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Δ
υστυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνε-
ται ότι έχει δίκιο στις εκτιμήσεις του για
τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Ούτε λίγο ούτε πο-
λύ, ο πρωθυπουργός είπε ότι ο κ. Ανδρου-

λάκης το γυροφέρνει για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ,
απλώς δεν το ομολογεί ευθέως. Και δεν έχει άδικο
εδώ που τα λέμε, αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακο-
λουθεί κοινή -για να μην πούμε καρμπόν- στρατηγική
με τον Αλέξη Τσίπρα. Για παράδειγμα, διόλου τυχαίο
είναι ότι μετά την πρωτοφανή προσπάθειά του να
χρεώσει την Εύα Καϊλή στη ΝΔ για να αποτινάξει από
πάνω του τον «μουτζούρη», ήρθε χθες ο κ. Τσίπρας
και με πανομοιότυπες δηλώσεις είπε: «Η κυρία Καϊλή
ήταν σε στενή συνεργασία περισσότερο με το Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήταν διαπρύσιος υποστηρι-
κτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Αντί για τη φράση «δούρειος ίππος», ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του με τη λέξη «δια-
πρύσιος», που σημαίνει ένθερμος υποστηρικτής.
Πλέον μπορούμε άπαντες να αναφωνήσουμε «τι κά-
νει νιάου νιάου στα κεραμίδια με την κοινή γραμμή
μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου;». Το
πρόβλημα όμως είναι αλλού. Δεν τους βγαίνουν τα
κουκιά για την περίφημη «προοδευτική διακυβέρνη-
ση». Η χαρά και η διάθεση υπάρχει και από τους
δύο… Ψήφοι δεν υπάρχουν για το «τερατούργημα»
και για αυτό τον λόγο ο πρόεδρος Νίκος ο κραταιός
(όπως τον αποκαλούν οι «προεδρικοί») επιλέγει να
λανσάρει το σενάριο της οικουμενικής.

Ακούγοντας προσεκτικά τα στελέχη του κ. Αν-
δρουλάκη στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, διακι-
νούν την εξής ακροβασία: «Δεν έχουμε πρόβλημα

συνεργασίας με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε
πρόβλημα με τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα». Συμ-
πέρασμα επαγωγικό: «Θέλουμε οικουμενική με
άλλον πρωθυπουργό, αλλά δεν σας λέμε ποιον!».
Μπορούμε να πάμε στις κάλπες με λογικές τύπου
κρυφτούλι; Αγαπητέ κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ, κύριε ευρωβουλευτά, πείτε καθαρά και τί-
μια ποιον θα προτείνετε για πρωθυπουργό να ξέρει
ο ελληνικός λαός πού το πάτε. Μην υποτιμάτε τη
νοημοσύνη των πολιτών. 

ΥΓ.: Πρόεδρε Νίκο, υπάρχει κίνδυνος να εκπέσεις
σε τρίτη κατηγορία τύπου Βασίλης Λεβέντης, ο οποί-
ος επίσης είχε εμμονές υπέρ της οικουμενικής το
2015 και το 2016. Απλώς το καταθέτουμε και αυτό ως
επισήμανση... 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Ταμπαξής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Αντύπας,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος, 
Aλεξία Τασούλη,
Σωτήρης Πίκουλας, Γιάννης Παργινός, 
Αντώνης Αναστασόπουλος,
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος, 
Μιχάλης Mαστοράκης, Γεωργία Γαραντζιώτη,
Δημήτρης Δημακόπουλος, 
Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός, 
Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα, 
Άλκης Φιτσόπουλος, Oρέστης Κατσαρέας
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Θέλει ο Νίκος να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει

Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά 
για την περίφημη 

«προοδευτική διακυβέρνηση»
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A
τυπη πλην όμως επείγουσα
προθεσμία έως τη Δευτέρα,
όταν και συνέρχονται εκ νέου
στις Βρυξέλλες οι υπουργοί

Ενέργειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
προκειμένου να εξευρεθεί η χρυσή τομή
για την επιβολή ενός ανώτατου πλαφόν στη
χονδρική τιμή του φυσικού αερίου διεθνώς
ως μια πειστική ευρωπαϊκή απάντηση στο
μείζον ζήτημα του υπέρογκου ενεργει-
ακού κόστους, στο φόντο της συνεχιζόμε-
νης ρωσικής εισβολής και του πολέμου
στην Ουκρανία.

Κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός επεσήμα-
νε τη χρονοτριβή και ως εκ τούτου την
αδυναμία των Ευρωπαίων να καταλήξουν
εγκαίρως στις τεχνικές προδιαγραφές
ενός πλαφόν, παρά το γεγονός ότι η σχετι-
κή εντολή έχει ήδη δοθεί από το άτυπο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του προηγουμέ-
νου Οκτωβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης επεσή-
μανε την ανάγκη ενώπιον των Ευρωπαίων
ηγετών να τελειώσει η όλη υπόθεση έως
τη Δευτέρα και μάλιστα ζήτησε να συμπε-
ριληφθεί σχετική αναφορά στο κείμενο
συμπερασμάτων για την επείγουσα ορι-
στικοποίηση του ζητήματος του πλαφόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα κατ’

ουσίαν δεν επέστρεψε ποτέ στο τερέν των
ηγετών, καθώς δεν έγινε εκτενής συζήτηση
κατά το χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κυ-
βερνητικές πηγές μιλούσαν για θετική εξέ-
λιξη, καθώς χώρες όπως η Γερμανία, η Ολ-
λανδία και η Αυστρία δεν αντέδρασαν στις
επισημάνσεις περί άμεσης λύσης στο θέμα.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 
Κατά τις χθεσινές πρωινές του δηλώ-

σεις ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αι-
σιόδοξος πως το πλαφόν θα υιοθετηθεί
την προσεχή Δευτέρα. Τόνισε, δε, πως η
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εκπέμψει
ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς

αγορές, ότι δεν θα γίνει ανεκτή η απόπει-
ρα της Ρωσίας για την εργαλειοποίηση
του φυσικού αερίου σε βάρος καταναλω-
τών και επιχειρήσεων.

Συμφώνα με πληροφορίες, ομάδες ερ-
γασίας και τεχνοκράτες εργάζονται πυρε-
τωδώς στο παρασκήνιο προκειμένου να μι-
κρύνει η απόσταση στη μεγάλη εκκρεμό-
τητα, αυτή του ύψους του πλαφόν.

Η Αθήνα αλλά και η ομάδα των κρατών
που συμμερίζονται την ανάγκη λήψης δρα-
στικών μέτρων κατά της ενεργειακής ακρί-
βειας επιμένουν πως πρέπει να μπει ένα
πλαφόν, στη ζώνη άνω των 150 ευρώ,
ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, υπάρχει η
απαιτούμενη ευελιξία ώστε να γεφυρω-
θούν οι υφιστάμενες διαφορές.

Άρρηκτα συνδεδεμένο με το ύψος του
πλαφόν είναι και το σε ποια συμβόλαια αυ-
τό θα εφαρμοστεί αλλά και υπό ποίες προ-
ϋποθέσεις αυτό θα ενεργοποιείται.

Στον αντίποδα, συμφωνία φαίνεται πως
υπάρχει στη διαδικασία άρσης του πλαφόν,
εφόσον κριθεί πως η χρήση του αποβαίνει
αντιπαραγωγική, ζήτημα για το οποίο η
Γερμανία πρωτίστως επιδεικνύει ιδιαίτερη
ευαισθησία.

Κατά τη συζήτηση για τις διατλαντικές
σχέσεις που προηγήθηκε, ειδικότερα για
τον αμερικανικό Νόμο για τη Μείωση του
Πληθωρισμού (Inflation Reduction Act), ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η
Ευρώπη να κινηθεί συντεταγμένα και να
στηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, βά-
ζοντας χρήματα στο τραπέζι και ενισχύον-
τας το RepowerEU.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

Λύση στο Ενεργειακό έως τη Δευτέρα ζήτησε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός - Η ΕΕ οφείλει να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο 

μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές

«Κλείστε τώρα
το θέμα
με το πλαφόν» 

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Τετ α τετ με την Τζόρτζια Μελόνι
Με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε ο Έλληνας πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την έναρξη της κρίσιμης Συνόδου

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πλα-
φόν στο φυσικό αέριο. Οι δύο ηγέτες εξέ-
φρασαν τη βούλησή τους για την ενίσχυση
των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση
της συνεργασίας και του συντονισμού σε
τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαί-
σιο της ΕΕ, όπως τα θέματα της ενέργειας
και της οικονομικής διακυβέρνησης. Μί-
λησαν ακόμη για περιφερειακά και διεθνή
ζητήματα, καθώς και για τις κοινωνικές
και οικονομικές συνέπειες της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την κυρία Με-
λόνι για τις τελευταίες εξελίξεις στο Αιγαίο

και την Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε ότι η επιθετική ρητορική της τουρκικής πο-
λιτικής ηγεσίας που απειλεί ευθέως την Ελλάδα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και
τη σταθερότητα στην περιοχή. Τέλος, συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να μη
βρέθηκε στην προσύνοδο των Ευρωσο-
σιαλιστών στις Βρυξέλλες, εκεί ήταν όμως
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας, έστω και ως παρατη-
ρητής σε ένα «φλερτ» που
κρατάει χρόνια. Βασικό θέμα
της Συνόδου δεν ήταν άλλο
από αυτό του Qatargate, με
πρωταγωνιστές στελέχη της ευ-
ρωομάδας, μεταξύ των οποίων και η Εύα Καϊλή, εκλεγμέ-
νη με το ΠΑΣΟΚ. Το «φλερτ» όμως Τσίπρα δεν περιορίζε-
ται με την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών, αλλά και με το...
ελληνικό τμήμα τους και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ και τον
πρόεδρό του, ο οποίος στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή
του κόμματός του έβαλε στόχο «η ΝΔ να βρεθεί στην αντι-
πολίτευση», δήλωση που ακούστηκε σαν... μουσική στα
αυτιά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τη «χάρη» αυτή που προτίθεται να του κάνει ο Νίκος
Ανδρουλάκης φρόντισε να ανταποδώσει ο Αλέξης Τσί-

πρας «χρεώνοντας» την Καϊλή στη ΝΔ και το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα και βγάζοντας «εκτός κάδρου» τον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Η Ελλάδα εξάγει διαφθορά»
Ο Τσίπρας χαρακτήρισε συγκεκριμένα την Καϊλή ευρω-

βουλευτή «που παρότι ανήκε στην ομάδα των Σοσιαλιστών,
συνεργαζόταν πιο στενά με το ΕΛΚ, στήριζε σταθερά την
κυβέρνηση Μητσοτάκη και τήρησε αρνητική στάση ακόμα
και στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών από
την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου στην οποία
συμμετείχε, ενώ ήταν έντονα αντίθετη σε κάθε σκέψη συ-
νεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, μηn
τυχόν και υπάρξει προοπτική κυβερνητικής αλλαγής».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι βέβαια για

πρώτη φορά, εξέφρασε αντίθετη θέση στο
εξωτερικό από αυτή που έχει εκφράσει
στο εσωτερικό της χώρας. Στο πλαίσιο των
επαφών του, έφερε σε αντιδιαστολή τη
βελγική Δικαιοσύνη που, σύμφωνα με τον
ίδιο «αντέδρασε τάχιστα» στην περίπτωση

του Qatargate, και την ελληνική Δικαιοσύνη που, σύμ-
φωνα με τον ίδιο «βρίσκεται σε αντίθεση μ' αυτό στο
σκάνδαλο των υποκλοπών». Στην περιοδεία του στη Λα-
μία είπε ότι «η χώρα μας δεν κάνει εξαγωγή προϊόντων,
αλλά εξαγωγή διαφθοράς».

Να θυμίσουμε ότι σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύ-
ματος, ο κ. Τσίπρας, εξερχόμενος από τα δικαστήρια και
μετά τη συνάντησή του με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο την προηγούμενη εβδομάδα εί-
χε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιο-
σύνη. Κανείς βέβαια δεν εξεπλάγη ιδιαίτερα, με τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάζει σχετικά πως «είναι
λυπηρό και εθνικά επιζήμιο σε κάθε παρουσία του στο
εξωτερικό να διασύρει την Ελλάδα και να δυσφημεί την
ελληνική Δικαιοσύνη».

ΧΧρεώνει την Καϊλή στον Μητσοτάκη, 
διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό
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Σ
ταθερά και μεθοδικά, όπως εκτι-
μούν αρκετοί αναλυτές, ο Αλέξης
Τσίπρας δεν στήνει απλά τη περι-
βόητη «προοδευτική διακυβέρνη-

ση». Μεσομακροπρόθεσμα, ο στόχος του
αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ είναι να διεμβολίσει
συνολικά τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και
τον Νίκο Ανδρουλάκη ως προσωπικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί
καθόλου τυχαία η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα
να μεταβεί χθες στις Βρυξέλλες και να συμ-
μετάσχει -αν και είναι μόνο παρατηρητής
και όχι μέλος- στη σύνοδο του κόμματος
των Ευρωσοσιαλιστών (PES). O Αλέξης
Τσίπρας, λοιπόν, -απόντος του Νίκου Αν-
δρουλάκη- σημείωσε ότι η επόμενη πολιτι-
κή μάχη για τις προοδευτικές δυνάμεις, με
αυξημένες πιθανότητες για προοδευτική
κυβέρνηση, θα είναι σε λίγους μήνες στην
Ελλάδα. Κάλεσε, δε, τους Ευρωσοσιαλι-
στές να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια,
«καθώς θα είναι μια μάχη όχι μόνο για την
αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης, αλλά γενικότερα της δικαιοσύνης στη
χώρα μου, που τα τελευταία χρόνια οι πολι-
τικές της δεξιάς κυβέρνησης Μητσοτάκη
διευρύνουν ραγδαία τις ανισότητες».

Πήγε, δηλαδή, στους ευρωσοσιαλιστές
να ζητήσει στήριξη και για ΣΥΡΙΖΑ και για
ΠΑΣΟΚ περίπου ως εκπρόσωπος και των
δύο, γεγονός που ενισχύει το αφήγημα ότι
μεταξύ των δύο κομμάτων υπάρχει κοινή
συνισταμένη ενόψει των επικείμενων
εκλογών. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ χτίζει, λοι-
πόν, το προφίλ του όχι μόνο στην ευρωπαϊ-
κή Αριστερά, αλλά και στους σοσιαλιστές
γενικότερα, ως ο «ηγέτης» της εν Ελλάδι
σοσιαλδημοκρατικής παράταξης. 

Στο ΠΑΣΟΚ, από την άλλη μεριά, δεί-
χνουν να μην αντιλαμβάνονται τη στρατηγι-

κή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, o οποίος στο
παρελθόν έχει αποδείξει ότι διακρίνεται
από αισθήματα «ψυχρού εκτελεστή», χα-
ρακτηρισμό που του απέδωσε ο πρώην κυ-
βερνητικός του εταίρος Πάνος Καμμένος.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως άδειασε τον
τότε αρχηγό των ΑΝΕΛ, δεν δίστασε να
αδειάσει και τον Φώτη Κουβέλη και την

Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη
Λαφαζάνη και τον Γιάνη Βαρουφάκη και
πολλούς άλλους… Η πολιτική επικαιρότη-
τα, πάντως, αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως
ενδιαφέρουσα, παρά τις προσπάθειες του
ΠΑΣΟΚ να αποτινάξει από πάνω του την
κατηγορία ότι είναι παρακολούθημα και
ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. 

Του «τρώει» 
το κόμμα
στη στροφή 

O Τσίπρας διεμβολίζει τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και διεκδικεί 
ρόλο ηγέτη της Κεντροαριστεράς την επομένη των εκλογών 



Μ
προστά στη διαχείριση της πιο
σοβαρής πολιτικής κρίσης από
τότε που ανέλαβε την ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον ο Νίκος

Ανδρουλάκης. Η εμπλοκή της Εύας Καϊλή σε
σκάνδαλο διαφθοράς αποτέλεσε τη θρυαλλί-
δα πολιτικών εξελίξεων που έχουν οδηγήσει
το ΠΑΣΟΚ στα σχοινιά του ρινγκ, με αποτέλε-
σμα να δέχεται ένα ανελέητο σφυροκόπημα
τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά.

Από τη στιγμή που στη Χαριλάου Τρικούπη
αποπειράθηκαν να «χρεώσουν» την Εύα
Καϊλή στη ΝΔ, ο κυβερνητικός μηχανισμός
πέρασε αστραπιαία στην αντεπίθεση ταυτί-
ζοντας το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τα όσα
είπε ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες πή-
ρε χθες τη σκυτάλη ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι προφα-
νής η ταύτιση. Τα ιλαροτραγικά επιχειρήματα
που χρησιμοποιούν και ο κ. Ανδρουλάκης
και ο κ. Τσίπρας για την υπόθεση της κυρίας
Καϊλή ταυτίζονται απολύτως».

Την ίδια ώρα στο Στρασβούργο ο Αλέξης
Τσίπρας, εκμεταλλευόμενος την απουσία
Ανδρουλάκη από τη Σύνοδο των Ευρωσοσια-
λιστών, επιχείρησε να πλαγιοκοπήσει το ΠΑ-
ΣΟΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι μέλος του S&D, εν αντιθέσει με το ΠΑ-
ΣΟΚ, με τον κ. Τσίπρα να συμμετέχει στη Σύ-
νοδο ως παρατηρητής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά
του επέλεξε να απουσιάσει από τη σύνοδο,

αφού συμμετείχε στην κλειστή σύσκεψη της
ομάδας τη Δευτέρα και επέστρεψε στην Αθή-
να για την προετοιμασία της σημερινής συνε-
δρίασης της ΚΟ του κόμματος. Ωστόσο, η πα-
ρέμβαση Τσίπρα δεν έγινε δεκτή με «καλό
μάτι» στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς είναι
γνωστές οι προθέσεις του για εκτόπιση του
ΠΑΣΟΚ και την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο S&D,
ώστε να αναδειχθεί στο εγχώριο πολιτικό
σκηνικό ως ηγέτης της Κεντροαριστεράς.

Ενόσω λοιπόν το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δί-
νη του πολιτικού κυκλώνα, η επιχειρηματο-
λογία που έχει επιστρατεύσει δεν μοιάζει
ικανή να αντικρούσει τα βέλη που δέχεται,
ενώ ορισμένες φορές θολώνει ακόμη περισ-
σότερο την εικόνα προς τα έξω.

«Εμείς παρουσιάσαμε ένα νέο κυβερνητι-
κό πρόγραμμα. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα πάμε
με τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη. Κυρίως ο
πρωθυπουργός απομονώνει κάτι και το ανα-
παράγει επειδή τον συμφέρει να φοβίζει τον
ελληνικό λαό. Κανένας Τσίπρας δεν θα έρθει.
Κρίθηκε όταν ήταν πρωθυπουργός και απέ-
τυχε παταγωδώς», είπε ο γραμματέας του
κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος και κλη-
θείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο η χώρα να
μείνει ακυβέρνητη, επανέλαβε ότι «εμείς
ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε να σχηματι-
στεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή».

Έμπειροι κοινοβουλευτικοί πάντως, επι-
χειρώντας να διαβάσουν πίσω από τις λέξεις
των ισχυρισμών των στελεχών του ΠΑΣΟΚ,

υποστήριζαν ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον προσανα-
τολίζεται στη συναίνεση για τη δημιουργία
ενός οικουμενικού σχήματος. Σε κάθε περί-
πτωση, με την τροπή που έχουν πάρει οι εξε-
λίξεις η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ θεω-
ρείται κάτι παραπάνω από κρίσιμη. 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Στη δίνη του πολιτικού
κυκλώνα η Χαριλάου
Τρικούπη - Θρυαλλίδα
εξελίξεων η εμπλοκή 
της Καϊλή στο Qatargate
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ΠΑΣΟΚ: «Εφιάλτες»
στον δρόμο προς τις κάλπες

Γιατί ο εισαγγελέας της ΕΕ ζητά άρση ασυλίας και της Μαρίας Σπυράκη
Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο

της Ένωσης, ο Ευρωπαίος γενικός εισαγγελέας ζήτησε χθες
την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή αλλά και της Μαρίας Σπυ-
ράκη, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει ερευ-
νητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),
υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της ΕΕ σε σχέση με τη διαχείριση
της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης και ιδίως
όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων
κοινοβουλευτικών βοηθών.

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, η κυ-
ρία Καϊλή και η κυρία Σπυράκη δικαιούνται το τεκμήριο
της αθωότητας. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη λίγα
λεπτά μετά το αίτημα του εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της δή-
λωσε: «Ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα άρσης της ασυλίας μου
προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική
διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα αφορά το επίδο-
μα αλλοδαπής πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος αντιμετώπισε σο-

βαρό προσωπικό πρόβλημα και είχε ορισμένες απουσίες από τον
χώρο συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω κα-
μία σχέση με το Qatagate, δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε

άλλη υπόθεση».
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να στηλιτεύσει
τον πρωθυπουργό: «Ο κ. Μητσοτάκης θα αποπέμψει

την κυρία Σπυράκη ή θα κάνει πως δεν τη γνωρίζει,
όπως την κυρία Καϊλή;». Πάντως, με τα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα η κυρία Σπυράκη φέρεται να είχε
δώσει άτυπη άδεια σε κάποιο μέλος της υπηρεσίας

της που είχε πρόβλημα υγείας και το εντόπισαν οι
Αρχές των Βρυξελλών.

Απάντηση από ΝΔ
Άμεση ήταν η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ: «Ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ επιχειρεί να εμπλέξει ανόμοια πράγματα για να δημιουργή-
σει εντυπώσεις. Η υπόθεση της κυρίας Σπυράκη δεν έχει καμία
σχέση με το Qatargate. Η ίδια έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το αί-
τημα άρσης της ασυλίας της προκειμένου να διαφανεί ότι πρόκει-

ται για διοικητική διαφορά σχετικά με επίδομα πρώην συνεργάτη
της και ότι η ίδια δεν έχει οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνουμε την αντιπολιτευτική απελπισία του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας περιμένουμε τον έλεγχο των αρμόδιων Αρχών».

Ανοίγει ποινική έρευνα και στην Ελλάδα για την Καϊλή
Την ίδια ώρα σφίγγει ο κλοιός και της ελληνικής δικαιοσύνης

για την Εύα Καϊλή, καθώς ξεκίνησε ήδη και στη χώρα μας έρευνα
για τυχόν τέλεση από την ευρωβουλευτή αδικημάτων, όπως ξέ-
πλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία. Μετά τον επικεφαλής
της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτη, ο
οποίος διέταξε την περασμένη εβδομάδα να γίνουν φύλλο και
φτερό τα οικονομικά στοιχεία, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα
πόθεν έσχες της κυρίας Καϊλή, σειρά είχε ο επικεφαλής της Οικο-
νομικής Εισαγγελίας Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος άνοιξε την
ποινική έρευνα και ανέθεσε σε δύο επίκουρους εισαγγελείς του
να ερευνήσουν αν έχουν διαπραχθεί από την Εύα Καϊλή οι αξιό-
ποινες πράξεις της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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Κ
άθε μέσο έχει επιστρατεύσει ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν για να εξοντώσει
τους πολιτικούς του αντιπά-

λους ενόψει των εκλογών στη χώρα του μέ-
σα στο 2023. Τελευταία πράξη στην «πολιτι-
κή παράσταση» που έχει στήσει ο ηγέτης
της γείτονος προς αυτή την κατεύθυνση
ήταν η απόφαση του δικαστηρίου που κα-
ταδίκασε τον δήμαρχο της Κωνσταντινού-
πολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε ποινή φυλάκι-
σης δύο ετών, επτά μηνών και 15 ημερών
για «εξύβριση» δημόσιων αξιωματούχων.

Εφόσον οριστικοποιηθεί η απόφαση, τότε ο
γνωστός δήμαρχος αναμένεται να στερηθεί
ακόμη και τα πολιτικά του δικαιώματα, ενώ δεν
θα είναι πλέον δήμαρχος, ούτε θα μπορεί να
διεκδικήσει τη συμμετοχή του στις εκλογές.
Χθες ο συνήγορος υπεράσπισής του Κεμάλ
Πολάτ δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση, η οποία
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την ποινή. Η
διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης από το
Εφετείο μπορεί να διαρκέσει όμως και δύο
χρόνια. Η καταδίκη του σχετίζεται με ομιλία
του το 2019, όταν και ανέφερε πως όσοι ακύ-
ρωσαν τις τοπικές εκλογές της Κωνσταντινού-
πολης εκείνη την περίοδο ήταν «ανόητοι».

Χιλιάδες οπαδοί 
του δημάρχου στους δρόμους

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του
δικαστηρίου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πο-

λίτες έξω από το κτίριο της δημαρχίας προ-
κειμένου να διαμαρτυρηθούν. Εκεί βρέθη-
καν και ο κ. Ιμάμογλου αλλά και η πρόεδρος
του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ. Με-
ταξύ άλλων, ο δήμαρχος της Κωνσταντινού-
πολης δήλωσε πως «η απόφαση δείχνει την
κατάσταση που βρίσκεται η Τουρκία, όμως ο
λαός, όπως το 2019 έδωσε την απάντησή του
στις κάλπες, έτσι θα κάνει και στις εκλογές
του 2023», για να προσθέσει ότι «το 2023
όλα θα γίνουν ακόμη πιο όμορφα».

«Πρέπει να το έχουν καταλά-
βει ότι δεν θα μπορέσουν να
σταθούν μπροστά μας στις
κάλπες. Και για αυτό επέ-
λεξαν αυτή την οδό. Αυτή
είναι η στρεβλή οδός.
Διότι θα έρθει μια μέρα
που και αυτοί που πολιτι-
κοποιούν τη δικαιοσύνη θα
την έχουν ανάγκη», δήλωσε
και στη συνέχεια αποθεώθηκε από
τους συγκεντρωμένους. Από την πλευρά
της, η κυρία Ακσενέρ δήλωσε πως αυτό
που ζητάει είναι ελευθερία. «Ανάθεμα
στην τυραννία.  Στηρίζω τον Ιμάμογλου»,
ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζον-
τας πως το 1998 στον κ. Ερντογάν είχε επι-
βληθεί ποινή φυλάκισης όταν ήταν δή-
μαρχος της Κωνσταντινούπολης και ότι
«από εκεί άρχισε μια πολιτική ιστορία,
σήμερα αρχίζει μια νέα ιστορία».

Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση
Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο κτίριο

της δημαρχίας της Κωνσταντινούπολης από
τους έξι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης ούτως ώστε δείξουν τη συμπαράστασή τους
στον κ. Ιμάμογλου. Πολιτικοί αναλυτές έγραφαν
χθες σε άρθρα τους ότι οι συγκεκριμένες εξελί-
ξεις ενδέχεται να οδηγήσουν στην αύξηση των
πιθανοτήτων να επιλεγεί ο Ιμάμογλου ως υπο-
ψήφιος πρόεδρος της τουρκικής αντιπολίτευ-

σης. «Με αυτή την απόφαση ο Ερντο-
γάν επέλεξε τον πολιτικό του αντί-

παλο στις προεδρικές εκλογές,
που μάλλον θα είναι ο Εκρέμ
Ιμάμογλου», ανέφεραν χαρα-
κτηριστικά στο τηλεοπτικό
δίκτυο Haberturk.
Και δεν είναι μόνο ο δή-

μαρχος που αντιμετωπίζει
πολιτικά προβλήματα λόγω της

εμμονής του Ερντογάν. Κατηγορίες
έχουν διατυπωθεί και κατά του προέδρου
του CHP και πιθανού υποψηφίου στις προ-
εδρικές εκλογές Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου
για «διασπορά ψευδών ειδήσεων». Αυτό
που προκύπτει από τη νέα νομοθεσία για
την παραπληροφόρηση είναι πως ο Κιλι-
τσντάρογλου κινδυνεύει να καταδικαστεί
σε τρία χρόνια φυλάκιση, γεγονός που δεν
θα του επιτρέψει να θέσει υποψηφιότητα
στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Πώς ο Ερντογάν...
εξοντώνει έναν έναν
τους πολιτικούς
αντιπάλους του

Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία με την καταδίκη του δημάρχου
Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, στο στόχαστρο 

και ο Κιλιτσντάρογλου στον δρόμο προς τις κάλπες 

Συνέλαβαν 44
με την κατηγορία
ότι είναι πράκτορες
της Μοσάντ

Χθες προκλήθηκε νέα κρίση και
στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και
Ισραήλ. Εκπρόσωπος του ισραηλι-
νού υπουργείου Εξωτερικών αρ-
νήθηκε να σχολιάσει την είδηση
που δημοσίευσε στο φύλλο της η
φιλοκυβερνητική αγγλόφωνη
τουρκική εφημερίδα «Daily Sa-
bah», σύμφωνα με την οποία κλι-
μάκιο της ΜΙΤ σε συνεργασία με
την αστυνομία της Κωνσταντινού-
πολης συνέλαβε 44 άτομα με την
κατηγορία ότι είναι πράκτορες της
Μοσάντ. Από τους 44 προσαχθέν-
τες, οι 7 φέρεται να τελούν υπό
κράτηση, σύμφωνα πάντα με το
δημοσίευμα της «Daily Sabah».
Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, οι
ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι
Τούρκοι πολίτες και κατηγορούν-
ται πως παρακολουθούσαν στενά
για λογαριασμό της Μοσάντ Πα-
λαιστίνιους επιχειρηματίες και
φοιτητές που ζουν και εργάζονται
στην Τουρκία προκειμένου να
συγκεντρώσουν πληροφορίες πε-
ρί των δραστηριοτήτων τους.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, όντως η συγκέντρωση του βουλευτή Ηλείας Μιχάλη Κατρίνη στο
ξενοδοχείο Τιτάνια είχε πολύ κόσμο, κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 1.500 άτομα. Είδαμε εκεί αρ-
κετούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όπως οι Γκιόκας, Λιακούλη, Φραγκίδης, Καμίνης, Αρβανιτίδης,
Μουλκιώτης, Πουλάς, Κωνσταντόπουλος, Γιαννακοπούλου, Σκανδαλίδης. Ήταν εκεί και ο γραμματέ-
ας της ΚΠΕ Στέφανος Ξεκαλάκης. Είδαμε αρκετά στελέχη που φαίνεται ότι έχουν επιστρέψει για τα
καλά, όπως η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία είναι και κουμπάρα του κ. Κατρίνη, ενώ μας έκανε εντύ-
πωση που είδαμε τους Ντίνο Ρόβλια και Έλενα Παναρίτη, στελέχη του πυρήνα του Γιώργου Παπαν-
δρέου. Θες λίγο ότι ο Μιχάλης έχει αναβαθμιστεί, θες ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η
προχθεσινή συγκέντρωση του Κατρίνη ήταν πετυχημένη... 
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Εντύπωση μας έκανε που στη συγκέντρωση του επικεφαλής της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έλειπαν ο Ανδρέ-

ας Λοβέρδος και ο Χάρης Καστανίδης...

Α
Ξ
ΙΖ

Ε
Ι…

Σήκωσε το γάντι 
η Συρεγγέλα...
Μετά την ομιλία της υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρίας Συ-
ρεγγέλα στη Βουλή για τον προϋπολογισμό
του 2023, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος
Σκουρλέτης επιχείρησε να αλλάξει την
ατζέντα της συζήτησης ασκώντας κριτική
στην κυβέρνηση και στην ίδια την υφυ-
πουργό για τη νομική αναγνώριση του όρου
«γυναικοκτονία». Η κυρία Συρεγγέλα σή-
κωσε το γάντι απαντώντας ότι «οι γυναικο-
κτονίες δεν εμφανίστηκαν την τελευταία
τριετία», όπως θέλουν στον ΣΥΡΙΖΑ να πι-
στεύουν. Η κυρία Συρεγγέλα τού θύμισε ότι
η ανθρωποκτονία με τον νέο Ποινικό Κώδι-
κα τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών και
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε… Κάπου εκεί η
κόντρα τελείωσε, αφού ο κ. Σκουρλέτης
δεν είχε να απαντήσει τίποτα μπροστά σε
ένα πραγματικό γεγονός… 

Επιστροφές στο ΚΙΝΑΛ;
Για να μην το ξεχάσω… Στην προχθεσινή
συγκέντρωση του Μιχάλη Κατρίνη είδαμε
και «επιστροφές» στελεχών που φλέρτα-
ραν πολύ με ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε έρθει και
ο Ευάγγελος Καραγρηγορίου, πρώην πρό-
εδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων, ο οποίος είχε προταθεί και
οριστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στενός σύμ-
βουλος του παλαιού υφυπουργού και βου-
λευτή Αιτωλοακαρνανίας Ανδρέα Μακρυ-
πίδη. Στα θετικά λοιπόν και αυτό της βρα-
διάς στο Τιτάνια… 

Αρχίζει η διαδικασία 
για ιδιωτικοποίηση 
του λιμένος Βόλου

Στον Βόλο βρέθηκε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης στο πλαίσιο
επίσκεψης κλιμακίου της Νέας Δημο-
κρατίας, όπου είχε την ευκαιρία να συ-
ναντήσει στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στο Δημαρχείο και στο Λιμεναρ-
χείο της πόλης. Το σημαν-
τικό για όλους στον
Βόλο είναι η αξιο-
ποίηση του λιμέ-
νος. Αναμένεται
μέχρι τις
20/1/2023 η κα-
τάθεση των προ-
σφορών εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την
παραχώρηση του 67% των μετοχών του
λιμένος για τα επόμενα 40 χρόνια. Το λι-
μάνι του Βόλου έχει στρατηγική σημα-
σία και λόγω της θέσης του και λόγω της
οικονομικής δραστηριότητας της περιο-
χής, με τεράστιες δυνατότητες εμπορι-
κής και ακτοπλοϊκής ανάπτυξης, ενώ θα
ενισχυθεί και η τοπική οικονομία.

Σε τι συμφωνούν
Κικίλιας και δημοσκόποι

Μια ενδιαφέρουσα άποψη διατύπω-
σε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κι-
κίλιας, στην οποία φαίνεται ότι συμφω-
νούν και αρκετοί δημοσκόποι. Ότι δη-
λαδή η υπόθεση Καϊλή θα κάνει
ζημιά σε όλο το πολι-
τικό σύστημα (και
όχι μόνο στο ΠΑ-
ΣΟΚ) και στην
εμ π ι σ τ ο σ ύ ν η
του κόσμου για
τους πολιτικούς,
αυξάνοντας την
αποχή. Τέλος, τα κόμ-
ματα έπειτα και από αυτό το σκάνδαλο
θα κάνουν αγώνα για να εξασφαλίσουν
γυναίκες στα ψηφοδέλτιά τους, αφού
θα δημιουργηθεί εκ νέου η καχυποψία
των πολιτών απέναντί τους… 

Ψήφος εμπιστοσύνης στον Μιχάλη Κατρίνη από 1.500 στελέχη

Σ
ανίδα σωτηρίας
αναζητά απεγνω-
σμένα ο Δημήτρης
Κούτρας με διαρρο-

ές σεναρίων για εξαγορά κα-
τασκευαστικών εταιρειών
προκειμένου να επανέλθει
στο προσκήνιο. Έτσι, στην
κατασκευαστική αγορά διαρ-
ρέεται σενάριο που θέλει τον
κ. Κούτρα να έχει στα σκαριά
την αγορά της Άκτωρ σε συ-
νεργασία με κυπριακή εται-
ρεία έναντι 170 εκατ. ευρώ
προκειμένου να καταστεί δι-
ευθύνων σύμβουλός της. Μά-
ταια παράγοντες της αγοράς
αναζητούν την εν λόγω κυ-
πριακή εταιρεία, καθώς η μό-
νη που μπορεί να έχει επαφές
ο Δημήτρης Κούτρας είναι η
Wade Adams, με την οποία
υποτίθεται ότι θα αποκτούσε
και τη Δομική Κρήτης, κάτι
όμως που δεν έγινε ποτέ.

Το ερώτημα βέβαια που θέτουν παράγοντες της αγοράς είναι πώς γίνεται να
ναυαγεί λόγω οικονομικών δυσπραγιών η εξαγορά της Δομικής Κρήτης έναντι 10
εκατ. ευρώ και από την άλλη να προχωρά άμεσα εξαγορά της Άκτωρ με ποσό που
ίσως ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι λοιπόν εκτός πραγματικότητας ότι τα σενάρια δεν έχουν βάση ή είναι
ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο και εκπορεύονται από τον Δημήτρη Κούτρα προκει-
μένου να πιέσει, όπως πιστεύει, καταστάσεις στις οποίες εκ των πραγμάτων έχει
τεθεί εκτός παιχνιδιού. Κοντός ψαλμός αλληλούια πάντως, καθώς τα πάντα κρίνον-
ται όταν θα πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη για να προχωρήσουν οι υποτιθέμενες
συνεργασίες και εξαγορές που πρέπει να βασίζονται στην οικονομική και επιχει-
ρηματική φερεγγυότητα, δύο στοιχεία που για τον γηραιό επιχειρηματία εσχάτως
τίθενται εν αμφιβόλω...

Σενάρια επιβίωσης 
του Δ. Κούτρα μέσω διαρροών



Σ
ε ερώτηση που έγινε από δημοσιογρά-
φους στον υπουργό Άμυνας για το αν
υπάρχει επικοινωνία με τον Τούρκο
ομόλογό του

Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος
τον καλεί συνεχώς να
επισκεφτεί την Τουρκία
με την οικογένειά του,
απάντησε ότι θα μπορού-
σε και ο ίδιος να τον κα-
λέσει, αλλά με τις καθη-
μερινές επιθέσεις, τις
συνεχείς απειλές και
προκλήσεις από την
τουρκική πλευρά αυτό είναι αδύνατον. «Ωστόσο
χρειάζεται να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με-
ταξύ των δύο χωρών», είπε ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος και συμπλήρωσε ότι πού και πού ανταλ-
λάσσουν μηνύματα. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο
Ερντογάν απείλησε ότι θα βομβαρδίσει με Tayfun
την Αθήνα. Μήπως ο κ. Νίκος ρώτησε τον Ακάρ
μέσω SMS αν ο Ερντογάν εννοεί αυτά που λέει;

Περίεργα μας τα λέει ο κ. Νίκος, ωστόσο δεν
έχει πολύ χρόνο να μας τα εξηγήσει. Οι μέρες
περνούν γρήγορα και οι εκλογές πλησιάζουν. Πα-
ρεμπιπτόντως, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανα-
φέρθηκε και στο «επίδομα στόλου», το οποίο δεν
διατυπώθηκε ως επίδομα αλλά ως ενίσχυση που
θα δοθεί από τον προϋπολογισμό του υπουργείου
Άμυνας και θα είναι γύρω στα 180 ευρώ... τελικά.
Αρχικά γινόταν λόγος για περίπου 600 ευρώ. 

Κάλεσμα ενότητας στις πατριωτικές δυνά-
μεις απηύθυνε ο Νίκος Νικολόπουλος στην
εκδήλωση «Δύναμη για την Ελλάδα» του Πά-
νου Παναγιωτόπουλου. Ο πρόεδρος του Χρι-

στιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

κάλεσε σε συνέ-
νωση όλων των
πολιτικών κι-
νήσεων και των
πολιτικών κομ-
μάτων. «Η ενό-

τητα είναι η μα-
γική λέξη όσων πι-

στεύουν πραγματικά
σε αυτήν τη χώρα και στις

δυνατότητές της για να επιτύχουμε ανόρθω-
ση της χώρας και των θεσμών της που κατα-
πατώνται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη»,
τόνισε ο έμπειρος κοινοβουλευτικός μιλών-
τας στους δημοσιογράφους πριν από την εκ-
δήλωση.

Νικολόπουλος για
Παναγιωτόπουλο
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Πληροφορίες της στήλης «Κεντρί» λένε ότι
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δέχτηκε ερώτη-
ση από δημοσιογράφους και για το θέμα των
παρακολουθήσεων του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και
του αρχηγού ΓΕΣ. Όπως μαθαίνουμε, απάν-
τησε ότι «δεν έχει σχέση η ΕΥΠ με το
υπουργείο Άμυνας και ότι δεν γνωρίζει αν
παρακολουθούσαν τους αρχηγούς οι σύμ-
μαχοι ή η ΕΥΠ». Oι σύμμαχοι ή η ΕΥΠ; Τελι-
κά ξέρει ή δεν ξέρει; Μετά συμπλήρωσε ότι
οι μυστικές υπηρεσίες είναι για να δου-
λεύουν στο σκοτάδι, όχι στο φως, αυτή είναι
η δουλειά τους.

Στον αέρα τινάχτηκε ύστερα από σχεδόν έναν
χρόνο ακροαματικής διαδικασίας η δίκη της
Folli Follie, η οποία οδηγήθηκε «αναγκαστικά»
σε αναβολή για τις 19 Ιουνίου 2023. Αιτία, η πο-
λύμηνη αποχή των δικηγόρων από την εκδίκαση
πρωτόδικων υποθέσεων με κατηγορίες για εγ-
κληματική οργάνωση. Το Τριμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων της Αθήνας πάντως με το σκεπτι-
κό του απηύθυνε «δριμύ κατηγορώ» για την
αδράνεια της Πολιτείας να βρεθεί έγκαιρα λύση
σε ένα αναμενόμενο αδιέξοδο και να προχωρή-
σει η δίκη για μια τόσο σοβαρή υπόθεση με τερά-
στιο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, διεθνή
αρνητικό αντίκτυπο. «Βρισκόμασταν σε ομηρία,
δεν μπορούσαμε να δικάσουμε άλλες υποθέ-
σεις», αναφέρουν οι δικαστές που δεν παραλεί-
πουν να αναφερθούν και στις συνέπειες αυτής
της αναβολής, τονίζοντας ότι ορισμένες από τις
αξιόποινες πράξεις των κατηγορουμένων, οι
οποίοι είναι όλοι ελεύθεροι, βρίσκονται στην
απαρχή της παραγραφής τους.

Τελικά γνωρίζει 
ή δεν γνωρίζει;

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
Τι συμβαίνει 
με τη Folli Follie;

Τα ίδια, Παντελάκη μου,
τα ίδια, Παντελή μου,
στον ΣΥΡΙΖΑ...

Περίεργα 
μας τα λέει 
ο κ. Νίκος...

Παρότι το θέμα των παρακολουθήσεων έχει
περάσει πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και
έχει εξαντληθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο,
η αξιωματική αντιπολίτευση επανέρχεται ζη-
τώντας και πάλι συνεδρίαση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτήν τη φορά ζητά
να δοθούν στην αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή τα πλήρη στοιχεία των τραπεζικών
λογαριασμών των εταιρειών που σχετίζονται
με τις υποκλοπές. Αιτούνται δη-
λαδή στον Θ. Μπούρα να δο-
θούν τα συμπληρωματικά
στοιχεία λογαριασμών
των Intellexa, Apollo,
Hermes, Feroveno και
Krikel ώστε να υπάρχει
πλήρης εικόνα για τις συ-
ναλλαγές που σχετίζονται με το
Predator… Για να συνεδριάσει η επι-
τροπή χρειάζεται ωστόσο να συγκεντρώσει τα
2/5 των μελών, επομένως μετά τις γιορτές
ίσως έρθουν εξελίξεις.

Γιατί αγνοεί τον γγ 
ο υπουργός Άμυνας;

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης
«Κεντρί», o Νίκος Παναγιωτόπουλος
δεν είχε προσκαλέσει τον γενικό γραμ-
ματέα του υπουργείου Άμυνας Αντώνη
Οικονόμου στο δείπνο που παρέθεσε για
την ονομαστική του εορτή στον υφυπουργό
Άμυνας, στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και στους αρχηγούς των Σωμά-
των σε ιταλικό εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Εκτός αυτού, χθες
ο γενικός γραμματέας δεν κλήθηκε να παραστεί ούτε στη συ-
νάντηση που έγινε για τους δημοσιογράφους στο Δώμα ΓΕΝ.
Παρόντες και σε αυτήν τη συνάντηση ήταν ο υπουργός Άμυ-
νας, ο υφυπουργός Άμυνας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και οι
αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΑ και ΓΕΝ. Είναι δυνατόν να γίνεται επίσημη
συνάντηση και να μην προσκαλείται ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου, ο οποίος είναι θεσμικός κυβερνητικός πα-
ράγοντας; Υπάρχει κάποια εμμονή προς τον κ. Οικονόμου ή
πρόκειται για δύο τυχαία γεγονότα; Δεν καταλαβαίνουμε...
Γιατί τέτοια έχθρα προς το πρόσωπο του γγ, κύριε υπουργέ;
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Μ
εγάλες αλή-
θειες είπε
στην πρώτη
του εμφάνιση

στη Βουλή ως υφυπουρ-
γού παρά τω πρωθυπουρ-
γώ ο Γιάννης Μπρατάκος
κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισμού. Ο κ.
Μπρατάκος απευθύνθηκε
στην εθνική αντιπροσω-
πεία ξεκαθαρίζοντας ότι
δεν ανεβαίνει στο βήμα
της Βουλής για να ρίξει νε-
ρό στον μύλο της πολιτι-
κής αντιπαράθεσης, αλλά
για να μιλήσει για τις πρά-
ξεις και την πολιτική της
κυβέρνησης που αφορούν
το σύνολο της κοινωνίας.

«Η Ελλάδα μπορεί να
αποφύγει τη νέα ύφεση,
γιατί οι δαπάνες του Προ-
γράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων θα ανέλθουν
σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 12
δισ. ευρώ. Σε αυτούς τους πόρους θα έρθουν να προστεθούν και τα δάνεια του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω των οποίων τη χρονιά που έρ-
χεται θα εισρεύσουν 15,4 δισ. στην πραγματική οικονομία. Μπορεί να αποφύ-
γουμε την ύφεση γιατί έχουμε εξασφαλίσει και αξιοποιούμε το μεγαλύτερο
χρηματοδοτικό πακέτο στην ιστορία της χώρας: το νέο ΕΣΠΑ ύψους 26,5 δισ.,
το Σχέδιο Ανάπτυξης με συνολικές πιστώσεις που ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ,
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που εξασφαλίζει το εισόδημα των αγροτών και
υποστηρίζει τη μετάβαση σε πιο φιλική και βιώσιμη για το περιβάλλον γεωρ-
γία», είπε ο κ. Μπρατάκος, ο οποίος βεβαίως είναι εμπειρότατος σε θέματα οι-
κονομίας και γνωρίζει πολύ καλά την πραγματική αγορά.

«Προέρχομαι άλλωστε από τον επιχειρηματικό κόσμο και έχοντας υπάρξει
πρόεδρος του μεγαλύτερου επιχειρηματικού οργανισμού της χώρας, του Εμ-
πορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ανήκω σε αυτούς που
πιστεύουν ότι σημασία έχουν οι πράξεις. Θα μιλήσω λοιπόν για πράξεις, για
πολιτικές που αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τη νέα γενιά. Το παρόν και το μέλλον της χώρας μας», είπε ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Τρέχουν 
να μαζέψουν 
τα ασυμμάζευτα

Η «Ομπρέλα» τα... έχωσε στην πλει-
οψηφία του ΣΥΡΙΖΑ για την υπερψή-
φιση της τροπολογίας για την έκτακτη
ενίσχυση στους ένστολους, συνδέον-
τάς τη με τον θάνατο του 16χρονου
Ρομά Κώστα Φραγκούλη από πυρο-
βολισμό αστυνομικού. Ανακοινώσεις

βγήκαν, «γαλλικά»
ακούστηκαν και η έν-

ταση στον ΣΥΡΙΖΑ
«χτύπησε κόκκι-
νο». Τι σκέφτηκε
λοιπόν ο εκ των κο-

ρυφαίων στελεχών
της «Ομπρέλας» Ευ-

κλείδης Τσακαλώτος; Την τα-
κτική της «φυγής προς τα εμπρός».
Βρήκε λοιπόν τη... λύση για να το «μα-
ζέψουν» σιγά σιγά με την εσωστρέ-
φεια, καθώς έρχονται και εκλογές.
Δήλωσε στη Βουλή πως θα φέρουν
νέα τροπολογία για επέκταση της
έκτακτης ενίσχυσης και στους υγει-
ονομικούς. Και γιατί μόνο στους υγει-
ονομικούς; Ας βάλουμε και άλλους.
Ούτως ή άλλως, τσάμπα είναι.

Τα εύσημα Μητσοτάκη
σε Μπακόλα

Στις επαφές του στις Βρυξέλλες ο
Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόταν

από τους Τ. Χατζηβασιλεί-
ου, Γ. Μπρατάκο και Ν.

Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο .
Φυσικά στη συνάν-
τηση ήταν και ο γε-
νικός γραμματέας

του ΕΛΚ Θ. Μπακό-
λας, τον οποίο ευχαρί-

στησε και δημοσίως λέγον-
τας χαρακτηριστικά: «Μπορεί να στενο-
χωρήθηκα που τον έχασα από κοντά
μου, αλλά είναι πολύ σημαντικός εδώ».

Λεβέντης για Καϊλή   
Μετά την περιπέτεια της υγείας του βλέπω

ότι ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης επανέρχε-
ται δριμύτερος και αποφασισμένος να κατέλ-
θει στον πολιτικό στίβο ξανά. Βγήκε στον
ΑΝΤ1 και είπε: «Η Ένωση Κεντρώων θα κα-
τεβάσει συνδυασμούς σε όλη τη χώρα, παρό-
τι μου κάνουν κάτι ατιμίες τα κανάλια, αλλά
θα τα δούμε». Επίσης, επειδή είναι και παλιά
καραβάνα, πολύ εύστοχα μας θύμισε: «Η Εύα
Καϊλή βράζει στο ίδιο καζάνι που βράζουν
όλοι. Ήταν του Βενιζέλου ιδιαιτέρα και την
προώθησε. Όπως και ο Ανδρουλάκης, ο πα-
τέρας του ήταν άνθρωπος του Σημίτη»…

Καλώς τον Τσιπρανδρέου 
Ο δεύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας μεταπολιτευτικά που είχε
το θράσος να διασύρει τη χώρα μας στο εξωτερικό είναι βεβαίως ο
κ. Τσίπρας, ακολουθώντας τα βήματα του Γιώργου Παπανδρέου, ο
οποίος το 2009 σε εμφανίσεις του στα ξένα δίκτυα έλεγε ότι οι Έλ-
ληνες είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Δεν μπο-
ρούμε να ξεχάσουμε όσα έλεγε στο CNBC αλλά και στο CNN, ότι η
Έλληνες είναι βουτηγμένοι στη συστημική διαφθορά από την κο-
ρυφή έως τον πάτο. Σήμερα, εν έτει 2022, ο Αλέξης Τσίπρας ή «Τσι-
πρανδρέου» λέγει με το ίδιο θράσος ότι η Ελλάδα εξάγει μόνο δια-
φθορά! Σε τέτοια εκτίμηση έχει τον λαό μας... 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθέ-

τησε στο ίδιο κάδρο και τον Αλέξη Τσί-

πρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγον-

τας: «Τα ιλαροτραγικά επιχειρήματα

που χρησιμοποιούν και ο κ. Ανδρουλά-

κης και ο κ. Τσίπρας για την υπόθεση

της κυρίας Καϊλή ταυτίζονται απολύ-

τως. Αναφερόμενος στην υπόθεση της

κυρίας Καϊλή, ο κ. Τσίπρας δεν ψέλλι-

σε καν ούτε τη λέξη ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι

είναι τέτοια η ταύτιση και στο συγκε-

κριμένο θέμα, αλλά και η σύμπλευσή

τους ευρύτερα που δεν κρατούν πλέον

ούτε τα προσχήματα».

Τους έβαλε στον ίδιο
κουβά ο Οικονόμου

Βουλή: Στην ουσία 
του θέματος ο Μπρατάκος

Πήγε για μαλλί 
και βγήκε κουρεμένος 
ο Σκουρλέτης

Πληρωμένη απάντηση από τη Νίκη Κερα-
μέως πήρε ο Πάνος Σκουρλέτης, όταν επε-
δίωξε να επιτεθεί για το επίδομα των 600 ευ-
ρώ, επειδή δίνεται στους ένστολους και όχι σε
ένα μεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο,
όπως στους εκπαιδευτικούς.
Ως κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Π. Σκουρλέτης πήρε τον
λόγο μετά την υπουργό
Παιδείας στη συζήτηση
του προϋπολογισμού και,
αντί να εστιάσει σε θέματα
Παιδείας, βρήκε την ευκαιρία να ασκήσει κρι-
τική για το επίδομα, με το επιχείρημα ότι οι
εκπαιδευτικοί σήκωσαν το βάρος της πανδη-
μίας. «Για ποιο επίδομα μιλάτε; Αυτό που κα-
ταψηφίσατε από λάθος;», αναρωτήθηκε η Ν.
Κεραμέως, τονίζοντας ότι επί ΝΔ ο προϋπο-
λογισμός της Παιδείας έχει ξεπεράσει τα 6
δισ. ευρώ και πως οι πολίτες κρίνουν.



Κ
ινητικότητα υπάρχει σε αμε-
ρικανικό έδαφος τόσο από
Τουρκία όσο και από Αίγυ-
πτο, καθώς και οι δύο χώρες

διεκδικούν σημαντικό ρόλο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο με τις ευλογίες των
ΗΠΑ.

Καταρχάς ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ταγίπ Ερντογάν προγραμματίζει να με-
ταβεί στις ΗΠΑ και να συναντηθεί με τον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Σύμ-
φωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, που δημοσιεύουν τον οδικό χάρτη
που θα ακολουθηθεί μετά την άρση των
όρων για τα F-16 από τη Βουλή των Αντι-
προσώπων των ΗΠΑ, θα υπάρξει προ-
ηγουμένως συνάντηση των δύο υπουρ-
γών Εξωτερικών Τσαβούσογλου και
Μπλίνκεν: «Αν η διαδικασία κυλήσει
ομαλά, το αμερικανικό υπουργείο Εξω-
τερικών θα ενημερώσει το Κογκρέσο
για την πώληση των F-16. Αν δεν υπάρ-
ξει αντίρρηση εντός 30 ημερών, αυτή θα
τεθεί σε ισχύ. Για να πραγματοποιηθεί η
πώληση δεν πρέπει να έχει αντίρρηση
ούτε ένας γερουσιαστής στο Κογκρέσο.
Έπειτα από αυτήν τη διαδικασία οι ΗΠΑ
θα παρουσιάσουν στην Τουρκία ένα κεί-
μενο προσφοράς και αν οι ΗΠΑ λάβουν
θετική απάντηση στην προσφορά, θα ξε-

κινήσει η διαδικασία προμήθειας».
Αναφέροντας ότι υπάρχει θετική

ατμόσφαιρα στις σχέσεις Τουρκίας -
ΗΠΑ, διπλωματικές πηγές από την Άγ-
κυρα δήλωσαν ότι ο άνεμος στην Ουά-
σιγκτον έχει γυρίσει υπέρ της Τουρκίας.
Η άποψη της αμερικανικής κυβέρνησης
για την Τουρκία θεωρούν ότι έχει αλλά-

ξει. Αυτή η θετική ατμόσφαιρα αντανα-
κλάται και στη διαδικασία των F-16. Ο
πρόεδρος της αμερικανικής Γερουσίας
Εξωτερικών Σχέσεων Μπομπ Μενέντεζ
δήλωσε ότι θα προβάλει αντίρρηση, αλ-
λά ενδέχεται να μην μπορέσει να το
αποτρέψει. «Στην πραγματικότητα μπο-
ρούμε να πούμε ότι η μπάλα είναι στο

γήπεδο του Μπάιντεν, ο Λευκός Οίκος
είναι πρόθυμος για το θέμα αυτό. Μπο-
ρούν να πείσουν τον Μενέντεζ», γράφει
ο τουρκικός Τύπος.

Έγινε επίσης γνωστό ότι Τούρκοι
αξιωματούχοι έκαναν δύο αιτήματα για
συνάντηση με τον Μπομπ Μενέντεζ κα-
τά την προηγούμενη επίσκεψή τους στις
ΗΠΑ, αλλά ο γερουσιαστής τα απέρρι-
ψε. Χθες πάντως ο Μενέντεζ εξαπέλυσε
για άλλη μια φορά επίθεση στον Ερντο-
γάν κάνοντας λόγο για συνεχή κατήφο-
ρο της Τουρκίας προς την απολυταρχία.

Η διαδικασία για τα F-16 
Στην Τουρκία μιλούν για μια ευαίσθη-

τη διαδικασία επισημαίνοντας ότι η πα-
ράδοση των F-16 είναι σημαντική, κα-
θώς η Τουρκία ελέγχει τον εναέριο χώ-
ρο της νοτιοανατολικής πτέρυγας του
ΝΑΤΟ, ενώ δήλωσαν: «Το κάνουμε αυτό
με τα F-16 γιατί η διάσταση της Μαύρης
Θάλασσας είναι πολύ σημαντική αυτήν
τη στιγμή. Αυτό ήρθε στο προσκήνιο
στις διαπραγματεύσεις. Λόγω του πολέ-
μου Ρωσίας - Ουκρανίας ο στρατός, οι
εξωτερικές υποθέσεις, οι γερουσιαστές
και οι βουλευτές αποδίδουν μεγάλη ση-
μασία στη Μαύρη Θάλασσα. Η Μαύρη
Θάλασσα είναι στο στόμα όλων».

Οι Αμερικανοί φαίνεται να επενδύουν
πολύ και στην Αίγυπτο, απόδειξη ότι έγινε
θερμά δεκτός και ο πρόεδρος της χώρας
Αλ Σίσι στον Λευκό Οίκο, όπου συζήτησε
τόσο με τον Αμερικανό υπουργό εξωτερι-
κών όσο και με τον Αμερικανό υπουργό
Άμυνας για τις εξελίξεις στη Λιβύη. 
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Στις συνομιλίες του Αλ Σίσι με τους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφω-
να με τις πληροφορίες από αμερικανικές πηγές, έγινε αναφορά και στην Τουρκία σε
σχέση με τη στρατιωτική της παρουσία στη Λιβύη και ο Αιγύπτιος πρόεδρος ήταν από-
λυτος για την ανάγκη να αποχωρήσουν αμέσως οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις
ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εκλογών.
Ο κ. Μπλίνκεν υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ στη στρατηγική εταιρική σχέση
ΗΠΑ - Αιγύπτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συζήτησαν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του σημαντικού ρόλου της Αιγύπτου
στην προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή. Ο Αμερικανός υπουργός επανέλαβε
επίσης ότι η διμερής σχέση ενισχύεται από την απτή πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα στην Αίγυπτο και αναγνώρισε τις πρόσφατες απελευθερώσεις πολιτικών κρατου-
μένων από την Αίγυπτο, ενθαρρύνοντας περαιτέρω πρόοδο για την προώθηση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.
Στο πλαίσιο των άριστων διπλωματικών σχέσεων Αθήνας - Καΐρου, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Αιγύπτου αναμένεται να έρθει τον επόμενο μήνα στην ελληνική πρωτεύου-
σα στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

«Να αποχωρήσουν από τη Λιβύη
οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις»

Αίγυπτος, Τουρκία
και στο βάθος... ΗΠΑ

Οι σημαντικές επαφές 
του στρατηγού Αλ Σίσι 
με την αμερικανική ηγεσία
στον Λευκό Οίκο  
- Τα F-16 και 
η «πόρτα» στην Άγκυρα
από τον γερουσιαστή
Μπομπ Μενέντεζ 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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Ο
ι τουρκικές κινήσεις στο Αι-
γαίο τις τελευταίες 48 ώρες
δείχνουν ότι η Άγκυρα έχει
αποφασίσει να κλιμακώσει

την ένταση και στο πεδίο το διάστημα που
ακολουθεί. Όπως έλεγαν στην «Ρ» στρα-
τιωτικές πηγές, υπάρχει ποσοτική και
ποιοτική αναβάθμιση των προκλήσεων
στον ουρανό του Αιγαίου. Ας δούμε ανα-
λυτικά τι συνέβη... 

Χθες στο πλαίσιο της τουρκικής άσκησης
«Nexus» που γίνεται σχεδόν κάθε μήνα,
μιας παράνομης άσκησης, καθώς η τουρκι-
κή αεροπορία δεν καταθέτει ποτέ σχέδιο
πτήσης, εισήλθαν στο FIR Αθηνών μαζικά
18 οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη, 8 ζευ-
γάρια και μια τετράδα σε σχηματισμό, τα
οποία έκαναν τον γύρο της Λέσβου δύο φο-
ρές. Ακολουθήσαν παραβιάσεις και 9 εμ-
πλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών
μαχητικών μέχρι τα τουρκικά αεροσκάφη
να κατευθυνθούν προς Ανατολή.

Έκαναν 62 παραβιάσεις
Το μεσημέρι της Τετάρτης ωστόσο, όταν

δεν υπήρχε καμία προγραμματισμένη τουρ-
κική ή νατοϊκή άσκηση, οι Τούρκοι είχαν ορ-
γανώσει μια μαζική είσοδο οπλισμένων μα-
χητικών αεροσκαφών στο FΙR Αθηνών και
στον εθνικό εναέριο χώρο για να δοκιμά-
σουν τα ανακλαστικά των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων, συγκεκριμένα της Αεροπο-
ρίας μας. Συνολικά εισήλθαν στο FIR Αθη-
νών 27 τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, τα
οποία απογειώθηκαν από διαφορετικές
τουρκικές βάσεις, από το μακρινό Ντιγιαρμ-
πακίρ μέχρι νοτιότερα στο Νταλαμάν, εκ των
οποίων τα 24 ήταν μαχητικά F-16 και F-4 Ph-
antom. Από τα 24 τουρκικά μαχητικά τα 14
ήταν οπλισμένα, τα οποία προκλητικά έμει-
ναν αρκετή ώρα στον εθνικό εναέριο χώρο
καταγράφοντας συνολικά 62 παραβιάσεις.
Άμεσα απογειώθηκε αντίστοιχος αριθμός
ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών όχι μόνο
από τις πολεμικές μοίρες πρώτης γραμμής,
Σκύρος - Λήμνος - Καστέλι, αλλά από περισ-
σότερες μοίρες όπως Σούδα, Λάρισα και Τα-
νάγρα για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτί-
σουν τα τουρκικά μαχητικά. Οι αναχαιτίσεις
εξελίχθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις σε
σκληρές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και
τουρκικών μαχητικών. Αεροπορική πηγή,

σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις στον
αέρα του Αιγαίου, ανέφερε χαρακτηριστικά
ότι αν οι Τούρκοι επιλέξουν αεροπορικό πό-
λεμο «θα πάρουν την κατάλληλη απάντηση.
Υπάρχει σχεδιασμός για όλα. Το επίπεδο εκ-
παίδευσής μας είναι υψηλότερο, έχουμε τα
όπλα και τη γνώση να τα χρησιμοποιήσουμε,
αν απαιτηθεί».

«Έχουμε σχέδιο στα σενάρια 
κλιμάκωσης της Άγκυρας»

Τις προθέσεις της τουρκικής ηγεσίας
αποκαλύπτουν συνεχώς Τούρκοι αξιωμα-
τούχοι αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντο-
γάν με καθημερινές επιθετικές και απειλη-
τικές αναφορές στην Ελλάδα. Η Αθήνα λαμ-

βάνει σοβαρά υπόψη της τις τουρκικές κι-
νήσεις, παρακολουθεί με στρατηγική ψυ-
χραιμία γιατί δεν θέλουν να πέσει στη «βρό-
μικη» παγίδα της κλιμάκωσης που στήνει
εδώ και καιρό η Άγκυρα, ενώ το ΓΕΕΘΑ σε
συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία δηλώνει
ότι διαθέτει επιχειρησιακά σχέδια για να
απαντήσει σε κάθε σενάριο κλιμάκωσης.

Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι η από-
φαση Αλ Σίσι να οριοθετήσει μονομερώς τα
θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη
προκάλεσε εκνευρισμό στην Άγκυρα, κα-
θώς ακύρωσε την παρουσία της στη συγκε-
κριμένη περιοχή, με το ξέσπασμα να γίνεται
όχι κατά της Αιγύπτου αλλά κατά της Αθή-
νας, μεταφέροντας την ένταση αρχικά στον

ουρανό του Αιγαίου και αγνοώντας τις προ-
τροπές των συμμάχων για αποκλιμάκωση.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι προκλητικές αυτές
κινήσεις γίνονται την ώρα που οι Τούρκοι
παλεύουν να πάρουν το «πράσινο φως» για
την έγκριση του προγράμματος των F-16 και
το μόνο που δείχνουν είναι ότι αγνοούν κάθε
προειδοποίηση ή σύσταση τους γίνεται.

Μήνυμα Φλώρου έπειτα από άλμα: «Είμαστε καλύτεροι τη νύχτα»
Μήνυμα για τη μαχητικότητα και την ετοιμότητα των ελλη-
νικών Ενόπλων Δυνάμεων έστειλε στην Τουρκία ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, που έκανε
εντυπωσιακό άλμα με αλεξίπτωτο από ελικόπτερο Chi-
nook CH-47D, μαζί με τους διοικητές και κομάντος της Δι-
οίκησης Ειδικού στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περά-
μου, στο πλαίσιο Συντήρησης Ικανότητας Αλεξιπτωτιστή.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στη συνέχεια περιηγήθηκε στις εγκα-
ταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων,
του προπύργιου των ειδικών δυνάμεων (ΚΕΕΔ), και ενη-
μερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης
των λιμενικών υποδομών του στρατοπέδου, καθώς και για

την πορεία της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων
εξειδικευμένων κλιμακίων συντήρησης εξοπλισμού των
Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.
Αμέσως μετά το άλμα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ανάρτησε στον
λογαριασμό του στο Τwitter φωτογραφίες συνοδευόμε-
νες με το σχόλιο: «Η ημέρα ξεκίνησε πολύ καλά! Είμαστε
πολύ καλύτεροι τη νύχτα! Sky is the Limit». Αν και δεν
κατονομάζεται κάποιος συγκεκριμένος παραλήπτης, εί-
ναι απόλυτα κατανοητό ότι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ απάντησε
στις συνεχόμενες πολεμικές απειλές Των Τούρκων ότι
«μπορεί να έρθουμε νύχτα» αν δεν αποστρατιωτικοποι-
ήσουμε τα νησιά μας. 

Άμεση απάντηση 
με επιτυχημένες 
αναχαιτίσεις από τα 
ελληνικά «Γεράκια» 
στις μαζικές εισόδους
τουρκικών μαχητικών

Τους πήραμε τον... αέρα στις εμπλοκές

Γράφει 
η Γεωργία
Γαραντζιώτη
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του
Νίκου

Αναγνωστάτου

Τ
α βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στο
Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου 2022, την 22η διεξαγωγή της διοργάνωσης

του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA. Μια μεγάλη γιορτή
για τους φιλάθλους, ένα αθλητικό γεγονός που πραγ-
ματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Εφέτος, με την
έναρξη του Μουντιάλ ενημερωθήκαμε για μια σειρά
εργατικών ατυχημάτων. Δυστυχώς, αυτά δεν ήταν ένα
ή δύο. Δυστυχώς, 6.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
στα έργα που ξεκίνησαν το 2010. Οι πιο πολλοί από αυ-
τούς ήταν από την Ινδία, ενώ σε αυτήν τη μαύρη λίστα
ακολουθούν το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν
κι η Σρι Λάνκα. Άνθρωποι που αντιμετωπίστηκαν ως
ένα νούμερο, αγνοώντας την ανθρώπινη υπόστασή
τους και την οικογένεια από την οποία θα έλειπαν. 

Το Μουντιάλ του 2022 σε λίγες ημέρες ολοκληρώ-
νεται. Όλοι απολαύσαμε εξαιρετικές φάσεις, θεαματι-
κούς αγώνες, παίκτες που θαυμάζουμε, ή αλλιώς την
ελίτ του ποδοσφαίρου, τους οποίους αποθεώσαμε
στους αγώνες, παρακολουθήσαμε συναρπαστικές
μονομαχίες. Ο ενθουσιασμός από τη μεγάλη γιορτή

του ποδοσφαίρου είναι φανερός σε κάθε γωνιά του
κόσμου, παρ’ όλα αυτά οι δηλώσεις του διευθύνοντος
συμβούλου του Μουντιάλ στο Κατάρ, όταν ρωτήθηκε
για δυστύχημα με μετανάστη εργάτη κατά τη διάρκεια
του τουρνουά, δεν άφησαν κανένα αδιάφορο λόγω
της κυνικότητά τους: «ο θάνατος είναι φυσικό μέρος
της ζωής, είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στον ύπνο».

Τη στιγμή που το υπερθέαμα, η μεγάλη γιορτή
ακροβατεί με αντίβαρο το κόστος υλοποίησής της, το
Κατάρ ακούγεται ξανά, με πρωταγωνίστρια Ελληνίδα
ευρωβουλευτή. Οι αποκαλύψεις παίρνουν μορφή
χιονοστιβάδας γύρω από το περιβόητο Qatargate. Κά-
θε μέρα προκύπτουν όλο και περισσότερες πληροφο-
ρίες για πρόσωπα που εμπλέκονται με το σκάνδαλο
που έχει κλονίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Ξαφνικά στο
Κατάρ και στο Βέλγιο εμφανίζονται κατάσκοποι, μυ-
στικές υπηρεσίες, σακούλες και βαλίτσες με χρήματα.
Τα βελγικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν συγκλονιστικές λε-
πτομέρειες του σχεδίου των μυστικών υπηρεσιών
που έδρασε από το 2021 σε πέντε χώρες. Η Ελληνίδα
πρωταγωνίστρια είναι η Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτής

του ΠΑΣΟΚ, μαζί με αυτή -προς το παρόν- κατηγο-
ρούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά ο σύζυγός της
Φρανστέσκο Τζιόρτζι, ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευ-
τής Αντόνιο Παντζέρι και άλλο ένα τέταρτο άτομο, το
οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί. Και «πριν
αλέκτορα φωνήσαι τρις», ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, κ.
Ανδρουλάκης προσπαθούσε να πείσει ότι η κα Καϊλή
φλέρταρε με τη ΝΔ, οπότε δεν έχει καμία σχέση με το
ΠΑΣΟΚ. Προσπαθώντας μέσα στην αμηχανία του να
κρατήσει μακριά το σκάνδαλο από το κόμμα του, δημι-
ουργούσε μια εικόνα λύπησης και αδυναμίας από τη
μικρότητα της αντιμετώπισης ενός μεγάλου πλήγμα-
τος του Ευρωκοινοβουλίου και της ηθικής των Ελλή-
νων.

Ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων και εισηγητής
στην πρόταση για τη διευκόλυνση της έκδοσης βίζας
με το Κατάρ, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι η κ. Καϊλή
τον προσέγγισε με στόχο να επηρεάσει το περιεχόμε-
νο του νομοσχεδίου υπέρ των συμφερόντων του Κα-
τάρ. Κι έτσι εγένετο το Qatargate.

Ο
ι αρχαίοι μας φιλόσοφοι τα έχουν πει όλα και
τα επαναλαμβάνουν διδασκόμενοι οι διανοού-
μενοι όλου του πολιτισμένου κόσμου και τα

θαυμάζουν διαχρονικά. Έχουν πει με στεντόρεια φω-
νή το «δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», και πολύ
σωστά και σοφά, αλλά ορισμένοι εδώ στην πολιτική
κονίστρα όχι μόνο το αγνοούν, αλλά δεν διστάζουν να
επαναλαμβάνουν το αμαρτείν και δη συχνά, αλλά και
εξαπατείν συχνότερα. 

Υπάρχει όμως και μια παλαιότερη ρήση, η οποία
αποκαλύπτει τη συχνή ανωριμότητα του Έλληνα. Όταν
Ο Σόλων, από τους μεγάλους σοφούς της αρχαιότητος,
επισκέφθηκε την αρχαία Αίγυπτο, μεταξύ άλλων, ένας
ιερέας του είπε: «Σόλων, Σόλων, Έλληνες αεί παίδες
εστέ, γέρων δε Έλλην ουκ έστιν». Στην απορία του Σό-
λωνα, ο ιερεύς απάντησε: «Νέοι εστέ, επείν, τας ψυχάς
πάντες», εννοώντας ότι δεν γερνάμε ξεχνώντας ή
αδιαφορώντας για όλα όσα, «περί δή των ενακισχίλια
γεγονότων έτη πολιτών σοι δηλώσω διά βραχέων νό-
μους και των έργων αυτοίς ό κάλλιστον επράχθη», επι-
τεύγματα και έργα κατόρθωσαν οι αρχαίοι συμπολίτες
μας πριν από εννέα χιλιάδες χρόνια. Και ο ιερεύς συ-
νεχίζει να απαριθμεί τα γεγονότα, τονίζοντας τις κατα-
στροφές από πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα αίτια, τα
οποία όμως έχουμε ξεχάσει και για τον λόγο τούτο πα-
ραμένουμε στάσιμοι και δεν γεράζουμε, αλλά παρα-
μένουμε παιδιά, ανώριμα και άμυαλα.   

Ο λόγος που ανάφερα όλα τα πιο πάνω είναι να επι-
σημάνω ότι ο Έλληνας σε ορισμένα θέματα έχει βρα-
χεία μνήμη και παραμένει παιδί ανώριμο και άμυαλο..
Ξεχνάει εύκολα όταν αυτό τον εξυπηρετεί. Όταν τον βο-
λεύει μια κατάσταση, βρίσκει τρόπους να την αιτιολο-
γήσει και την ακολουθεί, έστω και αν η κατάσταση αυτή
βλάπτει το σύνολο και το δικό του μέλλον. Ο προβλημα-
τισμός αυτός είναι πλέον επίκαιρος, όσο ο χρόνος των

εκλογών πλησιάζει. Επίκαιρος αλλά και επικίνδυνος,
αν στη σκέψη αρκετών Ελλήνων ψηφοφόρων επικρα-
τήσει η άποψη του βολέματος και παραμείνουν ανώρι-
μα και άμυαλα παιδιά, κατά τον Αιγύπτιο ιερέα. 

Στη στρεβλή αυτή νοοτροπία του Έλληνα στηρίζεται
ο Τσίπρας και προχωρεί στο πολλαπλώς εξαμαρτείν,
μη διστάζων το εξαπατείν, και να του λέει συνεχώς πα-
ραμύθια, απλά διότι αυτό νομίζει ότι του αρέσει, ασχέ-
τως αν είναι σωστό και προπάντων αν θα μπορέσει να
το πραγματοποιήσει. Δεν έχει κανέναν φραγμό, καμ-
μιά αναστολή να επαναλαμβάνει όλες τις ουτοπίες που
είχε υποσχεθεί το 2015 και από τις οποίες, αυτός μεν
έσπασε τα μούτρα του, εμείς δε παραλίγο να βρεθούμε
στον γκρεμό, αναγκάστηκε δε να προσγειωθεί ανώμα-
λα και να μας ταλαιπωρήσει για 4,5 χρόνια, που μας
έστειλαν πίσω πολλά χρόνια. 

Δεν θα υπενθυμίσω μόνο όλες τις ψεύτικες υποσχέ-
σεις που έδωσε αφειδώς τότε, εν γνώσει του ότι είναι
απραγματοποίητες, κάτι που το παραδέχτηκε αιτιολο-
γώντας τες ως ψευδαισθήσεις, αλλά θα υπενθυμίσω το
εφιαλτικό κρύφιο σχέδιό τους να διαιωνίσουν την παρα-
μονή τους στην εξουσία παντί τρόπω, η οποία κατ’ ευτυχή
συγκυρία απέτυχε, χάριν του σθένους μερικών πολιτικών
και της ευθυκρισίας των δικαστών. Την εφιαλτική αυτή
προσπάθεια την αναλύω στο άρθρο μου της 18.11.2019 με
τίτλο «Η νοσούσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση της
χώρας», όπου αναλύεται και τεκμηριώνεται η προσπά-
θεια αυτή σε επτά (7) στάδια, τα τρία τελευταία των οποίων
είναι: το 5ο, απόλυτος έλεγχος των ΜΜΕ, το 6ο, διορισμός
ηγεσίας στον ΑΠ και το 7ο, η οιονεί ανυπαρξία αντιπολί-
τευσης, με την παραπομπή στη Δικαιοσύνη ως υποδίκων
όλων των μεγάλων στελεχών της αντιπολίτευσης. Η υπό-
θεση Novartis τα λέει όλα.

Αδήριτη ανάγκη, επομένως, υπάρχει να φρεσκάρουμε
τη μνήμη του Έλληνα επί των πεπραγμένων της διακυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να αντιληφθεί τους κινδύ-
νους που διατρέχει η ελληνική κοινωνία, αν ακολουθήσει
την οδό του βολέματος, χωρίς κριτική ανάλυση των πολι-
τικών δεδομένων. Ιδιαίτερα αυτήν την εποχή, κατά την
οποία η Ελλάδα, χάριν στους υπεύθυνους, προσεκτικούς
και αποτελεσματικούς χειρισμούς της κυβέρνησης, έχει
κάνει άλματα προόδου σε όλα τα επίπεδα, τα διεθνή, πο-
λιτικά, κοινωνικά και οικονομικά. 

Η Ελλάδα είναι πλέον μια άλλη Ελλάδα, δεν είναι ο παρίας
της Ευρώπης, ο οποίος ακολουθεί ασθμαίνων τις οδηγίες
της ΕΕ ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης που ήταν μέχρι
πρότινος, αλλά εντάσσεται στους πρωταγωνιστές των εξελί-
ξεων, με προτάσεις που γίνονται αποδεκτές και συζητήσεις
με τους ηγέτες του κόσμου ως ίσος προς ίσον και με πρωτο-
βουλίες που γίνονται παράδειγμα προς μίμηση.

Ας απωθήσουμε αποφασιστικά τους «πολιτικούς μά-
γους» και ας κλείσουμε τα αυτιά μας στις «Σειρήνες» και
να σκεφθούμε υπεύθυνα και σοβαρά για να σώσουμε
ό,τι έχει επιτευχθεί και να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση
της επιτυχούς πολιτικής, στηρίζοντας την τόσο επιτυχη-
μένη και αποδίδουσα κυβέρνηση Μητσοτάκη και των
άξιων υπουργών του.  

Η υπόθεση Πριόβολου είναι χαρακτηριστική για το
ήθος και την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης. Όταν η πρώ-
τη κατοικία της βγήκε στον πλειστηριασμό με νόμο του
ΣΥΡΙΖΑ επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του
2019, αλλά την άφηναν να μένει, μέχρι πρότινος, που την
υποχρέωσαν να φύγει από το σπίτι που δεν ήταν πια δικό
της, αλλά είχε ήδη αγοραστεί από τον Φεβρουάριο του
2019 και ο κ. Τσίπρας την επισκέπτεται με κροκοδείλια
δάκρυα να της συμπαρασταθεί που της πήραν το σπίτι,
αλλά με δική του ευθύνη και απόφαση! Τα σχόλια περιτ-
τεύουν, αλλά χωρίς ηχηρά σχόλια, πολλοί ενδέχεται να
μην αντιληφθούν ότι η ευθύνη είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Προσοχή
μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ μεταβληθεί σε ολετήρα της χώρας μας.        

Ημέρες Κατάρ 

της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ. - Ζάππειο
Μέγαρο, 
οικονομολόγος,
ΜΒΑ, 
Πολιτευτής ΝΔ,
Βορείου Τομέα
Β1 Αθηνών

Το πολλαπλώς εξαμαρτείν του κ. Τσίπρα αλλά και το εξαπατείν



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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Πόσα βγάζει τελικά 
ένας ευρωβουλευτής

Πόσα βγάζει τελικά 
ένας ευρωβουλευτής

Πόσα βγάζει τελικά 
ένας ευρωβουλευτής

Πόσα βγάζει τελικά 
ένας ευρωβουλευτής

Πόσα βγάζει τελικά 
ένας ευρωβουλευτής

Οι αρχικοί μισθοί δεν είναι τεράστιοι, 
αλλά τα επιδόματα και τα έξοδα κίνησης 

τους ανεβάζουν αρκετά

Μισθοί, ημερήσια επιδόματα
και κατ' αποκοπή έξοδα. Κάθε
ευρωβουλευτής μπορεί να

υπολογίζει σε κάποια επιπλέον εισο-
δήματα, τα οποία σε συνδυασμό με τις
σταθερές απολαβές δημιουργούν ένα
ικανοποιητικό -για κάποιους- μηνιαίο
εισόδημα.

Υπάρχουν, όμως, και άλλοι που φαί-
νεται πως δεν αρκούνται στα όσα μπο-
ρεί να τους προσφέρει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στον οικονομικό τομέα,
επιτρέποντας δωροδοκίες από το Κα-
τάρ, γράφει το βελγικό μέσο VRT, το
οποίο αναλύει διεξοδικά τα μηνιαία
έσοδα ενός ευρωβουλευτή.

Πόσα χρήματα παίρνει, λοιπόν, ένας
ευρωβουλευτής και με πόση διαφά-
νεια το αντιμετωπίζει αυτό το Ευρω-
κοινοβούλιο;

Σύμφωνα με τον Wouter Wolfs, καθη-
γητή Διεθνούς Πολιτικής στο KU Leuven,
τα κύρια προβλήματα είναι τα επιδόματα
που προστίθενται στους μισθούς, με
αποτέλεσμα το συνολικό μηνιαίο εισό-
δημα ενός ευρωβουλευτή να ανέρχεται
σε περίπου 15.000-20.000 ευρώ.

Ξεκινούν από €7.316 καθαρά
Πιο αναλυτικά, ο μεικτός μηνιαίος

μισθός ενός ευρωβουλευτή το 2022 εί-
ναι 9.386,29 ευρώ. Σύμφωνα με το VRT,
το ποσό αυτό είναι το ίδιο και για τους
705 ευρωβουλευτές, συμπεριλαμβα-
νομένων  του προέδρου και του αντι-
προέδρου. Από αυτό αφαιρούνται ένας
ευρωπαϊκός φόρος, καθώς και τα
ασφάλιστρα. Το αποτέλεσμα είναι ένας
καθαρός μηνιαίος μισθός της τάξης
των 7.316,63 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι
σταθερό και ανέρχεται στο 38,5% του
μισθού ενός δικαστή του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου.

Πέραν του μισθού τους, οι ευρωβου-
λευτές αποζημιώνονται και για τα έξο-
δά τους. Για παράδειγμα, οι βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβά-
νουν ημερήσια αποζημίωση 338 ευρώ
για κάθε ημέρα που παρίστανται στη
Ευρωβουλή για την εργασία τους. Αυτά
τα χρήματα προορίζονται κυρίως για
γεύματα και έξοδα διαμονής σε ξενο-
δοχεία. Επίσης, παίρνουν πάγιο επίδο-
μα 4.778 ευρώ μηνιαίως για γενικά
επαγγελματικά έξοδα, στα οποία περι-
λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το κόστος
τηλεφώνου και σύνδεσης στο διαδί-
κτυο, συνδρομές σε πλατφόρμες ενη-
μέρωσης και οργάνωση συνεδρίων.

Δεν είναι πάντα σαφές πώς ακριβώς
ξοδεύουν αυτά τα χρήματα τα μέλη του
Ευρωκοινοβουλίου, καθώς οι έλεγχοι

στον τομέα αυτόν είναι περιορισμένοι.
«Δεν υπάρχει τίποτα κακό με ένα

επίδομα εξόδων, το οποίο μάλιστα κα-
ταβάλλεται σε ξεχωριστό λογαριασμό.
Θεωρητικά, ο αχρησιμοποίητος προ-
ϋπολογισμός πρέπει να επιστραφεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό,
όμως, δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, με
αποτέλεσμα το επίδομα να μετατρέπε-
ται ουσιαστικά σε έναν πρόσθετο μι-
σθό», σημειώνει στο VRT ο Wolfs.

Περί ελέγχων και διαφάνειας
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται

εδώ και πολύ καιρό συζήτηση για πε-
ρισσότερο έλεγχο στους μισθούς και
τα έξοδα των ευρωβουλευτών.

Το αντεπιχείρημα είναι ότι ένας τέτοι-
ος έλεγχος απαιτεί 60 με 70 εργαζόμε-
νους και άρα κοστίζει πολλά χρήματα.
«Αυτό μου φαίνεται λίγο υπερβολικό»,
λέει ο Wolfs και προσθέτει: «Είναι πολύ
πιο εύκολο οι ευρωβουλευτές να χρησι-
μοποιήσουν μέρος της αμοιβής τους για
να πληρώσουν έναν εξωτερικό ελεγκτή
για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Με αυτόν
τον τρόπο δεν χρειάζονται πρόσθετοι πό-
ροι».

Ο Wolfs τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο λειτουργεί γενικά με αρ-
κετή διαφάνεια. «Έχουν ήδη γίνει πολ-
λά βήματα και υπάρχουν πολλές πλη-
ροφορίες. Αυτό ισχύει, για παράδειγ-
μα, και για τους μισθούς της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Τα θεσμικά όργανα, για
παράδειγμα, είναι πολύ πιο διαφανή
από το Βέλγιο. Υπάρχουν μερικά πράγ-
ματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Το αν οι μισθοί και τα επιδόματα εί-
ναι υψηλά είναι μια ατελείωτη συζή-
τηση, λέει ο Wolfs. «Ο ακαθάριστος
μισθός από μόνος του δεν είναι πολύ
υψηλότερος από ό,τι πχ στο Βέλγιο,
αλλά οι φόροι είναι χαμηλότεροι σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για κάποιον που
βγάζει λιγότερα, ο πειρασμός να δω-
ροδοκηθεί είναι μεγαλύτερος. Αυτό,
όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι
υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές για
τους οποίους ο τρέχων μισθός προ-
φανώς δεν επαρκεί».



Στο «κύκλωμα των διεθνών ομιλιών», που δί-
νουν πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί έναντι
αστρονομικών αμοιβών μετά το τέλος της θητεί-
ας τους, εντάχθηκε και ο Μπόρις Τζόνσον, ο
οποίος έχει κερδίσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ για
ομιλίες που εκφώνησε, αφότου παραιτήθηκε,
τον Σεπτέμβριο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει τα-
ξιδέψει τους τελευταίους μήνες σε ΗΠΑ, Πορτο-

γαλία και Ινδία δίνοντας τέσσερις ομιλίες σε συνέ-
δρια, με την αμοιβή του για την καθεμία να κυμαί-
νεται μεταξύ 250.000 και 322.000 ευρώ, σύμφωνα
με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο
της Βουλής των Κοινοτήτων. Όπερ σημαίνει ότι ο
58χρονος Τζόνσον, γνωστός για τη διανθισμένη με
ευφυολογήματα ρητορική του, έχει ωρομίσθιο πε-
ρί τα 34.500 ευρώ. 

Ανάλογη «δεύτερη καριέρα» έχει κάνει, μεταξύ

άλλων, και ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο οποίος με-
τά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της
Ελλάδας το 2011, άρχισε να περιοδεύει στο εξωτε-
ρικό, δίνοντας «μαθήματα διακυβέρνησης» σε
διεθνή φόρα, με την κάθε ομιλία να αμείβεται περί
τα 55.000 δολάρια και συνολική αμοιβή περί το 1
εκατ. δολάρια μόνο το 2012, δύο χρόνια αφότου
οδήγησε την Ελλάδα στη μέγγενη του ΔΝΤ και στα
μνημόνια που ακολούθησαν.

Τ
ι σχέση μπορεί να έχει ο πόλε-
μος Ρωσίας - Ουκρανίας με αυ-
τόν της Κορέας, τη μακρινή δε-
καετία του 1950; Το γεγονός ότι

εκείνος ο πόλεμος δεν τελείωσε επισή-
μως ποτέ, αλλά τερματίστηκε με μια πα-
ρατεταμένη ανακωχή, ίσως είναι η «φόρ-
μουλα» για το τέλος της σύγκρουσης στην
Ουκρανία, υποστηρίζει ο Γκίντιον Ράχ-
μαν, βασικός σχολιαστής των «Financial
Times».

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι ΗΠΑ
ακολουθούν ήδη αυτήν τη στρατηγική:
συνδράμουν τους Ουκρανούς, ώστε να
καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων κατά το δυνατόν πιο ισχυροί, αλλά
συγχρόνως ασκούν πιέσεις για διαπραγ-
ματεύσεις, για να μη μετατραπεί η σύρρα-
ξη σε ολοκληρωτικό και μοιραίο πόλεμο
Δύσης-Ρωσίας. Ο Ράχμαν εξηγεί πως οι
ελπίδες για να τερματιστούν οι εχθρο-
πραξίες μέσω μιας ανακωχής στο πρότυ-
πο της Κορέας βασίζονται πρώτον, στο ότι
«ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία είναι σε
θέση να πετύχουν μία ολοκληρωτική νί-
κη», δεύτερον, στο ότι «οι πολιτικές θέ-
σεις των δύο χωρών απέχουν πολύ μετα-
ξύ τους ώστε να καταστεί δυνατή μια ει-
ρηνευτική συμφωνία», και τρίτον, στο ότι
«και οι δύο χώρες υφίστανται σοβαρές
απώλειες, που θα μπορούσαν να κατα-
στήσουν ελκυστική την κατάπαυση του
πυρός».

«Ισοπαλία»
Έτσι, η λύση μπορεί να βρίσκεται κά-

που στη μέση: σε μια φαινομενική «ισο-
παλία» με τη μορφή της ανακωχής.

«Δίχως σημαντικά εδαφικά ή πολιτικά
κέρδη για τη Ρωσία, ο Πούτιν είναι απίθα-
νο να τερματίσει τον πόλεμο. Δεν απο-

κλείεται, όμως, να αποδεχθεί μια ανακω-
χή, κάνοντας λόγο στη συνέχεια για συμ-
μόρφωση σε στρατιωτικές συμβουλές ή
για μία κίνηση καλής θελήσεως», γράφει
ο Ράχμαν.

Γιατί, όμως, να αποδεχτούν οι Ουκρα-
νοί μια εκεχειρία, την ώρα που για ηθι-
κούς, πολιτικούς και υπαρξιακούς λό-
γους επιμένουν ότι θα συνεχίσουν να πο-
λεμούν μέχρι τη νίκη;

«Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σκέψεις, οι
οποίες δεν εκφράζονται δημοσίως, που
θα μπορούσαν να καταστήσουν μια τέ-
τοια, κορεατικού τύπου, παρατεταμένη
εκεχειρία ελκυστική για την Ουκρανία»,
συνεχίζει ο Ράχμαν.  

«Σε περίπτωση μίας ανακωχής δεν
υπάρχει αμφιβολία πως η Δύση θα συνε-
χίσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ου-
κρανία, παρέχοντάς της, κατά πάσα πι-
θανότητα, και κάποιες εγγυήσεις ασφα-
λείας για το μέλλον. Μια ανακωχή θα
επέτρεπε, επίσης, στην Ουκρανία να
ανοικοδομηθεί. Η Νότια Κορέα κατα-
στράφηκε τελείως μετά τον πόλεμο, αλ-
λά τώρα είναι ένα προηγμένο έθνος που
ευημερεί», καταλήγει ο αρθρογράφος
των «Financial Times».

KKίνδυνος-θάνατος
το Μεξικό για
τους δημοσιογράφους

Το Μεξικό ήταν η χώρα όπου
δολοφονήθηκαν οι περισσότεροι
δημοσιογράφοι σε ολόκληρο τον
κόσμο το 2022, σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση της Μη Κυβερνη-
τικής Οργάνωσης «Δημοσιογρά-
φοι Χωρίς Σύνορα» (RSF), η
οποία κάνει επίσης λόγο για ανη-
συχητικές τάσεις ως προς τις
απαγωγές, τις επιθέσεις και τις
φυλακίσεις εργαζομένων στα
ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την έκθεση, στη
χώρα της Λατινικής Αμερικής
καταγράφηκαν 11 φόνοι εργαζο-
μένων σε ΜΜΕ από τον Ιανουά-
ριο ως την 1η Δεκεμβρίου, αριθ-
μός που αντιπροσωπεύει σχεδόν
το 20% των φόνων σε παγκόσμια
κλίμακα (57).

Άλλες οργανώσεις υπεράσπι-
σης της ελευθεροτυπίας κάνουν
λόγο για ακόμη περισσότερους
θανάτους εφέτος, χαρακτηρίζον-
τας το 2022 σαν την πιο θανάσιμη
χρονιά για τους δημοσιογράφους
που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η αύξηση των δολοφονιών δη-
μοσιογράφων (+18,8%) αποδίδε-
ται κυρίως στον πόλεμο στην Ου-
κρανία, ενώ χώρες που πλήττον-
ται από κύματα βίας (Νικαρά-
γουα, Βραζιλία, Αϊτή) χαρακτηρί-
ζονται οι πιο επικίνδυνες για
όσους ερευνούν το οργανωμένο
έγκλημα, τις συμμορίες και τη
διαφθορά. 
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Ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε 1 εκατ. ευρώ δίνοντας «μαθήματα διακυβέρνησης»

Στρατηγική του 1950
ακολουθούν οι ΗΠΑ
για να αποφευχθεί
σύρραξη Δύσης - Ρωσίας

Λύση αλά Κορέα για ειρήνη
στην Ουκρανία



Εξελίξεις αναμένεται να δρομολογήσει το 10σέλιδο πόρισμα που συνέ-
ταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαρ.
Βουρλιώτης, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για την «Κιβωτό του Κό-
σμου», εντοπίζοντας σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη τριών κακουρ-
γημάτων. Το πόρισμα φαίνεται ότι «καίει» τον πατέρα Αντώνιο, την πρε-
σβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και τουλάχιστον δύο ακόμη πρόσωπα του
στενού τους περιβάλλοντος και διατάσσει την οριστική δέσμευση των πε-
ριουσιακών τους στοιχείων. Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομέ-
νων της «Κιβωτού», σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτουν ενδείξεις σε
βάρος τους για:

� ξέπλυμα μαύρου χρήματος
� υπεξαίρεση
� απιστία

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα διαπιστώνει κακοδιαχείριση
στα οικονομικά της ΜΚΟ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο πατέρας
Αντώνιος και η πρεσβυτέρα ζούσαν με τα χρήματα της «Κιβωτού». Ιδιαί-
τερη αναφορά γίνεται, δε, στην αγορά ενός ακινήτου από τον πατέρα Αν-
τώνιο, η οποία θεωρείται ύποπτη. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών της Αθήνας και θα συσχετισθεί με τη δικογραφία που
έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης.

Ο
ι μνήμες από την τραγωδία στο
Μάτι θα είναι για πάντα χαραγ-
μένες στη μνήμη των ανθρώ-
πων που την έζησαν και έχα-

σαν τους δικούς τους ανθρώπους στις
φλόγες. Μέσα στη δικαστική αίθουσα,
όπου εκδικάζεται η υπόθεση, ολόκληρες
οικογένειες ζουν και ξαναζούν την κόλα-
ση, θρηνώντας για τις απώλειες.

«Με καταδίκασαν να έχω τύψεις ότι εγ-
κατέλειψα τη μητέρα μου και να το έχω
βάρος σε όλη μου τη ζωή», είπε κλαίγον-
τας απευθυνόμενη στους δικαστές η Αγ-
γελική Κωνσταντάκη, η οποία πάνω στον
πανικό έχασε τη μητέρα της, ενώ η ίδια
νοσηλεύτηκε με εγκαύματα. 

«Έχασα τη μητέρα μου, φίλους, παιδιά,
κινδύνευσαν τα παιδιά μου και δεν έχω
ακούσει ούτε μία συγγνώμη. Όλα έγιναν
καλά και έχουμε 104 νεκρούς και 58 σοβα-
ρούς τραυματισμένους… Καήκαμε και
υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να
πληρώσουν τις κρέμες τους, δεν μπορούν
να δουλέψουν… ούτε αυτό αναγνωρίστη-
κε», ανέφερε έντονα συγκινημένη. 

Η μάρτυρας σημείωσε πως δεν υπήρχε
καμία ενημέρωση και βοήθεια. «Η φωτιά
σταμάτησε, γιατί τη σταμάτησε ο αέρας. Από
ατυχία καήκαμε εμείς και από τύχη δεν
κάηκαν και άλλοι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κωνσταντάκη συγκλόνισε περιγρά-
φοντας πώς η ηλικιωμένη μητέρα της
σκόνταψε στη ρίζα ενός δέντρου ενώ
έτρεχαν, προσπαθώντας να φτάσουν στην
παραλία.

«Άρχισε να βρέχει καύτρες», είπε και
κλαίγοντας συνέχισε «Οδήγησα τη μάνα
μου προς τα σκαλιά και λίγο πριν, σκόντα-
ψε σε έναν κορμό κι έπεσε. Ο άντρας μου
κατάλαβε ότι υπάρχει θέμα. Γυρίζει να με
βοηθήσει να πάρουμε τη μητέρα μου.
Εκείνη την ώρα μας έπιασε μεγάλη φωτιά,
άρπαξα κι εγώ φωτιά, καιγόμουν και δεν
υπήρχε κανείς κοντά. Ο άντρας μου δεν
μπορούσε να τη μετακινήσει. Όταν ο άν-
τρας μου είδε ότι δεν μπορούσαμε να σώ-
σουμε τη μητέρα μου, με άρπαξε για να
σώσει εμένα και με κατέβασε σε μια μι-

κρή παραλία…». Εκεί παρέμεινε τραυμα-
τισμένη 6 ώρες, κατά τη διάρκεια των
οποίων, όπως περιέγραψε, άκουγε εκρή-
ξεις και ανθρώπους να φωνάζουν ονόμα-
τα, ψάχνοντας τους δικούς τους. «Βρέθη-
κα μόνη, καμένη, πονεμένη και μην ξέ-
ροντας τι έχει γίνει. Συναντούσα φίλους
γνωστούς, καμένους, πονεμένους, που
έψαχναν να βρουν όλοι τι έγινε. Κανείς

δεν είχε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει και
γιατί έχει γίνει. Άρχισαν να φέρνουν σά-
κους για πτώματα. Δεν ήξερα αν ήταν η
μαμά μου μέσα…».

«Κρυβόμουν σε σπηλιές για να μην καώ»
Την ίδια αγωνία βίωσαν και οι κόρες

της Στέλλας, Παναγιώτα και Αθηνά Νικο-
λάου. Η μητέρα τους με τον σύντροφό

της Αριστομένη Γρεκιώτη χωρίστηκαν,
ενώ προσπαθούσαν να γλιτώσουν. Το
σπίτι τους ήταν 500 μέτρα μακριά από το
Κόκκινο Λιμανάκι, αλλά η Στέλλα δεν τα
κατάφερε. Εγκατέλειψε το αυτοκίνητό
της, το οποίο βρέθηκε αργότερα άθικτο,
ενώ η σορός της ταυτοποιήθηκε πέντε
ημέρες αργότερα, μεταξύ των ανθρώ-
πων που εγκλωβίστηκαν και κάηκαν στο
κτήμα Φράγκου. «Πηγαίναμε στα νοσο-
κομεία που υπάρχουν θύματα. Είδα πτώ-
ματα καμένα. Μήπως η μαμά μου ήταν
εκεί… Δεν ήταν προφανώς. Είχα ακού-
σει ότι σε ένα οικόπεδο είχαν βρεθεί
πολλά άτομα. Πήγα εκεί. Είδα πεταμένα
πράγματα από ανθρώπους… Δεν είδα
κάτι της μητέρας μου προφανώς. Έδωσα
δείγμα DNΑ, πήγαινα κάθε ημέρα στο
Μάτι, φώναζα “μαμά” παντού. Μας ενη-
μέρωσαν ότι η μητέρα μου είχε ταυτο-
ποιηθεί στο κτήμα Φράγκου», κατέθεσε
κλαίγοντας η κόρη της. 

Ο κ. Γκρεκιώτης μίλησε για τις δραματι-
κές προσπάθειές του να εντοπίσει τη σύν-
τροφό του «ανεβαίνοντας στα βράχια με
αέρα, λάβα και φωτιά». «Κρυβόμουν στις
σπηλιές, να μη με κάψει η φωτιά...», είπε
και περιέγραψε πώς, ενώ επέβαινε σε ένα
φουσκωτό ιδιώτη, βοήθησαν ανθρώπους
και με δάκρυα στα μάτια ανέσυρε από τη
μνήμη του τη συγκλονιστική στιγμή που
βρήκαν τη μικρή Εβίτα Φύτρου νεκρή. «Ο
λιμενικός που βρισκόταν στο φουσκωτό
δέχτηκε κλήση να πάμε σε μια παραλία,
γιατί υπήρχε άνθρωπος που είχε πεθάνει.
Ήταν το κοριτσάκι που είχε πέσει από τα
βράχια. Πήγαμε εκεί, εγώ δεν άντεξα να
βγω. Παραλάβαμε το κοριτσάκι. Το βάλα-
με στο φουσκωτό και πήγαμε στη Ραφή-
να», κατέθεσε.
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Δεσμεύονται οριστικά οι περιουσίες του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας

Συνεχίζονται οι συγκλονιστικές καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη 
για τη φονική πυρκαγιά: «Έφερναν σάκους για πτώματα 

και δεν ήξερα αν ήταν μέσα η μάνα μου»

«Πήγαινα στα καμένα στο Μάτι
κάθε μέρα και φώναζα “μαμά”»
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Κ
ατεύθυνση προς την Αττική και
το Βόρειο Αιγαίο έχει το νέο
ρήγμα κοντά στους Ζάρακες
Εύβοιας, που αποκαλύφθηκε

στα τέλη Νοεμβρίου και ταρακούνησε όχι
μόνο την ευρύτερη περιοχή, αλλά και την
Αττική. Μπαράζ σεισμών μετά τα 4,3 Ρί-
χτερ το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθη-
καν χθες το πρωί αλλά και το μεσημέρι
στην Εύβοια. Η πρώτη δόνηση σημειώθη-
κε στις 10:03 και είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ,
ενώ ακολούθησε νέα, μεγέθους 3,6 Ρί-
χτερ, στις 10:38. Στις 12:43 καταγράφηκε
νέα δόνηση 3,4 Ρίχτερ. 

Μπορεί το συγκεκριμένο ρήγμα να προ-
καλέσει νέους μεγάλους μετασεισμούς;
Εκτονώθηκε; Η «Political» επικοινώνησε
με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπου-
λο και συγκέντρωσε όλες τις
απαντήσεις. 

«Η κατεύθυνση του ρήγ-
ματος είναι από νοτιοδυτι-
κά, δηλαδή από τον νότιο
Ευβοϊκό Κόλπο προς τα βο-
ρειοανατολικά, δηλαδή προς
το Βόρειο Αιγαίο, διασχίζοντας
το νότιο τμήμα της Εύβοιας», μας είπε
χαρακτηριστικά ο σεισμολόγος. «Μπορού-
με να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο
ισχυρότερος μετασεισμός που έχει γίνει
από τις 29 Νοεμβρίου και μετά, όταν είχα-
με τον κύριο σεισμό, έγινε το απόγευμα
της Τετάρτης και ήταν 4,3. Ακολούθησαν
αρκετοί άλλοι και μικρότεροι. Αυτοί και
όσοι μεσολάβησαν τις τελευταίες δύο
εβδομάδες, από τις 29 Νοεμβρίου και με-
τά, είναι μετασεισμοί του αρχικού σεισμού.
Βρισκόμαστε σε μία ομαλά εξελισσόμενη
φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία»,

τόνισε στις δηλώσεις του στην «Political». 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του

ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας δήλωσε πως η εκ-
δήλωση αυτών των μετασεισμών είναι ένα
θετικό νέο. «Μπαίνουμε σε μια περίοδο κα-
νονικότητας στην περιοχή, είναι θετικό να
έχουμε τέτοια μεγέθη», επεσήμανε μιλών-
τας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, σε συνέχεια
της νέας σεισμικής δόνησης των 4,3 Ρίχτερ 

Περίοδος κανονικότητας
«Ο σεισμός είχε ένα μέγεθος της τάξε-

ως των 4,3 βαθμών. Εκδηλώθηκε στην

ίδια περιοχή στην οποία είχαμε την
εκδήλωση του σεισμού των 5,1
βαθμών στις 29 Νοεμβρίου.
Θεωρείται, τουλάχιστον
σύμφωνα με τις συγκλίνου-
σες απόψεις, ένα γεγονός
που εντάσσεται στη μετασει-
σμική ακολουθία και έχουμε
να κάνουμε με ακόμη περισσότερο
απομείωση της ενέργειας που υπάρχει
στο υπέδαφος, με αποτέλεσμα να μπαί-
νουμε σε μία περίοδο κανονικότητας. 

Είναι πολύ πιθανό να δούμε και άλ-

λους σεισμούς στα ίδια μεγέθη και θα
έλεγα ότι είναι και θετικό να έχουμε, για-
τί θα εκτονωθεί πολύ γρήγορα η δύνα-
μη», επεσήμανε.

Πάντως, τις τελευταίες ημέρες οι κά-
τοικοι στους Ζάρακες Ευβοίας είναι

ιδιαίτερα ανήσυχοι. Μετά τον τελευ-
ταίο μετασεισμό βγήκαν και πά-

λι στους δρόμους και πέρα-
σαν ακόμη ένα δύσκολο
βράδυ. 

«Πήγαμε και ήρθαμε ξανά,
είχε τόσο δυνατό θόρυβο που

νομίζαμε πως ήταν πάνω από 5
Ρίχτερ, η βιβλιοθήκη του σπιτιού

μου κουνιόταν τόσο δυνατά, νόμιζα πως
θα πέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά κά-
τοικος της περιοχής σε τοπικά μέσα ενη-
μέρωσης.

Το ρήγμα που προκαλεί τον χορό των Ρίχτερ 
στους Ζάρακες έχει κατεύθυνση προς το Λεκανοπέδιο, 

αλλά οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί

Με το αγαπημένο του καπέλο, ένα πακέτο τσιγάρα και υπό τους
ήχους τραπ μουσικής που λάτρευε, οδηγήθηκε στην τελευταία του
κατοικία, στα κοιμητήρια Ευόσμου, ο 16χρονος Ρομά Κώστας Φραγ-
κούλης, ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικό στη διάρκεια κατα-
δίωξης.

Σ’ ένα ατέλειωτο κονβόι θλίψης, οι Ρομά του οικισμού «Αγία Σο-
φία», όπου κατοικούσε ο έφηβος, συνόδεψαν με δεκάδες αυτοκίνητα
και δυνατή μουσική τη νεκροφόρα μέχρι τα κοιμητήρια. Εκεί βρί-
σκονταν εκατοντάδες κόσμου που έραναν το φέρετρο με λευκά λου-
λούδια μέχρι να μπει στον ιερό Ναό Παμμέγιστων Ταξιαρχών, για να
ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία και στη συνέχεια συνόδεψαν την
πομπή μέχρι τα παρακείμενα νεκροταφεία.

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την οικογένεια έδωσε

ο γενικός γραμματέας αλληλεγγύης του υπουργείου Εργασίας Γιώρ-
γος Σταμάτης, ο οποίος παρευρέθηκε στην κηδεία, ζητώντας «όλοι
μαζί, να σπάσουμε το γκέτο που δημιουργεί τον κοινωνικό αποκλει-
σμό». «Η Δικαιοσύνη αποφασίζει, εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις
της και όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος, χάνει η κοινωνία», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ο κ. Σταμάτης.

«Θέλουμε δικαιοσύνη και μια συγγνώμη από τον πρωθυπουργό
προς την οικογένεια αυτή, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σας παρα-
καλώ να σταματήσει η ιστορία να σκοτώνεται κάθε χρόνο ένα παιδί
από πυρά αστυνομικών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να μας προστα-
τεύουν και όχι να μας σκοτώνουν», δήλωσε από την πλευρά του ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τσιγγάνων και καλλιτέχνης Βα-
σίλης Παϊτέρης.

Τελευταίο αντίο με κονβόι θλίψης και τραπ μουσική για τον 16χρονο Ρομά  

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Κουνιέται η Εύβοια,

τρέμει η Αττική
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Ο
57χρονος «Μιχάλης» ο οποίος
συνελήφθη χθες το απόγευμα
της Τετάρτης στον Πειραιά
φαίνεται πως έπαιζε κομβικό

ρόλο στην υπόθεση μαστροπείας της
12χρονης στον Κολωνό. Η ανήλικη είπε
πως ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ο συνο-
δός της στα αυτοκίνητα των πελατών του
Ηλία Μίχου και αυτός που, μεταξύ άλλων,
έκλεινε τα ραντεβού της.

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε προχθές νέα ανακοί-
νωση σχετικά με τη σύλληψη του «Μιχά-
λη», ο οποίος φέρεται να εξέδιδε τη 12χρο-
νη στον Κολωνό. Σύμφωνα με όσα ανακοί-
νωσε η αστυνομία, ο άνδρας με το ψευδώ-
νυμο «Μιχάλης» συνελήφθη έπειτα από
έκδοση εντάλματος σύλληψης από την αρ-
μόδια ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη ει-
σαγγελέα.

Πληροφορίες του iefimerida.gr αναφέ-
ρουν ότι ο 57χρονος είναι συνταξιούχος
ναυτικός και έχει κόρη πέντε ετών. Ο «Μι-
χάλης», το πραγματικό όνομα του οποίου
είναι Μ.Χ., συνελήφθη κοντά στο σπίτι του
στον Πειραιά και, κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες, ήταν «σαν να περίμενε τη σύλληψή
του». Οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν
έπειτα από έρευνα των διαδικτυακών του
κινήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλλη-
φθείς έβαζε «αγγελίες» της 12χρονης σε
ιστοσελίδες διαφημίσεων οίκων ανοχής,
ανάμεσα στους οποίους και εκείνος όπου
φέρεται να εξέδιδαν το ανήλικο κορίτσι. Για
τον «Μιχάλη» φέρεται να έχει μιλήσει η
12χρονη στις καταθέσεις της, υποστηρί-
ζοντας ότι της έκλεινε ραντεβού σε ξενο-
δοχεία και την πίεζε να συναντά πελάτες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η 12χρονη δεν τον
είχε δει από κοντά, καθώς επρόκειτο να
συναντηθούν αλλά τελικά δεν συνέβη. Την
είχε φέρει τουλάχιστον σε επαφή με έναν
πελάτη, ενώ δεν έχει απασχολήσει στο πα-
ρελθόν το Τμήμα Ανηλίκων.

«Δεν γνώριζα τον Μίχο»
Ο ίδιος ο 57χρονος είχε μιλήσει πρόσφατα

στον Alpha δίνοντας τη δική του εκδοχή: «Δεν
τη συνάντησα ποτέ από κοντά τη 12χρονη. Δεν
είχα επικοινωνία ούτε με τον 53χρονο, τον κα-
τηγορούμενο. Ούτε τον ήξερα ούτε είχα κάποια
μαζί του. Η μόνη επικοινωνία ήταν μέσα από τα
μηνύματα με τη μικρή και μπορεί αυτός να είχε
και να χειριζόταν το προφίλ της. Αυτή η ιστορία
δεν είναι τωρινή. Εμένα η πρώτη κρούση μού
έγινε από ένα site. Μου λέει “θέλεις να βρε-
θούμε;” και είχε μια παιδική φωτογραφία».
Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει μπει στο στόχαστρο
των Αρχών για να καλυφθούν άλλα πρόσωπα.
Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανα-

κριτική έρευνα το πρόσωπο αυτό φέρεται να
συνόδευε το κοριτσάκι στα ερωτικά ραντεβού
που κλείνονταν μέσω της εφαρμογής που κα-
τηγορείται ότι διαχειριζόταν ο Ηλίας Μίχος.

Για την κακοποίηση της 12χρονης βρίσκον-
ται ήδη προσωρινά κρατούμενοι συνολικά
δέκα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η
μητέρα της ανήλικης αλλά και πρόσωπα που
την είχαν συναντήσει. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως ο κατηγορούμενος είχε ξεφορτω-
θεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή στη θά-
λασσα για να γλιτώσει από τις Αρχές, ενώ το
πρωί ο 57χρονος συνταξιούχος ναυτικός με-
ταφέρθηκε στη Σχολή Ευέλπιδων προκειμέ-
νου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο βρόμικος ρόλος
του «Μιχάλη»
στους βιασμούς
του Κολωνού

Αναγνώρισε άλλους
πέντε η 12χρονη

Η ανήλικη στην 4η κατάθεση που
έδωσε στους αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων
αναγνώρισε ακόμη πέντε άνδρες που
φέρεται να έχουν εμπλοκή στη δυσώ-
δη υπόθεση. Στην κατάθεσή της απο-
κάλυψε πως εκτός από τα αυτοκίνητα
στο μετρό των Σεπολίων, τον οίκο
ανοχής στο Γκάζι, το Airbnb στο κέν-
τρο της Αθήνας και το γνωστό ξενο-
δοχείο της πόλης έκανε και live sex
μεταδόσεις σε άτομα που της υποδεί-
κνυε ο Μίχος. Οι αστυνομικοί έδειξαν
στην ανήλικη φωτογραφίες ενός
60χρονου με το όνομα «Γιώργος», ο
οποίος ζητούσε φωτογραφίες και
βίντεο από τη 12χρονη.

Ποιος είναι ο 57χρονος ναυτικός που συνελήφθη
με την κατηγορία της μαστροπείας 

για τη γνωστή υπόθεση της ανήλικης
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Σ
ύνθεση που συναντά κανείς μό-
νο σε... χολιγουντιανές ταινίες
είχε η εγκληματική ομάδα που
εξάρθρωσε η Δίωξη Ναρκωτι-

κών, με την ΕΛΑΣ να συλλαμβάνει συνολι-
κά 9 μέλη της, ανάμεσά τους και βαρυποι-
νίτες με εμπόλεμο παρελθόν και καταδί-
κες δεκαετιών. 

Σέρβοι, Κροάτες, Έλληνες κι ένας Κύ-
πριος συμμετείχαν στο κύκλωμα που
έφερνε μεγάλες ποσότητες κάνναβης και

κοκαΐνης από την Ισπανία, μέσα σε συ-
σκευασίες από απορρυπαντικά, διακινών-
τας τα στη συνέχεια στον ελλαδικό χώρο
και ιδιαίτερα σε... πελάτες με «φουσκωμέ-
να» πορτοφόλια. Μάλιστα, η έρευνα της
ΕΛΑΣ δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς κά-
ποια ευρήματα -όπως οι πλάκες εκρηκτι-
κής ύλης ΤΝΤ ή ο εξοπλισμός κατασκευής
εκρηκτικών υλών- σε συνδυασμό με το...
παρελθόν ορισμένων των εμπλεκομένων
γεννά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τις προ-
θέσεις τους: εάν δηλαδή δραστηριοποι-
ούνταν μόνο στη διακίνηση ναρκωτικών ή
έκαναν κι άλλες «δουλειές». Αίσθηση, επί-
σης, προκαλεί το γεγονός ότι κανένας από
τους αλλοδαπούς δεν δούλευε, παρά μόνο
αρκούνταν στην... dolce vita, ενώ όλοι τους
διέμεναν σε διαμερίσματα Airbnb σε Άλι-
μο, Μαρούσι και Πεύκη. 

Από την DΕΑ
Η αρχική πληροφορία στη Δίωξη Ναρ-

κωτικών δόθηκε από την αμερικανική DEA
και αφορούσε κύκλωμα που διακινούσε
κάνναβη (σ.σ.: σε κατεργασμένη και ακα-
τέργαστη μορφή), καθώς και κοκαΐνη. Ως
μέλη της ταυτοποιήθηκαν Σέρβοι και Κρο-
άτες με πολύ πλούσιο ποινικό παρελθόν,
αλλά και τουλάχιστον τρεις Έλληνες (σ.σ.:
ο ένας κυπριακής καταγωγής). Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι φερόμενο ως ηγετικό στέ-
λεχος της συμμορίας είναι ένας 45χρονος
Κροάτης -ο «Nikola»-, ο οποίος εμπλέκε-

ται σε τουλάχιστον 50 ληστείες και κλοπές
στη χώρα του. Το άτομο αυτό είχε επαφές
στην Ισπανία για την εισαγωγή των ναρκω-
τικών, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι κάθε
κιλό κατεργασμένης κάνναβης κοστίζει
άνω των 10.000 ευρώ.

Κομβικό ρόλο είχε ο 47χρονος «Sasa»,

ο οποίος απασχολεί τις Αρχές για περισ-
σότερες από δύο δεκαετίες. 

Ο Σέρβος κακοποιός είναι μέλος μίας
από τις πιο σκληρές παραστρατιωτικές ορ-
γανώσεις της Ευρώπης, ενώ εμπλέκεται
και στη μεγάλη σφαγή Αλβανών γυναικό-
παιδων στο Κόσοβο το 1999. Το άτομο αυτό

είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση άνω των 20
ετών, ενώ, εκτός από το κύκλωμα διακίνη-
σης ναρκωτικών, εξετάζεται και για άλλα
εξίσου βαριά, ποινικά αδικήματα. 

Ζευγάρι εκπαιδευτικών
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και το

ζευγάρι των δασκάλων δημοτικού (σ.σ.:
ηλικίας 31 και 28 ετών αντίστοιχα), με τη
Δίωξη Ναρκωτικών να βρίσκει ποσότητα
κάνναβης στο σπίτι τους.  Σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές, η εμπλοκή του
31χρονου έχει ταυτοποιοηθεί σε ό,τι αφο-
ρά τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ για την
28χρονη είναι δεδομένο ότι γνώριζε τις
κινήσεις του συζύγου της και ενδεχομέ-
νως να συμμετείχε και αυτή στο εμπόριο.

Τέλος, ανάμεσα στους συλληφθέντες
είναι κι ένας 26χρονος Σέρβος, ο οποίος
συμμετείχε με ομάδα του αντιεξουσιαστι-
κού χώρου σε επεισόδια εναντίον αστυ-
νομικών δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά κι
ένας 28χρονος Κύπριος χούλιγκαν των
γηπέδων. 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων (σ.σ.: από 13 έως 16 ετών)
και των κηδεμόνων τους προχώρησε το Τμήμα Ασφαλείας
Κορίνθου, μετά από καταγγελία ότι το πρωί της Τετάρτης
(14/12, περί τις 11:00) παρενόχλησαν σεξουαλικά μία
14χρονη συμμαθήτριά τους, ενώ αυτή βρίσκονταν στο προ-
αύλιο του γυμνασίου που πηγαίνουν σχολείο. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι πέντε ανήλικοι έκαναν

χρήση σωματικής βίας, ακινητοποίησαν κι άρχισαν να θω-
πεύουν το 14χρονο κορίτσι στο στήθος και τα γεννητικά όρ-
γανα. Η μαθήτρια, σοκαρισμένη από το περιστατικό, έβαλε
τις φωνές, αντιστάθηκε και κατάφερε να τους ξεφύγει, κα-
ταγγέλλοντας μαζί με τη μητέρα της το περιστατικό. 

Η 44χρονη γυναίκα και το 14 ετών κοριτσάκι της περιέ-
γραψαν στις Αρχές όλα όσα συνέβησαν εν ώρα διαλείμμα-

τος. Οι αστυνομικοί, εκτός από τα ανήλικα παιδιά (σ.σ.: με
την κατηγορία της απόπειρας βιασμού), συνέλαβαν και
τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Παιδιά, δά-
σκαλοι και γονείς του Γυμνασίου της Κορίνθου παραμέ-
νουν σοκαρισμένοι απ’ αυτή την πρωτοφανή σεξουαλική
επίθεση στο κορίτσι και μάλιστα σε δημόσια θέα. 

Παπ.

Σεξουαλική επίθεση πέντε ανηλίκων σε 14χρονη μέσα στο σχολείο τους στην Κόρινθο

Σέρβος «μακελάρης», 
Κροάτης κλέφτης και 
Έλληνες... δάσκαλοι

Πολυεθνική σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά 
σε πλούσιους πελάτες εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ 



Ανάμματα... πολιτευτών
Εσείς πόσα δέντρα ανάψατε φέτος; Λόγω του

ότι είναι προεκλογική χρονιά αρκετοί ήταν οι υπο-
ψήφιοι, όχι μόνο βουλευτές αλλά και αυτοδιοικη-
τικοί, που έτρεχαν από το ένα άναμμα του δέντρου
στο άλλο. Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, εγ-
κλεισμού και περιορισμών στις εκδηλώσεις είχαν
και πάλι την ευκαιρία να βρουν αρκετό μαζεμένο
κόσμο σ’ ένα σημείο. Ε, να μην τους δουν;

««Σώστε το Παλατάκι» 
Πρώην υπουργοί Μακεδονίας - Θράκης θα συ-

ναντηθούν για να συζητήσουν για τη διάσωση και
την αξιοποίηση του εμβληματικού κτιρίου που
δεσπόζει στη θέση Μικρό Έμβολο στην Καλαμα-
ριά. Την πρόσκληση απευθύνει η Πρωτοβουλία
Πολιτών «Σώστε το Παλατάκι» και η συζήτηση
έχει θέμα το Παλατάκι ή Κυβερνείο. Η Πρωτο-
βουλία απηύθυνε πρόσκληση στους: Σταύρο Κα-
λαφάτη, Θεόδωρο Καράογλου, Ελευθερία Χατζη-
γεωργίου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μαρία Κόλλια-
Τσαρουχά, Γιώργο Ορφανό, Σωκράτη Ξυνίδη, Θε-
οδώρα Τζάκρη, Μαργαρίτη Τζίμα, Γιώργο Καλαν-
τζή, Νικόλαο Τσιαρτσιώνη, Χάρη Καστανίδη,
Γιώργο Πασχαλίδη, Γιάννη Μαγκριώτη και Στέλιο
Παπαθεμελή και ήδη κάποιοι μαθαίνουμε πως
έχουν απαντήσει θετικά.

Στο αυτόφωρο 39χρονος που πυροβόλησε
επίδοξο διαρρήκτη στο Νέο Ρύσιο 

Π
οινική δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωμα-
τικής βλάβης, παράνομη οπλοφορία και οπλο-
χρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του

39χρονου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης πυροβόλησε
και τραυμάτισε 37χρονο επίδοξο διαρρήκτη έξω από
την πόρτα του σπιτιού του. Ο 39χρονος παραπέμφθηκε
να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδι-
κείο, από το οποίο πήρε αναβολή και αφέθηκε ελεύθε-
ρος. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, το επεισόδιο έγι-
νε όταν ξύπνησε από τα γαβγίσματα του σκύλου του και
διαπίστωσε ότι ο 37χρονος αλβανικής καταγωγής προ-

σπαθούσε να διαρρήξει το παράθυρο του υπνοδωματί-
ου του. Τότε πήρε την κυνηγετική του καραμπίνα και τον
πυροβόλησε στα πόδια τραυματίζοντάς τον ελαφρά,
καθώς χρησιμοποίησε σκάγια που χρησιμοποιούν οι
κυνηγοί για πουλιά. Ο 39χρονος επικαλείται νόμιμη
άμυνα και υποστηρίζει ότι απειλήθηκε από τον επίδοξο
διαρρήκτη μέσα στο σπίτι του, επικαλούμενος μάλιστα
το γεγονός ότι ο 37χρονος νωρίτερα διέρρηξε άλλο σπί-
τι στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών του Νέου Ρυσίου. Ο
37χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να δια-
τρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ψάχνονται για τον επόμενο υποψήφιο δήμαρχο
Θεσσαλονίκης πολλές και διαφορετικές ομάδες
στελεχών στο ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε ότι ο Νίκος Αν-
δρουλάκης τους έδωσε το πράσινο φως να βρουν
αντίπαλο του Ζέρβα. 

Μαθαίνω ότι τουλάχιστον τρεις ομάδες στελε-
χών ψήνουν περιπτώσεις από την ομάδα του Γιάν-
νη Μπουτάρη και άλλες δύο από γνωστά πασοκικά
στελέχη που αναζητούν υποψήφιους από άλλες
δεξαμενές. 

Πολλές ομάδες ψάχνονται στο ΠΑΣΟΚ για δήμαρχο

Σκέψεις από Ανδρουλάκη
για την Α’ Θεσσαλονίκης

Πλημμύρισαν υποψηφίους 
οι λαϊκές αγορές

Μάλλον μπήκαμε σε φουλ προεκλογική πε-
ρίοδο στους δήμους του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος της Θεσσαλονίκης και δεν το έχω κατα-
λάβει…, αλλιώς δεν εξηγούνται οι περιοδείες
υποψηφίων δημάρχων σε λαϊκές αγορές, σε κα-
ταστήματα, σε καφενεία, σε πάρκα, με παράλλη-
λο μοίρασμα φυλλαδίων. Εάν τα «τρέχετε» από
τώρα αυτά, μερικούς μήνες πριν την κάλπη, κύ-
ριοι και κυρίες υποψήφιοι, όταν θα πλησιάζουν
οι μέρες των εκλογών τι άλλο θα κάνετε;
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συμφωνία επί 
της ουσίας
Σπυράκη - Φάμελλου
Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέν-
τα είχαν η Μαρία Σπυράκη και ο
Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο
του 1ου Rethink Forum που πραγ-
ματοποιήθηκε στους Αμπελόκη-
πους. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ
και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέ-
λυσαν το θέμα της κυκλικής οικο-
νομίας και της περιβαλλοντικής
στρατηγικής. Και ήταν πολλές φο-
ρές που οι δυο τους συμφώνησαν
πως στα θέματα του περιβάλλον-
τος χρειάζεται κοινή στρατηγική
και υπερκομματική συνεργασία. 

Μόνο ο Ψωμιάδης 
δεν κρύβεται
από τα κανάλια
Η ανάγκη των τηλεοπτικών κανα-
λιών να βρουν ανθρώπους της
Θεσσαλονίκης να μιλήσουν για
την Εύα Καϊλή τούς έχει οδηγήσει
στον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Είναι
εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν
από φίλος έως συνεργάτης, που
να ανταποκρίνεται θετικά στις
προσκλήσεις των δημοσιογρά-
φων. Ενώ ο πρώην νομάρχης δεν
έχει κανένα πρόβλημα, ακόμα και
να απαντάει για τον πατέρα της. Κατεβαίνει για 

βουλευτής 
ο Ζερβουδάκης
Από τον ΣΥΡΙΖΑ περιμέναμε υποψη-
φιότητα από τον καλλιτεχνικό χώρο
στη Θεσσαλονίκη (Τάνια Τσανακλί-
δου), τελικά από το ΜέΡΑ25 μας προ-
έκυψε. Ο λόγος για τον Δημήτρη Ζερ-
βουδάκη που ανακοίνωσε ότι θα είναι
υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονί-
κης. Γιατί όχι στην Α’ περιφέρεια; Γιατί
εκεί προορίζεται ο Μιχάλης Κριθαρί-
δης, ο νεαρός εκπρόσωπος Τύπου του
κόμματος. 

Μεγάλες πιθανότητες
έχει ο Νίκος Ανδρου-
λάκης να επιλέξει την
Α’ Θεσσαλονίκης ως
μία από τις δύο εκλο-
γικές περιφέρειες
που θα είναι υποψή-
φιος βουλευτής. Δεν
ξέρουμε αν θα την
κρατήσει, αλλά στην πόλη υπάρχει μια μουρμούρα
για αυτό, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
που βουλευτές έχασαν την έδρα από την επιλογή
του αρχηγού. Μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ το έχουν πλη-
ρώσει ακριβά, καθώς ουσιαστικά η πόλη δεν είχε
εκπροσώπηση στη Βουλή. 



Σ
την επόμενη φάση περνά η ψηφιακή «επανάστα-
ση» της πρωτεύουσας που προωθεί η δημοτική
αρχή του Κώστα Μπακογιάννη, μετά την έγκριση

του προγράμματος των έργων που υπέβαλε ο Δήμος
Αθηναίων στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με ποσό ύψους 19,8
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η επικύρωση
ήρθε με τη συνάντηση στο δημαρχείο της πόλης, του
δημάρχου με τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, που επεσήμανε
ότι «στην Αθήνα γίνεται  μια σπουδαία δουλειά και χαι-
ρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε αρωγοί της μέσω των
“ Έξυπνων Πόλεων”».

Συγκεκριμένα, τα οκτώ προγράμματα, τα οποία θα
οδηγήσουν τον Δήμο Αθηναίων στη μετάβασή του στη
νέα ψηφιακή εποχή και στη διευκόλυνση των πολιτών

σε μία σειρά από τομείς, αφορούν: ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Υποδομών Κα-
θαριότητας του Δήμου Αθηναίων, Ψηφιακό Εποπτικό
Κέντρο Επιχειρήσεων, Ψηφιακές Υπηρεσίες Έξυπνης
Γειτονιάς, ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μικρο-
κινητικότητας και Σταθμών Φόρτισης, προσωποποιημέ-
νος Πολιτο-κεντρικός «Πανόπτης» πόλης, αναβάθμιση
Δικτυακών Υποδομών υπέρ-υψηλών ταχυτήτων, ολο-
κληρωμένο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών
Κτιρίων και Υποδομών και ολοκληρωμένο Σύστημα
Ελέγχου Πρόσβασης Οχημάτων και Αστυνόμευσης στο
Εμπορικό Τρίγωνο και σε πεζόδρομους. Δίνοντας το
στίγμα ο κ. Μπακογιάννης επεσήμανε πως «Θέλουμε
έναν δήμο, ο οποίος να μιλάει με δύο “κλικ” και να λέει
“καλημέρα”. Σήμερα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα με
τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα έξυπνης πόλης».

Οι πρώτες προσφυγές
Όπως ήταν αναμενόμενο μετά την πρόσφατη

απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα
της σύνθεσης των Επιτροπών στους Δήμους, ξε-
κίνησε κιόλας το γαϊτανάκι των προσφυγών για
την ακύρωση αποφάσεων και συνεδριάσεων.
Ένας από τους πρώτους δήμους είναι αυτός της
Κηφισιάς, καθώς δύο στελέχη της παράταξης
της μείζονος αντιπολίτευσης (επικεφαλής είναι
ο πρώην δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης) με προ-
σφυγή τους στον Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής ζητούν την ακύρωση
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. Αφορ-
μή ήταν δύο αποφάσεις που ελήφθησαν σε πρό-
σφατη συνεδρίαση, ωστόσο η προσφυγή έχει
γενικότερο χαρακτήρα, καθώς υποστηρίζουν
πως «η μη νόμιμη συγκρότηση της Οικονομικής
Επιτροπής καθιστά ακυρωτέες τις προσβαλλό-
μενες πράξεις, αφού ισοδυναμεί με έκδοση
αποφάσεων από αναρμόδιο όργανο». 

ΑΑλλεπάλληλες μηνύσεις 
Σε μια αδιάκοπη προσπάθεια να σταματήσει

τους βανδάλους και τους ασυνείδητους που κα-
ταστρέφουν τη δημόσια δημοτική και ιδιωτική
περιουσία έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα η
δημοτική αρχή του Χρήστου Παππού στη Φυλή.
Μετά από κάθε περιστατικό που πέφτει στην αν-
τίληψή τους, σπεύδουν στο Τμήμα Ασφαλείας
Άνω Λιοσίων προκειμένου να καταθέσουν μηνυ-
τήρια αναφορά. Έτσι, μετά τους αντιδημάρχους
Μιχάλη Οικονομάκη, Βασίλη Γεωργιάδη και
Γιώργο Ραφτέλη είχε σειρά ο αναπληρωτής δή-
μαρχος Μαρίνος Σαρλάς να υποβάλει μήνυση
κατά των βανδάλων, που αφαιρούν τοποθετημέ-
να υδρόμετρα των καταναλωτών νερού για να τα
πουλήσουν ως σκραπ.

!
Δήμαρχοι στις Αποκεντρωμένες
Δύο πολύ έμπειροι δήμαρχοι ορίστηκαν από τον υπουργό Εσω-
τερικών Μάκη Βορίδη ως Ειδικοί Γραμματείς στις Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις Αττικής και
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, στην Αττική τη
θέση αναλαμβάνει ο πρώην δή-
μαρχος Χαλανδρίου Γρηγόρης
Ζαφειρόπουλος, που εξελέγη
δύο φορές (το 2002 έως και το
2006) και αποχώρησε χωρίς να
συμμετάσχει στις εκλογές του
2010. Στην Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας τοποθετήθηκε ο επί
τέσσερις τετραετίες δήμαρχος
Λάρισας Κώστας Τζανακούλης.
Όπως επισημαίνει ο κ. Βορίδης
«όλοι οι νέοι γραμματείς έχουν
υπηρετήσει τη χώρα από δια-
φορετικούς νευραλγικούς το-
μείς, κυρίως στον χώρο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και της
Περιφερειακής Διοίκησης,
πάντα από θέσεις ευθύνης και κρίνονται κατάλληλοι για να επι-
τύχουν την αναμόρφωση της λειτουργίας των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων».
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Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός με οκτώ νέα καινοτόμα έργα 
Δήμος Αθηναίων

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νότια
της Αθήνας, ο πρώην «πασοκογενής» δή-

μαρχος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε
«άνοιγμα» προς τα αριστερά προκειμένου να

«χτυπήσει» τον νυν ομοϊδεάτη του δήμαρχο; Σύμφω-
να με τις φήμες που κυκλοφορούν στην πόλη, προ-
ωθεί συνεργασία με «αριστερή παράταξη» που ανα-
δομείται προκειμένου να δημιουργήσει κάποιον πό-
λο που να μπορεί να διεκδικήσει τον δήμο, χωρίς
όμως να υπολογίσει τις αντιδράσεις που δημιουργεί
μέσα στη δική του παράταξη…   

Η εξέλιξη των σημαντικών έργων που
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής στην
πόλη της Μεταμόρφωσης ήταν το βασικό
θέμα στη συνάντηση που είχε ο περιφερει-
άρχης Γιώργος Πατούλης με τον δήμαρχο
Στράτο Σαραούδα. Ο κ. Πατούλης εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του για τους ταχείς
ρυθμούς που προχωρούν τα έργα στην πε-
ριοχή, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην
ολοκλήρωση κρίσιμων αντιπλημμυρικών
έργων, στα έργα ανάδειξης του Αδριάνειου
Υδραγωγείου, το οποίο αποτελεί μια βασι-
κή πηγή νερού για την άρδευση του Δήμου,
αλλά και στα έργα ανακατασκευής του
κόμβου Ράλλη, η οποία θα επιφέρει ση-
μαντική βελτίωση στην κυκλοφορία της
περιοχής. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης
τοποθετούμενος σε αίτημα του δημάρχου
για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών
μονάδων, ανέφερε πως η Περιφέρεια αν-
ταποκρίνεται θετικά και στηρίζει τα αιτή-
ματα που αφορούν τόσο την αναβάθμιση
των σχολείων όσο και τη δημιουργία αθλη-
τικών υποδομών. 

«Μεταμόρφωση» 
σε σύγχρονη πόλη  
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Τ
ο... colpo grosso πέτυχε η
ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων με
το «Καλάθι του Νοικοκυρι-

ού», οδηγώντας σε μείωση των επιβα-
ρύνσεων για τους καταναλωτές. 

Με βάση τα στοιχεία από την πρώτη
μέρα λειτουργίας του μέτρου (2 Νοεμ-
βρίου), φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί ο
στόχος της συγκράτησης και εξοικονό-
μησης χρημάτων για τους καταναλω-
τές, πέρα και από τις πιο αισιόδοξες
εκτιμήσεις. Έτσι, ενώ ξεκίνησε με κό-
στος 124,62 ευρώ, τώρα η αξία του έχει
υποχωρήσει στα 109,08 ευρώ. Συνε-
πώς, ο καταναλωτής... απέφυγε αυξή-
σεις 15,12 ευρώ ανά εβδομάδα ή 66,50
ευρώ μηνιαίως ή 796,74 ευρώ ετησίως,
που αντιστοιχούν σε σχεδόν
έναν βασικό μισθό και επι-
πλέον 20% αυτού! 

Η μείωση αυτή σε
μεγάλο βαθμό διευ-
κολύνεται και από το
γεγονός ότι η λει-
τουργία του «καλαθι-
ού» συνέπεσε με την
επιβράδυνση του ρυθ-
μού αύξησης των τιμών
της ηλεκτρικής ενέργειας,
των καυσίμων και του κόστους πα-
ραγωγής. Ωστόσο, αυτή η... λιγότερη
αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση
των τιμών δεν θα είχε τα αποτελέσματα
που έχει στην αξία του «καλαθιού», εάν
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων δεν έκανε δύο κινήσεις-ματ, οι
οποίες εν τέλει αυξάνουν το όφελος
για τους καταναλωτές. Ειδικότερα:

1 Ο καθορισμός των 51 κατηγο-
ριών προϊόντων εστίασε την

προσοχή των κατα-
ναλωτών προς αυτήν

την κατεύθυνση, εντείνον-
τας τον ανταγωνισμό των αλυσί-

δων σούπερ μάρκετ, σχετικά με το
κατά πόσο η καθεμία από αυτές μπο-
ρεί να διαθέσει το φθηνότερο καλάθι
στον καταναλωτή. Σημειώνεται ότι
όταν ανακοινώθηκε το σχέδιο για το
«Καλάθι του Νοικοκυριού», η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού ζήτησε αμέσως
τα στοιχεία προκειμένου να «σκανά-
ρει» το ενδεχόμενο εναρμονισμένων
πρακτικών με τις τιμές, κάτι που τελι-

κώς δεν έγινε, καθώς λειτούργησε ο
ανταγωνισμός. 

2 Η λειτουργία του ανταγωνι-
σμού μεταξύ των αλυσίδων

συνδυάστηκε με την παρουσία Γεωρ-
γιάδη κάθε Τετάρτη στην πιο φθηνή
αλυσίδα, γεγονός που αποτελεί...
πρόκληση για όλες, έτσι ώστε να προ-
σαρμόσουν αναλόγως τις τιμές τους.
Τα στοιχεία από τη λειτουργία του
«Καλαθιού του Νοικοκυριού» δεί-
χνουν ότι το αυξημένο ενδιαφέρον
για τα προϊόντα του οδήγησε σε αύξη-
ση του τζίρου. Έτσι, οι αλυσίδες βλέ-

ποντας ότι αυξάνεται η πελατεία και
ως εκ τούτου οι πωλήσεις, αποδέχ-
θηκαν τη συμπίεση των περιθωρίων
κέρδους, προκειμένου να διατηρή-
σουν τα μεγέθη τους, αλλά και τη ροή
καταναλωτών. Άλλωστε, η αύξηση
της πελατείας οδηγεί σε αύξηση των
πωλήσεων και ως εκ τούτου, ακόμη
και μέσα από τη συμπίεση του περι-
θωρίου κέρδους, ο τζίρος φέρνει τα
κέρδη. 

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργιάδης, με
την... επίσκεψή του σε κατάστημα
αλυσίδας που έχει το ακριβότερο «κα-
λάθι» στέλνει το μήνυμα ότι όποιος
δεν προσαρμόζεται στον ανταγωνι-
σμό, στο τέλος χάνει, αφού οι κατανα-
λωτές βρίσκουν και αλλού... πορτοκα-
λιές που κάνουν πορτοκάλια!

Η αυξημένη τουριστική και κατασκευαστική δρα-
στηριότητα κατά το γ΄ τρίμηνο του έτους, σε συν-
δυασμό με τα υψηλότερα επίπεδα του βασικού μι-
σθού, ώθησε το μισθολογικό κόστος κατά 11%, ενώ
την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις αναζητούσαν 24.000
εργαζομένους, τους οποίους δεν βρήκαν ποτέ! 

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
δείχνουν την ισχυρή δυναμική της οικονομικής
δραστηριότητας στο peak της φετινής χρονιάς,
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο περσινό
γ’ τρίμηνο το μισθολογικό κόστος είχε καταγρά-

ψει μείωση κατά 2,5% σε σχέση με το 2020, ως
αποτέλεσμα των μειωμένων κρατικών ενισχύσε-
ων στους μισθωτούς, αλλά και των χαμηλότερων
μισθών πριν γίνει η αναπροσαρμογή του κατώτα-
του μισθού. 

Από την άλλη πλευρά, παρά τον υψηλό αριθμό
των ανέργων καταγράφεται σημαντικό κενό σε θέ-
σεις που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των κενών
θέσεων εργασίας κατά το γ’ τρίμηνο του φετινού
έτους παρουσίασαν αύξηση κατά 60,8% σε σχέση

με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Έτσι, προέκυψε
ένα μεγάλο κενό στην απασχόληση, καθώς οι επι-
χειρήσεις αναζητούσαν, αλλά δεν βρήκαν ποτέ
24.324 εργαζομένους, προκειμένου να καλύψουν
τις ανάγκες τους. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο το
κενό αυτό αντιστοιχούσε σε 15.125 θέσεις, αποδει-
κνύοντας πρακτικά ότι η ισχυροποίηση της ανα-
πτυξιακής δυναμικής της οικονομίας συνοδεύτηκε
μεν από αύξηση της απασχόλησης και μείωση της
ανεργίας, αλλά όχι και με πλήρη απορρόφηση των
προσφερόμενων θέσεων εργασίας.

Αύξηση μισθών 11% με 24.000 κενές θέσεις εργασίας το γ΄ τρίμηνο του έτους!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

H μαγκιά Γεωργιάδη με... 
το «Καλάθι του Νοικοκυριού»

Το... ανέλπιστο όφελος για τους καταναλωτές
εν μέσω υψηλού πληθωρισμού

ύν
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Ελληνικός Χρυσός και η Eldo-
rado Gold ανακοίνωσαν την
επιτυχή ολοκλήρωση δύο ση-
μαντικών ορόσημων για την

εξέλιξη της επενδυτικής δραστηριότη-
τάς τους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη
Β. Ελλάδα. Καταρχάς, η Ελληνικός Χρυ-
σός -εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρι-
κή της Eldorado Gold- ολοκλήρωσε τη
σύναψη μακροχρόνιου κοινοπρακτικού
δανείου από την Εθνική Τράπεζα και την
Τράπεζα Πειραιώς, συνολικού ύψους
680 εκατ. ευρώ, με το οποίο διασφαλίζε-
ται η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης
της ανάπτυξης του έργου των Σκουριών
στη Βόρεια Ελλάδα. 

Στο ποσό των 680 εκατ. περιλαμβάνε-
ται και δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ύψους 100 εκατ.
ευρώ. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης
για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των
Σκουριών θα καλυφθεί στο σύνολό του
από την μέτοχο της Ελληνικός Χρυσός,
Eldorado Gold. 

Η εκταμίευση των κεφαλαίων υπό-
κειται στους συνήθεις όρους σύναψης
κοινοπρακτικών δανείων Project Fi-
nance και η πρώτη χορήγηση προβλέ-
πεται να καταβληθεί εντός του πρώτου

τριμήνου του 2023.
Επίσης, η Ελληνικός Χρυσός ανακοί-

νωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της El-
dorado Gold, στο πλαίσιο της υπογραφής
του ως άνω μακροχρόνιου κοινοπρακτι-
κού δανείου, προχώρησε στη λήψη της
επενδυτικής απόφασης σχετικά με την
επανέναρξη των κατασκευών στις Σκου-
ριές με την ολοκλήρωση της δανειοδοτι-
κής διαδικασίας.

Πάνω από 1.400 σταθερές και 
800 πρόσθετες θέσεις εργασίας

Με τις παραπάνω εξελίξεις ανοίγει ο
δρόμος για την πλήρη κατασκευή του νέ-
ου υπερσύγχρονου μεταλλείου των
Σκουριών και την αξιοποίηση ενός παγ-
κοσμίου κλάσης κοιτάσματος χρυσού
και χαλκού, που θα προσφέρει μακρο-
πρόθεσμη αξία στην εθνική και την τοπι-
κή οικονομία. Η ανάπτυξη των Σκουριών
αναμένεται να δημιουργήσει σε βάθος
25ετίας περίπου 1.400 σταθερές και κα-

λά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην
περιοχή και περί τις 800 πρόσθετες κατά
τη διάρκεια του κατασκευαστικού έργου.

Συνολικά, η πλήρης ανάπτυξη των Με-
ταλλείων Κασσάνδρας θα δημιουργήσει
5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργα-
σίας, ενώ θα συνεισφέρει φορολογικά
έσοδα άνω των 2 δισ. δολαρίων για το ελ-
ληνικό Δημόσιο από φόρους και εισφο-
ρές και άνω των 4 δισ. δολαρίων σε εκτι-
μώμενη αξία αγορών προς Έλληνες
προμηθευτές.

Κατά τη διάρκεια ζωής των Μεταλ-
λείων Κασσάνδρας θα επενδυθούν 80
εκατ. δολάρια σε προγράμματα εταιρι-
κής υπευθυνότητας για την ανάπτυξη
προγραμμάτων και την υλοποίηση ανα-
πτυξιακών έργων που θα ωφελήσουν
αποκλειστικά την τοπική οικονομία.
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένα πρό-
τυπο Τεχνικό Κέντρο Εκπαίδευσης για
την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ερ-
γαζομένων.

Αρχές του 2023 ξεκινά το έργο
Το κατασκευαστικό έργο αναμένεται

να ξεκινήσει στις αρχές του 2023 και να
διαρκέσει περίπου τρία έτη. Το έργο θα
κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με
τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυ-
πα, σύμφωνα και με τη Μελέτη Περι-
βαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώ-
σεων (ESIA) που έχει ολοκληρώσει η
Ελληνικός Χρυσός.

«Οι Σκουριές εκφράζουν την επόμενη
φάση ανάπτυξης της Eldorado, παρά-
γοντας σημαντική αξία για όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη μας με εύρωστους οικο-
νομικούς δείκτες έργου, ενώ παρέχουν
πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινότητες
και στην οικονομία της Ελλάδας», δήλω-
σε ο Στιβ Ράιντ, πρόεδρος του ΔΣ της El-
dorado Gold. «Έχοντας την ευκαιρία να
επισκεφτούμε πρόσφατα τις Σκουριές,
το διοικητικό συμβούλιο και η ηγετική
ομάδα της Eldorado είμαστε ενθουσια-
σμένοι που θα ξαναρχίσει η κατασκευή
στις Σκουριές και θα θέσουμε σε παρα-
γωγή αυτό το παγκοσμίου κλάσης μεταλ-
λείο. Εκ μέρους του διοικητικού συμ-
βουλίου, θα ήθελα να συγχαρώ την ομά-
δα γι’ αυτό το σημαντικό ορόσημο».

Σειρά στο success story των παραχωρήσεων του διε-
θνούς αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
(ΔΑΑ) και των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fra-
port Greece παίρνει ο κρατικός αερολιμένας Καλαμάτας
«Καπετάν Βασίλης Κωσταντακόπουλος».

Η απόφαση πάρθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό
μετά από συνάντηση που είχε προ μηνών με στελέχη του
Υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ και ακολούθησε η έναρξη
διεθνούς διαγωνισμού, στις αρχές του περασμένου Σε-
πτέμβρη από το Υπερταμείο, για την αξιοποίηση του αε-
ροδρομίου Καλαμάτας μέσω παραχώρησης, με στόχο την
αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των

υποδομών του και ιδίως του terminal. Η αλματώδης ανά-
πτυξη του αεροδρομίου καθιστά απαραίτητη την επένδυ-
ση, καθώς εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τους 500.000 επι-
βάτες πολύ νωρίτερα από το τέλος της τρέχουσας δεκαε-
τίας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο της
Καλαμάτας είναι μεγάλο και οι μνηστήρες μετά την πρώτη
φάση του διαγωνισμού είναι τέσσερις. 

Ανάμεσα στα επενδυτικά σχήματα ξεχωρίζουν οι Μυτι-
ληναίος ΑΕ - Corporation America Airports SA, οι Egis
Airport Operation - Aktor Concessions Single Member
SA - Aéroports de la Cote d’Azur, καθώς και το σχήμα
Fraport AG - Delta Airport Investments AE - Πηλέας ΑΕ.

Η προεπιλογή των διαγωνιζομένων θα σημάνει την
έναρξη της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού και αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του
2023.  «Η λύση είναι να βρούμε ποια άλλα αεροδρόμια,
είτε σε clusters (ανά ομάδα) μπορούν να «φύγουν» για
κάποια χρόνια παραχώρησης, είτε να εξετάσουμε άλλες
λύσεις, ώστε και αυτά τα αεροδρόμια, σιγά σιγά, να μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν στο επίπεδο των υπηρεσιών
που θέλουμε να παρέχουμε», τόνισε ο Κώστας Καραμαν-
λής από βήματος του συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Προχωρά η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας 

Χρηματοδότηση
ύψους 680 εκατ. 
για τις Σκουριές

Η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε τη σύναψη μακροχρόνιου
κοινοπρακτικού δανείου και ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη 

κατασκευή  του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου 



Ξ
εκινά από την 1η/1/2023
το... ξεκαθάρισμα του μη-
τρώου ανέργων της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Απα-

σχόλησης, καθώς στο εξής στις
τρεις αρνήσεις πρότασης για εργα-
σία θα διαγράφεται από το μητρώο,
ενώ ενεργοποιείται και το μπόνους
των 300 ευρώ σε μακροχρόνια
ανέργους που αναζητούν ενεργά
εργασία.

Χθες υπεγράφησαν οι Υπουργι-
κές Αποφάσεις για το Ψηφιακό
Μητρώο, την Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ
και το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο
Δράσης, τα οποία αποτελούν τα ερ-
γαλεία της ΔΥΠΑ για τον έλεγχο
στην αγορά εργασίας αλλά και την
πολιτική επιδομάτων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Κωστής Χατζη-
δάκης δήλωσε σχετικά ότι «η Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης περνά-
ει σε μια νέα εποχή με ψηφιακό εκ-
συγχρονισμό», ενώ ο διοικητής της
ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης υπο-
γράμμισε ότι «η υλοποίηση του νό-
μου “Δουλειές Ξανά” σηματοδοτεί

τη μετεξέλιξη του τέως ΟΑΕΔ σε μια
σύγχρονη, ευρωπαϊκή Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης».

Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο:
1. Το μητρώο του τέως ΟΑΕΔ γίνε-

ται ψηφιακό με απόφαση των υπουρ-
γών Εργασίας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη. Οι εγγεγραμμέ-
νοι στα μητρώα θα μεταφερθούν αυ-
τομάτως στο Ψηφιακό Μητρώο χωρίς
καμία δική τους ενέργεια. Το Μητρώο
θα περιλαμβάνει στοιχεία ταυτότη-
τας, επικοινωνίας κ.λπ.

2. Η κάρτα ανεργίας γίνεται ψη-
φιακή και θα είναι διαθέσιμη έως
το τέλος του έτους με την ενεργο-
ποίηση στο «πορτοφόλι» (wallet)
του gov.gr (όπως η ταυτότητα και η
άδεια οδήγησης).

3. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο
Δράσης θα αναθεωρείται ανά 6, 12
και 18 μήνες, εφόσον ο άνεργος
δεν βρίσκει δουλειά.

4. Τα βοηθήματα στους μακρο-

χρόνια ανέργους άνω των 12 μηνών
θα καταβάλλονται με τα εκάστοτε
εισοδηματικά και όχι περιουσιακά
κριτήρια. Τα εισοδηματικά κριτή-
ρια είναι ίδια με τα αντίστοιχα του
πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή
έως 16.000 ευρώ για άγαμους, χή-
ρους και διαζευγμένους, 24.000
ευρώ για έγγαμους και προσαύξη-
ση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ
για μονογονεϊκές οικογένειες φτά-
νει τα 27.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη,
1 στους 3 μακροχρόνια ανέργους εί-
ναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της
ΔΥΠΑ για περισσότερα από 5 χρόνια,
ενώ 40.000 άτομα που είναι εγγε-
γραμμένα στο μητρώο για περισσό-
τερο από έναν χρόνο έχουν ετήσιο
εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ.
Από αυτούς οι 13.000 έχουν εισόδη-
μα πάνω από 30.000 ευρώ, περισσό-
τεροι από 15.000 είναι εγγεγραμμέ-
νοι στο μητρώο για πάνω από 5 χρό-
νια και 1.232 με εισόδημα πάνω από
30.000 ευρώ είναι εγγεγραμμένοι
στο μητρώο για πάνω από δέκα χρό-
νια. Επιπλέον υπάρχουν περιπτώ-
σεις ατόμων που παραμένουν ακόμη
και 20 χρόνια εγγεγραμμένοι, ενώ
δηλώνουν εισοδήματα 50.000,
60.000 ή ακόμη και 100.000 ευρώ
ετησίως και διαμένουν σε ακριβές
περιοχές! 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οι προτάσεις 
των τραπεζών για 
τα ενήμερα στεγαστικά
ευάλωτων νοικοκυριών

Κάλυψη μέρους των αυξήσεων στις μη-
νιαίες δόσεις των δανείων μόνο για ευάλω-
τους δανειολήπτες που είναι ενήμεροι και
δεν ξεπερνούν κάποια εισοδηματικά και
περιουσιακά όρια περιλαμβάνει το σχέδιο
των τραπεζών, που δόθηκε στη δημοσιότη-
τα χθες το βράδυ. 

Δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα
είναι οι δανειολήπτες με στεγαστικό δά-
νειο ή και δάνειο μικρών επιχειρήσεων,
που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφά-
λεια στην 1η κατοικία. Τα εισοδηματικά
κριτήρια που τίθενται αφορούν ετήσιο ει-
σόδημα μέχρι 7.000 ευρώ, προσαυξανόμε-
νο κατά 3.500 ευρώ ανά μέλος της οικογέ-
νειας, με όριο και μέγιστο ετήσιο εισόδημα
21.000 ευρώ. Επιπλέον, τίθεται και το περι-
ουσιακό κριτήριο της αξίας της κύριας κα-
τοικίας έως 180.000 ευρώ, σύμφωνα με τον
ΕΝΦΙΑ, ενώ οι καταθέσεις δεν πρέπει να
ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ, με προσαύξηση
3.500 ευρώ για κάθε μέλος και με ανώτατο
όριο καταθέσεων 21.000 ευρώ.

Οι τράπεζες διευκρινίζουν ότι ενήμερες
είναι οι οφειλές που δεν ξεπερνούν σε κα-
θυστέρηση τις 90 ημέρες, ενώ αποκλείον-
ται οι οφειλές που δημιουργούνται από νέα
δάνεια, τα οποία θα χορηγηθούν μετά τη
χθεσινή ημερομηνία. Οι τράπεζες θα επι-
δοτήσουν το 50% της αύξησης του επιτο-
κίου (με ημερομηνία υπολογισμού της αύ-
ξησης την 30.6.2022), ενώ θα διακόπτεται
εάν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος
στην εξυπηρέτηση της δόσης του για χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.
Το σχήμα της επιδότησης περιλαμβάνει τη
δημιουργία ενός ταμείου εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης, με ισόποσες εισφορές των
4 συστημικών τραπεζών, το οποίο ωστόσο
θα είναι στη διαχείριση τρίτου φορέα
(ΕΓΔΙΧ) μέσω της πλατφόρμας «Γέφυρα»,
στην οποία θα υποβάλλεται και η αίτηση
του δικαιούχου. Τέλος, η διάρκεια της επι-
δότησης ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ η προ-
θεσμία υποβολής της αιτήσεως θα οριστεί
και θα ανακοινωθεί.
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Ψηφιακή κάρτα, διαγραφή
στην τρίτη άρνηση για 

δουλειά και μπόνους 300 €
σε όσους αναζητούν 

ενεργά εργασία 
για πολλά χρόνια

Μεγάλο ξεκαθάρισμα
στη λίστα ανέργων



Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η
έναρξη της κανονικής λειτουργίας της νέας μονάδας
συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος 826 MW του
Ομίλου Mytilineos, καθώς η μονάδα βρίσκεται ήδη
σε δοκιμαστική λειτουργία, όπως αποκάλυψε ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευάγ-
γελος Μυτιληναίος, κατά την παρουσίαση της νέας
οργανωτικής δομής της επιχείρησης. 

Συμπλήρωσε, δε, πως το εν λειτουργία χαρτοφυ-
λάκιο της εταιρείας σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
θα ξεπεράσει τα 2 GW, καθιστώντας τον όμιλο έναν
από τους μεγαλύτερους «παίκτες» στον χώρο της
θερμοηλεκτρικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάλογη αναπτυξιακή τροχιά επιδεικνύει και το

χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στον τομέα της λιανικής
ρεύματος. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Mytilineos
σημείωσε πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εξαγοράς της Watt+Volt, η εταιρεία διαθέτει συνολι-

κά 550.000 πελάτες. Συνδυαστικά, το μερίδιο αγοράς
της Protergia και της Watt+Volt πλέον αγγίζει το 16%,
συνυπολογίζοντας και την κατανάλωση της Αλουμί-
νιον της Ελλάδος, η οποία σταδιακά «περνά» στην
Protergia. Το προσεχές διάστημα, πιθανότατα μέχρι
το 2024 που η Protergia θα αρχίσει να καλύπτει πλή-
ρως πλέον τα φορτία της Αλουμίνιον της Ελλάδος, θα
ξεπεράσει το 20% της ελληνικής κατανάλωσης. 

Την ίδια στιγμή, η συνολική δυναμικότητα του χαρ-
τοφυλακίου ΑΠΕ της Mytilineos είναι της τάξεως των
8,5 Γιγαβάτ, από τα οποία μονάδες ΑΠΕ 480 Μεγαβάτ
βρίσκονται σε λειτουργία, τα 560 Μεγαβάτ υπό κατα-
σκευή, 2,5 Γιγαβάτ έτοιμα για κατασκευή και περί-
που 5 Γιγαβάτ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
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Άμεσα σε κανονική λειτουργία η νέα μονάδα φυσικού αερίου 826 MW της Mytilineos 

του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ο ενδεχόμενο deal ΔΕΗ - Enel
συνιστά μια επενδυτική κίνηση
που, αν καταλήξει επιτυχώς, θα
αποτελέσει ορόσημο για τη μετέ-

πειτα πορεία της ΔΕΗ στον ενεργειακό
«στίβο» τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων
της χώρας. 

Κι αυτό, καθώς το ρουμανικό «πακέτο»
των Ιταλών αφορά μια μικρή ΔΕΗ, με δί-
κτυα σε τρεις διαφορετικές περιοχές, 3
εκατομμύρια πελάτες στη λιανική και 550
MW εν λειτουργία έργα ΑΠΕ, καθώς και
2.000 MW σε ώριμο στάδιο. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ την Τε-
τάρτη το βράδυ, οι δύο εταιρείες ξεκινούν
αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για το
σύνολο του ενεργειακού χαρτοφυλακίου
της Enel στη Ρουμανία, οι οποίες θα διαρ-
κέσουν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου
2023. 

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση
δεν σημαίνει ότι διακόπτονται οι συνομιλίες
της Enel με τους υπόλοιπους «μνηστήρες»,
αλλά ότι η ιταλική εταιρεία στέλνει ένα σα-
φές σήμα στην αγορά (και στους υπόλοι-

πους διεκδικητές) πως η ΔΕΗ έχει προβά-
δισμα για την εξαγορά των asset. Επομέ-
νως, εκ των πραγμάτων η συμφωνία βρί-
σκεται πολύ κοντά, η οποία εκτιμάται ότι θα
μπορούσε να κλείσει στα 1,3-1,4 δισ. ευρώ. 

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον
Τον δρόμο για την είσοδο της ΔΕΗ στα

Βαλκάνια και στη διεθνή αγορά των πράσι-
νων deals άνοιξε η αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου του 2021 και η είσοδος στην επι-
χείρηση νέων κεφαλαίων που αναμένεται
να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του με-
γαλύτερου επιχειρηματικού επενδυτικού
πλάνου στην ελληνική αγορά, ύψους 8,4
δισ. ευρώ.

Εκτός των έργων 8,1 GW σε μονάδες
ΑΠΕ, ο στόχος της ΔΕΗ για έξοδο στα Βαλ-

κάνια παραπέμπει στον ρόλο που είχαν οι
τράπεζες στη δεκαετία του ’90, με πρώτους
στόχους τη Ρουμανία και μετά τη Βουλγα-
ρία. Δύο χώρες, στις οποίες το νέο επικαι-
ροποιημένο business plan της επιχείρη-
σης κάνει, όχι τυχαία, ειδική αναφορά.

Στη μεν πρώτη, η αγορά ΑΠΕ «τρέχει» με
ρυθμό ανάπτυξης 8%, με στόχο η εγκατε-
στημένη ισχύς να έχει φτάσει τα 6 GW ως το
2030. Στη δεύτερη, η αγορά αναπτύσσεται
με 15% και ο στόχος είναι επιπλέον 3 GW ως
το 2030.

Στίγμα των προθέσεων της επιχείρησης εί-
χε δώσει παλαιότερα μιλώντας σε περσινή
εκδήλωση του Bloomberg ο επικεφαλής της
επιχείρησης Γιώργος Στάσσης, περιγράφον-
τας μια ΔΕΗ, «η οποία το 2030 θα είναι μια
μοντέρνα επιχείρηση και leader στην αγορά

της ΝΑ Ευρώπης», ενώ σε ανάλογη περίστα-
ση είχε εξαγγείλει ότι «σύντομα θα είμαστε σε
θέση να περιγράψουμε με μεγαλύτερη λε-
πτομέρεια τον επόμενο αναπτυξιακό κύκλο
και την επέκταση στο εξωτερικό».

Πρόκειται για κίνηση που, αν καταλήξει
επιτυχώς, θα είναι κεφαλαιώδους σημα-
σίας όχι μόνον για τη ΔΕΗ, αλλά και σε εθνι-
κό επίπεδο, καθώς η ηλεκτρική εταιρεία
της χώρας θα τοποθετηθεί σε έναν κρίσιμο
ηλεκτρικό διάδρομο με ιδιαίτερη σημασία
στη σημερινή συγκυρία. Για την ίδια τη ΔΕΗ
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για
πολύ μεγάλη εξέλιξη που θα την καταστή-
σει σοβαρό περιφερειακό ενεργειακό
«παίκτη» και σχεδόν θα διπλασιάσει τα με-
γέθη της. 

Δυναμικό μπάσιμο στην αγορά
των Βαλκανίων από 
την επιχείρηση που υπέγραψε
σύμβαση αποκλειστικότητας
με τους Ρουμάνους για 
την απόκτηση του «πακέτου»
των δραστηριοτήτων τους

Κίνηση ματ
της ΔΕΗ, 
εξαγοράζει
την Enel Romania



Την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του
κλάδου των ΑΠΕ στην Motor Oil Renewable Ener-
gy Μονοπρόσωπη ΑΕ (MORE)), θυγατρική της
Motor Oil, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Συγκεκριμέ-
να, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, μετά τη λήψη
όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών από
τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, στις 14.12.2022 υλοποιήθηκε η συ-
ναλλαγή για τη μεταβίβαση από την εταιρεία του
75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
προς την εταιρεία Άνεμος Res Holdings AE (Άνε-
μος Holdings) θυγατρικής της MORE κατά 75%,
και στην οποία η Ελλάκτωρ συμμετέχει με ποσοστό 25%. Το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση του ποσοστού 75%
στην Άνεμος Holdings ανήλθε σε 671,5 εκατ. ευρώ (equity value).
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H
μεγάλη εικόνα της αγο-
ράς παραμένει θετική,
καθώς, μολονότι δεν γί-
νονται πολύ μεγάλες κι-

νήσεις και εισροές τέτοιες που θα
άλλαζαν επίπεδα στον Γενικό Δεί-
κτη, εντούτοις σοβαρές πωλήσεις
δεν βγαίνουν και όλα τα συμφραζό-
μενα δείχνουν ότι υπάρχει θετική
προσμονή για το άμεσο μέλλον, πα-
ρά ανησυχία για νέα χαμηλά. Η αί-
σθηση είναι πως η ελληνική αγορά -
και πιθανότατα και οι ξένες- έχουν
δει τα χειρότερα τόσο σε ό,τι αφορά
τις επιπτώσεις του πολέμου και της
ενεργειακής κρίσης, όσο και την
πίεση από την αλλαγή πολιτικής των
κεντρικών τραπεζών στο θέμα των
επιτοκίων, οπότε πλέον αρχίζουν και
«διαβάζουν» υπό άλλο πρίσμα τις
εξελίξεις. Τεχνικά, ο Γενικός Δεί-
κτης έχει δώσει αγοραστικό σήμα,

το οποίο αναιρείται με επιστροφή
χαμηλότερα των 893 μονάδων. Όσο
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 893
και, ακόμα καλύτερα, υψηλότερα
των 910 μονάδων, δεν μπορεί να

αποκλειστεί κίνηση προς τις 931,
937-944 (gap), 958-960 και 973 μο-
νάδες. Η επόμενη στήριξη στις 879,
868-861 μονάδες (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών).

Frigoglass: Αύξηση
πωλήσεων 27,9% 
στο 9μηνο 

Αυξημένες πωλήσεις και μικρή μεί-
ωση των λειτουργικών κερδών κατέ-
γραψε για το 9μηνο του 2022 η Frigo-
glass. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε
375,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά
27,9% σε σχέση με το 9μηνο του 2022. Τα
λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε
27,67 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,6%
σε ετήσιο επίπεδο.

Μύλοι Κεπενού:
Αυξημένες κατά 70,1% 
οι πωλήσεις 

Στα 20,53 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πω-
λήσεις για τους Μύλους Κεπενού το γ’
τρίμηνο του 2022 και στα 55,24 εκατ. ευ-
ρώ το 9μηνο έναντι ευρώ 12,97 εκατ. και
ευρώ 32,47 εκατ. κατά τις αντίστοιχες
περιόδους της χρήσης 2021. Τα κέρδη
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτι-
κών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε 1,19 εκατ. ευρώ
κατά το γ’ τρίμηνο 2022 και 3,21 εκατ.
ευρώ για την περίοδο 01.01.2022-
30.09.2022 έναντι 0,83 εκατ. ευρώ και
1,94 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες πε-
ριόδους της χρήσης 2021.

Τεχνική Ολυμπιακή: 
Στα 9.615 χιλ. ευρώ 
ο κύκλος εργασιών 

Σχεδόν διπλασιασμό του κύκλου εργα-
σιών το 9μηνο του 2022 κατέγραψε η Τε-
χνική Ολυμπιακή, καθώς ανήλθε στα
9.615 χιλ. ευρώ έναντι 4.867 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν σημειώθη-
καν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή
θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση του
ομίλου κατά το γ’ τρίμηνο του 2022, ενώ
εντός του τελευταίου τριμήνου ο όμιλος
δεν έχει λάβει κανένα νέο δάνειο. 

Πολλές προσωπικές αναφορές έκανε ο Ευάγ-
γελος Μυτιληναίος στο πλαίσιο της παρουσίασης
της εταιρικής αναδιοργάνωσης της Mytilineos.
Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από αυτές αφορούσε
στην απόκτηση της ΜΕΤΚΑ, που ήταν το πρώτο
«hostile takeover» στην ιστορία του ελληνικού
Χρηματιστηρίου. Ο επικεφαλής της Mytilineos,
λοιπόν, παρομοίασε τον εαυτό του με τον Γκόρν-
τον Γκέκο, τον χρηματιστή που υποδυόταν ο
Μάικλ Ντάγκλας στην ταινία «Wall Street». Και
αυτό γιατί με περίτεχνες χρηματιστηριακές κινή-
σεις κατάφερε να πάρει το πλειοψηφικό ποσοστό
της ΜΕΤΚΑ και εν συνεχεία τον έλεγχο της εται-

ρείας, εξαγοράζοντας το ποσοστό των προηγούμενων ιδιοκτητών. Έτσι, προσέθεσε ένα σημαντικό asset στον
όμιλό του, αποδεικνύοντας τη δεινότητά του και στον χρηματιστηριακό στίβο, πέραν του επιχειρηματικού.

Στόχος η επιβεβαίωση των στηρίξεων στο ΧΑ

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι προσωπικές αναφορές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aμαλία Κάτζου

Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η πώληση 75% του κλάδου ΑΠΕ στη Motor Oil 
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Σε ίδρυση θυγατρικής στην
Ελλάδα προχωρά η Naval Group

Ανοδικά τα έσοδα και 
τα κέρδη της Ακρίτας

Ο κύκλος εργασιών γ’ τριμήνου 2022 της
Ακρίτας εμφανίζει μικρή αύξηση 3,1% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο
έτος, ανερχόμενος σε 9,77 εκατ. ευρώ, γεγο-
νός που συνδέεται με αύξηση της ανά μονάδα
τιμής πώλησης. Σωρευτικά στο σύνολο του
9μήνου, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύ-
ξηση κατά 21,2% σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, διαμορφούμενος σε 31,92
εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο 9ήνου, το EBITDA αυ-
ξήθηκε κατά 12,6% και το ΕΒΙΤ κατά 38,5%
έναντι της περσινής περιόδου.

Minerva: Μικρή μείωση
τζίρου και πτώση κερδών 

Η Minerva ανακοίνωσε πως ο τζίρος της
εταιρείας διαμορφώθηκε στο 9μηνο του
2022 στο ποσό των 11.546 ευρώ έναντι
11.697 του 9μήνου του προηγούμενου
έτους, σημειώνοντας μείωση κατά 1,29% ,
ενώ ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο του
2022 διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.237
ευρώ έναντι 4.371 το αντίστοιχο διάστημα
του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας
μείωση κατά 3,07%. Τα καθαρά κέρδη προ
φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμά-
των και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) σε επίπεδο
ομίλου ανήλθαν σε 1.900 χιλ. ευρώ έναντι
2.162 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού
9μήνου.

Αύξηση τζίρου, μείωση
κερδών για την ΕΛΒΕ 

Το 9μηνο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
παρουσιάζει αύξηση που, σύμφωνα με ανακοί-
νωση της εταιρείας, οφείλεται σε περισσότε-
ρες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργα-
σίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. Συγκεκριμένα, ο τζίρος έφτασε τα 23,7
εκατ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων του ομίλου
να διαμορφώνονται σε 824 χιλ. ευρώ. Σε επίπε-
δο ομίλου υπάρχει μικρότερη αύξηση πωλή-
σεων λόγω της μείωσης των πωλήσεων της
πρώην θυγατρικής ΛΗΤΩ ΑΕ σε επίπεδο 9μή-
νου κατά 2,8%.

Ο Παναγιώτης Τσινάβος 
της Κρι Κρι ανακηρύχθηκε
Manager of The Year

Δρομέας: Αύξηση 24% 
στον κύκλο εργασιών 

Σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών εμφάνι-
σε στο 9μηνο του έτους η Δρομέας, τόσο σε επίπεδο
ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο
κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε σημαντική αύ-
ξηση 24,05% ανερχόμενος σε 18.426 χιλ. ευρώ έναντι
των 14.853 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021
και ανάλογα ο εταιρικός 24,08% ανερχόμενος σε
18.224 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε
2.972 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση της
τάξεως του 3,19% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος
το 2021, με ανάλογη εξέλιξη και σε εταιρικό επίπεδο,
ανερχόμενα σε 2.896 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,20%.

Ως μέρος της μακροπρόθεσμης δέσμευσης
της Naval Group στην Ελλάδα και με κύριο στό-
χο την ενίσχυση των αναπτυσσόμενων δραστη-
ριοτήτων με τους Έλληνες εταίρους, η Naval
Group προχωρά στην ίδρυση 100% θυγατρικής
της εταιρείας στην Ελλάδα, στις αρχές του 2023.
Η θυγατρική θα αποτελέσει τον πυλώνα για το
μακροπρόθεσμο αποτύπωμα της Naval Group
στην Ελλάδα και θα δομηθεί με σημαντικές
επενδύσεις για την προοδευτική αύξηση του
ελληνικού προσωπικού της με βάση την εκπαί-
δευση, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνω-
σίας. Σε συνέχεια μιας σταδιακής αύξησης, το
ελληνικό προσωπικό θα αποτελεί την πλειονό-
τητα των εργαζομένων στη θυγατρική εταιρεία,
το οποίο θα μπορούσε να διατηρήσει έως και
100 θέσεις εργασίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aμαλία Κάτζου

Δάιος: Ανοδικά κινήθηκαν 
έσοδα και κέρδη
Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2022-
30/09/2022 για τη Δάιος Πλαστικά ανήλθε σε
45.281.353,66 ευρώ εκ των οποίων 21.742.682,67
ευρώ αφορούν τη
δραστηριότητα στο γ’
τρίμηνο, έναντι
33.302.062,29 ευρώ
και 18.625.783,79
ευρώ αντίστοιχα για
την προηγούμενη
χρήση. Η αύξηση
των εργασιών του
ομίλου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
οφείλεται και στους δύο κλάδους δραστηριοποί-
ησης, αυτούς των πλαστικών και του τουρισμού.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επεν-
δυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέ-
σεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 13.787.079,25
ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2022 και σε
10.135.499,32 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι
11.911.199,49 ευρώ και 10.122.632,88 ευρώ τις
αντίστοιχες περιόδους του 2021.

Μ
ε το σημαντικό βραβείο του Manager
of the Year 2022 διακρίθηκε ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Κρι Κρι Παναγιώτης Τσινάβος, κατά

την 20ή τελετή απονομής της ομώνυμης διοργάνω-
σης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Δε-
κεμβρίου 2022 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Όπως αναφέρει σχετική εταιρική ανακοίνωση, ο
φετινός νικητής του βραβείου, Παναγιώτης Τσινά-
βος, διακρίθηκε για το επίτευγμά του να μετατρέ-
ψει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση στις Σέρρες
σε μία σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη γα-
λακτοβιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας. Πλέον, το
50% των πωλήσεων της Κρι Κρι προέρχεται από το
εξωτερικό, ενώ καταφέρνει να διπλασιάζει τον τζί-
ρο και την κερδοφορία της σχεδόν κάθε 5 χρόνια.
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Η Γαλλία επέβαλε τη «δικτατο-
ρία της αισθητικής» στον
ημιτελικό του Μουντιάλ, νί-

κησε εύκολα 2-0 το Μαρόκο και η
«Μασσαλιώτιδα», ο εθνικός της
ύμνος, θα ακουστεί και στον τελικό
μεθαύριο Κυριακή στην Ντόχα του
Κατάρ, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρ-
γεντινή του Μέσι.

Στον ημιτελικό έγινε το αναμενόμε-
νο. Το ταλέντο των Γάλλων και το ειδικό
βάρος που κουβαλά μια πρωταθλήτρια
κόσμου από το 2018 στη Ρωσία νίκη-
σαν την ορμή και την αυταπάρνηση των
Μαροκινών και την ουτοπία ότι θα μπο-
ρούσαν αυτά τα δύο στοιχεία να τους
φέρουν στον τελικό. Δικαίωμα στην
ουτοπία έχουν όλοι ωστόσο. Οι Μαρο-
κινοί είχαν στα χείλη και την ψυχή
τους την Εθνική Ελλάδας που αναστά-
τωσε την ποδοσφαιρική λογική κατα-
κτώντας το τρόπαιο του Euro 2004, αλ-
λά τέτοια θαύματα γίνονται once in a
life time, μια φορά στα χίλια χρόνια.

Οι Γάλλοι ξήλωσαν το μαροκινό πα-
ραμύθι μόλις στο 5’, όταν προηγήθη-
καν με γκολ του αριστερού μπακ Ερ-
νάντες. Μετά είχαν δοκάρι με τον Ζι-

ρού, πήγαν το ματς εκεί που ήθελαν και
το πήραν. Οι Μαροκινοί είχαν και αυτοί
δοκάρι στο 45’ με τον Ελ Γιαμίκ. Στο
δεύτερο μέρος τα έδωσαν όλα, αλλά οι
Γάλλοι έβγαλαν στο χορτάρι το μεγα-

λύτερο ταλέντο τους και πέτυχαν ένα
γκολ ακόμη με τον Ραντάλ Κολό και
εκεί τελείωσαν όλα. Προκρίθηκαν
στον τελικό και θα διεκδικήσουν το
τρόπαιο. Μόνο η Ιταλία το ’34 και το ’38

επί εποχής Μουσολίνι και η Βραζιλία
του Πελέ το ’58 και το ’62 κατέκτησαν
δύο σερί. Στο ματς 45.000 Μαροκινοί
δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαι-
ρα, αλλά στο τέλος πανηγύρισαν οι
4.500 Γάλλοι.

Ωστόσο, ο ημιτελικός προκάλεσε και
έναν πονοκέφαλο στον ομοσπονδιακό
προπονητή Ντιντιέ Ντεσάμπ. Ο 35χρο-
νος Ολιβιέ Ζιρού, αρχισκόρερ της
εθνικής Γαλλίας, αποχώρησε με πρό-
βλημα στο πόδι του από το ματς. Ο αντι-
καταστάτης του, Ραντάλ Κολό, μπορεί
να πέτυχε το δεύτερο γκολ, αλλά δεν
είναι super class. Κάποιες πληροφο-
ρίες ήθελαν τον καλύτερο παίκτη του
κόσμου για το 2022, τον 35χρονο αρχη-
γό της Ρεάλ Μαδρίτης Καρίμ Μπενζε-
μά, να παίζει στον τελικό. Είχε τραυμα-
τιστεί στην πρώτη προπόνηση της
εθνικής Γαλλίας στο Κατάρ και δεν
χρησιμοποιήθηκε στα έξι ματς που
έδωσαν οι «τρικολόρ». 

Στον τελικό οι Γάλλοι, 
εύκολα 2-0 το Μαρόκο, 
παίζουν  με την Αργεντινή

Vive la France



Τ
ο Μουντιάλ αποφέρει στα τα-
μεία της ΠΑΕ ΑΕΚ ένα ποσό
που αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ,

καθώς στο Κατάρ ταξίδεψαν με τις
εθνικές στους ομάδες πέντε παίκτες
της: Βίντα (Κροατία), Σιμάνσκι (Πο-
λωνία), Πινέδα (Μεξικό) και Χατζι-
σαφί, Μοχαμάντι (Ιράν). Αν συνυπο-
λογιστούν και τα έσοδα από το 50%
της παρουσίας του Ανσαριφάρντ
(Ιράν), που πλέον αγωνίζεται στην
Ομόνοια, το συνολικό ποσό από την
αποζημίωση που δίνει η FIFA στις
ομάδες αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ!
Καθόλου ευκαταφρόνητο. Η FIFA
αποζημιώνει τους συλλόγους με
10.000 δολάρια τη μέρα για καθέναν
παίκτη που συμμετέχει στο Μουν-
τιάλ. Από τη φάση των ομίλων η ΑΕΚ

εισέπραξε 500.000 ευρώ. Βίντα και
Σιμάνσκι από τα νοκ άουτ «έδωσαν»
άλλα 210.000 ευρώ ο καθένας. Η
Κροατία θα παίξει στον μικρό τελικό

με το Μαρόκο και ο Βίντα θα προ-
σθέσει άλλα 260.000 ευρώ. Χρήματα
θα πάρει η Ένωση και για τον τραυ-
ματισμό του Μοχαμάντι.

Η ΑΕΚ 1,5 εκατ. ευρώ από το Μουντιάλ Εθνική Γαλλίας: Ιώσεις
από τα κλιματιστικά

Έντονη ανησυχία στην εθνική Γαλλίας μια μέρα
μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ και
λίγες μέρες πριν από το ματς με την Αργεντινή,
καθώς μετά τους Αντριέν Ραμπιό και Νταγιό Ου-
παμεκανό και ο Κίνγκλεϊ Κομάν έχει συμπτώμα-
τα ίωσης. Το πρόβλημα, όπως ανέφερε ο Γάλλος
ομοσπονδιακός τεχνικός, ίσως οφείλεται στη
χρήση των κλιματιστικών που είναι συνεχής λό-
γω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν
στη Ντόχα.

Ο Φακούντο Καμπάτσο
στόχος του Ολυμπιακού

Βόμβα τεραστίων διαστάσεων ετοιμάζεται να
ενεργοποιήσει ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Βρί-
σκεται κοντά σε συμφωνία με τον Φακούντο
Καμπάτσο, ο οποίος φεύγει από το ΝΒΑ έπειτα
από ενάμιση χρόνο στους Νάγκετς. Ο Αργεντινός
γκαρντ έχει δεχτεί πρόταση 1,8 εκατ. ευρώ για
φέτος και 2,5 εκατ. για τη σεζόν 2023-2024. Τον
Καμπάτσο, πρώην της Ρεάλ Μαδρίτης, θέλει και
ο Ερυθρός Αστέρας. 

Ο Αλαφούζος 100 εκατ.
ευρώ στον Παναθηναϊκό

Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ έχει καταβά-
λει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο ιδιοκτήτης της
Γιάννης Αλαφούζος στη δεκαετή ενασχόλησή
του με τον ιστορικό σύλλογο. Προκηρύχθηκε μία
ακόμη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9,5
εκατ. ευρώ, είχε προηγηθεί και μία τον περασμέ-
νο Μάιο ύψους 5 εκατ. ευρώ, που καλύφθηκε
εξολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο. Στα δέ-
κα χρόνια παρουσίας του έχουν γίνει 24 αυξή-
σεις μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Μπάιντεν 
είδε Γαλλία - Μαρόκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συντόμευσε
την ομιλία του για να παρακολουθήσει τον ημιτελι-
κό του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρό-
κο. Επαίνεσε μάλιστα την «αξιοσημείωτη πορεία»
των «λεόντων του Άτλαντα» κατά τη διάρκεια μιας
μεγάλης συνόδου κορυφής με Αφρικανούς ηγέτες
στην Ουάσιγκτον. «Ήταν μεγάλη τιμή να παρακο-
λουθήσω τον αγώνα μαζί με τον πρωθυπουργό του
Μαρόκου Αζίζ Αχανούς», έγραψε στο Twitter.

Ο Μακρόν στα αποδυτήρια
Στα αποδυτήρια κατέβηκε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας

Εμανουέλ Μακρόν μετά την πρόκριση της εθνικής Γαλλίας στον τε-

λικό κόντρα στο Μαρόκο. Το αυτό είχε κάνει και στο Μουντιάλ της

Ρωσίας του 2018, όταν με το σφύριγμα της λήξης (4-2 η Γαλλία την

Κροατία) ανέβηκε τα... τραπέζια μέσα στο γήπεδο. Ο Μακρόν μοίρα-

σε συγχαρητήρια και πήρε την υπόσχεση που ήθελε να ακούσει.

Ήταν περίπου αναμενόμενο. Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας 
με αποτέλεσμα τον θάνατο 14χρονου Μαροκινού μετά τη λήξη του αγώνα του Μουντιάλ Γαλλία - Μαρόκο. 
Ο 14χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μονπελιέ. Επεισόδια έγιναν στο Παρίσι, 
τη Νίκαια και τις Βρυξέλλες. Η αστυνομία έκανε 15 συλλήψεις. 
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Άγρια επεισόδια 
με νεκρό 
στο Μονπελιέ
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Τ
ο μουσικό πρόγραμμα των φετινών «Χριστουγέννων στην Αθήνα» θα
είναι ένα non stop party στη φαντασμαγορικά στολισμένη πόλη. Επί-
κεντρο των εορτασμών θα είναι το Σύνταγμα, όπου θα λάβουν χώρα
21 live διάσημων καλλιτεχνών, ορχηστρικών συνόλων και δημοφιλών

djs, ενώ θα υποδεχτούμε την Πρωτοχρονιά στην πιο διάσημη αγορά!
Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα θα ανοίξουν οι ατμοσφαιρικές με-

λωδίες του Συνόλου Μουσικής Πολεμικής Αεροπορίας, για να ακολουθήσει η
ταλαντούχα Lou is, ενώ αφότου πέσει το φως οι ENORASIS θα ανέβουν στη
σκηνή για να ξεσηκώσουν το κοινό!

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τα Φωτεινά Μουσικά Χριστούγεννα από το Εργα-
στήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων θα πλημμυρίσουν την πλατεία με
αγαπημένες μελωδίες, δίνοντας τη σκυτάλη στους The Peppers Beatles Tribu-
te Band και νωρίς το βράδυ στην Ευρυδίκη και τον Μύρωνα Στρατή για ένα ξε-
χωριστό live party.

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 11 το πρωί το σχήμα
του Mihalis Kalkanis Group, θα συνεχιστεί με τους Θεσσαλονικείς Souled Out
και θα ολοκληρωθεί με τους ξεσηκωτικούς Stavento και την Ήβη Αδάμου.

Ένα λαμπερό μουσικοθεατρικό χριστουγεννιάτικο γκαλά θα μας ταξιδέψει
την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στη μαγεία των γιορτών μέσα από γνωστές χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες απ’ όλο τον κόσμο σε μουσική επιμέλεια του Θοδω-
ρή Λεμπέση με τη φωνή της Μαρίας Κατριβέση, ενώ θα ακολουθήσουν οι
Gumbo Ya Ya και η εκρηκτική Sugahspank, με τελευταίους τους δυναμικούς
1550 (Δεκαπέντε Πενήντα) και τον Δημήτρη Σταρόβα.

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου θα απολαύσουμε live τον Alexandros Affolter
Quintet και τον αγαπημένο Νίκο Πορτοκάλογλου έχοντας μαζί του τη Βίκυ Κα-
ρατζόγλου, τον Βύρωνα Τσουράπη και τους Ευγενείς Αλήτες, ενώ την επομένη
ημέρα θα διασκεδάσουμε με τους Athens Big Band, την Ξένια Γαργάλη με την
μπάντα της «Πλαστελίνη» και τη μοναδική Ρένα Μόρφη.

Την προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 29 Δεκεμβρίου, στη στοά του ξε-
νοδοχείου Moxy στην Ομόνοια θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο χριστουγεν-
νιάτικο party με πολλή μουσική και χορό, ενώ την 1η Ιανουαρίου αμέσως μετά
την αλλαγή του χρόνου δίνουμε ραντεβού στη 01.00 στη Βαρβάκειο Αγορά σε
ένα ξέφρενο New Year’s Eve Party με τους πιο σημαντικούς djs της Αθήνας.

Πρωτοχρονιά 
με New Year’s Eve party 
στη Βαρβάκειο



Με ασφαλιστικά μέτρα και αίτηση διαζυγίου
απάντησε ο Δήμος Μυλωνάς στις δηλώσεις της συ-
ζύγου του Φώφης Κωνσταντινίδη. Η επιχειρηματίας
αποκάλυψε πως ο περφόρμερ εγκατέλειψε αιφνίδια
τη συζυγική τους εστία χωρίς λόγο και αφορμή, με
τον τραγουδιστή να δίνει τη δική του εκδοχή on
camera: «Ό,τι λέει είναι μυθοπλασίες, δεν θα σχο-
λιάσω. Έχω ήδη κινηθεί νομικά εναντίον της, έχω
κάνει αίτηση διαζυγίου και ασφαλιστικά μέτρα, να
μην υπάρχει καμία αναφορά στο όνομά μου εφ’
όρου ζωής».

Πέρασε στην αντεπίθεση

Ξεπουλάει η Καιτούλα

Θα μπορούσε να φωνάζει «πέντε κρίκοι ένα
τάλιρο», αλλά η Καίτη Γαρμπή δεν έχει ανάγκη
να διαλαλήσει την πραμάτεια της! Η κριτής του
«J2US» απέκτησε δικό της πάγκο στο «Christ-
mas Factory» της Τεχνόπολης πωλώντας είδη
δώρων και αξεσουάρ (όλα με τη δική της υπο-
γραφή) κάνοντας θραύση: «Πέρασα κι εγώ μια
βόλτα από την Τεχνόπολη να δω το μαγαζάκι
μας. Όλα τα προϊόντα που έχουμε στο eshop
μας tokati τα φέραμε εδώ στα ξύλινα σπιτάκια
μας», ανακοίνωσε στο Instagram. 

Δεν το άντεξε το ψοφόκρυο η
Κατερίνα Γερονικολού. Το χρι-
στουγεννιάτικο ταξίδι παρέα
με τον αγαπημένο της Γιάννη
Τσιμιτσέλη στην παγωμένη
Σόφια δεν ήταν ακριβώς αυτό
που ονειρεύτηκε, καθώς οι
πολικές θερμοκρασίες που
επικρατούν στη γείτονα χώρα
είναι απαγορευτικές για βόλ-
τες. «Ούτε να το σκεφτείς να
βγάλεις το γάντι εδώ πέρα..!»,
σχολίασε η πρωταγωνίστρια
ποζάροντας ντυμένη σαν
«κρεμμύδι»! 

Στην παγωμένη
Σόφια

ΑΑποκάλυψαν τα ονόματα
Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη βάφτιση των δίδυ-
μων παιδιών τους βρίσκονται η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο
Μίνως Μάτσας. Το αγόρι και το κοριτσάκι που ήρθαν στη
ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο ολοκλήρωσαν την ευτυ-
χία του ζευγαριού, που πρόσφατα αποκάλυψε πως θα πά-
ρουν τα ονόματα Ελένη από τη μητέρα της πολιτικού και
Μάκης από τον μπαμπά του μουσικοσυνθέτη.

Δέκα χρόνια γάμου έκλεισαν ο Νίκος Ορ-
φανός και η Αντιγόνη Παφίλη! Ο γνωστός
ηθοποιός και η δημοσιογράφος το γιόρ-
τασαν με ένα ταξιδάκι αναψυχής στην
«Αιώνια Πόλη» ποζάροντας χαμογελα-
στοί με φόντο το Κολοσσαίο: «Δέκα χρό-
νια γνωριμίας, σχέση, γάμος, οικογένεια,
ταξίδια, χαρές, λύπες, γατιά και γέλια,
πολλά γέλια με αυτήν την υπέροχη γυναί-
κα που μου άλλαξε τη ζωή», σχολίασε με
καμάρι ο σύζυγος. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP31
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Εκστρατεία για την Ε.

Επέτειος στη Ρώμη

Τ
ο άλλο πρόσωπο της Δανάης Μιχαλάκη. Συσπειρώνοντας
διάσημους συναδέλφους της, η πρωταγωνίστρια που
γνωρίσαμε στις «Αγριες Μέλισσες» ξεκίνησε μια μεγάλη
εκστρατεία προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τον δι-

καστικό αγώνα μιας 20χρονης κακοποιημένης κοπέλας, θύμα traf-
fiking. Η ηθοποιός έκανε έκκληση μέσω Instagram, ενημερώνον-
τας: «Βοηθάμε να μαζευτεί το ποσό για να καλυφθούν τα δικαστικά
έξοδα της Ε. Είναι ένα κορίτσι 20 ετών που ένα χρόνο πριν σώθηκε
από κύκλωμα σωματεμπορίας, γιατί μια σερβιτόρα βρήκε το θάρ-
ρος να της πει “αν θες βοήθεια, έλα σε εμένα”. Τώρα που χρειάζεται
βοήθεια για να συγκεντρώσει το ποσό για τα δικαστικά της έξοδα
ακολουθούμε την ίδια προτροπή. Η δίκη για τις κατηγορίες που
απαγγέλθηκαν στον αστυνομικό, στον πατέρα της και άλλα δύο άτο-
μα ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα», ανέφερε, ποζάροντας με
γνωστούς ηθοποιούς στο πλευρό της.



Σ
υχνά αναρωτιόμαστε ποιες εξετάσεις
πρέπει να γίνουν μετά από μία ιογενή λοί-
μωξη. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή μετά
από σχεδόν τρία χρόνια πανδημίας Co-

vid-19 και εφαρμογής μέτρων αποστασιοποίησης
(με συνεπακόλουθη αποφυγή έκθεσης στις συνή-
θεις εποχικές ιώσεις) δείχνουν μία πρώιμη έξαρση
των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Όσον αφορά τους ενηλίκους με ιώσεις του ανα-
πνευστικού (πέραν της γρίπης και του Covid-19), η
συμπτωματολογία είναι ήπια και σπάνια προκα-
λούνται συμπτώματα από το καρδιαγγειακό σύ-
στημα. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δί-
νεται σε άτομα με γνωστά καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, που μπορεί να χρειάζονται κατά τη νόσηση
ρύθμιση της αγωγής τους, ιδιαίτερα αν εμφανί-

ζουν υψηλό και παρατεταμένο πυρετό. Οι επιπλο-
κές από το καρδιαγγειακό σε τέτοιες περιπτώσεις
δεν είναι συχνές, πρέπει όμως να δίδεται προσο-
χή ιδιαίτερα στους ασθενείς που παρουσιάζουν
συμπτώματα, όπως δυσκολία στην αναπνοή, εύ-
κολη κόπωση, λαχάνιασμα και, κυρίως, θωρακι-
κό άλγος, στηθάγχη ή και αρρυθμίες που μπορεί
να γίνουν αντιληπτές ως διαταραχή του καρδια-
κού ρυθμού ή «αίσθημα παλμών». 

Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Γερά-
σιμος Σιάσος, καθηγητής Καρδιολογίας, Γ’ Πανε-
πιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η
Σωτηρία» μάς εξηγεί ποιες καρδιολογικές εξετά-
σεις πρέπει να γίνονται μετά από ιογενείς λοιμώ-
ξεις. «Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς εμφανί-
ζουν τα παραπάνω συμπτώματα κατά τη διάρκεια

της νόσησης ή αμέσως μετά τη νόσηση, επιβάλλε-
ται καρδιολογικός έλεγχος με: κλινική εξέταση,
ηλεκτροκαρδιογράφημα, εργαστηριακός έλεγχος
(γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος ηπατικής
και νεφρικής λειτουργίας, τροπονίνη, δείκτες
φλεγμονής όπως CRP, νατριουρητικά πεπτίδια),
απεικονιστικός έλεγχος συνήθως με απλό υπερη-
χοκαρδιογράφημα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα
των εξετάσεων και την κλινική εικόνα, ενδεχομέ-
νως να κριθούν αναγκαίες από τον καρδιολόγο
και επιπλέον εξετάσεις. 

Ο ιός της γρίπης μπορεί να προκαλέσει ποικί-
λης βαρύτητας νόσο. Ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους
και ευάλωτους ασθενείς και σε όσους έχουν προ-
βλήματα με το ανοσοποιητικό τους η νόσος μπο-
ρεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Οι
ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα από το
καρδιαγγειακό θα πρέπει να ελέγχονται όσο το
δυνατό πιο άμεσα από καρδιολόγο, όπως και οι
ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο ή
σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο, ώστε αφενός να
εξασφαλιστεί η βέλτιστη ρύθμιση των παραγόν-
των κινδύνου και η βέλτιστη φαρμακευτική αγω-
γή και αφετέρου ο αποκλεισμός καρδιαγγειακών
επιπλοκών». 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
σε άτομα με γνωστά καρδιαγγειακά
νοσήματα, που μπορεί να χρειάζονται
κατά τη νόσηση ρύθμιση 
της αγωγής τους

Covid-19 και έλεγχος
Όσον αφορά τον κορονοϊό, με την εμβολιαστική κάλυψη που έχει επιτευχθεί, την επικράτηση
πιο ήπιων στελεχών του ιού και τη διαθέσιμη φαρμακευτική αγωγή φαίνεται ότι η νόσος που
προκαλεί είναι σχετικά ήπια. Φαίνεται πως και η νόσος μετα-Covid-19 (long Covid-19) έχει πιο
ήπια συμπτωματολογία. Ανάλογα, λοιπόν, με την περίπτωση, το ιστορικό και την κλινική πορεία
της νόσου τους, ιδιαίτερα εάν υπήρχαν σημεία καρδιαγγειακών επιπλοκών (κλινικά, απεικο-
νιστικά, αύξηση τιμών τροπονίνης ορού), οι αναρρώσαντες από Covid-19 οφείλουν να εξετα-
στούν για κλασικούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, σακ-
χαρώδης διαβήτης κ.ά.), ως προς τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας με ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα και υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο, με 24ωρη περιπατητική καταγραφή του καρδια-
κού ρυθμού για την ανεύρεση αρρυθμιολογικών επεισοδίων και με δοκιμασίες ισχαιμίας ή
πλέον εξελιγμένες απεικονιστικές τεχνικές (όπως μαγνητική τομογραφία καρδιάς) κατά πε-
ρίπτωση. Η καρδιολογική εκτίμηση και παρακολούθηση όσων νόσησαν με Covid-19 μπορεί να
πραγματοποιηθεί και σε ειδικά καρδιολογικά ιατρεία. Στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» στη Γ’ Πανεπι-
στημιακή Καρδιολογική Κλινική ήδη λειτουργεί ιατρείο καρδιολογικής παρακολούθησης
ασθενών μετά από λοίμωξη Covid-19, στελεχωμένο με έμπειρους καρδιολόγους. 

Καρδιολογικές εξετάσεις
μετά από ιογενείς λοιμώξεις

Γεράσιμος Σιάσος, πρόεδρος 
της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 

καθηγητής Καρδιολογίας, 
Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική

Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
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η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Έντονο άγχος σάς έχει κυριεύσει σήμερα για
εργασιακά θέματα, όπου θα υπάρξουν κά-
ποιες ανατροπές, όχι απαραίτητα έντονες
και οριστικές. Είναι μία ημέρα που το καλύ-
τερο πρόσωπό της θα το δείξει μετά τις 22.00
το βράδυ.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, η ημέρα σας θα είναι
γεμάτη απρόοπτα σε προσωπικό επίπεδο,
βέβαια τις βραδινές ώρες τα γεγονότα θα εί-
ναι περισσότερο ήρεμα. Υπάρχει η πιθανό-
τητα και εφόσον είναι στα ζητούμενά σας να
μιλήσετε για κάποια συνεργασία ή καινούρ-
γιες συνθήκες εργασίας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έντονη και η σημερινή ημέρα για εσάς,
αφού λίγο ο εκνευρισμός, λίγο οι έντονες
αντιπαραθέσεις που σας αποπροσανατολί-
ζουν, σας οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα,
γι’ αυτό προσοχή. Από το βράδυ κάτι αλλάζει
και μάλλον θα βρείτε τις λύσεις που χρει-
άζεστε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν πρέπει να βρείτε το δίκιο σας σήμερα,
μάλλον δεν είναι η πιο καλή στιγμή. Αφήστε
τα πράγματα να κυλήσουν και να σας δείξουν
εκείνα τον τρόπο που θα διαχειριστείτε τις
καταστάσεις. Για εσάς των πρώτων ημερών,
να περιμένετε κάποια καλή εξέλιξη σε προ-
σωπικό επίπεδο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για άλλη μία ημέρα τα οικονομικά σας θα γί-
νουν ο ρυθμιστής του καθημερινού σας
προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό να
νιώθετε ασφάλεια και ηρεμία, αλλά δεν είναι
η πιο κατάλληλη ημέρα γι’ αυτό.   

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη για άλλη μία ημέρα στο δικό σας
ζώδιο, σας δημιουργεί πολλά αναστατωμένα
συναισθήματα, σκέψεις και έντονες διεκδι-
κήσεις σε εργασιακά θέματα και όχι μόνο.
Από τις 22.00 θα νιώσετε περισσότερο ήρε-
μοι και κατασταλαγμένοι για τα θέματα που
σας απασχολούν.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα είστε σε μία ψυχολογική αναστάτωση,
που κάποιες φορές δεν θα υπάρχει ιδιαίτε-
ρος λόγος. Είναι μία ημέρα που η διαίσθη-
ση θα βοηθήσει περισσότερο από ό,τι η
πρακτική πλευρά των πραγμάτων.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα θα μπορέσετε να καταλάβετε τους
ανθρώπους που έχετε στο πλευρό σας. Ίσως
μάλιστα το βράδυ να αναθερμάνετε τις σχέ-
σεις σας με πρόσωπο με το οποίο είχατε
απομακρυνθεί λόγω κάποιας παρεξήγησης.   

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες θα υπάρξουν και σή-
μερα επαγγελματικές υποθέσεις, που μάλ-
λον θα έχουν θολή εικόνα. Δεν θα μπορέ-
σετε να νιώσετε καλά με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα, γιατί όλο και κάτι θα παρουσιά-
ζεται, που θα σας δημιουργεί εκνευρισμό.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι πολύ πιθανόν να σκεφτείτε ένα μικρό
ταξιδάκι, μία μετακίνηση που θα σας φέρει
πιο κοντά με πρόσωπα που νιώθετε οικογέ-
νειά σας, ακόμη και αν δεν είναι. Το βράδυ
θα έχετε να πείτε πάρα πολλά με πρόσωπο
που έχετε κοινά ενδιαφέροντα.    

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς του Υδροχόους σήμερα οικονομικά
θέματα θα σας απασχολήσουν και θα κάνετε
αρκετά έξοδα, που κάποια από αυτά θα γί-
νουν από δική σας καθαρή απροσεξία. Το
βράδυ θα συναντήσετε ενδιαφέροντα πρό-
σωπα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
σας δημιουργήσει την αίσθηση του ανικανο-
ποίητου σε προσωπικό επίπεδο. Από τις
22.00 θα υπάρξει μία καλή εξέλιξη που θα
σας κάνει να νιώθετε περισσότερη ασφά-
λεια.   
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Σήμερα η Σελήνη συνεχίζει την πορεία
της στο ζώδιο της Παρθένου, αλλά
επειδή το πέρασμα από το κάθε ζώδιο
είναι πολύ σύντομο, οι όψεις που

δημιουργούνται έχουν μικρή διάρκεια και
επηρεάζουν περισσότερο τη διάθεση και 
τον ψυχισμό. Έτσι, η ημέρα σήμερα δεν
συγκαταλέγεται στις θετικές, αλλά ούτε και
στις αρνητικές, εφόσον όλα θα κυλήσουν
γρήγορα και με καλή διαχείριση θα μπορέσετε
να στρέψετε τα πράγματα προς όφελός σας.
Από τις 22.00 αλλάζουν οι ενέργειες και 
η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού.
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Η Κιβωτός του Κόσμου 
και το προπατορικό 
αμάρτημα της Εύας

Ο
ι «απαγορευμένοι καρποί» απασχο-
λούν τον κόσμο μας από τη Δημιουργία
του. Από τα πρώτα βήματα του ανθρώ-

που στη Γη. Για αυτό και ακολούθησαν οι Νό-
μοι, του Θεού και των ανθρώπων. «Ου κλέ-
ψεις» διαβάζουμε στις «Δέκα Εντολές» στην
Παλαιά Διαθήκη. Η «απληστία» ορίζεται ως
ένα από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα στη
«Θεία Κωμωδία» του Δάντη. 

Ο Γεννάδιος Σχολάριος τοποθέτησε στη δεύ-
τερη θέση των θανάσιμων αμαρτημάτων τη
φιλαργυρία, από την οποία πηγάζουν η πλεο-
νεξία, η σκληρότητα της καρδιάς, η κλοπή, η

αρπαγή, το ψεύδος, η αδικία, η
δολιότητα, η επιορκία, η απιστία, η
ανειλικρίνεια κ.ά. 

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Κοινω-
νία Ορθοδοξίας, τα θανάσιμα
αμαρτήματα «προσβάλλουν την
μεταξύ ημών και Θεού αγάπη, ή
την αγάπη μεταξύ ημών, Θεού και
πλησίον». Με άλλα λόγια, μπο-
ρούν να σου στερήσουν τον Παρά-
δεισο στην άλλη ζωή, αλλά και να
σε οδηγήσουν στη φυλακή στον

μάταιο τούτο κόσμο. Στην «κόλαση» της στέ-
ρησης της ελευθερίας σου. 

Η στήλη δηλώνει εξ αρχής ότι σέβεται απολύ-
τως το τεκμήριο της αθωότητας και με καλή
πίστη προσβλέπει στη διευκρίνιση των πραγ-
ματικών περιστατικών από τη Δικαιοσύνη: και
για τον πατέρα Αντώνιο και για την Εύα Καϊλή.
Με διάθεση επιείκειας και συγχώρεσης, με
πίστη στους θεσμούς της κοινωνίας μας και
την καλή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. 

Όμως, υπάρχει ένα μοτίβο που πρέπει να προ-
βληματίσει όλους όσοι ασχολούνται με τα κοι-
νά: ΜΚΟ, μετρητά σε θυρίδες ή σε βαλίτσες,
ακίνητα -πολλά ακίνητα- και εξουσία - είτε σε
παιδιά είτε σε θεσμούς. Δηλαδή, με δυνατότη-
τα επηρεασμού του μέλλοντος. 

Προφανώς και δεν αμφισβητείται συνολικά ο
ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών, του Εθε-
λοντισμού και των ΜΚΟ. Αλλά το να διαχειρί-
ζονται δημόσιο χρήμα ή δωρεές μήπως στην
πραγματικότητα αντίκειται στη λογική τους;

Μήπως γίνονται σχήματα για άσκηση και νο-
μιμοποίηση κερδοσκοπικής δράσης; 

Η ουσία είναι ότι κάπως θα πρέπει να επι-
βεβαιώνονται οι προθέσεις πίσω από τις
πράξεις. Οι σκοπιμότητες πίσω από τα
λόγια. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά και
ακόμη περισσότερα τα όσα διακυβεύον-
ται: η πίστη και η δέσμευση στη δημόσια

υπηρεσία και η κοινωνική προσφορά. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Πριν από αρκετά χρόνια ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου είχε κάνει μία
σειρά δηλώσεων, στις οποίες
αναδείκνυε το πρόβλημα δια-
φθοράς της χώρας «από την κο-
ρυφή ως τον πάτο», όπως χαρα-
κτηριστικά είχε πει. Οι περισσό-
τερες δηλώσεις του είχαν γίνει
στα αγγλικά, σε διεθνή ΜΜΕ. 

Η απορία που έχω είναι αν είναι
σωστό οι Έλληνες δημόσιοι άν-
τρες (και οι γυναίκες προφα-
νώς), όταν βρίσκονται στο εξω-

τερικό να περιγράφουν με αυτά
τα «χρώματα» τη χώρα μας.
Προφανώς και δεν λέω σε καμία
περίπτωση να κρύβουν την αλή-
θεια, αλλά οι πολιτικοί δεν είναι
σχολιαστές. Πόσω μάλλον πολι-
τικοί που κυβέρνησαν, οι ίδιοι ή
η οικογένειά τους, για χρόνια. 

Θυμήθηκα τα λεγόμενα του κ.
Παπανδρέου, γιατί παρακολού-
θησα και διάβασα τις δηλώσεις
του κ. Τσίπρα από την προσύνο-
δο των ευρωσοσιαλιστών. «Η

Ελλάδα είναι και πάλι στο επί-
κεντρο του ευρωπαϊκού ενδια-
φέροντος για λάθος λόγους, για
αρνητικούς λόγους», επεσήμα-
νε και προσέθεσε: «Για το αδια-
νόητο σκάνδαλο των παράνο-
μων παρακολουθήσεων από
την ΕΥΠ με ιθύνοντα νου
τον ίδιο τον πρωθυπουργό,
αλλά και για θέματα δια-
φθοράς». 

Κύριε πρόεδρε, αυτή εί-
ναι η Ελλάδα; 

�Μπορεί να αναβλήθηκε η παρουσίαση των ψηφο-
δελτίων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ήταν προγραμματι-

σμένη για την περασμένη Κυριακή, αλλά οι υποψήφιοι
του Κινήματος έχουν ξεκινήσει τις πολιτικές συγκεν-
τρώσεις. 

••••••••••••

� Ο Μιχάλης Κατρίνης κάλεσε σε κεντρικό ξενοδο-
χείο τους ετεροδημότες της Ηλείας, στους οποί-

ους παρουσίασε τις προτάσεις του για την ανάπτυξη του
Νομού υπό τον γενικό τίτλο «Ηλεία Ψηλά»! Ο επικεφα-
λής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κινήθηκε στη λογική του
διμέτωπου, κατηγορώντας ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για αλαζο-
νεία. Τώρα είναι εύκολο, μετά τις κάλπες αν είναι θα τε-
θούν τα διλήμματα…

••••••••••••

� Πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε και στο κάλεσμα του
Μανώλη Χριστοδουλάκη στα εγκαίνια του πολιτικού

του γραφείου στις Αχαρνές. Αυτόπτες μάρτυρες εξομο-
λογήθηκαν στη στήλη ότι ένιωσαν νοσταλγία. Κόρνες,
καπνογόνα, πλαστικά σημαιάκια με τον ήλιο και σύνθη-
μα «Η Αλλαγή είναι εδώ»...

••••••••••••

� Ο πρώην γραμματέας -επί προεδρίας Φώφης Γεν-
νηματά- θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική,

όπου έχει να αντιμετωπίσει δύο «προεδρικές» υποψηφιό-
τητες: τον Γιάννη Σμέρο, που είναι ήδη περιφερειακός
σύμβουλος, και την αναπληρώτρια τομεάρχη Επικοινω-
νίας Βάσια Αναστασίου. Μιλάμε για κανονικό ντέρμπι…

••••••••••••

� Δυνατό ματσάκι είναι σε εξέλιξη και στον Νότο της
Αθήνας για το πάλαι ποτέ κραταιό Κίνημα: Τόνια Αν-

τωνίου (νυν βουλευτής), Στέφανος Ξεκαλάκης (πρώην
γραμματέας), Παύλος Χρηστίδης (πρώην εκπρόσωπος
Τύπου), Αναστασία Σιμητροπούλου (αναπληρώτρια εκ-
πρόσωπος Τύπου), Θόδωρος Παπαθεοδώρου (πρώην
βουλευτής), Γιώργος Πεταλωτής (πρώην κυβερνητικός
εκπρόσωπος) κ.ά.
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� Και ένα κουίζ: Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος
της Βουλής; Αν, λέμε τώρα, δεν ανανεωθεί η θητεία

του Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα είναι άνδρας ή γυναίκα;
Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και γυναίκα πρόεδρο στη
Βουλή και γυναίκα Πρόεδρο Δημοκρατίας, ακόμη και αν
υπάρξει διαδοχή της κυρίας Σακελλαροπούλου; 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε…
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Αν μη τι άλλο,
ο Άδωνις 
το ζει!


