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Π
ολλοί τον άκουσαν, λίγοι τον κατάλαβαν.
Κάποιοι προφανώς έκαναν ότι δεν άκου-
σαν τις μεγάλες αλήθειες που είπε ο κ.
Ντογιάκος. Mε σαφείς αιχμές με αφορμή

την πολιτική συγκυρία και τον τρόπο που δημοσιο-
ποιούνται σοβαρά θέματα με έντονες επικρίσεις για
τη Δικαιοσύνη, από μέσα ενημέρωσης που ασκούν,
κατά τη γνώμη του πιέσεις και υποδείξεις στη Δικαιο-
σύνη, τοποθετήθηκε στην Ένωση Δικαστών και Ει-
σαγγελέων ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδω-
ρος Ντογιάκος. Ο κ. Ντογιάκος αναφερόμενος στις
ενέργειες και τις μεθόδους της βελγικής εισαγγελίας
στην υπόθεση Καϊλή - Παντσέρι, εξαπέλυσε δριμύ
«κατηγορώ» σε προσπάθειες εμπλοκής της Δικαιο-
σύνης σε θέματα που ευνοούνται από την πολιτική
συγκυρία, ενώ μίλησε για «εκδότες» που επιχειρούν

να επιβάλουν την άποψή τους στις δικαστικές αρχές.
«Δεν είναι δυνατόν μια μερίδα του Τύπου, εκμεταλ-
λευόμενη έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματι-
κό νόμο περί Τύπου, να στρέφεται και να βυσσοδομεί
όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν
ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις υποδείξεις
της, ακόμα και τις επιταγές της». Είπε κι άλλα ο ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου, ακόμα πιο εύστοχα:
«Δεν είναι άξιοι κάποιοι να φέρουν τον κάποτε άκρως
τιμητικό τίτλο και ιδιότητα του εκδότη εφημερίδων ή
περιοδικών. Κρατούν για τον εαυτό τους και μόνο ως
επτασφράγιστο μυστικό το οικονομικό τους υπόβα-
θρο, με βάση το οποίο έγιναν εκδότες. Στην πράξη
υποβαθμίζουν την ιδιότητά τους αυτή και την ευτελί-
ζουν υπογράφοντας ψευδή και συκοφαντικά δημοσι-
εύματα με χυδαίο περιεχόμενο και λεξιλόγιο».

Ο εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου έκανε
λόγο για προβληματικές σχέσεις μερίδας του Τύπου
και της Δικαιοσύνης, ενώ χαρακτήρισε αναποτελε-
σματικό τον ισχύοντα νόμο περί Τύπου και υπήρξε
επικριτικός σε προσπάθειες πολιτικών χώρων να
αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της πολιτικής συγκυρίας
τις ενέργειες των δικαστικών αρχών.

Ο εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου συμπε-
ρασματικά κατέληξε πως για τη Δικαιοσύνη «ο δρό-
μος που είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει είναι
μονοσήμαντος, με οδηγό τις διατάξεις που η Βουλή
των Ελλήνων θεσπίζει και απαιτεί να εφαρμοστούν,
δηλαδή τις διατάξεις που ψηφίζουν τα ίδια τα πολιτι-
κά κόμματα». Πρώτη φορά ίσως ένας δικαστικός λει-
τουργός λέει τα πράγματα με το όνομά τους και βάζει
κάθε κατεργάρη στον πάγκο του… 

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

ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Πες τα, χρυσόστομε 

Oι αναφορές 
του Ντογιάκου για

όσους δεν είναι άξιοι
να φέρουν τον κάποτε

άκρως τιμητικό τίτλο
και ιδιότητα του

εκδότη εφημερίδων 
ή περιοδικών



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η
ολιγοήμερη ανάπαυλα Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρο-
νιάς, που ακολουθεί τη δίχως
εκπλήξεις από καμία πολιτική

πτέρυγα ψήφιση του προϋπολογισμού το
περασμένο Σάββατο, είναι παραδοσιακά
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη περίοδος απο-
φόρτισης, περισυλλογής και ενίοτε, όπως
κατέδειξε και στην περίπτωση της επιλο-
γής της Κατερίνας Σακελλαροπούλου ως
την «εκλεκτή» του για το ύπατο αξίωμα της
Προέδρου της Δημοκρατίας, λήψης πολύ
σοβαρών αποφάσεων.

Όπως, εξάλλου, άφησε να εννοηθεί ο
πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του συ-
ζήτηση με τους κοινοβουλευτικούς συντά-
κτες μετά το πέρας της κορυφαίας κοινο-
βουλευτικής διαδικασίας, κατά την παρα-
μονή του στα Ηπειρώτικα όρη δεν απο-
κλείεται να κλείσει, τουλάχιστον μέσα του,
το θέμα της ημερομηνίας των εκλογών.
Όπως έχουμε ξαναγράψει και στο πρό-
σφατο παρελθόν στην «Political», ο σχε-
διασμός του Μεγάρου Μαξίμου απλώνεται
σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ήτοι πε-
ριλαμβάνει πρακτικά ένα τρίμηνο με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.

Τα δεδομένα  
Όπως έχουμε αναφέρει και στο πρόσφα-

το παρελθόν, ο πρωθυπουργός έχει με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο αποκλείσει -εκτός
απροόπτου βεβαίως- την προκήρυξη
εκλογών για το πρώτο δίμηνο του νέου
έτους. Εντός του προαναφερθέντος δια-
στήματος υπάρχουν, σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ, σημαντικά προαπαιτούμενα για
την εκταμίευση της τρίτης δόσης από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, με την κυβέρνηση να
έχει επιδοθεί σε ακόμη έναν αγώνα δρό-
μου, προκειμένου η χώρα μας να είναι και
πάλι από τις πρώτες στην ΕΕ που θα υπο-
δεχθεί τα σημαντικά κοινοτικά κονδύλια.

Εξάλλου, εντός του Ιανουαρίου, ο κ. Μη-
τσοτάκης αναμένεται να συμμετάσχει στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Ντα-
βός, στα τέλη του μήνα προγραμματίζεται
να μεταβεί συνοδεία πολυμελούς επιχει-
ρηματικής αποστολής στην Ιαπωνία, ενώ

στις 9 Φεβρουαρίου έχει οριστεί εμβόλιμη
άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Εάν, μάλι-
στα, ευσταθούν οι πληροφορίες πως στο
Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν να έχουν όλα
τελειώσει πριν από την έναρξη των Πανελ-
ληνίων εξετάσεων, τότε οι Κυριακές που
μοιάζουν να κυκλώνουν στο Μέγαρο Μαξί-
μου για τις εκλογές της απλής αναλογικής
πιθανώς να είναι η τελευταία του Μαρτίου
και οι δύο πρώτες του Απριλίου.

Πάντως, «γαλάζιοι» βουλευτές και στελέ-
χη, οι οποίοι προσπαθούν να προεξοφλή-
σουν τις προεδρικές βουλές, έχουν χωριστεί
σε δύο ομάδες: την πρώτη, που στοιχηματί-
ζει ότι κάλπες θα στηθούν προ του Πάσχα
και η δεύτερη, ολιγομελέστερη, που εκτιμά

ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να ολο-
κληρώσει κατά κυριολεξία την 4ετία στήνον-
τας κάλπες προς το καλοκαίρι. Τη δεύτερη
προσέγγιση, εξάλλου, φαίνεται πως ενίσχυ-
σε και ο… χρησμός του υπουργού Επικρα-
τείας Γιώργου Γεραπετρίτη, που επεσήμανε
σε προχθεσινές του δηλώσεις πως «θα φάμε
το αρνάκι του Πάσχα ήσυχοι».

Από την Αλεξάνδρεια της Ημαθίας χθες ο Κυριάκος
Μητσοτάκης φρόντισε να επικαιροποιήσει τα κεντρικά
προεκλογικά διλήμματα. «Δεν είναι ώρα για πειραματι-
σμούς. Βλέπετε τις μεγάλες προκλήσεις, που αντιμετω-
πίζουμε στη γειτονιά μας. Βλέπετε πόσο απαραίτητη εί-
ναι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να υπάρχει σταθερό
χέρι στο τιμόνι της χώρας, το οποίο μπορεί να καθοδηγεί
το σκάφος με ασφάλεια στα ταραγμένα νερά». Μάλιστα,
ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «θα τα δώσουμε όλα
στις επόμενες εκλογές για να πείσουμε τους πιο καχύ-
ποπτους συμπολίτες μας ότι το έργο που έχουμε επιτύ-
χει είναι σημαντικό και ότι αξίζει να συνεχιστεί».  

«Ξεκάθαρη εικόνα για την Ελλάδα του 2030»
Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε σε κινητοποίηση τα μέλη και

τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών
που έρχονται και υπογράμμισε: «Θέλω να ξέρετε ότι θα

τα δώσουμε όλα. Θα τα δώσουμε όλα στις επόμενες
εκλογές, για να πείσουμε και τους καχύποπτους συμπο-
λίτες μας ότι το έργο το οποίο έχουμε πετύχει είναι ση-
μαντικό και ότι αξίζει να συνεχιστεί. Ότι είμαστε μία κυ-
βέρνηση, η οποία δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε αλάνθα-
στοι, αλλά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μαθαίνου-
με από τα λάθη μας και να διορθωνόμαστε και να γινό-
μαστε καλύτεροι. Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο, έχω
μία ξεκάθαρη εικόνα για το πού θέλω να είναι η Ελλάδα
το 2030. Μια τελείως διαφορετική χώρα από αυτή την
οποία παραλάβαμε το 2019. Και θέλω αυτό το όραμα να
το κάνουμε όλες και όλοι μαζί πράξη».

«Δεν είναι ώρα για πειραματισμούς - θα τα δώσουμε όλα στις εκλογές»

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Oι «χρησμοί», 
το Μέτσοβο και 
η ημερομηνία 
των εκλογών 

Ποιες ημέρες κυκλώνουν
στο Μέγαρο Μαξίμου 
για την πρώτη 
και τη δεύτερη κάλπη
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Α
υλαία στο σκηνικό της πολιτικής
αντιπαράθεσης για το 2022 σε
επίπεδο κορυφής έριξε η σύγ-
κρουση Μητσοτάκη - Τσίπρα

στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπο-
λογισμό. Μια σύγκρουση πολυαναμενόμε-
νη, καθώς η «μάχη» των αρχηγών διεξήχ-
θη την ώρα που ήταν ανοιχτά όλα τα μεγάλα
θέματα, από τις παρακολουθήσεις και την
υπόθεση Καϊλή, έως την τελευταία εξέλιξη
της υπόθεσης Σπυράκη και τα δημοσιεύ-
ματα για την παρακολούθηση Κοτζιά -
Καμμένου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Κι ενώ όλοι ανέμεναν ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, παίρνοντας μάλιστα τελευταίος τον
λόγο, να απαντήσει για όλα όσα αφορούν
την κυβέρνησή του, αλλά και να εξαπολύσει
σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, εκεί-
νος επέλεξε να εστιάσει ουσιαστικά στο με-
γάλο θέμα για τη χώρα και στοίχημα για τον
ίδιο προσωπικά, στο θέμα της οικονομίας.
Το Σάββατο έγινε εμφανές ότι η στρατηγική
του Κυριάκου Μητσοτάκη έως τις κάλπες
περιλαμβάνει έναν διπλό στόχο: την πλήρη
αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρα-
κτήρισε «κόμμα διαμαρτυρίας κι όχι εξου-
σίας» και, δεύτερον, την ταύτιση του Νίκου
Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όσοι παρακολουθούν τον τρόπο με τον
οποίο ο πρωθυπουργός χαράσσει τη στρα-
τηγική με την οποία θα οδηγήσει την κυ-
βέρνηση και το κόμμα του στις επερχόμε-
νες εκλογές, δεν εκπλήσσονται. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί από την
πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρ-
νησης της χώρας ότι η οικονομία αποτελεί
το δυνατό σημείο για τον ίδιο και τη Νέα

Δημοκρατία. Όχι μόνο γιατί οι μακρο - οι-
κονομικές επιδόσεις, που καταγράφονται
από το 2019 έως σήμερα, έχουν επιβεβαι-
ώσει την οικονομική πολιτική που έχει επι-
λεγεί, ούτε γιατί η κυβέρνηση έχει να επι-
δείξει, από την περίοδο της πανδημίας και
εν συνεχεία της ενεργειακής κρίσης, μια
σειρά μέτρων, που θεωρεί ότι κατάφεραν
να δώσουν «ανάσα» στους πολίτες και κυ-
ρίως στους πιο ευάλωτους. 

Η επιλογή Μητσοτάκη δεν έγινε καν γιατί
έκρυβε ως «άσο» το νέο μέτρο του market
pass ή food pass, ένα μέτρο που, σύμφωνα

με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφο-
ρά 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε σύνολο
4,1 εκατομμυρίων, με 8,5 εκατομμύρια μέ-
λη από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων πο-
λιτών. Η επιλογή του πρωθυπουργού, που
ανακοίνωσε μάλιστα το μέτρο μετά την κα-
ταληκτική ομιλία του υπουργού Οικονομι-
κών Χρήστου Σταϊκούρα, έγινε κυρίως διό-
τι εξακολουθεί να εκτιμά έως σήμερα ότι η
οικονομία είναι ίσως το πιο αδύναμο ση-
μείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το πρόγραμμα Θεσ-
σαλονίκης εξακολουθεί να «στοιχειώνει»

τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε
το βράδυ του Σαββάτου την ομιλία του, επι-
σημαίνοντας ότι ο κ. Τσίπρας διέθεσε 65
λεπτά να μιλάει για το παρελθόν και μόλις
3’ για να παρουσιάσει την πρότασή του για
την επόμενη ημέρα, παρότι βρισκόμαστε
στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές.

Αιχμή του δόρατος η οικονομία 
Η οικονομία αναμένεται να αποτελέσει και

το επόμενο διάστημα την αιχμή του δόρατος
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με το βλέμμα
στην απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας στο
τέλος της διαδρομής, ο πρωθυπουργός ανα-
φέρεται όλο και συχνότερα στο μεταρρυθμι-
στικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, στη δέ-
σμευση ότι η στήριξη των πολιτών θα συνε-
χιστεί, αλλά πάντα στο πλαίσιο των δυνατο-
τήτων του προϋπολογισμού και χωρίς να θέ-
τει σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο την πο-
ρεία των δημοσιονομικών στόχων. 

Άλλωστε, όπως εκτιμούν στο Μέγαρο
Μαξίμου, αυτή η πολιτική επιλογή επιβε-
βαιώνει και το άνοιγμα στον μεσαίο χώρο,
δίνοντας προβάδισμα στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα, που
οι πολίτες επιζητούν. 

Είναι χαρακτηριστική και η δήλωση του
πρωθυπουργού, ο οποίος με ανάρτησή του
στο twitter αναδημοσίευσε τον «Econo-
mist» που χαρακτηρίζει «νικήτρια για το
2022» την Ελλάδα, αξιολογώντας 5 δείκτες
-μεταξύ αυτών το ΑΕΠ και τον πληθωρι-
σμό- σημειώνοντας ότι «οι προσπάθειες
και οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν πραγμα-
τικό αντίκτυπο».

Ο διπλός στόχος του πρωθυπουργού: Αποδόμηση ΣΥΡΙΖΑ 
και ταύτιση Ανδρουλάκη με Τσίπρα

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Κοινωνικό αποτύπωμα
Στόχος για την κυβέρνηση παραμένει η στήριξη των πολιτών, όσο θα διαρκεί η
ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις. Με δεδομένο ότι το market
pass θα χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα των διυλιστηρίων, το «μαξιλάρι» του
1 δισ. ευρώ, που υπάρχει αυτή την ώρα, μένει σχεδόν ανέγγιχτο. Αν και από αυτό
αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της επιδότησης του πετρελαίου θέρ-
μανσης, παρ’ όλ’ αυτά διατηρούνται και τα περιθώρια αντιμετώπισης ενδεχόμε-
νης αύξησης στην τιμή του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια του ηλεκτρικού
ρεύματος, αν χρειαστεί. 
Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι τόσο η περίοδος της πανδημίας, όσο και
η περίοδος της ενεργειακής κρίσης, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία
και τη ρωσική εισβολή έως σήμερα, αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την
κυβέρνηση στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, καθώς κατάφερε να δείξει
εμπράκτως το κοινωνικό της αποτύπωμα, λαμβάνοντας μέτρα στήριξης για πολί-
τες και επαγγελματίες, διατηρώντας, ταυτόχρονα, την εικόνα της χώρας στο διε-
θνές περιβάλλον, ως μιας συγκροτημένης και σταθερής οικονομίας. 

Η στόχευση με το food pass
και η πίεση στην αντιπολίτευση
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«Απρόσφορο» και «ανεπαρκές» χαρακτήρισε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ το food pass που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
κλείνοντας την ομιλία του στη συζήτηση επί του προ-
ϋπολογισμού του 2023 στη Βουλή. Αυτό, άλλωστε, δεν
είναι κάτι καινούργιο για την αξιωματική αντιπολίτευ-
ση. Κατέκρινε οποιαδήποτε προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να αμβλύνει τις επιπτώσεις της
εισαγόμενης και πολυεπίπεδης κρίσης, η
οποία όμως δείχνει τα «δόντια» της. 

Για το food pass ή market pass τόνισε
ότι «είναι ένα μέτρο απρόσφορο, με την
έννοια ότι είναι ανεπαρκές, εφόσον μι-
λάμε μεσοσταθμικά για 30 ευρώ τον μήνα
σε νοικοκυριά», επίσης «έχει χαρακτήρα
προεκλογικής εξαγοράς, για αυτό και είναι ηθι-
κά μεμπτό».

«Απάτη» και «ανεπαρκές» το power pass. «Μέτρο

εξαγοράς» και… «ανεπαρκές» το food pass.
«Προεκλογικό επίδομα» και προφανώς

«ανεπαρκές» το fuel pass. «Μαυρογυα-
λουρισμό» απέδιδε στον πρωθυπουργό ο
ΣΥΡΙΖΑ και για το εφάπαξ επίδομα 600
ευρώ στους ένστολους. Ο σχολιασμός
του ΣΥΡΙΖΑ για τις παρεμβάσεις ελά-

φρυνσης της κυβέρνησης μοιάζει να έχει
ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Το μοτίβο αυτό

συμπληρώνεται από κάτι ακόμα. 
Όποιο από αυτά τα επιδόματα έχει έρθει προς ψήφι-

ση στη Βουλή σε μορφή τροπολογίας, η Κοινοβουλευ-

τική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το έχει ψηφίσει παρά τα όσα
τους είχε… σύρει νωρίτερα. Ψήφισε το fuel pass και
ψήφισε παρά τον χαμό ακόμα και το επίδομα στους εν-
στόλους, που προκάλεσε έναν μικρό «εμφύλιο» στις
τάξεις του κόμματος.  

Όπως σχεδόν σε όλες τις πτυχές της πολιτικής του, ο
ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε δύο βάρκες. Κατακρίνει κάθε παρέμ-
βαση και στο τέλος ψηφίζει σχεδόν τις μισές. Λαϊκίζει
ζητώντας -όπως κάνει συνήθως- τα πάντα για όλους,
αλλά δεν αναλαμβάνει και την ευθύνη να τα καταψηφί-
σει. Αντίθετα ζυγίζει το πολιτικό κόστος που θα είχε μια
τέτοια κίνηση και πράττει αναλόγως. 

Για αυτό και ο Γιάννης Οικονόμου εύλογα αναρωτή-
θηκε αν θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία που θα
φέρει η κυβέρνηση για το food pass. Ή, όπως ανέφε-
ρε ο Άκης Σκέρτσος, τα 22 ευρώ είναι λίγα για την
«Αριστερά του σολομού»;

«Τ
οπίο στην ομίχλη» θυμί-
ζουν τις τελευταίες μέρες
οι κινήσεις του ΠΑΣΟΚ
στην πολιτική σκακιέρα,

καθώς η εμπλοκή της Εύας Καϊλή στο
σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβού-
λιο έχει αποσυντονίσει το σύστημα. 

Επιδιώκουν να βρουν και πάλι τον πολι-
τικό τους βηματισμό, με κριτικές επιση-
μάνσεις για τους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς στην οικονομία και κυρίως στο πε-
δίο των εκλογικών συνεργασιών. Εκεί,
όμως, κυριαρχεί η απόλυτη ασάφεια που
δίνει τη δυνατότητα για πανσπερμία ερμη-
νειών.

Από τη μια πλευρά είναι απόλυτα σαφές
ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξουν
τα χαρτιά τους για το τι πρόκειται να κά-
νουν. Από την άλλη, όμως, είναι εμφανής η
απουσία μιας κεντρικής γραμμής, αφού η
ρητορική των στελεχών μεταβάλλεται σχε-
δόν καθημερινά. Εκτός και αν αυτή η ποικι-
λία απόψεων αποτελεί τακτική πολιτικού
σχεδιασμού. Την προηγούμενη εβδομάδα
είχε «ξαναβγεί μπροστά» η στρατηγική της
«πολιτικής αυτονομίας». Από χθες, όμως,
άρχισε το αφήγημα να αλλάζει και πάλι, με
σκοπό να μπουν εκ νέου οι διαχωριστικές
γραμμές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος
Τύπου του κόμματος Δημήτρης Μάντζος,
σχολιάζοντας το κυβερνητικό επιχείρημα
ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κοντά στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, είπε ότι «το να ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ
επειδή έχει θέσει ως διακύβευμα την αλ-
λαγή κυβέρνησης αποτελεί έκπληξη. Η ΝΔ
μας ελέγχει σχεδόν επειδή δεν της δίνουμε
και ψήφο εμπιστοσύνης» και πρόσθεσε:
«Τα προσκλητήρια που απευθύνει ο κ. Τσί-

πρας δεν αποτυπώνουν αυτό το οποίο πε-
ριγράφουμε εμείς. Είμαστε αυτόνομοι και
έχουμε το δικό μας στίγμα, είμαστε ένα άλ-
λο κόμμα, μια άλλη εναλλακτική πρόταση.
Αν όλα πάνε όπως δείχνουν, θα έχουμε μια
διερευνητική εντολή στα χέρια μας, που θα
έχει συνταγματική αξία την οποία θα σεβα-
στούμε. Και εμείς θα απευθύνουμε προ-
σκλητήριο προς όσες πολιτικές δυνάμεις

θεωρούν ότι συμφωνούν με αυτά που
εμείς έχουμε θέσει ως όρους προγραμμα-
τικών συμφωνιών». 

Στο ίδιο ύφος και ο Κώστας Σκανδαλί-
δης, που επιχείρησε να θέσει το ζήτημα
σε μια πιο ρεαλιστική βάση. «Κατά τον
πολιτικά φιλελεύθερο πρωθυπουργό
μας, η κυβέρνησή του δεν είναι προοδευ-
τική; Προφανώς τη θεωρεί προοδευτική,

μέχρι σημείο που να θεωρεί και τον εαυ-
τό του σοσιαλδημοκράτη με τα επιδόματα
που δίνει. Κατά τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, η προοδευτική κυ-
βέρνηση ταυτίζεται με την εκλογή του ως
πρώτο κόμμα και την πρωθυπουργία και
αυτό είναι θεμιτό. Έχουν το δικαίωμα να
αυτοχαρακτηρίζονται, εμείς όμως αν
χρησιμοποιήσουμε τον όρο “προοδευτι-
κό”, είμαστε ένοχοι. Ταυτιζόμαστε τάχα
με τον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο θα συγκυβερ-
νήσουμε το έχουμε αποφασίσει, το έχου-
με κάνει πίσω από τις κουίντες. Αυτά δεν
είναι σοβαρά πράγματα», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Σκανδαλίδης.

Εκεί που τα πράγματα άρχισαν και πάλι
να γίνονται πιο πολύπλοκα ήταν με την το-
ποθέτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπου-
λου, ενός εκ των «στρατηγών» του Νίκου
Ανδρουλάκη, που υποστήριξε: «Εάν το
πρώτο κόμμα έχει ποσοστό 31%, θα είναι
πολύ δύσκολο να πάει τη δεύτερη Κυριακή
στο 37%. Άρα ο κόσμος δεν θα δώσει αυτο-
δυναμία σε κάποιο κόμμα. Ποιος θα πάρει
την ευθύνη να οδηγεί τη χώρα συνέχεια σε
εκλογές; Η μη αυτοδυναμία του πρώτου
κόμματος δεν θα γίνει πρόβλημα της χώ-
ρας». 

Στο διά ταύτα, πάντως, το θέμα των συ-
νεργασιών δεν είναι εκείνο που απασχολεί
αυτή την ώρα τη Χαρ. Τρικούπη. Ο μεγάλος
πονοκέφαλος είναι ο απολογισμός από τη
σκανδαλώδη υπόθεση με την εμπλοκή της
κ. Καϊλή, αν και όπως λένε η μέχρι τώρα ει-
κόνα των «απωλειών» είναι πολύ καλύτερη
από ό,τι ανέμεναν αρχικώς.

Η «Αριστερά του σολομού»
σε γραμμή «No Pass» 

«Τοπίο στην ομίχλη»
οι κινήσεις του ΠΑΣΟΚ 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Εμφανής η απουσία 
κεντρικής γραμμής 

στη Χαριλάου 
Τρικούπη μετά 

και την εμπλοκή 
Καϊλή στο σκάνδαλο

διαφθοράς
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ναύσταθμο Σαλαμίνας και θα μπορούν να επιχει-

ρήσουν από κοινού με το 575 Τάγμα Πεζοναυτών

που εδρεύει στην Αυλώνα.

Τα πλεονεκτήματα της θέσης 
της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών

Ανώτατες Στρατιωτικές Πηγές λένε ότι η σημε-

ρινή θέση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών έχει

πολλά πλεονεκτήματα ως προς την ετοιμότητα και

το αξιόμαχό της, που έπαιξαν ρόλο στην απόφαση. 

Εκτός από τους πεζοναύτες, κοντά στη Μαγνη-

σία υπάρχουν κρίσιμες υποδομές, όπως το Στε-

φανοβίκειο, όπου βρίσκονται επιθετικά ελικόπτε-

ρα Apache και Kiowa Warriors, η αεροπορική βά-

ση της Νέας Αγχιάλου με την 111 Πτέρυγα Μάχης

και την 347 Πολεμική Μοίρα «Περσέας» που επι-

τρέπει την υλοποίηση αεροπορικών επιχειρήσε-

ων και δύο πεδία βολής (Πεδίο Βολής Γλαφυρών

και Πεδίο Βολής Σαρακηνού) όπου γίνονται όλων

των ειδών βολές και θεωρείται ιδανική περιοχή

για την εκπαίδευση των στελεχών με όλα τα οπλι-

κά συστήματα που διαθέτουν οι ελληνικές Ένο-

πλες Δυνάμεις. Παράλληλα, υπάρχει σιδηροδρο-

μική γραμμή-σύνδεση, η οποία σε ενδεχόμενο

κρίσης βοηθά στη μεταφορά ενισχύσεων. Η σιδη-

ροδρομική γραμμή ουσιαστικά επιτρέπει την τα-

χεία ανάπτυξη της Ταξιαρχίας σε σημεία της Θρά-

κης. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν

ισχυρά συστήματα αεράμυνας για την αντιαερο-

πορική προστασία των υποδομών των Ενόπλων

Δυνάμεων. Όσον αφορά τη ναυτική βάση στον Αλ-

μυρό, στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι υπάρ-

χει απόφαση ανωτάτων συμβουλίων και έως τώρα

δεν έχει κατατεθεί έγγραφη αντίρρηση από κανέ-

να Γενικό Επιτελείο επί του θέματος.

Σ
ε μια περίοδο ραγδαίας κλιμάκω-

σης της έντασης μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας, με την τουρκική

πλευρά να αμφισβητεί την ελληνική

κυριαρχία και να απειλεί ανοιχτά με πόλεμο

και ότι θα «βομβαρδίσει» με βαλλιστικούς πυ-

ραύλους Tayfun την Αθήνα, οι ελληνικές Ένο-

πλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για

να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε σενάριο κλι-

μάκωσης και προχωρούν με γρήγορο ρυθμό

στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδια-

σμού για τη θωράκιση της χώρας.

Το ΓΕΕΘΑ είχε προβλέψει την αύξηση της

τουρκικής επιθετικότητας με την προβολή του

δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και με τη

σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Άμυνας και

των Γενικών Επιτελείων προχώρησε στην εφαρ-

μογή ενός σχεδίου για την αναβάθμιση υφιστά-

μενων εγκαταστάσεων στη περιοχή της Μαγνη-

σίας, αλλά και τη δημιουργία νέων, με σκοπό, αν

και εφόσον απαιτηθεί, να γίνει ταχεία μεταφορά
ενισχύσεων στο Ανατολικό Αιγαίο και όχι μόνο. 

Ένα από αυτά τα σχέδια αφορούσε την ανάπτυ-

ξη ναυτικής βάσης στον Αλμυρό. Στρατιωτικές

πηγές αναφέρουν στην «P» ότι πλέον το έργο

μπαίνει σε φάση υλοποίησης, καθώς ήδη έχουν

εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Γενικού Επι-

τελείου Ναυτικού για το 2023 κονδύλια 4 εκατ.

ευρώ προερχόμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων για το έργο του ναυστάθμου.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός
Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του

ΓΕΕΘΑ, προβλέπεται η δημιουργία ναυτικής βά-

σης στον Αλμυρό της Μαγνησίας, προκειμένου να

εξυπηρετείται η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών που

εδρεύει στην πόλη του Βόλου. Εκεί θα ναυλοχούν

τα αρματαγωγά, προκειμένου να υπάρχουν καλύ-

τερες προϋποθέσεις συνεργασίας με την Ταξιαρ-

χία Πεζοναυτών στη μεταφορά διά θαλάσσης.

Έτσι, οι πεζοναύτες αποκτούν μόνιμη δυνατότητα

ετοιμότητας και επέμβασης, όποτε απαιτηθεί. 

Η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, η αιχμή του δό-

ρατος της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕ-

ΘΑ, είναι αυτή που θα κληθεί να πολεμήσει σε πε-

ρίπτωση κρίσης, τα αρματαγωγά είναι απλώς το

μέσο μεταφοράς των πεζοναυτών, με σκοπό τη

γρηγορότερη μετακίνησή τους στο Ανατολικό Αι-

γαίο και την είσοδό τους στον αγώνα. 

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος,

έχοντας υπηρετήσει την περίοδο 1986-1989 ως

Διοικητής Λόχου στο 575 Τάγμα Πεζοναυτών,

γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυνατότητες και τις

ανάγκες της 32ης Ταξιαρχίας. Με βάση τον τωρι-

νό σχεδιασμό, δεν προβλέπεται να μεταφερθεί

στον Αλμυρό το σύνολο των πλοίων της Διοίκη-

σης Αρματαγωγών. Κάποια θα παραμείνουν στον

«Ατσάλινη» 
δύναμη 

κρούσης 
στον Βόλο 

Το σχέδιο του ΓΕΕΘΑ για τη βάση της Μαγνησίας

Γράφει 

η Γεωργία 

Γαραντζιώτη

Η τουρκική βάση στο Ακσάζ  
και η σημασία του ναυστάθμου στον Αλμυρό

Οι Τούρκοι είχαν σκεφτεί νωρίτερα από εμάς τη δημιουργία μιας αντίστοιχης ναυτικής βάσης,

όπως αυτή που βαίνει προς υλοποίηση στον Αλμυρό, με αποβατικές δυνάμεις, στο Ακσάζ. Το ση-

μείο είχε αναφερθεί από τον ναύαρχο Piri Reis στα οθωμανικά ιστορικά έγγραφα ως το καταλληλό-

τερο φυσικό λιμάνι για να φιλοξενήσει μεγάλο στόλο. Η κατασκευή της ναυτικής βάσης στο Ακσάζ

ξεκίνησε το 1983, ολοκληρώθηκε το 1992 και το 2000 έφτασε στο τελικό της στάδιο, όταν μεγάλο μέ-

ρος του τουρκικού στόλου μεταφέρθηκε εκεί. Σήμερα θεωρείται κρίσιμη τουρκική στρατιωτική εγ-

κατάσταση και μετά την υιοθέτηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» ως δομικού χαρακτηρι-

στικού της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας, εκεί έχουν την έδρα τους μεταξύ άλλων δύο τουλά-

χιστον μονάδες δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Το Ακσάζ είναι πολύ κοντά σε νησιά και βραχονη-

σίδες όπου η Τουρκία αμφισβητεί επίσημα την ελληνική κυριαρχία και που σε τελευταίους χάρτες

που δημοσιεύθηκαν στα τουρκικά ΜΜΕ χαρακτηρίζονται ως γκρίζες ζώνες. Είναι λοιπόν κατανοη-

τές η σπουδαιότητα και η χρησιμότητα της ναυτικής βάσης στον Αλμυρό, όπως έχει παρουσιαστεί

από τη στρατιωτική ηγεσία.

Όπως ανέφερε και ο στρατηγός Κ. Φλώρος πρόσφατα, στον χαιρετισμό του στο πλαίσιο του 1ου

Συνεδρίου Ναυτικής Ισχύος, που διοργανώθηκε από το ΓΕΝ, «γίνονται πράγματα που συνιστούν

απαιτήσεις και ανάγκες δεκαετιών και τώρα υλοποιούνται και γίνονται πράξη οικοδομώντας το μέλ-

λον του Πολεμικού μας Ναυτικού».

Ασπίδα προστασίας 
με κομάντο και πεζοναύτες
στο Ανατολικό Αιγαίο 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ

ΠΒ ΓΛΑΦΥΡΩΝ

ΠΒ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ

ΠΒ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
AΓΧΙΑΛΟΥ



Παύλος Μαρινάκης, Ράνια Σβίγκου και Ανδρέ-
ας Σπυρόπουλος ένωσαν τις δυνάμεις τους και
συμμετείχαν στον ανοιχτό διάλογο για τη συμβο-
λή των παρατάξεων στην αύξηση της γυναικείας
εκπροσώπησης στην πολιτική, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο πλαίσιο
της πλατφόρμας Women CΑΝdidates. Τα νούμε-
ρα για τη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά δεν
τα λες και ικανοποιητικά. Ειδικότερα, 16% είναι το

ποσοστό των γυναικών στο υπουργικό συμβού-
λιο, 22% στο κοινοβούλιο, 21% σε περιφερειακά
και δημοτικά συμβούλια, ενώ συνολικά από τους
332 δήμους της χώρας μόλις σε 19 από αυτούς οι
δήμαρχοι είναι γυναίκες. Και οι 3 γραμματείς των
κομμάτων, πάντως, τόνισαν την ανάγκη να υπάρ-
ξουν πολιτικές που να βοηθούν την καθημερινό-
τητα των γυναικών ώστε να μπορούν να συμμετέ-
χουν στα κοινά. 
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Πήγε να τον παγιδεύσει… 
Μαθαίνω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου είναι
ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι απέναντι στην
ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη για ένα
συγκεκριμένο λόγο και όχι απλά για την
ουσία της υπόθεσης. Ο πρωθυπουργός
έχει θυμώσει με τη Μαρία Σπυράκη, κα-
θώς στις 24/11 που κλήθηκε στο Μέγαρο

Μαξίμου για να επισημο-
ποιηθεί η κάθοδός

της στις εκλογές
στο ψηφοδέλτιο
της Α’ Θεσσαλονί-
κης, η ίδια γνώρι-
ζε και απέκρυψε

ότι ο OLAF, που διε-
ρευνάει υποθέσεις

απάτης στον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ, την ελέγχει για την υπόθεσή
της. Όπως μου έλεγαν, με αυτή την κίνη-
ση απόκρυψη της υπόθεσής της ήθελε να
δεσμεύσει τον Κ. Μητσοτάκη, αφού δύ-
σκολα θα έπαιρνε πίσω την απόφασή του
να της δώσει το χρίσμα. Έλα όμως που ο
Μητσοτάκης δεν μάσησε καθόλου και την
έστειλε σπίτι της… 

Η μεγάλη χαρά 
του Κούβελα  
Ήταν τέτοια η χαρά του βουλευτή Α’ Θεσ-
σαλονίκης Δημήτρη Κούβελα για την
αναστολή της κομματικής ιδιότητας της
Μ. Σπυράκη, που έφερε τη μικρή του κό-

ρη και τη γυναίκα του να
χαιρετήσουν τον

πρωθυπουργό με-
τά την ψήφιση του
προϋπολογισμού.
Όταν, λοιπόν, ο κ.

Μητσοτάκης βγή-
κε από την ολομέ-

λεια, όπου είχαν μα-
ζευτεί όλοι οι υπουργοί, η οι-

κογένεια Κούβελα έβγαλε αναμνηστική
φωτογραφία. Και πανηγυρική, θα πρό-
σθετα. Καθώς αφού, εάν δεν κατέβει η κ.
Σπυράκη στη Θεσσαλονίκη, τότε είναι
πιο εύκολη η επανεκλογή του… 

Δίνουν και παίρνουν
οι συνεργασίες 
στα νότια

Δίνουν και παίρνουν οι συνεργα-
σίες «γαλάζιων» βου-
λευτών στον νότιο
τομέα, με σκοπό
την πρωτιά. Δεν
το λέμε για κα-
κό, άλλωστε εί-
ναι μεγάλη πε-
ριφέρεια και λο-
γικό είναι να συμ-
βαίνουν. Στο ραν-
τάρ μας, πάν-
τως, πιάσαμε
την υποστήριξη
που δίνει ο
υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δέν-
διας στην πολι-
τεύτρια Ιωάννα
Γκ ε λ ε σ τ ά θ η ,
ενώ δεν περνά-
ει απαρατήρητη
η στήριξη με χαι-
ρετισμούς και ομι-
λίες του Διονύση Χατζηδά-
κη υπέρ του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου. 

Χειμερινός κολυμβητής
ο Τσίπρας  

Σκεπτικός και λιγομίλητος ήταν ο
Αλέξης Τσίπρας στους κοινοβουλευτι-
κούς συντάκτες μετά το πέρας της ψή-
φισης του προϋπολογισμού. Ήταν μία
από τις πιο νωθρές του εμφανίσεις στη
Βουλή και αυτό ερμηνεύεται, καθώς το
«Βήμα» του χάλασε τη φιέστα, αφού στο
μυαλό του είχε μέχρι και την πρόταση
δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Πα-
ρόλα αυτά, βρήκε τον τρόπο να αστειευ-
τεί μπροστά στους συντάκτες αποκαλύ-
πτοντάς τους ότι από την πανδημία και
μετά, έχει γίνει χειμερινός κολυμβητής
και τις καλές μέρες στο Σούνιο πάει και
κολυμπάει. Επειδή ο Τσίπρας τα έχει τα
κιλάκια του, πολλοί εξεπλάγησαν με τη
νέα συνήθεια του Αλέξη… 

Σημαντική πρωτοβουλία των γραμματέων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ

Ε
ίναι η πρώτη φορά που
μέτρο που ήταν να ανα-
κοινώσει ο πρωθυπουρ-
γός δεν διέρρευσε πιο

πριν. Ασφαλώς μιλάμε για την επι-
δότηση 10% στις αγορές τροφίμων,
μέτρο το οποίο ήταν επτασφράγιστο
μυστικό και δεν διέρρευσε πιο πριν
από τα γνωστά «κανάλια» διαρρο-
ών, αλλά έγινε γνωστό από το βήμα
της Βουλής. 

Το μέτρο δεν το γνώριζαν παρά μό-
νο ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας και ο πρωθυπουργός, ενώ το είχε σχεδιάσει αθόρυβα, κατά τα
πρότυπα του fuel pass, ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του
ΥΠΟΙΚ Αθανάσιος Πετραλιάς. Ο τελευταίος, μάλιστα, ήταν αυτός που έγραψε και
τα παραδείγματα της επεξήγησης του μέτρου. 

Ποιος ήταν ο εμπνευστής
του market pass;

Ποιος «γαλάζιος» ανώτατος κομματικός έλεγε στη Βουλή ότι
κανονικά θα έπρεπε να απαντήσουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη

για την υπόθεση της Μ. Σπυράκη ότι είναι «δούρειος ίππος» του
ΠΑΣΟΚ; Διότι, ως γνωστόν, η κ. Σπυράκη ήταν γνωστή Πασπίτισσα… 



T
ην περασμένη Παρασκευή μού μετέφε-
ραν κι ένα δυσάρεστο περιστατικό που
έλαβε χώρα στο ειδικό δικαστήριο για
τον Νίκο Παππά. Κατέρρευσε ένας μάρ-

τυρας στη δίκη. Ο στενός συνεργάτης του επιχει-
ρηματία Χρήστου Καλογρίτσα, Γιώργος Μπασιάς,
λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε την κατάθεσή του, αι-
σθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να σπεύσουν
οι συνήγοροι για να του προσφέρουν νερό για να
συνέλθει, ενώ το δικαστήριο διέκοψε για να ειδο-
ποιηθεί ασθενοφόρο. Ωστόσο, παρότι τηλεφώνη-
σε στο ΕΚΑΒ τόσο η πρόεδρος όσο και η εισαγγε-
λέας του Ειδικού Δικαστηρίου, το ασθενοφόρο
αργούσε, με αποτέλεσμα ο μάρτυρας, ο οποίος
πριν από 15 ημέρες είχε υποβληθεί σε τετραπλό
bypass, να μεταφερθεί με αυτοκίνητο σε ιδιωτικό
θεραπευτήριο. Η καθυστέρηση αυτή του ασθενο-
φόρου για τη διακομιδή ενός ασθενή στην «καρ-
διά» της Αθήνας σχολιάστηκε από όλους, ανάμε-
σά τους κι ο άλλοτε υπουργός Υγείας Ανδρέας Λο-
βέρδος. Μόλις η κατάσταση υγείας του μάρτυρα
το επιτρέψει, τότε θα επανέλθει για να συνεχίσει
την κατάθεσή του.

«Φωτιά» στις ήδη τεταμένες σχέσεις ΝΔ - ΠΑ-
ΣΟΚ έβαλε ο χαρακτηρισμός «Σοσιαλ-Καμμένο»,
που απέδωσε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία
του στη συζήτηση του προϋπολογισμού στον Νίκο
Ανδρουλάκη. Μετά την απάντηση Ανδρουλάκη το

Σάββατο, τη σκυτάλη των αντιδράσεων πήρε
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης
ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοκρα-
τική παράταξη δεν είχε ποτέ
διάθεση να συγχρωτιστεί με
τέτοιους χώρους. «Δεν μπο-

ρούμε να βρεθούμε με αυτόν τον
πρωθυπουργό στην ίδια κυβέρνη-

ση», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στις μετε-
κλογικές συνεργασίες και επανέφερε στο πολιτι-
κό προσκήνιο τη θέση του κόμματός του πως δεν
συνεργάζεται «με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό,
ούτε με τον Τσίπρα». 

ΚΚαι ο Σκανδαλίδης 
στη… γραμμή ΣΥΡΙΖΑ
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Η σανίδα σωτηρίας που αναζητούσε, έστω και μέσω
διαρροών, ο παλαίμαχος κατασκευαστής Δημήτρης
Κούτρας κατέρρευσε πριν καν πάρει κάποια ψήγ-
ματα αληθοφάνειας. Το
σενάριο που διοχέτευσε
σε δημοσιογράφους για
εξαγορά εκ μέρους του
σε συνεργασία με άλλον
επενδυτή της κατα-
σκευαστικής «Άκτωρ»,
αναφερόταν μάλιστα και
τίμημα, διαψεύδεται πλέον ηχηρά αποκαλύπτοντας
τους σχεδιασμούς και τις προθέσεις του. Ο φερόμε-
νος πωλητής, σύμφωνα με έγκυρες πηγές που δεν
αμφισβητούνται, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ζή-
τημα πώλησης της εταιρείας. Όπως αναφέρει μάλι-
στα, θα ήταν εγκληματικό επιχειρηματικά σε μια
περίοδο που υπάρχουν τόσα έργα σε εξέλιξη και
ακόμη περισσότερα σε δημοπράτηση να πουλήσει
την εταιρεία και μάλιστα με το τίμημα που είχε διαρ-
ρεύσει ο Δημήτρης Κούτρας.
Βέβαια, στην κατασκευαστική αγορά το σενάριο
Κούτρα ουδέποτε ήταν αληθοφανές, αφού όπως
ανέφεραν δεν γίνεται να ναυαγεί λόγω οικονομι-
κών δυσπραγιών η εξαγορά της «Δομικής Κρή-
της» έναντι 10 εκατ. ευρώ και από την άλλη να προ-
χωρά από μεριάς Κούτρα άμεση εξαγορά του
«Άκτορα» με ποσό που ίσως ξεπερνά τα 200 εκατ.
ευρώ. Η κατακλείδα πάντως για τον Δημήτρη Κού-
τρα είναι ότι αδυνατεί να αντιληφθεί τα νέα δεδο-
μένα και τη θέση του και, όπως λέει και ο σοφός
λαός... «πενία τέχνας κατεργάζεται». 

«Νομίζω ότι το αρνάκι στο χωριό θα το φάμε με
ησυχία», είπε ο Γεραπετρίτης. «Η αίσθησή μου
είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ολοκλήρωση
της τετραετίας. Εμείς στην κυβέρνηση δεν
έχουμε σηκώσει τα μολύβια. Η κυβέρνηση βρί-
σκεται σε πλήρη εγρήγορση. Εγώ προσωπικά
δεν θα πόνταρα ούτε ένα ευρώ ότι θα έχουμε
σύντομα, το προσεχές διάστημα εκλογές». Την
κρατάω αυτή τη δήλωση… Πληθαίνουν οι κυ-
βερνητικές ενδείξεις ότι ο ακριβής χρόνος των
εκλογών ακόμη… ψήνεται και πως σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν θα διεξαχθούν τους πρώτους μήνες
του 2023. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο
υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Θεόδωρος
Λιβάνιος, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά
με τη λειτουργία των logistics και τον χρόνο διε-
ξαγωγής των εκλογών, απάντησε: «Τα logistics
δουλεύουν καλύτερα όταν ζεσταίνει ο καιρός».
Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Τα όνειρα θερινής νυκτός
του Δημήτρη Κούτρα

Ο Γεραπετρίτης, ο Λιβάνιος
και το… αρνάκι 

Δεν τους αρέσουν... 

Ο μάρτυρας 
που κατέρρευσε
στη δίκη

Από το νέο εκπτωτικό κουπόνι για τις αγορές
τροφίμων και τις μειωμένες τιμές του «καλαθιού
του νοικοκυριού» θα προκύψει ένα συνδυαστικό
όφελος περίπου 120 ευρώ τον μήνα, όπως δήλω-
σε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης.
Ωστόσο, τα κόμματα
της αντιπολίτευσης
φαίνεται ότι έχουν με-
γάλο απόθεμα στα...
ταμεία τους και θα
μπορούσαν να δώσουν
περισσότερα. Γιατί
με... ξένα κόλλυβα, αν-
τιπολίτευση μπορεί να
κάνει ο οποιοσδήποτε.
Σήμερα, ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης, ο διευθυν-
τής του ΙΕΛΚΑ Ελευθέριος Κιοσές και ο γενικός
γραμματέας Καταναλωτή Σωτ. Αναγνωστόπου-
λος θα δώσουν συνέντευξη Τύπου με αναλυτικά
στοιχεία για το καλάθι και σε σύγκριση με το τι
συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά
στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τέτοιες συγκρίσεις
φαίνεται ότι δεν τους αρέσουν...

Ο κ. Νίκος και οι δίαυλοι
επικοινωνίας με τους απέναντι

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης
«Κεντρί», ο υπουργός Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς
συντάκτες ανέφερε ότι είναι «Λογικό και επι-
βεβλημένο να ξαναανοίξει ο δίαυλος επικοι-
νωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας». Συμ-
φωνούμε, δεν διαφωνούμε, που τις τελευταί-
ες μέρες δεκάδες οπλισμένα τουρκικά μαχη-
τικά εμπλέκονται σε αερομαχίες με ελληνικά
μαχητικά στο Αιγαίο με τον κίνδυνο ατυχήμα-
τος να είναι κοντά. Αυτά θέλουμε να προλά-
βουμε. Οπότε, αντί να το λέει στους κοινοβου-
λευτικούς, καλό θα ήταν να το κάνει. Μήπως ο
κ. Νίκος σχεδιάζει να ανταλλάξει κανένα sms
με τον Ακάρ, όπως είπε πρόσφατα ότι συνηθί-
ζει να κάνει;

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



TΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9
Τα

...
 Π

ρό
σω

πα

Ε
ίχα την τύχη το
Σάββατο το βρά-
δυ να συναντη-
θώ με έναν

πρώην συνεργάτη του γνωστού
Λαβράνου, ο οποίος μετά από
τρία διπλά ουίσκι και για τρεις
ώρες μου εκμυστηρεύτηκε ένα
μέρος από τον βίο και την πολι-
τεία του Γιάννη Λαβράνου (του
αποκαλούμενου από πολλούς
και αρχιαπατεώνα), τα οποία
θα σας τα περιγράψω τις επό-
μενες μέρες. Μέσα στα ωραία
που μου διηγήθηκε είναι ότι ο
περιβόητος διευθυντής του
υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο
ΘΒ, Θανάσης Βάλαρης, πριν η
ΝΔ γίνει κυβέρνηση, έκανε τα-
ξιδάκια στο Λονδίνο με όλα τα
έξοδα πληρωμένα από τον
κουμπάρο του υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας Νίκου Παναγιω-
τόπουλου, τον Λαβράνο. 

Οφείλω να ομολογήσω ότι
τον είχα υποτιμήσει τον ΘΒ, νόμιζα ότι ήταν «δευ-
τεράντζα» και μόνο για να συνοδεύει τον «τιτανο-
τεράστιο» υπουργό του στα ταξίδια στην Καβάλα
και στο Ισραήλ… Τελικά, το παλικάρι αποδεικνύε-
ται ότι είναι πολύ «προχώ». 

Ο ΘΒ από τότε είχε διαγνώσει τις ικανότητες του
κουμπάρου του υπουργού, του Γιάννη Λαβράνου

(του απατεώνα, όπως τον
αποκαλούν αρκετοί) και
πήγαινε στο Λονδίνο πι-
θανότατα για να ενημε-

ρωθεί για τις σύγχρονες μεθό-
δους παρακολούθησης, προ-
κειμένου να μεταφέρει την τε-
χνογνωσία στον μετέπειτα
υπουργό του για να μπορέσουν
για εθνικούς λόγους να παρα-
κολουθούν όλους όσοι αποτε-
λούσαν απειλή για τη χώρα αλλά
και τον υπουργό, όπως τον
πρώην διευθυντή του πολιτικού
γραφείου της Καβάλας και την
κυρία από το υπουργείο Εργα-
σίας, η οποία σχεδόν κάθε από-
γευμα έκανε συσκέψεις με τον
υπουργό και τον ΘΒ. Μερικές
φορές, μάλιστα, ο κουμπάρος
του υπουργού, ο περιβόητος
Λαβράνος, άκουγε και κανέναν
ανώτατο στρατηγό για να δει αν
κάνει καλά τη δουλειά του… Ρε,
τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε; 

Θα σας κρατήσω σε αγωνία,
μέχρι να μου επιτρέψει το αφεντικό μου να γράψω
ένα αστυνομικό -κατασκοπικό- πολεμικό διήγη-
μα. Εκτιμώ ότι μόλις τον ενημερώσω για όλα όσα
έμαθα και άκουσα, ευελπιστώ να μου δώσει του-
λάχιστον κάποια αύξηση και, βέβαια, να μου επι-
τρέψει να συνεχίσω τη διήγηση… 

Η διάλυση 
του ΠΑΣΟΚ πάντα
στο πίσω μέρος
του μυαλού

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι…
πρωτάρης στις ετερόκλητες συνερ-
γασίες. Επίσης δεν είναι ακριβώς
αξιόπιστος σύμμαχος. Το ξέρουν
καλά: ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Νί-
κος Κοτζιάς, ο Πάνος Καμμένος. Πι-
θανότατα θα το μάθει -με τον δύσκο-
λο τρόπο- και ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Τσί-
πρας μπορεί να μην αξιοποίησε το
σκάνδαλο της Καϊλή για να επιτεθεί
στο ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν σημαίνει όμως
ότι χτίζει μια συμμαχία με το κόμμα
του Ανδρουλάκη, χωρίς να έχει στο
πίσω μέρος του μυαλού του τη διά-
λυσή του. Προς το παρόν η επίθεση
φιλίας στη Χαριλάου Τρικούπη τον
βολεύει για δύο λόγους. Αφενός,
γιατί εκτροχιάζει τις σχέσεις του
ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και
αφαιρεί έναν δυνάμει σύμμαχο του
Μητσοτάκη για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης και, αφετέρου, δημιουρ-
γεί την αντίστοιχη συνθήκη για τον
ίδιο στην απίθανη περίπτωση που
κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση.

Κρύο χιούμορ του Ραγκούση 
Ποδοσφαιρική χροιά στην πολιτική αντιπαράθεση έδωσαν στη Βουλή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρ-
γώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννης Ραγκούσης. Η αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στη νίκη της Αργεντινής
και το καυστικό του σχόλιο για το ενδεχόμενο να ήταν διοργανώτρια αρχή η Ελλάδα άναψε φωτιές. «Αν
ήσασταν εσείς η διοργανώτρια αρχή, δεν θα υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να έπαιρνε το
Παγκόσμιο Κύπελλο η Αργεντινή, γιατί ο διαιτητής θα ήταν πιασμένος, θα είχατε βάλει την ΕΥΠ να τον πα-
ρακολουθεί και θα είχατε βάλει τον ποδοσφαιρικό Ντογιάκο και Γεωργιάδη να απειλήσουν τον Μέσι, άσε
που θα είχατε κανονίσει παρέμβαση στο VAR μέσω Predator», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης, με τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο να απαντά σε εξίσου καυστικό ύφος: «Προσεγγίζετε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον τελικό
και τον Μέσι με όρους Β’ Τοπικού, γιατί οι πολιτικοί σας ορίζοντες μέχρι εκεί φθάνουν».

Στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν, λένε,
τις δημοσκοπήσεις που να
έχουν μετρήσει την υπόθεση
της Καϊλή, για να χαράξουν τη
στρατηγική τους! Ζήσε Μάη μου
να φας τριφύλλι… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος καλό θα είναι όταν
τον ρωτούν για τις υποκλοπές να μην απαντάει καθό-
λου και καλύτερα να μη λέει χαριτωμενιές για ΕΔΕ και
κουραφέξαλα χαζογελώντας, γιατί είναι πιθανόν να αρ-
πάξει καμιά συνεχόμενη ερώτηση που δεν θα του αρέσει καθόλου.
Φτηνά τη γλίτωσε προχτές στην εκδήλωση που έκανε για τους δημο-
σιογράφους, γιατί ήταν σε χαλαρό περιβάλλον και κερνούσε, αλλά δεν
θα ’ναι πάντα έτσι… Μην ξεθαρρεύει, ξέρει αυτός τι εννοούμε και αν
δεν καταλαβαίνει, ας ρωτήσει τον εξ απορρήτων του…

Στην αντεπίθεση 
ο Καππάτος 

Απάντηση στις καταγγελίες που τον φέ-
ρουν να εκπροσωπεί ως δικηγόρος εισπρα-
κτική εταιρεία που έβγαλε στο «σφυρί»
πρώτη κατοικία πολίτη για λογαριασμό συγ-
κεκριμένου fund έδωσε στη Βουλή ο βου-
λευτής της ΝΔ Παναγής Καππάτος. Ο «γα-
λάζιος» βουλευτής που κατηγορήθηκε ότι
αποτελεί μια νέα «περίπτωση Πάτση» ανέ-
φερε πως δεν έχει υπογράψει καμία κατά-
σχεση όσο διάστημα είναι βουλευτής. Εξα-
πέλυσε επίθεση και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που στην ομιλία του το Σάββατο συμπε-
ριέλαβε τη δική του υπόθεση μαζί με άλλες
ποινικές, που έχουν πάρει τον δρόμο της Δι-
καιοσύνης. «Η λάσπη επιστρέφει σε εκείνον
που την έριξε». Αναφερόμενος ο κ. Καππά-
τος σε αποζημίωση, που σύμφωνα με τα δη-
μοσιεύματα έλαβε για την πανδημία, είπε ότι
δικαιούταν να πάρει 15.000 ευρώ, εγκρίθη-
καν τελικώς 8.750 ευρώ, αλλά δεν τα εισέ-
πραξε ποτέ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο Λαβράνος  και ο ΘΒ 

Κύριε υπουργέ, να προσέχετε
τι λέτε σε δημοσιογράφους 
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Δ
εν πέρασαν καλά-καλά 48 ώρες από τη
συνάντηση της διευθύντριας του δι-
πλωματικού γραφείου του πρωθυ-
πουργού Άννας-Μαρίας Μπούρα με

τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ
Καλίν στις Βρυξέλλες και ο Ταγίπ Ερντογάν εξαπέ-
λυσε μια νέα επίθεση: «Αν η Ελλάδα συνεχίσει να
παρεκτρέπεται, θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ».

Η τουρκική ρητορική δεν πρόκειται να αλλάξει,
ιδιαίτερα όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές στην
Τουρκία και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. Παρ’ όλα αυτά, έδωσε το πράσι-
νο φως στο αίτημα των Γερμανών να γίνει η συνάν-
τηση. Διότι οι Γερμανοί είναι εκείνοι που ανανέω-
σαν το ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, εκεί που το άφησε η Άνγκελα
Μέρκελ.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε, εκπρό-
σωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών
συναντήθηκε στην Τρίπολη με την υπουργό Εξωτε-
ρικών της Λιβύης Νάιλα Μανγκούς. Παρών στη
συνάντηση και ο Γερμανός πρέσβης. Η συνάντηση
αφορούσε το ενδεχόμενο διεξαγωγής μια νέας
διάσκεψης, της τρίτης στο Βερολίνο
με θέμα τη Λιβύη.  Στις προηγούμε-
νες δύο διασκέψεις, η Ελλάδα δεν
είχε προκληθεί και πολλοί τότε εί-
χαν κατηγορήσει τον Νίκο Δένδια
ως τον υπεύθυνο, που δεν γνώριζε
ότι θα συνέβαινε αυτό το διπλωμα-
τικό γεγονός που μας αφορούσε άμεσα. Και τώρα
όμως, αν τελικά πραγματοποιηθεί και πάλι αυτή η
διάσκεψη, η Ελλάδα δεν αναμένεται να παραστεί,
αφού ο Νίκος Δένδιας έχει αποκλείσει κάθε διά-
λογο με τη μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης.

Σε αυτό το κλίμα, η Γερμανία με εκπρόσωπο τον
πρώην πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα και νυν

διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Όλαφ
Σολτς, Γενς Πλάντερ, ανέλαβε την πρωτοβουλία
προκειμένου να δει αν υπάρχει περιθώριο βελτίω-
σης του κλίματος των δύο χωρών. Οι πληροφορίες
λένε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν επέμενε στις αδιάλλα-
κτες θέσεις του, όπως περίπου είχε γίνει και τον
Ιούλιο του 2020 στη Γερμανία, όταν τότε είχε πραγ-
ματοποιηθεί αντίστοιχη συνάντηση μεταξύ της

Ελένης Σουρανή, της τότε διευ-
θύντριας του διπλωματικού γρα-
φείου του Κυριάκου Μητσοτάκη,
με τον Τούρκο προεδρικό εκπρό-
σωπο Ιμπραήμ Καλίν. 

Εκείνη η συνάντηση έγινε γνω-
στή από τον υπουργό Εξωτερικών

της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου λίγους μή-
νες μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στον
Έβρο, καθώς δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες
με τη συνδρομή των τουρκικών αρχών προσπάθη-
σαν να περάσουν στην Ελλάδα. 

Εκείνη η συνάντηση Σουρανή-Καλίν δεν απέ-
δωσε. Ακολούθησε το θερμό καλοκαίρι του 2020,

με την Τουρκία να προκαλεί συνθήκες πολέμου με
την έξοδο του Oruc Reis εντός ελληνικών χωρικών
υδάτων και την ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όταν έφθασε στα
έξι μίλια από τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Επίσης
τινάχθηκε στον αέρα η ημερομηνία επανέναρξης
των διερευνητικών συνομιλιών και χρειάστηκε
πολύ χρόνος για να ξαναξεκινήσει ο διάλογος.

Χαμηλές προσδοκίες
Και σήμερα οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές.

Άλλωστε, δεν ξεχνιούνται οι δηλώσεις του Ταγίπ
Ερντογάν  για τους πυραύλους και τις απειλές προς
την Αθήνα. 

«Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυραύ-
λους μας. Φυσικά, αυτή η παραγωγή τρομάζει
τον Έλληνα. Όταν λες Tayfun (Τυφώνας), ο Έλλη-
νας φοβάται. Στην Ελλάδα, λένε ότι θα χτυπήσει
την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει, αν δεν κά-
τσετε ήρεμα», ανέφερε ο Ερντογάν σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε  πριν από λίγες ημέρες

στη Σαμψούντα. «Αν προσπαθήσετε να αγοράσε-
τε εξοπλισμό από την Αμερική και να τον τοποθε-
τήσετε στα νησιά, μια χώρα όπως η Τουρκία δεν
θα παραμείνει θεατής. Κάτι πρέπει να κάνει»,
πρόσθεσε.

Έτσι, λοιπόν, φαντάζει οξύμωρο εν μέσω αυ-
τών των απειλών να γίνονται συναντήσεις σε επί-
πεδο αρκετά υψηλό. Πολύ περισσότερο που εκ-
πρόσωπος της γερμανικής καγκελαρίας όχι μόνο
επιβεβαίωσε την τριμερή συνάντηση στα γρα-
φεία της γερμανικής αντιπροσωπείας στη βελγι-
κή πρωτεύουσα, αλλά προανήγγειλε και άλλες
συναντήσεις.  

Η ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί να υπάρχει
ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και να υπάρχουν
τακτικές συναντήσεις, που ίσως οδηγήσουν και σε
συνάντηση ακόμη και σε επίπεδο υπουργών Εξω-
τερικών. Όμως, να υπάρξει υψηλού επιπέδου ελ-
ληνοτουρκική συνάντηση πριν από τις εκλογές, εί-
τε της Ελλάδας, είτε της Τουρκίας, μοιάζει στην πα-
ρούσα συγκυρία απίθανο. 

Την Τουρκία έχει επιλέξει η Ρωσία για τις χερσαίες μεταφορές
εμπορευμάτων μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση, γεγονός
το οποίο καταδεικνύει την καλή σχέση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μια σχέση
που, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχί-
σει να ενισχύεται το ερχόμενο διά-
στημα.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσι-
εύτηκε στο Nordic Monitor, ο αριθ-
μός των ρωσικών φορτηγών που με-

τέφεραν εμπορεύματα στη Ρωσία είχε αυξηθεί σε 10.956 φέτος μέ-
χρι και τις 30 Νοεμβρίου, σε αντίθεση με περίπου 2-3.000 κατά μέσο
όρο τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια περίοδο, 18.804 τουρκικά φορ-

τηγά πραγματοποίησαν ταξίδια στη Ρωσία, μεταφέροντας διάφορα
εξαγόμενα εμπορεύματα.

Αντίστοιχα και ο αριθμός των τουρκικών φορτηγών που μετέφε-
ραν εισαγόμενα εμπορεύματα στην Τουρκία από τη Ρωσία ήταν
13.648 και ο αριθμός των ρωσικών φορτηγών στην ίδια διαδρομή
ήταν 7.445 την ίδια περίοδο. Όπως τονίζεται στο εκτενές δημοσίευ-
μα, η αύξηση του αριθμού των ρωσικών και τουρκικών φορτηγών
που μετέφεραν εμπορεύματα από και προς τη Ρωσία ήρθε μετά από
ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ τουρκικών και ρωσικών
αντιπροσωπειών στις 16 Μαΐου 2022, λιγότερο από δύο μήνες μετά
την εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη. Είναι ενδεικτικό πως
οι Ρώσοι εκπρόσωποι συμφώνησαν να αυξήσουν την ετήσια διάλυ-
ση φορτηγών για την τουρκική πλευρά από 8.000 σε 20.000 για μετα-
φορές που προορίζονται να τερματίσουν στη Ρωσία και από 6.000 σε
35.000 για διαμετακομίσεις σε τρίτες χώρες μέσω Ρωσίας.

Οι Τούρκοι μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό των Ρώσων 

του 
Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Το παρασκήνιο 
των επαφών
Καλίν - Μπούρα 

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Με πρωτοβουλία των Γερμανών η συνάντηση των δύο πλευρών 
στις Βρυξέλλες - Δύσκολος ο διάλογος πριν από τις εκλογές 



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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Ο
δεύουμε και φέτος προς τα Χριστούγεν-

να, αλλά η ζοφερή ατμόσφαιρα στον κό-

σμο μας με την καταρράκωση των αξιών,

την ηθική χρεοκοπία, τις εχθροπραξίες, την σαπί-

λα κάθε είδους και τα ατομικά συμφέροντα δεί-

χνουν ότι για μια ακόμη φορά, ενώ ο Χριστός θα

γεννηθεί στη Βηθλεέμ -και δεν είναι μύθος η γέν-

νησή του, όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν, γιατί

αποδεικνύεται και ιστορικά-, μάλλον δεν θα γεν-

νηθεί στις καρδιές μας. Τον κρατάμε μακριά μας,

αν και θέλει να μας πλησιάσει. 

Αυτό που έχει σημασία είναι η γέννηση του Χρι-

στού να σημαίνει και τη δική μας αναγέννηση. Να

ζήσουμε, δηλαδή, πραγματικά Χριστούγεννα. Πό-

σοι, άραγε, από μας θεωρούμε τα Χριστούγεννα

ευκαιρία να αναγεννηθούμε;  

Διαφορετικά, δεν θα είναι τίποτα περισσότερο

ούτε τίποτα λιγότερο από μια ανιαρή επανάληψη

μιας τυπικής εορτής, που στο τέλος γίνεται ανού-

σια. Και δεν θα διαφέρουν τα Χριστούγεννα από τις

κοινές ημέρες του χρόνου.  

Οι περισσότεροι περιμένουμε τα Χριστούγεννα

για ψυχαγωγία, για ανάπαυλα από την καθημερινή

ένταση, για ταξίδια, για εξόδους και διασκεδάσεις,

για τραπεζώματα. Είναι και όλα αυτά τα Χριστού-

γεννα. 

Αλλά, βασικά, είναι και κάτι άλλο, το οποίο πα-

ραβλέπουμε: Είναι η υπέρβαση της τραγικότητας,

είναι η λύτρωση από τα αδιέξοδα με την αγάπη και

την ειρήνη, που μας χαρίζει ο Χριστός.   

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο σαμπάνιες και

εκδρομές και φαγοπότια, που κάποιοι τα κάνουν,

γιατί έχουν τη δυνατότητα, και κάποιοι τα ονει-

ρεύονται, απλά γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, αλ-

λά είναι, κυρίως, ο εξανθρωπισμός μας.

Διάφορα περιοδικά δίνουν συνταγές για καλά

Χριστούγεννα του τύπου: «Απομακρυνθείτε από

οποιοδήποτε θλιβερό περιβάλλον, οργανώνον-

τας εκδρομές σε ωραία μέρη. Ή δημιουργήστε

ωραίο περιβάλλον στο σπίτι σας με μουσική, κε-

ριά, μυρωδιές και αστραφτερές επιφάνειες.

Παραγγείλετε ένα ή περισσότερα καλάθια με τις

αγαπημένες σας γεύσεις. Ή βγείτε για ξέφρενη

διασκέδαση». 

Αυτές οι συνταγές για καλά Χριστούγεννα χωρίς

Χριστό, δεν μπορούν να μας ανανεώσουν. Αν το

καλοσκεφτεί κανείς, είναι συνταγές για περισσό-

τερη πλήξη και απομόνωση, χωρίς να μπορείς να

νιώσεις και να βιώσεις το αληθινό νόημα των Χρι-

στουγέννων, γιατί αυτό δεν βρίσκεται στους εξω-

τερικούς τύπους του εορτασμού.   

Η προβολή του εγώ, η μανιώδης αναζήτηση της

καλοπέρασης για τον εαυτό μας, η προσωρινή

λάμψη, οι ψευδαισθήσεις δεν δημιουργούν κλίμα

ζωής με προοπτική και ποιότητα. Σεργιάνισμα σε

μια χαμοζωή είναι... 

Αντίθετα, το άνοιγμά μας στο εμείς, η επιδίωξη

της αγνής αγάπης κόντρα στην υποκριτική και επι-

τηδευμένη αγάπη, η εσωτερική καθαρότητα και το

ψάξιμο του εαυτού μας διαλύουν τα νέφη από μέ-

σα μας. Και αν ο καθένας από μας αλλάξει, τότε

αλλάζουν όλα... 

Αυτά μπορεί να μοιάζουν άσχετα με τις επιλογές

των σύγχρονων ανθρώπων, που σου λένε ότι εμείς

πιεζόμαστε ασφυκτικά και επιθυμούμε τα Χρι-

στούγεννα να περάσουμε καλά. 

Σαφώς και αξίζει όλοι μας να περάσουμε καλά,

αρκεί να προσδιορίσουμε ποια είναι τα κριτήρια

που καθορίζουν αυτό το καλά και πού πρέπει να

δώσουμε την προτεραιότητά μας: Στην άκρατη κα-

τανάλωση και στην κραιπάλη ή στην αναζήτηση

του Χριστού και στην ψυχική μας ενδυνάμωση; 

Διαλέγει κανείς, ελεύθερος είναι, και παίρνει.

Το πρώτο προσφέρει στιγμιαία ευφροσύνη, που

χρειάζεται και αυτή, και το δεύτερο μας δίνει ελπί-

δα, που με όσα συμβαίνουν γίνεται όλο και πιο μα-

κρινή και απομακρυσμένη, γι’ αυτό και μας είναι

αναγκαία.  

Ας γίνουν αφορμή αυτά τα Χριστούγεννα οι καρ-

διές να γαληνέψουν και η κοινωνία, κουρασμένη

και πληγωμένη από τις ανεξέλεγκτες καταστάσεις

που έχουν δημιουργηθεί, να βρει τη χαρά που

αναζητά και να είναι αυτή η χαρά γνήσια και όχι

ψεύτικη ή νάιλον. 

Μας λείπει η συντροφιά του Θεού, που γεμίζει τα

κενά της ψυχής, που δίνει τη βεβαιότητα της

ύπαρξης. Ας μη μείνουμε, για μια ακόμη φορά,

άγευστοι της θείας αγάπης, απομονωμένοι από

τον Χριστό και ό,τι αυτός εκπροσωπεί και πρε-

σβεύει και σκεπασμένοι από τους μαύρους κα-

πνούς της απελπισίας. 

Και αν τον άλλο καιρό τόσοι άνθρωποι ψά-

χνουμε σκυφτοί να βρούμε λύσεις στα διάφορα

προβλήματά μας, ας προσδοκούμε τα Χριστού-

γεννα με αλλιώτικη διάθεση, σαν να ανοίγουν τα

ουράνια!   

Η πιο πετυχημένη συνταγή για καλά Χριστούγεννα!.. 

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου
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E
ίναι γεγονός ότι στις ημέρες μας ο πολιτι-
κός λόγος έχει χάσει την αξιοπιστία του
και παράλληλα το ενδιαφέρον των πολι-

τών να παρακολουθούν εκπομπές πολιτικού λό-
γου. Πλην των περιπτώσεων όπου υπάρχει κλει-
δαρότρυπα, διαφθορά και άλλα ευτράπελα. Συ-
χνά οι πολιτικοί επιστρατεύουν την ξύλινη γλώσ-
σα και τη ρευστότητα των όσων λένε. 

Τις περισσότερες φορές μιλούν ακαταλαβίστι-
κα, προπαγανδίζουν, παραπλανούν, λαϊκίζουν και
ποτέ δεν απαντούν στις ζέουσες ερωτήσεις που
τους γίνονται. Κάποιες φορές γίνονται προσβλητι-
κοί, επιθετικοί και άκρως εμπαθείς για μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες, χάνοντας και το δίκιο τους
και το κύρος τους, με αποτέλεσμα οι πολίτες να
κάνουν ζάπινγκ ή να μουρμουρίζουν ακατάλληλες
φράσεις για το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
Οι πολιτικοί θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι ο πολιτι-
κός λόγος είναι το βασικότερο εργαλείο τους για
την προσέγγιση των προβλημάτων των πολιτών. Ο
ειλικρινής και ορθός πολιτικός λόγος δείχνει σε-
βασμό και ενσυναίσθηση στην καθημερινή ζωή
του λαού. Πίσω από τα μηνύματα και τις λέξεις
κρύβονται οι μύχιες σκέψεις του ομιλητή και ο πο-
λίτης καταλαβαίνει. Στον Οδηγό Πολιτικής Επικοι-
νωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips» θα βρείτε
έτοιμες φράσεις και μηνύματα που θα σας βοηθή-
σουν να ετοιμάσετε την καλύτερή σας ομιλία. 

1. Εκλογές χωρίς πόλωση είναι σκορδαλιά χω-
ρίς σκόρδο. 

2. Το ιδανικό ψηφοδέλτιο υποψηφίου κόμμα-
τος ή δημοτικού συνδυασμού είναι αυτό που έχει
άτομα με αρχές, με στίγμα, με πολιτική άποψη,
με ενότητα και με στόχο να παλέψουν για την κοι-
νωνική συνοχή και τη βελτίωση του επιπέδου
ζωής των πολιτών. Με δύο λέξεις, πολυσυλλεκτι-
κό ψηφοδέλτιο.

3. Είναι λάθος να θέλουμε να «κοντύνουμε»
πολιτικά τον αντίπαλο. Το σωστό είναι να «ψηλώ-
σουμε» τις προσδοκίες των πολιτών για καλύτε-
ρη ζωή, αυτός είναι ο στόχος της δικής μας εκλο-
γής.

4. Καλάθια κάθε είδους. Από καλάθια του νοι-
κοκυριού, των αγορών, των παιχνιδιών, εκτός
από καλάθια μελομακάρονων και κουραμπιέ-
δων. Άντε και στο «τσουβάλι» του Αϊ-Βασίλη.

5. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν πο-
λιτικά πρόσωπα πέραν πάσης υποψίας. Το μέλι
είναι πολύ και γλυκό και η συνείδηση των περισ-
σοτέρων προβληματική. 

6. Στην πολιτική, η πολιτική ευθύνη είναι ατο-
μική και όχι συλλογική, Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
και στοιχεία που οδηγούν σε ποινική δίωξη.

7. Το άρωμα Κατάρ είναι πολύ βαρύ, δυνατό και
μοιραίο για τα πολιτικά κόμματα. 

8. Όσοι υποψήφιοι πιστεύουν ότι, έχοντας μό-

νιμη παρουσία στα πρωινάδικα θα εκλεγούν, θα
απογοητευτούν το βράδυ των εκλογών. Οι πολί-
τες τούς ταυτίζουν με τα συστημικά ΜΜΕ και η
εξέλιξη είναι γνωστή.

9. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, υπάρχουν
και ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Οι πρώτοι θα
τα κάνουν θάλασσα, οι δεύτεροι σε εκμεταλ-
λεύονται. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. 

10. Μπέρδεμα, θολούρα στα θέματα των επι-
συνδέσεων. Κάποιος ξέρει, άλλος είδε και ένας
τρίτος γνώριζε, αλλά κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά
του. Απλώς για άλλη μία φορά θα την πληρώσει
το σύνολο του πολιτικού συστήματος, με αποχή
από τις κάλπες των πολιτών. Η αντισυστημική
ψήφος θα κυριαρχήσει. 

11. Ένδεια στα ψηφοδέλτια πολλών αυτοδιοι-
κητικών συνδυασμών στις επόμενες εκλογές. Οι
υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη και προ-
οπτική νίκης. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν
και δεν θα κλείσουν πολλά ψηφοδέλτια.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1
tips».

Για παραγγελίες και περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedi-
agroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

E
να σημαντικό επίτευγμα στον χώρο της
πυρηνικής σύντηξης ανακοίνωσαν επι-
στήμονες στις ΗΠΑ, σε κάτι που εκλαμ-

βάνεται ως ένα βήμα πιο κοντά στην ανεξάντλη-
τη, «καθαρή» ενέργεια. Πρόσφατα ερευνητές
ανακοίνωσαν πως κατάφεραν να υπερνικήσουν
ένα σημαντικό εμπόδιο: την παραγωγή περισ-
σότερης ενέργειας από ένα πείραμα σύντηξης
σε σχέση με αυτήν που έβαλαν σε αυτό. Το πεί-
ραμα έγινε σε εργαστήριο στην Καλιφόρνια και
η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε κάποια
μέρα να φέρει επανάσταση στην παραγωγή
ενέργειας στη Γη.

Η Αράτι Πραμπάκαρ, η διευθύντρια του Γρα-
φείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Λευκού
Οίκου, είπε ότι το πείραμα συνιστά «ένα τερά-
στιο παράδειγμα του τι μπορούμε να επιτύχουμε
με την επιμονή». 

Ωστόσο, ο δρόμος μέχρι την αξιοποίηση της
μεθόδου της πυρηνικής σύντηξης σε βιομηχα-
νική και εμπορική κλίμακα είναι μακρύς, καθώς
θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αναπαραγωγής του
ίδιου αποτελέσματος με μεγάλη συχνότητα και
πολύ φθηνότερα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα

κατασκευής ενός σταθμού αναπαραγωγής.
Η διαδικασία σύντηξης ενώνει άτομα ελα-

φρών στοιχείων όπως το υδρογόνο σε υψη-
λές θερμοκρασίες, δημιουργώντας ήλιο και
απελευθερώνοντας  μεγάλες  ποσότητες
ενέργειας υπό τη μορφή θερμότητας. Θεω-
ρείται ασφαλής, από την άποψη ότι δεν μπο-
ρεί να οδηγήσει σε διαδικασίες που θα μπο-
ρούσαν να τεθούν εκτός ελέγχου. Είναι το
αντίθετο της πυρηνικής σχάσης, όπου δια-
σπώνται άτομα βαρέων στοιχείων: Η διαδι-
κασία αυτή είναι η διαδικασία που χρησιμο-
ποιείται  στους πυρηνικούς σταθμούς,  μα
παράγει πολλά απόβλητα που συνεχίζουν να
εκλύουν ραδιενέργεια για πολύ καιρό.

Επόμενος στόχος επιστημόνων και ειδικών
είναι να βρεθεί ο τρόπος για την παραγωγή, μέ-
σω πυρηνικής σύντηξης, πολύ μεγαλύτερων
ποσοτήτων ενέργειας και σε πολύ ευρύτερη
κλίμακα. Επιπλέον, οι επιστήμονες θα πρέπει να
συλλέξουν την ενέργεια που παράγεται από τη
σύντηξη και να τη μεταφέρουν στο δίκτυο ηλε-
κτρικής ενέργειας ως ηλεκτρισμό. Θα χρει-
αστούν χρόνια -ενδεχομένως και δεκαετίες-

μέχρι να είναι σε θέση να παράγουν απεριόρι-
στες ποσότητες καθαρής ενέργειας μέσω πυρη-
νικής σύντηξης, ενώ, ταυτόχρονα, η επιστημονι-
κή κοινότητα βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου
ενάντια στον χρόνο που μετράει αντίστροφα για
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το καλό σενάριο θα μπορούσε να σημαίνει
πως σε είκοσι με τριάντα χρόνια ο ανθρώπινος
πολιτισμός θα έχει πρόσβαση σε απεριόριστη
ενέργεια σχεδόν δωρεάν! Αυτό μπορεί να μετα-
φραστεί σε άλμα του επίπεδου διαβίωσης όλων
των ανθρώπων του πλανήτη. Σε απεριόριστη
θέρμανση ή ψύξη χωρίς να επιβαρύνουμε και
να μολύνουμε τον πλανήτη μας. Περισσότερες
λεπτομέρειες για αυτό το ιστορικό επίτευγμα
των επιστημόνων στην Αμερική μπορεί να βρει
κανείς στο ακόλουθο βίντεο στο YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=K2k-
tAL4rGuY.

Όλα δείχνουν πως κατά τη διάρκεια του πρώ-
του μισού του 21ου αιώνα θα ανοίξει ο δρόμος
για την ανεξάντλητη ενέργεια στον πλανήτη μας!
Αναμένουμε και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τις ιστορικές εξελίξεις. 

Ανοίγει ο δρόμος για την ανεξάντλητη ενέργεια

του
Φώτη 
Καρύδα

Πολιτευτής 
με τη ΝΔ



TΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ14

Η
Αυστρία ανακοίνωσε χθες,
Δευτέρα, ότι έχει εντοπίσει
έναν 39χρονο Έλληνα πολίτη,
τον οποίο υποπτεύεται ότι κα-

τασκόπευε υπέρ της Ρωσίας, προσθέτον-
τας ότι είναι γιος πρώην Ρώσου κατασκό-
που που κάποτε βρισκόταν στη Γερμανία
και στην Αυστρία ως διπλωμάτης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Αυ-
στρίας έκανε την ανακοίνωση έπειτα από
έρευνα που διεξήγαγε η εγχώρια υπηρε-
σία πληροφοριών «σε στενή διεθνή συ-
νεργασία» με χώρες ή ιδρύματα που δεν
κατονόμασε, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο ύποπτος, τον οποίο επίσης δεν κατο-
νόμασε, «ήταν σε επαφή με διπλωμάτες
και αξιωματούχους υπηρεσιών πληροφο-
ριών από διάφορες χώρες και βρισκόταν
στη Μόσχα λίγο πριν και κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρα-
νία από τις ρωσικές δυνάμεις», αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση.

Ο ύποπτος, ο οποίος αντιμετωπίζει ποι-
νή φυλάκισης έως και πέντε ετών για
«υποστήριξη μυστικής υπηρεσίας πληρο-
φοριών εις βάρος της Αυστρίας», δεν
προφυλακίζεται, ανέφερε πηγή, προσθέ-
τοντας ότι το δικαστικό σύστημα θα κάνει
απροσδιόριστα περαιτέρω βήματα.

Παράλληλα, ο ύποπτος δεν παρείχε πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τον πατέρα του.

Τα 65 ταξίδια και τα ακίνητα 
σε Αυστρία, Ρωσία και Ελλάδα

Όπως αναφέρει η Αυστρία, ο ύποπτος
κατηγορείται ότι μετέφερε στη Μόσχα
όσα συζητούνταν γενικά στη Βιέννη.
«Υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκε
ως πηγή πληροφοριών για τις απόψεις
της κοινής γνώμης και του Τύπου σχετικά
με την εξωτερική πολιτική και την πολιτι-
κή ασφάλειας και μεταφέρθηκε στη Μό-
σχα ενόψει της στρατιωτικής επιχείρησης
για την αξιολόγηση πιθανών ξένων αντι-
δράσεων», ανέφερε το υπουργείο.

Ο ύποπτος δούλευε ελάχιστα και λάμ-
βανε περιορισμένα κρατικά επιδόματα,
αλλά είχε πραγματοποιήσει 65 ταξίδια στο
εξωτερικό μεταξύ του 2018 και των αρχών
του 2022 και αγόρασε ακίνητα στην Αυ-
στρία, στη Ρωσία και την Ελλάδα, ενώ
έρευνα στην κατοικία του έχει εντοπίσει
ανιχνευτή σημάτων που μπορεί να βρει
«κοριούς» και κρυφές κάμερες.

«Κρυφές τοποθεσίες στην περιοχή της
Βιέννης χρησιμοποιήθηκαν για την αν-
ταλλαγή πληροφοριών και το διπλωματι-
κό προσωπικό της Ρωσίας διαπιστώθηκε
επίσης ότι ήταν στενά συνδεδεμένο, χρο-
νικά και τοπικά, με αυτές τις τοποθεσίες»,
σημείωσε.  Η ρωσική πρεσβεία στη Βιέν-
νη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για
σχολιασμό.

Καταδίκη Ιμάμογλου: Η λαϊκή κατακραυγή ωθεί τον Ερντογάν σε βήματα… πίσω 

Ο 39χρονος που εντοπίστηκε από τις αυστριακές 
Αρχές είναι γιος πρώην Ρώσου πράκτορα και θεωρείται 

ύποπτος για μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών 
από τη Βιέννη προς τη Μόσχα

Αντιμέτωπος με τον πολιτικό αναβρασμό που επικρατεί
στην Τουρκία μετά την καταδίκη Ιμάμογλου, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν φαίνεται να κάνει βήματα πίσω. Δήλωσε ότι τα δικαστή-
ρια θα διορθώσουν τυχόν σφάλματα στη διαδικασία έφεσης
μετά τη φυλάκιση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της
Κωνσταντινούπολης, αν και μέχρι τότε ξεκαθάρισε ότι «οι
Τούρκοι δεν έχουν δικαίωμα να αγνοούν τις δικαστικές απο-
φάσεις».

«Ακόμη δεν υπάρχει τελική δικαστική απόφαση. Η υπόθε-
ση θα πάει στο Εφετείο και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αν τα δι-
καστήρια έχουν διαπράξει κάποιο σφάλμα, θα διορθωθεί.
Προσπαθούν να μας τραβήξουν μέσα στο παιχνίδι», δήλωσε.

Χιλιάδες πολίτες αντιδρούν κατά της καταδίκης του δη-
μάρχου της Κωνσταντινούπολης, ενός εκ των κορυφαίων
στελεχών της τουρκικής αντιπολίτευσης. Έχοντας πρωτόδι-
κα δικαστεί με φυλάκιση δύο ετών και επτά μηνών και στέ-

ρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για προσβολή των με-
λών του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου της Τουρκίας το
2019, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αντιμετωπίζει το ισχυρό ενδεχόμε-
νο να αποκλειστεί από τις προεδρικές εκλογές του ερχόμε-
νου Ιουνίου και ευρύτερα από την πολιτική ζωή για τέσσερα
χρόνια, χάνοντας και το τωρινό αξίωμά του.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο Ταγίπ Ερντογάν μεθόδευσε
την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για παλαιότερες δηλώ-
σεις του εναντίον του υπουργού Εσωτερικών Σοϊλού, με σκο-
πό να τον βγάλει εκτός εκλογικής κούρσας. Ο δικηγόρος του
δημάρχου Κωνσταντινούπολης είπε ότι θα ασκήσει έφεση, η
οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την ποινή, αλλά είναι
κοινός τόπος ότι το καθεστώς ελέγχει ασφυκτικά τη Δικαιο-
σύνη στην Τουρκία, οπότε έχει τη δυνατότητα να μεθοδεύσει
κατά πώς επιθυμεί τη διαδικασία.

Ο ίδιος ο Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε ότι η καταδίκη σε φυλά-
κιση που του επιβλήθηκε αυτήν την εβδομάδα «είναι μια τι-
μωρία για την επιτυχία του». Αυτό, ωστόσο, είναι αληθές μόνο
σε ό,τι αφορά την πρόθεση του Ταγίπ Ερντογάν. Η μεγάλη κι-
νητοποίηση διαμαρτυρίας πολιτών κατά της δικαστικής από-
φασης είναι μια ένδειξη ότι μπορεί η μεθόδευση του Τούρκου
προέδρου να μετατραπεί σε πολιτικό μπούμερανγκ.

«Κρατάμε  Έλληνα 
κατάσκοπο του Πούτιν
στα χέρια μας...»



Καθώς αυξάνεται η εθνικιστική ένταση μεταξύ Σέρβων
και Αλβανών στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο, εντείνεται η πο-
λυδαίδαλη «πυροσβεστική» διπλωματική κινητικότητα,
με Ευρωπαίους και Αμερικανούς μεσολαβητές να σπεύ-
δουν στις δύο πρωτεύουσες, όπου ασκούν πιέσεις για να
αποτραπεί κλιμάκωση και ντόμινο επικίνδυνων εξελίξε-
ων για όλη τη Βαλκανική.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ενεργοποιηθεί Βρυ-
ξέλλες, Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί, ενώ

με αφορμή τα τελευταία επεισόδια ανάμεσα στις εθνοτι-
κές ομάδες στο Βόρειο Κόσοβο παρενέβη και η Μόσχα, η
οποία τάχθηκε υπέρ διπλωματικής λύσης, επιρρίπτοντας
ταυτόχρονα ευθύνες στη Δύση για την κλιμάκωση της έν-
τασης.

Ο τρέχων γύρος αντιπαράθεσης ξεκίνησε από την από-
φαση της Πρίστινας να αντικαταστήσει τις σερβικές πινα-
κίδες των αυτοκινήτων με αυτές που ισχύουν σε όλη την
υπόλοιπη επικράτεια του νεοπαγούς κράτους. Οι Σέρβοι

αντέδρασαν με επεισοδιακές διαδηλώσεις και παραιτή-
σεις όλων των ομοεθνών τους, που συμμετείχαν στις κρα-
τικές δομές του Κοσσυφοπεδίου. 

Η μόνη πρόταση που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι είναι
ένα γαλλογερμανικό σχέδιο, το οποίο βασίζεται στο μον-
τέλο των δύο Γερμανιών από το 1971, όταν συμφωνήθηκε
η εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στη Δυτική Ομο-
σπονδιακή και την Ανατολική Λαοκρατική Γερμανία, χω-
ρίς να υπάρχει μεταξύ τους αναγνώριση.

Μ
ε επίδειξη δύναμης σε πολλά
μέτωπα απειλεί ο Βλαντίμιρ
Πούτιν τη Δύση, δείχνοντας
ότι μπορεί να την «τιμωρή-

σει» σκληρά για τη στρατιωτική βοήθεια
που τόσο απλόχερα προσφέρει στην Ου-
κρανία. Η Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα
πλάνα με τον θηριώδη υπερηχητικό πύ-
ραυλο-μετεωρίτη Avangard, ο οποίος
εκτοξεύεται από την ατμόσφαιρα της Γης,
μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές και
να «χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο στον
κόσμο σε λιγότερο από 30 λεπτά». 

Γυμνάσια με την Κίνα
Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοί-

νωσε ότι θα πραγματοποιηθούν κοι-
νά ναυτικά γυμνάσια Ρωσίας-Κίνας
με εκτοξεύσεις πυραύλων στην ανα-
τολική Σινική Θάλασσα, ενώ το Ιράν
λέει ότι δεν θα ζητήσει «την άδεια» κα-
νενός για να αναπτύξει περαιτέρω τις
σχέσεις του με τη Μόσχα. Ο ίδιος ο νεο-
τσάρος επισκέφθηκε χθες το Μινσκ, σε
μια κίνηση που αυξάνει τους φόβους ότι
η Λευκορωσία μπορεί να συμμετάσχει
στον πόλεμο.

«Η “ρωσική αρκούδα” δείχνει τα κο-
φτερά νύχια της στη Δύση», εκτιμούν
αναλυτές, καθώς οι ήττες του ρωσικού
στρατού στα ουκρανικά μέτωπα αναγκά-
ζουν τον Πούτιν να δείξει ότι είναι πανί-
σχυρος και έχει ακόμα το πάνω χέρι με τα
όπλα και τις συμμαχίες του με τη Λαϊκή
Κίνα και την Ινδία, που του προμηθεύει τα
drones με τα οποία χτυπά αλύπητα τους
Ουκρανούς.

Με τον Πούτιν να ισχυρίζεται ότι ο
Avangard είναι «άτρωτος» και «αήττη-
τος» από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα
(σ.σ.: της Δύσης), ρωσικά πολεμικά πλοία
απέπλευσαν χθες από το λιμάνι του Βλα-

διβοστόκ για να συμμετάσχουν στα σινο-
ρωσικά ναυτικά γυμνάσια, που αρχίζουν
αύριο και θα διαρκέσουν μία εβδομάδα,
καθώς η Μόσχα συσφίγγει τις σχέσεις με
το Πεκίνο, θεωρώντας τον Κινέζο πρό-
εδρο Σι σύμμαχο-κλειδί σε μια αντιδυτι-
κή συμμαχία.

«Μαριονέτα»
Ο ίδιος ο Πούτιν επισκέφθηκε χθες τη

Λευκορωσία για συνομιλίες με τη «μα-
ριονέτα» του, τον δικτάτορα πρόεδρο
Αλεξάντρ Λουκασένκο. Η αυξανόμενη
στρατιωτική δραστηριότητα στη Λευκο-
ρωσία, ένα από τα σημεία εκτόξευσης
ρωσικών πυραύλων κατά της Ουκρανίας,
έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο,
όπου εκφράζονται φόβοι ότι η Μόσχα θα
πιέσει τον πρώην Σοβιετικό σύμμαχο να
συμμετάσχει σε μια νέα χερσαία επίθεση
κατά της χώρας, ανοίγοντας νέο μέτωπο
από τον βορρά.

«Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια»,
είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, την ώρα που ρωσικά ΜΜΕ με-
τέδωσαν ότι ο Πούτιν θα κάνει μια «ση-
μαντική ανακοίνωση» την ερχόμενη
εβδομάδα.

ΈΈτοιμος να παραιτηθεί
από το 2013 ήταν
ο Πάπας Φραγκίσκος

Ο 86χρονος Πάπας Φραγκί-
σκος αποκάλυψε σε συνέντευξή
του ότι αμέσως μετά την εκλογή
του, το 2013, υπέγραψε επιστολή
παραίτησης, η οποία θα χρησιμο-
ποιηθεί σε περίπτωση που κά-
ποια στιγμή δεν θα είναι σε θέση
να ασκήσει τα καθήκοντά του λό-
γω σοβαρών και ανήκεστων προ-
βλημάτων υγείας.

Τον Μάιο, ο Ποντίφικας χρη-
σιμοποίησε για πρώτη φορά δη-
μοσίως αναπηρικό αμαξίδιο,
εξαιτίας πόνου στο δεξί γόνατο,
που τον ανάγκασε να ακυρώσει
σειρά συναντήσεων και ακροά-
σεων. Συνεργάτες του εμφανί-
ζονται, πάντως, καθησυχαστικοί
λέγοντας ότι ο Πάπας σύντομα
θα ξεπεράσει αυτό το προσωρι-
νό πρόβλημα.

Σε συνέντευξη στο Reuters
τον Ιούλιο, ο Πάπας Φραγκίσκος
απέρριψε τις εικασίες ότι πρό-
κειται να παραιτηθεί άμεσα,
επαναλαμβάνοντας ότι ίσως πα-
ραιτηθεί κάποια στιγμή εάν η
κατάσταση της υγείας του δεν
θα του επιτρέπει να ηγείται της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας -
κάτι σχεδόν αδιανόητο πριν από
την παραίτηση του 95χρονου
σήμερα προκατόχου του, Βενέ-
δικτου ΙΣΤ’, το 2013. Η δική του
ήταν η πρώτη παραίτηση Πάπα
σε έξι αιώνες.
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«Πυροσβέστες» από Ευρώπη και ΗΠΑ τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά στο Κόσοβο 

Ο Πούτιν κατασκεύασε 
υπερηχητικό πύραυλο 
που απειλεί με πυρηνικό 
όλεθρο όλη τη Γη

Η «ρωσική αρκούδα» δείχνει
τα… νύχια της στη Δύση!



Π
ροβληματισμό προκαλεί στα
υψηλά κλιμάκια της ΕΛΑΣ η
διπλή μαφιόζικη δολοφονία
σε καφετέρια στη Νέα Σμύρνη,

με τον μαυροφορεμένο εκτελεστή να αδια-
φορεί για κάμερες ασφαλείας, «παρά-
πλευρες απώλειες», ακόμη και για τον κίν-
δυνο ακινητοποίησης, προκειμένου να
αφαιρέσει τις ζωές των δύο υπηκόων Αλ-
βανίας, ηλικίας 41 και 44 ετών, τις φωτο-
γραφίες των οποίων έδωσαν στη δημοσιό-
τητα αλβανικά ΜΜΕ.

Τα όσα έχουν αποτυπωθεί στις κάμερες
ασφαλείας του καταστήματος είναι ενδεικτι-
κά του «επαγγελματισμού» και της αποφα-
σιστικότητας που έδρασε το «πληρωμένο πι-
στόλι», ενώ οι Αρχές αναζητούν τυχόν συ-
νεργούς (σ.σ.: είναι βέβαιο ότι τον περίμενε
κάποιο όχημα διαφυγής), αλλά και λάθη που
ενδεχομένως έχει κάνει. Γι’ αυτό και από το
βράδυ της Κυριακής (18/12) έως το απόγευ-
μα της Δευτέρας (19/12) αστυνομικοί της
Ασφάλειας επόπτευαν την περιοχή, αναζη-
τούσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και
διαχείρισης κυκλοφορίας, αλλά και μαρτυ-
ρίες που θα έδιναν ώθηση στην έρευνα. 

Αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι
ότι για μία ακόμη φορά η αλβανική μαφία
λύνει τις διαφορές της με όπλα, μπροστά σε
πολίτες που ουδεμία σχέση έχουν με εγ-
κληματικές δραστηριότητες και με αποτέ-
λεσμα -αυτή τη φορά- τον τραυματισμό
μίας 31χρονης γυναίκας που έπινε ανυπο-
ψίαστη τον καφέ της. 

Ο βασικός στόχος
Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής

στοιχεία, βασικός στόχος της ένοπλης επίθε-
σης ήταν ο 41χρονος, γνωστός στην περιοχή
με το ψευδώνυμο «Νίκο», ο οποίος δέχτηκε
και τα πυρά του εκτελεστή στο κεφάλι, με

αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία. Λίγο αφό-
του έφτασε στον «Ερυθρό Σταυρό», άφησε
την τελευταία του πνοή και ο 44χρονος φίλος
του, ο οποίος υπέκυψε λόγω πλήγματος σε
ζωτικά όργανα, καθώς είχε δεχτεί σφαίρες
σε θώρακα και κοιλιακή χώρα. Ο 41χρονος
«Νίκο» είναι αυτός που έχει και μεγαλύτερο
ποινικό ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται να βρι-
σκόταν εκτός φυλακής με αναστολή, ενώ εί-
χε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις

ναρκωτικών, όπλων, ληστείες κ.ά. Ο
44χρονος φέρεται να είχε συλληφθεί
κατά το παρελθόν για παράνομα τυ-
χερά παίγνια και οπλοκατοχή. 

Όσον αφορά την «παράπλευρη
απώλεια», πρόκειται για μία νεαρή
γυναίκα από την επαρχία, που είχε
βγει για έναν καφέ με την αδερφή
της και για κακή της τύχη κάθονταν στο τρα-
πέζι δίπλα στα θύματα.  Πηγές της ΕΛΑΣ

εκτιμούν ότι το διπλό φονικό οφείλε-
ται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών,
ωστόσο δεν μπορούν ακόμη να πουν
με βεβαιότητα για το εάν προκύπτει
λόγω «ριξίματος» σε συναλλαγή για
ναρκωτικά ή έχει να κάνει με τον
έλεγχο της αθηναϊκής νύχτας, κα-
θώς ο 41χρονος φαίνεται εσχάτως να
είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις
«προστασίας» μαγαζιών. Οι αστυνο-
μικοί της Σήμανσης περισυνέλεξαν 7
κάλυκες των 9mm από το σημείο,

που θα εξεταστούν στα Εγκληματολογικά
Εργαστήρια, αν και εκτιμάται ότι το όπλο που
χρησιμοποιήθηκε θα είναι «καθαρό».
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Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στον καταυλισμό «Αγία Σο-
φία» της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι του
16χρονου Ρομά, μετά την απόφαση για τη μη προφυλάκιση
του αστυνομικού που τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο με-
τά από καταδίωξη. «Αυτός μια χαρά θα κάνει Χριστούγεννα
στο σπίτι του με τα παιδιά του... Εμείς;», ήταν τα πρώτα λόγια
του πατέρα του Κώστα Φραγκούλη, μετά την ανακοίνωση
της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Στον 34χρονο αστυφύλακα της Ομάδας ΔΙΑΣ επιβλήθηκε
μόνο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη

χώρα, ωστόσο, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο ανα-
κριτής θα ζητήσει να ασκηθεί νέα ποινική δίωξη, κατ’ ορθότε-
ρο νομικό χαρακτηρισμό της εις βάρος του αποδιδόμενης πρά-
ξης, με δεδομένο ότι επήλθε ο θάνατος του ανήλικου. Για τη
νέα πράξη -αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο-, ο
αστυνομικός θα κληθεί να δώσει νέα, συμπληρωματική απο-
λογία. Να θυμίσουμε ότι αρχικά ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την
προφυλάκιση του 34χρονου αστυφύλακα, καθώς -κατά την
κρίση του- λόγω εμπειρίας και εκπαίδευσης δεν έπρεπε να
πυροβολήσει στην προκειμένη περίπτωση.

Την ίδια ώρα, στα υψηλά κλιμάκια της ΕΛΑΣ υπάρχει ανη-
συχία για τυχόν νέο γύρο επεισοδίων πέριξ καταυλισμών
Ρομά, ενώ θα γίνει και πορεία διαμαρτυρίας (σ.σ.: ενδεχο-
μένως και σήμερα) προς το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονί-
κης. «Οι γονείς στεναχωρήθηκαν πολύ με την απόφαση που
πήρε η επιτροπή και ο μπαμπάς θα κινηθεί νομικά για να γί-
νει ένσταση στην απόφαση και η υπόθεση να φτάσει στον
Άρειο Πάγο», ανέφερε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ρομά
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Σαμπάνης.

Παπ.

Οργή για τη μη προφυλάκιση του αστυνομικού που σκότωσε τον 16χρονο Ρομά

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ανθρωποκυνηγητό 
για τον εκτελεστή 
της Νέας Σμύρνης 

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών της αλβανικής μαφίας  
βλέπουν οι Αρχές - Σεσημασμένοι οι δύο νεκροί
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Προφυλακίστηκε
για μαστροπεία
και ο «Μιχάλης»

Η σύντροφος του Φύσσα
θα καταθέσει στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής

Στη μαρτυρία της συντρόφου του Παύλου
Φύσσα, Χρύσας, που ήταν μαζί του το μοι-
ραίο βράδυ, στρέφουν το ενδιαφέρον τους
οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κα-
κουργημάτων της Αθήνας, όπου εκδικάζε-
ται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της Χρυ-
σής Αυγής. Το δικαστήριο, με τη σύμφωνη
γνώμη της εισαγγελέως, αποφάσισε να
κληθεί να καταθέσει η γυναίκα στην αγκα-
λιά της οποίας άφησε την τελευταία του
πνοή ο άτυχος μουσικός μετά το φονικό
χτύπημα του Γιώργου Ρουπακιά.

Ήταν αυτόπτης μάρτυρας όσων έγιναν τό-
τε, χωρίς ωστόσο να καταθέσει, ούτε πρω-
τοδίκως, καθώς ήταν αγνώστου διαμονής.

Χθες, το δικαστήριο έκρινε τις αιτήσεις
αναστολής εκτέλεσης της ποινής που έχει
επιβληθεί στους καταδικασθέντες ως διευ-
θυντές της εγκληματικής οργάνωσης Χρυ-
σή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη και Γιάννη Λαγό.
Οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική
πρόταση, ομόφωνα, αποφάσισαν οι δυο κα-
τηγορούμενοι να παραμείνουν στη φυλακή.

Την αντίδραση της υπεράσπισης του
Γιάννη Λαγού προκάλεσε η κίνηση της ει-
σαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανά-
του να αναγνώσει το σκεπτικό της πρωτόδι-
κης απόφασης με το οποίο αποφασίστηκε η
μη χορήγηση αναστέλλουσας δύναμης στην
έφεση και στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέ-
ρονταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το εί-
δος και η βαρύτητα των πράξεών τους, η
περιφρόνηση της έννομης τάξης, η εθνικο-
σοσιαλιστική ιδεολογία, οι εν ψυχρώ επιθέ-
σεις τους.

Ο συνήγορός του, Κωνσταντίνος Πλεύ-
ρης, ο οποίος επανέλαβε πως είναι «φασί-
στας», έκανε αίτηση εξαίρεσης της εισαγ-
γελικής λειτουργού, την οποία κατηγόρησε
ότι είναι προκατειλημμένη. «Ζητήσαμε την
εξαίρεση γιατί αναφέρθηκε στην ιδεολογία
του. Δεν υπάρχουν αδικήματα γνώμης»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αίτηση κρίθηκε με νέα εισαγγελέα στην
έδρα την Ελένη Ράικου, η οποία ζήτησε την
απόρριψη. Το δικαστήριο συντάχθηκε με
την εισαγγελέα, ενώ επέβαλε στον Λαγό τα
δικαστικά έξοδα τα οποία, όπως προβλέπε-
ται, είναι από 50 έως 250 ευρώ.

Μ
εγαλώνει η λίστα των προφυλα-
κισθέντων, που ανέρχονται ήδη
στους 11, για την υπόθεση βια-
σμού και μαστροπείας της

12χρονης από τον Κολωνό, μετά την απόφα-
ση ανακρίτριας και εισαγγελέα να οδηγηθεί
στις φυλακές και ο 57χρονος ναυτικός ο
οποίος συστηνόταν ως «Μιχάλης», μη διστά-
ζοντας και εκείνος να εκδίδει την ανήλικη.

Παρά την προσπάθειά του, ο 57χρονος
ναυτικός, πατέρας και ο ίδιος τεσσάρων παι-
διών, μεταξύ των οποίων και ένα πεντάχρονο
κοριτσάκι, δεν κατάφερε να πείσει την ανα-
κρίτρια, κατά τη διάρκεια της απολογίας του,
πως όσα του καταμαρτυρεί η 12χρονη είναι
αβάσιμα και ότι δεν είναι μαστροπός, όπως η
ανήλικη τον καταγγέλλει. Στην προσπάθειά
του μάλιστα αυτή, ο συνήγορός του απείλησε
ακόμη και με μήνυση τον δικηγόρο της μητέ-
ρας της 12χρονης «για διασπορά ψευδών ει-
δήσεων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμε-
νος ο 57χρονος, ο οποίος φέρεται πως «ψά-
ρευε πελάτες», κλείνοντας τα αρρωστημένα
ραντεβού τους με τη 12χρονη, όχι μόνο αρνή-
θηκε ότι έχει σχέση με τη μαστροπεία σε βά-
ρος της αλλά ισχυρίστηκε πως δεν την έχει
δει ποτέ. Υποστήριξε, μάλιστα, πως ούτε με
τον Ηλία Μίχο είχε συνομιλήσει, επιχειρών-
τας να δείξει πως δεν εμπλέκεται στις αξιό-
ποινες πράξεις που του αποδίδονται.

Ο 57χρονος, o οποίος φαίνεται πως προ-
ωθούσε τις αγγελίες στις ιστοσελίδες για την
εκπόρνευση της 12χρονης, υποστήριξε, σύμ-
φωνα με τον συνήγορό του, πως «είχε μία εί-
σοδο σε αυτά τα σάιτ σεξουαλικού περιεχο-

μένου, ως άνδρας, χωρίς να έχει κάποιο οι-
κονομικό όφελος, αλλά ήθελε μόνο να βλέ-
πει το περιεχόμενό τους». Απαντώντας στις
επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας, είπε
πως δεν γνώριζε καν τον προφυλακισμένο
Ηλία Μίχο και ούτε ο ίδιος εκμεταλλεύτηκε
σεξουαλικά ποτέ την ανήλικη. Επικαλέστηκε,
δε, το «λευκό ποινικό μητρώο» του και το γε-
γονός ότι είναι οικογενειάρχης για να αντι-
κρούσει τη σε βάρος του κατηγορία της μα-
στροπείας. 

Για την ανακρίτρια, πάντως, ο ρόλος του
57χρονου υπήρξε κομβικός, αντίστοιχος με
εκείνον του Ηλία Μίχου, καθώς όχι μόνο είχε
αναλάβει την προσέγγιση των υποψήφιων
πελατών αλλά κανόνιζε και τις συναντήσεις
της 12χρονης με συγκεκριμένη «ταρίφα», η
οποία ήταν 50 ευρώ.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της μητέρας
της 12χρονης, η οποία περιμένει να κριθεί,
από μέρα σε μέρα, η αίτηση αποφυλάκισής
της, κάνουν λόγο για αδικαιολόγητα καθυ-
στερημένη σύλληψη, θεωρώντας «δεξί χέρι»
του Ηλία Μίχου τον 57χρονο ναυτικό.

Ο 57χρονος ναυτικός που 
κατηγορείται ότι έκλεινε 
τα ραντεβού βιασμού 
της 12χρονης από 
τον Κολωνό δεν έπεισε 
ανακρίτρια και εισαγγελέα 

Βρήκαν νεκρό
στα Τουρκοβούνια
τον 37χρονο
από το Γαλάτσι

Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολο-
κληρώθηκαν οι έρευνες για τον εν-
τοπισμό ενός 37χρονου άνδρα στα
Τουρκοβούνια στο Γαλάτσι.

Την Κυριακή τα σωστικά συνερ-
γεία εντόπισαν σε προχωρημένη
σήψη τη σορό του άτυχου άνδρα, η
εξαφάνιση του οποίου είχε ανα-
κοινωθεί από το «Χαμόγελο του
Παιδιού» το Σάββατο 17 Δεκεμ-
βρίου, ενώ είχε εκδοθεί missing
alert για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώ-
θηκαν, ο Παναγιώτης Χρονόπου-
λος, που έμενε στην περιοχή της
Κυψέλης, είχε να δώσει σημεία
ζωής στους οικείους του από τη
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου. Φως στα
αίτια του θανάτου του αναμένεται
να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή
που διενεργείται από τον αρμόδιο
ιατροδικαστή, ενώ την προανάκρι-
ση πραγματοποιεί το Αστυνομικό
Τμήμα Γαλατσίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέ-
φρασε τα ειλικρινή του συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του Πανα-
γιώτη Χρονόπουλου, που έχασε
άδικα έναν δικό τους άνθρωπο.
«Το “Χαμόγελο του Παιδιού” θα
βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήπο-
τε χρειαστούν», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά σε ανακοίνωσή του.

Μ.Σ.



Η
συνεχής καλοκαιρία, οι υψηλές
για την εποχή θερμοκρασίες,
αλλά και οι συχνοί εμβολιασμοί
για τον κορονοϊό τα τελευταία

χρόνια, οδήγησαν όπως φαίνεται τους πο-
λίτες σε μια σχετική καθυστέρηση να κά-
νουν το αντιγριπικό εμβόλιο, παρά τις συ-
στάσεις να γίνει έγκαιρα. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έως
τώρα έχουν συνταγογραφηθεί 2.787.749
αντιγριπικά εμβόλια και έχουν εκτελεστεί
τα 2.609.634 από αυτά. Αριθμός μικρότε-
ρος από τον αναμενόμενο για την εποχή.
Το γεγονός ότι από χθες, Δευτέρα, ο αντι-
γριπικός εμβολιασμός θα μπορεί να γίνε-
ται στο φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή
τον καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό. Και
υπάρχει η ελπίδα ότι έτσι ίσως πειστούν
και οι δύσπιστοι να το κάνουν. 

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας
ορίζει ομάδες που μπορούν να κάνουν το
αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή για-
τρού. Είναι τα άτομα ηλικίας 60 και άνω,
ενήλικες που κατά δήλωσή τους έχουν
χρόνια προβλήματα υγείας, είναι μετα-
μοσχευμένοι ή σε ανοσοκαταστολή, πά-
σχουν από νοσογόνο παχυσαρκία, οι έγ-
κυες, οι κτηνίατροι, οι άστεγοι, όσοι

φροντίζουν παιδιά, υγειονομικοί και
κλειστοί πληθυσμοί.

Φρενάρουν τις νοσηλείες
Σε σχέση με την πανδημία που εξακο-

λουθεί να μας απασχολεί, δυο νέες εκθέ-
σεις του αμερικανικού CDC έδειξαν ότι οι
ενήλικες που έλαβαν αναμνηστικές δό-
σεις με τα επικαιροποιημένα εμβόλια
προστατεύονται καλύτερα από σοβαρές
ασθένειες σε σχέση με όσους δεν έχουν
εμβολιαστεί, ενώ παράλληλα τα επικαιρο-
ποιημένα εμβόλια ως αναμνηστική δόση
συμβάλλουν στη μείωση των επισκέψεων
στα Επείγοντα των νοσοκομείων όπως και
στις νοσηλείες. O καθηγητής Φαρμακολο-
γίας Αχιλλέας Γραβάνης με δυο αναρτή-
σεις του στο fb μας ενημερώνει για τη ση-
μασία του εμβολιασμού αναφερόμενος σε
νέα μελέτη, κατά την οποία φαίνεται ότι ο
εμβολιασμός έναντι της Covid-19 μειώνει
την επαναλοίμωξη κατά 53%. Παράλληλα
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εμβολια-
σμός μειώνει στο μισό τον κίνδυνο εμφά-
νισης σοβαρών συμπτωμάτων κατά τη
διάρκεια μιας επαναμόλυνσης. Οι ερευ-
νητές διαπίστωσαν παρόμοια επίπεδα
προστασίας έως και 12 μήνες από την τε-
λευταία μόλυνση. Τα αποτελέσματα αυτά
δεν άλλαξαν με βάση το στέλεχος του κο-
ρονοϊού. Σε άλλη του ανάρτηση ο καθηγη-
τής Γραβάνης αναφέρεται σε νεότερα δε-
δομένα, σύμφωνα με τα οποία τα επικαι-
ροποιημένα εμβόλια για τις παραλλαγές

ΒΑ.4 και ΒΑ.5 δείχνουν πολύ υψηλό επί-
πεδο αποτελεσματικότητας σε σύγκριση
με τον μη εμβολιασμό ή με το αρχικό ανα-
μνηστικό εμβόλιο, ανεξάρτητα από τον
χρόνο λήψης του. Τα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, σύμφωνα με την ανάρτηση του κ.
Γραβάνη, έχουν με τα επικαιροποιημένα

εμβόλια ισχυρή προστασία κατά της βα-
ριάς νόσου στους 65+. Και όλα αυτά τα
συμπεράσματα σε περίοδο με άνοδο των
υποπαραλλαγών BQ.1 και BQ.1.1. O καθη-
γητής συστήνει στους πολίτες αυτής της
ηλικίας (άνω των 65) να σπεύσουν να εμ-
βολιαστούν. 
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Παλαιό Φάληρο: Οι τελευταίες κουβέντες του 15χρονου πριν από την αυτοκτονία 

Μικρότερος ο αριθμός των εμβολίων γρίπης για την εποχή -
Εκθέσεις και μελέτες για τον κορονοϊό προτείνουν αναμνηστικές

δόσεις με επικαιροποιημένα εμβόλια 
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kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Σοκ προκάλεσε η είδηση της αυτοκτονίας ενός
15χρονου παιδιού στο Παλαιό Φάληρο. Το τραγικό περι-
στατικό γνωστοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής,
όταν ο έφηβος έκανε κλήση στις Αρχές και είπε πως θέ-
λει να αυτοκτονήσει. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Αρ-
χές, με αστυνομικούς, πυροσβέστες και ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σπίτι του, στην οδό Πέλοπος
στο Παλαιό Φάληρο. Όμως ήταν ήδη αργά. Τη στιγμή
που πλήρωμα του ΕΚΑΒ και οι ένστολοι έφτασαν στο
σπίτι στο Παλαιό Φάληρο, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος
είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι. Μετά την έρευνα που έγι-
νε, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός είχε πυροβοληθεί με ένα

9άρι πιστόλι, το οποίο ανήκει νομίμως στον πατέρα του,
ο οποίος φέρεται να είναι τραπεζικός.

«Έχω κλειδώσει τις πόρτες και θα αυτοκτονήσω»,
ήταν οι τελευταίες λέξεις του νεαρού λίγο πριν αυτο-
κτονήσει. Σημειώνεται πως οι αστυνομικοί που έφτα-
σαν στο σημείο βρήκαν τον πατέρα του έξω από την
πόρτα. Όταν κατάφεραν να μπουν στο μπάνιο, εντόπι-
σαν αιμόφυρτο και σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι
τον ανήλικο. Το παιδί παρακολουθούνταν από ψυχολό-
γο, ενώ ήταν αντίθετο στον επαναπατρισμό της οικογέ-
νειας από την Ελβετία πριν από έναν χρόνο, όταν και
έγινε πρόταση στον πατέρα του να αναλάβει επιτελικό
πόστο σε τράπεζα.

Μίλτος Σακελλάρης

Ποιοι θα κάνουν
το αντιγριπικό
χωρίς συνταγή



Κανείς βουλευτής της ΝΔ
στο κάλεσμα της Σπυράκη

Τους πολιτικούς της «φίλους» μέτρησε η Μαρία
Σπυράκη στην πρόσφατη εκδήλωση που πραγματο-
ποίησε στη Θεσσαλονίκη και πιστέψτε με, δεν ήταν
ούτε ένας. Το θέμα αφορούσε το περιβάλλον, παρου-
σιάζοντας παράλληλα η ίδια ένα απολογιστικό βίντεο
για τη δράση της στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ευρωβου-
λευτής του ΕΛΚ (γιατί σε αυτή την εκδήλωση δεν ει-
πώθηκαν οι λέξεις Νέα Δημοκρατία) απέφυγε να μι-
λήσει για τις τελευταίες εξελίξεις που την έθεσαν
εκτός ΝΔ και εκτός ψηφοδελτίου. Αυτό είναι που λέ-
νε «ο φίλος τη δύσκολη στιγμή φαίνεται» και δεν φά-
νηκε κανείς! Πάντως από τον κόσμο ακούσαμε «Μα-
ρία, κράτα γερά», «Μαρία, είμαστε μαζί σου». 

ΤΤα «σιγουράκια»
Φωτογραφήθηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου

Θεσσαλονίκης και είναι έτοιμοι να ανακοινωθούν
ως υποψήφιοι της παράταξης του Κωνσταντίνου
Ζέρβα ενόψει των εκλογών του 2023. Το είχαμε
πει πως είναι τα «σιγουράκια» του ψηφοδελτίου,
αφού έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους
προς το πρόσωπο του δημάρχου. Τώρα, οι υπο-
ψηφιότητές τους αναμένεται να ανακοινωθούν
λίγες ώρες πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να
ξεκινήσουν και τη μάχη του σταυρού.

Αναβίωσε το μπούλινγκ με μαθητές που έβαλαν 
κοριτσάκι της Β’ Δημοτικού να γλείψει τουαλέτα 

Σ
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
αναβίωσε η ιστορία με το μπούλινγκ που υπέ-
στη μαθήτρια Β’ Δημοτικού σε σχολείο του Δή-
μου Θεσσαλονίκης. Συμμαθητές της όπως και

μία μαθήτρια Ε’ Δημοτικού στο πλαίσιο παιχνιδιού πρό-
κλησης (challenge) την οδήγησαν να γλείψει τουρκική
τουαλέτα στο σχολείο. Κατηγορούμενος για έκθεση της
ανήλικης κάθισε ο δάσκαλος που ήταν υπεύθυνος για το
ολοήμερο, ο οποίος κρίθηκε αθώος.

Η πρωτοφανής ιστορία αποκαλύφτηκε από τη μητέρα
του παιδιού που κατέθεσε στο δικαστήριο. «Ήταν σοκα-

ρισμένη η κόρη μου όταν εξιστόρησε τι είχε συμβεί. Το
παιχνίδι αυτό διεξήχθη στο σχολείο και υπεύθυνοι ήταν
οι καθηγητές. Μπορούσαν να δουν τι συμβαίνει στις
τουαλέτες», ανέφερε. Η άτυχη μαθήτρια οδηγήθηκε από
τους συμμαθητές της να προχωρήσει σε αυτή την πρό-
κληση, να γλείψει τη βάση της τουρκικής τουαλέτας, στο
πλαίσιο παιχνιδιού τους στο περιθώριο του ολοήμερου
σχολείου. Το κορίτσι αναγκάστηκε να το πράξει με όλους
τους κινδύνους για την υγεία όπως και για την αξιοπρέ-
πειά της. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες
και οι ισχυρισμοί του έγιναν δεκτοί. 

Η Χρύσα Αράπογλου είναι και επίσημα υπο-
ψήφια δήμαρχος Καλαμαριάς. Μέσω γραπτής
ανακοίνωσης γνωστοποίησε την υποψηφιότητά
της, με την οποία μπαίνει δυναμικά στη μάχη

ενόψει των εκλογών του 2023. Είναι μια έμπει-
ρη γυναίκα σε θέματα Αυτοδιοίκησης, που ανε-
βάζει τον πήχη του ανταγωνισμού στον Δήμο
Καλαμαριάς.

Υποψήφια και επισήμως η Χρύσα Αράπογλου στην Καλαμαριά

Προτίμηση στην Αργεντινή
έδειξε ο Τζιτζικώστας

Απροστάτευτοι εργαζόμενοι
στο Ωραιόκαστρο

Χωρίς Μέσα Ατομικής Προστασίας βρίσκονται
εδώ και δύο χρόνια οι εργαζόμενοι στο Ωραι-
όκαστρο. Είδαν και απόειδαν και προχώρησαν
σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρ-
χείο, ζητώντας από τη διοίκηση του Παντελή
Τσακίρη να τους προμηθεύσει με όλα τα απαραί-
τητα, προκειμένου να εργάζονται με ασφάλεια
στην καθαριότητα. Μάλιστα, θύμισαν το πρό-
σφατο σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε με ερ-
γαζόμενη, ενώ υποστήριξαν πως τα ΜΑΠ που
χρησιμοποιούν είναι έτοιμα να λιώσουν!
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χαμόγελα μέσα 
στο ψιλόβροχο
στον ΟΑΣΘ
Παρά το ψιλόβροχο, τα χαμόγελα
περίσσευαν στην επίσκεψη του
υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή στο αμα-
ξοστάσιο του ΟΑΣΘ στον Φοίνικα.
Λίγο τα νέα λεωφορεία, λίγο η νέα
διοίκηση αλλά περισσότερο η «ει-
ρήνη» με τους εργαζόμενους δεί-
χνουν ότι το 2023 και με την έλευ-
ση του μετρό θα αλλάξει τον συγ-
κοινωνιακό χάρτη της πόλης. 

Κοσμοσυρροή 
στην εκδήλωση 
Καραγιαννακίδη 
Κοσμοπλημμύρα σημειώθηκε
στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο
δικηγόρος και πολιτευτής της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης, Νίκος Κα-
ραγιαννακίδης. Έξω από το
«Ολύμπιον» σχηματίστηκαν ου-
ρές από φίλους, γνωστούς και
υποστηρικτές του κ. Καραγιαννα-
κίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση
22 χρόνων από την έναρξη λει-
τουργίας του δικηγορικού του
γραφείου. Το σίγουρο είναι πως
έχει ρεύμα και πολύ κόσμο να τον
στηρίζει. Εάν τον «σταυρώσουν»
όλοι αυτοί, τον βλέπουμε σίγουρα
στη Βουλή.

Μεγάλη κινητοποίηση
για τον Flyover
Άπαντες ήταν στην εκδήλωση του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών για τον Flyover. Από τον Μητρο-
πολίτη της Δυτικής Θεσσαλονίκης κ.
Βαρνάβα μέχρι τον αγροτοσυνδικα-
λιστή από τις Σέρρες Στέργιο Λίτο.
Όχι, η νέα υπερυψωμένη ταχεία λεω-
φόρος δεν θα φτάνει μέχρι τη γενέ-
τειρα του Καραμανλή, αν και θα βο-
λέψει αρκετά μεταφορικά και αγρο-
τικά δρομολόγια. 

Αποκαλύφθηκε… ο Από-
στολος Τζιτζικώστας όσον
αφορά την ομάδα που υπο-
στήριζε στον τελικό του
Μουντιάλ. Ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας ανέβασε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
μια φωτογραφία με τον
Λιονέλ Μέσι και την παρέα του να πανηγυρίζουν
ξέφρενα την κατάκτηση του τροπαίου. «Μύθος»
ήταν το σχόλιο του κ. Τζιτζικώστα για τον Λίο και
νομίζουμε πως έχει απόλυτο δίκιο.



K
αθησυχαστικός προς τη μεγάλη ανη-
συχία που εκφράζουν οι δήμαρχοι της
χώρας μετά την απόφαση του ΣτΕ που

θεωρεί αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις της
κυβέρνησης για την κυβερνησιμότητα των Δή-
μων, εμφανίστηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης. Συγκεκριμένα, ο υπουργός
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κοινοβου-
λευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου
Σκουρλέτη ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα
συμμορφωθεί απολύτως στην απόφαση του
ΣτΕ, όμως την ίδια ώρα θα διασφαλίσει την κυ-
βερνησιμότητα των δήμων. Ο κ. Βορίδης παρα-
δέχθηκε ότι «η απόφαση του ΣτΕ έχει δημιουρ-
γήσει πολύ μεγάλη ανησυχία στους ΟΤΑ», όμως
πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση απευθυνόμε-

νος προς τον ΣΥΡΙΖΑ… «Ξέρετε γιατί έχει δημι-
ουργήσει ανησυχία; Έχετε σκεφτεί; Γιατί ανη-
συχούν μήπως εφαρμοστεί το εκλογικό σας σύ-
στημα. Γιατί ανησυχούν μήπως εφαρμοστούν
αυτά που ορίζει ο δικός σας εκλογικός νόμος.
Είναι ενδιαφέρον να ακούσουν οι δήμαρχοι τις
θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι θέσεις του έχουν
διακυμάνσεις...», τόνισε και ξεκαθάρισε:
«Πάντα εμείς συμμορφωνόμαστε με τις αποφά-
σεις του ΣτΕ. Θα συμμορφωθούμε απολύτως.
Ταυτόχρονα όμως, να είμαστε συνεννοημένοι,
θα διασφαλίσουμε την κυβερνησιμότητα των
δήμων. Και τα δύο θα γίνουν. Το μείζον είναι ότι
το σύνολο των ΟΤΑ ανησυχεί και μας απευθύνει
εκκλήσεις να βρούμε λύση για να μην εφαρμο-
στεί αυτό που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Πόσα χρωστάνε…
Στην αποκάλυψη ότι οι δήμοι της περιφέρειας

Πελοποννήσου οφείλουν περίπου τρία εκατομμύ-
ρια ευρώ προς την εταιρεία, η οποία στο πλαίσιο της
σχετικής ΣΔΙΤ έχει αναλάβει την κεντρική διαχείρι-
ση των απορριμμάτων, προχώρησε ο περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Όπως έγινε
γνωστό, το συνολικό καταβλητέο ποσό για τη μέχρι
τώρα διαχείριση ανέρχεται σε 7.135.930,08 ευρώ
και από αυτό οι δήμοι έχουν καταβάλει 4.103.724
ευρώ. Πάντως, όπως υποστήριξε ο κ. Νίκας, «Οι
οφειλές ποικίλλουν, καθώς υπάρχουν δήμοι που
έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των υποχρε-
ώσεών τους, αλλά και δήμοι που έχουν καταβάλει
μόνο ένα μικρό μέρος της», επισημαίνοντας ότι «η
καθυστέρηση από ορισμένους δήμους στην τακτο-
ποίηση των υποχρεώσεών τους συνεπάγεται ενδε-
χομένως οικονομικά βάρη για την περιφέρεια Πε-
λοποννήσου».

ΓΓια μια ψηφοφορία
Κόκκινο χτύπησε το αντιπολιτευτικό θερμόμε-

τρο στον Δήμο Καλλιθέας, με σύσσωμη την αντι-
πολίτευση να υπογράφει ανακοίνωση με την
οποία κατηγορούν τον δήμαρχο Δημήτρη Καρνα-
βό για… «πραξικόπημα»! Η «βαριά κατηγορία»
ήρθε μετά από έναν «περίεργο» χειρισμό ενός
θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, όταν, ενώ αρ-
χικά καταψηφίστηκε στην ονομαστική ψηφοφο-
ρία που ζήτησε η αντιπολίτευση, μετά την παρέ-
λευση πολλών θεμάτων το θέμα επανήλθε για
ψηφοφορία… Το αίτημα για επαναφορά έκανε ο
ίδιος ο δήμαρχος και το αποδέχθηκε το προ-
εδρείο του ΔΣ προκαλώντας την έντονη αντίδρα-
ση και τελικά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης
που επιφυλάχθηκε, εκτός από την ανακοίνωση
καταγγελίας, για περαιτέρω νομικές προσφυγές.  

!
«Η χωματερή 
στη Φυλή κλείνει» 
Για ακόμα μία φορά, ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στο θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής τονίζοντας
ότι «η χωματερή κλείνει λόγω κορεσμού και ότι τώρα
πρέπει να αναζητη-
θούν λύσεις εκτός
του Δήμου Φυλής, ο
οποίος πρόσφερε
επί εξήντα χρόνια».
Μιλώντας στο Συνέ-
δριο για την ενεργει-
ακή αξιοποίηση των
απορριμμάτων
(Waste to Energy),
που διοργανώθηκε
στην Αθήνα, ο κ.
Παππούς έκανε σα-
φές πως το μόνο που
μπορεί να γίνει πλέον στην πόλη του σε σχέση με τη
διαχείριση των απορριμμάτων είναι η αποκατάσταση
της χωματερής και η ενεργειακή εκμετάλλευσή της με
τη δημιουργία πάρκου φωτοβολταϊκών και την αξιοποί-
ηση του βιοαερίου που εκλύεται από το αποκαταστημέ-
νο τμήμα της χωματερής.
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«Συμμόρφωση» στην απόφαση αλλά και… κυβερνησιμότητα  
Υπουργείο Εσωτερικών 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, η αντιπολίτευση
κατηγορεί τον δήμαρχο ότι ακόμη και

την περίοδο των εορτών προχωρά σε
δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών

δημοτών του; Σύμφωνα με τις καταγγελίες μάλι-
στα, πολλές από αυτές τις οφειλές προέκυψαν
από εντάξεις περιοχών στο σχέδιο πόλης κι όχι
από παράβλεψη των πολιτών, παρόλα αυτά όμως ο
δήμος προχωρά στη δέσμευση των λογαριασμών
τους σε όλες τις τράπεζες!  

Η Αθήνα θα υποδεχθεί τον καινούργιο
χρόνο, το 2023, και πάλι στην καρδιά της πό-
λης, στην πλατεία Συντάγματος, με ένα εν-
τυπωσιακό show και ένα οπτικοακουστικό
υπερθέαμα που διοργανώνει ο Δήμος Αθη-
ναίων, με πολλή μουσική, κέφι, χορό, πυρο-
τεχνήματα, λάμψη και πολλές εκπλήξεις!
Πρωταγωνιστές της βραδιάς ο Μάριος
Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, οι
οποίοι με ένα μαγευτικό μουσικό πρόγραμ-
μα που δημιούργησαν ειδικά για τις φετινές
γιορτές, θα γιορτάσουν με τους Αθηναίους
και τους επισκέπτες της πόλης την αλλαγή
του χρόνου. Οικοδεσπότες της λαμπερής
βραδιάς θα είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό
δίδυμο των παρουσιαστών της ΕΡΤ, ο Φώτης
Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, οι
οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο εορ-
ταστικό πρόγραμμα του Δήμου. Αμέσως με-
τά την υποδοχή του 2023 και το έναυσμα του
δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, θα αρχίσει
η μεγάλη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στην πό-
λη, που θα απλωθεί από το Σύνταγμα μέχρι
την Βαρβάκειο αγορά.

Πώς θα υποδεχτεί
το 2023 η Αθήνα
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ημαντική στήριξη κυρίως στις
πολύτεκνες οικογένειες θα
προσφέρει το «πληθωριστικό
μπόνους» που δίνει η κυβέρ-

νηση και αφορά την κάλυψη του 10% των
αγορών που θα πραγματοποιήσουν τα
νοικοκυριά έως τον Ιούλιο του 2023. 

Ποιοι πληρούν τα κριτήρια
Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τον προ-

σεχή Μάρτιο στα νοικοκυριά που πλη-
ρούν τα κριτήρια ένταξης και θα μπο-
ρούν να προβούν σε αγορές τροφίμων
κάθε είδους από σούπερ μάρκετ και άλ-
λες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν-
ται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων
(φούρνοι, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία,
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπω-
λεία κτλ.). Σύμφωνα με την εξειδίκευση
του μέτρου από το υπουργείο Οικονομι-
κών, το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικο-
κυριό, επί του οποίου λαμβάνει την ενί-
σχυση 10%, ανέρχεται σε 220 ευρώ για το
μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κα-
τά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος
του νοικοκυριού και έως 1.000 ευρώ
αγορών.

Ειδικότερα, ένα μονομελές νοικοκυ-
ριό για αξία μηνιαίων αγορών 220 ευρώ
θα λάβει ενίσχυση 22 ευρώ, ένα ζευγάρι
χωρίς παιδιά για αγορές 320 ευρώ θα
λάβει 32 ευρώ, μια μονογονεϊκή οικογέ-
νεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και μηνι-
αίες αγορές 420 ευρώ θα λάβει 42 ευρώ,
ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο και
για αγορές 420 ευρώ θα λάβει επίσης 42
ευρώ, αν έχει δύο παιδιά και για αγορές
520 ευρώ θα λάβει 52 ευρώ, για 3 παιδιά
και αγορές 620 ευρώ η ενίσχυση ορίζε-

ται σε 62 ευρώ, ενώ για τα 4 παιδιά και
αγορές 720 ευρώ, η μηνιαία ενίσχυση θα
διαμορφωθεί στα 72 ευρώ. Με βάση τα
ανωτέρω, η ενίσχυση ανέρχεται για τους
έξι μήνες σε 312 ευρώ για την οικογένεια
με 2 παιδιά, 192 ευρώ για ένα ζευγάρι,
ενώ μια πολύτεκνη οικογένεια με 4 παι-
διά θα λάβει 432 ευρώ.

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα
Τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται μηνι-

αίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τρο-
φίμων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος
επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογα-
ριασμό, τα ποσά καταβάλλονται ανά τρί-
μηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχε-
ται στο 80% των ανωτέρω ποσών.

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά των οποί-
ων το ετήσιο συνολικό οικογενειακό ει-
σόδημα ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για
το μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευ-
ρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη του

συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προ-
σαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε
τέκνο ή φιλοξενούμενο μέλος του νοι-
κοκυριού. Το περιουσιακό όριο ανέρχε-
ται σε 250.000 ευρώ για το μονομελές
νοικοκυριό και 400.000 ευρώ για τους
έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης
και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομι-

κών, οι δυνητικά ωφελούμενοι περι-
λαμβάνουν περί τα 3,2 εκατομμύρια
νοικοκυριά επί συνόλου 4,1 εκατομμυ-
ρίων νοικοκυριών, καλύπτοντας 8,5
εκατομμύρια μέλη. Το συνολικό κόστος
του μέτρου για του έξι μήνες εκτιμάται
σε 650 εκατ. ευρώ.

Δέκα νέες πρωτοβουλίες και δράσεις προωθεί το
2023 το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με τον
υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, δρομολογούν-
ται τα εξής:

1. Υλοποίηση νέων προγραμμάτων
της ΔΥΠΑ για 68.000 ανέργους, νέους,
γυναίκες, αναπήρους, μακροχρόνια
ανέργους. 

2. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μετά
τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ επε-
κτείνεται το νέο έτος στις εταιρείες secu-
rity και τις ασφαλιστικές, ενώ θα ακολουθή-
σουν οι ΔΕΚΟ και οι βιομηχανίες και μετά οι
κλάδοι εστίασης και τουρισμού.

3. Ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων κατάρτισης ερ-
γαζομένων και ανέργων σε ψηφιακές και πρά-

σινες δεξιότητες, με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

4. Οριζόντιες αυξήσεις 7,5% στις
συντάξεις, για πρώτη φορά μετά από
12 χρόνια.

5. Εκκαθάριση των εκκρεμών
επικουρικών συντάξεων και των

εφάπαξ, σε συνέχεια της εκκαθάρι-
σης των εκκρεμών κύριων συντάξεων

φέτος. 
6. Εφαρμογή του Μητρώου Παροχών Ανα-

πηρίας και του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού.

7. Υλοποίηση των προγραμμάτων «Νταντάδες της Γει-
τονιάς» και δημιουργίας μονάδων παιδικής μέριμνας σε
120 μεγάλες επιχειρήσεις.

8. Επέκταση των ατομικών κουμπαράδων στις επι-
κουρικές συντάξεις και σε όσους νέους μέχρι 35 ετών
επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα εθελοντικά.

9. Εφαρμογή του προγράμματος «Σπίτι Μου» για την
παροχή προσιτής και ποιοτικής στέγης σε 137.000 νέους,
νέα ζευγάρια και ευάλωτους. 

10. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του
2023, η οποία -ειδικά μέσα στην παρούσα συγκυρία- θα
είναι ένα σημαντικό επιπλέον μέρισμα ανάπτυξης για
τους χαμηλόμισθους, με τη διαδικασία να ξεκινά στις αρ-
χές Ιανουαρίου.

K. Χατζηδάκης: Οι δέκα νέες πρωτοβουλίες για το 2023

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το food pass ανάσα
για 3,2 εκατ. νοικοκυριά

Πώς θα δοθεί το μπόνους 10% για αγορά τροφίμων
- Έως 1.000 ευρώ το όφελος για οικογένειες - Το μέτρο 

θα εφαρμοστεί από τον προσεχή Μάρτιο



E
ξι νέα ειδικά οχήματα προμη-
θεύτηκε ο Οργανισμός Αστι-
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης (ΟΑΣΘ) με τη μέθοδο του

leasing, ανανεώνοντας και εμπλουτίζον-
τας τον στόλο του. Τα δύο από αυτά είναι
πλήρως προσβάσιμα σε άτομα με κάθε
είδους αναπηρία, τα οποία μπορούν, κα-
τόπιν ραντεβού, να μετακινηθούν εντε-
λώς δωρεάν σε όποιο σημείο της Θεσσα-
λονίκης επιθυμούν.

Παράλληλα, στον στόλο του προστέθη-
καν ακόμη τέσσερα ειδικά οχήματα για τη
δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Πόλης. Τα
πλακόστρωτα σοκάκια της αναδεικνύουν
μεν τον γραφικό χαρακτήρα της, όμως
καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση των
επισκεπτών με τα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς, όπως είναι το λεωφορείο.

Ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο
του ΟΑΣΘ στον Φοίνικα, υπογραμμίζον-
τας πως ο ΟΑΣΘ ναι μεν διέθετε πρό-
γραμμα για ανθρώπους με αναπηρία,
όμως τα οχήματα που είχε ήταν παλιά και
δεν εξυπηρετούσαν τις σύγχρονες ανάγ-
κες των πολιτών.

Το πρόγραμμα για τα ΑμεΑ λειτουργεί
από το 2005 και είναι εγγεγραμμένοι σε
αυτό περισσότεροι από 800 Θεσσαλονι-
κείς, ενώ έως σήμερα έχουν πραγματο-
ποιηθεί συνολικά 150.000 μετακινήσεις
ΑμεΑ. Στα λεωφορεία μπορούν να επιβι-
βαστούν έως τέσσερις άνθρωποι με αμα-
ξίδια και ο οργανισμός προσφέρει τη δυ-
νατότητα συνοδού.

«Χρονιά-ορόσημο το 2023»
«Η διαδικασία του leasing που ξεκί-

νησε από τη Θεσσαλονίκη έχει φέρει
πολύ θετικά αποτελέσματα. Το 2019, ο
ΟΑΣΘ βρισκόταν υπό συνθήκες κατάρ-
ρευσης και σήμερα πλέον έχουμε δι-
πλασιάσει τον στόλο του και τώρα έχου-
με και αυτά τα λεωφορεία», επεσήμανε
σε δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στο αμαξοστάσιο, ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής.

Ο στόλος του ΟΑΣΘ διπλασιάστηκε και
η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί, χω-
ρίς ωστόσο να έχουν λυθεί όλα τα προ-
βλήματα.

«Έχουμε αφήσει τον χειρότερο εαυτό
των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης πί-
σω μας. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρ-
χουν προβλήματα. Δεν ισχυρίζομαι ότι
όλα τα έχουμε λύσει, απλώς νομίζω ότι
πλέον είναι φανερό ότι η κατάσταση είναι

πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν πριν
από τριάμισι χρόνια», σημείωσε ο
υπουργός, ενώ δεν παρέλειψε να ευχα-
ριστήσει τη διοίκηση και τους εργαζομέ-
νους του οργανισμού.

«Θεωρώ ότι το 2023 θα είναι μια ση-
μαντική και καθοριστική χρονιά για τις
αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονί-
κης, τόσο για την πόλη και το επιβατικό
κοινό όσο και για τους εργαζόμενους»,
δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Κων-
σταντίνος Ταγγίρης. 

Μάλιστα, ο ειδικός σύμβουλος του
Δήμου Θεσσαλονίκης για θέματα ανα-
πηρίας, Γιάννης Καστούρας, δοκίμασε
με το αμαξίδιό του τα νέα λεωφορεία για
τα ΑμεΑ.

Η επαγγελματική εκδήλωση B2B Greek-Polish
Tourism Workshop, που πραγματοποιήθηκε σε κεν-
τρικό ξενοδοχείο της Βαρσοβίας με τη συμμετοχή
της υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας, ήταν αφιερωμένη
στον ελληνικό τουρισμό. 

Τα 70 στελέχη των κορυφαίων τουριστικών ομίλων
TUI, Nekera και Ecco Holidays αλλά και σημαντικές
τουριστικές πλατφόρμες πωλήσεων της χώρας τόνι-
σαν πως η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στην
πρώτη θέση της προτίμησης για τους Πολωνούς. Οι
Πολωνοί αγαπούν ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, την
ελληνική ιστορία και την ελληνική κουζίνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν αναλυτι-
κές παρουσιάσεις ελληνικών προορισμών από εκ-

προσώπους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης
και Στερεάς Ελλάδας, από τον Δήμο Ρεθύμνου, από

τους Τουριστικούς Οργανισμούς Θεσσαλονίκης,
Λουτρακίου και Ρόδου, καθώς και από τουριστικές
επιχειρήσεις.

Διανεμήθηκε διαφημιστικό υλικό του ΕΟΤ από τα
μέλη της ελληνικής αποστολής στη Βαρσοβία, πα-
ρουσία και της προϊσταμένης της υπηρεσίας ΕΟΤ
Πολωνίας, Νικολέττας Νικολοπούλου, ενώ προβλή-
θηκαν και προωθητικά βίντεο των περιοχών καθώς
και τα σποτ του ΕΟΤ «Greece - You Will Want To Stay
Forever», «Greekend» και «Greece has a winter».

Κατά τη διάρκεια του workshop, χαιρετισμό απηύ-
θυνε και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία, Μι-
χαήλ-Ευστράτιος Δαρατζίκης.

ΡΡ.Σ. 
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Πρώτη επιλογή η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Πολωνών τουριστών

Πήρε  με leasing και τέσσερα λεωφορεία για 
τη δυσπρόσιτη περιοχή της Άνω Πόλης   

- Καραμανλής: «Ο οργανισμός ήταν υπό κατάρρευση  
το 2019 και σήμερα έχει διπλασιάσει τον στόλο του»

O ΟΑΣΘ αποκτά και φιλικά 
οχήματα για τα ΑμεΑ 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Α
ποσύρει το ενδιαφέρον της
για μια πιθανή συμμετοχή
στην επόμενη ημέρα της Τρά-
πεζας Αττικής η Thrivest Hol-

ding συμφερόντων Μπάκου-Καϋμενά-
κη-Εξάρχου.

Πηγές από την εταιρεία ανέφεραν ότι
η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της
Τράπεζας Αττικής είχε μπει στο μικρο-
σκόπιό της, αλλά μετά τις τελευταίες
εξελίξεις, δηλαδή τη δεσμευτική πρό-
θεση των βασικών μετόχων να λάβουν
μέρος στην ΑΜΚ, το επενδυτικό σχήμα
της Thrivest Holding «δεν θα ασχοληθεί
περαιτέρω με πιθανή επενδυτική της
συμμετοχή στην Τράπεζα Αττικής».

Παρά τη δέσμευση των βασικών με-
τόχων, πάντως, ο δρόμος για την ΑΜΚ
490 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Αττικής

δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
Ο «σωτήρας» της Τράπεζας Αττικής, η

Ellington, διαρρέει μέσω κύκλων ότι η
συμμετοχή στην ΑΜΚ τελεί υπό την αί-
ρεση της συγκατάθεσης των μετόχων
για το σχέδιο εξυγίανσης της τράπεζας
από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια -θέ-
μα που μετατέθηκε για συζήτηση σε νέα
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου. Το fund, λοιπόν, εγείρει αξιώσεις για
τη διαχείριση των 2 δισ. ευρώ «κόκκι-

νων» δανείων της Τράπεζας Αττικής. Η
κοινή επιστολή ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Ellington
που εστάλη στην Τράπεζα της Ελλάδος
άραγε πώς μπορεί να είναι δεσμευτική,
αφού δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα για
τη στρατηγική μείωσης των «κόκκινων»
δανείων;

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον
στο τραπέζι το σχέδιο “Ηρακλής”, μια
λύση που αυτομάτως έλυνε το ζήτημα
των NPEs και απολάμβανε της αποδο-

χής όλων των μετόχων, είναι σημαντική
προϋπόθεση για να προχωρήσουμε το
σχέδιο εξυγίανσης να είναι της επιλο-
γής των μετόχων και να συνάδει με τη
στρατηγική τους», διαμηνύει υψηλό-
βαθμη πηγή της Ellington. 

Με αυτά τα δεδομένα θα συνεδριάσει
την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου το ΔΣ, προ-
κειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία,
αφού στις 30 Δεκεμβρίου έχει προ-
γραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέ-
λευση των μετόχων της τράπεζας που
θα εγκρίνει την αύξηση των 490 εκατ.
ευρώ. Τώρα, σε περίπτωση που δεν
επέλθει συμφωνία, κανείς δεν μπορεί
να προδικάσει εξελίξεις και ανατροπές.

TΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Αποσύρουν το ενδιαφέρον για Attica Bank 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Παρά τη δέσμευση των βασικών μετόχων, ο δρόμος για 
την ΑΜΚ 490 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Αττικής 

δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα

Παρά τη δέσμευση των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο να
καταργήσουν σταδιακά τη χρήση άνθρακα προκειμένου
να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι αναφορικά με την
κλιματική αλλαγή, εντούτοις η κατανάλωση άνθρακα ανα-
μένεται φέτος να ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτό αναφέ-
ρει στην τελευταία του έκθεση ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας (IEA) και το ακόμη πιο αποθαρρυντικό είναι ότι
στις εκτιμήσεις του αναφέρει ότι η κατανάλωση θα παρα-
μείνει στα επίπεδα αυτά έως το 2025.

Για το 2022, η κατανάλωση του ρυπογόνου ορυκτού
καυσίμου αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,2% σε σχέση με
πέρυσι και να ξεπεράσει τους 8 δισ. τόνους για πρώτη φο-
ρά στα χρονικά. Όπως προαναφέρθηκε, στα επίπεδα αυτά
η κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει έως το 2025, κα-
θώς η συρρίκνωση της κατανάλωσης άνθρακα στις ανε-
πτυγμένες οικονομίες θα αντισταθμισθεί από την έντονη
ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, όπως στην
Κίνα και στην Ινδία.

Οι προβλέψεις αυτές έρχονται σε μια συγκυρία, στην
οποία η Ευρώπη έχει στραφεί σε άλλες πηγές ενέργειας
στην προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από τον άνθρακα
και το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επι-
θυμούν να επιταχυνθεί η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, ούτως ώστε το ενεργειακό μείγμα της
Ευρώπης να καταστεί φιλικότερο προς το περιβάλλον.

«Η ανάλυση υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη ευρείας
κλίμακας μετάβασης σε ενέργεια από ΑΠΕ και ενεργει-
ακή απόδοση, έτσι ώστε να μειώσουμε τους λογαρια-
σμούς των καταναλωτών, να διασφαλίσουμε τις ενεργει-
ακές προμήθειες και να παραμείνουν οι κλιματικοί στόχοι
άθικτοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα
δεν έχει αναθεωρήσει τα σχέδιά της για την πλήρη κατάρ-
γηση του άνθρακα έως το 2030 και η Ευρώπη βρίσκεται
σε τροχιά απεξάρτησης από τον άνθρακα στο τέλος της
τρέχουσας δεκαετίας», αναφέρει ο Αλεξάντρου Μουστά-
τα, μέλος της Europe Beyond Coal.

ΙΕΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ η κατανάλωση άνθρακα έως το 2025

ΜΠΑΚΟΣ – ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ – ΕΞΑΡΧΟΥ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε τις περισσότερες πιθανότη-
τες να προκύψει συμφωνία
για το πλαφόν στο φυσικό
αέριο, έπειτα από αλλεπάλ-

ληλες συναντήσεις μηνών που έμεναν
στη μέση, ξεκίνησε χθες το πρωί το Συμ-
βούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, για
να καταλήξει αργά το απόγευμα στην υιο-
θέτηση του πλαφόν στα 180 ευρώ ανά με-
γαβατώρα. 

Είχε προηγηθεί η συμβιβαστική πρότα-
ση της τσεχικής προεδρίας προς τα κρά-
τη-μέλη για όριο στα 188 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, ως μια μέση λύση που μπορεί να
αποτελέσει τη χρυσή τομή και να αποτρέ-
ψει το αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις. 

Συγκεκριμένα, το πλαφόν του φυσικού
αερίου θα ενεργοποιηθεί αν οι τιμές στον
ολλανδικό κόμβο αερίου TTF υπερβαί-
νουν επί τριήμερο τα 180 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, πολύ χαμηλότερα από τα 275 ευ-
ρώ ανά μεγαβατώρα που είχαν προταθεί
αρχικά τον περασμένο μήνα από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,
το πλαφόν θα ξεκινήσει στις 15 Φεβρουα-

ρίου και σε πρώτη φάση δεν θα περιλαμ-
βάνει τις συναλλαγές που γίνονται εξω-
χρηματιστηριακά (OTC). Οι ίδιες πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι υπέρ ψήφισε και η
Γερμανία, ενώ η Ουγγαρία καταψήφισε. 

Τα δύσκολα ερωτήματα
Δύο ερωτήματα που χρήζουν απάντη-

σης και αναμένεται να αποτυπωθούν στο
κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλί-
ου είναι, πρώτον, αν το πλαφόν αυτό θα
εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματιστήρια
και, δεύτερον, τι θα ισχύσει με τον μηχα-
νισμό αναστολής του πλαφόν. Παρα-
δείγματος χάριν, όταν μια χώρα ζητά την
αναστολή του για λόγους ασφάλειας
εφοδιασμού, τότε το πλαφόν θα αίρεται
και για τη γεωγραφική περιοχή όπου
βρίσκεται η χώρα. 

Σε συνέχεια των σημαντικών πρωτο-
βουλιών που ανέλαβε κατά την προ-
ηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου,
η ελληνική πλευρά συγκάλεσε τη Δευτέ-
ρα το βράδυ κλειστή σύσκεψη των τεσ-

σάρων χωρών που πρωτοστατούν στην
επιβολή ρεαλιστικού πλαφόν στις αγο-
ρές φυσικού αερίου από την ΕΕ. Στη σύ-
σκεψη συμμετείχαν, εκτός του υπουρ-
γού ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα, οι υπουργοί
Ενέργειας της Ιταλίας, του Βελγίου και
της Πολωνίας, συμφωνώντας σε κοινή
στάση στο Συμβούλιο, πράγμα που επί-
δρασε στο συνολικότερο αποτέλεσμα να
υπάρξει χθες συμφωνία. 

Πώς θα αντιδράσει η αγορά
Το μείζον ερώτημα παραμένει το τι θα

κάνουν οι προμηθευτές. Υπάρχει η πιθα-
νότητα οι Νορβηγοί ή άλλοι προμηθευτές
να στραφούν σε άλλες αγορές σε περί-
πτωση επιβολής πλαφόν; Μένει να φανεί.

Η αγορά της Ευρώπης είναι πολύ μεγά-
λη και πολύ καλός πελάτης, ώστε δύσκο-
λα μπορεί να την αγνοήσει ένας διεθνής
προμηθευτής. Σύμφωνα πάλι με την ανά-
γνωση κάποιων χωρών του Βορρά, εφό-
σον συμβεί κάτι στις διεθνείς αγορές και η
τιμή ανεβεί παντού και ξεπεράσει το ευ-

ρωπαϊκό πλαφόν, οι διεθνείς προμηθευ-
τές φυσικού αερίου δεν πρόκειται να κά-
νουν εύκολα χάρη στην Ευρώπη πουλών-
τας το αέριό τους φθηνότερα από όσο θα
μπορούν να το πουλήσουν στους πρόθυ-
μους Ασιάτες πελάτες τους.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θέ-
σπισης μηχανισμού διόρθωσης της αγο-
ράς είναι ασφαλώς μια σημαντική εξέλι-
ξη, που ικανοποιεί τις χώρες που το ζη-
τούσαν μετ’ επιτάσεως, ωστόσο στην πα-
ρούσα φάση δεν πρόκειται να έχει καμία
επίπτωση στις τιμές, και αυτό γιατί οι τι-
μές στον χρηματιστηριακό κόμβο TTF,
που το τελευταίο διάστημα κινούνται
σταθερά μεταξύ 135 και 140 ευρώ/μεγα-
βατώρα, επίπεδα 200% υψηλότερα από
πέρυσι, δεν πρόκειται να επηρεαστούν
στο παραμικρό. 

Το πλαφόν δεν πρόκειται να «τρομά-
ξει» τις αγορές, ούτε πρόκειται οι τιμές
να επιστρέψουν εκεί που ήταν κάποτε.
Ωστόσο, στόχος δεν είναι να πέσουν οι τι-
μές, αλλά να μην εκτιναχθούν ξανά σε
αστρονομικά επίπεδα, όμοια με εκείνα
του περασμένου Αυγούστου. Αυτό επι-
διώκει να εξυπηρετήσει το μέτρο του
πλαφόν στο φυσικό αέριο. 

Σε υψηλότερα επίπεδα αναμένεται να κινηθούν
οι ανταγωνιστικές χρεώσεις ρεύματος που θα ανα-
κοινώσουν οι προμηθευτές για τον Ιανουάριο, αντι-
κατοπτρίζοντας τις «υψηλές πτήσεις» των τιμών
στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιστροφή σε αυξημένες χρεώσεις ρεύματος
αναμένεται να δούμε τον πρώτο μήνα του νέου
έτους, καθώς η πορεία των τιμών στη χονδρεμπορι-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ωθεί τους προμη-
θευτές να αναπροσαρμόσουν σε υψηλότερα επίπε-
δα τις ανταγωνιστικές χρεώσεις για τον Ιανουάριο
συγκριτικά με τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το
ισχύον καθεστώς, οι προμηθευτές καλούνται στις

20 κάθε μηνός να ανακοινώσουν τις χρεώσεις ρεύ-
ματος για τον επόμενο μήνα, πράγμα που συνήθως
γίνεται τις τελευταίες βραδινές ώρες της μέρας έως
τις πρώτες πρωινές της επομένης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματι-
στηρίου Ενέργειας, για το διάστημα των 19 ημερών
του Δεκεμβρίου η μέση τιμή στην αγορά επόμενης
ημέρας διαμορφώνεται στα επίπεδα των 300 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Για την ίδια περίοδο του Ιουνίου
ήταν 205,86 ευρώ. Η μέση τιμή είναι σε έναν μήνα
υψηλότερη κατά περίπου 45%. Ως εκ τούτου, πηγές
εκτιμούν τις χαμηλότερες τιμές στα 0,35 ευρώ ανά
κιλοβατώρα και τις υψηλότερες να ξεπερνούν τα

0,41 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται ότι για
τον Δεκέμβριο οι ανταγωνιστικές χρεώσεις των πα-
ρόχων κινήθηκαν από τα 0,27 έως και τα 0,38 ευρώ
ανά κιλοβατώρα. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι «καθαρές» τιμές για
τον καταναλωτή διαμορφώνονται πάντα μετά την
επιδότηση, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη δια-
τήρηση των τελικών τιμών στα 0,15 με 0,17 ευρώ
ανά κιλοβατώρα και, επομένως, ανάλογα να προ-
σαρμόζει το ύψος της επιδότησης, πράγμα που κα-
τά πάσα πιθανότητα θα συμβεί και για τον μήνα Ια-
νουάριο. 

Μ.Μ.

«Τσιμπημένο» το ρεύμα τον Γενάρη - Σήμερα οι ανακοινώσεις των παρόχων

«Κλείδωσε»
στα 180 ευρώ
το πλαφόν για
το φυσικό αέριο

Επιτέλους συμφωνία  στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας
της ΕΕ  - Τι θα τεθεί σε ισχύ  από τις 15 Φεβρουαρίου



Τ
ο ποσό των 3,6 δισ. ευρώ
θα πιστωθεί στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς
τουλάχιστον 5.500.000

δικαιούχων μέσα στις επόμενες 72
ώρες! 

Πρόκειται για την πληρωμή των
συντάξεων, του επιδόματος θέρ-
μανσης, της οικονομικής ενίσχυ-
σης των 250 ευρώ και μιας σειράς
άλλων επιδομάτων και παροχών. 

Πιο συγκεκριμένα:

11 Για την πληρωμή κύριων και
επικουρικών συντάξεων, επι-

δομάτων και ενισχύσεων, θα κατα-
βληθούν 2,9 δισ. ευρώ σε τουλάχι-
στον 5.000.000 δικαιούχους. Σή-
μερα το απόγευμα θα μπουν στα
ΑΤΜ τα χρήματα 946.045 συνταξι-
ούχων των τέως φορέων ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
και ΔΕΗ (διαθέσιμα στις τράπεζες
αύριο το πρωί). Αύριο το απόγευμα
θα μπουν στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς οι συντάξεις
1.523.920 συνταξιούχων του Δη-
μοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τρα-
πεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο

ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9 και
μεθαύριο το απόγευμα για τους
1.527.420 συνταξιούχους του Δη-
μοσίου, του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των τρα-
πεζών και του ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που
λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Την ίδια
ημέρα θα καταβληθούν 6,6 εκατ.
ευρώ σε 17.750 δικαιούχους για
προκαταβολή σύνταξης Ιανουαρί-
ου, στο πλαίσιο του Ν. 4778/2021
και επιπλέον 23,3 εκατ. ευρώ σε
800 δικαιούχους, συνέχεια των
αποφάσεων για εφάπαξ, καθώς
και τα ποσά σε 37.740 δικαιούχους
παροχών σε χρήμα. Σήμερα το
απόγευμα θα μπει η ενίσχυση των
250 ευρώ σε 947.560 ευάλωτους
συνταξιούχους.

2 Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν
τα επιδόματα ανεργίας σε

42.000 δικαιούχους, το επίδομα

κατάρτισης σε 5.000 δικαιούχους,
το επίδομα μητρότητας σε 4.000
μητέρες και το επίδομα για προ-
γράμματα κοινωφελούς χαρακτή-
ρα σε 2.000 δικαιούχους. 

3 Σήμερα πληρώνονται από
τον ΟΠΕΚΑ το οικογενειακό

επίδομα σε 821.577 δικαιούχους
(θα αντιστοιχεί σε μιάμιση επι-
πλέον δόση για κάθε παιδί), το
αναπηρικό σε 175.185 δικαιού-
χους, το Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα σε 224.676 δικαιούχους,
το επίδομα στέγασης σε 274.373
δικαιούχους, το επίδομα ανα-
σφάλιστων υπερηλίκων σε
35.305 δικαιούχους, το επίδομα
γέννησης σε 12.291 δικαιούχους,
το επίδομα στέγης σε 817 δι-
καιούχους, το επίδομα ομογενών
σε 5.963 δικαιούχους και τα έξο-
δα κηδείας ανασφάλιστων σε 221
δικαιούχους. 

4 Το επίδομα θέρμανσης, συνο-
λικού ύψους 190 εκατ. ευρώ,

θα καταβληθεί αύριο, ενώ χθες ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε την παρά-
τασή του για 3 ακόμη μήνες, αλλά
με μειωμένη επιδότηση 0,25 ευρώ
μαζί με τον ΦΠΑ, έναντι 0,35 ευρώ
που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου,
λόγω της πτώσης των τιμών των
καυσίμων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κ. Χατζηδάκης: Πόροι 
1 δισ. για κατάρτιση
700.000  ανέργων 
και εργαζομένων 

Ποσό 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί τα επόμενα
χρόνια για την κατάρτιση και επανακατάρτι-
ση 700.000 εργαζομένων και ανέργων, όπως
προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο των
εταιρειών πληροφορικής για την ψηφιακή
εποχή. Όπως επεσήμανε ο υπουργός, οι πό-
ροι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ήδη, από το περασμένο καλοκαίρι έχει ξεκι-
νήσει το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρε-
σίας Απασχόλησης για την κατάρτιση αρχι-
κώς 80.000 ανέργων, ενώ λόγω του ισχυρού
ενδιαφέροντος, αυξήθηκαν σε 120.000! Τώ-
ρα, το επόμενο στοίχημα του υπουργείου εί-
ναι η επανακατάρτιση και αναβάθμιση δε-
ξιοτήτων για 150.000 εργαζομένους σε κλά-
δους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφια-
κές και «πράσινες» δεξιότητες. 

Ως τις 28 Φεβρουαρίου
παρατείνεται η πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας

Παράταση... μία και έξω για δύο μήνες δίνει
το υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας, τα οποία, όπως ανα-
κοίνωσε από την ΕΡΤ ο κ. Χρήστος Σταϊκού-
ρας, θα μπορούν να εξοφληθούν έως το τέλος
Φεβρουαρίου.  Η εκπρόθεσμη πληρωμή των
τελών κυκλοφορίας, όπως και η μη καταβολή
τους, επισύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των
τελών που αναλογούν στο όχημα (δίκυκλο,
τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ) και ίσο με 50% για
όχημα δημοσίας χρήσεως. Ταυτόχρονα, έως
το τέλος Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων που θέλουν να τα θέσουν σε ακινησία
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχε-
τική δήλωση, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι
στην περίπτωση που κάποιος δηλώσει ψευ-
δώς την ακινητοποίηση του οχήματος, θα
πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ και εφόσον
συλληφθεί για δεύτερη φορά 30.000 ευρώ και
αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για 3 χρόνια. 
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Πληρωμές σε 5,500 εκατ.
δικαιούχους για συντάξεις

και μια σειρά από
επιδόματα μεταξύ

των οποίων ανεργίας,
θέρμανσης, παιδιού - 

Πέφτει και το «250άρι» 
για τους ευάλωτους

συνταξιούχους

Ζεστό χρήμα 3,6 δισ. σε 
τρεις μέρες στα νοικοκυριά



Η Nova και η Wind, μέλη της United Group, του κορυ-
φαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη, γίνονται «ένα» και δημιουργούν
τη νέα, μεγαλύτερη Nova, μια ισχυρή εταιρεία τηλεπι-
κοινωνιών και ψυχαγωγίας, η οποία προσφέρει κινητή
και σταθερή τηλεφωνία, internet, τηλεόραση και λύ-
σεις προηγμένης τεχνολογίας για μεγάλα έργα πληρο-
φορικής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
γιορτάζοντας την ένωση αυτή, οι συνδρομητές Nova &
Wind θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν απεριόρι-
στη ψυχαγωγία και τηλεπικοινωνία. Αυτές τις γιορτές,
όλοι οι πελάτες με συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, θα έχουν δωρεάν για 30 ημέρες απεριόριστα δεδομένα ίντερ-
νετ, ομιλία και μηνύματα και όλοι οι πελάτες με συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας θα έχουν δωρεάν
πρόσβαση σε όλο το αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα ολοκληρωθεί
στις 11 Ιανουαρίου του 2023.

TΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Π
αρά τη μεταβλητότητα
που επικρατεί στις διε-
θνείς αγορές, το ελληνι-
κό Χρηματιστήριο εξα-

κολουθεί να κρατάει θετικό πρόση-
μο το 2022, αποτελώντας μια από
τις ελάχιστες αγορές σε παγκόσμιο
επίπεδο που επιτυγχάνει κάτι τέ-
τοιο. Η διαφοροποίηση του ΧΑ,
μίας αναδυόμενης και περιφερει-
ακής αγοράς, είναι σημαντική, κα-
θώς για πολλά χρόνια υποαπέδιδε.
Σε όλη την προηγούμενη 12ετία,
μόνο το 2019 το ελληνικό Χρηματι-
στήριο διαφοροποιήθηκε θετικά
έναντι των ξένων αγορών, κερδί-
ζοντας 50% σε επίπεδο ΓΔ και
+101% σε επίπεδο τραπεζών, πα-
τώντας στο momentum. Στην τρέ-
χουσα συγκυρία για τον Γενικό Δεί-
κτη οι 902 και 925 μονάδες ορίζον-

ται ως κάτω και άνω όριο ενός εύ-
ρους διακύμανσης, που για να χα-
θούν θα χρειαστεί ανάλογη εξέλιξη
και τζίροι μεγαλύτεροι των 60 εκατ.
Όσον αφορά στους long, όσους θα
επιχειρήσουν ένα «κλείσιμο» του

2022 πάνω από τις 950 μονάδες,
δηλαδή ένα ενθαρρυντικό ενδεχό-
μενο για είσοδο στο 2023 με ανοδι-
κές προϋποθέσεις, η «διπλή κορυ-
φή» στην περιοχή των 925-930 μο-
νάδων αποτελεί ορόσημο.

Doppler: Στα 0,04 ευρώ 
η τιμή μετοχής μετά 
τη μείωση κεφαλαίου 

Μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής της Doppler από 0,10 ευρώ σε
0,04 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί κατά
αντιστοιχία με τη μείωση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά 636.000,60 ευρώ,
που είχε αποφασίσει η ΓΣ της
16/12/2022. Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση της εταιρείας, μετά την ως άνω μεί-
ωση το μετοχικό κεφάλαιο της Doppler
θα ανέρχεται πλέον σε 424.000,40 ευ-
ρώ, διαιρούμενο σε 10.600.010 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονο-
μαστικής αξίας 0,04 ευρώ η καθεμία.

Διάκριση για 
την Ευρωπαϊκή Πίστη 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη βραβεύτηκε για
ένατη συνεχόμενη χρονιά από το Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής
- EBEN GR. Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση, η εταιρεία απέσπασε και πάλι
την ανώτατη διάκριση «Olympic Kotinos
Wreath» για το σύνολο της επιχειρημα-
τικής λειτουργίας της, σε ειδική εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο των «Responsible Management Ex-
cellence Awards 2022». Αυτό το γεγο-
νός καθιστά την Ευρωπαϊκή Πίστη τη μο-
ναδική ασφαλιστική εταιρεία που βρα-
βεύεται για ένατη συνεχόμενη χρονιά.

Οριστικά στην JP Morgan
η Viva Wallet

Μετά από δώδεκα σχεδόν μήνες διερ-
γασιών η JP Morgan απέκτησε το 48,5%
του μετοχικού κεφαλαίου της Viva Wal-
let, έναντι τιμήματος που ξεπέρασε τα
800 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό η
αμερικανική επενδυτική τράπεζα ξεκινά
με όχημα την Viva να κτίζει μια αξιόλογη
παρουσία στην Ελλάδα και στην Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη. Και αυτό είναι μόνον η
αρχή. Ως προς την Viva Wallet, σχεδιάζε-
ται αύξηση κεφαλαίου ύψους 200 εκατ.
ευρώ, που θα καλυφθεί εξολοκλήρου
από την JP Morgan.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Intracom τη Δευτέρα
9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15.00 στο Β’ κτιριακό συγ-
κρότημα της εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ.
Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, Αμφιθέατρο). Στα θέ-
ματα ημερήσιας διάταξης η έγκριση του α) από
17.11.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση
του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυ-
ριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία, καθώς και των
ακινήτων που η εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμ-
βασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, με
σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54

παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016,
καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχι-
ζόμενου Κλάδου και (β) της Έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του ως
άνω αποσχιζόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Δείχνει χαρακτήρα το Χρηματιστήριο

Intracom: Στις 9/1 η ΓΣ για απόσχιση του κλάδου ακινήτων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aμαλία Κάτζου

Ολοκληρώνεται η συγχώνευση Nova και Wind
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GE Gas Power και Mytilineos
ανέλαβαν έργο στην Ιρλανδία

Μειωμένα κέρδη για 
τον Αγροτικό Οίκο Σπύρου

Tο EBITDA της εταιρείας Αγροτικός Οίκος
Σπύρου για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε
1.063.939 ευρώ έναντι 1.272.996 ευρώ για την
αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ για το γ’ τρί-
μηνο του 2022 σε ζημία -351.741 ευρώ, έναντι
ζημίας 143.601 για την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. Οι πωλήσεις της εταιρείας για το εννεά-
μηνο του 2022 ανήλθαν σε 10.825.680 ευρώ
έναντι 10.802.110 ευρώ για την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2021, ενώ για το γ’ τρίμηνο του 2022
σε 1.576.329 ευρώ έναντι 2.367.848 για την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το EBIT της εται-
ρείας για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε
635.476 ευρώ έναντι 851.004 ευρώ για την αν-
τίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ για το γ’ τρίμη-
νο του 2022 σε ζημία -390.375 ευρώ, έναντι
ζημίας 124.282 ευρώ για την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

Επένδυση 17,7 εκατ. 
από τη Mitsis

Στον εκσυγχρονισμό του Rinela Beach
Resort & Spa, του υπερπολυτελούς all-in-
clusive οικογενειακού θέρετρου 5 αστέ-
ρων που βρίσκεται στην περιοχή Κοκκίνη
Χάνι του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη,
προχωρεί η Mitsis Hotels. Η επένδυση
ύψους 17,7 εκατ. ευρώ προβλέπει τον εκ-
συγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας
κατηγορίας δυναμικότητας 440 δωματίων
και 865 κλινών και ήδη υπάχθηκε στον ανα-
πτυξιακό νόμο, από τον οποίο θα λάβει ενί-
σχυση 4 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φορο-
λογικής απαλλαγής. Να σημειωθεί πως η
Mitsis Hotels προσέθεσε 86 νέα superior
δωμάτια στο Rinela Beach Resort & Spa τη
σεζόν του 2020 και 106 νέα superior δωμά-
τια, σουίτες και βίλες το 2021.

Lavipharm: Μερικώς
καλύφθηκε η AMK 

ΑΒ Βασιλόπουλος: Ενισχύει 
τους εργαζομένους με 12 εκατ. 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχοντας θέσει τους εργαζομέ-
νους της στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής της από-
φασης, προχωρά σε αύξηση του βασικού μισθού, συ-
νέχιση του έξτρα επιδόματος για ολόκληρο το 2023 και
αύξηση της έκπτωσης προσωπικού για αγορές από την
αλυσίδα. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της εταιρείας, η
συγκεκριμένη επένδυση συνολικού ύψους 12 εκατ.
ευρώ ετησίως, πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα για
όλους τους εργαζομένους της. Ειδικότερα, η ΑΒ Βασι-
λόπουλος αποφάσισε την παροχή πρόσθετης οικονο-
μικής υποστήριξης προς τους εργαζομένους της με τη
μορφή αύξησης μισθού, υλοποιώντας μια επένδυση
περίπου 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αύξηση αποδοχών
ποσοστού 7,5% στον βασικό μισθό και συγκεκριμένα
από 750 ευρώ σήμερα στα 806 ευρώ.

Η GE Gas Power και η Mytilineos ανακοινώ-
σουν την υπογραφή σύμβασης με την Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ιρλανδίας (ESB)
για την κατασκευή μίας νέας μονάδας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στο
Δουβλίνο, εντός του υφιστάμενου σταθμού
North Wall. H τεχνολογία 6 αεριοστροβίλων
LM2500XPRESS της GE, οι οποίοι θα παρέχουν
συνδυασμένη δυναμικότητα έως περίπου
200MW για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας και για τη διασφάλιση της σταθε-
ρότητας της τροφοδοσίας στη χώρα. Σύμφωνα
με τους όρους της συμφωνίας, η GE και η Mytili-
neos θα εργαστούν από κοινού για την κατα-
σκευή και την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας
και συντήρησης (O&M) της μονάδας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aμαλία Κάτζου

Μειώνει τις προμήθειες για
κινήσεις κεφαλαίων η Παγκρήτια
Σε σημαντική μείωση των προμηθειών που σχετί-
ζονται με την κίνηση κεφαλαίων και τις ηλεκτρο-
νικές πληρωμές προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα.
Η μείωση αφορά σε
προμήθειες για εμ-
βάσματα, πληρωμές
λογαριασμών και
χρεωστικές κάρτες,
με στόχο την παρό-
τρυνση των κατανα-
λωτών να συνεχί-
σουν την υποκατά-
σταση μετρητών με ηλεκτρονικές πληρωμές. Ει-
δικότερα, μεταξύ άλλων μειώνονται κατά 50% οι
προμήθειες των εισερχόμενων εμβασμάτων ανε-
ξαρτήτως ποσού. Μειώνονται κατά 50% οι προμή-
θειες των εξερχόμενων εμβασμάτων έως του πο-
σού των €12.500, που κατά κύριο λόγο αφορά τους
ιδιώτες πελάτες. Μειώνονται κατά 50% οι προμή-
θειες για πληρωμές λογαριασμών τρίτων από τα
καταστήματα (σε €0,50) και κατά 67% από την ηλε-
κτρονική τραπεζική (σε €0,10), όταν αυτές πραγ-
ματοποιούνται με χρέωση του λογαριασμού του
πελάτη. Δεν χρεώνεται προμήθεια για την επα-
νέκδοση χρεωστικών καρτών.

Ο
λοκληρώθηκε την Παρασκευή η Δημό-
σια Προσφορά από την αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lavi-
pharm, με καταβολή μετρητών και δι-

καίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με
μερική κάλυψη κατά 67,385%. Η ΑΜΚ αποφασίσθη-
κε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της 30.08.2022 σε συνδυασμό με την από
23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και πραγματοποιήθηκε από την 1.12.2022 έως και
τις 14.12.2022. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, μέσω
της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του
δικαιώματος προεγγραφής αντλήθηκε ποσό ύψους
€39.083.336,94 που αντιστοιχεί σε 114.950.991 νέ-
ες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,30 και τιμή διάθεσης €0,34.
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Σ
τον συγκλονιστικότερο τελικό
Μουντιάλ όλων των εποχών, η
Αργεντινή, 36 χρόνια μετά, ανα-
δείχθηκε στα πέναλτι (4-2) πρω-

ταθλήτρια κόσμου κόντρα στη Γαλλία,
ύστερα από 120 λεπτά ποδοσφαιρικού με-
γαλείου, 2-2 στον κανονικό αγώνα και 3-3
στην παράταση. Με τη «δικαιοσύνη των
ουρανών», καθότι από ψηλά αγνάντευε ο
Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Λιονέλ Μέσι είναι
πλέον εφάμιλλός του. Έχει και αυτός ένα
τρόπαιο παγκόσμιου πρωταθλητή, είναι
σίγουρα ο μεγαλύτερος όλων της γενιάς
του, μπορεί και όλων των εποχών. Αυτό
ήταν το δίκαιο και το σωστό, να πάρει ο
Μέσι αυτό που του χρωστούσε το ποδό-
σφαιρο. Δεν θα το άντεχαν οι ποδοσφαιρό-
φιλοι να τον βλέπουν σαν έναν «βασιλιά
δίχως στέμμα». 

Το παιχνίδι ήταν ένα σκληρό τάνγκο με-
ταξύ του Μέσι και του Εμπαπέ. Η Αργεντι-
νή προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο με πέ-
ναλτι του Μέσι και πλασέ του Ντι Μαρία,
κόντρα σε μια Γαλλία «παράλυτη». Στο
δεύτερο μέρος οι «μπλε» συνειδητοποί-
ησαν ότι είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές
και ενεργοποίησαν το υπερόπλο τους, Κι-
λιάν Εμπαπέ. Μείωσαν με πέναλτι δικό του
σε 2-1 και στο αμέσως επόμενο λεπτό (81’)
με τρομερό γκολ για highlights έκαναν το
2-2 και το ματς οδηγήθηκε στην παράτα-

ση. Εκεί, ο Μέσι ξαναχτύπησε για το 3-2
και ο Εμπαπέ, σε μια «μονομαχία στο Ελ
Πάσο», με νέο πέναλτι έκανε το 3-3. Προς
τις τελευταίες ανάσες του ματς, οι Γάλλοι
έχασαν τεράστια ευκαιρία. Ο Θεός, ωστό-
σο, είχε στείλει κάτω από τα δοκάρια τον
Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έσωσε την Αργεντινή
και στη διαδικασία των πέναλτι έπιασε το
πέναλτι του Κομάν και ο Τσουαμενί έστει-
λε άουτ την μπάλα. Εγένετο το θέλημά Του.
Ο Μέσι παγκόσμιος πρωταθλητής. Περί τα
50 εκατομμύρια Αργεντινοί και δισεκα-

τομμύρια ρομαντικοί του ποδοσφαίρου
άπλωσαν τα χέρια για να χαϊδέψουν το
τρόπαιο, όταν ο Λιονέλ το σήκωσε στους
ουρανούς.

Ο Μέσι είχε δώσει ραντεβού με την
Ιστορία και αυτή ήταν παρούσα, έστω και
αν του έψησε το ψάρι στα χείλη μέχρι να
πει το «ναι». Μπορεί να… δοκίμασε τις αν-
τοχές του, ποιος ξέρει… 

Οι σκηνές που ακολούθησαν στο γήπε-
δο από 50.000 Αργεντινούς, μόλις ο πρό-
εδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Κα-
ταριανός εμίρης έδωσαν το τρόπαιο στον
Μέσι, είναι μία συντριβή των λέξεων για να
τις περιγράψουν. 

Ο καθένας μπορεί να το φανταστεί. Ένας
κόσμος αλλόφρων προσκύνησε τον «θεό»
που κατέβηκε βράδυ στην Ντόχα. Η Δευ-
τέρα Παρουσία του Ντιέγκο Μαραντόνα…

Στον συγκλονιστικότερο τελικό Μουντιάλ 
όλων των εποχών, η Αργεντινή αναδείχθηκε πρωταθλήτρια

κόσμου κόντρα στη Γαλλία, 4-2 πέν. (3-3 παρ.)

Ο Μέσι εφάμιλλος του Ντιέγκο



H
ταν η ασέβεια του αιώνα από τους ζάπλουτους
Καταριανούς με τη βοήθεια του προέδρου της
FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτό που έγινε τη στιγμή

της στέψης της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής.
Απροειδοποίητα φόρεσαν στον Μέσι τον βασιλικό μαν-
δύα τόσο ο πρόεδρος όσο και ένας εμίρης, για να προβά-
λουν μια χώρα που είναι πνιγμένη στο αίμα. Και εμείς
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δίναμε έναν κό-
τινο ελιάς στους νικητές, είχε και αυτό τον συμβολισμό
της ειρήνης. Ο βασιλικός μανδύας στον Μέσι, τι ακριβώς
συμβόλιζε; Τον καταριανό επεκτατισμό του χρήματος.
Νόμιζαν ότι ο μανδύας θα καλύψει τα σκάνδαλα χρηματι-
σμού ποδοσφαιρικών και πολιτικών προσώπων. Αυτός ο
μανδύας είναι το σύμβολο του αυταρχικού κράτους, της
τιμωρίας των ΛΟΑΤΚΙ, της παραβίασης των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, το συνειδησιακό ξέπλυμα των 6.500 αλλο-
δαπών που έχασαν τη ζωή τους στα κάτεργα. Και δεν
μπήκαν καν στη διαδικασία να πληροφορήσουν τον Μέ-
σι. Του… κότσαραν τον μανδύα με το έτσι θέλω. Ντροπή.

Ο μανδύας-ξέπλυμα, ασέβεια στον Μέσι Η ανάρτηση 
του Λιονέλ Μέσι

Από την ανάρτηση του Λίο Μέσι στα social me-
dia: «Το ονειρεύτηκα τόσες φορές, το ήθελα τόσο
πολύ και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Απο-
δείξαμε ότι όταν οι Αργεντινοί παλεύουμε μαζί,
ενωμένοι, είμαστε ικανοί να καταφέρουμε ό,τι
στοχεύσουμε. Το αξίζει αυτή η ομάδα, που είναι
πάνω από μονάδες και πάλεψε για ένα κοινό
όνειρο, που είναι το όνειρο όλων των Αργεντινών.
Το καταφέραμε! Πάμε, Αργεντινή, γαμώτο! Θα τα
πούμε πολύ σύντομα».

Θιβέτ: Πανηγύρισαν 
και οι μοναχοί!

Είναι απίστευτο. Θιβετιανοί μοναχοί πανηγύρι-
σαν σαν… χούλιγκαν την κατάκτηση του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή. Ένα βίντεο
που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης δείχνει Θιβετιανούς μοναχούς σε μια ακα-
δημία βουδιστών στην Ινδία να παρακολουθούν
τον τελικό σε γιγαντοοθόνη. Και όταν ο Γκονσάλο
Μοντιέλ ευστοχεί στο τελευταίο πέναλτι, όλοι πα-
νηγυρίζουν λες και πήρε τον τίτλο το Θιβέτ! 

Απαράδεκτη συμπεριφορά
Ντε Πολ, Μαρτίνες
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε με τις δηλώσεις

του μετά τον τελικό ο Αργεντινός διεθνής Ρον-
τρίγκο ντε Πολ και με τη χειρονομία του ο γκολκί-
περ Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο πρώτος πόσταρε ένα
βίντεο με σεξουαλικού περιεχομένου κουβέντες
για όσους τον αμφισβήτησαν. Ο δεύτερος, μόλις
πήρε το χρυσό γάντι, ως ο καλύτερος γκολκίπερ
του Μουντιάλ, μόνος του επάνω στην εξέδρα το
έβαλε στα γεννητικά του όργανα. Δικαιολογήθη-
κε ότι τον έβριζαν οι Γάλλοι.

Ρεκόρ με 172 γκολ 
στο Κατάρ

Ένα ακόμα ρεκόρ έσπασε σε αυτό το Μουντιάλ
του Κατάρ, αφού σημειώθηκαν 172 γκολ, πάντα
με τη νέα του μορφή με 32 ομάδες στην τελική
φάση. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στο Μουν-
τιάλ του 1998 στη Γαλλία, όταν είχαν μπει 171 τέρ-
ματα. Στο επόμενο Μουντιάλ, που από κοινού θα
φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό,
το ρεκόρ θα σπάσει, καθότι θα πάρουν μέρος 48
ομάδες.

Στον τάφο του Ντιέγκο Μαραντόνα
Υπολογίζεται ότι περίπου 2 εκατομμύρια Αργεντινοί
βρέθηκαν στην πλατεία με τον οβελίσκο για να γιορτά-
σουν την κατάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ. Όλα τα
τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου είχαν ζωντανές συνδέ-
σεις από το συγκεκριμένο σημείο. Και μετά, ένα μεγάλο
κομμάτι κατευθύνθηκε προς τον τάφο του Ντιέγκο Μα-
ραντόνα για να του μεταφέρουν τα καθέκαστα. 

Ο Μακρόν
παρηγόρησε 
τον Εμπαπέ

Πρώτος ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν κατέβηκε στον
αγωνιστικό χώρο και παρηγόρησε τους Γάλλους διεθνείς για τον χαμένο τελικό στο Κατάρ.
Κυρίως τα έλεγε με τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ήταν καθηλωμένος στο χορτάρι, συντετριμμένος
από το αποτέλεσμα της ήττας 4-2 στα πέναλτι, μετά το απίστευτο 3-3 του κανονικού αγώνα
και της παράτασης. Ο Εμπαπέ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με οκτώ γκολ.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Φ
ορέστε την πιο γιορτινή σας διάθεση
και υποδεχθείτε το 2023 με ένα λαμπε-
ρό μουσικό πρόγραμμα και χιλιάδες
πολύχρωμα πυροτεχνήματα, στο πιο

όμορφο πάρκο της Αθήνας!
Το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος έχει

ετοιμάσει για τη φετινή Πρωτοχρονιά μια φαντα-
σμαγορική βραδιά γεμάτη τραγούδια, πάρτι, ατε-
λείωτο χορό και εκπλήξεις, με οικοδέσποινα τη
Νάντια Κοντογεώργη, που θα καλωσορίσει το νέο
έτος με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Χορός και Παγοδρόμιο μέχρι το πρωί
Ο πληθωρικός Τζέρομ Καλούτα με την δεκαμελή

Big Band του έχουν αναλάβει το εορταστικό μουσι-
κό οpening. O πολυτάλαντος ηθοποιός και μουσι-
κός θα ανέβει στη σκηνή στις 22.30 για μία συναυ-
λία με τις μεγαλύτερες σόουλ και φανκ επιτυχίες

που φέρνουν την εποχή της Μόταουν στο σήμερα.
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ θα

φτάσει στο απόγειο της λάμψης του με ένα φαντα-
σμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων που θα φωτί-
σουν τον αττικό ουρανό, αλλά και με χορογραφίες
από τα Σιντριβάνια στο Κανάλι! Τα Σιντριβάνια υπο-
δέχονται και αυτά το νέο έτος με φωτεινές χορο-
γραφίες και μας καλούν να απολαύσουμε ένα αξέ-
χαστο θέαμα με αγαπημένες μελωδίες. 

Το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
θα παραμείνουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βρα-
διά, μέχρι τις 02.00 το πρωί, για όσους θέλουν να
καλωσορίσουν το καινούργιο έτος κάνοντας φι-
γούρες στον πάγο ή παίζοντας με τις εντυπωσια-
κές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις. Μπαλόνια για τα
παιδιά, κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις
ολοκληρώνουν το σκηνικό της χαρούμενης χρυ-
σής Πρωτοχρονιάς.

Beppe Loda και First Run
Στα πρώτα λεπτά του νέου έτους θα ξεκινήσει το

μεγάλο πάρτι, που θα στηθεί στην Αγορά, με τον
μυθικό Ιταλό Beppe Loda, έναν από τους επιδρα-
στικότερους και πιο εκλεκτικούς DJs των τελευ-
ταίων 30 ετών, ενώ στις 00.04 θα δοθεί το σήμα εκ-
κίνησης του ετήσιου First Run.

Ο φετινός αγώνας έχει ιδιαίτερη σημασία, κα-
θώς το 2023 συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη
γέννηση του Σπύρου Λούη, του πρώτου Μαραθω-
νονίκη στους πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 1896 στην Αθήνα. Με αφορμή αυτήν
την επέτειο, θα απονεμηθούν αναμνηστικά κύπελ-
λα στον πρώτο και στην πρώτη που θα τερματίσουν.

Η διοργάνωση θα έχει και φέτος φιλανθρωπικό
χαρακτήρα, ενισχύοντας δύο ΜΚΟ που αφιερώ-
νουν το έργο τους στα παιδιά: το Καρκινάκι και το
Σβουρένειο ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Κω.

Πρωτοχρονιά στο Πάρκο Νιάρχος



Και γοργόνα και Αγιοβασιλίτσα η Άλκηστις Πρω-
τοψάλτη. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια συνδύασε Χρι-
στούγεννα και καλοκαίρι με μια δροσιστική βουτιά
στην παγωμένη θάλασσα, στέλνοντας το δικό της
εορταστικό μήνυμα: «”Ονειρέψου σαν παιδί. Ζήσε
σαν τρελός. Αγάπα σαν άνθρωπος. Μικρός ο κόσμος
κι εμείς περαστικοί” Οδ. Ελύτης. Καλές Γιορτές, φί-
λοι μου, με υγεία, αγάπη, ειρήνη, συμπόνια, αγκαλιές
και αληθινούς φίλους», ευχήθηκε στο Instagram
απολαμβάνοντας τα μπάνια της στην όμορφη Κύπρο
με χαμόγελο ευτυχίας και ριγέ ολόσωμο μαγιό.

Χρόνια πολλά με μπλουμ

Το μεγάλο ευχαριστώ

Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τον τηλεοπτικό
«Maestro» η Χάρις Αλεξίου. Με την ολοκλήρω-
ση της σειράς, η ερμηνεύτρια που υποδύθηκε
τη γιαγιά της Κλέλιας Ανδριολάτου, αποχαιρέ-
τησε τη σπουδαία παραγωγή με λόγια αγάπης:
«Με τον Χριστόφορο έζησα κάτι εξαιρετικά
όμορφο. Συνάντησα φωτεινές ψυχές, που με
γέμισαν ευτυχισμένες στιγμές. Είμαστε τυχεροί
που μας ένωσε αυτό το υπέροχο πλάσμα, που
όλοι αγαπήσαμε και μας έκανε να αγαπηθούμε
και μεταξύ μας. Σκέφτομαι με αγάπη όλες και
όλους τους φίλους της παραγωγής». 

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου, το πιο
σέξι θηλυκό του Ιnstagram,
πόζαρε ολόγυμνη αφήνοντας
σε κοινή θέα τις απίθανες
καμπύλες της. Η ραδιοφωνική
παραγωγός ήταν σε μεγάλα
κέφια, εξ ου και η selfie...
μπουρλότο! «Κακά τα ψέματα,
στην καθημερινότητά μας
περνάμε αρκετή ώρα βγάζον-
τας πολλές selfies προσπα-
θώντας να βρούμε την πιο κο-
λακευτική πόζα. Πιστεύω πως
έχει να κάνει με τη διάθεση
και το mood!», σχολίασε.

Hot mood

ΠΠρόβα για τις πίστες
Ανυπομονεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την επιστροφή
του στον Άγιο Δομίνικο. Ο δημοσιογράφος θα συμμετέχει
στο «Survivor All Stars» παρέα με όλα τα αστέρια του ριά-
λιτι επιβίωσης και ήδη φτιάχνει βαλίτσες: «Δοκιμή ρού-
χων. Ακριβώς έναν χρόνο πριν, με τον Γιώργο Πιλίδη περι-
μέναμε (με τις ώρες) να τελειώσει η πριγκίπισσα Ναυσικά
Παναγιωτακοπούλου. Τελικά διάλεξα ωραία μπλούζα»,

Το πιο μικρό μεγάλο παιδί του θεάτρου! Ο
Θανάσης Τσαλταμπάσης είχε γενέθλια
και η official σελίδα του στο διαδίκτυο γέ-
μισε με ευχές και λόγια αγάπης. Ο ηθο-
ποιός ανάρτησε φωτογραφία από την παι-
δική του ηλικία, σχολιάζοντας χαριτωμέ-
να: «4 κεράκια τότε... 1 τώρα. Τα ενώνου-
με καιιιι 41! Η διαφορά είναι ότι τώρα η
τούρτα είναι vegan, κατά τα άλλα, δεν
νιώθω και πολύ διαφορετικά από τότε!».
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Το «παιδί» του Διακογιάννη

40+1

Μ
ε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο αποχαιρέτησε ο πα-
ρουσιαστής του «Τροχού της Τύχης» Πέτρος Πολυχρο-
νίδης τον θρυλικό αθλητικό δημοσιογράφο Γιάννη Δια-
κογιάννη, που έφυγε από τη ζωή, αποκαλύπτοντας

πως: «Το πρώτο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που μου ανατέθηκε
ήταν να γίνω το δεξί χέρι του Γιάννη Διακογιάννη στο Παγκόσμιο
πρωτάθλημα Στίβου του 1997. Πόσο τυχερός νιώθω που πρόλαβα
να σταθώ δίπλα του ως πρωτάρης πιτσιρικάς. Ταξινομούσα τις ση-
μειώσεις του με ευλάβεια, κρατούσα χρόνους των αθλητών, απαν-
τούσα στα τηλ. που έκανε η κα Βαρβάρα να δει πότε θα επιστρέψει
στο σπίτι και ανανέωνα το άδειο ποτήρι όποτε το είχε ανάγκη. Την
τελευταία ημέρα των αγώνων μού ζήτησε να τον ακολουθήσω για να
μου γνωρίσει έναν φίλο του. “Ποιον;” αναρωτήθηκα. Μου σύστησε
τον Σεργκέι Μπούμπκα! Αντίο, κύριε Γιάννη».



Π
ολύ συχνά μας πονάει πολύ ο καρπός
μας ή μοιάζει να έχει μαγκώσει, μου-
διάζει το χέρι μας ή νιώθουμε οίδημα.
Ειδικά όσοι κάνουν βαριές χειρωνα-

κτικές εργασίες ή όσοι σηκώνουν βάρη ή είναι
πολλές ώρες στο πληκτρολόγιο παραπονιούνται
πιο πολύ. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει
για το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, ωστόσο
κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, όπως και η
διάγνωση και η αντιμετώπιση! 

Ως σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (ΣΚΣ) χαρα-
κτηρίζεται η νευροπάθεια του μέσου νεύρου, η
οποία προκαλεί παραισθησίες, πόνο, αιμωδία και
άλλα συμπτώματα στην κατανομή του μέσου νεύ-
ρου. Είναι μία από τις συχνότερες συμπιεστικές
νευροπάθειες των άνω άκρων και το 95% περίπου
όλων των παγιδευτικών νευροπαθειών, καθώς

και ο συχνότερος τύπος νοσημάτων από επανει-
λημμένες κακώσεις. Θεωρείται ότι οφείλεται σε
συμπίεση του μέσου νεύρου σε κάποιο σημείο
της διέλευσής του μέσα από τον καρπιαίο σωλή-
να. Η ρευματολόγος Ελένη Κομνηνού μας εξηγεί
τις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν το σύνδρο-
μο του καρπιαίου σωλήνα. 

Υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν εκ
γενετής στενό καρπιαίο σωλήνα. Υπάρχουν άτομα
με χειρωνακτικό επάγγελμα, οι οποίοι προσβάλ-
λονται 3-7 φορές συχνότερα. Τραυματισμοί, όπως
το κάταγμα της κερκίδας περιφερικά μπορεί να
προκαλέσει το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Τε-
νοντοπάθειες στους εννέα τένοντες που περιβάλ-
λουν το νεύρο μπορούν να ασκήσουν πίεση. 

Η φλεγμονή του θυλάκου της άρθρωσης ή του
ελύτρου των τενόντων, που παρουσιάζουν οι

ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μπορεί να
προκαλέσει το σύνδρομο. Επίσης το σύνδρομο εί-
ναι συχνό ακόμα και σε ασθενείς με Συστηματικό
Ερυθηματώδη Λύκο και μερικές φορές μάλιστα
είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου. Ασθενείς που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση παρουσιάζουν
συχνότερα σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Παθή-
σεις όπως ο διαβήτης, ο υπερθυρεοειδισμός, ο
υποθυρεοειδισμός, η παχυσαρκία και η κύηση
για τις γυναίκες συνοδεύονται από υψηλή πιθα-
νότητα εκδήλωσης του συνδρόμου. 

Η νόσος αφορά κυρίως στις γυναίκες και λιγό-
τερο στους άνδρες. Κυρίαρχο σύμπτωμα του συν-
δρόμου καρπιαίου σωλήνα είναι οι διαλείπουσες
αιμωδίες του αντίχειρα, του δείκτη, του μέσου και
του ημίσεος (κερκιδικού) του παράμεσου δακτύ-
λου, δηλαδή στις περιοχές οι οποίες νευρώνονται
από το μέσο νεύρο, ενώ το μικρό δάκτυλο σπάνια
προσβάλλεται, δεδομένου ότι νευρώνεται από το
ωλένιο νεύρο. 

Σε μερικές όμως περιπτώσεις, μπορεί να προ-
σβληθούν όλα τα δάκτυλα εάν ταυτόχρονα έχει
προσβληθεί και το ωλένιο νεύρο. Οι αιμωδίες εμ-
φανίζονται χαρακτηριστικά συνήθως το βράδυ. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί 
να προκαλέσουν τη νόσο 
και πώς αντιμετωπίζονται

Υπάρχουν και άλλες παθήσεις
Η διάγνωση της νόσου γίνεται με την καλή κλινική εξέταση. Απαραίτητο είναι να αποκλει-
στούν διάφορες παθήσεις που μοιάζουν με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, γιατί το σύνδρο-
μο μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση ενός ρευματικού ή άλλου νοσήματος ή να είναι μέ-
ρος των εκδηλώσεων ενός ήδη γνωστού ή άγνωστου ρευματικού νοσήματος. «Μόλις δια-
γνωστεί το ΣΚΣ δεν πρέπει να προβαίνουμε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση, αλλά να
λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό του ασθενούς, ώστε να διαπιστώνεται ή να αποκλείεται η
ύπαρξη κάποιου νοσήματος που είναι δυνατόν να προκαλεί την εμφάνιση του συνδρόμου.
Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση ενός αυτοάνοσου ρευ-
ματικού ή άλλου νοσήματος ή να είναι μέρος των εκδηλώσεων ενός ήδη γνωστού ή άγνω-
στου ρευματικού νοσήματος», καταλήγει η κ. Κομνηνού.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
και αυτοάνοσα 

Ελένη Κομνηνού, ρευματολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Από σήμερα ο Δίας περνά στο δικό σας ζώ-
διο έως τον Μάιο 2023, όπου σας προτρέπει
να κάνετε νέα ξεκινήματα. Χωρίς να γίνεστε
απερίσκεπτοι, βάλτε προτεραιότητες και να
είστε σίγουροι ότι αυτή η περίοδος θα σας
δώσει ένα σημαντικό δώρο.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η νέα θέση του Δία θα δράσει σε εσάς εσω-
τερικά. Θα θεραπευτείτε, θα κλείσετε παλι-
ούς λογαριασμούς, για να μπορέσετε να δε-
χτείτε τον Μάιο του 2023 την ζωογόνο πα-
ρουσία του επεκτατικού Δία στο δικό σας
ζώδιο.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Δίας έως τις 16/5/2023 θα περάσει στον
τομέα που αφορά τις φιλίες σας, τους στό-
χους και την κοινωνική σας ζωή. Είναι η
στιγμή που θα επεκταθείτε και θα γνωρίσετε
νέα πρόσωπα και, αν οι επιλογές σας γίνουν
με σωστό τρόπο, θα έχετε πολλά οφέλη.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Δίας περνά στο Ζενίθ του ωροσκοπίου σας
το πιο ψηλό σημείο, όπου αφορά την καριέρα
σας, τον γάμο και τη γενικότερη κοινωνική
σας εικόνα. Το πέρασμα του Δία από τον Κριό
σημαίνει για εσάς ευκαιρίες για να κάνετε
κάποια πράγματα στη ζωή σας γνωστά στους
άλλους και να αναδείξετε τις αξίες σας.  

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε έτοιμοι για να αναδείξετε την πνευμα-
τικότητά σας, να ενεργοποιήσετε τους στό-
χους σας, να ταξιδέψετε και να έχετε φιλο-
δοξίες, που αυτά θα σας ακολουθούν τους
επόμενους πέντε μήνες. Είναι η περίοδος
που θα βάλετε μία σειρά σε κάθε νομική εκ-
κρεμότητα, με την προϋπόθεση ότι βαδίζετε
σε ηθικά μονοπάτια.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Δίας θα περάσει σε ένα πολύ ιδιαίτερο ση-
μείο του ωροσκοπίου σας. Έτσι δεν απο-
κλείεται και εφόσον συμφωνεί και το προ-
σωπικό σας ωροσκόπιο, να προχωρήσετε σε
μία ουσιαστική μεταμόρφωσή σας, εσωτερι-
κή, αλλά και εξωτερική. Τα οικονομικά σας
θα έχουν μια αλλαγή, από μπόνους, κληρο-
νομιά, αγοραπωλησίες ή επένδυση.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Δίας περνά στο διαμετρικά απέναντι ζώ-
διο από το δικό σας, όπου οι σχέσεις σας θα
γίνουν πιο σημαντικές και σίγουρα θα επω-
φεληθείτε από συνεργασίες. Νέες γνωρι-
μίες θα ανθίσουν αυτό το πεντάμηνο, έως
τον Μάιο 2023, κάτι που για τους αδέσμευ-
τους σημαίνει μία περίοδος χωρίς μοναχι-
κότητα, εκτός και αν αυτό είναι συνειδητή
επιλογή σας.   

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Δίας αλλάζοντας ζώδιο θα φροντίσει τη
φυσική σας κατάσταση, αλλά και την εργα-
σία σας. Τα θέματα της υγείας θα βρουν τις
λύσεις που χρειάζεστε και θα βάλετε την κα-
θημερινότητά σας σε άλλες βάσεις. Ίσως
υιοθετήσετε μία καλή συνήθεια, που θα σας
ευνοήσει σε κάποια ψυχοσωματικά θέματα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο κυβερνήτης του ζωδίου σας Δίας, θα πε-
ράσει στο ζώδιο του Κριού, όπου θα σας
φέρει αισιοδοξία και ερωτική διάθεση. Εί-
ναι η περίοδος όπου θα σας δοθούν υλικά
και συναισθηματικά αγαθά, που θα σας γε-
μίσουν με πληρότητα, κάτι που θα φανεί
και στην ψυχολογία σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η οικογένεια, το σπίτι σας και γενικότερα οι
ρίζες σας θα σας απασχολήσουν έντονα έως
τον Μάιο 2023. Υπάρχει η πιθανότητα να κά-
νετε μία αγορά κατοικίας, να μετακομίσετε
σε νέο σπίτι ή να κάνετε ανακαίνιση. Θα έχε-
τε την ανάγκη να αγκαλιάσετε ό,τι θεωρείτε
δικό σας, να το φροντίσετε, πετώντας μακριά
σας τα παλιά μοτίβα που εμποδίζουν την
πρόοδό σας.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η αυτοέκφρασή σας θα βρίσκεται στα ύψη,
ενώ το περιβάλλον σας θα στηρίξει τα σχέδιά
σας. Θα ανοίξετε τον κοινωνικό σας κύκλο
και τους ορίζοντές σας, ενώ οι ιδέες σας θα
εισακουστούν και θα έχετε προβάδισμα, αν
ασχολείστε με τα ΜΜΕ ή η εργασία σας
απαιτεί ταξίδια και πληροφορίες.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Δίας αφήνει από σήμερα το δικό σας ζώ-
διο και περνά στον Κριό, όπου θα φροντίσει
τα οικονομικά σας. Έως τις 16/5/2023 θα
υπάρξουν πολύ καλές συνθήκες για να ανα-
κάμψετε συναισθηματικά και υλικά. Μην
αφήσετε τις οικονομικές ευκαιρίες να χα-
θούν, πιστέψτε στον εαυτό σας και διεκδική-
στε ό,τι σας αξίζει.
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ΟΔίας περνά στο ζώδιο του Κριού και
ξεκινά πάλι το δωδεκάχρονο ταξίδι
του στον ζωδιακό κύκλο. Έως τις
16/5/2023 η παραμονή του στο πρώτο

ζώδιο της Φωτιάς βοηθά να κάνουμε νέες
αρχές και να αλλάξουμε τις παρωχημένες
σκέψεις και νοοτροπίες που μας κρατούν
δέσμιους στο παρελθόν. Το μυστικό για την
επιτυχία αυτής της διέλευσης είναι να
ζυγίζουμε τις πράξεις μας, γιατί η μεγάλη
ενέργεια, αν δεν χρησιμοποιείται σωστά,
δημιουργεί καταστροφικές εκρήξεις.
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«Pass» εδώ, 
«pass» εκεί, πού 
είναι η… μεσαία τάξη;

M
arket pass, Fuel pass, Εξοικονομώ κατ’
οίκον, Ανακυκλώνω-αλλάζω συσκευή,
και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Επιδότη-

ση για να αλλάξουμε αλουμίνια, επιδότηση για
να αγοράσουμε ψυγείο, επιδότηση για να βά-
λουμε καύσιμα, επιδότηση για να ψωνίσουμε
στο σουπερμάρκετ, ενώ ανεβαίνουν τα επιτόκια
για να περιοριστεί η κατανάλωση. Και, παράλλη-
λα, ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων (για τετραγωνικά,
αυθαίρετα κ.ο.κ.), παρατάσεις επί παρατάσεων
(τέλη κυκλοφορίας). Βρείτε το λάθος!

Η στήλη αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα να κι-
νηθεί η αγορά, να δουλέψουν διάφοροι επαγ-
γελματίες, να γεμίσει το τραπέζι του νοικοκυρι-

ού, αλλά -συνέχεια μπροστά μας το
βρίσκουμε αυτό το «αλλά»- κάτι δεν
κολλάει. Καθώς, αντί για μέτρα
ελέγχου του κόστους παραγωγής
και αύξηση της παραγωγικότητας,
που θα εξυπηρετούσε τους πάντες,
έχουμε μέτρα επιδότησης της τιμής,
που μάλλον ευνοεί τον πληθωρισμό.

Προφανώς, έκτακτες καταστά-
σεις απαιτούν έκτακτα μέτρα, αλλά
η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από άλ-
λες εξαιρέσεις, έχει ανάγκη από

σταθερούς κανόνες. Από πρόβλεψη και προ-
γραμματισμό. Γιατί δεν γίνεται να αυξήσουμε με
μαγικό τρόπο τους μισθούς, αν δεν ενισχύσουμε
την παραγωγική βάση. Δεν αρκεί ο τουρισμός
για να συντηρήσουμε το επίπεδο της ζωής στο
οποίο έχουμε μάθει τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ένα δευτερεύον θέμα είναι ότι όλα τα επιδό-
ματα δίνονται με τα ίδια σχεδόν εισοδηματικά
κριτήρια. Δηλαδή, πάντα οι ίδιοι μέσα, πάντα οι
ίδιοι έξω. Εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν
είναι και τα πλέον αδιάβλητα, καθώς στην Ελλά-
δα η παραοικονομία δεν έχει αντιμετωπιστεί.
Μπορεί, λοιπόν, να παίρνουν την επιδότηση κά-
ποιοι που στην πραγματικότητα δεν τη δικαιούν-
ται. Και φοροδιαφεύγουν και τις παροχές όλες
έχουν. Διπλά κερδισμένοι. 

Ενώ άλλοι -οι τίμιοι ή αυτοί που δεν μπορούν
να κάνουν αλλιώς- βλέπουν απλώς την εύνοια
του κράτους να περνά από μπροστά τους. Θα μου
πείτε, αυτοί ευνοούνται από τις μειώσεις φόρων.
Από το χρήμα που κινείται. Σωστό είναι αυτό. Και
πάλι, όμως, δεν ανταμείβονται κατ’ αντιστοιχία

με την προσπάθειά τους. Μένουν με την αί-
σθηση ότι είναι οι «αιμοδότες» χωρίς κα-

μία αναγνώριση της συνεισφοράς τους.
Δημιουργείται έτσι μια αίσθηση μα-
ταιότητας, την οποία όχι μόνο η κυ-
βέρνηση αλλά ολόκληρο το πολιτι-
κό σύστημα πρέπει να προσέξουν.
Γιατί και η… αόρατη μεσαία τάξη
έχει ψυχή! 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Αγαπητέ κύριε Ινφαντίνο. Αρ-
χικά η στήλη θα ήθελε να σας
εκφράσει τα συγχαρητήριά της
για το Μουντιάλ του Κατάρ. Με
διάθεση καλής πίστης αποδέ-
χεται τη λογική της «αθλητικής
διπλωματίας» για το άνοιγμα
κλειστών κοινωνιών. Αλλά εί-
ναι δυνατόν να ντύνουμε τον
θριαμβευτή με την τοπική στο-
λή, για να του δώσουμε το βα-
ρύτιμο τρόπαιο; Δηλαδή, στο

Μουντιάλ της Ρωσίας τι θα
έπρεπε να είχαν ντύσει οι Ρώ-
σοι τον Γιορίς; Ή οι Βραζιλιά-
νοι τους θριαμβευτές της Γερ-
μανίας το 2014 κ.ο.κ.; 

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως
την ανάγκη να υπάρχει το
φολκλόρ στοιχείο. Αρκεί να
μη γίνεται κιτς και, πολύ πε-
ρισσότερο, να μη γίνεται ως
πράξη δουλοπρέπειας. Κάτι
ακόμη, όμως, για την… αθλη-

τική διπλωματία: το 2018 οι
Ρώσοι φιλοξένησαν το Μουν-
τιάλ, το 2022 έκαναν πόλεμο!
Και τώρα, το Κατάρ απειλεί
την Ευρώπη με «όπλο» το φυ-
σικό αέριο, μετά τις αποκαλύ-
ψεις για το Qatar Gate!

Κύριε πρόεδρε, δεν αρκούν
οι καλές προθέσεις. Πόσω
μάλλον όταν δεν υπάρχει
απόλυτη διαφάνεια στη διαδι-
κασία λήψης των αποφάσεων.

� «Το αρνάκι στο χωριό θα το φάμε με ησυχία», δή-
λωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ λίγα

δευτερόλεπτα πριν είχε πει (σ.σ.: στην εκπομπή του
Γιώργου Αυτιά) ότι «δεν θα πόνταρα σε εκλογές στις
αρχές τους έτους». Άρα; Τι θέλει να πει ο ποιητής, ανα-
ρωτήθηκαν βουλευτές και πολιτικοί αναλυτές, που
έσπευσαν να στήσουν ένα γαϊτανάκι από θεωρίες με
τον χρησμό του υπουργού. 

••••••••••••

� «Εκλογές τον Μάιο», είπαν οι περισσότεροι. Η
στήλη διαφωνεί. Συμφωνεί με εκείνους που

υποστηρίζουν ότι «οι πρώτες εκλογές θα γίνουν τον
Μάρτιο και οι δεύτερες τον Απρίλιο, πριν από το Πά-
σχα». Αυτό σημαίνει ήσυχο αρνί. Αλλιώς, όλοι θα… βε-
λάζουν στην προεκλογική περίοδο που μοιραία θα έχει
ξεκινήσει, αν φθάσουμε μέχρι τότε και δεν έχουν προ-
κηρυχθεί εκλογές.

••••••••••••

� Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού ο Παναγιώτης
Δουδωνής, υποψήφια στην Α’ Αθηνών η Χριστίνα

Μανωλοπούλου. Πρώην διευθύντρια του Ευάγγελου Βε-

νιζέλου η δεύτερη, στενός συνεργάτης και συνομιλητής
του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο πρώτος. Τώρα, αν η
παρουσία τους στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρου-
λάκη σημαίνει ότι είναι «παρών» και ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος, τι να σας πούμε; Οι γνώμες διίστανται. 

••••••••••••

� «Μα να μην είναι αυτή πρόεδρος»! Σχόλιο φίλου
της στήλης για τις παρουσίες, στη Βουλή και σε

ΜΜΕ, της Έφης Αχτσιόγλου. Και η λεπτομέρεια που κά-
νει τη διαφορά: ο φίλος της στήλης είναι στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι «απέναντι» στον Αλέξη. Απλώς ο
άνθρωπος -ως προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ- θέλει να
έχει εναλλακτικές.

••••••••••••

� Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγει-
ρεύουν, λέει ο σοφός λαός. Αυτό συνέβη και στη

Βουλή το Σάββατο, που κάποιοι βουλευτές είχαν πάει
από νωρίς να πιάσουν θέση πίσω από τους αρχηγούς για
να παίζουν στα τηλεοπτικά πλάνα! Ονόματα δεν θα γρά-
ψουμε, αλλά μπορείτε να δείτε τα πλάνα. 

••••••••••••

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε…
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