«Δεν είχε ποτέ βίαιη συμπεριφορά ο Πέ-
τρος, δεν ξέφυγε ποτέ από το μέτρο. Δεν
ήταν τύραννος, ούτε τρελός», κατέθεσε η
μάρτυρας ,ενώ η συνάδελφός της αναρωτή-
θηκε για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά. 
« Μόλις πάει κάποιος να πει κάτι θετικό για
τον Φιλιππίδη στην τηλεόραση, τον κόβουνε
στον αέρα. Αποκαθηλώνουν έναν άνθρωπο,
τον φυλάκισαν, θέλουν να τον δούνε στην
αγχόνη; Γιατί; Δεν χόρτασαν πια; Η συγχώ-
ρεση δεν υπάρχει καθόλου;», είπε.

Ο «ευαίσθητος
και δοτικός»
Φιλιππίδης 
νοσεί από 
Covid-19
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του Ορέστη Κατσαρέα

Χ
ριστός γεννάται σήμερον ή Χρι-
στός Ανέστη; Ρεβεγιόν με γαλο-
πούλα γεμιστή στον φούρνο, ως
είθισται να σερβίρουν τις τελευ-

ταίες δεκαετίες οι Έλληνες επηρεασμένοι
από τα αγγλοσαξονικά πρότυπα, ή μήπως
Χριστούγεννα στην ύπαιθρο με οβελία;
Εορταστικά διλήμματα στην καρδιά του
χειμώνα που γεννά ο καιρός.

Οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή
θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη κά-
νουν τους μετεωρολόγους να μιλούν για…
Πασχούγεννα. Μόνο τα κόκκινα αβγά λεί-
πουν… Τουλάχιστον ο Άγιος Βασίλης θα
μπορεί να εισβάλει από την καμινάδα χω-
ρίς τον φόβο να τσουρουφλιστεί. Τα τζάκια
θα είναι σβηστά…

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης
με ανάρτησή του στο Facebook επιχειρεί να
προβλέψει τον καιρό στις εορταστικές ημέ-
ρες που πλησιάζουν και να εξηγήσει το
ανοιξιάτικο έως καλοκαιρινό σκηνικό.  

Γράφει, λοιπόν, σε χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα της ανάρτησής του: «Στην τελική
ευθεία για τα Χριστούγεννα οδηγούμαστε
σιγά σιγά και τα ερωτήματα σχετικά με τον
καιρό ολοένα και πληθαίνουν. Και μπορεί
να βρισκόμαστε “προγνωστικά” ακόμη μα-
κριά ώστε να έχουμε μια ασφαλή πρόγνω-
ση, παρόλ’ αυτά η ατμοσφαιρική κυκλοφο-
ρία των τελευταίων ημερών μπορεί να ρίξει
λίγο φως στην όλη υπόθεση ώστε να επι-
χειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση.

Η Ευρώπη έχει… δύο εποχές
Στην ουσία διαμορφώνονται δύο εποχές

στην Ευρώπη. Βαρυχειμωνιά στις βόρειες
περιοχές και νοτιότερα φθινοπωρινός

προς ανοιξιάτικος καιρός.
Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τι συνέβη το κα-

λοκαίρι, όπου γενικά τα κύματα ζέστης που
δεχτήκαμε ήταν ήπια με τον ψυχρό αέρα να
κατηφορίζει σχετικά συχνά νοτιότερα και
να μας δίνει τις ξαφνικές καταιγίδες και το
χαλάζι. Τι συνέβη απ’ την άλλη τον Οκτώ-
βριο, όπου οι βροχές ήταν ελάχιστες και οι
θερμοκρασίες υψηλές. Και πάμε στο τώρα,

όπου αυξήθηκαν οι βροχοπτώσεις με υψη-
λές και πάλι θερμοκρασίες.

Μήπως τελικά υπάρχει μια “παράταση -
καθυστέρηση” στην έλευση των εποχών; 

Οι αιτίες, άλλες γνωστές και άλλες άγνω-
στες και δύσκολο να αναλυθούν. Πιθανόν η
όλη κατάσταση προκύπτει από συνδυασμό
όλων των αιτιών, άλλων γνωστών, άλλων
όχι, και που ο άνθρωπος ονομάζει κλιματι-

κή αλλαγή. Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα
μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι προς τα
Χριστούγεννα θα οδηγηθούμε με ήπιο και-
ρό χωρίς, δηλαδή, αξιόλογα κρύα.

Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιο πο-
λύ Πάσχα θα θυμίζει ο καιρός παρά Χριστού-
γεννα. Πάμε προς Πασχούγεννα, λοιπόν, και
βλέπουμε για πιο έντονα κρύα πιθανότατα
προς το τέλος του χρόνου ή και πιο μετά».

Η νόσος Covid-19 μας χτυπάει και πάλι δυναμικά την πόρτα, ρίχνοντας
στο... κρεβάτι κι αυτούς που είχαν ξανακολλήσει. Οι επαναμολύνσεις από
τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 5-11/12
φτάνουν το 30% σε ένα σύνολο 51.824 κρουσμάτων. Ο αριθμός των νέων
μολύνσεων αυτής της εβδομάδας είναι αυξημένος κατά 18% σε σχέση με
την προηγούμενη. Παράλληλα έχει ήδη φανεί η αυξητική πορεία της υπο-
παραλλαγής B.Q.1.1, η οποία για την παραπάνω
εβδομάδα καταλαμβάνει το 31,8% των κρουσμά-
των. Σε πτωτική πορεία, αλλά παραμένει ψηλά η
Όμικρον 5 (BA.5) με ποσοστό 62,8%. Οι διασωλη-
νωμένοι είναι 88, ενώ οι θάνατοι 130, με πτώση -
17% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 

Στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρα μας καταγράφεται η αυξητική πο-
ρεία του ιού. Έτσι στην Αττική παρατηρείται αύξηση +49%, στη Θεσσαλονί-
κη +24%, στην Πάτρα +80% και στα Γιάννενα +50%. Ο δείκτης μεταδοτικό-
τητας είναι κάτω από τη μονάδα στο 0,95% και ο δείκτης θετικότητας επί
των τεστ που έγιναν είναι στο 7,81%, που σημαίνει πως σχεδόν 8 στα 100
τεστ που γίνονται, βγαίνουν θετικά. Η αίσθηση που έχουμε από την τελευ-

ταία έκθεση του ΕΟΔΥ είναι πως έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια μικρή αύ-
ξηση κρουσμάτων και αύξηση στις εισαγωγές. Ωστόσο ακόμα τουλάχιστον,
οι διασωληνωμένοι είναι σε χαμηλό αριθμό. 

Κι όλα αυτά έρχονται σε μια συγκυρία που ήδη είναι σε μεγάλη έξαρση
οι εποχικές ιώσεις, η γρίπη, αλλά και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός
RSV. Στις εφημερίες των παιδιατρικών νοσοκομείων η προσέλευση παι-

διών με συμπτώματα γρίπης είναι μεγάλη και σε πολ-
λές περιπτώσεις η αναμονή είναι πολύωρη. Σε περι-
φερειακά νοσοκομεία έχουν γεμίσει οι κλίνες σε παι-
διατρικές κλινικές, ενώ νοσηλεύονται παιδιά ή βρέφη
και σε ΜΕΘ εξαιτίας αναπνευστικών ιών. 

Οι γιατροί επισημαίνουν στους γονείς να κρατούν τα
παιδιά στο σπίτι όταν παρουσιάζουν συμπτώματα και να επικοινωνούν
αμέσως με τον γιατρό τους. Η περίοδος που διανύουμε δείχνει πως μόλις ο
καιρός χαλάσει για τα καλά, θα αυξηθούν τα περιστατικά γριπώδους συν-
δρομής. Ήδη έχει φανεί την τελευταία εβδομάδα αύξηση 41,5% στις επι-
σκέψεις στον γιατρό, αλλά και αύξηση στις νοσήσεις παιδιών 0-14 ετών σε
σχέση με πέρυσι. 

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τι είναι τα… Πασχούγεννα 

Μας κάνει πλάκα 
ο καιρός, που 

τις επόμενες μέρες 
θα είναι ήπιος και  

χωρίς ιδιαίτερο κρύο, 
θυμίζοντας 

περισσότερο Πάσχα
παρά Χριστούγεννα 
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Στην Κατερίνη φέτος έρχεται να ενισχύσει το τουριστικό της
προϊόν το Μουσείο των Χριστουγέννων που ανοίγει στις 15 Δε-
κεμβρίου. «Ο Δήμος Κατερίνης φέτος έχει φροντίσει τόσο για
τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες μας να στολίσει την
πόλη γιορτινά και να δώσει ιδιαίτερη ζωντάνια και χαρά σε
όλους μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων και πρωτότυπων δράσεων απλωμένων σε όλη την
πόλη. Στόχος μας είναι τα εορταστικά δρώμενα να διασκορπί-
σουν τον κόσμο σε όλο το εμπορικό κέντρο της Κατερίνης, σε
γειτονιές, πλατείες και πάρκα. Υπό αυτήν τη μορφή πιστεύω πως
η φετινή χριστουγεννιάτικη Κατερίνη θα είναι σαν από ταινία
βγαλμένη και αυτό θα αποτελέσει πόλο έλξης πολλών επισκε-
πτών. Ήδη έχει ξεκινήσει η χριστουγεννιάτικη ψηφιακή καμπά-
νια του Experience.Katerini με επίκεντρο τη χριστουγεννιάτικη
Κατερίνη. Ξεχωριστή θέση στις φετινές πρωτοβουλίες του δή-
μου έχει το πρώτο πανελλαδικά Μουσείο Χριστουγέννων, το
οποίο θα φιλοξενηθεί στο επιβλητικό Πολιτιστικό Κέντρο “Εν-

νέα Μούσες” και το οποίο μαζί με τους δημιουργούς του και συ-
νεργάτες μας, την εταιρεία Dream Workers, πιστεύουμε ότι θα

απογειώσει τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης, προσ-
δοκώντας να απογειώσει και την τουριστική επισκεψιμότητα σε
αυτήν», αναφέρει η αντιδήμαρχος Τουρισμού Κατερίνης Μαρία
Τερζίδου.

Για την ορεινή Κατερίνη και τους τουριστικούς προορισμούς
των Πιερίων, το τουριστικό Ελατοχώρι και τον Άγιο Δημήτριο, η
περίοδος των Χριστουγέννων και όλοι οι χειμερινοί μήνες είναι
in season τόσο για Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες. «Η
πρωτότυπη ιδέα να απλωθεί σε όλο το κέντρο της πόλης μια πα-
ραμυθένια χριστουγεννιάτικη γιορτή πιστεύουμε πως βάζει και
την Κατερίνη στον χάρτη των χριστουγεννιάτικων προορισμών
τόσο για τον εγχώριο τουρισμό όσο και για εκείνον του εξωτερι-
κού», προσθέτει η αντιδήμαρχος Τουρισμού. Κατά κύριο λόγο η
περιοχή υποδέχεται Έλληνες και επισκέπτες από τις βαλκανι-
κές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, δεν λεί-
πουν και ταξιδιώτες άλλων κρατών, κυρίως από κράτη της Κεν-
τρικής Ευρώπης αλλά και το Ισραήλ.

κλέβουν την παράσταση σε πέντε πόλεις

Οι δήμοι επενδύουν 
στην προσέλκυση επισκεπτών 
με όχημα τους ονειρικούς 
τόπους που δημιούργησαν

Τ
α Τρίκαλα με τον Μύλο των Ξωτικών, η Κατερίνη με το Μουσείο Χριστουγέννων,
η Δράμα με την Ονειρούπολη, ο Βόλος με τα Κορυφαία Παραμύθια του Κόσμου
και η Κομοτηνή με τις Χριστουγεννιάτικες Περιπέτειες του Πινόκιο. Πρόκειται

για τα θεματικά πάρκα πόλεων με αφορμή τον ερχομό των Χριστουγέννων. Δήμοι, φο-
ρείς και ιδιώτες συνεργάζονται για να φτιάξουν τόπους ονειρικούς, γεμάτους χρώμα
και φως αλλά και άφθονα παιχνίδια. Και μας καλούν να τους δούμε από κοντά και να
νιώσουμε και εμείς για λίγο παιδιά!

Χριστουγεννιάτικα πάρκα 

Τα Τρίκαλα δεν ήταν πάντα ένας τουριστι-
κός προορισμός. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες
κατευθύνονταν προς τα Μετέωρα και λιγότε-
ρο συχνά επέλεγαν να επισκεφτούν την πόλη
των Τρικάλων. Πριν από δώδεκα χρόνια
όμως, όταν άρχισε η λειτουργία του Μύλου
των Ξωτικών, που σταδιακά μετατράπηκε σε
ένα θεαματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο, τα
Τρίκαλα άρχισαν να αποκτούν ένα θερμό κοι-

νό και σήμερα σφύζουν από τουρισμό.
Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημή-
τρης Παπαστεργίου μιλώντας στο Αθηναϊκό
και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι 42
μέρες λειτουργίας του Μύλου είναι η κορύ-
φωση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή.

Ο Μύλος των Ξωτικών έκανε τον κόσμο να
γνωρίσει και να αγαπήσει τα Τρίκαλα. Σήμε-
ρα μάλιστα μετά την πανδημία και συγκρί-

νοντας τα δεδομένα με το 2019, στα δύο
πρώτα Σαββατοκύριακα της λειτουργίας του
Μύλου των Ξωτικών (η έναρξη έγινε στις 25
Νοεμβρίου) η κίνηση ήταν αυξημένη κατά
20%, ενώ από το σύνολο των επισκεπτών που
αφορούν τις οργανωμένες εκδρομές το 20%
προέρχεται από τα Βαλκάνια. Αναφερόμε-
νος στο Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε,
ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι έφτασαν στην πό-

λη 550 εκδρομικά λεωφορεία, ενώ το πάρκο
δέχτηκε περισσότερους από 75.000 επισκέ-
πτες. «Σήμερα τα Τρίκαλα έχουν μπει στον
τουριστικό χάρτη για τα καλά. Είναι μια
όμορφη πόλη με χαμογελαστούς ανθρώ-
πους και έχει να προσφέρει πολλά στον επι-
σκέπτη. Ο τουρισμός έδωσε ώθηση στις
επενδύσεις και στην τοπική ανάπτυξη», ση-
μείωσε ο δήμαρχος.

Τρίκαλα: Ο Μύλος των Ξωτικών

Κατερίνη: Το Μουσείο 
των Χριστουγέννων
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Το χριστουγεννιάτικο πάρκο που εμφανίστηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε έναν επίσης όχι τόσο δημο-
φιλή τουριστικά προορισμό, ήταν η Ονειρούπολη της
Δράμας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτεί κανείς
τη Δράμα, αλλά η Ονειρούπολη είναι σίγουρα πλέον ένας
από τους πιο ισχυρούς. Ο δήμος ανέθεσε τη δημιουργία
της Ονειρούπολης στην ομάδα των Dream Workers, μέ-
λος της οποίας είναι και ο Γρηγόρης Αβανίδης. «Εμείς αλ-
λάξαμε τον τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων στην
Ελλάδα. Μπορεί να μοιάζει κομπασμός ή υπερβολή, αλλά
το λέω με σεμνότητα. Η προσπάθεια που έγινε τότε έφερε
μπροστά μας μια νέα πραγματικότητα. Ξεκινήσαμε στις 17
Δεκεμβρίου 2004 με την Ονειρούπολη της Δράμας και

αυτή ήταν η αρχή για όλα τα χριστουγεννιάτικα πάρκα που
δημιουργήθηκαν αργότερα. Μέχρι τότε τα Χριστούγεννα
στην Ελλάδα ήταν μόνο ένα δέντρο και μια φάτνη», ανα-
φέρει ο κ. Αβανίδης.

Η Ονειρούπολη σήμερα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας Άγγελος Καλλίας, δίνει
πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής γύρω στο 90%
για την εορταστική περίοδο, ενώ ο φετινός Δεκέμβρης
μεσοσταθμικά φαίνεται να είναι ο καλύτερος της πενταε-
τίας. Η λειτουργία του πάρκου άρχισε στις 4 Δεκεμβρίου
και ολοκληρώνεται στις 10 Ιανουαρίου 2023. Οι επισκέ-
πτες δεν είναι μόνο Έλληνες αλλά και Τούρκοι και Βαλκά-
νιοι, στην πλειονότητά τους Βούλγαροι.

Οι Χριστουγεννιάτικες Περιπέτειες του Πινόκιο,
με έναρξη τη 10η Δεκεμβρίου, είναι το πρώτο θεματι-
κό πάρκο που λειτουργεί φέτος στην Κομοτηνή, η
οποία στρέφεται πλέον δυναμικά στην τουριστική
ανάπτυξη της πόλης, καθώς έχει όλα τα εχέγγυα να
μετατραπεί σε έναν ενδιαφέροντα και ελκυστικό προ-
ορισμό, όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού
Πέτρος Ζωγράφου. Η Κομοτηνή, όπως λέει, είναι μια
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πόλη, ιδιαίτερη και με μο-
ναδικό χρώμα που ξεχωρίζει για τον αέρα πολυπολι-
τισμικότητας και την αρμονική συνύπαρξη των αν-
θρώπων διαφόρων θρησκειών. «Δίνουμε βαρύτητα
στον τουρισμό και πιστεύουμε πως τα επόμενα χρόνια
η πόλη θα έχει εξελιχθεί πολύ προς αυτή την κατεύ-
θυνση γιατί αξίζει κάποιος να τη γνωρίσει, να περπα-
τήσει στο ιστορικό της κέντρο, να δει τα ιστορικά μας
κτίρια, να γευτεί τη γαστρονομία της πόλης και να νιώ-
σει την αυθεντική εμπειρία. Η δημιουργία του χρι-
στουγεννιάτικου πάρκου εντάσσεται μέσα στους στό-
χους που θέσαμε για ενίσχυση της χειμερινής τουρι-
στικής περιόδου και επιλέξαμε τους επαγγελματίες
που δημιούργησαν τον Μύλο των Ξωτικών, την Ονει-
ρούπολη και άλλα θεματικά πάρκα για να μετατρέ-
ψουμε την κεντρική πλατεία σε έναν χώρο παραμυθέ-
νιο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Αυτό
φάνηκε ήδη να αποδίδει, καθώς το ενδιαφέρον που
δείχνει ο κόσμος είναι ιδιαίτερα υψηλό», υπογράμμι-
σε ο κ. Ζωγράφου, ο οποίος τόνισε ότι ο δήμος επεν-
δύει γενικά στις θεματικές μορφές τουρισμού με έμ-
φαση και στον αθλητικό και σχολικό τουρισμό. Όπως
τόνισε, η θέση της Κομοτηνής πάνω στον κάθετο άξο-
να της Βουλγαρίας είναι ιδανική και η πόλη μπορεί να
αυξήσει των αριθμό των τουριστών τόσο από Βουλγα-
ρία όσο και από Ρουμανία αλλά και Τουρκία. Ειδικά
για τους Ρουμάνους, που την επιλέγουν ως ενδιάμεσο
σταθμό, ο κ. Ζωγράφου τόνισε ότι στόχος είναι να αυ-
ξηθούν οι διανυκτερεύσεις και να κρατήσουν τον κό-
σμο περισσότερες μέρες στην πόλη.

Η Ονειρούπολη «άλλαξε» τις γιορτές
Κομοτηνή: 
Οι Χριστουγεννιάτικες
Περιπέτειες του Πινόκιο

Τα Κορυφαία Παραμύθια του Κόσμου
στον Βόλο είναι το φετινό χριστουγεννιά-
τικο πάρκο (άνοιξε την 1η Δεκέμβρη) που
θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν
όσοι επιλέξουν τον εν λόγω προορισμό.
Και απ’ ό,τι φαίνεται είναι πολλοί, όπως
εξηγεί η αντιδήμαρχος Τουρισμού Βόλου
Γεωργία Μποντού - Τοκαλή, καθώς λόγω
των Χριστουγέννων παρουσιάζονται
υψηλές πληρότητες στα καταλύματα όχι
μόνο της πόλης του Βόλου και στο Πήλιο
αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές,
κάτι που στο παρελθόν δεν συνέβαινε.

«Από το 2015 οι χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις του δημάρχου μας Αχιλλέα
Μπέου άρχισαν να γίνονται όλο και πιο
εντυπωσιακές. Επενδύουμε στα Χρι-
στούγεννα όχι μόνο με τη δημιουργία του
πάρκου αλλά με δεκάδες ακόμη δρά-
σεις, στολισμό, μουσικά σχήματα, συ-
ναυλίες και δημιουργούμε ένα κλίμα χα-
ράς και γιορτής όχι μόνο για τους φιλο-

ξενούμενους αλλά και για τους συμπολί-
τες μας. Οι “μπλε ουρανοί”, οι μουσικές
και τα φώτα δίνουν άλλη πνοή στην πόλη
και προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες,
βάζοντας τον Βόλο ακόμη πιο δυναμικά
στον τουριστικό χάρτη και τον χειμώνα».

Τον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή
επιλέγουν τουρίστες από τη Γερμανία,
τη Γαλλία, το Ισραήλ και τη Ρουμανία,
ενώ δεν είναι λίγοι και οι κάτοικοι εξω-
τερικού που έχουν αγοράσει σπίτια στο
Πήλιο.

Βόλος: Τα Κορυφαία Παραμύθια του Κόσμου



«Δεν θα μας φθείρει 
η υπόθεσή της»

«Το ζήτημα της κ. Καϊλή δεν θα μας φθείρει»,
σχολίασε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο
Αντώνης Σαουλίδης. «Είναι εμφανές σε όλη την
ελληνική κοινωνία ποιο είναι το ηθικό και αξια-
κό υπόβαθρο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν θα
υπάρξει καμία απολύτως ταύτιση», ανέφερε
τονίζοντας πως ο κόσμος αντιμετωπίζει διαφο-
ρετικά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια τα στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προεκλογική εκ-
στρατεία. 

«Αλλά… αυτοί είστε» 
Τη γνωστή πλέον έκφραση του γγ του ΚΚΕ

Δημήτρη Κουτσούμπα «Αλλά αυτοί είστε» με
την οποία κλείνουν τα περισσότερα βιντεάκια
στο luben χρησιμοποίησε η Λουκία Αργυριά-
δου σχολιάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Η επικεφαλής της δη-
μοτικής παράταξης «Πόλη Ανάποδα - Δύναμη
Ανατροπής» χαρακτήρισε τη διοίκηση Ζέρβα
αδιάβαστη για την Πλατεία Ελευθερίας, λέγον-
τας πως δεν γνωρίζει την ιστορία της. Και κλεί-
νοντας την τοποθέτησή της ανέφερε «το είπε
καλύτερα ο κ. Κουτσούμπας, αλλά θα τη χρησι-
μοποιήσω κι εγώ “αυτοί είστε”». 

Αθώος ο καθηγητής Κούβελας 
για ανάρτηση που αφορούσε τον Χαρδαλιά 

Α
θώος κρίθηκε από το
Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο Θεσσαλονί-
κης ο καθηγητής

φαρμακολογίας της ιατρικής
σχολής του ΑΠΘ Δημήτρης
Κούβελας για την ανάρτηση που
είχε κάνει υπονοώντας ότι το
καρδιακό επεισόδιο που είχε ο
σημερινός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδα-
λιάς ήταν παρενέργεια από το εμβόλιο. Ο κύριος Κούβε-

λας παραπέμφθηκε σε δίκη για
το αδίκημα της διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων μέσω διαδι-
κτύου. Νωρίτερα πάντως ο θε-
ράπων ιατρός του κ. Χαρδαλιά
υποστήριξε ότι αυτό που υπέ-
στη ο ασθενής του δεν είχε σχέ-
ση με τις παρενέργειες του εμ-
βολίου. Το δικαστήριο έκρινε

αθώο τον καθηγητή κάνοντας δεκτή την πρόταση της ει-
σαγγελέως της έδρας. 

Ήρθε και επίσημα η ώρα του Άρη Τεμεκενίδη να
ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τον Δήμο
Καλαμαριάς. Είχε κατέβει στις εκλογές το 2019 και
πλέον θα το επαναλάβει ως επικεφαλής της παρά-
ταξης «Καλαμαριά Πρώτη Ξανά». Η αρχή θα γίνει με

εκδήλωση απόψε στο Θεατράκι της οδού Χηλής,
όπου παράλληλα θα παρουσιαστεί το 50% του ψη-
φοδελτίου, ενώ ο κ. Τεμεκενίδης θα περιγράψει και
τους βασικούς προγραμματικούς άξονες της υπο-
ψηφιότητάς του. 

Σήμερα ανακοινώνει την υποψηφιότητά του ο Τεμενεκίδης 

««Είναι ηθικό θέμα 
η παράδοση της έδρας»

Σαουλίδης: Ήμασταν 
σε διάσταση με την Καϊλή

Δυσάρεστη συγκυρία για το σύνολο του πο-
λιτικού συστήματος χαρακτήρισε τις εξελί-
ξεις με την Εύα Καϊλή ο Αντώνης Σαουλίδης.
Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου σε συ-
νάντησή του με δημοσιογράφους σχολίασε
πως η Εύα Καϊλή και το ΠΑΣΟΚ ήταν σε καθε-
στώς διάστασης από την εκλογή Ανδρουλάκη
και μετά. «Το διαζύγιο ήρθε ακαριαία, όταν
ενημερώθηκε ο πρόεδρος για τις κατηγορίες
της κ. Καϊλή από τη βελγική αστυνομία» 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μαζί στο «424» 
ο ΥΦΕΘΑ με 
τον Τζιτζικώστα
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο
ΥΦΕΘΑ Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποί-
ος παρέστη στην τελετή εγκαι-
νίων του έργου ενεργειακής ανα-
βάθμισης του Γενικού Στρατιωτι-
κού Νοσοκομείου 424 στη Θεσ-
σαλονίκη μαζί με τον περιφερει-
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολο Τζιτζικώστα. Ο κ. Χαρ-
δαλιάς ολοκλήρωσε τις επισκέ-
ψεις του, οι οποίες ξεκίνησαν την
Κυριακή, σε σχηματισμούς, υπη-
ρεσίες και μονάδες στις περιο-
χές ευθύνης των Γ’ και Δ’ Σωμά-
των Στρατού σε Μακεδονία και
Θράκη. 

Ξανά υποψήφιος 
με τον Κ. Ζέρβα 
ο Δ. Μήτρου
Παραιτήθηκε από τη θέση του για
να είναι υποψήφιος με τον δήμαρ-
χο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο
Ζέρβα. Ο λόγος για τον Δημήτρη
Μήτρου, που κατείχε τη θέση του
ειδικού συμβούλου επί τεχνικών
θεμάτων του δημάρχου. Ωστόσο,
για να μπορεί να συμπεριληφθεί
στο ψηφοδέλτιο των εκλογών του
2023 με την παράταξη «Ναι στη
Θεσσαλονίκη», έπρεπε να παραι-
τηθεί. Και αυτό έκανε... Στις Σέρρες 

για καμπάνια
η Έλενα Ράπτη
Στις Σέρρες βρέθηκε η Έλενα Ράπτη
με την ιδιότητα της συντονίστριας της
καμπάνιας «1 στα 5» και του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την προστασία
των παιδιών από τη σεξουαλική κακο-
ποίηση και εκμετάλλευση. Η βουλευ-
τής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης ήταν
καλεσμένη του βουλευτή Σερρών και
εθελοντή της καμπάνιας, Τάσου Χα-
τζηβασιλείου, μαζί με τον οποίο μοί-
ρασε δωρεάν ενημερωτικό υλικό για
τα μικρά παιδιά στον πεζόδρομο της
Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ερωτώμενος ο Αντώνης
Σαουλίδης για το αν πρέ-
πει να παραδώσει την
έδρα σχολίασε πως είναι
ηθικό το ζήτημα. «Ο κό-
σμος επέλεξε να τον εκ-
προσωπεί στο
Ευρωκοινοβούλιο, όπως
αντιλαμβάνεστε δεν έχει
αυτή τη δυνατότητα πλέον
λόγω και της ηθικής απαξίωσης που έχει πε-
ριέλθει να ασκήσει τα καθήκοντά της», συμ-
πλήρωσε συντασσόμενος στο αίτημα της
Τρικούπη να παραδώσει την έδρα. 



Μ
ε τις ψήφους των βουλευτών του κυβερνώντος
κόμματος έγινε νόμος του κράτους από τη Βουλή το
σχέδιο του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη

για τις αλλαγές στη Δημοτική Αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα
άνοιξε ο δρόμος για 1.264 προσλήψεις δημοτικών αστυνομι-
κών μέσω ΑΣΕΠ. Ανάμεσα στις αλλαγές που φέρνει είναι η
δημιουργία Δημοτικής Αστυνομία στους δήμους που δεν την
είχαν επαναφέρει μετά την κατάργησή της ή τη διεύρυνσή
της όπου είχε επανασυσταθεί, ενώ προβλέπεται πλέον πως
οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλ-
λήψεις και να ασκούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλ-
λήλου, ενώ θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό όπως αλε-
ξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και κλομπ.  Σύμφωνα με τον

υπουργό Εσωτερικών, το αμέσως επόμενο διάστημα θα κινη-
θούν οι σχετικές διαδικασίες ώστε η προκήρυξη για την πρόσ-
ληψη των νέων δημοτικών αστυνομικών να δημοσιοποιηθεί
τον Φεβρουάριο.
Ακόμη ψηφίστηκαν οι διατάξεις για τη λειτουργία των λαϊκών
αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης, την απλούστευση της λειτουργίας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την αντιμετώπιση ζητημάτων
προσωπικού του δημόσιου τομέα. Επίσης, επεκτάθηκε στο σύ-
νολο των περιφερειακών συμβούλων η αποζημίωση για συμμε-
τοχή στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οι-
κονομικής Επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών,
όπως προβλεπόταν αρχικά για τους δημοτικούς συμβούλους.

Επεκτείνεται 
ο «Πολιτισμός στις Γειτονιές»

Έπειτα από τρεις επιτυχημένους κύκλους στις γει-
τονιές της Κυψέλης, του Παγκρατίου και των Αμπε-
λοκήπων, που γνώρισαν μεγάλη αναγνώριση, το
πρόγραμμα «Πολιτισμός στις Γειτονιές» κάνει την 4η
στάση του στο κέντρο της πόλης. Για την ακρίβεια, ο
Δήμος Αθηναίων, μέσω του Athens Culture Net,
προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με ελεύθερη εί-
σοδο και συμμετοχή, γεμάτο πρωτότυπες δράσεις
που συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους κατοίκους
και επισκέπτες της πόλης, αυτήν τη φορά στην καρ-
διά της πόλης, στο Εμπορικό και Ιστορικό Κέντρο, με
στόχο την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού προ-
ϊόντος της Αθήνας. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με δω-
ρεάν είσοδο και συμμετοχή, για ορισμένες είναι
απαραίτητη η προκράτηση θέσης, ενώ το πρόγραμ-
μα βρίσκεται αναρτημένο στο cultureisathens.gr. 

ΕΕγγύηση ολοκλήρωσης
Η πορεία των έργων κατασκευής δικτύου αποχέ-

τευσης στην Ανατολική Αττική αποτέλεσε το βασικό
θέμα συζήτησης της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ με τους
δημάρχους της περιοχής. Την ΕΥΔΑΠ εκπροσώπησε ο
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Τό-
σιος, ενώ εκτός από τους δημάρχους συμμετείχαν ο
περιφερειάρχης Αττικής Γεώργιος Πατούλης και ο γε-
νικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλή-
των του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Μανόλης Γραφάκος. Όπως επισήμανε ο κ. Τόσιος,
«στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της περιοχής και εγγυήθηκε ότι η
εταιρεία θα ολοκληρώσει, με τρόπο που να ικανοποιεί
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το μεγαλύτερο εν εξελί-
ξει έργο στην Ανατολική Αττική». Οι δήμαρχοι ζήτη-
σαν την επίσπευση των διαδικασιών ώστε να εξελίσ-
σονται τα έργα με μεγαλύτερη ταχύτητα.

!
Στη «μάχη της Σαλαμίνας» 
η αντιπεριφερειάρχης
Να συνεχίσει το έργο της, αλλά αυτήν τη φορά από τον
Α’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα προσπαθήσει η
αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
Βάσω Θεοδωρακο-
πούλου - Μπόγρη,
καθώς ανακοίνωσε
την υποψηφιότητά
της για το αξίωμα της
δημάρχου στον Δήμο
Σαλαμίνας. Η ανα-
κοίνωση έγινε σε μια
εκδήλωση όπου πα-
ραβρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσω-
πος της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης και ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, με μεγάλη συμμετοχή τοπι-
κών παραγόντων και κόσμου. Η κυρία Θεοδωρακοπού-
λου - Μπόγρη πρόβαλε τις μεγάλες προσπάθειες που
έγιναν από πλευράς της περιφέρειας για έργα στο νησί,
ενώ επιτέθηκε στη δημοτική αρχή ότι είχε πολύ χαμηλή
απορροφητικότητα σε σχέση με τα προσφερόμενα έρ-
γα και προγράμματα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει. 
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Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με αλλαγές
και προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία 

Υπουργείο Εσωτερικών

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βό-
ρεια της Αθήνας η επιλογή αντιδη-
μάρχου έγινε αφορμή αντιπαράθεσης

τόσο σε παραταξιακό όσο και σε κομ-
ματικό επίπεδο; Η συγκεκριμένη επιλογή

δεν δημιούργησε τριβές μόνο στην παράταξη της
διοίκησης, που είναι πολύ συνηθισμένες ειδικά
την τελευταία χρονιά της θητείας, αλλά και στην
κομματική οργάνωση που τη στηρίζει. Μάλιστα,
στελέχη και άλλων παρατάξεων και συνδυασμών
θέτουν θέμα για τη λειτουργία της οργάνωσης και
για... «παράδοξη υποστήριξη». 

Τα κρίσιμα ζητήματα θεσμικού πλαισίου
αναφορικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρ-
νηση, τα οικονομικά θέματα των περιφερει-
ών και τα αναπτυξιακά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Τα-
μείο Ανάκαμψης, ΠΔΕ) κυριάρχησαν στην
τακτική πλέον σύσκεψη των περιφερειαρ-
χών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα σημαντικό-
τερα καταγράφεται η αναφορά του πρωθυ-
πουργού στην αύξηση των κονδυλίων στα
περιφερειακά προγράμματα, επισημαίνον-
τας ότι «έχουμε σημαντικούς πρόσθετους
πόρους στα νέα περιφερειακά προγράμμα-
τα, 8,1 δισ. συνολικά με 35% μεσοσταθμική
αύξηση». Για μια ακόμη φορά ο κ. Μητσοτά-
κης τόνισε ότι θεωρεί συμμάχους και στε-
νούς συνεργάτες τους περιφερειάρχες, κά-
νοντας σαφές ότι «προφανώς δεν υπάρχουν
περιφέρειες δύο κατηγοριών, δεν υπάρ-
χουν περιφερειακές ενότητες δύο κατηγο-
ριών». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της
ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας επισήμανε
ότι «φέτος για πρώτη φορά οι περιφέρειες
θα έχουν άνω του 1/3 των συνολικών πόρων
του ΕΣΠΑ να διαχειριστούν, μια επιλογή που
νομίζω ότι θα δικαιωθεί στην πράξη». 

Περιφερειάρχες
«σύμμαχοι»
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Δ
ίχτυ προστασίας σε νέους, νέα
ζευγάρια και αστέγους ορθώ-
νει η κυβέρνηση, χρηματοδο-
τώντας δράσεις για τη στέγη,

αλλά και την απασχόληση. 

Το νέο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργα-
σία για Αστέγους» ολοκληρώνει τον κύκλο
της κυβερνητικής παρέμβασης που αφο-
ρά στη διευκόλυνση νέων για την απόκτη-
ση στέγης, αλλά και των αστέγων για ένα...
κεραμίδι και δουλειά. Ταυτόχρονα, αποτε-
λεί μια πρωτοποριακή δράση, που έχει ως
στόχο τη διατήρηση της δυναμικής στην
κτηματαγορά και την κατασκευαστική
δραστηριότητα. Το πρόγραμμα για τους
άστεγους λειτουργεί σε 43 Δήμους και
προβλέπει επιδότηση ενοικίου στους
ωφελούμενους για δύο χρόνια, καθώς και
κάλυψη βασικών δαπανών για οικο-
σκευές και πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ,
όπως και επιδότηση του μισθού και των
ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο
γιο εξεύρεση εργασίας σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις ή για τη δημιουργία επιχείρη-
σης. Επιπλέον, εισάγει υπηρεσίες ψυχο-
κοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης, «το πρόγραμμα δεν
είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα του
υπουργείου, αλλά ενδεχομένως είναι αυ-
τό με τη μεγαλύτερη συναισθηματική
αξία, γιατί αφορά σε αστέγους που έφτα-
σαν σε αδιέξοδο την προσωπική και οικο-
γενειακή τους ζωή και ζητούν μια στήριξη
από την πολιτεία, για να κάνουν μια επα-
νεκκίνηση. Εφαρμόζουμε κοινωνική πο-
λιτική στην πράξη», είπε ο υπουργός. 

Σημειώνεται ότι το πλέγμα των δράσε-
ων της κυβέρνησης στο ζήτημα της στέ-
γασης περιλαμβάνει τα εξής:

1Το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρο-
μής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

2 Τον διπλασιασμό του επιδόματος
στέγασης των μαθητών 50 Επαγ-

γελματικών Σχολών Μαθητείας της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με του-
λάχιστον 1.000 ωφελούμενους.

3 Το στεγαστικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ
σε νοικοκυριά, τα οποία μισθώ-

νουν την κύρια κατοικία τους με πόρους
σχεδόν 400 εκατ. ευρώ και πάνω από
280.000 δικαιούχους.

4 Το πρόγραμμα «Προσιτή Κατοι-
κία», μέσω του οποίου παρέχεται

οικονομικά προσιτή στέγη μέσω της
ανακαίνισης 70 διαμερισμάτων στον Δή-
μο Αθηναίων και 30 διαμερισμάτων στον
Δήμο Θεσσαλονίκης με πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα για
την παροχή προσιτής και ποιοτικής στέ-
γης απευθύνεται σε 137.000 νέους, νέα
ζευγάρια και ευάλωτους πολίτες και πε-
ριλαμβάνει άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια
για νέους και νέα ζευγάρια, την κοινωνι-
κή αντιπαροχή, το πρόγραμμα «Κάλυ-

ψη» για τη στέγαση νέων με πολύ χαμη-
λά εισοδήματα και τα προγράμματα χρη-
ματοδότησης της ανακαίνισης υφιστά-
μενων κενών κατοικιών, όπως το «Ανα-
καινίζω-Ενοικιάζω». 

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργα-
σίας Δόμνα Μιχαηλίδου, η κυβέρνηση
προχωρά έμπρακτα στην αντιμετώπιση
της αστεγίας, εγκαταλείποντας μεταβα-
τικές λύσεις, όπως τα υπνωτήρια αστέ-
γων, στα οποία οι άστεγοι έχουν τη δυνα-
τότητα να κοιμούνται το βράδυ, αλλά να
αποχωρούν το πρωί. Σύμφωνα με την
κυρία Μιχαηλίδου, μέσα σε δύο χρόνια
τριπλασιάστηκαν οι Δήμοι που εντάχθη-
καν στο πρόγραμμα, καλύπτοντας τους
μισούς καταγεγραμμένους άστεγους
των μεγάλων αστικών κέντρων, με βάση
την τελευταία καταγραφή του 2018.

Σημαντική υστέρηση καταγράφει η αγορά της χειμε-
ρινής εξοχικής κατοικίας, καθώς οι τιμές σε σχέση
με το 2008 είναι μειωμένες κατά 56%, ενώ σε όλες τις
υπόλοιπες κατηγορίες οι απώλειες είναι αισθητά πιο
μικρές. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παρατηρητηρίου
Αξιών GEOAXIS Property, μόνο η Αράχοβα Βοιωτίας
παρουσιάζει μικρή αύξηση περίπου 5% (μέση τιμή
1.558 ευρώ/τμ), πτώση περίπου 6% παρατηρείται στον
Άγιο Αθανάσιο Πέλλας (1.050 ευρώ/τμ) και στα Τρίκα-

λα Κορινθίας (1.095 ευρώ/τμ), ενώ παραμένουν αμε-
τάβλητες οι τιμές στο Καρπενήσι (990 ευρώ/τμ). Σε
όλες τις προαναφερόμενες περιοχές, οι αξίες των
εξοχικών κατοικιών το 2008 κινούνται στα ακριβώς
διπλάσια επίπεδα! 
Σύμφωνα με την GEOAXIS, η παγκόσμια οικονομική
κρίση και τα μνημόνια επηρέασαν δραστικά την αγορά
χειμερινών κατοικιών κατά την περίοδο 2008-2017,
ενώ η ζήτηση είναι σχετικά περιορισμένη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι παρά την πρόσκαιρη αύξηση των τιμών

τα τελευταία χρόνια, εντούτοις αρκετοί κατασκευα-
στές που επένδυσαν δανειζόμενοι στην ανέγερση πο-
λυτελών κατοικιών με συνολικό κόστος κατασκευής
και αγοράς γης πάνω από 1.500 ευρώ/τμ εξακολου-
θούν να βρίσκονται πλήρως εγκλωβισμένοι, αφού ού-
τε η πώληση κάτω από το κόστος αποφέρει. Μάλιστα,
ως πιο χαρακτηριστική περίπτωση, αναφέρεται το Λι-
βάδι της Αράχοβας, όπου μετά τον κατασκευαστικό
οργασμό του 2008 ολόκληρα συγκροτήματα εξακο-
λουθούν να παραμένουν αναξιοποίητα ή και ημιτελή.

Μειωμένες κατά 56% οι τιμές της χειμερινής εξοχικής κατοικίας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Δουλειές και στέγη
για τους αδύναμους

«Εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική στην πράξη», 
είπε ο Κωστής Χατζηδάκης - Δίχτυ προστασίας 

σε νέους, ζευγάρια και αστέγους
- Το πρόγραμμα λειτουργεί σε 43 δήμους



Σ
τα 44 χρόνια της και αφού ολοκλήρωσε
έναν αξιοζήλευτο κύκλο σπουδών στην
Ελλάδα και τη Γερμανία, η Σίσσυ Λυγνού
ηγείται του πλέον απαιτητικού Συνδέσμου

στον χώρο του Τουρισμού. Εξελέγη CEO του HAPCO
& DES για την περίοδο 2022-2025 φιλοδοξώντας να
αναδείξει την τεράστια και πολυεπίπεδη συμβολή
του συνεδριακού τουρισμού στην εθνική οικονομία.

Ποια τα οφέλη της Βιομηχανίας Συνεδρίων
στην εθνική οικονομία;

Ο Επαγγελματικός και Συνεδριακός Τουρισμός
αποτελεί το αναξιοποίητο «διαμάντι» του ελληνικού
τουρισμού που μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην
εθνική οικονομία και ανάπτυξη. 

Ο «συνεδριακός» τουρίστας επενδύει στη χώρα
έως και 7 φορές πάνω από τον απλό τουρίστα, είναι
επισκέπτης υψηλού εισοδήματος και επιπέδου, που
μπορεί αντίστοιχα να αποτελέσει και ιδανικό πρε-
σβευτή της χώρας μας στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες αλλά και μετρήσεις
του Συνδέσμου μας, ο Επαγγελματικός και Συνε-
δριακός Τουρισμός το 2019 συνέβαλε με περίπου 1,7
δισ. στην εθνική οικονομία. Σημαντική συνεισφορά,
σε καμία περίπτωση όμως ικανοποιητική, αν λάβου-
με υπόψιν ότι αυτός ο τζίρος μάς τοποθετεί στη 47η
θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε άμεση συνεισφορά
του κλάδου στην οικονομία, όταν η Ισπανία βρίσκε-
ται στη 12η και η Πορτογαλία στην 32η θέση.

Ταυτόχρονα συμβάλλει και στην εξέλιξη της επιστή-
μης, την προάσπιση της υγείας, αλλά και τη μετάδοση
της επιστημονικής γνώσης, προβάλλον-
τας την Ελλάδα με αυτό τον τρόπο ως
«hub» μάθησης υψηλού επιπέδου.    

Ποια η θέση της χώρας μας
στον παγκόσμιο συνεδρια-
κό χάρτη;

Σίγουρα η χώρα μας κατα-
γράφει ανοδική πορεία και
στον τομέα αυτό, ως συνέ-
πεια τόσο της συνολικής
ανόδου του τουρισμού,
αλλά κυρίως με τις συνε-
χείς προσπάθειες των
επαγγελματιών του κλά-
δου για προβολή της
χώρας μας, ενίσχυση
των υπηρεσιών τους
και διεκδίκηση κορυ-
φαίων διοργανώσεων
για τη χώρα.

Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα για να αποτελέσει κορυφαίο συνεδριακό προ-
ορισμό, αν και εφόσον αξιοποιηθούν στο μέγιστο.

Σύμφωνα με καταγραφή του διεθνούς Οργανι-
σμού ICCA (International Congress and Convention
Association), που εκπροσωπεί διεθνώς όλους τους
επαγγελματίες του τομέα, η Ελλάδα βρέθηκε ως συ-
νεδριακός προορισμός στην Ευρώπη στη 10η θέση,
παγκοσμίως στη
17η, ενώ η Αθή-
να ευρωπαϊ-
κά στην 6η,

ενώ παγκοσμίως στην 8η. Πολύ σημαντική κατάταξη
και άνοδος για τη χώρα, σύμφωνα με την αντίστοιχη
κατάταξη του 2020.

Η χώρα μας σίγουρα δεν κατέχει τη θέση που της
αναλογεί στον διεθνή συνεδριακό χάρτη και είναι
πολλά τα όσα θα πρέπει να γίνουν προς την κατεύ-
θυνση αυτή.

Ενώ διαθέτουμε άριστες υποδομές για φιλοξενία
συνεδρίων και εκδηλώσεων και εξαιρετικά συνε-
δριακά κέντρα, δεν είναι ωστόσο αρκετά, ώστε να
στεγάσουν μεγάλες διοργανώσεις. Η Ελλάδα είναι
ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει φιλοξενήσει
Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν διαθέτει συνεδριακό
κέντρο με χωρητικότητα άνω των 4.000-5.000 συνέ-
δρων και δυνατότητα να στεγάσει διοργάνωση σε
πάνω από 20 παράλληλες αίθουσες, με μεγάλο εκ-
θεσιακό χώρο αντίστοιχα. Σημαντική έλλειψη, που
όλο και πιο συχνά οδηγεί στο να αποκλείεται η χώ-
ρα μας από τη λίστα διεθνών οργανισμών για τη
φιλοξενία των συνεδρίων τους.

Υπάρχουν στοιχεία τα οποία σας κάνουν να αι-
σιοδοξείτε για την επόμενη ημέρα;

Πιστεύω πολύ στη δύναμη και ικανότητα της
Ελλάδας να βγει μπροστά ως κορυφαίου συνε-
δριακού προορισμού. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα

μας καταφέρνει και σπάει ρεκόρ συμμετοχών
στα διεθνή συνέδρια που φιλοξενεί και

αυτό γιατί προσφέρει συγκριτικά πλεονε-
κτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πιστεύω αντίστοιχα και στη δύναμη της
συνεργασίας. Αποδείξαμε οι τρεις κορυ-
φαίοι οργανισμοί, της βιομηχανίας συνε-
δρίων και εκδηλώσεων, HAPCO & DES,
This is Athens Convention and Visitors
Bureau και Thessaloniki Conventions
Bureau, πως με τη συνένωση δυνάμε-
ων μπορούμε να μεγαλώσουμε τη φω-
νή μας και να αποδείξουμε την αξία
του κλάδου μας. Μία ιδέα συνέργει-
ας, που οδήγησε στην υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας και στη δη-
μιουργία του εθνικού φορέα προ-
βολής της χώρας μας ως συνεδρια-
κού προορισμού «Greek Meetings
Alliance».
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στη 
Ρεγγίνα 
Σαβούρδου

ΣΙΣΣΥ ΛΥΓΝΟΥ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων -
HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers) 

«Η Ελλάδα μπορεί να
καταστεί hub μάθησης
υψηλού επιπέδου»
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πιβεβαιώνεται από τα στοι-
χεία που διαθέτει η Ένωση
Ξενοδόχων Αθηνών - Αττι-
κής και Αργοσαρωνικού

(ΕΞΑΑΑ) πως ο Οκτώβριος αποτυπώ-
νεται ως ο καλύτερος μήνας για τα
τουριστικά καταλύματα και ξενοδο-
χεία της πόλης με θετικά πρόσημα στο
σύνολο των δεικτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέ-
της από την gbr consulting για λογα-
ριασμό της ΕΞΑΑΑ, ο δέκατος μήνας
του έτους σημειώνει αύξηση της πλη-
ρότητας των ξενοδοχειακών μονάδων
σε ποσοστό 0,4% σε σχέση με τον ίδιο

μήνα του 2019. Τα ξενοδοχεία τον
Οκτώβριο έφτασαν σε πληρότητα το
86,8%, όταν το ίδιο διάστημα του 2019
είχαν καλύψει το 86,5%.

Αύξηση καταγράφεται και στον οι-
κονομικό δείκτη (ADR), ο οποίος βοη-
θά στη μέτρηση της απόδοσης, δηλα-
δή το μέσο ημερήσιο έσοδο κάθε κα-
τειλημμένου δωματίου, για τον Οκτώ-
βριο. Συγκεκριμένα, το ποσοστό
«σκαρφάλωσε» στο 20,8%, συγκρινό-
μενο με τον Οκτώβριο του 2019. H μέ-
ση τιμή δωματίου κυμάνθηκε στα
135,22€, όταν τον ίδιο μήνα του 2019
είχε διαμορφωθεί στα 111,93€. 

Αντίστοιχα και η τιμή RevPAR,
έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, ση-
μείωσε αύξηση. Τον Οκτώβριο

έφτασε τα 117,41€, ενώ τον Οκτώ-
βριο του 2019 είχαν διαμορφωθεί
στα 96,81€, καταγράφοντας αύξηση
της τάξεως του 21,3%. Η μέτρηση της
απόδοσης των ξενοδοχείων τους
υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού
καταγράφεται ως εξής: τον Ιούνιο
στο 14,7%, τον Ιούλιο στο 18,7%, τον
Αύγουστο 16,2% και τον Σεπτέμβριο
στο 14,7%.

«Ασφυξία»
Ένδειξη «κορεσμού» των προορι-

σμών επισημαίνουν οι επιχειρημα-
τίες του κλάδου. Σύμφωνα με το Ιν-
στιτούτο Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και σχετικά με
τη μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα

τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή
της Αθήνας, η ανάλυση των ευρημά-
των δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια τα
όρια τουριστικής ανάπτυξης στην πε-
ριοχή της Αθήνας έχουν υποστεί
«ασφυξία» λόγω της μεγάλης αύξη-
σης της ζήτησης για υπηρεσίες κατα-
λύματος, η οποία καλύφθηκε σε συν-
τριπτικό ποσοστό μέσω της ραγδαίας
εξάπλωσης καταλυμάτων βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης.

Η «ακτινογραφία» της υφιστάμενης
κατάστασης παρουσιάστηκε από τον
επίκουρο καθηγητή της Παντείου
Γιώργο Σώκλη, ο οποίος επεσήμανε
πως αναφορικά με τη δυναμικότητα
σε κλίνες της Αττικής, ξεκινώντας
από τις ξενοδοχειακές μονάδες αυ-
τές καθαυτές, πλησιάζει την εικοσαε-
τία, τονίζοντας πως απαιτούνται μέ-
τρα για την ανανέωση του τουριστι-
κού προϊόντος.

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Οκτώβριος σαν 
Αύγουστος
για τα hotels
της Αθήνας!

«Χρυσός» μήνας για τα ξενοδοχεία 
και τα τουριστικά καταλύματα της Αττικής

Η ανάδειξη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης
«Μακεδονία» σε ελκυστικό προορισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους αποτελεί στρατηγικό στόχο της
Aegean και της Fraport Greece. Οι δύο εταιρείες σε
κοινή εκδήλωση παρουσίασαν το όραμά τους κατα-
δεικνύοντας πως το σύνολο των δραστηριοτήτων
τους στο αεροδρόμιο στοχεύουν στην περαιτέρω
τουριστική προβολή ολόκληρης της περιοχής.

Η Aegean συνεχίζει να επενδύει στην πόλη με ενι-
σχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων και κατά τη χειμε-
ρινή περίοδο, καθιστώντας το αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία» τον δεύτερο μεγαλύτερο κόμβο του δικτύου της,
έχοντας μεταφέρει μέχρι στιγμής περισσότερους από
2.000.000 επιβάτες. Τα περισσότερα από τα 19 δρομο-
λόγιά της στο εξωτερικό διατηρούνται ολόκληρο τον
χρόνο, διασυνδέοντας την ευρύτερη περιοχή της Μα-

κεδονίας με τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης.
Τον φετινό χειμώνα, διατηρώντας και τα έξι νέα

επιπλέον διεθνή δρομολόγια προς το Αμβούργο, το
Βερολίνο, τη Ζυρίχη, τις Βρυξέλλες, το Μιλάνο και τη
Ρώμη, και μόνο τον Νοέμβριο, κατέγραψε αύξηση
της δραστηριότητάς της στο εξωτερικό κατά 25% σε

σχέση με τον Νοέμβριο του 2019.
Η Fraport Greece, διαβλέποντας τις δυνατότητες

της Θεσσαλονίκης, επένδυσε 100 εκατ. ευρώ για
την αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου.
Από το 2021, όταν παραδόθηκε το νέο αεροδρόμιο,
η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στους στόχους
της για διεύρυνση της διασυνδεσιμότητάς του και
για συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέ-
ρει στο επιβατικό κοινό.

Σήμερα το αεροδρόμιο μπορεί να συγκριθεί με
αντίστοιχα ευρωπαϊκά, αποτελώντας μια πύλη ει-
σόδου εκατομμυρίων επιβατών καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, άξιος πρεσβευτής της ελληνικής
φιλοξενίας και της αναβαθμισμένης τουριστικής
ταυτότητας της χώρας.

Ρ.Σ. 

Όλοι οι... αεροδιάδρομοι οδηγούν στο «Μακεδονία»! Στρατηγική συνεργασία Aegean - Fraport Greece
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του Μιχάλη Μαστοράκη 

Α
λεξανδρούπολη και Κρήτη
αποτελούν τις δύο περιοχές
που αναμένεται να φιλοξενή-
σουν τα πρώτα υπεράκτια αι-

ολικά στη χώρα μας, ενώ ακόμη δύο πε-
ριοχές βρίσκονται υπό εξέταση, χωρίς
ωστόσο να κατονομάζονται για την ώρα.

Τα παραπάνω αποκάλυψε η γενική
γραμματέας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδού-
κου, μιλώντας τη Δευτέρα στο συνέδριο
που διοργάνωσαν η Ελληνική Διαχειριστή
Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργει-
ακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), η ΕΛΕΤΑΕΝ και η
Grant Thornton υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, η στρατηγική ανάπτυξης
θαλάσσιων αιολικών πάρκων στις ελληνι-
κές θάλασσες συνολικής ισχύος 2 GW σε
βάθος δεκαετίας μεταφράζεται σε κινη-
τοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ύψους
6,3 δισ. ευρώ και σε έως 8.220 νέες θέ-
σεις εργασίας, στοιχεία που υπογραμμί-
ζουν τη σημαντική προστιθέμενη αξία
που αναμένεται να προκύψει για την εγ-
χώρια οικονομία. Από αυτά τα κεφάλαια
τα 4,3 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν απευθεί-
ας στην εγχώρια οικονομία, όπως αποτυ-
πώνεται σε έρευνα της Grant Thornton
για τα οφέλη που θα αποκομίσει η χώρα
από την ανάπτυξη των εν λόγω έργων. 

Στην Κρήτη
Ειδικότερα, η ένταξη της Κρήτης στο

παρθενικό «κύμα» offshore πάρκων ση-
μαίνει πως κάποιο θαλάσσιο τμήμα του
νησιού θα συμπεριληφθεί στις Περιοχές
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων
Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) που θα
βγουν στον πρώτο «γύρο» διαγωνισμών.
Σύμφωνα με την κυρία Σδούκου, στον

πρώτο «γύρο» θα δίνουν το «παρών» μία
με δύο ακόμη Περιοχές Οργανωμένης
Ανάπτυξης που έχουν εντοπιστεί, χωρίς
ωστόσο να αναφερθεί συγκεκριμένα,
δεδομένου ότι εκκρεμούν ακόμη συνο-
μιλίες και διαβουλεύσεις με τους εμπλε-
κόμενους φορείς.

Η κυρία Σδούκου αποκάλυψε επίσης
πως κατά την περίοδο δημιουργίας του
θεσμικού πλαισίου για τα offshore αιολι-
κά ανέθεσε σε ομάδα ειδικών να «σκανά-
ρουν» υπό πλήρη εμπιστευτικότητα τις
ελληνικές θάλασσες με τη συνδρομή των
εμπλεκόμενων φορέων (υπουργεία Εξω-
τερικών, Άμυνας και Τουρισμού).

Καθώς η αποστολή της ομάδας ήταν να
προσδιορίσει τις πλέον ενδεδειγμένες πε-
ριοχές για την ανάπτυξη υπεράκτιων πάρ-
κων, πλέον υπάρχει πολύ καλή εικόνα για
το πού μπορούν να εγκατασταθούν έργα
και ποιο είναι το διαθέσιμο δυναμικό. 

Tο θεσμικό πλαίσιο
Μια εικόνα που, όπως πρόσθεσε η γενι-

κή γραμματέας, έχει ως αποτέλεσμα αυ-
τήν τη στιγμή να βρισκόμαστε κοντά στο
πρώτο βήμα που προβλέπει το θεσμικό
πλαίσιο, δηλαδή στην έγκριση του Εθνι-
κού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπερά-
κτιων Αιολικών Πάρκων.

Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφά-
τος παρέθεσε ένα ενδεικτικό χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης των βημάτων που
προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο και τα
οποία θα οδηγήσουν στον πρώτο «γύρο»
παραχωρήσεων για την ανάπτυξη των έρ-
γων 2 GW έως το 2030. Σύμφωνα με τον κ.
Στεφάτο, οι σχετικοί διαγωνισμοί θα προ-
κηρυχθούν το α’ τρίμηνο του 2027 και θα
διεξαχθούν εντός του ίδιου έτους ώστε να
προκύψει επενδυτής για κάθε «οικόπε-
δο» που θα δοθεί. Έτσι, στο α’ τρίμηνο του
2028 οι επενδυτές θα συνάψουν την τελι-
κή αδειοδότηση των πάρκων τους και τις
συμβάσεις σύνδεσης των έργων με το σύ-
στημα μεταφοράς. Επομένως δύο τρίμη-
να αργότερα θα μπορούν να ξεκινήσουν
την κατασκευή των έργων.

Συνεχίζοντας σταθερά στη γραμμή τής μη απόφα-
σης, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ συ-
νεδρίασε χθες στις Βρυξέλλες με κεντρικό θέμα την
εξεύρεση συμφωνίας για την επιβολή ρεαλιστικού
πλαφόν στις προμήθειες φυσικού αερίου από τα
κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ήδη μέρες πριν από τη σύγκληση του Συμβουλίου,
οι «οιωνοί» υποδείκνυαν ως επικρατέστερο σενάριο
τη μετάθεση λήψης αποφάσεων για αργότερα, συγ-
κεκριμένα στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής των 27
Ευρωπαίων ηγετών, πράγμα που επιβεβαίωσαν οι
εργασίες του Συμβουλίου.

Ωστόσο, αν κάτι ξεχώρισε στο χθεσινό Συμβούλιο,
πέρα από το χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών ως
προς το μέτρο του πλαφόν, ήταν η πίεση της ελληνι-
κής πλευράς και του Έλληνα υπουργού ΠΕΝ Κώστα
Σκρέκα, όπου με αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες επι-

δίωξε την εκτεταμένη συζήτηση με τους ομολόγους
του στην κατεύθυνση να βρεθεί «κοινός τόπος».

Ενδεικτικό είναι ότι ποτέ άλλοτε σε παρόμοιες συ-
νεδριάσεις υπουργών Ενέργειας δεν έχει υπάρξει
τόσο εκτεταμένη συζήτηση πριν από την έναρξη του
Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, πράγμα που
ωστόσο δεν έχει κατορθώσει να γεφυρώσει το χά-
σμα, παρά την προσπάθεια που γίνεται με πρωτο-

βουλία της Ελλάδας και τριών άλλων χωρών για τη
δημιουργία μιας πλειοψηφίας κρατών-μελών με το
αίτημα του πλαφόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ολονύκτια διαβού-
λευση που συγκάλεσε ο Κ. Σκρέκας και συμμετείχαν
οι υπουργοί Βελγίου, Βουλγαρίας, Ισπανίας, Κροα-
τίας, Ιταλίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Ρου-
μανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Λετονίας, επι-
τεύχθηκε μια πρώτη συμφωνία σε τρία βασικά ση-
μεία, κατόπιν σχετικής πρότασης του Έλληνα
υπουργού. Αυτά αφορούν τη θέσπιση ενός δυναμι-
κού πλαφόν συνδεδεμένου με ξένους δείκτες, δεύ-
τερον, το πλαφόν αυτό θα εφαρμόζεται σε όλα τα
hubs και, τρίτον, να υπάρχει ένας μηχανισμός ανα-
στολής του πλαφόν όπως αυτός που προτείνει η προ-
εδρία και όπως διαμορφώθηκε μετά την Ολλανδία.

Μιχάλης Μαστοράκης

Συμφωνία των «12» για το πλαφόν στο αέριο με πρωτοβουλία Σκρέκα

ν

Φύσηξε ούριος

(offshore) άνεμος
Ιδιωτικές επενδύσεις 6,3 δισ. ευρώ και 8.220 νέες θέσεις

εργασίας φέρνουν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα 



E
μμεσες αυξήσεις μισθών
και μπόνους για πρώτη
φορά έπειτα από 12 χρόνια
προωθεί η κυβέρνηση για

τους 600.000 δημόσιους υπαλλή-
λους του στενού δημόσιου τομέα,
αρχής γενομένης από την επόμενη
εβδομάδα. Συγκεκριμένα:

1 Την επόμενη εβδομάδα θα
καταβληθεί το μπόνους των

600 ευρώ στα μάχιμα στελέχη που
υπάγονται στο υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη (αστυνομικοί, λι-
μενικοί, πυροσβέστες).

2 Από 1ης/1/2023 καταργείται
η Έκτακτη Εισφορά Αλλη-

λεγγύης, η οποία μέχρι σήμερα επι-
βαρύνει κατά 2,2%-10% τους μισθω-
τούς του δημόσιου τομέα με ετήσιο
εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ. Η
κατάργηση της εισφοράς θα οδη-
γήσει σε ετήσια αύξηση των μισθών
από 1 έως 576 ευρώ για όσους λαμ-
βάνουν 2.000 ευρώ μηνιαίως (μηνι-

αία αύξηση έως 48 ευρώ).

3 Από 1ης/1/2023 καταργείται η
κράτηση 1% υπέρ του Ταμείου

Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, γε-
γονός που συνεπάγεται επιπλέον
αύξηση κατά 7-20 ευρώ για όσους
λαμβάνουν μισθούς από 750 έως
2.000 ευρώ.

4 Περίπου 50.000 δημόσιοι
υπάλληλοι θα μοιραστούν το

ποσό των 35 εκατ. ευρώ ή κατά μέ-
σο όρο 700 ευρώ, εφόσον επιτύ-
χουν συγκεκριμένους μετρήσι-
μους στόχους. Σύμφωνα με τον νό-
μο που ψηφίστηκε πριν από μερι-
κούς μήνες, το μπόνους αυτό σχε-
τίζεται με την αξιολόγηση και τα κί-
νητρα για τους παραγωγικούς δη-
μόσιους υπαλλήλους. Το μπόνους
θα λάβουν όσοι υπάλληλοι συμ-
βάλλουν στην υλοποίηση έργων
του Ταμείου Ανάκαμψης και συγ-
χρηματοδοτούμενων προγραμμά-
των και όσοι εργάζονται για την
επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιο-
νομικών στόχων. Όπως ορίζεται
σχετικά, το μπόνους δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 15% του αθροίσματος
του ετήσιου βασικού μισθού και
του επιδόματος ευθύνης.

5 Επιπλέον στους στρατιωτι-
κούς θα δοθούν 8 εκατ. ευ-

ρώ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της
Δευτέρας στη Βουλή ο υφυπουργός
Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος
Τουρνάς.

Από τον συνδυασμό της μείωσης
της Έκτακτης Εισφοράς και της κρά-
τησης 1% προκύπτει ότι χιλιάδες δη-
μόσιοι υπάλληλοι θα δουν τους μι-
σθούς τους να αυξάνονται μηνιαίως
κατά 8-68 ευρώ ή 96-816 ευρώ σε
μηνιαία βάση, ενώ για όσους λαμβά-
νουν μηνιαίο μισθό 2.500 ευρώ το
ετήσιο όφελος φτάνει στα 1.816 ευ-
ρώ ή 151,33 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέ-
ον, το όφελος για έναν υπάλληλο που
απασχολείται σε διεύθυνση που έχει
ως αντικείμενο την υλοποίηση έρ-
γων του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί
να φτάσει τα 796-2.516 ευρώ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μόνο μέσω myProperty 
οι χρηματικές 
δωρεές από 1ης Ιανουαρίου

Εισιτήριο για τη μηδενική φορολό-
γηση των χρηματικών γονικών παρο-
χών και δωρεών έως 800.000 ευρώ
αποτελεί η ψηφιακή δήλωσή τους μέ-
σω του myProperty, καθώς σε διαφο-
ρετική περίπτωση επιβάλλεται... τσου-
χτερή φορολογία με συντελεστές 10%,
20% και 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγ-
γένειας. Με το νέο σύστημα ο φορολο-
γούμενος δεν χρειάζεται να προσκομί-
σει τα τραπεζικά εμβάσματα ή τις επι-
ταγές για τις χρηματικές δωρεές προς
συγγενή α’ βαθμού. Έτσι, ο έλεγχος για
την τήρηση των προϋποθέσεων του νό-
μου θα γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρ-
χή Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν των
στοιχείων που θα αποστέλλουν οι τρά-
πεζες και όχι ο φορολογούμενος. Από
1ης/1/2023 η αρμόδια ΔΟΥ του φορο-
λογούμενου θα ενημερώνεται ψηφια-
κά, ενώ ο φορολογούμενος οφείλει να
φυλάσσει τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά, καθώς μπορεί να του ζητηθούν. 

Χρήστος Σταϊκούρας: 
«Πιο ισχυρή η συνεργασία 
Ελλάδας - Γαλλίας»

Ακόμη πιο ισχυροί γίνονται οι εμπο-
ρικοί και επενδυτικοί δεσμοί ανάμεσα
στην Ελλάδα και τη Γαλλία, διευρύνον-
τας τα περιθώρια και το όφελος για τις
ελληνικές επιχειρή-
σεις και την οικο-
νομία. Αυτό
προκύπτει από
την ομιλία του
υπουργού Οι-
κ ο ν ο μ ι κ ώ ν
Χρήστου Σταϊ-
κούρα στο επι-
χειρηματικό - επεν-
δυτικό φόρουμ του Ελληνογαλλικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου με θέμα «Συνεργασία Ελλά-
δας - Γαλλίας 2.0: Επενδύοντας στο
μέλλον» στο Παρίσι. Ο Έλληνας υπουρ-
γός πρόσθεσε ότι η απάντηση των δύο
χωρών στο επιδεινούμενο ρευστό και
αβέβαιο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πε-
ριβάλλον πρέπει να είναι η ολόπλευρη
ενίσχυση της συνεργασίας. Ο κ. Σταϊ-
κούρας ανέλυσε τα επιτεύγματα της
Ελλάδας στην οικονομία και ιδίως την
έξοδο από τον ασφυκτικό μνημονιακό
έλεγχο και κάλεσε Γάλλους επιχειρη-
ματίες και διαχειριστές χαρτοφυλα-
κίων να επενδύσουν στην οικονομία
της χώρας μας.
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Μπόνους έπειτα από 12
χρόνια και κατάργηση
επιβαρύνσεων - Ποιοι είναι 
οι 50.000 που θα πάρουν
έξτρα χρήμα

Ανοίγει το πουγκί για 600.000
δημόσιους υπαλλήλους



Τ
ο μήνυμα που εξέπεμψε
στους διεθνείς επενδυτές ο
αρμόδιος για θέματα Ενερ-
γειακών Πόρων υφυπουρ-

γός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέφρι Πάι-
ατ κατά την ομιλία του στο ετήσιο ελ-
ληνικό επενδυτικό συνέδριο της Capi-
tal Link στη Νέα Υόρκη ήταν ότι «οι ευ-
καιρίες αφθονούν στον ελληνικό
ενεργειακό τομέα».

Ο Αμερικανός υφυπουργός έκανε
αναφορά στα κίνητρα του νομοσχέδι-
ου για τη Μείωση του Πληθωρισμού
(Inflation Reduction Act), σημειώνον-
τας ότι η χώρα μας είναι ένας σταθε-
ρός εταίρος των ΗΠΑ που θα συνεχί-
σει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφά-
λεια και ενεργειακή μετάβαση. «Τώρα
που η Ρωσία απέδειξε μια για πάντα
ότι είναι ένας αναξιόπιστος προμη-
θευτής ενέργειας, ο ρόλος της Ελλά-
δας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη με πρόσβαση σε
προμήθειες από όλο τον κόσμο είναι
πιο κρίσιμος από ποτέ. Αμερικανοί
προμηθευτές LNG και πάροχοι υπη-
ρεσιών έχουν αυξήσει τις εξαγωγές
τους στην Ελλάδα και την υπόλοιπη
Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υποσχόμενος τομέας
Ο κ. Πάιατ υποστήριξε ότι η ανάδει-

ξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο
κατέστη δυνατή χάρη στις μακροχρό-
νιες επενδύσεις σε έργα όπως η Δια-
σύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας, ο
τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυ-
θούσας και ο Διαδριατικός Αγωγός.
Υπό αυτό το πρίσμα εκτίμησε ότι η πε-
ριφερειακή σημασία της Ελλάδας θα
συνεχίσει να αυξάνεται όταν υλοποι-
ηθούν ο πλωτός τερματικός σταθμός
αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG
(FSRU) της Αλεξανδρούπολης και ο
αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας - Βό-
ρειας Μακεδονίας (IGNM). Όπως είπε,
η βελτίωση και η επέκταση αυτών των
υποδομών, σε συνδυασμό με την πα-
ράλληλη ελαχιστοποίηση του αποτυ-
πώματος άνθρακα, αποτελούν έναν
ακόμη πολλά υποσχόμενο τομέα που
πρέπει να εξετάσουν οι επενδυτές.

Οι προοπτικές
Σχετικά με τις υποσχόμενες προ-

οπτικές που παρουσιάζει η χώρα μας
για αμερικανικές επενδύσεις στον το-
μέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, ο κ. Πάιατ υπογράμμισε ότι «η
Ελλάδα φιλοξενεί έναν αναπτυσσόμε-
νο τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας με δυνατότητες ανάπτυξης στον

τομέα της αιολικής, της ηλιακής ενέρ-
γειας και του πράσινου υδρογόνου.

Τα 369 δισ. δολάρια στον πρόσφατα
ψηφισμένο νόμο για τη μείωση του
πληθωρισμού θα τονώσουν σημαντικά
την έρευνα, την ανάπτυξη και την εξά-
πλωση των τεχνολογιών αυτών στην
αγορά τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες
όσο και στο εξωτερικό. Η αμερικανική
εφευρετικότητα και η επενδυτική οξυ-
δέρκεια θα διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην τόνωση αυτού του τομέα.
Αυτό συμπληρώνει κατά πολύ τις προ-
σπάθειες της Ελλάδας να αξιοποιήσει

τα κονδύλια της ΕΕ για την ανάκαμψη
ώστε να ενισχύσει τον πρωταρχικό της
ρόλο στην πράσινη μετάβαση».

Τα παραδείγματα της πρωτιάς
«Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά παρα-

δείγματα ελληνικής πρωτιάς στην
ενεργειακή μετάβαση, από την τολμη-
ρή απόφαση του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη να επιταχύνει τη
σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη μέχρι
το πρωτοποριακό παράδειγμα του έρ-
γου υδρογόνου Green HiPo της Ad-
vent Technologies στη Βοστόνη και

την αύξηση των επενδύσεων αιολικής
ενέργειας από αμερικανικές εταιρεί-
ες, όπως η 547 Energy και η Amere-
sco», συμπλήρωσε ο κ. Πάιατ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υφυπουρ-
γός αναφέρθηκε και σε παραδείγματα
ελληνικών επιχειρήσεων που επέκτειναν
τις παραγωγικές τους δραστηριότητες
στις ΗΠΑ, όπως η εταιρεία μπαταριών
Sunlight που επικεντρώνεται στην ακμά-
ζουσα αγορά αποθήκευσης ενέργειας
και η εταιρεία Hellenic Cables που επεν-
δύει σε ένα αναξιοποίητο εργοστάσιο πα-
ραγωγής στην πολιτεία του Μέριλαντ. Με
αυτά τα δεδομένα, επισήμανε ότι οι διατ-
λαντικές επενδύσεις καταδεικνύουν πώς
η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι
επωφελής όχι μόνο για τον πλανήτη αλλά
και για όλες τις οικονομίες.
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Ο υφυπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, αρμόδιος 
για την Ενέργεια, 
Τζέφρι Πάιατ προτρέπει 
τους συμπατριώτες του 
να ανοίξουν δουλειές 
με την Αθήνα

«Επενδύστε στην Ελλάδα,
έχει ευκαιρίες στην ενέργεια»

«Θα στηρίξουμε όσους κάνουν επιχειρήσεις στη χώρα σας»
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τζέφρι Πάιατ έστειλε το
μήνυμα ότι η αμερικανική κυβέρνηση βλέπει την Ελ-
λάδα ως έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Ως εκ
τούτου, ανυπομονεί να υποστηρίξει ενεργειακές επι-
χειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν ή να δη-
μιουργήσουν κοινοπραξίες στην Ελλάδα, καλωσορί-
ζοντας αντιστοίχως ελληνικές εταιρίες που ενδιαφέ-
ρονται να επενδύσουν στις ΗΠΑ. «Οι ελληνοαμερικα-

νικές σχέσεις συνεχίζουν να είναι ισχυρές πολιτικά,
οικονομικά και στρατιωτικά. Η χαρά είναι ιδιαίτερα με-
γάλη για τις επενδυτικές συνεργασίες Ελλάδας - ΗΠΑ,
δηλώνοντας την πρόθεση για τη συνέχιση των προσπα-
θειών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αυτό
τον χειμώνα και αργότερα, αυξάνοντας παράλληλα τις
επενδύσεις για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια»,
τόνισε χαρακτηριστικά.



Η  Motor Oil σε συνέχεια της από 30ής Αυγούστου 2022
σχετικής ανακοίνωσης και κατόπιν εγκρίσεως από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση από την εται-
ρεία του 100% των μετοχών εκδόσεως Ελίν Βερντ ΑΕ, ενη-
μερώνει ότι η συναλλαγή και η μεταβίβαση της κυριότητος
των μετοχών εκδόσεως Ελίν Βερντ ΑΕ στην εταιρεία πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Με την εξαγορά
της Verd ο Όμιλος Motor Oil πρωτοπορεί στις επενδύσεις
και τη δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων και
εναλλακτικών καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας μέ-
σω της αξιοποίησης βιολογικών προϊόντων, αποβλήτων
και προϊόντων προς απόρριψη για την παραγωγή ενέργειας και νέων καυσίμων φιλικότερων προς το περιβάλλον.
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Τ
ο διεθνές κλίμα θα κρίνει
την τάση που θα επικρα-
τήσει στο ΧΑ σε βραχυ-
πρόθεσμη βάση, λόγω

των ανακοινώσεων για τα επιτόκια
στις οποίες θα προχωρήσουν οι
κεντρικές τράπεζες. Παράλληλα οι
τραπεζικές μετοχές θα παραμεί-
νουν στο επίκεντρο, καθώς αναμέ-
νεται οι τράπεζες να παρουσιά-
σουν στον υπουργό Οικονομικών
το σχέδιό τους για τη στήριξη των
ευάλωτων δανειοληπτών. Θετικό
το γεγονός πως ο Γενικός Δείκτης
αρνείται να δώσει κλείσιμο χαμη-
λότερα των 900 μονάδων, ωστόσο
προβληματίζει ότι δεν έχει τη δυ-
ναμική να κινηθεί σε σημαντικά

υψηλότερα επίπεδα. Τεχνικά, ο Γε-
νικός Δείκτης έχει δώσει αγορα-
στικό σήμα, το οποίο αναιρείται με
επιστροφή χαμηλότερα των 893
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 893 και ακόμα κα-

λύτερα υψηλότερα των 910 μονά-
δων, δεν μπορεί να αποκλειστεί κί-
νηση προς τις 931, 937-944, 958-
960 και 973 μονάδες. Η επόμενη
στήριξη στις 879, 867-861 μονάδες
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Βιοκαρπέτ: Αύξηση
66,98% των κερδών 
του Ομίλου 

Στα 11,39 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα
κέρδη προ φόρων και τόκων του Ομίλου
Βιοκαρπέτ το εννεάμηνο του 2022 έναντι
κερδών €6,82 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
του 2021, το οποίο συνεπάγεται αύξηση
κερδών κατά 66,98%. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση, η μεταβολή προέρχεται από την
αύξηση της τιμής του αλουμινίου και των
πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας
ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ. Ο κύκλος εργασιών σε ενο-
ποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του
2022 στα €179,85 εκατ. έναντι €139,14 εκατ.
στο αντίστοιχο του 2021, σημειώνοντας αύ-
ξηση κατά 29,26% σε σχέση με το ίδιο διά-
στημα του 2021.

Jumbo: Αύξηση
πωλήσεων και EBITDA 

Αύξηση πωλήσεων της τάξης του 10,72%
και EBITDA κατά 4,45% κατέγραψε στο γ’
τρίμηνο του 2022 η Jumbo, με την αύξηση
των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT)
του ομίλου στο 9μηνο του 2022 να καταγρά-
φεται στο +10,35%. Για την περίοδο
01.01.2022-30.09.2022 τα κέρδη προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του
ομίλου ανήλθαν σε €207,71 εκατ. από
€191,25 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυ-
σι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,60%.

Πρόστιμο ανέγερσης
και διατήρησης για 
το Coco-mat Athens BC

Η Μπλε Κέδρος επιβεβαίωσε ότι η Υπη-
ρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων προ-
έβη σε σύνταξη έκθεσης αυτοψίας, με την
οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης πο-
σού €4.717.857,80 και πρόστιμο διατήρη-
σης ποσού €2.358.928,90 για το ακίνητό
της (ξενοδοχείο Coco-Mat Athens BC), επί
των οδών Φαλήρου 5 και παρόδου Συγγρού
34, στην Αθήνα, ανακοινώνοντας ταυτόχρο-
να ότι «θα προσφύγει ενώπιον των αρμο-
δίων αρχών και δικαστηρίων κατά της ανω-
τέρω διοικητικής πράξης».

Ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη Mytilineos
γίνεται πλέον η Fairfax Financial Holings, κατέχον-
τας 6,6 εκατομμύρια μετοχές ή αλλιώς το 4,68% των
μετοχών της ελληνικής εταιρείας. Πιο συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Mytili-
neos ΑΕ και η Fairfax Financial Holdings Limited
ενισχύουν περαιτέρω τη σχέση τους μέσω της αύξη-
σης του ποσοστού που κατέχει η Fairfax στο μετοχι-
κό κεφάλαιο της Mytilineos, με τη Fairfax να συμ-
φωνεί να αυξήσει τη θέση της στη Mytilineos κατά
€50 εκατ., καθώς και της δυνατότητας για την επέν-

δυση επιπλέον €50 εκατ., ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων και των εξαιρετικών προοπτικών ανάπτυ-
ξης της Mytilineos. Τα δύο μέρη συμφώνησαν την πώληση και αγορά 2.702.703 ιδίων μετοχών της Mytilineos,
συνολικής αξίας €50.000.000, στην τιμή των €18,5 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρώτης φάσης της
συμφωνίας, οι 2.702.703 μετοχές θα μεταβιβαστούν στη Fairfax το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. 

Με την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου σκέλους της συναλλαγής, η Fairfax θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτε-
ρος μέτοχος στη Mytilineos, κατέχοντας 6.688.047 μετοχές της Mytilineos, ποσοστό 4,68% του συνόλου των
μετοχών της εταιρείας. Ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνάψουν
επίσης ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable note) ύψους €50.000.000, με το οποίο η Fairfax θα έχει δι-
καίωμα δύο ετών για την απόκτηση επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών της Mytilineos στην τιμή των €20 ανά
μετοχή. Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της Mytilineos – διαπερνά και τα 19 ευρώ.

Με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές το ΧA

Η Fairfax 2ος μεγαλύτερος μέτοχος της Mytilineos

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στη Motor Oil το 100% της Ελίν Βερντ
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Μ
ία νέα σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής
ευθύνης, με σκοπό να έχουμε όλοι ένα
ζεστό σπίτι τις φετινές γιορτές ανακοίνω-
σε η Helleniq Energy σε ειδική εκδήλωση

που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, παρουσία του υπουργού κ.
Κωστή Χατζηδάκη και της υφυπουργού κας Μαρίας
Συρεγγέλα. Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος
«Κύμα Ζεστασιάς», η Helleniq Energy αναλαμβάνει να
προσφέρει έως 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟ
σε οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά
και χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Η συγκεκριμένη δράση, που θα υλοποιηθεί από τις
θυγατρικές εταιρείες της Helleniq Energy, ΕΚΟ και
Ελληνικά Πετρέλαια, επιδιώκει την ανακούφιση
όσων πλήττονται ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο εξαιτίας
του ενεργειακά επιβαρυμένου οικογενειακού προ-
ϋπολογισμού. Για την υλοποίηση της νέας αυτής πρω-
τοβουλίας, από την οποία αναμένεται να επωφελη-
θούν χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, η Hel-
leniq Energy δημιούργησε τη διαδικτυακή πλατφόρ-
μα https://zestasia.helleniq.gr/, μέσω της οποίας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά και να
υποβάλουν την αίτησή τους έως την 31η Δεκεμβρίου
2022.  Στη φωτογραφία από αριστερά: ο διευθύνων
σύμβουλος της Helleniq Energy κ. Ανδρέας Σιάμι-
σιης, η υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και
την Οικογένεια κα Μαρία Συρεγγέλα, ο υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζη-
δάκης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Helleniq Energy κ. Γιάννης Παπαθανασίου.

ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 41,1 εκατ. 
- Στα 195,1 εκατ. οι επενδύσεις

Intracom Defence: Επιτυχείς
οι τελικές δοκιμές 
του συστήματος AVICOM

Στα μέσα Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν
με μεγάλη επιτυχία στο στρατόπεδο της 1ης Τα-
ξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού του ΓΕΣ (1η ΤΑΞΑΣ)
οι τελικές δοκιμές αξιολόγησης λειτουργίας και
απόδοσης του πρότυπου συστήματος που ανα-
πτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου
«AVICOM». Στο έργο συμμετέχουν το ΥΠΕΘΑ (1η
ΤΑΞΑΣ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) που εί-
ναι και ο συντονιστής του προγράμματος, η Intra-
com Defense (IDE) και η μικρομεσαία επιχείρηση
Inspire Web. Το ερευνητικό έργο «AVICOM»
(T2ΕΔΚ-03852), το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»,
έχει ως στόχο την ανάπτυξη μίας καινοτόμου ολο-
κληρωμένης λύσης πρότυπης δικτύωσης εμπλε-
κομένων μέσων της πολιτικής προστασίας που
λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις διάσωσης φυ-
σικών καταστροφών κ.ά. 

SATO: Στο 1,28 εκατ.
τα EBITDA στο εννεάμηνο

Μικρή αύξηση των πωλήσεων, αλλά με μείωση
της λειτουργικής κερδοφορίας και ζημίες έναντι
κερδών προ φόρων παρουσίασε στο εννεάμηνο
της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος SATO. Ειδικότερα,
οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε
€13.870 χιλ. το εννεάμηνο του 2022 έναντι €13.632
χιλ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά €238 χιλ. ή 1,75%. Ο όμιλος
για το εννεάμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργι-
κά κέρδη ύψους €424 χιλ. αντί κερδών €1.208 χιλ.
της αντίστοιχης περιόδου 2021. Το καθαρό αποτέ-
λεσμα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώμα-
τα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2022 είναι
ζημίες ύψους €493 χιλ., €0,0075 ανά μετοχή, αντί
κερδών €331 χιλ. της προηγούμενης περιόδου,
€0,0051 ανά μετοχή.

Η Helleniq Energy για 
τις πολυμελείς οικογένειες
με χαμηλά εισοδήματα

ΕΚΤΕΡ: Στα 12,324 εκατ.
ευρώ ο κύκλος εργασιών 

Στα €12.324.257,33 έναντι €16.215.369,54 κατά την
αντίστοιχη περίοδο του 2021 ανήλθε ο κύκλος εργα-
σιών του Ομίλου ΕΚΤΕΡ το εννεάμηνο του 2022 πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά 23,99%. Ο όμιλος εμφανίζει
σήμερα ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών άνω των
100εκατ. ευρώ, έναντι ανεκτέλεστου υπολοίπου εργα-
σιών 26εκατ. ευρώ την 31.12.2021, έχοντας αναλάβει
εντός της χρήσης νέα κατασκευαστικά συμβόλαια ση-
μαντικού προϋπολογισμού και μέσου συμβατικού
χρόνου αποπερατώσεως τα τρία έτη. Τα συμβόλαια αυ-
τά είναι σε αρχικό στάδιο εργασιών και θα επηρεάσουν
θετικά τον κύκλο εργασιών κατά το επόμενο διάστημα.

Σταδιακή επανάκτηση εσόδων με σταθερή
πρόοδο των σημαντικών έργων χαρακτηρίστη-
κε το εννεάμηνο του 2022 για τον ΑΔΜΗΕ, το
οποίο με συνολικά έσοδα 211 εκατ. ευρώ και
EBITDA στα 143,7 εκατ. Ειδικότερα, στις βασι-
κές εξελίξεις του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο εννεάμη-
νο: Αντιστρέφεται μερικώς στο τελευταίο τε-
τράμηνο του έτους η υπο-ανάκτηση εσόδων
που σημειώθηκε στο εννεάμηνο, λόγω μεταγε-
νέστερης έκδοσης της απόφασης για το ρυθμι-
ζόμενο έσοδο. Τα Συνολικά Έσοδα διαμορφώ-
θηκαν σε 211,0 εκατ. ευρώ με οριακή μείωση
1,1% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2021. Τα ενο-
ποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέ-
σεων (EBITDA) ανήλθαν σε 143,7 εκατ. ευρώ
(από 146,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021). Το
συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 138,3
εκατ. ευρώ έναντι 146,3 εκατ. ευρώ το εννεάμη-
νο 2021, σημειώνοντας μείωση 5,5%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Μείωση σχεδόν 50%
των κερδών EBITDA 
Ισχυρή πτώση, της τάξης του 49,82%, κατέγρα-
ψαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων (EBITDA) της ΚΡΙ-ΚΡΙ για το 9μηνο του 2022.
Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της εται-
ρείας, τα κέρδη
EBITDA ανήλθαν
σε 11,18 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 22,28
εκατ. ευρώ το αν-
τίστοιχο χρονικό
διάστημα του
2021. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) μει-
ώθηκαν κατά 60,32% σε ετήσιο επίπεδο, ανερχό-
μενα στα 7,58 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών
της εταιρείας παρουσίασε αύξηση 24,51%, φτά-
νοντας τα 137,26 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
α ποδοσφαιρικά βλέμματα του
πλανήτη ολόκληρου είναι στραμ-
μένα στο Μουντιάλ του Κατάρ.
Δεύτερος ημιτελικός, Γαλλία -

Μαρόκο. Παρών στην κερκίδα και ο Εμα-
νουέλ Μακρόν, αλλά με το βλέμμα και το
αυτί στο... Παρίσι, εκεί όπου η αστυνομία
είναι από χθες σε πλήρη ετοιμότητα για
την αποφυγή επεισοδίων μεταξύ Γάλλων
και Μαροκινών. Γαλλία και Μαρόκο δεν
είχαν ποτέ ονειρικές σχέσεις και η κοινό-
τητα των Μαροκινών στη γαλλική πρω-
τεύουσα αλλά και σε άλλες πόλεις είναι
πολυπληθέστατη. Περίπου 2.000 αστυνο-
μικοί είναι επί ποδός μόνο στο Παρίσι.

Για να δούμε τι θα δούμε απόψε (9 μμ)
στο Κατάρ. Την παγκόσμια πρωταθλήτρια

Γαλλία να θέλει να υπερασπιστεί το στέμ-
μα της. Σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό
νίκησε 2-1 την Αγγλία με γκολ των Τσουα-
μενί και Ζιρού. Οι Άγγλοι έβαλαν ένα πέ-
ναλτι με τον Χάρι Κέιν, αλλά έχασαν το άλ-
λο. Πρώτο βιολί στην ορχήστρα του Γάλ-
λου τεχνικού Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο Κιλιάν
Εμπαπέ. Στα 23 του χρόνια ξεπέρασε και
τον θρυλικό Πελέ σε επίτευξη γκολ σε
Μουντιάλ, έχει ήδη εννιά, τέσσερα από το
προηγούμενο της Ρωσίας και πέντε μέχρι
τώρα, ενώ ο Βραζιλιάνος «βασιλιάς» δύο
λιγότερα. Ο Κιλιάν ξεπέρασε και τον Ζι-

νεντίν Ζιντάν στα γκολ, έφτασε τα 33, ενώ
ο θρύλος έχει στο βιογραφικό του δύο λι-
γότερα. Ο Εμπαπέ είναι μια μηχανή των
γκολ και σε αυτόν ποντάρουν οι «τρικο-
λόρ» για να προκριθούν στον τελικό. Και
στον αγέραστο Ολιβιέ Ζιρού, βέβαια.

Από την άλλη, τι εστί Μαρόκο; Η πρώτη
αφρικανική χώρα που φτάνει σε ημιτελικό
Μουντιάλ; Είναι μια ομάδα με μπόλικο τα-
λέντο αλλά κυρίως πατριωτική αυταπάρ-
νηση. Οι 14 από τους 26 της αποστολής δεν
γεννήθηκαν στην πατρίδα αλλά σε χώρες
της Ευρώπης, είναι όμως αλυσοδεμένοι

με το πατριωτικό συναίσθημα. Και μαχη-
τές μέχρι τελευταίας ρανίδας έως τώρα.
Στον προημιτελικό έβγαλαν έξω την Πορ-
τογαλία (1-0) και έκαναν τον Κριστιάνο
Ρονάλντο να κλάψει για το ανεκπλήρωτο
όνειρο. Το γκολ ο Εν Νεσίρι στο 42’. Και
μετά άμυνα μέχρις εσχάτων. Η ομοσπον-
δία της χώρας είχε μια πολύ σοβαρή έμ-
πνευση. Στο ίδιο ξενοδοχείο με την απο-
στολή μένουν οι πατεράδες και οι μανά-
δες των διεθνών και οι σύζυγοι και οι σύν-
τροφοι. Κάτι σαν σχολική εκδρομή στο
Κατάρ. Και όταν απέκλεισαν την Πορτογα-
λία, χόρευαν λαϊκούς χορούς της πατρί-
δας τους μέσα στο χορτάρι. Αυτό το Μαρό-
κο θα αντιμετωπίσει απόψε η Γαλλία. Ένα
σώμα, μια ψυχή…

Γαλλία - Μαρόκο
για μια θέση 
στον τελικό

Το στέμμα τους θέλουν να υπερασπιστούν οι παγκόσμιοι
πρωταθλητές κόντρα στους ψυχωμένους Μαροκινούς



Τ
ρεις παίκτες του Ολυμπιακού (Σισέ, Εμβιλά και
Μασούρας) ψηφίστηκαν από το ποδοσφαιρικό
συνδικάτο (ΠΣΑΠΠ) στην καλύτερη ενδεκάδα για

την περασμένη χρονιά. Τρεις και από τον ΠΑΣ Γιάννινα
(Λοντίγκιν, Σάλιακας και Κάργας). Ακόμη, ο Παλάσιος
με τον Χουάνκαρ του Παναθηναϊκού, ο Κούρτιτς του
ΠΑΟΚ, ο Βαν Βέερτ του Βόλου και ο Σέρχιο Αραούχο
της ΑΕΚ. Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο τεχνι-
κός του Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κορυφαίος
Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Γιώργος Μασούρας του
Ολυμπιακού, καλύτερος ξένος ο Σεμπαστιάν Παλάσιος
του Παναθηναϊκού, καλύτερος γκολκίπερ ο Γιούρι Λον-
τίγκιν για τις επιδόσεις του με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάν-
νινα προτού πάρει μεταγραφή στους «πράσινους», κα-
λύτερος Έλληνας του εξωτερικού ο Τάσος Μπακασέτας
και κορυφαίος διαιτητής ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Βρα-
βεύτηκαν και παίκτες της Super League 2 καθώς και
ποδοσφαιρίστριες.

Οι καλύτεροι του ΠΣΑΠΠ της περασμένης σεζόν Μπακασέτας: «Πάλευα 
με την κατάθλιψη»

Στην ετήσια γιορτή του ΠΣΑΠΠ βραβεύτηκε ο
αρχηγός της Εθνικής μας Τάσος Μπακασέτας, ο
οποίος έκανε και τη μεγάλη αποκάλυψη. Ότι
έπασχε από κατάθλιψη! Σχετικά τόνισε: « Έχω
ανάμεικτα συναισθήματα γιατί την τελευταία φο-
ρά εδώ πάλευα με την κατάθλιψη. Δεν είμαστε
ρομπότ. Υπάρχουν άλλοι που περνάνε πιο δύ-
σκολα. Όλοι περνάνε δύσκολα, αλλά πρέπει να
μην τα παρατάμε. Η οικογένεια του Άλκη είναι
κόσμημα για την κοινωνία».

Τρεις καρδούλες 
για τον «βασιλιά» Πελέ

Πρόταση στη βραζιλιάνικη ομοσπονδία να αν-
τικατασταθούν με τρεις καρδούλες τα ισάριθμα
αστέρια από τα πέντε στη φανέλα της εθνικής
Βραζιλίας, προς τιμήν του Πελέ, έκανε η λατινο-
αμερικανική συνομοσπονδία. Διότι ο Πελέ είναι
ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει
τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1958, 1962, 1970) και
κατάγεται από το χωριό Τρες Κορασόες, που ση-
μαίνει τρεις καρδιές.

Ο Βαλμπουενά 
για τον Ντεσάμπ

Ο Ματιέ Βαλμπουενά του Ολυμπιακού μίλησε
για τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, τον οποίο είχε προπο-
νητή στην εθνική πριν από δέκα χρόνια: «Το 2013
χάσαμε 2-0 ενόψει του Μουντιάλ της Βραζιλίας.
Μετά την ομιλία του Ντιντιέ στα αποδυτήρια βγή-
κα και ήμουν σαν ζώο, ήθελα να τα διαλύσω όλα.
Με αυτά που είπε έδωσε δύναμη και αποφασι-
στικότητα σε όλη την ομάδα. Δεν μίλησε για τα-
κτική, αλλά για ανθρώπους και οικογένειες. Νι-
κήσαμε 3-0». 

«Όχι» στο Παγκόσμιο
Κύπελλο Συλλόγων

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο ήθελε να
διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
το 2025 στις ΗΠΑ με την συμμετοχή 32 ομάδων,
ωστόσο οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης
απέρριψαν το συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν υπο-
γράφηκε το νέο μνημόνιο κατανόησης και οι
σύλλογοι τον επόμενο Μάρτιο θα μπορούν να
απαγορεύσουν τους παίκτες τους να αγωνιστούν
και με τις εθνικές τους ομάδες.

Συγκλόνισε η μητέρα του Άλκη Καμπανού για τον Αραούχο
Συγκλόνισε ο Αργεντινός άσος της ΑΕΚ Σέρχιο Αραούχο
στη βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ, όταν πρόσφερε το βρα-
βείο Fair Play στους γονείς του δολοφονημένου οπαδού
του Άρη Άλκη Καμπανού. Η μητέρα του Άλκη αποκάλεσε
«γιο» τον επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος αφιέρωσε το γκολ
που πέτυχε πέρυσι εναντίον του Άρη στον Άλκη σχηματί-
ζοντας με τα δάχτυλά του το «Α».

Σίγησε 
του Διακογιάννη 

η φωνή

Έφυγε από τη ζωή στα 91 του ο «πατριάρχης της αθλητικής δημοσιογραφίας». Ξεκίνησε να
καλύπτει Μουντιάλ από το 1954 στην Ελβετία. Ήταν ο πρώτος παρουσιαστής της «Αθλητικής
Κυριακής», την οποία καθιέρωσε στις συνειδήσεις των φιλάθλων. Ο Γιάννης Διακογιάννης
αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας με ευρύ
φάσμα γνώσεων στον κλασικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, ενώ ξεχώριζε και για τις
περιγραφές του. Θα μας λείψει. 

SPORTS
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Ο
δημοφιλής σκιοπαίκτης Ηλίας
Καρελλάς γιορτάζει στο Μέγαρο
Μουσικής τα δέκα χρόνια παρα-
στάσεών του μ’ ένα ολοκαίνουρ-

γιο γιορτινό θεατρικό έργο με τίτλο «Τα Χρι-
στούγεννα του Καραγκιόζη στο Παρίσι».  Ο
εθνικός μας «Μαυρομάτης», ο ήρωας που
μεγάλωσε τρεις γενιές Ελλήνων, μετά το
περσινό ταξίδι στη Σκάλα του Μιλάνου φέτος
τον Δεκέμβριο θα «πετάξει» για την Πόλη
του Φωτός παρέα με τη θρυλική φωνή των
Μπλε Τζώρτζια Κεφαλά, επιφυλάσσοντας
στους μικρούς και μεγάλους φίλους του
δράση, ξεκαρδιστικές ατάκες και ατελείωτο
γέλιο μετά μουσικής!

Η ιστορία
Πλησιάζουν Χριστούγεννα και ο μεγά-

λος πασάς για το εορταστικό τραπέζι έχει
προσλάβει έναν διάσημο Γάλλο σεφ. Η
παράδοση προστάζει χριστουγεννιάτικη
γαλοπούλα. Προς έκπληξη όμως όλων, οι
γαλοπούλες το ‘σκασαν! Τι έχει συμβεί
και όλα τα κοτέτσια είναι άδεια; Ο Γάλλος
σεφ (Φάνης Παυλόπουλος) ταξιδεύει στο
Παρίσι για την εξιχνίαση του μυστηρίου.

Πώς θα βρεθεί και ο Καραγκιόζης με την
παρέα του στην Πόλη του Φωτός; Ποια εί-
ναι η μυστηριώδης Γαλλίδα γαλοπούλα-
αρτίστα (Τζώρτζια Κεφαλά) που τραγουδά
και ξεσηκώνει τα πλήθη;

Θα καταφέρει άραγε ο Καραγκιόζης να
διαγράψει μια για πάντα τις γαλοπούλες από
το χριστουγεννιάτικο μενού;

Στη νέα πρωτότυπη θεατρική παραγωγή
σκιών από τον θίασο του Ηλία Καρελλά, η
ελληνική παράδοση συναντά τη γαλλική
κουλτούρα σε μια ολοκαίνουργια vegan,
χριστουγεννιάτικη κωμωδία γεμάτη χιού-
μορ, δράση και χορό, από το πασίγνωστο χα-
σαποσέρβικο του Καραγκιόζη μέχρι τα θρυ-
λικά valses musettes!

Ο σκιοπαίκτης θα δανείσει τη φωνή του σε
20 χαρακτήρες, ενώ τους χειρισμούς των
θεατρικών ηρώων σκιάς θα έχουν οι Νικό-
λας Τζιβελέκης, Απόστολος Γραββάνης, Νι-
κόλας Πέππας και Δήμητρα Κώνστα.

Μαζί τους, οι μουσικοί Θεοδώρα Αθανα-
σίου (κιθάρα), Λουκάς Μεταξάς (σετ κρου-
στά), Γλαύκος Σμαριανάκης (βιολί), Χάρις
Τσαλπαρά (ακορντεόν) και Κώστας Τσα-
ρούχης (κοντραμπάσο).

Ο «Μαυρομάτης» πάει... Παρίσι!

Info: 21 έως 30 Δεκεμβρίου

στην Αίθουσα «Δημήτρης

Μητρόπουλος» του Μεγάρου

Μουσικής. Η παράσταση

απευθύνεται σε παιδιά 

από 4 έως 104 ετών.



Αχ, αυτός ο τηλεοπτικός «Maestros»! Η
νέα σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη,
που μονοπωλεί την κορυφή της τηλεθέασης,
έγινε η αφορμή να δημιουργηθούν σχέσεις
ζωής ανάμεσα σε σημαντικούς πρωταγωνι-
στές του καστ, όπως της Χάρις Αλεξίου με τη
Μαρία Καβογιάννη. Η σπουδαία ερμηνεύ-
τρια μοιράστηκε δημόσια μία φωτογραφία
από τα backstage στο πλευρό της υπέροχης
ηθοποιού, αποκαλύπτοντας: «Θυμάσαι που
μπέρδευα τα λόγια μου στο πρώτο μας γύρι-
σμα; Και πεθάναμε απ’ τα γέλια; Υποκλίνομαι
στο ταλέντο σου».

Φιλοφρονήσεις

Από το Τζαϊπούρ με αγάπη

Μέχρι την Ινδία έφτασε η χάρη του Ευτύχη
Μπλέτσα! Ο «Happy Traveller» παρέα με τη σύ-
ζυγό του Ηλέκτρα και τα δύο τους παιδιά ταξί-
δεψαν στη νότια Ασία «οργώνοντας» τις πιο διά-
σημες πόλεις της μακρινής ηπείρου: «Ξεκινάμε
το roadtrip για να εξερευνήσουμε το λεγόμενο
"Χρυσό Τρίγωνο". Πρώτος σταθμός η εντυπω-
σιακή Τζαϊπούρ, γνωστή και ως ''ροζ πόλη'' χά-
ρη στο χαρακτηριστικό χρώμα των κτιρίων της.
Πίσω μας είναι το "παλάτι του αέρα" με τα 953
παράθυρα!», μας ενημέρωσε! 

Κρύβεται ο έρωτας; Αφού είναι
σαν τον βήχα! Μυστικό ταξιδά-
κι στη Βενετία για τον Αργύρη
Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τομά-
ση. Το ζευγάρι των ηθοποιών
που γνωρίστηκε κι αγαπήθηκε
στην παράσταση «Ιt’s not
Romeo and Juliet» πέρασε ένα
υπέροχο τριήμερο στη Βενετία
κι ενώ απέφυγε τις κοινές φω-
τογραφίες στο Instagram,
τσουπ, το χέρι της ηθοποιού
εμφανίσθηκε σ’ ένα από τα εν-
σταντανέ και προδόθηκαν! 

Ο Ρομέο 
και η Ιουλιέτα

ΚΚούκλα η Ιωάννα
Βραδινή έξοδος με εντυπωσιακό κατακόκκινο μίνι φόρεμα
για την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η γυναίκα που συγκίνησε το
πανελλήνιο με την προσωπική της περιπέτεια διασκέδασε
στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Έλενα Παπαρίζου
και στη συνέχεια πόζαραν μαζί κι αγκαλιασμένες στο καμα-
ρίνι της ποπ σταρ: «Επιτέλους, καταφέραμε να τα πούμε από
κοντά! Γυναίκα δύναμη, γυναίκα σύμβολο», σχολίασε με
ενθουσιασμό η τραγουδίστρια.

Μη νομίζετε πως στη showbiz όλα είναι
αγγελικά φτιαγμένα. Παράδειγμα το...
ανισόρροπο, αλλά εντυπωσιακό χριστου-
γεννιάτικο δέντρο που στόλισε στο σπίτι
της η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Ναι μεν φαν-
τασμαγορικό, αλλά ελαττωματικό, όπως
αποκάλυψε με χιούμορ η ηθοποιός στο
διαδίκτυο: «Πριν πέντε λεπτά ήταν έτοιμο
να πέσει όλο κάτω. Το σώσαμε και είπαμε
να βγάλουμε μία φωτογραφία, τώρα που
κρατάει ακόμα!».
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Baby Bloom διπλό

Δεν είναι ό,τι φαίνεται

Κ
άτω από τη μύτη των παπαράτσι η Δούκισσα Νομικού και
ο Δημήτρης Θεοδωρίδης βάφτισαν τα παιδάκια τους.
Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες παρευρέθηκαν στην πα-
ραμυθένια τελετή που διοργάνωσε το λαμπερό ζευγάρι,

με τον 4χρονο Σάββα και την 3χρονη Αναστασία να μονοπωλούν τις
αγκαλιές και τα φιλιά. Το μυστήριο είχε αναβληθεί αρκετές φορές
λόγω της πανδημίας, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η εντυπωσιακή
παρουσιάστρια, η οποία επιμελήθηκε την οργάνωση της χλιδάτης
βάφτισης μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Η ευχάριστη είδηση
έγινε γνωστή, όταν η γλυκιά μαμά παραδέχτηκε δημόσια πως βάφτι-
σε τα παιδιά της και τότε... τα media πήραν φωτιά! Μάλιστα, δημοσί-
ευσε φωτογραφίες από τις γαλάζιες μπομπονιέρες που μοιράστη-
καν προς τιμήν του μοναχογιού της, ενώ η σελίδα της στο Instagram
γέμισε με χαρούμενες ευχές από τις διάσημες φίλες της.



Η
μέθοδος PRP χρησιμοποιείται πλέον
ευρέως στην ιατρική και έχει βρει
υποστηρικτές και στη δερματολογία
και την πλαστική χειρουργική, καθώς

χαρίζει λάμψη και νεανική όψη στο δέρμα. 
Ο συνδυασμός PRP και υαλουρονικού οξέος

είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τη βελ-
τίωση της εμφάνισης του προσώπου. Το συμπέ-
ρασμα αυτό δεν αφορά μόνο στην εμπειρική άπο-
ψη των ειδικών, αλλά είναι επιστημονικά αποδε-
δειγμένο από διάφορες μελέτες. Μία εξ αυτών
πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Πλαστικής και
Αισθητικής Επανορθωτικής Χειρουργικής του
Νοσοκομείου Henri Mondor της Γαλλίας και δη-
μοσιεύθηκε στο «Aesthetic Surgery Journal». 

«Η επιδείνωση της εμφάνισης του δέρματος
οφείλεται στην απώλεια της ελαστικότητας και
της σφριγηλότητάς του. Σχετίζεται άμεσα με την
ηλικία και με κληρονομικούς παράγοντες, αλλά
και με ορισμένες επιβαρυντικές συνήθειες, όπως
το κάπνισμα και η έκθεση στον ήλιο. Τα τελευταία
χρόνια η ζήτηση για θεραπείες που βελτιώνουν
την όψη του προσώπου έχει αυξηθεί σημαντικά.
Οι αισθητικές θεραπείες του προσώπου έχουν
εξελιχθεί αντίστοιχα για να ικανοποιούν τις απαι-
τήσεις, αναλόγως της ηλικίας και των αναγκών
του δέρματος. Έχουν αναπτυχθεί ελάχιστα επεμ-
βατικοί τρόποι αναζωογόνησής του, οι οποίοι με
ανώδυνο τρόπο και σε λίγα λεπτά γυρνούν τον
χρόνο πίσω. Η μεσοθεραπεία είναι μία από αυ-
τές», αναφέρει ο πλαστικός και επανορθωτικός
χειρουργός Γιώργος Βελημβασάκης και εξηγεί

πως πρόκειται για μία ελάχιστα επεμβατική ιατρι-
κή τεχνική που συνίσταται στη χορήγηση ενδο-
δερμικών ενέσεων με θρεπτικά συστατικά, βιτα-
μίνες ή ένζυμα, στην περιοχή που χρήζει βελτίω-
σης. Αυτό επιτυγχάνεται με την απελευθέρωση
αυξητικών παραγόντων και τη διέγερση των ινο-

βλαστών, ώστε να ενεργοποιηθεί με φυσικό τρό-
πο η σύνθεση ινών κολλαγόνου και ελαστίνης.
Αντί για θρεπτικά συστατικά μπορεί να ενεθεί το
ίδιο το αίμα του θεραπευόμενου. 

Η αυτόλογη μεσοθεραπεία με πλάσμα πλούσιο
σε αιμοπετάλια (α-PRP) γίνεται με την έγχυση
μιας μικρής ποσότητας αίματος του ίδιου του
ασθενούς, αφού ληφθεί και φυγοκεντρηθεί. Τα
ερυθρά αιμοσφαίρια αφαιρούνται κατά τη διαδι-
κασία, αφήνοντας το πλάσμα με υψηλή συγκέν-
τρωση αιμοπεταλίων, μερικές φορές με λευκο-
κύτταρα, το οποίο εισάγεται εκ νέου στο δέρμα
και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα των θεραπευτι-
κών οφελών. 

Το υαλουρονικό οξύ, από την άλλη, είναι ένα
φυσικό συστατικό του δέρματος, από τα κύρια της
εξωκυτταρικής μήτρας, που διεγείρει τα κύτταρα
και συμβάλλει στην ανάπλαση των ιστών. Τα επί-
πεδά του μειώνονται με την πάροδο του χρόνου
και η όψη του δέρματος δείχνει πιο γερασμένη,
καθώς χάνει την υγρασία και τον όγκο του και δεν
προστατεύεται επαρκώς από τον ήλιο. 

Οι ενδοδερμικές ενέσεις υαλουρονικού οξέος
έχουν γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες
που χρησιμοποιούνται σήμερα στην αισθητική
δερματολογία. 
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Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση 
για θεραπείες που βελτιώνουν την όψη
του προσώπου έχει αυξηθεί σημαντικά

Ο συνδυασμός των δύο αυτών θεραπει-
ών φαίνεται ότι έχει θεαματικά αποτελέ-
σματα, χωρίς να προκαλεί παρενέργειες.
«Οι ερευνητές στη γαλλική μελέτη, θέ-
λοντας να διερευνήσουν και να αξιολογή-
σουν τη συνδυαστική επίδραση των ενέ-
σεων υαλουρονικού οξέος (HA) και του
αυτόλογου πλάσματος πλούσιου σε αιμο-
πετάλια (α-PRP) στην αναζωογόνηση του
δέρματος του προσώπου, διαπίστωσαν ότι
η συνδυαστική θεραπεία οδήγησε σε πο-
λύ σημαντική βελτίωση της συνολικής
εμφάνισης του προσώπου, σε σύγκριση
με τη θεραπεία μόνο με α-PRP ή HA. Οι
βιοφυσικές μετρήσεις έδειξαν σημαντικά
βελτιωμένη ελαστικότητα του δέρματος
για την ομάδα που έλαβε συνδυαστική θε-
ραπεία, σε σύγκριση με τις ομάδες που
έλαβαν μόνο α-PRP ή HA», αναφέρει ο κ.
Βελημβασάκης. 

Συνδυασμός 
θεραπειών

Θεραπείες PRP για νεανική όψη
Γιώργος Βελημβασάκης, πλαστικός
και επανορθωτικός χειρουργός 



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)
Σήμερα θα έχετε την ανάγκη να βάλετε σει-
ρά σε εργασιακά θέματα, αλλά και να φρον-
τίσετε την υγεία σας. Ίσως να πρέπει να σκε-
φτείτε περισσότερο το ενδεχόμενο να υπο-
γράψετε ένα συμβόλαιο ή να κάνετε μία
συμφωνία.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος να σας παρα-
πλανήσουν οι άλλοι, να σας δημιουργήσουν
ψεύτικες ελπίδες και να απομακρυνθείτε
από τους στόχους σας. Σίγουρα δεν είναι η
καλύτερη μέρα για την συναισθηματική σας
ζωή, όπου όλα θα έχουν μία πρόχειρη προ-
σέγγιση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους ανήσυχους του ζωδιακού, οι
καταστάσεις σήμερα είναι αρκετά έντονες
και έχουν έναν μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
Φροντίστε, λοιπόν, να μην κάνετε σημαντικά
πράγματα ή να σκεφτείτε σημαντικές αλλα-
γές που αφορούν τους βασικούς τομείς της
ζωής σας.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μία μέρα που η ανησυχία σας θα βρί-
σκεται στο κόκκινο για ένα θέμα της καθημε-
ρινότητάς σας. Ίσως να έχετε κάποια ευαι-
σθησία στην υγεία σας και όλο αυτό να μην
μπορέσετε να το διαχειριστείτε με τον πιο
σωστό τρόπο.

Λέων
(23/7-22/8)
Ένα μπέρδεμα σε προσωπικό επίπεδο είναι
τα στίγμα της ημέρας, αλλά και κάποια έντο-
να γεγονότα με τα οικονομικά σας. Οι άν-
θρωποι γύρω σας δεν έχουν καμία θέληση
να σας καταλάβουν και να κατανοήσουν τα
όσα τους λέτε.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα
ανανεώσει κάποιες συναισθηματικές σας
βλέψεις, αλλά εσείς που έχετε γεννηθεί 15-
16 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να είστε αρκετά
προσεκτικοί με τις καταστάσεις που θα πα-
ρουσιαστούν.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς η Σελήνη στον 12 το-
μέα σας δεν σας βοηθά ιδιαίτερα, κυρίως
αν πρέπει να φροντίσετε τα επαγγελματικά
σας, αλλά και θέματα υγείας που έχουν
προκύψει, μάλλον από έντονο στρες. Η
επικοινωνία σας σήμερα θα έχει κάποιες
ανακρίβειες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι ημέρες αυτές έχουν μία έντονη ρευστότη-
τα στον προγραμματισμό σας. Από τη μία εί-
στε σίγουροι για κάτι, από την άλλη όλο αυτό
καταρρίπτεται λόγω καινούργιων καταστά-
σεων και είναι σαν να ξεκινάτε από την αρχή.     

Τοξότης
(22/11-21/12)
Εσείς που είστε γεννημένοι αυτές τις ημέ-
ρες, η προσοχή σας θα είναι στραμμένη στα
επαγγελματικά σας, αλλά και σε οικογενει-
ακά θέματα. Βέβαια μία ανακρίβεια ή μία
λάθος ενημέρωση ίσως σας ταλαιπωρήσει
και σας βγάλει από το πρόγραμμά σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους οι ημέρες αυτές
είναι γεμάτες υποχρεώσεις και σίγουρα θα
υπάρξουν και καλές αλλά και δυσκολονόη-
τες για εσάς υποθέσεις. Ένα ταξίδι βρίσκε-
ται στην εξέλιξή του.    

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τα οικονομικά σας θα είναι το στίγμα της
ημέρας, ενώ θα πρέπει να φροντίσετε και
ανοικτούς λογαριασμούς που σας ταλαιπω-
ρούν το τελευταίο διάστημα. Είναι μία στιγμή
που θα πρέπει να αποφύγετε τα οικονομικά
και συναισθηματικά ανοίγματα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα θα πρέπει να αναθεωρήσετε κάποια
θέματα της προσωπικής σας ζωής ή θα
υπάρξουν πρόσωπα που θα επιδιώξουν να
σας αποπροσανατολίσουν από τις αποφά-
σεις που έχετε πάρει.
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H Σελήνη σήμερα στο ζώδιο της Παρθένου
δημιουργεί την ανάγκη να αναλύουμε
θέματα της καθημερινότητας, να
φροντίσουμε την υγεία μας, αλλά θα

υπάρξει και ένα παραπλανητικό παρασκήνιο, με
την όψη Ήλιου τετράγωνο με Ποσειδώνα. Για
όσους ανήκουν στο τρίτο δεκαήμερο του
Μεταβλητού Σταυρού, πιο συγκεκριμένα 14-15
Δεκεμβρίου, 12-13 Μαρτίου, 13-14 Ιουνίου, 15-
16 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να είναι περισσότερο
προσεκτικοί.   
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«Political»…
Ξ

εκινώντας αυτήν τη στήλη σε μια εφη-
μερίδα της νέας εποχής, σε μια πλήρη
εφημερίδα σε ηλεκτρονική μορφή, σε

ένα ηλεκτρονικό μέσο με διαδικασίες και
χρόνους εφημερίδας -κρατήστε τα αυτά, τις
διαδικασίες και τους χρόνους εφημερίδας*,
είναι σημαντικά- θα ήθελα να μιλήσουμε για
τις κόκκινες γραμμές που θα μας συντροφεύ-
σουν σε αυτό το ταξίδι.

Αφορισμοί -από δήθεν οργισμένους- του
τύπου «αυτή είναι η δημοκρατία σας», «αυτή
είναι η Ευρώπη σας» κ.λπ. θεωρούνται εκτός
τόπου και χρόνου, εκτός λογικής και καλής πί-
στης. Δίκη προθέσεων για σκοπιμότητες δεν
κάνω, αλλά ξεκαθαρίζω το πλαίσιο.

Γιατί είδα πάλι να ανοίγει μια
συζήτηση για την Ευρώπη με
αφορμή την υπόθεση της Εύας
Καϊλή. Στα αλήθεια τώρα; Δηλαδή
τι θα προτιμούσαν ορισμένοι που
ενοχλούνται από τις... γραφει-
οκρατικές διαδικασίες και τα συμ-
φέροντα των Βρυξελλών; 

• Τον Πούτιν που μπουκάρει στην
Ουκρανία;

• Τον Ερντογάν που απειλεί την
Αθήνα με ρουκέτες;

• Τον Σι Τζινπίνγκ που «κλειδώνει» πόλεις
ολόκληρες με μερικά κρούσματα Covid-19;

• Τους μουλάδες του Ιράν ή τους ταλιμπάν του
Αφγανιστάν;

Ή μόνο οι εμίρηδες του Κατάρ τούς ενο-
χλούν; Μην τρελαθούμε, σας παρακαλώ.

Απόψεις που εκφράζουν και διαιωνίζουν
χάσταγκ όπως #ΝΔ_ βιαστές, #νοικοκυραί-
οι_δολοφόνοι, #ΠΑΣΟΚ_κλέφτες,
#ΣΥΡΙΖΑ_απατεώνες κ.λπ. θα τυγχάνουν κάθε
φορά της δέουσας απάντησης, πάντα με βάση
την επικαιρότητα. Γιατί η απλοποίηση και η γε-
νίκευση, όταν δεν εδράζονται σε επιστημονι-
κές μεθόδους και είναι αυθαίρετες, μπορεί να
αποτελέσουν εργαλεία του λαϊκισμού και του
φασισμού. Οδηγούν στον σκοταδισμό και σε
περιπέτειες. Δηλητηριάζουν την κοινωνία και
υπονομεύουν τους θεσμούς.

Είναι μέθοδοι της μαύρης προπαγάνδας: δί-
πλα σε μια αλήθεια, σε ένα γεγονός, κολλάς
ένα ψέμα -μια θεωρία- και η αλήθεια δίνει εγ-
κυρότητα στο ψέμα ή τη θεωρία. Απλά πράγ-
ματα, αλλά καθόλου ανώδυνα. Αντίθετα, είναι
εξαιρετικά επικίνδυνα. 

* Αν χθες έγραφα για το Διαδίκτυο, θα είχε δη-
μοσιευτεί η πρώτη ή η δεύτερη προσπάθεια.
Με άλλον τίτλο και άλλο θέμα. Αλλά αυτή είναι
η ομορφιά του Τύπου. Το βλέπεις, το συγκρίνεις
και επιλέγεις τι πιστεύεις ότι πρέπει να διαβά-
σουν αύριο όσοι σε τιμήσουν με την επιλογή
τους. #Political, λοιπόν...

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Για «πολιτική μηδενικής ανοχής σε
υποθέσεις διαφθοράς και παρα-
βίασης της πολιτικής ηθικής» μί-
λησε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάν-
τζος. «Δεν μπορεί να εργαλειοποι-
είται η υπόθεση της κυρίας Καϊλή
για να πληγεί η ηθική υπόσταση
του ΠΑΣΟΚ», επισήμανε. Σωστό!

Αλλά, αχ αυτό το «αλλά», έκανε
και ο ίδιος αυτό για το οποίο βγή-

κε διαμαρτυρόμενος. Επισήμανε
ότι «το κάναμε σε χρόνο μηδέν
(σ.σ.: τη διαγραφή), πολύ μικρό-
τερο από αυτόν που χρειάστηκαν
άλλα κόμματα για άλλα στελέχη,
για άλλες ανήθικες πράξεις».
«Άρα δεν είμαστε... πάτσι σε αυ-
τό!», προσέθεσε.

Το πιάσατε το λογοπαίγνιο; Και να
μην κάνατε τη σύνδεση με την υπό-
θεση Πάτση, άλλη είναι η ουσία.

Αν δεν θες να αμφισβητούν την
ηθική της παράταξής σου με ένα
περιστατικό, δεν το κάνεις ούτε
και εσύ για τις άλλες παρατάξεις.
Απλό είναι, κύριε εκπρόσω-
πε. Εκτός αν πράγματι θέ-
λουν τα κόμματα να μπουν
σε έναν ανταγωνισμό
του τύπου «ποιος τρα-
βά πιο γρήγορα το
εξάσφαιρο».

� Αχ αυτή η τεχνολογία! Αχ αυτά τα μικροσκοπικά
κουτάκια στις ψηφιακές εφαρμογές που πρέπει να

κάνεις τσεκ. Όλοι έφυγαν το βράδυ της Δευτέρας από τη
Βουλή σίγουροι πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει «όχι» στο
επίδομα των αστυνομικών και των λιμενικών.

••••••••••••

� Και τα ΜΜΕ, το πρωί της Τρίτης, είχαν το θέμα
«πρωτοσέλιδο». Συνδέοντας, ορισμένα, τη στάση

της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την αλλεργία απέ-
ναντι στη στολή, που φαίνεται να ταλαιπωρεί την Κου-
μουνδούρου από τα χρόνια του 3%.

••••••••••••

� Τελικά τη στάση του κόμματος διόρθωσε ο μετριο-
παθής Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος εξήγησε στην

πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ότι έφταιγαν τα... κουτάκια
του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το «ναι»
άργησε μια μέρα. Όπως και η επίσημη ανακοίνωση δι-
ευκρίνισης της ψήφου.

••••••••••••

� Πώς το έλεγε εκείνος ο ταχυδακτυλουργός που
είχε δεχτεί ο κ. Τσίπρας στο Μαξίμου, παραμονές

Χριστουγέννων του 2018; «Αμπρα-κατάμπρα», «Τούμ-
πα-τουλούμπα», «Κάνε μια τούμπα», «Και μια κωλο-
τούμπα». Τα έλεγε ο καλλιτέχνης, τα επαναλάμβανε ο τό-
τε πρωθυπουργός.

••••••••••••

� «Τον σκότωσε η ανεπάρκεια του κράτους. Τον σκό-
τωσε η έλλειψη εκπαίδευσης. Τον σκότωσε ο φασι-

σμός που υπάρχει στην κοινωνία», έγραψε στο Twitter
για την τραγική κατάληξη του 16χρονου Ρομά στη Θεσ-
σαλονίκη ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης.

••••••••••••

� Επιλέγουμε -αντί δικής μας απάντησης- σχόλια
χρηστών κάτω από την ανάρτησή του. «Κοιτάξου

στον καθρέφτη και αναλογίσου αν προσφέρεις χρήσιμες
υπηρεσίες στην πατρίδα. Δεν σε κρίνω εγώ, αλλά σε καλώ
να κρίνεις τον εαυτό σου ειλικρινά», έγραψε ένας χρή-
στης. «Λαϊκισμός, είσαι απατεώνας!», προσέθεσε άλλος.

Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Φρουρά!
Φρουρά! 
Ζούμε 
μεγάλες 
στιγμές...


