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Μ
πορεί να υπάρξει διάλογος με ευθείες
απειλές κατά της εθνικής μας κυριαρ-
χίας; Σε καμία περίπτωση. Ούτε διάλο-
γος ούτε δίαυλος επικοινωνίας. Ο Ταγίπ

Ερντογάν έχει ήδη τινάξει στον αέρα οποιοδήποτε
σημείο επαφής και ολίγη σημασία έχει για ποιο λόγο
το έκανε. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει
ψυχανάλυση για το φαινόμενο Ερντογάν, ούτε είναι
αυτός ο ρόλος της. Ο Τούρκος πρόεδρος παίζει με τη
φωτιά και επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια δύσκολη
άσκηση ισορροπίας. Στο εσωτερικό θέλει να κρατή-
σει τους υψηλούς τόνους απέναντι στην Αθήνα, κα-
θώς αυτό αυξάνει τα ποσοστά της συσπείρωσης στον
δρόμο προς τις κάλπες του 2023. Ωστόσο, δεν θέλει
να εμφανιστεί στη διεθνή κοινότητα πως έχει την ευ-
θύνη για το αδιέξοδο και ανοίγει ταυτόχρονα ένα
ψευδοπαράθυρο διαλόγου. Ένας δίαυλος επικοινω-

νίας μεταξύ των διπλωματών θα μπορούσε να λει-
τουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, αν χρειαστεί,
εκτιμούν στην Αθήνα. Υπογραμμίζουν, βέβαια, πως
αυτό δεν σημαίνει πως η ελληνική πλευρά υπαναχω-
ρεί από τις θέσεις της, αλλά δείχνει πως η χώρα μας
διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα. Είναι πολύ δύσκολο
να υπάρξει νέος, ουσιαστικός ελληνοτουρκικός διά-
λογος, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν φαίνεται να
είναι διατεθειμένη να αποστασιοποιηθεί από τις βλέ-
ψεις που έχει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.
Επίσης, κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι
αν χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν τα πράγματα θα αλ-
λάξουν προς το καλύτερο. Οι εκλογές στην Τουρκία
εξηγούν την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης. Δεν
πρέπει, συνεπώς, να τρέφουμε αυταπάτες ότι μόλις
ολοκληρωθούν οι εκλογές στην Τουρκία θα επιστρέ-
ψουμε σε συνθήκες κανονικότητας. Ίσως αν ο Ταγίπ

Ερντογάν κερδίσει να επιδείξει μια πιο διαλλακτική
στάση έναντι της Ελλάδας και της Δύσης, αφού δεν
θα χρειαστεί για την επόμενη θητεία του να πουλάει
το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Όμως απο-
κλείεται να έχουμε μια εντυπωσιακή βελτίωση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το χάσμα του τουρκικού
κατεστημένου με τη δυτική κουλτούρα είναι αγεφύ-
ρωτο. Άπαντες απλώς προσπαθούν να ροκανίζουν
τον χρόνο έναντι του Τούρκου προέδρου, αφού γνω-
ρίζουν πολύ καλά ότι τόσο οι βλέψεις του όσο και οι
απόψεις του για τη δημοκρατία είναι αιώνες πίσω
στον χρόνο χαμένες, κάπου στον Μεσαίωνα… Η
όποια διαπραγμάτευση με την Τουρκία είναι περίπου
χάσιμο χρόνου και για την ΕΕ και για την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού. Για όλους ο Ερντογάν είναι αυτό που
λέμε «αναγκαίο κακό». 
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Διάλογος με απειλές είναι χαμένος χρόνος 

Οι εκλογές στην Τουρκία εξηγούν την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης,
αλλά κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι αν χάσει τις εκλογές 

ο Ερντογάν τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο
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Α
πολογιστικό και συνάμα προγραμ-
ματικό χαρακτήρα προσλαμβάνει
παραδοσιακά η τακτική συνεδρία-
ση του υπουργικού συμβουλίου

του Δεκεμβρίου, πολλώ μάλλον σε αυτή την
πολιτική συγκυρία, όπου η έλευση του νέου
έτους συμπίπτει με την τελευταία στροφή πριν
από το κρίσιμο εκλογικό ραντεβού του 2023. 

Όπως θα υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, η προεκλογική προπαρασκευή
της Νέας Δημοκρατίας δεν συνεπάγεται επ’
ουδενί λόγω ούτε… λευκή απεργία ούτε
χαλάρωση των ρυθμών παραγωγής κυβερ-
νητικού έργου. Το μήνυμα θα είναι ξεκάθα-
ρο: «οι εκλογές δεν διαταράσσουν την κυ-
βερνητική καθημερινότητα», που συμπυ-
κνώνεται στην εκπλήρωση των προκαθορι-
σμένων κυβερνητικών στόχων. Μάλιστα, ο
ηγετικός πυρήνας της κυβέρνησης ανα-
γνωρίζει ότι τα κυβερνητικά δείγματα του
επόμενου τριμήνου αναμένεται να αποβούν
καθοριστικά για δύο πολύ σημαντικά ορό-
σημα: την απόκτηση της επενδυτικής βαθ-
μίδας, ανεξαρτήτως του εάν τα χαρμόσυνα
θα καταφθάσουν στη χώρα πριν ή μετά τις
εκλογές, αλλά και την προετοιμασία για την
έγκαιρη αίτηση της εκταμίευσης της τρίτης
δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης.  

Ούτως ή άλλως, έχει καταστεί σαφές πως
το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει… μετά μανίας
τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της
«γαλάζιας» διακυβέρνησης και στα αντίστοι-
χα της προηγούμενης κυβέρνησης των ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Το Μαξίμου εκτιμά πως σε όλους ανεξαι-
ρέτως τους τομείς -από την εξωτερική πολι-
τική και την άμυνα έως την οικονομία, τα ψη-
φιακά, την υγεία και την κοινωνική πολιτική-
υπερέχει ξεκάθαρα σε σχέση με τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους. 

Αυτό, εξάλλου, είναι το μοτίβο που έχει
επιλεγεί και για τις πρωθυπουργικές περιο-
δείες, καθώς και στην προχθεσινή σε Ημα-
θία και Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης είχε
να επιδείξει χειροπιαστό έργο, ήτοι το νέο
Μουσείο των Αιγών, τη συμβασιοποίηση του
Flyover και το μετρό Θεσσαλονίκης, για να
καλέσει τους πολίτες να διασφαλίσουν με
την ψήφο τους πως η πορεία προόδου της
χώρας θα συνεχιστεί μέσω της ανανέωσης

της δικής του κυβερνητικής θητείας. 
Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένε-

ται και από το βήμα της συνεδρίασης του
υπουργικού συμβουλίου να ανανεώσει τη
δέσμευσή του για τη συνεχή στήριξη νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων για όσο διαρ-
κεί η ενεργειακή κρίση. Κυβερνητικά στε-
λέχη τονίζουν, εξάλλου, ότι η πρωθυπουρ-
γική δέσμευση δεν είναι κενή περιεχομέ-
νου, επικαλούμενα αφενός τα σχετικά
αποθέματα στον προϋπολογισμό του 2023,
που αγγίζουν βάσει αισιόδοξων εκτιμήσε-
ων τα 2 δισ. ευρώ, και αφετέρου την πρό-
σφατη κυβερνητική πρωτοβουλία της ψη-
φιακής κάρτας αγορών, που θα ισχύσει
από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο. Σύμ-

φωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, όλα τα
προαναφερθέντα δεν θα γίνονταν δυνατά
χωρίς την υπεραπόδοση της ελληνικής οι-
κονομίας, κάτι που αναδείχθηκε και μέσω
των στοιχείων του «Economist», που κατέ-
ταξε την Ελλάδα στην κορυφή σε ό,τι αφο-
ρά τις οικονομικές επιδόσεις ανάμεσα σε
34 χώρες.

Ως είθισται, ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος αναμένεται να παρουσιάσει κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργι-
κού το ενοποιημένο κυβερνητικό σχέδιο ανά
υπουργείο για το 2023. Με την πρόβλεψη για
την ανά εξάμηνο επικαιροποίησή του, ο επι-
κεφαλής του συντονισμού των υπουργών
και του κυβερνητικού έργου θα παρουσιάσει
τις ανά υπουργείο δράσεις, τους προκαθορι-
σμένους στόχους, τις μεταξύ των υπουργεί-
ων συνέργειες για την εκπλήρωση των εν
λόγω στόχων, την κοστολόγηση των δράσε-
ων, αλλά και τα χρονικά ορόσημα καθοδόν
προς την υλοποίησή τους.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο: 
Η προεκλογική προετοιμασία δεν διαταράσσει 

την καθημερινότητα για την εκπλήρωση των στόχων

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ψήφος εμπιστοσύνης στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
Την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο πρόσω-
πο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου
Φλώρου εκφράζει η ειλημμένη απόφαση
της κυβέρνησης να ανανεώσει τη θητεία
του για έναν ακόμη χρόνο, αν και το χθεσι-
νό ΚΥΣΕΑ δεν ασχολήθηκε εκτενώς με τις
κρίσεις στο στράτευμα -όπως αναφέρουν
οι πληροφορίες- αλλά τις παρέπεμψε σε
επόμενη συνεδρίασή του, πιθανότατα μετά
τις γιορτές, τον Ιανουάριο του 2023.
Στις κρίσεις αυτές θα ανανεωθεί για έναν ακόμη χρόνο η θητεία του
Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, ενώ θα αλλάξουν δύο αρχηγοί, ο
Α/ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Α/ΓΕΝ Στυλιανός Πετράκης.
Σημειώνεται ότι ο κ. Φλώρος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επι-
καιρότητας το τελευταίο διάστημα λόγω των υποκλοπών, καθώς

τα δημοσιεύματα τον φέρουν να έχει πέσει
θύμα παρακολούθησης και μάλιστα το θέ-
μα αυτό, της παρακολούθησης της ηγε-
σίας των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε προκα-
λέσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυ-
βέρνησης και αντιπολίτευσης εντός και
εκτός Βουλής, με αποκορύφωμα τη σχε-
δόν επεισοδιακή κοινοβουλευτική σύγ-
κρουση Μητσοτάκη - Τσίπρα πριν από λί-
γες ημέρες στη Βουλή, στη συζήτηση για

το σχετικό με τις υποκλοπές νομοσχέδιο. Η παράταση της θη-
τείας του κ. Φλώρου δείχνει ξεκάθαρα ότι ο στρατηγός είχε δώ-
σει δείγματα γραφής και για το ήθος και για τον χαρακτήρα του
και βεβαίως για τις διοικητικές του ικανότητες σε μια τόσο κρί-
σιμη περίοδο για τη χώρα μας. 

Εισιτήριο για 
τη δεύτερη 4ετία 

το κυβερνητικό έργο
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Η
Άγκυρα ήδη από τα μέσα
της περασμένης εβδομά-
δας είχε δείξει τις προθέ-
σεις της. Οι τουρκικές κι-

νήσεις στον ουρανό του Αιγαίου έδει-
χναν ότι έχει αποφασίσει να κλιμακώ-
σει την ένταση και στο πεδίο το διά-
στημα που ακολουθεί, αναβαθμίζον-
τας τις προκλήσεις όχι μόνο ποσοτικά,
αλλά και ποιοτικά.

Τουρκικά οπλισμένα μαχητικά αε-
ροσκάφη απογειώνονταν από διαφο-
ρετικές τουρκικές βάσεις και εισέρ-
χονταν μαζικά στο FIR Αθηνών χωρίς
σχέδιο πτήσης, κάποιες φορές μάλι-
στα σε μεγάλους σχηματισμούς, και
απαιτούσαν να παραμείνουν για να…
ασκηθούν, όπως ανέφερε σε ανακοι-
νώσεις του το τουρκικό υπουργείο
Άμυνας. Ακολουθούσαν σκληρές αε-
ρομαχίες, με μεγάλο αριθμό εμπλο-
κών, καθώς οι Τούρκοι δεν υποχωρού-
σαν εύκολα και επέμεναν να παραμέ-
νουν εντός FIR Αθηνών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας και λίγες
ώρες μετά τις νέες απειλές Ερντογάν
ότι θα αυξήσει το βεληνεκές του πυ-
ραύλου Tayfun στα 1.000 χλμ, δηλαδή
του βαλλιστικού πυραύλου με τον
οποίο θα βομβαρδίσει, όπως έχει δη-
λώσει, την Αθήνα, αλλά και λίγες μόνο
ώρες μετά τις εντολές που έδωσε
στους Τούρκους ιπτάμενους «να κά-
νουν αυτό που πρέπει στο Αιγαίο»,
ακολούθησε το ίδιο σκηνικό. Καταγρά-
φηκαν ξανά μαζικές είσοδοι τουρκι-
κών οπλισμένων μαχητικών αεροσκα-
φών στο FIR Αθηνών και κάποια από

αυτά παραβίασαν και τον εθνικό εναέ-
ριο χώρο. 

Συνολικά εισήλθαν χωρίς σχέδιο
πτήσης 29 τουρκικά F-16, με τα δέκα
έξι από αυτά να μπαίνουν σε σχηματι-
σμό νοτιοανατολικά της Ρόδου, στο
πλαίσιο, όπως είπαν, της άσκησης
«NEXUS ACE».  Ακολούθησαν παρα-
βιάσεις σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, Βο-
ρειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοα-
νατολικό, και σκληρές αερομαχίες με
ελληνικά μαχητικά, ενώ μετά από
πολλά χρόνια καταγράφηκαν 20 εμ-
πλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρ-
κικών μαχητικών. Όπως έλεγε στρα-
τιωτική πηγή, «ούτε στην ελληνο-
τουρκική κρίση το καλοκαίρι του ’20
δεν είχε καταγραφεί τόσο μεγάλος
αριθμός εμπλοκών».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «οι Τούρ-
κοι γίνονται κάθε μέρα όλο και πιο
προκλητικοί με την κατάσταση στον
ουρανό του Αιγαίου να χαρακτηρίζεται
πλέον ως εκρηκτική. Τα τουρκικά μα-
χητικά παρά τις πιέσεις που δέχονται
από ελληνικά μαχητικά, δεν φεύγουν
εύκολα προς Ανατολή, με τον κίνδυνο
ατυχήματος να αυξάνεται και να είναι
πλέον πολύ κοντά».

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι
ότι η Πολεμική Αεροπορία απογειώνει

μεγαλύτερο αριθμό πολεμικών αερο-
σκαφών και τα αεροσκάφη ετοιμότη-
τας δεν απογειώνονται μόνο από τις
αεροπορικές βάσεις και πολεμικές
μοίρες πρώτης γραμμής (Σκύρος, Κα-
στέλι, Σούδα) για να αναχαιτίσουν τα
τουρκικά μαχητικά, αλλά βρίσκονται
οπλισμένα και έτοιμα να απογειωθούν
από σχεδόν όλες τις αεροπορικές βά-
σεις της χώρας, έχοντας μια ξεκάθαρη
εντολή: Nα «λοκάρουν» τα τουρκικά
μαχητικά.

Η περιβόητη τουρκική
άσκηση «NEXUS ACE»

Πρόκειται για μια εθνική τουρκική
αεροπορική άσκηση και γνωστή στην
ελληνική αεροπορία, καθώς γίνεται
εδώ και χρόνια δύο φορές κάθε μήνα.
Οι Τούρκοι ιπτάμενοι ακολουθούν δύο
«διαδρομές». Στην πρώτη περίπτωση,
τα τουρκικά μαχητικά πριν ξεκινή-
σουν την άσκησή τους, εισέρχονται
χωρίς σχέδιο πτήσης στο FIR Αθηνών
και συγκεκριμένα στο Βόρειο Αιγαίο
με σκοπό να κάνουν τον γύρο της Λέ-
σβου. Στη δεύτερη περίπτωση, τα
τουρκικά F-16 εισέρχονται στο Νότιο
Αιγαίο, προφανώς χωρίς σχέδιο πτή-
σης, αλλά κάνουν τον γύρο της Ρόδου.

Η τουρκική αεροπορία στο πλαίσιο

της άσκησης καλεί συνήθως νατοϊκό
ιπτάμενο ραντάρ ΑWACS για τον έλεγ-
χο και την αξιολόγηση των αεροσκα-
φών, το οποίο πάντα βρίσκεται εντός
FIR Άγκυρας, πετάει πάνω από τουρκι-
κό έδαφος (συνήθως περιμένει τα
τουρκικά αεροσκάφη σε τουρκική βά-
ση) και ποτέ δεν συνεργάζεται με τα
τουρκικά αεροσκάφη, ενώ αυτά κά-
νουν τους παραβάτες του Αιγαίου. Εί-
ναι μια ανήθικη τουρκική προπαγάνδα
κατά της Ελλάδας, που συνοδεύεται με
προκλητικές ενέργειες επί του πεδίου
από τους Τούρκους ιπτάμενους, αλλά
και μία ακόμα αποτυχημένη προσπά-
θεια της Τουρκίας (μετά τις δύο αποτυ-
χημένες του Αυγούστου) να μας εκθέ-
σει στους συμμάχους.

Πώς γίνεται το «κλείδωμα»
τουρκικών αεροσκαφών 

Αεροπορική πηγή εξηγεί στην «P»
πώς γίνεται το «λοκάρισμα» των τουρ-
κικών μαχητικών από ελληνικά μαχη-
τικά: «Μόλις τα τουρκικά πολεμικά αε-
ροσκάφη μπαίνουν στο FIR Αθηνών
και στον εθνικό εναέριο χώρο, εντοπί-
ζονται από το σύστημα αεροπορικού
ελέγχου και δίνεται εντολή αναχαίτι-
σης στα ελληνικά μαχητικά. Οι Έλλη-
νες ιπτάμενοι ακολουθώντας τις οδη-
γίες του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπο-
ρίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμε-
νες διεθνώς διαδικασίες, κάνουν ραν-
τάρ lock on, το οποίο σημαίνει ότι σύν-
τομα οι Τούρκοι ιπτάμενοι θα είναι σε
παραμέτρους βολής, προκειμένου να
αποφευχθεί και η αιφνιδιαστική επί-
θεση. Όταν αυτό συμβεί, υπάρχουν
δύο πιθανές περιπτώσεις, ανάλογα με
την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ
των δύο χωρών. Εν καιρώ ειρήνης γί-
νεται οπτική αναγνώριση, ενώ σε και-
ρό πολέμου γίνεται κατάρριψη».

«Κόλαση» στον ουρανό
του Αιγαίου

Πόσο κοντά είναι ο κίνδυνος «ατυχήματος» - 
Η Τουρκία ξεπερνά κάθε όριο προκλητικότητας 
με μαζικές εισβολές οπλισμένων μαχητικών - 

Σκληρές αερομαχίες και εντολή 
στους Έλληνες πιλότους για «Lock On»Γράφει 

η Γεωργία 
Γαραντζιώτη



ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ5

«Απαιτώ από τον Ερντογάν 
να σταματήσει τις υπερπτήσεις
πάνω από την Ελλάδα και
να αποσύρει και τον τελευταίο
Τούρκο στρατιώτη από 
την Κύπρο», είπε ο Αμερικανός
γερουσιαστής 

Σ
τη δουλειά του ελληνοαμερικα-
νικού λόμπι πιστώνεται και η νέα
παρέμβαση του Ρόμπερτ Μενέν-
τεζ, ο οποίος για άλλη μία φορά

καταδίκασε τη στάση του Ταγίπ Ερντογάν
απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι
όσο πλησιάζουμε προς την κρίσιμη ψηφο-
φορία στη Γερουσία στις αρχές του νέου
χρόνου, ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να τα
βρει σκούρα, καθώς δεν έχει την πλειοψη-
φία των Ρεπουμπλικανών όπως θα επιθυ-
μούσε στο Σώμα. 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν
διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον πρώην
πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποί-
ος διέκοπτε και τον αγώνα του στο γκολφ
προκειμένου να του μιλήσει, χωρίς, μάλι-
στα, να τηρεί και το πρωτόκολλο ασφαλείας
που επιβάλλεται όταν δύο ηγέτες μιλούν
στο τηλέφωνο. Και είναι ακόμη αναρτημέ-
νο το tweet του Ρόμπερτ Μενέντεζ που δεί-
χνει και τις διαθέσεις του: 

«Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών
Σχέσεων της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω σε
καμία περίπτωση αυτήν την υπόθεση των
F-16 στην Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν
σταματήσει την εκστρατεία επιθετικότητάς
του σε όλη την περιοχή. Τελεία».

Προϋπόθεση για να πάρει η Τουρκία τα
μαχητικά είναι να δεσμευτεί ότι δεν θα πε-
τούν πάνω από ελληνικά νησιά. Ο Μενέντεζ
εκτιμά ότι ο στρατιωτικός εξοπλισμός πρέ-
πει να πουληθεί με βάση κάποια στάνταρντ,
με αυτούς με τους οποίους μοιράζονται τις
ίδιες αξίες, και όχι απλώς στη βάση του οι-
κονομικού κέρδους. Και τα προβλήματα με
την Άγκυρα δεν είναι μόνο οι υπερπτήσεις
αλλά και το θέμα της απόκτησης του ρωσι-
κού συστήματος S-400, οι στενές σχέσεις
της με τη Ρωσία και οι παραβιάσεις των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμ-
περιλαμβάνονται οι φυλακίσεις δημοσιο-
γράφων και δικηγόρων.

Έγκλημα πολέμου 
οι απειλές στην Ελλάδα

Χθες από το βήμα της αμερικανικής Γε-
ρουσίας ο γερουσιαστής Μενέντεζ εξαπέ-
λυσε σφοδρή επίθεση για τις απειλές του
Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας. Είπε με ει-
ρωνεία ότι πρόκειται για μέλος του ΝΑΤΟ
που απειλεί ευθέως να στοχοποιήσει την
Αθήνα. «Έχουμε δει τον Ερντογάν να αμφι-
σβητεί επανειλημμένα την εθνική κυριαρ-
χία της Ελλάδας», είπε και πρόσθεσε:
«Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μια σκό-
πιμη επίθεση εναντίον αμάχων είναι έγ-
κλημα πολέμου». 

«Απαιτώ από τον Ερντογάν», υπογράμμι-
σε ο γερουσιαστής, «να σταματήσει όλες

τις υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα και
να αποσύρει και τον τελευταίο Τούρκο
στρατιώτη από την Κύπρο. Και νομίζω ότι,
δεδομένης της πρόσφατης συμπεριφοράς
του, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να
δώσουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα χέ-
ρια του προέδρου Ερντογάν».

Έχει σημασία ότι ο δραστήριος γερου-
σιαστής δεν απευθύνθηκε μόνο στους
συμπατριώτες του αλλά και προς τη διεθνή
κοινότητα. «Μη φοβάστε να υπερασπισθεί-
τε τις αμερικανικές αξίες απέναντι στην
επιθετικότητα του Ερντογάν», είπε, στέλ-
νοντας ένα μήνυμα και σε άλλα μέλη της
Γερουσίας που αμφιταλαντεύονται για το
αν θα πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα της
Τουρκίας. 

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια απευθυ-
νόμενος στο εξωτερικό: «Μη διστάζετε να
τον καταστήσετε υπόλογο όταν παραβιάζει

το διεθνές δίκαιο. Για τους ανθρώπους της
Τουρκίας που ελπίζουν σε ένα ελεύθερο,
δημοκρατικό μέλλον, μην τα παρατάτε».
Καθώς απομένουν μόνο λίγες ημέρες μέ-
χρι την κρίσιμη ψηφοφορία, όπως φαίνε-
ται, τα πάντα θα κριθούν την τελευταία
στιγμή, αφού ο Ταγίπ Ερντογάν δείχνει
αποφασισμένος για όλα στις διαπραγμα-
τεύσεις του με τους Αμερικανούς.

Καινούργιους χάρτες με το βεληνεκές του πυραύλου
Tayfun παρουσίασαν χθες για ακόμη μία φορά οι Τούρκοι,
μετά τις νέες ακραίες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως υπάρχει η δυνατότητα να φτά-
σει ακόμη και τα 1.000 χιλιόμετρα. 

Είναι ενδεικτικό πως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης
χθες ανέφεραν πως «η Ελλάδα εξοπλίζεται από την Αλε-
ξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και το Καστελόριζο» και
πως οι «ΗΠΑ έχουν βάσεις παντού». Ειδικότερα, το τουρ-
κικό τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global ανέφερε: «H Ελλάδα
εξοπλίζεται και όλη η επικράτειά της έχει μετατραπεί σε
αμερικανική βάση. Οι ΗΠΑ διαθέτουν εννέα βάσεις στην

Ελλάδα. Εδώ η Αλεξανδρούπολη έχει μεγάλη σημασία,
καθώς το καλοκαίρι του 2021 είχαν μεταφέρει 400 τεθω-

ρακισμένα, σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από τα σύνορά
μας, δηλαδή κάτω από τη μύτη μας». «Τώρα σχεδιάζουν
την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας στην Κρήτη. Υπάρ-
χει λόγος. Να εξηγήσουμε… Το Καστελόριζο είναι το πιο
κοντινό νησί σε εμάς και το πιο μακρινό από την ηπειρωτι-
κή χώρα της Ελλάδας. Η περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κα-
στελόριζου θεωρείται “το μαλακό υπογάστριο της Ελλά-
δας”. Θέλουν να εμποδίσουν τα πλοία που θα βγαίνουν από
τα Στενά και θα φτάνουν στην περιοχή. Στη βάση της Σού-
δας θα εγκατασταθούν τα εκσυγχρονισμένα F-16 Viper και
τα γαλλικά μαχητικά Rafale», τόνιζε το ίδιο δημοσίευμα.

Μίλτος Σακελλάρης

Πήρε φωτιά η τουρκική μονταζιέρα: Τώρα δίνουν χάρτες με την εμβέλεια του Tayfun

Νέοι κεραυνοί Μενέντεζ 
κατά του «σουλτάνου»

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη
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Μ
ε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης
υποδέχτηκαν στη Χαριλάου Τρι-
κούπη τα αποτελέσματα της δη-
μοσκόπησης της GPO για λογα-

ριασμό του power.gr, καθώς είναι η πρώτη μέ-
τρηση που συμπεριλαμβάνει τις συνέπειες από
το σκάνδαλο με την εμπλοκή της Εύας Καϊλή. 

Το ΠΑΣΟΚ από τη μέτρηση του Νοεμβρίου
της ίδιας εταιρείας καταγράφει απώλεια μίας
μονάδας και διατηρεί το διψήφιο ποσοστό του
στο 10,1%. Την ίδια στιγμή, κορυφαία στελέχη
του κόμματος, σε μια προσπάθεια ανάκτησης
του πολιτικού τους βηματισμού, επιχειρούν με
δημόσιες παρεμβάσεις τους να «διαγράψουν
από την πολιτική μνήμη» του κόμματος καθετί
που έχει σχέση με την Εύα Καϊλή. 

Ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας
Σπυρόπουλος σχολιάζοντας την υπόθεση
Καϊλή επιχείρησε να σταθεί για άλλη μία φο-
ρά στην ευρωπαϊκή διάστασή του: «Το ΠΑ-
ΣΟΚ είχε άμεση αντίδραση. Δεν έχουμε κα-
μία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ ήταν ο πρώτος που αποδοκίμα-
σε δημόσια τις απαράδεκτες δηλώσεις της
κ. Καϊλή για το Κατάρ». 

Σε μία ακόμη προσπάθεια να εξηγήσει την
καθυστέρηση της διαγραφής της, αφού ούτως
ή άλλως ήταν ξένο σώμα για την παράταξη, εί-
πε: «Οι διαγραφές στα πολιτικά κόμματα και
ιδίως στις ευρωπαϊκές ομάδες δεν γίνονται

έτσι εύκολα. Εκ των υστέρων μπορεί να λέμε
πολλά. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κ. Κύρτσος
διεγράφη από τον κ. Μητσοτάκη ύστερα από

δύο χρόνια και ενώ είχε προβεί σε πάρα πολ-
λές δηλώσεις εναντίον της πολιτικής της ΝΔ.
Θέλω να πω ότι είναι εύκολο να λέμε εκ των

υστέρων “γιατί δεν διαγράψαμε τον έναν ή τον
άλλον”. Γιατί προφανώς δεν ξέραμε τίποτα για
χρηματισμό». 

Οι υποψίες των Ευρωσοσιαλιστών
Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, δημοσίευμα του

EURACTIV επιβεβαιώνει τα όσα είχε πει ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ περί ενημέρωσης της ηγε-
σίας των S&D για το «κόψιμο Καϊλή» από τα ευ-
ρωψηφοδέλτια. «Μετά το καλοκαίρι, ο Νίκος
Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει την Ιράτσε
Γκαρσία σε διαδοχικές συναντήσεις για τη μη
συμμετοχή της Εύας Καϊλή στα ευρωψηφο-
δέλτια των επόμενων εκλογών, χωρίς να δώσει
περαιτέρω διευκρινίσεις», είπε στο EURACTIV
πηγή από το γραφείο της Ιράτσε Γκαρσία. Η πη-
γή ανέφερε ότι οι Ευρωσοσιαλιστές είχαν πα-
ρατηρήσει κάποιες «περίεργες» κινήσεις της
Εύας Καϊλή, ωστόσο, «δεν μπορούσαμε να
φανταστούμε τις αποκαλύψεις που έρχονται
στο φως της δημοσιότητας».

Η πρώτη καταγγελία εναντίον της Καϊλή,
σύμφωνα με την πηγή, ήρθε από τη Γερμανίδα
ευρωβουλευτή (SPD) Μπίργκιτ Σίπελ, η οποία
συμμετείχε στην ψηφοφορία-φάντασμα της
Επιτροπής LIBE, όπου ψήφισε η Καϊλή χωρίς
να είναι μέλος της.

Αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε στην ομι-
λία του στη ΔΕΘ ως… τερατογένεση, δηλαδή μια κυβέρνηση
των μειοψηφούντων κομμάτων, μοιάζει για τον ΣΥΡΙΖΑ μια
όχι και τόσο δυσάρεστη εξέλιξη.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί βέβαια να έχει ξεκαθαρίσει πως
«μόνο με πρωτιά» του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρξει ο σχηματι-

σμός της «προ-
οδευτικής κυ-
βέρνησης», αλ-
λά αυτό θα μπο-
ρούσε να αποτε-
λεί και ένα μή-

νυμα συσπείρωσης των ψηφοφόρων του και τίποτα περισ-
σότερο. Από αθέτηση «δεσμεύσεων», άλλωστε, ξέρουν κα-
λά στην Κουμουνδούρου.

Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ είναι ενδεικτι-
κή του τι επιχειρεί να πετύχει η Κουμουνδούρου. Να μετα-
τρέψει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το κόμμα του στον Πάνο
Καμμένο του 2023. Και αν στους Ανεξάρτητους Έλληνες, το
2015, οι αντιδράσεις ήταν ελάχιστες για τη δεδομένη συνερ-
γασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ισχύει το ίδιο για το ΠΑΣΟΚ.

Εκεί, άλλωστε, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά στελεχών της
περιόδου των μνημονίων που δέχτηκε τον ολόπλευρο πόλε-
μο -πολλές φορές και σε προσωπικό επίπεδο- από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τα στελέχη του και πλέον δεν θέλουν να τους βλέ-
πουν ούτε ζωγραφιστούς.

Στην Κουμουνδούρου θα μπορούσαν να είχαν σηκώσει
την υπόθεση Καϊλή, χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ και επιχειρώντας
να «ψαρέψουν» στην «πράσινη» δεξαμενή ψηφοφόρων. Δεν
το κάνουν, όμως. Ίσα ίσα. «Χαϊδεύουν» το ΠΑΣΟΚ -ρίχνοντας
ευθύνη σε εκείνο μόνο όταν θέλουν να το συνετίσουν- και
κατά τα λοιπά συντάσσονται με τον Ανδρουλάκη, που πασχί-

ζει να χρεώσει το στέλεχός του στη… Νέα Δημοκρατία.
Ο κ. Τσίπρας φαίνεται πως έχει άλλα σχέδια για το ΠΑ-

ΣΟΚ. «Προσπερνά» το πρόσκαιρο κέρδος που θα του έδινε
μια επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη και με «επίθεση φι-
λίας» δείχνει τον διπλό του στόχο. Να κρατήσει τον Αν-
δρουλάκη «ζεστό» για το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής
συνεργασίας -αν βέβαια η κάλπη ευνοήσει ένα τέτοιο σε-
νάριο- και έπειτα, όπως και με τους Ανεξάρτητους Έλλη-
νες, να προσεταιριστεί στελέχη του, αφήνοντάς τον στα-
διακά δίχως κόμμα. Παράλληλα με την προσέγγιση αυτή
αφαιρεί τον μοναδικό σύμμαχο της ΝΔ που θα μπορούσε
να της τονίσει και το κεντρώο προφίλ και της αφήνει μονά-
χα επιλογές στα δεξιά της.

Ακόμα, όμως, και χωρίς συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ μετά
τις πρώτες εκλογές, στον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ αρκεί και
μια «γλυκιά ήττα» από τη Νέα Δημοκρατία. Ήττα, δηλαδή,
με λίγες μονάδες διαφορά, με το κυβερνών κόμμα να μην
μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση και να οδηγείται σε
δεύτερες εκλογές, όπου η πόλωση θα λειτουργήσει υπέρ
των δύο πρώτων κομμάτων και -πιθανότατα- κατά του
τρίτου ΠΑΣΟΚ.

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για το ΠΑΣΟΚ - Γιατί κρατάει… ζεστό τον Ανδρουλάκη

Δημοσκοπήσεις: 
Μικρές απώλειες
λόγω της Καϊλή 

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί 
το διψήφιο ποσοστό 
ενώ τα στελέχη του
επιχειρούν να «διαγράψουν»
καθετί που έχει σχέση 
με την ευρωβουλευτή

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Εχθές σας έγραψα ότι στα νότια γίνονται πολλές υπόγειες συμμα-
χίες μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών και υπουργών. Αλλά υπάρ-
χουν και στελέχη που προχωρούν μόνα τους και μάλιστα έχουν ξεκι-
νήσει τον προεκλογικό τους αγώνα από νωρίς -όχι, δηλαδή, από τον
Σεπτέμβριο του 2022- και χωρίς «υπουργικά» στηρίγματα. Και όπως
μαθαίνω, τα πάνε πολύ καλά. Συγκεκριμένα, μου λένε για την Άννα
Καραμανλή που έχει γυρίσει την περιφέρεια δύο και τρεις φορές. 
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Χορηγοί της κυβέρνησης
τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης… 
«Πολιτική χορηγία στην κυβέρνηση» χαρα-
κτήρισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης τη στά-
ση της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο

«Σπίτι Μου». Πρόκειται για
ένα νομοσχέδιο με έν-

τονο κοινωνικό πρό-
σημο που επιδιώκει
την επανεκκίνηση
της στεγαστικής
πολιτικής, στηρί-

ζοντας 137.000 συμ-
πολίτες μας -κυρίως νέ-

ους και ευάλωτους-, με δρά-
σεις που εμπνέονται από τις επιτυχημένες
πρακτικές προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών.
Ακατανόητη η συμπεριφορά των κομμάτων
της αντιπολίτευσης να μη συναινέσουν σε τέ-
τοιες απλές δράσεις στήριξης και το θέμα δεν
είναι μόνο ότι απλώς διαφωνούν, δεν έχουν
καταθέσει και καμία πρόταση.

Πάνε να μας 
ρίξουν στάχτη   
Μου αρέσει που εκεί στο ΠΑΣΟΚ προσπα-
θούν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια ότι
«γνώριζαν» τις περίεργες κινήσεις της
Εύας Καϊλή και ότι ήδη από το καλοκαίρι
του 2022 είχε ειδοποιήσει ο Νίκος Ανδρου-

λάκης την επικεφαλής
των Ευρωσοσιαλι-

στών Ιράτσε Γκαρ-
σία ότι στα ευρω-
ψηφοδέλτια του
ΠΑΣΟΚ η Εύα δεν

θα ήταν υποψήφια.
Μα άμα ήταν σίγου-

ροι ότι κάτι τρέχει, γιατί
δεν κινήθηκαν να τη διαγρά-

ψουν από νωρίς και να μην πάρουν τον
μουτζούρη; Άλλωστε, ήταν σίγουρο ότι ο
Ανδρουλάκης δεν θα την έβαζε ξανά στο
ευρωψηφοδέλτιο, διότι οι σχέσεις Καϊλή -
Ανδρουλάκη ήταν κάκιστες. Άρα το επιχεί-
ρημα με την Γκαρσία δεν πολυστέκει… 

Κοινή περιοδεία Μακρή -
Κατσανιώτη στη Γερμανία

Περιοδεία στη Γερμανία έκαναν η υφυπουρ-
γός Παιδείας Ζέττα Μακρή παρέα με τον υφυ-
πουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη. Οι δύο
κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισκέφτηκαν ενο-
ρίες και ελληνικά σχολεία στο Ντίσελντορφ, στο
Άαχεν και τη Βόννη και παρέστησαν και σε κομ-
ματική εκδήλωση της ΝΟΔΕ Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, όπου συζήτησαν με τους ομογενείς
τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Το κλίμα ήταν θετικό και δημιούργησε την αισιο-
δοξία ότι ο ενθουσιασμός θα μεταφραστεί σε
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτά-
κη όταν έρθει η ώρα των εκλογών… 

Κινητοποίηση μηχανισμού
για την 1η Κυριακή

Περιοδεία στην Πετρούπολη πραγματοποί-
ησε το δίδυμο Μαρινάκη - Κονταδάκη και ξεκί-
νησε από τον δήμαρχο της πόλης Στέφανο
Παύλο, ο οποίος στηρίχτηκε από ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Παρ’ όλα αυτά συζητήθηκαν όλες οι πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης σχετικά με την περιο-
χή, με κορυφαία την έλευση του μετρό που θα
λύσει σημαντικά ζητήματα. Στη συνέχεια, το
επιτελείο, το οποίο συνοδευόταν από τους βου-
λευτές Γιάννη Λοβέρδο και Διονύση Χατζηδά-
κη, πήγε στην τοπική της ΝΔ και από εκεί ξεκί-
νησε μια βόλτα στα μαγαζιά της πόλης που κα-
τέληξε στο καφέ LaMaison. Αυτό που μου λένε
όσοι συνομίλησαν με τον γραμματέα είναι ότι η
ΝΔ θα κινητοποιήσει όλους τους μηχανισμούς,
ώστε να επιτευχθεί ένα μεγάλο εκλογικό απο-
τέλεσμα την πρώτη Κυριακή, που είναι και η πιο
σημαντική Κυριακή…

Έχει ξεκινήσει προεκλογικό 
αγώνα εδώ και χρόνια 

Η ανεξάρτητη βουλευτής που είχε αποχω-
ρήσει τον Μάρτιο του 2022 από το ΜέΡΑ25,
Αγγελική Αδαμοπούλου, μπήκε στην Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας το είχα
γράψει ότι μέχρι την επόμενη χρονιά θα με-
γαλώσει κατά δύο άτομα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ…
Περιμένω και την επόμενη…

«Καθαρίζει» την ΚΟ 
του Βαρουφάκη

Ε
πανεμφάνιση του Προκόπη Παυλόπουλου είχαμε προχθές στην
Ακαδημία Αθηνών με μηνύματα προς όλους για την ποιότητα της
δημοκρατίας. Εκεί είδαμε και πολλούς πολιτικούς φίλους του τέ-
ως Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως οι υπουργοί Εξωτερικών

Νίκος Δένδιας, Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Παιδείας Νίκη Κεραμέ-
ως, ο υφυπουργός Άγγελος Συρίγος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας
Κακλαμάνης αλλά και οι βουλευτές Όλγα Κεφαλογιάννη, Θοδωρής Ρουσό-
πουλος και Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Παρούσα επίσης η ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους αρχηγούς των τριών
Όπλων. Παρών και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Αυτός που δεν εί-
δαμε, βέβαια, ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής που έχει
φύγει οικογενειακώς σε χριστουγεννιάτικο ταξίδι εκτός Ελλάδας. 

Ντροπιαστική στιγμή από ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
Άλλη μία ντροπιαστική στιγμή για τη χώρα από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
καταδίκασε την Τρίτη την Ελλάδα για τη μη άρση
της ασυλίας το 2018 του τότε υπουργού Εθνικής
Άμυνας και συγκυβερνήτη του Αλέξη Τσίπρα
στην κυβέρνηση της «Πρώτη Φορά Αριστεράς»,
Πάνου Καμμένου, σε βάρος του οποίου είχε κα-
τατεθεί μήνυση από τη βουλευτή Ντόρα Μπακο-
γιάννη για εξύβριση και συκοφαντική δυσφή-

μηση. Με αφορμή προσβλητική ανάρτηση του Πάνου Καμμένου σε βά-
ρος της, η Ντόρα είχε προσφύγει στα ποινικά δικαστήρια για δυσφή-
μηση, η Βουλή όμως είχε αρνηθεί να άρει την ασυλία του υπουργού. 

Επανεμφάνιση Προκόπη 
με καλεσμένους υπουργούς 



Σ
ε «δυνατό χαρτί» για τον προεκλογικό
του αγώνα αναδεικνύονται οι γυναίκες
για τον Μιχάλη Καρχιμάκη, καθώς σε
συγκέντρωση που έκανε στο Περιστέρι

δεν έπεφτε καρφίτσα. Μάλιστα, είχε και θεματικό
περιεχόμενο με τίτλο «Η γυναίκα σε πρώτο πλά-
νο». Οι γυναίκες της περιοχής που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμά του μίλησαν για την πραγματικό-
τητα όπως οι ίδιες τη βιώνουν ως εργαζόμενες,
μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες. 

Τον λόγο πήραν και η αντιπρόεδρος των γυναι-
κών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος
Ζέφη Δημαδάμα, το μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ Έφη Χαλάτση και η αναπλη-
ρώτρια γραμματέας του τομέα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του ΠΑΣΟΚ Λίνα Αγγελοπούλου. 

Οι τελευταίες τόνισαν τη διαρκή και αθόρυβη
υποστήριξη του Μιχάλη Καρχιμάκη στις γυναίκες
της Δυτικής Αθήνας και τη δυναμική διεκδίκηση
των αιτημάτων του φεμινιστικού κινήματος. Εν-
δεικτικό της ευρείας αποδοχής του Καρχιμάκη
ήταν η παρουσία του επικεφαλής της κοινοβου-
λευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη,
και της Ρωξάνης Μπέη, μέλους του πολιτικού
συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο Καρχιμάκης, όπως λέ-
νε αυτοί που ξέρουν, «ενώνει στα Δυτικά», ενώ
υπενθύμιζαν με νόημα ότι «όταν το ΠΑΣΟΚ είναι
ενωμένο, είναι και δυνατό».Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπως μαθαίνουμε,

έγινε ενημέρωση για το θέμα των κορβετών που
θα ενισχύσουν τον στόλο. Ουσιαστικά, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έλαβε την τελική αξιολόγηση
των βελτιωμένων προτάσεων που κατέθεσαν οι
υποψήφιες εταιρείες από το Πολεμικό Ναυτικό.
Ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε, ο πρωθυπουργός
δεν αναμένεται να αποφασίσει για την αγορά τους
έως το τέλος του έτους, όπως έλεγε πριν μερικές
ημέρες ο υπουργός Άμυνας. Το θέμα θα ξαναπέ-
σει στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ από τον Ιανουάριο του
‘23. Υπάρχει συνεννόηση τελικά ή δεν υπάρχει;

ΚΚορβέτες γιοκ 
μέχρι νεωτέρας  

Δικαίωση Άδωνι
Πανηγυρική δικαίωση για τον υπουργό Ανάπτυξης

και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη αποτελεί η λει-
τουργία του «καλαθιού του νοικοκυριού», η οποία επι-
βεβαιώνεται με τη... βούλα από το Ινστιτούτο Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). 

Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ανά-
πτυξης, ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Ελευθέριος
Κιοσές παρουσίασε έρευνα όπου συγκρίνονται οι τιμές
των καλαθιών της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Σύμφωνα μ’ αυτήν, αφαιρώντας τον αναλογούντα
ΦΠΑ, η Ελλάδα έχει 23% φθηνότερο «καλάθι» από τη
Γαλλία, 17% από το Ηνωμένο Βασίλειο, 13% από την Ιτα-
λία, 6% από την Ισπανία και 4% από την Πορτογαλία. Αν
μη τι άλλο, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει καταφέρει μάλ-
λον πολύ περισσότερα απ’ ό,τι θα περίμεναν οι απαι-
σιόδοξοι και δικαιώνεται για τον αγώνα που έχει κάνει.
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Για πρώτη φορά ανατρέπεται η ισχύς δυνάμεων Ελ-
λάδας - Τουρκίας, υπέρ της Ελλάδας, καθώς η χώρα
μας διαθέτει πλέον στρατιωτική ισχύ, που δεν μπο-
ρεί να αγνοηθεί από κανέναν στην περιοχή, είχε πει
πρόσφατα ο υπουργός Άμυνας από το βήμα της
Βουλής. Κάθε μήνα που περνάει αυξάνονται τα νέα
μας μαχητικά, με την Τουρκία να βλέπει το ισοζύγιο
ισχύος από αέρος να γέρνει δραματικά υπέρ της Ελ-
λάδας. Η 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα υποδέ-
χτηκε σήμερα το 10ο ελληνικό Rafale με τον γνωστό
παραδοσιακό τρόπο, το οποίο εντάσσεται μαζί με τα
υπόλοιπα στην 332 Μοίρα «Γεράκι». Τα εννέα
Rafale που ήδη έχουν ενταχθεί στο αεροπορικό
οπλοστάσιο, συνεχίζουν καθημερινά τις εκπαιδεύ-
σεις με στόχο την άνοιξη να αξιολογηθεί στους τύ-
πους αποστολών που έχουν ανατεθεί στον ρόλο της
κάθε Μοίρας και να πάρουν το «full operational ca-
pability» (επιχειρησιακά έτοιμα). Όπως μαθαίνου-
με, τα μαχητικά Rafale θα χωριστούν σε μία Μοίρα
Αναχαίτισης, μία Μοίρα Βομβαρδισμού και μία Μοί-
ρα που θα έχει διπλό ρόλο, Αναχαίτισης και Βομ-
βαρδισμού. 

Για αραχνιασμένα
συνθήματα κατηγό-
ρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κ.
Χατζηδάκης με
αφορμή την κριτική
που άσκησε στο νο-
μοσχέδιο για τη στε-
γαστική πολιτική,
τονίζοντας ότι η κυ-
βέρνηση ασκεί κοι-
νωνική πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε έναν
άκρατο φανατισμό. Ο υπουργός Εργασίας στηλί-
τευσε και τη στάση της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στη ρύθμιση για το market pass. «Υπήρ-
χαν υπερκέρδη στα διυλιστήρια και εμείς τα δί-
νουμε στα νοικοκυριά. Ετοιμάζεστε να καταψη-
φίσετε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
και την προσπάθεια της κυβέρνησης να πάρουν
επιδότηση τα νοικοκυριά για την απάλειψη συ-
νεπειών ακρίβειας. Κάντε το, αλλά μετά μην πα-
ραπονιέστε για τις δημοσκοπήσεις και τα αποτε-
λέσματα των εκλογών», είπε ο υπουργός Εργα-
σίας απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, κατηγορώντας τους ότι «μιλούν με φανατι-
σμό και αραχνιασμένα συνθήματα και η κυβέρ-
νηση ασκεί κοινωνική πολιτική στην πράξη»,
τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης.

Δέκα τα Rafale 

Στην αντεπίθεση 
ο Χατζηδάκης… 

Γεωργιάδης και Οικονόμου
για «καλάθι» και market

Οι γυναίκες 
του Μιχάλη

Πληροφορούμαι πως στο Μέγαρο Μαξίμου κα-
τένειμαν ρόλους και πρωτοβουλίες σχετικά με
την επικοινωνιακή υποστήριξη των πρόσφατων
και φιλόδοξων, όπως χαρακτηρίζονται, κυβερ-
νητικών μέτρων, του «καλαθιού του νοικοκυρι-
ού» και του market pass. Στο πλαίσιο αυτό, ο
Άδωνις Γεωργιάδης αναμένεται τις επόμενες
ώρες να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, προ-
κειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του
«καλαθιού του νοικοκυριού», προκειμένου με-
ταξύ άλλων να ακυρώσει και την εν πολλοίς
μπλαζέ αντιμετώπιση του μέτρου από την αντιπο-
λίτευση και δη τα κόμματα που πλασάρονται ως
κοινωνικά ευαίσθητα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑ-
ΣΟΚ. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου αναλαμβάνει μέσω του σημερι-
νού briefing των πολιτικών συντακτών να ξεδια-
λύνει κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με την πε-
ρίμετρο και τους δικαιούχους του market pass.

Χ
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Τ
ο Μεταναστευτικό και δη τα αποτελέσματα της εργαλειοποίησής του από την
Τουρκία στο πλαίσιο του γενικότερου αναθεωρητικού αφηγήματος που υιο-
θετεί η γείτονα, μπήκε, κατά πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της χθεσινής
κλειστής συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ. Ενδεικτικό της διογκούμενης πίεσης, που

είναι δεδομένο πως υφίσταται η χώρα μας, είναι και το στοιχείο πως μόνον το 2022 έχει
υπερκαλυφθεί ο αριθμός των περιστατικών, που κατεγράφησαν μαζί το ‘20 και το ‘21,
όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους
συμμετέχοντες στη σύσκεψη για την πορεία της περαιτέρω επέκτασης του φράχτη στον
Έβρο, ενώ ενδιαφέρουσες ήταν, όπως πληροφορούμαι, και οι προτάσεις που κατέθεσε
ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σε ό,τι αφορά τη διευκόλυν-
ση και, ως εκ τούτου, επιτάχυνση της διαδικασίας απελάσεων, ως μέτρο που στοχεύει
τόσο στην αποτροπή, όσο και στην αποσυμφόρηση.

Ανατροπή 
με Κορκονέα 

Σε δικαστικό «θρίλερ» εξελίσσε-
ται η υπόθεση του καταδικασθέντος
πρώην ειδικού φρουρού Επαμει-
νώνδα Κορκονέα σε κάθειρξη 13
ετών για τη δολοφονία του 15χρονου
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Για
δεύτερη φορά παρενέβη ο Άρειος
Πάγος, θέτοντας στο «μικροσκόπιο»
το ελαφρυντικό του πρότερου σύν-
νομου βίου. Κρατήστε ότι υπάρχει
περίπτωση ο Επ. Κορκονέας να δι-
καστεί εκ νέου και να βρεθεί πάλι
αντιμέτωπος με τα ισόβια και, πα-
ραλλήλως, με ορατό τον κίνδυνο να
επιστρέψει στη φυλακή.  

Η ΠΑΣΠ και 
η Σπυράκη…

Δεν βιάζομαι να «κά-
ψω» τη Μαρία Σπυ-

ράκη. Ούτε υιο-
θετώ τα όσα
γράφονται για το
πρόσωπό της.

Προφανώς και
δημιούργησε πρό-

βλημα στο ΕΛΚ και στη
ΝΔ, αλλά η «χολή» που πέφτει για το
πρόσωπό της και την πορεία της εί-
ναι αήθης. Η Μαρία είναι ένα παιδί
που πάλεψε πολύ στη ζωή της για να
φτάσει εκεί που έφτασε και πήγε
μπροστά με τη δουλειά της, μόνο με
τη δουλειά της. Και ναι, ξεκίνησε
από την ΠΑΣΠ… Ε, και τι έγινε; Είναι
ποινικά κολάσιμο κάτι τέτοιο; 

Χατζημηνάς: Να γίνει η Ελλάδα εφαλτήριο για επενδύσεις και εξαγωγές
Στην ενότητα «Επενδύσεις και τεχνολογικά hubs στην Ελλάδα» κατά τη διάρκεια του συ-
νεδρίου digital economy forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) συμμετείχε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και πρόεδρος EFA GROUP. Ο κ. Χατζημηνάς συνομί-
λησε με τους Γιώργο Νούνεση, διευθυντή και πρόεδρο ΔΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Δημή-
τρη Κουτσόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο Deloitte Greece, Θεοδόση Μιχαλόπουλο, CEO
Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Βασίλη Ορφανό, Β’ αντιπρόεδρο ΔΣ ΣΕΠΕ, Ειδικό
Σύμβουλο, nvisionist. Ο κ. Χατζημηνάς τόνισε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να μην είναι μόνο
καταφύγιο επενδύσεων, αλλά εφαλτήριο για επενδύσεις και εξαγωγές ολοκληρωμένων
προϊόντων, με βάση πάντα την Ελλάδα.

Επειδή ακούω πολλά για το ενδεχόμενο να μπει μπλόκο στην υποψηφιό-
τητα του Ηλία Κασιδιάρη, εγώ τολμώ να προβλέψω ότι θα κατέβει κανο-
νικά ως υποψήφιος. Δεν θα τον κάνει «ήρωα» η ΝΔ. Αυτό που σας γρά-
φω, κρατήστε το… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τον έκαναν και
αντι-Ρώσο;  

Την αποχώρησή του από το συνέδριο
του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερ-
βίας λόγω… Τσίπρα, ανακοίνωσε στο
Twitter ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη
Σερβία Αλεξάντερ Μποτσάν - Καρτσέν-
κο! Ο Μποτσάν - Καρτσένκο ανέφερε ότι
αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το συ-
νέδριο λόγω της προβολής βιντεοσκο-
πημένου μηνύματος του Έλληνα αρχη-
γού της αντιπολίτευσης και πρώην πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο,
όπως είπε, διατυπώθηκαν αβάσιμες και
ψευδείς κατηγορίες κατά της Ρωσίας. Ο
Αλέξης Τσίπρας στον χαιρετισμό του στο
συνέδριο του SPS μίλησε για «παράνο-
μη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» και
επεσήμανε ότι αποτελεί «παραβίαση του
διεθνούς δικαίου που δεν μπορεί να γί-
νει αποδεκτή». Τα ύστερα του κόσμου… 

Ψάχνουν τρόπους αποσυμφόρησης 
της μεταναστευτικής πίεσης
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Μ
ε το βλέμμα στραμμένο τόσο
στα αστικά κέντρα όσο και
στην περιφέρεια βρίσκονται
στο Μέγαρο Μαξίμου και την

Πειραιώς, στην τελική ευθεία για τις επερ-
χόμενες εκλογές. Η διεκδίκηση της αυτο-
δυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία επιβάλλει,
όπως σημειώνουν, την πλήρη κινητοποίηση
ολόκληρου του κομματικού μηχανισμού,
αλλά κυρίως κυβερνητικές πρωτοβουλίες,
που να αποδεικνύουν έμπρακτα την αναφο-
ρά του πρωθυπουργού σε «κοινωνικά και
γεωγραφικά δίκαιη ανάπτυξη». 

Στο μικροσκόπιο έχουν ήδη μπει οι πε-
ριοχές εκείνες, στις οποίες εκτιμάται ότι
πρέπει να πέσει το βάρος, ώστε να διατηρη-
θούν τα ποσοστά της παράταξης ή να ανα-
κοπεί η όποια πτώση παρατηρείται. 

Οι περιοδείες
Μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης έχει περιοδεύσει σε
Πάτρα και Τρίπολη, στα Ιωάννινα και την
Πέλλα και πρόσφατα σε Βεργίνα, Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και Θεσσαλονίκη, με τις πε-
ριοδείες αυτές να έχουν κάθε άλλο παρά
εθιμοτυπικό χαρακτήρα, καθώς συνοδεύον-
ται από ανακοινώσεις ή εγκαίνια μεγάλων
έργων υποδομής, που αλλάζουν κατά πολύ
τον χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινη-
θούν και οι επόμενες εξορμήσεις του πρω-
θυπουργού στην περιφέρεια, με την αναγ-
γελία ή τα εγκαίνια έργων υποδομής και την
επικοινωνία των μέτρων στήριξης, κυρίως
κατηγοριών όπως οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι, από τους οποίους έως σήμερα τα
μηνύματα που λαμβάνουν στο Μέγαρο Μα-
ξίμου είναι μηνύματα ικανοποίησης.

Ειδικό βάρος στη βόρεια Ελλάδα
Η κυβέρνηση αναμένεται να ρίξει ειδικό

βάρος από εδώ και στο εξής κυρίως στη βό-
ρεια Ελλάδα και κυριότερα στη Μακεδονία.
Στις περιοχές αυτές και στον απόηχο της
Συμφωνίας των Πρεσπών, κατά την εκλογι-
κή αναμέτρηση του 2019, καταγράφηκε άνο-
δος των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας,
που ξεπέρασε και τις 10 ποσοστιαίες μονά-
δες σε σχέση με το 2015. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα η Ημαθία, όπου άγγιξε το 42%
από 27% το 2015, η Β’ Θεσσαλονίκης στο 43%
από 29,5%, η Καστοριά στο 50% από 37% και

στις Σέρρες στο 48% από 35% το 2015.
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι σε αυτές

τις περιοχές να διατηρήσει τη δυναμική της,
με δεδομένο ότι η συγκυρία της Συμφωνίας
των Πρεσπών και των αντιδράσεων, που τό-
τε καταγράφονταν, έχει αλλάξει. 

Οι διαρροές
Το βασικότερο στην ανάλυση των στοιχεί-

ων από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι οι διαρ-
ροές που καταγράφονται στη Βόρεια Ελλά-
δα είναι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρα-
τίας. Τα κέρδη είναι κυρίως για την Ελληνι-
κή Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ
στο παρελθόν στις περιοχές αυτές είχαν κα-
ταγραφεί υψηλά ποσοστά ακροδεξιών κομ-
μάτων, όπως της Χρυσής Αυγής. 

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η
στασιμότητα ή η πτώση των ποσοστών της
κυβέρνησης οφείλονται αφενός στο θέμα
της πανδημίας και την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών -δεδομένου ότι το αν-
τιεμβολιαστικό κίνημα ήταν έντονο στη Βό-
ρεια Ελλάδα, όπου και καταγράφονταν τα
χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων-
αφετέρου στον πόλεμο στην Ουκρανία και
την καθαρή στάση της κυβέρνησης απέναν-
τι στη ρωσική εισβολή, καθώς στις περιοχές
αυτές διατυπώνονται φιλορωσικές θέσεις
από μια μεγάλη μερίδα πολιτών. 

Το στοίχημα με 
την επιδότηση 
του πετρελαίου
θέρμανσης

Στοίχημα για την κυβέρνηση,
ειδικά στις περιοχές της βόρειας
Ελλάδας, όπου οι καιρικές συν-
θήκες είναι δυσμενείς σε σχέση
με την υπόλοιπη χώρα, είναι να
«περάσουν» στους πολίτες και να
έχουν θετική επίδραση τα μέτρα
στήριξης που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης, όπως η επιδότηση του
πετρελαίου θέρμανσης. 

Κοζάνη, Ιωάννινα, Λάρισα πε-
ριλαμβάνονται στους επόμενους
σταθμούς των περιοδειών του
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος
έχει ήδη δηλώσει ότι θα περάσει
στο Μέτσοβο τις ημέρες των εορ-
τών, όπου δεν αποκλείεται να
αποφασίσει το θέμα της ημερο-
μηνίας των εκλογών.

Oι κρίσιμες περιφέρειες
που βγάζουν αυτοδυναμία 

Mήνυμα «κοινωνικά
και γεωγραφικά δίκαιης

ανάπτυξης» στέλνει 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

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.

www.kokkinosprotathlitis.eu

O
σο πλησιάζουμε προς τις κάλπες αρχίζει να ξε-
καθαρίζει το παζλ που επιχειρείται να στηθεί με
πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως με την
ανοχή του ΠΑΣΟΚ. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Αν-

δρουλάκης, το τελευταίο διάστημα, ανακατεύουν συνεχώς
την τράπουλα με σκοπό να οδηγηθούμε σε καταστάσεις αλά
2015, όταν συγκυβέρνησαν οι αποκαλούμενοι «Τσιπροκαμ-
μένοι». Το μπερδεμένο αφήγημα του κ. Ανδρουλάκη ότι «συ-
ζητάμε με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά όχι με Τσίπρα και Μητσοτάκη
πρωθυπουργούς» δεν είναι σε καμία περίπτωση αποτέλεσμα
πολιτικής ανικανότητας.

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν το λέει ξεκάθαρα, αλλά προκύ-
πτει ως επαγωγικό συμπέρασμα ότι επιθυμεί μια κυβέρνη-
ση «μεγάλου συνασπισμού», στην οποία το ΠΑΣΟΚ θα έχει
κομβικό ρόλο και στην επιλογή του πρωθυπουργού. Για αυ-
τό και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται στις διερευνητικές εντολές. Στην
προσπάθεια αυτή περί κυβέρνησης συνασπισμού δεν φτά-
νει μόνο η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποιοι επιθυμούν
διακαώς να εμπλέξουν και τη ΝΔ ψαρεύοντας σε θολά νερά
περί αποστασίας…

Επί της ουσίας μιλάμε, δηλαδή, για μια «τερατογένεση»,
όπως την είχε χαρακτηρίσει και την είχε περιγράψει ο ίδιος ο

Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Κουμουνδούρου και στη Χαρι-
λάου Τρικούπη την αποκαλούν «προοδευτική συμμαχία».
Μια ιδιότυπη κυβέρνηση αντίστοιχη εκείνης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, η οποία προέκυψε από συνθήκες πολιτικής πίεσης
και ανωμαλίας και η οποία κυβέρνησε με απόλυτη παραδο-
ξότητα. Ταυτόχρονα ενδύουν όλο αυτό το εγχείρημα με τον
μανδύα της «δημοκρατικότητας», τον οποίο ανεμίζουν όπως
ανέμιζαν εδώ και χρόνια το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστε-

ράς. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν κάνουν τίποτα άλ-
λο από το να εμφανίζονται ως αυτόκλητοι υπερασπιστές της
«δημοκρατίας», των «θεσμών», του Συντάγματος, της Δι-
καιοσύνης κ.ο.κ. Ένας εκ των βασικών στόχων είναι βεβαίως
να μην ξεπεράσει η ΝΔ την πρώτη Κυριακή το ποσοστό του
30% για να παιχτεί από την πρώτη κάλπη το σενάριο της κυ-
βέρνησης «ειδικού σκοπού» και για να χτυπηθεί με τον τρό-
πο αυτό ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Κωδικός «πολιτική
τερατογένεση»
και επανάληψη του 2015

Το «μπερδεμένο»
αφήγημα του 

Ανδρουλάκη και
το παραμύθι του
ΣΥΡΙΖΑ με την…

προοδευτική
συμμαχία



του
Κώστα 
Αγγελάκη

aggelakis@pro-visions.eu,
www.pro-visions.eu
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Η
μορφή του Αϊ-Βασίλη πρωτοεμφανίστη-
κε το 1823 και προσεχώς θα κλείσει 200
χρόνια. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Με την

επέτειο των 200 ετών από την ύπαρξη του Αϊ-Βα-
σίλη, διαβάστε αυτό το άρθρο με εντελώς δική σας
ευθύνη. Αν δεν αντέχετε σκληρές αλήθειες, θα
σας προτείνω να σταματήσετε εδώ και να κάνετε
ανέμελα κάτι άλλο. Αν όμως συνεχίσετε, κρατήστε
το σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από τα
παιδιά.

Ο Αϊ-Βασίλης αποτελεί μια διεθνή λαογραφική
μορφή, η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά που
υπήρξαν «φρόνιμα» κατά τη διάρκεια του προ-
ηγούμενου χρόνου. 

Εμφανίζεται, ως διά μαγείας, κατεβαίνοντας μέ-
σα από καμινάδες και αφήνει τα δώρα του σε στιγ-
μές που δεν τον βλέπει κανείς.

Η έννοια του Αϊ-Βασίλη υπάρχει στο όνειρο,
στην ελπίδα και στην αισιοδοξία, αλλά μόνο εκεί
και, κυρίως, για τα παιδιά. Θα ήταν, ίσως, και η μό-
νη ιστορία ακατάλληλη για ενήλικους.

Στην Ελλάδα, η θεωρία του Αϊ-Βασίλη δεν ισχύει
μόνο για τα παιδιά, αλλά και για αρκετούς ενήλικες
που θεωρούν ότι μπορούν να περιμένουν δώρα εξ
ουρανού. Αυτό μάλιστα είναι και καταγεγραμμένο
σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, όπου τουλά-
χιστον το 30% του συνολικού εκλογικού σώματος
δείχνει ότι πιστεύει ακράδαντα στην ύπαρξη του
Αϊ-Βασίλη.

Και όχι βέβαια για παιδικά δώρα και πρωτοχρο-
νιάτικες χαρές, αλλά για διαγραφές δανείων και
χρεών, παράλογες προστασίες, υπέρογκες αυξή-
σεις σε μισθούς και συντάξεις, αδικαιολόγητες
προσλήψεις στο ελληνικό Δημόσιο, ιδιαίτερη με-
ταχείριση, υπαρκτά λεφτόδενδρα, υπερβολικές
αμοιβές και άλλα πολλά.

Έτσι το θέλετε, έτσι σας βολεύει, έτσι σας αρέ-
σει, έτσι το πιστεύετε.

Ποτέ δεν ήθελα να είμαι αυτός που φέρνει τα
άσχημα νέα, αλλά η μοίρα μου το έχει και πρέπει
να σας πω ότι Αϊ-Βασίλης, τουλάχιστον με τη δική
σας εκδοχή, δεν υπάρχει. 

Το γνωρίζω ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά, ότι
ακούγεται τραγικό, βαρύ, ανυπόφορο, απογοητευ-
τικό, απαισιόδοξο, καταθλιπτικό, αλλά είναι έτσι.
Και αν δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε, υπάρχουν
και οι ψυχολόγοι, ακόμα και οι ψυχίατροι, που θα
επιληφθούν της περίπτωσής σας. Και αν ακόμα
δεν πιστεύετε τους γιατρούς σας, περιμένετε και η
στυγνή πραγματικότητα θα έρθει να επιβεβαιώσει
την ανυπαρξία του Αϊ-Βασίλη σας, τουλάχιστον
έτσι όπως τον νομίζετε. 

Ποιος, όμως, ήταν τελικά ο Αϊ-Βασίλης;
Γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στην Καισαρεία, ενώ έζη-

σε ένα μέρος της ζωής του στο Ροβανιέμι της Φι-
λανδίας, γενέτειρα της μητέρας του. Ο πατέρας του
ήταν Σμυρνιός και διατηρούσε βιοτεχνία παιχνι-
διών. Φήμες θέλουν τον νεαρό Βασίλη να κλέβει τα
δώρα από τη βιοτεχνία και να τα χαρίζει σε διάφο-
ρα παιδιά. Έτσι, η βιοτεχνία κάποια στιγμή έκλεισε
αφήνοντας χρέη στους προμηθευτές του και άνερ-
γους τους υπαλλήλους της.

Από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Βασίλης
είχε μπλεξίματα και με τον νόμο. Μεγάλη δικαστι-
κή διαμάχη είχε με την επιτροπή ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων για τις απάνθρωπες συνθήκες εργα-
σίας που είχε στη βιοτεχνία του και προβλήματα
επίσης με την WWF για την κακοποίηση των τα-
ράνδων που συνεχώς μαστίγωνε και τάιζε με ήλιο
για να μπορούν να πετάνε. 

Το γεγονός, βέβαια, ότι η WWF πρωτοεμφανί-
στηκε το 1962, αδυνατίζει την προηγούμενη εκδο-

χή, αλλά το αφήνω στην κρίση σας. Άσχετα με την
προηγούμενη περιπαικτική περιγραφή, ο Άγιος
Βασίλης θεωρείται ο εμπνευστής της φιλανθρω-
πίας. Κρατάει ζωντανή την ελπίδα της επιβράβευ-
σης του καλού και επιβεβαιώνει τον αγαθό χαρα-
κτήρα των παιδιών που δεν έχουν ακόμα φθαρεί
από τις κακές νοοτροπίες και συνήθειες που τα
περιβάλλουν. Η μορφή του Αϊ-Βασίλη έγινε γνω-
στή από το ποίημα «Μία επίσκεψη από τον Άγιο
Νικόλαο» που δημοσιεύτηκε το 1823. Η πρώτη
οπτική εκδοχή εμφανίστηκε 40 χρόνια αργότερα
στο «Harper’s Weekly». 

Ο Άγιος Βασίλειος πέθανε το 378 μ.Χ. και έμεινε
στην ιστορία σαν σύμβολο της φιλανθρωπίας, της
καλής τύχης και της αισιοδοξίας. 

Σε όλο τον κόσμο ο Αϊ-Βασίλης είναι ο ήρωας
των παιδιών που ελπίζουν σε αυτόν για να πάρουν
τα δώρα που θέλουν και την επιβεβαίωση ότι ήταν
πράγματι καλά παιδιά τον χρόνο που πέρασε. 

Όσο, λοιπόν, ο Αϊ-Βασίλης ή ο κάθε Αϊ-Βασίλης
είχε τη βιοτεχνία του πατέρα του και
• προσλάμβανε άσχετους στη δουλειά
• μοίραζε υποσχέσεις και ψεύτικες ελπίδες παν-
τού
• αλλοίωνε την πραγματικότητα και
• χάριζε τα δώρα του 
ήταν καλός, αποδεκτός και καταχειροκροτούμε-
νος στην τοπική του κοινωνία. Όταν όμως αναγκά-
στηκε από τις πρακτικές του να κλείσει τη βιοτε-
χνία, να αφήσει χρέη στην αγορά και άνεργους
τους υπαλλήλους του, έπεσαν όλοι να τον φάνε.

Σου θυμίζει τίποτα, Αλέξη;
Η οποιαδήποτε ομοιότητα της παραπάνω κατά-

στασης με την ελληνική πραγματικότητα θα μπο-
ρούσε να είναι απολύτως συμπτωματική. 

Εσείς θα το κρίνετε.

Δεν υπάρχει Αϊ-Βασίλης… Αλέξη
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Τ
ο σκάνδαλο του Κατάρ που συγκλόνισε το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ας εκληφθεί σαν μια
αφορμή και ευκαιρία για τη λήψη αποφάσεων

με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και εμπέδωσης
της διαφάνειας, που είναι προϋποθέσεις δημοκρατίας. 

Αποφάσεις όχι μόνο για τις Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις (ΜΚΟ), αλλά και για τις offshore εταιρείες και
τις τριγωνικές συναλλαγές. 

Γιατί με τις offshore:
• Παρέχεται η δυνατότητα φοροαποφυγής, απαλλαγής
φόρου μεταβίβασης, δωρεών γονικών παροχών και
κληρονομιών. 
• Δεν ισχύει το «πόθεν έσχες» για τους μετόχους και
έτσι μπορεί να ξεπλένεται το βρόμικο χρήμα, που προ-
έρχεται από παράνομες δραστηριότητες, ναρκωτικά,
εμπόριο όπλων κ.λπ.

• Παρέχεται η δυνατότητα της πλήρους ανωνυμίας και
έτσι μπορούν αξιωματούχοι και διαπλεκόμενοι να
δρουν ανενόχλητοι και να μη φορολογούνται για τα
πραγματικά τους έσοδα. 
• Παρέχεται η δυνατότητα με υπερτιμολόγηση ή μεί-
ωση των φορολογικών κερδών, απώλειας εσόδων αλ-
λά και κατάχρησης του δημόσιου χρήματος, που ανέρ-
χεται σε πολλά δισ. ευρώ, ποσά στα οποία οφείλεται
ένα μεγάλο μέρος του χρέους της χώρας μας. 

Εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ σε Σύνοδο του G20 αναφέ-
ρουν: «Η επιχείρηση που θέλει να αποκρύψει έσοδα
ιδρύει μια offshore, σε άλλη χώρα, μεταφέροντας εκεί
όλα τα έσοδα των θυγατρικών, ενώ τα απαλλαγμένα
των φόρων κέρδη επανεξάγονται και επενδύονται στη
χώρα όπου δραστηριοποιείται η πολυεθνική». Οι τρι-
γωνικές συναλλαγές είναι οι πιο προκλητικές και μεγά-

λου μεγέθους απάτες φοροδιαφυγής και φοροαποφυ-
γής, μέσω των offshore εταιρειών. Πρόκειται για τις πε-
ριπτώσεις εκείνες που τα τιμολόγια των προϊόντων που
εισάγονται δεν εκδίδονται απευθείας από τις χώρες
προέλευσης από την προμηθεύτρια εταιρεία, αλλά από
χώρες των φορολογικών παραδείσων.

Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα μέσω offshore εται-
ρειών του προμηθευτή ή συνεργαζόμενων με αυτόν να
εκδίδουν τιμολόγια, που δικαιολογούν πλήρως τη μη
καταβολή φόρων.  Άραγε θα πάρει η ΕΕ πρωτοβουλίες
για τη συνολική αντιμετώπιση αυτών των νοσηρών μη-
χανισμών, που χρησιμοποιούνται σαν οχήματα πλουτι-
σμού από εμπόρους ναρκωτικών, όπλων, επιχειρημα-
τιών, ολιγαρχών, πολιτικών, ακόμη και πρώην πρωθυ-
πουργών, ή θα αρκεστεί μόνο στην τιμωρία των εμπλε-
κόμενων στο σκάνδαλο του Κατάρ;

Ο
υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, θεωρεί τον κρατικό
προϋπολογισμό του 2023 ως έναν ιστορικό προ-
ϋπολογισμό! Έχοντας υπόψη το κύμα των δεσμεύ-

σεων που έρχεται το 2024, θα ήταν πιο σωστό να θεωρηθεί
ως ο τελευταίος ξέγνοιαστος ή άνετος της περιόδου. 

Το 2023, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρ-
νησης (όλων των φορέων του Δημοσίου που υπάγονται
στον προϋπολογισμό) θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο
0,7% του ΑΕΠ από έλλειμμα της τάξης του 1,6% του ΑΕΠ του
2022. Επίσης, το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης θα κα-
ταγράψει έλλειμμα που αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ, ενώ το
αντίστοιχο έλλειμμα για το 2022 ήταν 4,1%.

Να υπενθυμίσουμε, όμως, ότι το 2024 θα επανέλθουμε
στη δημοσιονομική «ομαλότητα». Αυτό σημαίνει ότι το
πρωτογενές μας πλεόνασμα πρέπει να γίνει θετικό και να
ανέλθει στο 2,2% του ΑΕΠ κατά τα συμφωνηθέντα παλαι-
ότερα, ενώ το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης οφείλει να
είναι είτε ισοσκελισμένο -αν εφαρμοστεί το «Δημοσιονομι-
κό Σύμφωνο», που είναι σε αναστολή από το 2019- είτε στο
3% κατά τα ισχύοντα ή αν γίνει αποδεκτή η νέα Ανακοίνωση
της Επιτροπής με θέμα «Το Πλαίσιο της Οικονομικής Δια-
κυβέρνησης». 

Επίσης, θα ενταχθούμε εκ νέου στη διαδικασία της αυ-
ξημένης εποπτείας σύμφωνα με το «Πακέτο των 2 μέτρων»
(2013) έως ότου εξοφλήσουμε το 75% των χρεών μας. Ακό-
μη, αν εφαρμοστεί η νέα προς συζήτηση Ανακοίνωση της
Επιτροπής, τότε τα κράτη-μέλη με χρέος άνω του 60% οφεί-
λουν να συντάξουν τετραετές σχέδιο διαρκών μεταρρυθμί-
σεων και επενδύσεων, ή άλλως να συντάξουν υπό την επο-
πτεία της Επιτροπής ένα νέο μνημόνιο!

Οι ανωτέρω εξελίξεις συμπληρώνονται και από τα ακό-
λουθα δεδομένα των εξαγωγών και εισαγωγών που εύλογα
προβληματίζουν. Αναλυτικότερα, το 2019, το έλλειμμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (των αγαθών, υπηρε-
σιών και μεταβιβάσεων) της χώρας μας ανερχόταν σε 2,7
δισ. ευρώ. Το 2020 εκτινάχθηκε στα 10,9 δισ. ευρώ! Η ανο-
δική του πορεία συνεχίσθηκε και τη δεύτερη χρονιά της
Covid-19, το 2021, όπου έπιασε το ρεκόρ των 12,2 δισ. ευρώ. 

Το 2022, κατά την πρώτη μετα-Covid εποχή και πάρα την

εκτίναξη των εξαγωγών και την επανεκκίνηση του τουρι-
σμού, το έλλειμμα αυτό άγγιξε το πρώτο οκτάμηνο του
έτους τα 10 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα περσι-
νά επίπεδα αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6% του ΑΕΠ της
χώρας. Αυτή είναι μια πρώτη ανησυχητική εξέλιξη που αν-
τανακλά τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας με κεν-
τρικό άξονα την αποβιομηχάνισή της. 

Ως προς το δημόσιο χρέος μας, μετά την άνοδό του ως
ποσοστό του ΑΕΠ κατά το 2020-21, έχουμε μια πτώση στο
168,9% για το 2022 και εκτιμάται ότι θα υπάρχει περαιτέρω
κάμψη στο 159,3% το 2023. Βέβαια, εδώ η ανησυχητική εξέ-
λιξη εντοπίζεται στη μη αποκλιμάκωσή του σε απόλυτες τι-
μές. Αυτό αυξάνεται ανερχόμενο στα 355 και 357 δισ. ευρώ
το 2022 και το 2023 αντίστοιχα. 

Έτσι, έχουμε ένα άλλο ανησυχητικό μέγεθος που ενι-
σχύεται από δυο δεδομένα. Το πρώτο αφορά τον ισχνό ρυθ-
μό αύξησης του ΑΕΠ (γύρω στο 1% μόνο) μεσοπρόθεσμα
σύμφωνα με το ΔΝΤ. Το δεύτερο σχετίζεται με τις δαπάνες
για πολεμικούς εξοπλισμούς, που επιτείνουν τόσο το χρέος
όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λόγω των
υψηλών εισαγωγών και της πολύ χαμηλής συμμετοχής της
εγχώριας παραγωγής σε αυτούς. 

Αν συμμετείχε η εγχώρια παραγωγή σε υψηλό βαθμό
στα εξοπλιστικά προγράμματα (βλ. Ισραήλ, Ν. Κορέα και
Τουρκία), τότε το ποσοστό του δημόσιου χρέους ως προς το
ΑΕΠ θα ήταν πολύ χαμηλότερο, καθώς το αντίστοιχο ποσο-
στό της βιομηχανικής παραγωγής θα προσέγγιζε τον μέσο
κοινοτικό όρο, ενισχύοντας έτσι το ΑΕΠ.

Πέρσι η κυβέρνηση πρόβλεπε ότι το ΑΕΠ θα αυξανόταν
κατά 4,5% το 2022, ενώ φέτος εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί
κατά 5,6% με το κλείσιμο της χρονιάς. Αυτό το θεωρεί μεγά-
λη επιτυχία. Βλέπει, όμως, μόνο τη φωτεινή πλευρά του
φεγγαριού! Ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Μπέντζαμιν
Ντισραέλι κάποτε είχε πει: «Υπάρχουν ψέματα, καταραμέ-
να ψέματα και στατιστικές». Τα στοιχεία που έπονται προ-
καλούν ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με την επιβε-
βαίωση αυτής της θέσης.

Αναλυτικότερα, ας δούμε τη σύνθεση του ΑΕΠ αρχικά.
Αυτό προσδιορίζεται από την κατανάλωση, τις επενδύσεις,

τις δημόσιες δαπάνες και τις εξαγωγές, αφαιρουμένων των
εισαγωγών. Το 2022 η ιδιωτική κατανάλωση θα είναι τελικά
διπλάσια από την προβλεπόμενη (πρόβλεψη πέρσι για αύ-
ξηση κατά 3%, νέα εκτίμηση φέτος 7,2%), ενώ οι επενδύσεις
δεν έπιασαν τον στόχο (πρόβλεψη πέρσι για αύξηση κατά
21,9%, νέα εκτίμηση φέτος μόνο 10%). 

Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν (πρόβλεψη πέρσι 65,5
δισ. ευρώ, νέα εκτίμηση φέτος 71,8 δισ. ευρώ). Εδώ παρεν-
θετικά σημειώνεται ότι οι δημόσιες δαπάνες θα ανέλθουν
στα 69,9 δισ. ευρώ κατά το επόμενο έτος, των εκλογών, το
2023! Σε όμοιο ποσό, 69,7 δισ. ευρώ, ανέρχονταν στον προ-
ϋπολογισμό του 2010! Βέβαια στη σύγκριση αυτή οφείλου-
με να λάβουμε κατά νου και τον πληθωρισμό.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπεραντισταθμί-
στηκαν από τις εισαγωγές το 2022, με συνέπεια, όπως τονί-
σαμε ανωτέρω, το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών να
εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 12 δισ. ευρώ. Οπότε η αύξηση του
ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και στις
δημόσιες δαπάνες. Αυτά, όμως, τα δυο μεγέθη της ζήτη-
σης, που θα οδηγήσουν τελικά στη αύξησή του κατά 5,6%,
επιδείνωσαν τη σχέση εξαγωγών-εισαγωγών, με συνέπεια
να ενισχυθούν κάθετα οι εισαγωγές, οδηγώντας έτσι το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στα ύψη.

Θα ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του ΑΕΠ αν η εν λό-
γω αύξηση οφειλόταν στη θεαματική, πέραν των προβλέ-
ψεων, άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών εις βάρος
των εισαγωγών, κάτι που δεν έγινε! Οπότε οι προαναφερ-
θείσες συνιστώσες του 5,6% προκαλούν περισσότερο έντο-
νο προβληματισμό παρά ενθουσιασμό.

Η αχίλλειος πτέρνα της ελληνικής οικονομίας είναι η
αποβιομηχάνιση της χώρας και η καταστροφή του αποθέ-
ματος του κεφαλαίου της. Αυτά ερμηνεύουν το εταιρικό
επενδυτικό κενό της τάξης των 130 δισ. ευρώ από τον μέσο
κοινοτικό (βλ. έκθεση Πισσαρίδη). Οι υφιστάμενες επιλο-
γές μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης όπως διαμορφώνεται
και το νέο ΕΣΠΑ (2021-27) αδυνατούν να το καλύψουν. Αν-
τίθετα, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική δίνει για πολλοστή
φορά ώθηση στις εισαγωγές και έκταση σε προσανατολι-
σμούς μιας δεύτερης προτεραιότητας.

Το σκάνδαλο Κατάρ επιβάλλει την άμεση λήψη αποφάσεων 

Ο προϋπολογισμός του 2023 είναι ο τελευταίος… ξέγνοιαστος
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Για τέσσερα εγκλήματα παραπέμπεται ο Ντόναλντ
Τραμπ με αφορμή το «ντου» στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουα-
ρίου 2021. Η κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας για την
επίθεση στο Καπιτώλιο συνέστησε ομόφωνα να ασκηθεί
ποινική δίωξη κατά του τέως προέδρου μεταξύ άλλων και
για υποκίνηση εξέγερσης.

Η επιτροπή, που αποτελείται από επτά Δημοκρατικούς
και δύο Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, πρότεινε επίσης να
διωχθεί δικαστικά ο Τραμπ για παρεμπόδιση επίσημης

διαδικασίας, για συνωμοσία σε βάρος του αμερικανικού
κράτους και για ψευδείς δηλώσεις.

Η παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας αφορά την επι-
κύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών
του 2020, που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ημέρα στο Κογ-
κρέσο.

Εκτός εαυτού ο τέως πλανητάρχης, κατήγγειλε τις
«ψευδείς κατηγορίες» σε βάρος του, ώρες μετά τη σύστα-
ση της ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αν-

τιπροσώπων να του ασκηθεί ποινική δίωξη, στην οποία
βλέπει πολιτικό ελιγμό προκειμένου να εμποδιστεί η
υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Όλη αυτή η ιστορία για να μου ασκηθεί δίωξη είναι
ακριβώς σαν την παραπομπή μου σε δίκη στο Κογκρέσο -
κομματική προσπάθεια για να αποκλειστούμε, εγώ και το
ρεπουμπλικανικό κόμμα από την κούρσα για τον Λευκό
Οίκο», ανέφερε ο Τραμπ μέσω του ιστότοπου κοινωνικής
δικτύωσης που έχει δημιουργήσει, του Truth Social.

Σ
αν να παραδέχεται την ήττα του
στον πόλεμο της Ουκρανίας
φαντάζει το «καμπανάκι» που
χτύπησε χθες ο Βλαντίμιρ Πού-

τιν απευθυνόμενος στους εργαζόμενους
στην υπηρεσία ασφαλείας (FSB). Ο Ρώ-
σος πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετικά
δύσκολη» την κατάσταση στις τέσσερις
περιοχές της νότιας και ανατολικής Ου-
κρανίας που έχει προσαρτήσει η Μόσχα.

«Η κατάσταση στις Λαϊκές Δημοκρα-
τίες του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ όπως
και στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια
είναι εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε μέσω
βίντεο ο ηγέτης της Ρωσίας. Το βίντεο
αφορούσε, εκτός της FSB, τους εργαζό-
μενους στην υπηρεσία αντικατασκοπείας
(SVR) και την προστασία υψηλών προσώ-
πων (FSO) με την ευκαιρία της Ημέρας
των Υπηρεσιών Ασφαλείας που γιορτάζε-
ται στη Ρωσία στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο Πούτιν χαιρέτισε το έργο των υπηρε-
σιών αυτών, οι οποίες δρουν «στις νέες
επαρχίες της Ρωσίας», διαβεβαιώνοντας
ότι «οι άνθρωποι που ζουν εκεί, Ρώσοι
πολίτες» εξαρτώνται από τα μέλη των
υπηρεσιών ασφαλείας για την «προστα-
σία τους». Ο Ρώσος πρόεδρος, πρώην
πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της
Σοβιετικής Ένωσης (KGB) και ο ίδιος, ζή-
τησε από τις υπηρεσίες αντικατασκοπεί-
ας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.

Τον Σεπτέμβριο η Μόσχα ανακοίνωσε
την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών
περιοχών -του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ,
της Ζαπορίζια και της Χερσώνας-, τις
οποίες εν μέρει ελέγχει ο ρωσικός στρα-
τός μετά τη διεξαγωγή «δημοψηφισμά-
των». Ωστόσο, τον Νοέμβριο η Ουκρανία
ανακατέλαβε τη Χερσώνα, πρωτεύουσα
της ομώνυμης επαρχίας, καταφέροντας
πλήγμα στη Μόσχα.

Ηθικόν ακμαιότατον 
Αξιωματούχοι του Κιέβου άναψαν

χθες τα φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο
δέντρο της πόλης, διαβεβαιώνοντας ότι
δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία να «κλέ-
ψει» τα Χριστούγεννα από τα παιδιά της
Ουκρανίας.

Η ημέρα ξεκίνησε με μια σειρά επι-
θέσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών

του Κιέβου. Σε πείσμα των ρωσικών
επιθέσεων, το βράδυ τοποθετήθηκε
στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύου-
σας ένα δέντρο ύψους 12 μέτρων στο-
λισμένο με περιστέρια, το σύμβολο της
ειρήνης, ενώ τα φωτάκια του ήταν μπλε
και κίτρινα, στα χρώματα της ουκρανι-
κής σημαίας. 

Στην κορυφή του έχει τοποθετηθεί το
εθνόσημο της Ουκρανίας, μία χρυσή τρί-
αινα. Κάτοικοι της πρωτεύουσας αψήφη-
σαν το κρύο και πήγαν στο κέντρο της πό-
λης για να θαυμάσουν το δέντρο.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να στερήσουν
από τους πολίτες μας μια κανονική ζωή,
αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να κλέ-
ψουν τις πιο μεγάλες γιορτές -την Πρω-
τοχρονιά και τα Χριστούγεννα- από τα
παιδιά μας», τόνισε ο Βιτάλι Κλίτσκο, δή-
μαρχος του Κιέβου.

ΑΑμερικανικός
συναγερμός μετά
τις βομβιστικές
απειλές στα Σκόπια

Προειδοποίηση των ΗΠΑ προς
τους Αμερικανούς πολίτες που
επισκέπτονται ή ζουν στα Σκόπια
μετά το «μπαράζ» απειλών για
βόμβες, που σαρώνει τα τελευταία
εικοσιτετράωρα τη Βόρεια Μακε-
δονία. Εκτός από την επισήμανση
για τις βόμβες όμως, μέσω ανα-
κοίνωσής της η πρεσβεία των ΗΠΑ
στα Σκόπια ανέφερε πως οι τουρί-
στες θα πρέπει να επιστήσουν την
προσοχή τους και για πιθανή πα-
ρουσία «πορτοφολάδων» σε εμ-
πορικά κέντρα και καταστήματα
κατά την περίοδο των εορτών.

«Καθώς πλήθος κόσμου συγ-
κεντρώνεται σε αγορές για τις
εορτές σε εμπορικά κέντρα και
άλλους δημόσιους χώρους, η πρε-
σβεία των ΗΠΑ υπενθυμίζει στους
πολίτες των ΗΠΑ να είναι προσε-
κτικοί, καθώς είναι πιθανή η
ύπαρξη πορτοφολάδων και άλλων
μικροεγκληματιών», αναφέρουν
χαρακτηριστικά.

Στα Σκόπια έχει σημειωθεί αύ-
ξηση των απειλητικών αναφορών
για βόμβες σε σταθμούς δημόσιων
συγκοινωνιών, αεροδρόμια, ξενο-
δοχεία, εμπορικά κέντρα, αθλητι-
κά κέντρα και σχολεία.

Δημόσια έκκληση στους Γερμα-
νούς υπηκόους που σκέφτονται να
ταξιδέψουν στη Βόρεια Μακεδο-
νία απηύθυνε το περασμένο Σάβ-
βατο και το υπουργείο Εξωτερι-
κών της Γερμανίας.
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Το «ντου» στο Καπιτώλιο έφερε παραπομπή Τραμπ για τέσσερα εγκλήματα 

Με μήνυμα προς τις υπηρεσίες
ασφαλείας χαρακτήρισε 
«εξαιρετικά δύσκολη» 
την κατάσταση στις τέσσερις 
υπό ρωσική κατοχή 
ουκρανικές περιοχές

Ο Πούτιν εξέπεμψε SOS 
για ήττα στην Ουκρανία…
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Μ
ε τρόπο δράσης που θυμί-
ζει «Ροζ Πάνθηρες», σε
ένα από τα πιο καλά φυ-
λασσόμενα μέρη της Αθή-

νας και σε ώρα αιχμής πραγματοποι-
ήθηκε η ένοπλη ληστεία στο υποκατά-
στημα της Rolex στην οδό Κολοκοτρώ-
νη, με λεία τουλάχιστον 23 ρολόγια που
η αξία τους μετριέται σε εκατοντάδες χι-
λιάδες ευρώ. 

Την προανακριτική έρευνα ανέλαβε το
Τμήμα Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της
Ασφάλειας Αττικής, που αξιοποιεί το
πλούσιο υλικό που υπάρχει από κάμερες
ασφαλείας -τόσο του καταστήματος της
Rolex όσο και των παρακείμενων-, αλλά
και τις μαρτυρικές καταθέσεις. 

Κομβική θεωρείται αυτή του φύλακα
ιδιωτικής εταιρείας, ο οποίος όχι μόνο
ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους τέσ-
σερις ληστές, αλλά τον χτύπησαν κιόλας
στο πίσω μέρος του κεφαλιού προκειμέ-
νου να τον εξουδετερώσουν. 

Όλα συνέβησαν ελάχιστα λεπτά πριν
τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (20/12), με
τους δράστες να φτάνουν στην οδό Κο-
λοκοτρώνη με δύο μοτοσικλέτες, να
προσεγγίζουν το κατάστημα και να εκ-
μεταλλεύονται ότι εκείνη τη στιγμή
άνοιξε η πόρτα ασφαλείας για να βγει
ένας πελάτης. 

Με τον φύλακα χτυπημένο, οι δύο από
τους ληστές μπήκαν μέσα, με τον έναν
να προτάσσει πιστόλι και τον άλλον με
μία βαριοπούλα να σπάει τις γυάλινες
προθήκες, βάζοντας σε έναν σάκο όσα
περισσότερα ρολόγια Rolex μπορούσε.
Όλα έγιναν σε κάτι περισσότερο από ένα
λεπτό, με τις δύο μοτοσικλέτες να... χά-
νονται στο μποτιλιάρισμα του κέντρου
της Αθήνας και, παρά τις αναζητήσεις
από δικυκλιστές αστυνομικούς και περι-
πολικά, να μην εντοπίζονται. 

Ψάχνουν τους δράστες
Η ταυτοποίηση των δραστών που επι-

χειρεί η ΕΛΑΣ είναι ίσως πιο δύσκολη
διαδικασία κι από τον εντοπισμό τους,
με το χτύπημα να θυμίζει τους διαβόη-
τους «Ροζ Πάνθηρες». 

Ο λόγος για το διαβόητο εγκληματικό
δίκτυο -στο οποίο κομβικό ρόλο έχουν
κακοποιοί από την πρώην ενωμένη Γι-
ουγκοσλαβία-, το οποίο η Interpol
εκτιμά ότι απαριθμεί περί τα 250-300

άτομα σε όλο τον κόσμο και ευθύνεται
για ορισμένες από τις πιο εντυπωσια-
κές κλοπές και ληστείες κοσμημάτων
τα τελευταία χρόνια. Οι «Ροζ Πάνθη-
ρες» κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι
στην ΕΛΑΣ, ενώ στις 14 Μαρτίου 2012
μέλη της... πολυεθνικής συμμορίας εί-
χαν επιχειρήσει να ληστέψουν κοσμη-
ματοπωλείο στην Καλλιθέα. Περίοικοι
έκριναν ύποπτες τις κινήσεις δύο αν-
δρών που φορούσαν περούκες και ει-

δοποίησαν την Άμεση Δράση, με τους
αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο
να συλλαμβάνουν έναν 20χρονο κι
έναν 36χρονο Σέρβο μετά από ανταλ-
λαγή πυροβολισμών και τραυματισμό
ενός άνδρα της ΕΛΑΣ. 

Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον στοι-
χείο είναι ότι τα ρολόγια που κλάπηκαν
έχουν σειριακούς κωδικούς που τα
καθιστούν «μοναδικά», προκειμένου
να μη μπορεί αυτός που θα τα κλέψει
να τα πουλήσει.

Βέβαια, έχουμε περιπτώσεις όπου
έχουν εντοπιστεί κλεμμένα ρολόγια
όταν -μετά από χρόνια- οι νέοι και ανυ-
ποψίαστοι ιδιοκτήτες τους τα πηγαίνουν
για service.

Δύο ένοπλοι μπούκαραν στο κατάστημα, άρπαξαν 23 ρολόγια
αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έγιναν καπνός με

μοτοσικλέτες, όπου τους περίμεναν οι συνεργοί τους

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η «παράπλευρη απώλεια» και η έρευνα για το μακελειό στη Νέα Σμύρνη
Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη διπλή εκτέλεση στην

πλατεία της Νέας Σμύρνης, καθώς η νεκροψία - νεκροτο-
μή στις σορούς των θυμάτων έδειξε ότι ο 44χρονος πιθα-
νότατα ήταν «παράπλευρη απώλεια». Από τις συνολικά 7
σφαίρες των 9mm που έριξε ο μαυροφορεμένος πιστολέ-
ρο, μόλις μία τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα και σφηνώθη-
κε στη σπονδυλική στήλη, ωστόσο, αποδείχτηκε μοιραία. 

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο -όπως προκύπτει και
από την καταγραφή της κάμερας ασφαλείας από το εσωτε-

ρικό της καφετέριας- ο μαυροφορημένος εκτελεστής να
πυροβόλησε τον 44χρονο για να τoν «εξουδετερώσει», κα-
θώς αυτός, ίσως και ενστικτωδώς, έκανε κίνηση προς το
μέρος του τη στιγμή που έχει ξεκινήσει να ρίχνει τις σφαί-
ρες στον 41χρονο «Νίκο». Σύμφωνα με την ιατροδικαστική
έκθεση, ο 44χρονος πέθανε από ανακοπή καρδιάς συνε-
πεία των πυρών που δέχτηκε στην κοιλιακή χώρα. Όσον
αφορά τον 41χρονο, έφερε τρία διαμπερή και δύο «τυφλά»
τραύματα, με θανατηφόρα να θεωρούνται αυτό στο κεφάλι

κι αυτό στον σπλήνα.  Τέλος, η έρευνα της ΕΛΑΣ για το ποι-
ος έδωσε την εντολή εκτέλεσης αλλά και το ποιος είναι ο
αδίστακτος μαυροφορεμένος δολοφόνος συνεχίζονται, με
το ενδιαφέρον να στρέφεται και στις φυλακές. Δεν απο-
κλείουν, δηλαδή, το ενδεχόμενο κάποιο από τα έγκλειστα
μέλη της αλβανικής μαφίας να ήθελε «εκτός παιχνιδιού»
τον 41χρονο, που εκτός από υποθέσεις ναρκωτικών φέρε-
ται να είχε εμπλακεί και στην αθηναϊκή νύχτα. 

Παπ

Ληστεία αλά «Ροζ Πάνθηρες» 
στη Rolex της Αθήνας! 



Α
πόλυτος θρήνος. Σπαραχτικές εί-

ναι οι καταθέσεις-εξομολογήσεις

στο δικαστήριο από τους συγγε-

νείς των ανθρώπων που χάθηκαν

στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Η φρίκη παρα-

μένει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη και με-

ταφέρεται μέσα από τα λόγια των μαρτύρων

στο δικαστήριο.

Ο μαυροφορεμένος Γιώργος Καΐρης έχασε

στις φλόγες τον «έρωτα της ζωής του», την Τά-

νια του, όταν εκείνη εγκλωβίστηκε στο σπίτι

τους και δεν κατάφερε να τη βοηθήσει. «Της

έδωσα τον λόγο μου και της είπα: “Μη φοβά-

σαι, θα ανέβω να σε πάρω”. Πώς μπορείς να

συνεχίσεις να ζεις όταν έχεις δώσει τον λόγο

σου στον έρωτα της ζωής σου και δεν τον τήρη-

σες; Δεν ξέρω πώς υπάρχω…», είπε κλαίγον-

τας και συγκίνησε με την αφήγησή του όταν

ζήτησε από τους πυροσβέστες να ανοίξουν τον

σάκο για να τη χαιρετήσει. «Ο ήχος του φερ-

μουάρ τρυπάει το κεφάλι μου. Και πώς να φι-

λήσεις τον έρωτα της ζωής σου για 21 ολόκλη-

ρα χρόνια; Τα χείλια της ήταν παγωμένα…», εί-

πε τρέμοντας και συνέχισε: «Έμεινε αβοήθητη

μια ολόκληρη ώρα… Εν καιρώ ειρήνης στην

Ανατολική Αττική έγινε πόλεμος από την ανυ-

παρξία του κράτους και όλων των υποδομών

του. Μας αφήσανε να καούμε παντελώς». Θρη-

νώντας, διάβασε λίγους στίχους στη μνήμη της

γυναίκας του και έδειξε στους δικαστές ένα

σακουλάκι που κρατούσε, λέγοντας: «Είναι ό,τι

απέμεινε από τον έρωτα της ζωής μου. Είναι

αυτά που φόραγε. Να το ρολόι της. Η περιου-

σία μου είναι αυτή η σακούλα, τίποτα άλλο…».

«Πέθανε σαν το ποντίκι στη φάκα»
Ο γιος της Τάνιας, Έκτορας Διαμαντίδης, μί-

λησε στο δικαστήριο για τις δραματικές στιγ-

μές που πέρασε η μητέρα του, η οποία «πέθανε

σαν το ποντίκι στη φάκα». «Δεν έχω καμία εμ-

πιστοσύνη ούτε στο κράτος ούτε στην αστυνο-

μία. Κανένας δεν μας βοήθησε. Ζήσανε μόνοι

τους, πεθάνανε μόνοι τους. Θα μπορούσαν να

έχουν ενημερώσει τον κόσμο ότι κινδυνεύει,

να έχουν φτιάξει ένα πλάνο για την ασφαλή

διαφυγή τους», κατέθεσε.

Μεταξύ των μαρτύρων που ανέβηκαν στο

βήμα ήταν και ο Ευάγγελος Κωστόπουλος, ο

οποίος περιέγραψε πώς κατάφερε έρποντας

να τραβήξει από τις φλόγες τον πατέρα του,

ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα είχε βρει νεκρή τη

μητέρα του μέσα στο σπίτι τους. Η Παναγιώτα

Μαλαίνου, κλαίγοντας, αναφέρθηκε στη στιγ-

μή που κλήθηκε να αναγνωρίσει τη δική της

μητέρα στο νεκροτομείο. «Απαρνήθηκα την

ίδια τη μητέρα μου! Δεν την αναγνώριζα», είπε,

ενώ ο Ευάγγελος Χαμηλοθώρης κατέθεσε πως

ο γιος του εγκλωβίστηκε και χάθηκε «στον

δρόμο του θανάτου». Η σύζυγός του πέθανε λί-

γο αργότερα, γιατί δεν άντεξε την απώλεια.
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Η πανδημία είναι εδώ και ανεβάζει τον
αριθμό των διασωληνωμένων και των θανά-
των. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκθε-
ση του ΕΟΔΥ. Τη βδομάδα 12-18/12 καταγρά-
φηκαν 150 θάνατοι από 130 τη βδομάδα 5-
11/12, ενώ αυξήθηκαν και οι διασωληνωμέ-
νοι στους 104 από 88 που ήταν την πε-
ρασμένη βδομάδα. Τα κρούσματα πα-
ρουσίασαν μικρή πτώση και στο σύ-
νολό τους είναι 47.497, από τα οποία
το 30% είναι επαναλοιμώξεις. Ο δεί-
κτης θετικότητας είναι στο 7,29% και
ο δείκτης μεταδοτικότητας στο 0,86%.
Μεγαλύτερη άνοδος του ιού στα λύ-
ματα παρατηρείται στα Χανιά με
+111% και στην Πάτρα με +195%. Αυτή
τη βδομάδα φαίνεται και η αύξηση των υπο-
παραλλαγών σε αναλογία με τα κρούσματα.
Έτσι, η B.Q.1.1 καταλαμβάνει το 13,9% των
κρουσμάτων, η B.Q.1 το 26,6% και η ΒΑ.5 πα-

ραμένει μεν πρώτη αλλά με μειωμένο ποσο-
στό στο 59,5%. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι από την
Πέμπτη 22/12 θα εκδίδει μία κοινή έκθεση
γρίπης, Covid-19 και αναπνευστικών ιών,
σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας και του ECDC.

Σε σχέση με τον αντιγριπικό εμβο-
λιασμό στα φαρμακεία χωρίς ιατρική
συνταγή, με ανακοίνωσή του ο Πα-
νελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
αναφέρει ότι η διενέργεια και η κατα-
χώριση των αντιγριπικών εμβολίων
ξεκίνησαν από τα φαρμακεία. Οι
φαρμακοποιοί ενημερώθηκαν με
οδηγίες από την ΗΔΙΚΑ για την είσο-
δο και καταγραφή στο Μητρώο Αντι-

γριπικού Εμβολιασμού και η εφαρμογή λει-
τουργεί κανονικά. Μέσα στις επόμενες μέ-
ρες αναμένεται και περαιτέρω βελτίωση της
έκδοσης της εφαρμογής.

Αύξηση θανάτων και διασωληνώσεων
από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 

«Έχασα τον έρωτα
της ζωής μου
μέσα στις φλόγες»

Θρήνος χωρίς τέλος στις καταθέσεις των χαροκαμένων 
από την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι
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Ψάχνουν αγνοούμενους
από σκάφος 
με μετανάστες 
που έδεσε στη Νάξο

Ένα σκάφος το οποίο μετέφερε μετανά-
στες από την Τουρκία βρέθηκε στον Απόλ-
λωνα της Νάξου, τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας 19 Δεκεμβρίου.

Πολύ γρήγορα σήμανε συναγερμός
στο χωριό, με τους κατοίκους να σπεύ-
δουν να προσφέρουν ρούχα και φαγητό,
ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι
Αρχές για να προχωρήσουν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες. 

Έπειτα από λίγο έφτασαν στο σημείο άν-
δρες του Λιμενικού αλλά και ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ, προκειμένου να δώσει τις πρώ-
τες βοήθειες στους δέκα μετανάστες συ-
ριακής καταγωγής, οκτώ άνδρες και δύο
γυναίκες. Όλοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές
σημείο και είναι καλά στην υγεία τους. 

Πηγές από το Λιμενικό ανέφεραν χθες
πως γίνονταν αναζητήσεις για ακόμη πέν-
τε άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι και ο
διακινητής τουρκικής καταγωγής, με τις
προσπάθειες μέχρι και σήμερα να είναι
άκαρπες.

Όπως έγινε γνωστό, το σκάφος που μετέ-
φερε τους μετανάστες ανασύρθηκε με τη
βοήθεια γερανού στη στεριά. 

«Πρόκειται για ακόμη ένα συμβάν που
δείχνει πως η Τουρκία εξακολουθεί να ερ-
γαλειοποιεί το Μεταναστευτικό και να
χρησιμοποιεί αθώες ψυχές για να αυξήσει
την ένταση στην περιοχή. Αυτό που θα κά-
νουμε από τη μεριά μας είναι να συνεχί-
σουμε να διασώζουμε ζωές στο Αιγαίο και
να διαφυλάττουμε τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Αυτή την εντολή έχουμε και αυτό εί-
ναι το αυτονόητο. Αυτό θα πράξουμε»,
σχολίασε χθες στην «Political» αρμόδια
πηγή από το Λιμενικό. 

Οι περιπολίες των λιμενικών Αρχών στην
ευρύτερη περιοχή αλλά και σε άλλα σημεία
στο Αιγαίο θα είναι αυξημένες το ερχόμενο
διάστημα, υπό τον φόβο να αυξηθούν οι με-
ταναστευτικές ροές. 

Μ. Σ. 

Α
ντίστροφα μετράει ο χρόνος για
τον πατέρα Αντώνιο και τους
στενούς συνεργάτες του στην
«Κιβωτό του Κόσμου», οι οποί-

οι αναμένεται να κληθούν λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα για να δώσουν όλες τις απα-
ραίτητες εξηγήσεις ενώπιον δύο εισαγγε-
λέων σχετικά με τις καταγγελίες που
έχουν γίνει σε βάρος τους. 

Όπως έλεγαν χθες πληροφορίες, η κλή-
τευση του πατέρα Αντώνιου ως υπόπτου
τέλεσης αξιόποινων πράξεων «κλείδωσε»
μετά τη συγκλονιστική δεύτερη κατάθεση
που έδωσε 15χρονος τρόφιμος δομής της
«Κιβωτού», καταγγέλλοντάς τον για ασέλ-
γειες και σεξουαλική κακοποίησή του σε
ηλικία μόλις 13 ετών. Ο ανήλικος κατήγγει-
λε συγκεκριμένες κακοποιητικές πράξεις
από τον πατέρα Αντώνιο, επιβεβαιώνοντας
τα λεγόμενα του 19χρονου που ήταν ο
πρώτος που κατήγγειλε για παρενόχληση
και ασέλγεια τον ιδρυτή της «Κιβωτού». 

«Στην Καλαμάτα, από το καλοκαίρι μέ-
χρι και τον Νοέμβριο, που κάναμε μπάνιο
στη θάλασσα, στα παιχνίδια που κάναμε
στο νερό, πνιξίματα-πατητές, κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς έκανε
πως με έπνιγε στο νερό, άρχισε να βάζει το
χέρι του μέσα στο μαγιό μου. Στην πορεία
φοβόμουν και δεν ήξερα πώς να το αντι-

μετωπίσω. Και
αυτό στη θάλασσα
όσο περνούσε ο και-
ρός το έκανε με μεγαλύτερη συχνότητα,
μέχρι που έφτασε να μου το κάνει σε μία
ημέρα στη θάλασσα δέκα φορές. Εξαιτίας
αυτού δεν ήθελα να μπαίνω στη θάλασσα»,
είχε καταθέσει στους άνδρες της Υποδιεύ-
θυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφά-
λειας Αττικής για τον πατέρα Αντώνιο ο
19χρονος, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου
για τον ιδρυτή της ΜΚΟ. 

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε από
τους αρμόδιους εισαγγελείς συμπεριλαμ-
βάνονται δεκάδες καταθέσεις εργαζομέ-
νων σε δομές της «Κιβωτού», πρώην και
νυν τροφίμων της, καθώς και άλλων μαρ-
τύρων, οι οποίοι αναφέρονται σε σωματι-
κές και ψυχολογικές κακοποιήσεις παι-
διών με τιμωρίες, στέρηση φαγητού, απο-
μόνωση από το σχολείο και παιδική εργα-
σία με εξαντλητικά ωράρια και σε απάν-
θρωπες συνθήκες. Σημειώνεται πως
εκτός όλων των άλλων σφίγγει ο κλοιός
και από τις παράλληλες έρευνες που γί-
νονται για τα οικονομικά της ΜΚΟ.

Πριν από τα Χριστούγεννα 
ο ιδρυτής της «Κιβωτού 
του Κόσμου» θα δώσει 
εξηγήσεις για όσα 
τον κατηγορούν

Νέα δίωξη για 
τον αστυνομικό 
που σκότωσε 
τον 16χρονο Ρομά

Για ανθρωποκτονία με ενδεχό-
μενο δόλο κατηγορήθηκε συμπλη-
ρωματικά από τον εισαγγελέα ο
αστυνομικός που πυροβόλησε τον
16χρονο Ρομά στη Θεσσαλονίκη.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
Θεσσαλονίκης αποφάσισε ο κατη-
γορούμενος αστυνομικός να αφε-
θεί ελεύθερος με τον περιοριστικό
όρο της απαγόρευσης εξόδου από
τη χώρα. Έπειτα από αυτή την εξέ-
λιξη, η δικογραφία διαβιβάστηκε

άμεσα από το Συμβούλιο στον ανα-
κριτή και από εκεί στον εισαγγε-
λέα και πλέον αναμένεται να καλέ-
σει ο ανακριτής τον κατηγορούμε-
νο αστυνομικό για συμπληρωματι-
κή απολογία.

Ο 34χρονος διώκεται πλέον για
τετελεσμένη ανθρωποκτονία και
όχι για απόπειρα. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως ο κατηγορούμενος ισχυ-
ρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα,
γιατί ο 16χρονος οδηγός του κατα-
διωκόμενου οχήματος επιχείρησε
να εμβολίσει τη δεύτερη μηχανή
της ΕΛΑΣ. Βάσει των όσων περιέ-
γραψε στους αστυνομικούς πυρο-
βόλησε εν κινήσει, στοχεύοντας
στο αυτοκίνητο και όχι στον οδηγό. 

Οι αστυνομικές Αρχές ήταν και
χθες σε επιφυλακή υπό τον φόβο
επεισοδίων. 

Μ. Σ. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ώρα εισαγγελέα
για τον πατέρα
Αντώνιο



«Τοίχος» για 
την είσοδο στις λίστες

Και μιας και μιλάμε για λίστες και υποψήφιους, ο
αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος
φαίνεται πως το παλεύει ακόμα να είναι στη λίστα για
τις εθνικές εκλογές, παρά το μπλόκο που μπήκε από
τον Γιάννη Μπρατάκο. Μάλιστα, χθες, αφού έπεσαν
οι υπογραφές για το Flyover, φαίνεται πως είχε έναν
σύντομο διάλογο -μεταξύ άλλων- με τον περιφερει-
άρχη Απόστολο Τζιτζικώστα. Όπως αντιλαμβανόμα-
στε, ο κ. Τζιτζικώστας και αυτός ετοιμάζει το δικό του
ψηφοδέλτιο, oπότε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδι-
κής πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

ΠΠαρέα ούτε για ποτό  
Ούτε για ένα ποτό δεν μπορούν να κάτσουν μα-

ζί οι ΠΑΣΟΚοι της Καλαμαριάς. Το βράδυ της
Δευτέρας είχε κάλεσμα το τοπικό ΠΑΣΟΚ, αλλά
με τα μέτωπα όπως εξελίσσονται στα του δήμου -
με τρεις υποψηφιότητες από τον ίδιο χώρο- το
αποτέλεσμα δεν ήταν και το πιο ενθαρρυντικό. Το
«παρών» έδωσαν στελέχη της νομαρχιακής,
υποψήφιοι βουλευτές (όχι όλοι), τοπικά στελέχη,
αλλά και η Χρύσα Αράπογλου. Το αν ήταν πετυχη-
μένη η εκδήλωση; Ανάλογα ποια μάτια βλέπουν.
Τα δικά μας δεν ενθουσιάστηκαν με την προσέ-
λευση, αλλα φύγαμε και νωρίς.

Καταδίκη οπαδών για επεισόδια στην Τούμπα
στον ημιτελικό Κυπέλλου του 2016

Π
οινές φυλάκισης από 7 έως 16 μήνες για τα επει-
σόδια που είχαν σημειωθεί στον ημιτελικό της
Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού το 2016,

επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
σε 23 οπαδούς που καταδικάστηκαν κατά περίπτωση για
παραβάσεις του αθλητικού νόμου, απόπειρα επικίνδυ-
νης σωματικής βλάβης, διατάραξη κοινής ειρήνης με βι-
αιοπραγία και χρήση φωτοβολίδων, όλα με τις επιβαρυν-
τικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.  

Το δικαστήριο ανέστειλε τις ποινές σε 20 κατηγορού-
μενους και τις μετέτρεψε προς 5 ευρώ την ημέρα για

τους άλλους τρεις. Σε όλους επέβαλε το μέτρο της απα-
γόρευσης παρακολούθησης της ομάδας τους και προσέ-
λευσης την ώρα του αγώνα στο Αστυνομικό Τμήμα της
περιοχής τους.

Οι κατηγορούμενοι, έξι απ’ αυτούς κρίθηκαν αθώοι,
είχαν εντοπιστεί από τις εικόνες βίντεο και κυρίως κατη-
γορήθηκαν οπαδοί που είχαν εισέλθει στον αγωνιστικό
χώρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί λίγο πριν τη λήξη του ο
αγώνας. Στις απολογίες τους μόνον τέσσερις παραδέ-
χτηκαν ότι συμμετείχαν στα επεισόδια υποστηρίζοντας
όμως πως δεν είχαν σκοπό να τραυματίσουν κανέναν. 

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας δεν... χαρίστηκε
διόλου στον Σίμο Δανιηλίδη και του «την είπε»
κανονικά για τα εγκαίνια του πάρκου των Ρου-
μανικών στη Νεάπολη. Ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας εξέφρασε τη δυσφορία του
για το γεγονός ότι το έργο έγινε εξ ολοκλήρου με

έγκριση και χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, ωστόσο
ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών δεν θεώρησε
πρέπον να απευθύνει πρόσκληση προς την ΠΚΜ
για τα εγκαίνια του χώρου. Δηλαδή, άλλος εξα-
σφάλισε τους πόρους και έβαλε τα λεφτά και
άλλος έκοψε την κορδέλα.

Βολές Τζιτζικώστα κατά Δανιηλίδη

Κινητοποιήσεις για 
τα κομμένα δένδρα

Ολοένα και γιγαντώνονται οι διαμαρτυρίες των
πολιτών της Θεσσαλονίκης για το κλάδεμα των
δέντρων. Τελευταία κινητοποίηση έγινε στην πλα-
τεία Αρχαίας Αγοράς, εκεί όπου κάτοικοι συγκεν-
τρώθηκαν και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην
πολιτική της διοίκησης Ζέρβα για το πράσινο. «Ο
Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε και ετοιμάζεται
να με κόψει, ενώ δεν είμαι επικίνδυνο. Μαζί με
άλλα 40 δέντρα σε αυτό το πάρκο. Θα τους αφή-
σεις;», ήταν το μήνυμα που κόλλησαν οι διαμαρ-
τυρόμενοι στους κορμούς των δέντρων.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Μαύρισαν» 
στους δρόμους
Μαύρο… τον έκαναν τον δήμαρχο
Κορδελιού - Ευόσμου Κλεάνθη
Μανδαλιανό, στη διάρκεια βόλτας
στους δρόμους του δήμου του. Ο κ.
Μανδαλιανός συμμετείχε στο εθι-
μικό δρώμενο «Μωμόγεροι» στο
Κορδελιό και δεν δίστασε να αφή-
σει τους διοργανωτές να τον μαυ-
ρίσουν στο πρόσωπο, όπως επι-
τάσσει η παράδοση. Κι αφού περ-
πάτησε με τον γαμπρό και τη νύ-
φη, στη συνέχεια πήρε μέρος σε
άλλο έθιμο της περιοχής, στις
«Κλαδαριές», εκεί όπου χόρεψε
χέρι χέρι με τον επίσης υποψήφιο
δήμαρχο Μίλτο Τασούλη και υπό
το «άγρυπνο» βλέμμα του Λευτέ-
ρη Αλεξανδρίδη. Μπορεί οι εκλο-
γές που έρχονται να χωρίζουν, τα
έθιμα όμως τους ενώνουν!

«Καρφιά» από
τον Κ. Πετρίδη 
«Εγώ δεν είμαι αλεξιπτωτιστής
στην Β’ Θεσσαλονίκης» είπε
στους δημοσιογράφους ο Κώστας
Πετρίδης. Το μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υπο-
ψήφιος βουλευτής σχολίασε πως
η εκλογική του περιφέρεια υπο-
εκπροσωπείται από όλο το πολιτι-
κό σύστημα κάνοντας λόγο για πα-
ροδική και εκλογική σχέση των
βουλευτών. Όνειρό του είναι όλοι
οι βουλευτές να φορούν κοινή
φανέλα και να έχουν κοινή ατζέν-
τα για την περιοχή. 

Νοτοπούλου: Ζήτησε
δήμαρχο από 
τον Αϊ-Βασίλη!
Ένα ιδιαίτερο δώρο από τον Αϊ-Βασί-
λη ζήτησε για τη νέα χρονιά η Κατερί-
να Νοτοπούλου. Του ζήτησε να φέρει
στη Θεσσαλονίκη έναν δήμαρχο που
θα αγαπά και θα νοιάζεται για τη Θεσ-
σαλονίκη. Με την ευχή αυτή, λόγω
και των αυτοδιοικητικών εκλογών
του 2023, η επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί»
έκλεισε την ομιλία της στη διάρκεια
της χριστουγεννιάτικης γιορτής που
πραγματοποιήθηκε στο καφέ του Βα-
σιλικού Θεάτρου, παρουσία μελών
και φίλων του συνδυασμού.

Οι 11 αντιδήμαρχοι
και ο πρόεδρος του
δημοτικού συμ-
βουλίου Πέτρος
Λεκάκης φωτο-
γραφήθηκαν χαμο-
γελαστοί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνο Ζέρβα, με φόντο το λιμάνι της πόλης.
Με τον τρόπο αυτόν θέλησαν να ανακοινώσουν
τη στήριξή τους προς το πρόσωπο του δημάρχου
ενόψει των εκλογών του 2023 και πως θα βρί-
σκονται στο ψηφοδέλτιό του με στόχο τη διεκδί-
κηση μίας ακόμη 4ετίας.

Η ενδεκάδα
των αντιδημάρχων



Τ
η συνέχιση του ράλι των τι-
μών στα ακίνητα για τέσσε-
ρις βασικούς λόγους προ-
βλέπουν οι παράγοντες της

αγοράς αλλά και οι μελέτες των τρα-
πεζών, δίνοντας έμφαση στην εισροή
ξένων επενδυτικών κεφαλαίων αλλά
και στα προγράμματα ενεργειακής και
αισθητικής αναβάθμισης, που περι-
λαμβάνονται στον προϋπολογισμό του
2023. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους οικονο-
μικούς αναλυτές της Alpha Bank, η
επιπλέον ώθηση στην αγορά ακινήτων
θα δοθεί μέσα από τις επενδύσεις που
θα έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο
του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Όπως ανα-
φέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο της
τράπεζας, η δυναμική της αγοράς ακι-
νήτων στην Ελλάδα παρέμεινε ισχυρή
την τελευταία τριετία όσον αφορά τα
οικιστικά ακίνητα και ανθεκτική ανα-
φορικά με τα εμπορικά ακίνητα, παρά
τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδη-
μίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης,
που οδηγεί σε επιβράδυνση των ευ-
ρωπαϊκών οικονομιών. 

Ισχυρή δυναμική
Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-

δος για το γ’ τρίμηνο δείχνουν ακόμη
πιο ισχυρή δυναμική, ενώ καταγρά-
φεται ισχυρή άνοδος των καθαρών
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε ακί-
νητα, κατά 71% το πρώτο εξάμηνο του
έτους. Συνολικά, από τα κεφάλαια που
εισέρευσαν στη χώρα κατά το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα, τα 778,4
εκατ. ευρώ διοχετεύτηκαν στην αγορά
ακινήτων, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ
καταγράφηκε το α’ εξάμηνο του 2019
(στα 736,6 εκατ. ευρώ), στο πλαίσιο
προεξόφλησης της εκλογής της φιλο-
επενδυτικής κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας. 

Οι παράμετροι
Οι παράμετροι για την ενίσχυση της

ανοδικής πορείας των τιμών της κτη-
ματαγοράς είναι οι εξής:

1 Βελτιώνονται οι προθέσεις των
καταναλωτών για αγορά κατοι-

κίας, αλλά και των τραπεζικών στελε-
χών για τη ζήτηση κατοικίας, παρά το
γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο
ανοδικός κύκλος των επιτοκίων. 

2 Ενισχύεται σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα το πλαίσιο των κινή-

τρων που περιλαμβάνει ο προϋπολο-
γισμός του 2023, όπως η παροχή επι-
δοτήσεων για ανακαίνιση και εξοικο-
νόμηση ενέργειας κατοικιών και το
πρόγραμμα χαμηλότοκου δανεισμού
για αγορά πρώτης κατοικίας από νέ-
ους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών.

3 Η αγορά ακινήτων θα επηρεα-
στεί θετικά από τις επενδύσεις

που αναμένεται να υλοποιηθούν στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα
2.0»). Οι επενδύσεις αυτές αφορούν
στην ενεργειακή αναβάθμιση δημό-
σιων και ιδιωτικών κτιρίων (π.χ. προ-

γράμματα «Εξοικονομώ») και στις
επενδύσεις που αποσκοπούν στη δια-
φοροποίηση του ελληνικού τουριστι-
κού προϊόντος μέσω της συστηματι-
κής προώθησης θεματικών και εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού (π.χ.
ορεινός, γαστρονομικός, τουρισμός
ευεξίας, θαλάσσιος τουρισμός κ.ά.).

4 Στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλά-
δα 2.0» προβλέπεται η υλοποί-

ηση μεταρρυθμίσεων για τη μείωση
των γραφειοκρατικών εμποδίων στην
εγγραφή ακινήτων ή στην έκδοση των
οικοδομικών αδειών. 

Σε κάθε περίπτωση, βαρόμετρο των
εξελίξεων αποτελεί η πορεία του πλη-
θωρισμού και των επιτοκίων, ενώ αυ-
τή τη στιγμή η αγορά ακινήτου, τόσο
για ιδιοκατοίκηση όσο και για ενοικία-
ση, θεωρείται ως μία από τις πιο απο-
δοτικές επενδύσεις. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης
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Ακίνητα: Τι συντηρεί το ράλι τιμών

Το αφορολόγητο 
των 800.000 ευρώ
εκτόξευσε κατοικίες
και συμβόλαια
Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου των
γονικών παροχών και δωρεών μεταξύ
συγγενών α’ βαθμού στα 800.000 ευρώ
αποτελεί παράγοντα διατήρησης των τι-
μών των ακινήτων σε υψηλά επίπεδα,
ενώ εκτόξευσε τις συναλλαγές και τα
έσοδα του κράτους το 2021. 
Μόλις δύο μήνες του 2021 ήταν αρκετοί
για να οδηγήσουν σε αύξηση των γονι-
κών παροχών κατά 90,6% και των δωρε-
ών κατά 44,5%, συμβάλλοντας στην ου-
σιαστική αύξηση των εσόδων του Δημο-
σίου από φόρους. Πρέπει να σημειωθεί
ότι το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ
αφορά τη μεταβίβαση ακινήτων, αλλά
και κινητών περιουσιακών στοιχείων,
όπως καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές,
αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ. Τέλος, επιση-
μαίνεται ότι το αφορολόγητο αναγνωρί-
ζεται μόνο όταν υπάρχουν χρήματα σε
τράπεζα και μεταφέρονται είτε ηλεκτρο-
νικά είτε μέσω επιταγής σε άλλον λογα-
ριασμό με σκοπό την απόκτηση κάποιου
περιουσιακού στοιχείου.

Οι τέσσερις παράγοντες που θα κρατήσουν ψηλά τις τιμές 
- Τα νέα εργαλεία που θα δώσουν ώθηση το 2023
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Ένα βήμα πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα βρί-
σκεται η Mytilineos, καθώς σε report του ο οίκος αξιο-
λόγησης S&P αναβάθμισε την εταιρεία σε ΒΒ (δύο
σκαλιά κάτω από το investment grade), διατηρώντας
το θετικό outlook (πιθανή νέα αναβάθμιση σε 6-12 μή-
νες).

H κίνηση βασίστηκε κυρίως στον υπερδιπλασιασμό
της κερδοφορίας της εταιρείας το 2022 σε σχέση με το
2021, καθώς και στη σωστή διαχείριση των αυξημέ-
νων ταμειακών ροών για την καλύτερη διαφοροποί-
ηση του χαρτοφυλακίου της Mytilineos.

Η S&P επισημαίνει ότι το θετικό outlook, συνεπεία
του νέου επιπέδου κερδοφορίας και της χαμηλότερης
μόχλευσης της Mytilineos, η οποία πλέον μετατρέπε-
ται σε μία ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερα διαφορο-
ποιημένη εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα για μια ακόμη

αναβάθμιση, εφόσον η εταιρεία υλοποιήσει το βασικό
πλάνο που προβλέπει η S&P.

Η S&P εκτιμά ότι η κερδοφορία της Mytilineos για
το 2022 θα είναι μεταξύ €750-800 εκατ., ενώ το 2023
και το 2024, παρά την πιθανότητα μίας επερχόμενης
ευρωπαϊκής ύφεσης, η Mytilineos εκτιμάται ότι θα ξε-
περάσει τα €900 εκατ., ενώ μπορεί να αγγίξει και το

€1δισ. σε επίπεδο EBITDA. Για τους αναλυτές της S&P,
σημαντική συνεισφορά στο νέο αυτό επίπεδο κερδο-
φορίας του ~€1δισ. EBITDA για τα επόμενα έτη αναμέ-
νεται να έχουν τόσο τα ΑΠΕ (εντός και εκτός Ελλάδος)
όσο και ο αναβαπτισμένος πρώην Τομέας SES.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως σε συνδυα-
σμό με την εκτίναξη της κερδοφορίας της τα επόμενα
έτη, η Mytilineos έχει καταφέρει να διατηρήσει έναν
ιδιαίτερα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης, τον
οποίο η S&P τοποθετεί συστηματικά κάτω από 2.0x,
επιβεβαιώνοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-
τα του δανεισμού της εταιρείας. Συνιστά έκπληξη, επι-
σημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, ότι ενώ γίνεται ανα-
βάθμιση, διατηρείται και θετικό outlook. Τις περισσό-
τερες φορές μετά από μια τέτοια κίνηση το outlook
«γυρίζει» σε σταθερό.

Mytilineos: Γιατί τον αναβάθμισε η S&P και πού κρύβεται η «έκπληξη»

ν
Τ

ο διαφαινόμενο «ναυάγιο»
της συγχώνευσης Παγκρή-
τιας Τράπεζας και Τράπεζας
Χανίων οριστικοποιήθηκε, με

την πρώτη να έχει ήδη καταστρώσει τα

σχέδιά της για την επόμενη ημέρα.
Παγκρήτια Τράπεζα και Τράπεζα Χα-

νίων έφτασαν κοντά στον «γάμο», όμως
εν τέλει υπήρξε «διαζύγιο». Εδώ και
καιρό η πλευρά της Παγκρήτιας είχε εκ-
φράσει σοβαρές ενστάσεις για τους
όρους της συμφωνίας, με την πλευρά
της Χανίων να έχει «στυλώσει τα πόδια».
Το «deal» ναυάγησε οριστικά και η Τρά-
πεζα Χανίων θα κληθεί να πληρώσει 1,5
εκατ. ευρώ, εκτός όλων των άλλων υπο-
χρεώσεων που θα κληθεί να «σηκώ-
σει». Οι δικαστικές υποθέσεις που εκ-
κρεμούν σε βάρος της είναι πάρα πολ-
λές, καθώς ήδη πρωτοδίκως έχουν χα-
θεί οι περισσότερες υποθέσεις από τις
αγωγές πελατών σε βάρος της Τράπε-
ζας Χανίων για την υπόθεση της «Χρυ-
σής Επένδυσης». Το ποσό που υπολογί-
ζεται φτάνει, ενδεχομένως και να υπερ-
βεί, τα 60 εκατ. ευρώ. Αυτός ήταν και
ένας λόγος που δημιούργησε τη βεβαι-
ότητα ότι η μόνη λύση για να «αναπνεύ-
σει» η Χανίων και οι μέτοχοί της ήταν η
συγχώνευση με την Παγκρήτια…

Από τη στιγμή που αυτό δεν θα συμ-
βεί, η Χανίων θα κληθεί να ζήσει με τα
δικά της προβλήματα, γεγονός που ου-
δόλως απασχολεί τους ιδιοκτήτες της
Παγκρήτιας Τράπεζας. Η απόφαση για

μεγέθυνση του χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος έχει παρθεί κι αυτό δεί-
χνουν τα σχέδια για την επόμενη ημέ-
ρα. Πέρα από την απορρόφηση της
HSBC Ελλάδας, η Παγκρήτια στοχεύει
και στη συγχώνευση με την Τράπεζα
Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τα τέλη Νοεμβρίου έχει υπο-
γραφεί μνημόνιο συνεργασίας με
σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας
συνένωσης των δύο τραπεζών. Οι δύο
πλευρές είναι σε συνεχείς διαπραγ-
ματεύσεις με στόχο να υπάρξει συμ-
φωνία, δεσμευτική, μέχρι τις 31 Ια-

νουαρίου 2023. Η Τράπεζα Κεντρικής
Μακεδονίας στο τέλος του 2021 είχε
δανειακό χαρτοφυλάκιο 247 εκατ. ευ-
ρώ και καταθέσεις 186 εκατ. ευρώ, με
την Παγκρήτια να στοχεύει στην απορ-
ρόφησή της, έτσι ώστε να συνεχιστεί η
διεύρυνσή της.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η Παγκρήτια αφήνει
τη Χανίων στη μοίρα της 
και κοιτά το μέλλον

Οι δύο τράπεζες έφτασαν κοντά στον «γάμο», όμως εν τέλει υπήρξε «διαζύγιο»
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Ξ
εκινά η κατασκευή ενός
πρωτοποριακού οδικού
άξονα, με τη μεγαλύτερη
εναέρια οδό στην Ελλάδα,

μέσω της αναβάθμισης της Ανατολι-
κής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσ-
σαλονίκης. Υπεγράφη η σύμβαση για
τον Flyover, με προϋπολογισμό 373,2
εκατ. ευρώ, συνολικού μήκους 13 χι-
λιομέτρων, με 9 ανισόπεδους κόμ-
βους και 4 χιλιόμετρα εναέριας συνε-
χόμενης γέφυρας.

Οι δέκα νέες γέφυρες και οι τρεις
νέες σήραγγες θα αποσυμφορήσουν
την υφιστάμενη Περιφερειακή, η
οποία θα αποκτήσει πιο τοπικά και
αστικά χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για το πρώτο οδικό έργο
ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα) που θα κατασκευαστεί στη χώρα
και ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη
Θεσσαλονίκη για τα επόμενα χρόνια.

Με την ολοκλήρωσή του, θα αλλάξει
το τοπίο στις μετακινήσεις της Θεσσα-
λονίκης. Η πρόσβαση από τη μία άκρη
της πόλης στην άλλη, από την Ευκαρ-
πία ως την Καλαμαριά, θα γίνεται πολύ
πιο εύκολα.

Με το έργο θα εξασφαλιστεί η γρή-
γορη και ασφαλής πρόσβαση από και
προς τους πιο κρίσιμους προορι-
σμούς, όπως την ΠΑΘΕ, την Εγνατία
οδό, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και
τη Χαλκιδική, ενώ από τις γειτονικές
πόλεις, τις Σέρρες, τα Γιαννιτσά, το
Κιλκίς, την Κατερίνη, οι οδηγοί θα με-
τακινούνται πολύ πιο εύκολα.

Οικονομία χρόνου
και καυσίμων

Ο Flyover θα έχει άμεση επίδρα-
ση στην καθημερινότητα της πόλης,
εξυπηρετώντας 10.000 οχήματα την
ώρα ανά κατεύθυνση, προσφέρον-
τας στους οδηγούς μετακινήσεις σε
πιο σταθερούς χρόνους και με οικο-
νομία. 

«Ο εναέριος αυτοκινητόδρομος
Flyover φέρνει κάθε σημείο της πό-

λης πιο κοντά. Ένα μοναδικό για τα
δεδομένα της χώρας μας κατασκευα-
στικό επίτευγμα, που ενσωματώνει
όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Εί-
μαστε πραγματικά υπερήφανοι για
αυτό το έργο. 

Όχι μόνο γιατί το σχεδιάσαμε από το
μηδέν, αλλά γιατί μέσα σε λιγότερο
από τρία χρόνια το ωριμάσαμε μελε-
τητικά, βρήκαμε το κατάλληλο χρημα-
τοδοτικό μοντέλο, το δημοπρατήσαμε

και σήμερα το κάνουμε πράξη», ανέ-
φερε ο υπουργός Υποδομών Κώστας
Καραμανλής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δυνατό-
τητα του σημερινού δρόμου είναι
5.000 οχήματα την ώρα ανά κατεύθυν-
ση, ενώ το 2030 εκτιμάται ότι θα φτά-
σει τα 7.500 οχήματα.

Η ολοκλήρωση του έργου της Πε-
ριφερειακής μαζί με το μετρό της
Θεσσαλονίκης, που θα δοθεί σε εμ-
πορική λειτουργία σε περίπου έναν
χρόνο, πρόκειται να συμβάλουν κα-
ταλυτικά στην αντιμετώπιση του κυ-
κλοφοριακού προβλήματος, ώστε η
πόλη να αποκτήσει ένα νέο, σύγχρο-
νο πρόσωπο.

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ανάσα εξ ουρανού
για τη Θεσσαλονίκη

Έπεσαν οι υπογραφές για τον πρωτοποριακό 
οδικό άξονα Flyover που θα λύσει το πρόβλημα 

του μποτιλιαρίσματος στη «νύμφη του Θερμαϊκού»

Οι Γάλλοι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν φέτος την
Ελλάδα αλλά και τα έσοδα που εισέφεραν στον ελλη-
νικό τουρισμό υπερέβησαν ακόμη και τα μεγέθη του
2019, καθιστώντας το 2022 χρονιά-ρεκόρ για τον ελ-
ληνικό τουρισμό. 
Η Γαλλία ήταν από τις χώρες που έδωσαν στον ελλη-
νικό τουρισμό την ισχυρότερη ψήφο εμπιστοσύνης
φέτος, με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να ανακοι-
νώνουν, από τις αρχές του 2022, σημαντική αύξηση
των θέσεων προς τους ελληνικούς προορισμούς. 
«Η γαλλική παρουσία στην Ελλάδα φέτος υπήρξε,
ίσως, η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με τους
Γάλλους ταξιδιώτες να ξεπερνούν σε αριθμό αλλά και
μέση δαπάνη ακόμη και τα μεγέθη του 2019, ώστε τα

έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό κατά το πρώτο εν-
νεάμηνο να είναι άνω του 1,2 δισ. ευρώ φέτος», επε-
σήμανε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη

κατά την ομιλία της στο επιχειρηματικό-επενδυτικό
φόρουμ που διοργάνωσαν το Ελληνογαλλικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Εμπορικό
Επιμελητήριο Παρισιού.
Η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο φό-
ρουμ το σχέδιο για την ανάκαμψη και μετεξέλιξη του
ελληνικού τουριστικού κλάδου, ενώ έγινε και ειδική
αναφορά στη στρατηγική επένδυση από πλευράς του
υπουργείου στις ειδικές μορφές τουρισμού καθώς
και τα έργα που σχεδιάζονται για την αποτελεσματική
προώθησή τους στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθ-
μισης και εγγύησης της βιωσιμότητας για την τουρι-
στική ανάπτυξη στην Ελλάδα. 

Ρ. Σ.

Σ. Ζαχαράκη: «Καταλύτης ο τουρισμός για τις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας»
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
την «προσοχή» μικρών και
μεγάλων ξένων πετρελαϊκών
εταιρειών βρίσκεται το πρό-
γραμμα ανάπτυξης των εγ-

χώριων υδρογονανθράκων, με το εν-
διαφέρον να αφορά τα θαλάσσια
«μπλοκ» σε Ιόνιο και Κρήτη. 

Την «προσοχή» μικρών και μεγά-
λων ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
προσελκύει το εγχώριο πρόγραμμα
ανάπτυξης υδρογονανθράκων, με μια
σειρά μικρές και μεγάλες ξένες πε-
τρελαϊκές εταιρείες να εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για τα θαλάσσια «μπλοκ»
του Ιονίου και της Κρήτης το τελευταίο
διάστημα. 

«Επικουρικά», ώστε να «εγγράφε-
ται» η Ελλάδα στα επενδυτικά σχέδια
των εταιρειών, λειτουργεί το γεγονός
ότι οι σεισμικές έρευνες σε όλες τις
περιοχές που έχουν παραχωρηθεί
προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, στοι-
χείο που επιβεβαιώνει την αποφασι-
στικότητα, τουλάχιστον από μεριάς
Πολιτείας, να προχωρήσει το πρό-
γραμμα έρευνας και ανάπτυξης. 

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, ο διευθύνων σύμβουλος της Hel-
leniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) Ανδρέας
Σιάμισιης σε εκδήλωση της εταιρείας,
προσθέτοντας πως οι σεισμικές έρευ-
νες έχουν ολοκληρωθεί στα «οικόπε-
δα» 2 και Ιόνιο της Δυτικής Ελλάδας,
ξεκινούν στον Κυπαρισσιακό κόλπο
και βρίσκονται σε προχωρημένο στά-
διο στην Κρήτη. 

Σε ό,τι αφορά το κομβικό ζήτημα της
προσφυγής περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας κατά των περιβαλλοντικών όρων
που διέπουν τις σεισμικές έρευνες
στην Κρήτη, ο κ. Σιάμισιης τόνισε πως
εφόσον προκύψει ανάγκη, θα υπάρξει
προσαρμογή ώστε να προχωρήσουν

οι εργασίες. 
Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών

θα απαιτηθεί διάστημα 12-18 μηνών
για την ερμηνεία των δεδομένων, από
την οποία θα εξαρτηθεί η απόφαση για
πραγματοποίηση ή μη ερευνητικής
γεώτρησης. 

Δέσμευση 
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αμερι-

κανικός ενεργειακός κολοσσός Ex-
xonMobil πρόσφατα επιβεβαίωσε εκ
νέου τη δέσμευσή του για την ολοκλή-
ρωση του τρέχοντος προγράμματος

ερευνών κοιτασμάτων φυσικού αερί-
ου στις θαλάσσιες περιοχές της Κρή-
της, σε συναντήσεις που είχε με την
ελληνική πλευρά την Παρασκευή 9
Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη και στις 14
Δεκεμβρίου στην Κρήτη. Στην πρώτη
μετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής
Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναν-
θράκων και Ενεργειακών Πόρων
(ΕΔΕΥΕΠ) Άρη Στεφάτο και ο αντιπρό-
εδρος της ExxonMobil, υπεύθυνος για
τις περιοχές ΜΕΝΑ/Ανατολική Μεσό-

γειο και των Διεθνών Διακυβερνητι-
κών Σχέσεων, Ρόχντι Γιούνσι.

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στο
επιχειρησιακό πεδίο των σεισμικών
ερευνών στην Κρήτη ανάμεσα στον
Στεφάτο και υψηλόβαθμα στελέχη
της ExxonMobil, καθώς και της νορ-
βηγικής εταιρείας PGS, που υλοποιεί
τις εργασίες με το ειδικό σεισμογρα-
φικό σκάφος Sanco Swift. Στη συ-
νάντηση που πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη, η ExxonMobil δήλωσε
αποφασισμένη να συνεχίσει και την
επόμενη φάση των ερευνών, που θα
είναι το 2024, ενώ καταγράφηκε η αι-
σιοδοξία των δύο πλευρών για το
αποτέλεσμα των εργασιών αλλά και
για τον εντοπισμό πιθανών στόχων
φυσικού αερίου. 

Περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο φό-
ρος που θα αποδώσει η Helleniq Energy για τα υπερέ-
σοδα του 2022, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση των θεωρούμε-
νων ως υπερκερδών των πετρελαϊκών διυλιστικών
ομίλων κατά το 2022. 

Οι «υποχρεώσεις» της Helleniq Energy ανέρχονται σε
300-350 εκατ. ευρώ, καθώς το τελικό ποσό θα οριστικο-
ποιηθεί στο κλείσιμο της χρονιάς. Από την πλευρά του, ο
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης
ανέφερε, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Δευτέρα, πως μέσα από μια σειρά δρά-
σεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Helleniq Energy
έχει ήδη επιστρέψει ένα σημαντικό ποσό από τα υψηλά
κέρδη του 2022 στην κοινωνία και πρόσθεσε ότι είναι
λογικό ο κλάδος της διύλισης να καλείται να συνεισφέ-
ρει στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Helleniq
Energy, υπάρχουν δύο σημεία κριτικής στον τρόπο που
αποφασίστηκε η φορολόγηση σε επίπεδο ΕΕ, με δεδο-
μένο ότι υπάρχει σχετική κοινοτική οδηγία. 

Πρώτον, δεν ελήφθη υπόψη ότι ο κλάδος της διύλι-

σης στη χώρα μας είναι κατεξοχήν εξαγωγικός, που
σημαίνει ότι συνεισφέρει καθοριστικά στην οικονομία,
την απασχόληση και τις επενδύσεις. 

Δεύτερον, φορολογούνται τα υποχρεωτικά αποθεμα-
τικά που τηρούν οι εταιρείες ως αποθέματα ασφάλειας.
Τα αποθέματα αυτά παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως
προς την αποτίμησή τους, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να
εμφανίζουν λογιστικά κέρδη ή ζημιές ανάλογα με την τι-
μή. Αυτά τα λογιστικά κέρδη αποφασίστηκε να φορολο-
γηθούν, κάτι που αποτελεί αρνητική εξέλιξη. 

Μ. Μ.

«Σταθερά στον προσανατολισμό της Helleniq Energy η στήριξη της κοινωνίας»

Υδρογονάνθρακες
ο θησαυρός!

Στο «μικροσκόπιο» ξένων πετρελαϊκών οι έρευνες 
στα «μπλοκ» Ιονίου και Κρήτης
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Ο
ι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Πολι-
τειών ανακοίνωσαν ότι απήγγειλαν κατη-
γορίες σε οκτώ άτομα για χρηματιστηρια-
κή απάτη, υποστηρίζοντας ότι καρπώθη-

καν περίπου 114 εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποι-
ώντας το Twitter και το Discord για να χειραγωγή-
σουν συγκεκριμένες μετοχές.

Οι οκτώ άνδρες φέρεται να ήταν επιτυχημένοι
traders στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και στη συνέχεια συμμετείχαν σε ένα
λεγόμενο σύστημα «άντλησης και απόρριψης»
προωθώντας συγκεκριμένες μετοχές στους ακό-
λουθούς τους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δήλω-
σε ότι έχει υποβάλει σχετικές αστικές κατηγορίες
εναντίον των κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι
επτά από τους κατηγορούμενους χρησιμοποίησαν το
Twitter και το Discord για να ενισχύσουν τις μετοχές.
Ο όγδοος κατηγορείται για υποβοήθηση του προ-
γράμματος με το podcast του.

«Η απάτη σε μετοχές πλήττει αθώους επενδυτές και
υπονομεύει την ακεραιότητα των αγορών μας», δή-
λωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Κένεθ Πολάιτ
του Ποινικού Τμήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα άτομα που κατηγορήθηκαν ήταν οι κάτοικοι του
Τέξας Edward Constantinescu, Perry Matlock, John
Rybarczyk και Dan Knight, μαζί με τους κατοίκους
της Καλιφόρνια Gary Deel και Tom Cooperman, Ste-
fan Hrvatin από το Μαϊάμι και Mitchell Hennessey

από το Hoboken του New Jersey.
Όπως αναφέρει το Reuters, o Matlock δήλωσε

αθώος μετά τη σύλληψή του την Τρίτη, σύμφωνα με
δικαστήριο.

Πάνω από το ένα τέταρτο των Gen Zers λαμβάνουν
τις οικονομικές συμβουλές τους από τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση
Προσωπικών Οικονομικών Συμβούλων (NAPFA).

«Οι νέοι έφηβοι αγοράζουν πράγματα όπως NFT
και άλλες κερδοσκοπικές επενδύσεις και συχνά συμ-
μετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες που αυξάνουν
τις τιμές αυτών των πραγμάτων», λέει ο Lorenz.

Η έρευνα
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της NAPFA, πά-

νω από το ένα τρίτο (34%) των Αμερικανών Millen-
nials και Generation Z λένε ότι η έλλειψη οικονομι-
κής καθοδήγησης εμποδίζει την ικανότητά τους να

προετοιμαστούν για τη συνταξιοδότηση. Οι Millen-
nials ανέφεραν ότι αισθάνονται πιο απροετοίμαστοι
όταν πρόκειται για το μέλλον τους (38%), με περίπου
το 30% των ερωτηθέντων Gen Z να αισθάνονται απρο-
ετοίμαστοι.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης
ότι περισσότερο από το ένα τρίτο (39%) των Αμερι-
κανών κάτω των 65 ετών λαμβάνουν τις οικονομι-
κές συμβουλές τους στο διαδίκτυο ή από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, πάνω από το ένα
τέταρτο των Αμερικανών Gen Z λαμβάνουν τις οι-
κονομικές συμβουλές τους από τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης.

Το YouTube φαίνεται να είναι το πιο δημοφιλές μέ-
ρος για τους Gen Z (63%) και τους Millennials (71%) για
να συζητήσουν τον οικονομικό σχεδιασμό τους, ενώ
το TikTok κερδίζει δημοτικότητα, καθώς το προτι-
μούν οι Gen Z (56%). Περισσότερο από το 60% των
ερωτηθέντων που λαμβάνουν τις πληροφορίες τους
στο Διαδίκτυο λένε ότι έχουν ενεργήσει βάσει αυτής
της συμβουλής.

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά από την Atomik
Research σε 2.006 ενήλικες ηλικίας 22 έως 64 ετών
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Influencers στο στόχαστρο της SEC 
Οι συλληφθέντες  κατηγορούνται 

για απάτη  με μετοχές 
και  ότι καρπώθηκαν περίπου 

114 εκατομμύρια δολάρια



Τ
α φθηνά δάνεια με χαμη-
λό επιτόκιο αποτελούν το
«κλειδί» για την επιτυχία
του προγράμματος «Σπίτι

μου», το οποίο τίθεται σε εφαρμο-
γή από την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Τα χαρακτηριστικά του προγράμ-
ματος στεγαστικής πολιτικής πα-
ρουσιάστηκαν από τον υπουργό
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη στη
Βουλή και είναι τα εξής:

1. Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα
«Σπίτι μου» θα πληρώνουν δόση στε-
γαστικού δανείου στο ύψος ενός
ενοικίου, καθώς το επιτόκιο θα αντι-
στοιχεί στο 1/4 των εμπορικών επιτο-
κίων, ενώ θα είναι μηδενικό για τρίτε-
κνες και πολύτεκνες οικογένειες. Το
δάνειο θα καλύπτει το 90% της εμπο-
ρικής αξίας του ακινήτου και ο ιδιώ-
της θα καταβάλλει το υπόλοιπο 10%. 

2. Το ανώτατο όριο αξίας της κα-
τοικίας που μπορούν να αγοράσουν
οι δικαιούχοι είναι τα 200.000 ευ-
ρώ, το ανώτατο όριο δανείου τα

150.000 ευρώ, δεν χρειάζεται εγ-
γυητής για το δάνειο, απαγορεύεται
η αγορά από συγγενή α’ βαθμού και
τίθεται 8μηνη προθεσμία (6+2 μή-
νες από την προέγκριση). Με τα πο-
σά αυτά είναι δυνατή η αγορά αξιο-
πρεπούς κατοικίας ακόμη και σε
ακριβές κατοικίες, αρκεί αυτές να
έχουν κατασκευαστεί πριν το 2007. 

3. Με το πρόγραμμα «Κάλυψη»,
1.000 ιδιωτικές κατοικίες που εί-
χαν δοθεί σε μετανάστες, θα δο-
θούν σε νέους ηλικίας 25-39 ετών,
οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Ελά-
χιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή
είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι ή μονο-
γονεϊκές οικογένειες. Οι ιδιοκτή-
τες που θα συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα «Κάλυψη» θα έχουν εγ-
γυημένο εισόδημα από το μίσθωμα
που θα καταβάλει το κράτος για τις
κατοικίες τους, οι οποίες θα διατε-
θούν σε νέους δικαιούχους του

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-
τος, ενώ το κράτος αναλαμβάνει
επίσης τις επισκευές.

4. Αξιοποιούνται αδόμητες και
αναξιοποίητες εκτάσεις του Δημο-
σίου με τη διαδικασία της αντιπα-
ροχής, όπου ιδιώτες θα κατα-
σκευάσουν κατοικίες, τις οποίες θα
χρησιμοποιούν, με χαμηλό ενοίκιο,
νέα ζευγάρια και οικογένειες. 

5. Με το πρόγραμμα «Ανακαινί-
ζω - Ενοικιάζω» παρέχεται επιδό-
τηση έως 40% με όριο τα 10.000 ευ-
ρώ και αφορά κατοικίες με επιφά-
νεια έως 100 τετραγωνικά μέτρα.
Με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω -
Ενοικιάζω» οι ιδιοκτήτες κλειστών
κατοικιών θα επιδοτηθούν για να
τις ανακαινίσουν, με προϋπόθεση
να τις διαθέσουν για μίσθωση του-
λάχιστον 3 ετών. Ο ιδιοκτήτης του
σπιτιού πρέπει να έχει οικογενει-
ακό φορολογητέο εισόδημα έως
40.000 ευρώ και ακίνητη περιου-
σία έως 300.000 ευρώ, ενώ πρέπει
να είναι δηλωμένο στο ηλεκτρονι-
κό έντυπο Ε2 ως «κενό». 

6. Όσα ακίνητα παραχωρήθηκαν
από το Δημόσιο, αλλά δεν έχουν
αξιοποιηθεί σε χρονικό διάστημα
15 ετών, θα ενταχθούν σε νέο πρό-
γραμμα στέγασης οικογενειών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ζεστό» χρήμα για
τους εργαζόμενους  
στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας  

Τις πιο χαρούμενες γιορτές των τελευταίων
10 ετών θα κάνουν οι 600 οικογένειες των ερ-
γαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στις
τσέπες των οποίων μπήκαν 1,2 εκατ. ευρώ
από τον νέο ιδιοκτήτη της ΟΝΕΧ Shipyards. 

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε εργαζόμενο
καταβλήθηκε το ποσό των 2.000 ευρώ που
αντιστοιχεί στο δώρο Χριστουγέννων και ένα
μηνιάτικο. Μάλιστα, το σωματείο των εργα-
ζομένων απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή
στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας του να επισκε-
φθεί τα ναυπηγεία, κάτι που έγινε χθες. Στην
επιστολή των εργαζομένων προς τον υπουρ-
γό αναφέρονται τα εξής: «Θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε για την καθοριστική συμ-
βολή σας προσωπικά ως υπουργός, ως
υπουργείο και ως κυβέρνηση τόσο κατά τα
τελευταία 3 χρόνια αλλά και ειδικά σε αυτήν
την ιστορική στιγμή εκκίνησης αποπληρω-
μής των χρημάτων μας πολύ πριν από τα
προβλεπόμενα και με ρίσκο του επενδυτή,
κάτι το οποίο ανακουφίζει 600 οικογένειες
που υπέφεραν πάνω από 10 χρόνια. Σας ευ-
χαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε κα-
λές γιορτές και καλά Χριστούγεννα». 

Τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό
Νίκο Παπαθανάση υποδέχτηκαν στις εγκα-
ταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ONEX Shipyards & Technologies Group κ.
Πάνος Ξενοκώστας, ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου Εργαζομένων κ. Νίκος Παπανικολάου
και δεκάδες εργαζόμενοι. Ο κ. Γεωργιάδης,
αφού ευχήθηκε καλές γιορτές μεταφέρον-
τας και τις ευχές του πρωθυπουργού, εκμυ-
στηρεύτηκε ότι όταν ξεκίνησε τη διαδικασία
εύρεσης επενδυτή για τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, κάποιοι του είχαν επισημάνει ότι «θα
φάω τα μούτρα μου και αν αποφασίσω να ση-
κώσω ψηλά αυτό το θέμα, θα καταστρέψω
την πολιτική μου καριέρα, καθόσον δεν θα
βρεθεί λύση και θα μου χρεώσουν όλη την
αποτυχία».
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Ο υπουργός Εργασίας 
Κ. Χατζηδάκης παρουσίασε
το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

που θα εφαρμοστεί από
την 1η Ιανουαρίου 2023

«Οδός Oνείρων» 
για νέους ιδιοκτήτες



Επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ μέχρι το
2030 προβλέπει το πλάνο της ΕΥΔΑΠ,
σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος Χ. Σαχίνης. Όπως είπε, για το
2023 προβλέπεται τριπλασιασμός των
εκτελεσθέντων έργων - επενδύσεων από
15 εκατ. ευρώ σε 45 εκατ. ευρώ. Το μεγα-
λύτερο μέρος των επενδύσεων της ΕΥ-
ΔΑΠ αφορά σε έργα στην Ανατολική Αττι-
κή, περί τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ 400 εκατ.
ευρώ αφορούν έργα μετασχηματισμού,
200 εκατ. ευρώ έργα αντικατάστασης του
δικτύου ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών και 250 εκατ. ευρώ νέες δραστηριότητες που μεγαλώνουν
τη δυνατότητα της εταιρείας να στοχεύσει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και αγορών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS28
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Α
πομένουν μόλις επτά
συνεδριάσεις για τη λή-
ξη της χρηματιστηρια-
κής χρονιάς και τουλά-

χιστον μέχρι και σήμερα δεν φαί-
νονται διαθέσεις για το παραδο-
σιακό «window dressing» και το
μόνο που ενδιαφέρει τους λίγους
ενεργούς traders είναι η μη υπο-
χώρηση του Γενικού Δείκτη χαμη-
λότερα των 900 μονάδων και η
ολοκλήρωση της χρηματιστηρια-
κής χρονιάς με οριακά κέρδη, προ-
κειμένου να φανεί ότι το ΧΑ υπε-
ραπέδωσε, έναντι των κύριων ευ-
ρωπαϊκών αγορών. Παράλληλα δεν
φαίνεται να υπάρχει διάθεση για να
επενδύσουν «φρέσκο» χρήμα στο
ΧΑ, οπότε το πιο πιθανό σενάριο εί-
ναι η διαπραγμάτευση σε στενό εύ-
ρος διακύμανσης για τον Γενικό

Δείκτη και κάποια επιλεκτικά πον-
ταρίσματα. Τεχνικά ο Γενικός Δεί-
κτης έχει δώσει ημερήσιο αγορα-
στικό σήμα, το οποίο αναιρείται με
επιστροφή χαμηλότερα των 893
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα

υψηλότερα των 893, δεν μπορεί να
αποκλειστεί κίνηση προς τις 931,
937-944, 958-960 και 973 μονά-
δες. Η επόμενη στήριξη στις 879,
869-861 μονάδες (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών).

Χρηματοδοτεί επένδυση 
της Πέτρος Πετρόπουλος η ΕΤΕ 

Δανειακή σύμβαση υπέγραψαν η Εθνική
Τράπεζα και η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η
οποία αφορά την πραγματοποίηση μίας νέας,
σημαντικής επένδυσης για την πράσινη με-
τάβαση, αλλά και την καινοτομία στην ελλη-
νική παραγωγή. Η επένδυση της Πέτρος Πε-
τρόπουλος ΑΕΒΕ, με την ονομασία Ecoshift,
συνολικού προϋπολογισμού €10 εκατ., χρη-
ματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0». Εστιάζει στον τομέα της ηλεκτροκίνη-
σης και της αποθήκευσης ενέργειας και συ-
νεισφέρει στην πράσινη μετάβαση της οικο-
νομίας και στην προώθηση της μικροκινητι-
κότητας.

Στρατηγική συνεργασία Cityzen
Parking - Trade Estates 

Η Cityzen ανέλαβε την εγκατάσταση αυ-
τόματων συστημάτων στάθμευσης Designa
στο νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail
Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, στον Πει-
ραιά. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου. Το εμπορικό πάρκο
που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 86, δίπλα
στη συμβολή με τον Κηφισό, αποτελεί ήδη
τον νέο πόλο έλξης για το καταναλωτικό
κοινό της Αθήνας.

Motor Oil για Αlpha
Δορυφορική Τηλεόραση 

Άπρακτη παρήλθε στις 19 Δεκεμβρίου
2022 η 10ήμερη προθεσμία για την υπο-
βολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέ-
λευσης, με σκοπό τη λήψη απόφασης επί
της παροχής ειδικής αδείας προκειμένου
η Motor Oil να παρέχει εγγύηση μέχρι του
ποσού των 9,8 εκατ. ευρώ υπέρ της συν-
δεδεμένης Alpha Δορυφορική Τηλεόρα-
ση ΑΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, η χορήγηση ειδικής άδειας του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για
την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδε-
μένης Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ
ισχύει για έξι μήνες.

Πενταετές συμβόλαιο με τη
Λοταρία του Οχάιο για την ανά-
πτυξη της στοιχηματικής της
πλατφόρμας Intralot Orion
υπέγραψε η Intralot. Ειδικότε-
ρα, και σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση, η Intralot θα αξιοποι-
ήσει τον υφιστάμενο λοταρια-
κό εξοπλισμό και υποδομή για
την εξυπηρέτηση της δραστη-
ριότητας του αθλητικού στοι-
χήματος για το δίκτυο λιανικών
πωλήσεων και τους παίκτες σε
όλη την Πολιτεία του Οχάιο. Το

έργο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023 σε 700 ήδη εγκεκριμένα σημεία πώλησης, που αναμένεται
να υπερβούν τα 1.000 τους επόμενους μήνες.

Λείπει το «φρέσκο» χρήμα στο Χρηματιστήριο

Intralot: 5ετές συμβόλαιο με τη Λοταρία του Οχάιο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030
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τη σύναψη σειράς συμβάσεων συνεργα-
σίας με ελληνικές βιομηχανικές εταιρεί-
ες, στο πλαίσιο του προγράμματος κατα-
σκευής των φρεγατών FDI για το Πολεμι-

κό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι προχώρησε η Naval
Group. Όπως ανακοινώθηκε, μέχρι σήμερα έχουν
ήδη υπογραφεί 23 συμβάσεις για τις φρεγάτες FDI
με 10 ελληνικές εταιρείες. Οι τελευταίες συμβάσεις
υπογράφηκαν στο Hellenic Pavilion κατά τη διάρ-
κεια της εκθέσεως Euronaval τον Οκτώβριο 2022.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, καθώς το σχέδιο
συμμετοχής της Ελληνικής Βιομηχανίας για τις
φρεγάτες FDI προχωρά, η Naval Group είναι έτοιμη
να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις συνεργασίες
αυτές για να φέρει περισσότερες επιχειρήσεις και
θέσεις εργασίας στην Ελλάδα μέσω και του προ-
γράμματος των κορβετών Gowind.

Ανεβάζει επίπεδο κυβερνοασφάλειας
η Τράπεζα Ηπείρου

Αυτά τα Χριστούγεννα η Lidl χαρίζει
χαμόγελα σε παιδιά 

Για μία ακόμη χρονιά, η εταιρεία προσφέρει τη
στήριξή της στο πολύτιμο έργο του οργανισμού
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στον δρόμο για ένα
καλύτερο αύριο. Από τις 19 Δεκεμβρίου και έως τις
7 Ιανουαρίου με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής
κάρτας Lidl Plus, η Lidl Ελλάς προσφέρει 0,10€
στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το
ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα διατεθεί για την
κάλυψη του κόστους λειτουργίας των 3 Κέντρων
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Αττική. 

Η Lidl Ελλάς, από
το 2012, έχει προ-
σφέρει συνολικά για
τη στήριξη του οργα-
νισμού «Το Χαμόγε-
λο του Παιδιού» πά-
νω από 1 εκατομμύ-
ριο ευρώ, ενώ τον Απρίλιο του 2015 διέθεσε στον
οργανισμό και ακίνητό της στη Νέα Μάκρη για να
χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας Νομού Αττικής. Έκτοτε καλύπτει σε
μηνιαία βάση όλα τα λειτουργικά έξοδα του Κέν-
τρου, έχοντας παραχωρήσει στον οργανισμό δύο
επαγγελματικά αυτοκίνητα, τα οποία επισκέπτον-
ται καθημερινά καταστήματα του δικτύου της Lidl
Ελλάς και λαμβάνουν προϊόντα για την κάλυψη
των αναγκών όλων των σπιτιών φιλοξενίας του
«Χαμόγελου του Παιδιού» στον νομό Αττικής και
στη Βόρεια Ελλάδα. 

Lamda: Μνημόνιο Συνεργασίας
με τον Δήμο Ελληνικού -
Αργυρούπολης

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και της
Lamda Development (100% θυγατρικής της Ελ-
ληνικό ΜΑΕ) με στόχο τα οφέλη της ανάπλασης
του έργου του Ελληνικού να διαχυθούν αμεσό-
τερα και ταχύτερα στο σύνολο των κατοίκων
του δήμου και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το μνημόνιο
υπέγραψαν, σε
ειδική εκδήλω-
ση, ο CEO της
Lamda Develop-
ment Οδυσσέας
Αθανασίου και ο
Δήμαρχος Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο
του Ελληνικού και συγκεκριμένα στο πρώτο
συγκρότημα κτιρίων που θα κατασκευάσει η
Lamda Development και θα παραδώσει στον
Δήμο του Ελληνικού - Αργυρούπολης εντός
του 2023, στο οποίο θα στεγαστούν τέσσερα
σωματεία ΑμεΑ (Αμυμώνη, Ερμής, Νίκη - Vic-
tor Artant, Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση
κατά Πλάκας).

Συμβάσεις συνεργασίας
ανακοίνωσε η Naval Group

Δέσμη μέτρων από τη ΜΕΒΓΑΛ 
για ενίσχυση των εργαζομένων της 

Σε οικονομικές ενισχύσεις για τη στήριξη του
προσωπικού της προχώρησε η ΜΕΒΓΑΛ, σε συνερ-
γασία με το Σωματείο Εργαζομένων «Ο Αξιός», κα-
θώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αν-
τιλαμβάνεται ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επι-
κρατούν λόγω του πληθωρισμού τούς έχουν επηρε-
άσει δυσμενώς. Ειδικότερα, τα μέτρα που ελήφθη-
σαν είναι: Εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση
300€ σε κάθε εργαζόμενο με τη μορφή δωροκάρ-
τας. Αύξηση του κατώτατου καταβαλλόμενου μι-
σθού της ΜΕΒΓΑΛ στα 780€ έναντι 713€ του νομο-
θετημένου κατώτατου μισθού, με αντίστοιχη αύξη-
ση και του κατώτατου καταβαλλόμενου ημερομί-
σθιου. Στοχευμένες μισθολογικές αυξήσεις με έμ-
φαση, αλλά όχι αποκλειστικά, στα χαμηλότερα μι-
σθολογικά κλιμάκια. Σημειώνεται ότι όλες οι αυξή-
σεις μισθών θα ενσωματωθούν στη μισθοδοσία του
Δεκεμβρίου.

Η Συνεταιρι-
στική Τράπεζα
Ηπείρου ανα-
βαθμίζει το επί-
πεδο ασφάλειας
που παρέχει
στους πελάτες
της με μια υπηρεσία συμπεριφορικής ταυτο-
ποίησης, επιτρέποντάς τους να πραγματο-
ποιούν συναλλαγές μέσω mobile banking με
μεγαλύτερη ασφάλεια και αμεσότητα. Η νέα
υπηρεσία αξιοποιεί τη λύση Τεχνητής Νοη-
μοσύνης της Quadible, νεοφυούς εταιρείας
που δραστηριοποιείται στον χώρο της κυ-
βερνοασφάλειας με βάση το Λονδίνο και την
Αθήνα, με την υποστήριξη της εταιρείας
Natech. Όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετι-
κή ανακοίνωση, η αντικατάσταση του κωδι-
κού ταυτοποίησης, που απαιτείται σε κάθε
συναλλαγή, με τη συμπεριφορική ταυτοποί-
ηση καθιστά τη Συνεταιριστική Ηπείρου την
πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα η οποία εφαρ-
μόζει λύση Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εν λό-
γω λύση βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο
πελάτης χρησιμοποιεί το smartphone του
και προσφέρει εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια
ως προς την ταυτοποίησή του, προλαμβάνον-
τας τις ψηφιακές απειλές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Παγκόσμια διάκριση 
για την Coca-Cola HBC
Ο Όμιλος Coca-
Cola HBC ανα-
δείχθηκε η κο-
ρυφαία εταιρεία
παγκοσμίως σε
θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης στον
κλάδο των ποτών, σύμφωνα με τον Δείκτη
Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI)
2022. Συγκεκριμένα, ο όμιλος σημείωσε γε-
νική βαθμολογία 93 στα 100, καταγράφοντας
αύξηση 6 μονάδων συγκριτικά με το προ-
ηγούμενο έτος, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Η βελτίωση επιτεύχθηκε χάρη στη
σταθερή επένδυση της εταιρείας στη βιώσι-
μη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την οικονομία
και την κοινωνία. Είναι η 12η συνεχόμενη
χρονιά που η Coca-Cola HBC βρίσκεται μετα-
ξύ των τριών κορυφαίων εταιρειών και η 6η
φορά που αναδεικνύεται ηγέτης του κλάδου.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η εικόνα ήταν αναμενόμενη. Το
Μπουένος Άιρες των 3 εκατ.
κατοίκων και 12,5 εκατομμυ-

ρίων στο σύνολο με το μητροπολιτικό,
άνοιξε την αγκαλιά του, για να υποδε-
χτεί τους πρωταθλητές κόσμου και
εκατομμύρια Αργεντινοί σε ολόκληρο
τον πλανήτη άπλωσαν τα χέρια τους για
να χαϊδέψουν το τρόπαιο, που έφερε
από τη Μέση Ανατολή ο Λιονέλ Μέσι
και η παρέα του, μετά τον συγκλονιστι-
κό τελικό στο Μουντιάλ του Κατάρ,
όπου νίκησαν 4-2 στα πέναλτι τη Γαλ-
λία, μετά το 2-2 του κανονικού αγώνα
και το 3-3 της παράτασης. Υπολογίζε-
ται ότι περίπου 10 εκατομμύρια χρή-
στες του internet παρακολουθούσαν

ζωντανά την πορεία του αεροπλάνου
που μετέφερε την αποστολή. Είχε και
καθυστέρηση, προσγειώθηκε στη Ρώ-
μη, αντί στη Μαδρίτη για ανεφοδιασμό.

Πρώτος, φυσικά, από το αεροπλάνο
κατέβηκε ο Λίο Μέσι, όπως υπαγό-
ρευσε το πρωτόκολλο, με το ιερό δι-
σκοπότηρο του ποδοσφαίρου στα χέ-
ρια και πίσω του ο κόουτς Λιονέλ Σκα-
λόνι. Και μετά, όλοι οι υπόλοιποι. Επι-
βιβάστηκαν σε ανοικτό πούλμαν και
σε σημειωτόν πήραν τον δρόμο για την
«καρδιά» του Μπουένος Άιρες, μέσα
σε πανζουρλισμό. Σε ντελίριο. Όπως
είχε γίνει στην Αθήνα το 2004, όταν η
εθνική Ελλάδας επέστρεφε με την
κούπα από το Euro 2004 της Πορτογα-

λίας. Παντού χαρούμενα πρόσωπα και
κρίση ανυπομονησίας μέχρι να περά-
σει από κοντά το πούλμαν των πρωτα-
θλητών κόσμου. Για μία χώρα που γέν-
νησε τον Ντιέγκο Μαραντόνα (και τον
πέθανε μετά από εγκληματική ενέρ-
γεια των γιατρών), 36 χρόνια ήταν πολ-
λά. Τότε, ο Ντιέγκο το ‘χε φέρει μονά-
χος του από τα γήπεδα του Μεξικού. Το
2014 ο Μέσι οδήγησε την «Αλμπισελέ-
στε» στον τελικό, αλλά έχασε 1-0 από
τη Γερμανία. Τώρα, στα 35 του κι ενώ ο
χρόνος τελείωνε, ο Λίο έφερε στον
λαό του την ευτυχία από τα χίλια μύρια
προβλήματα της καθημερινότητάς
του. Γι’ αυτό και ο λαός βγήκε στους
δρόμους για να γιορτάσει μια χαρά

που θα την κουβαλάει μέχρι το τέλος
της ζωής του. 

Η αποστολή των νικητών λίγο έλειψε
να έχει και ένα ανέλπιστο πρόβλημα
επάνω στο ανοικτό πούλμαν. Όταν οι
Λιονέλ Μέσι, Άνχελ Ντι Μαρία, Νικο-
λάς Οταμένδι, Ροντρίγκο Ντε Πολ και
Λεάντρο Παρέδες κάθισαν στο υπερυ-
ψωμένο τμήμα της εξέδρας, στο πίσω
μέρος, μία αδέξια κίνηση του οδηγού
τους έφερε… φάτσα με ένα καλώδιο.
Όλοι πρόλαβαν να σκύψουν εγκαίρως
και έτσι, στο παρά πέντε, αποφεύχθη-
κε κάποιος τραυματισμός για τους
αστέρες της Αργεντινής. Μοναδική
απώλεια ήταν το καπέλο του Παρέδες,
που χάθηκε στο πλήθος.

Εκατομμύρια 
Αργεντινοί 
σε ντελίριο 
ενθουσιασμού 
στην υποδοχή 
των πρωταθλητών 
κόσμου

Γλυκιά 
ανατριχίλα



Τ
ο Μουντιάλ τελείωσε, «μέσα τα κεφάλια».
Ένα 24ωρο ακριβώς μετά το τέλος του τελι-
κού στο Κατάρ, όπου η Αργεντινή αναδείχ-

θηκε πρωταθλήτρια κόσμου, στο «Ελ Πάσο» της
Καλλιθέας, στο παιχνίδι της τοπικής ομάδας με τον
Ολυμπιακό Β’, άρχισαν τα διαιτητικά «εγκλήματα»,
που είχαν ως αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του Ολυμ-
πιακού Β. Μαρινάκης να φτάσει στο γήπεδο στο
ημίχρονο και να μην επιτρέψει στην ομάδα να βγει
για το δεύτερο ημίχρονο! Ο διαιτητής Παπακων-
σταντίνου ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού (το παι-
χνίδι μετέδιδε η ΕΡΤ3), σφυρίζοντας επιθετικό φά-
ουλ, όταν ο επιτιθέμενος των «ερυθρόλευκων» είχε
απόσταση ενός μέτρου από τον αντίπαλό του. Ο
Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του επιτέθηκε στον
πρόεδρο της ΕΠΟ Τ. Μπαλτάκο και τον αρχιδιαιτητή
Μπένετ. Η απάντηση ήταν «συγγνώμη, λάθος». Το
διαιτητικό τρίο θα τιμωρηθεί. Καλημέρα θλίψη.

«Ντου» του Μαρινάκη στα αποδυτήρια Instagram: Ο Μέσι 
νίκησε τον Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία και στο Ιnsta-
gram! Η πρώτη ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι ως
παγκόσμιος πρωταθλητής -«CAMPEONES DEL
MUNDO!!!!!!!» (Παγκόσμιοι Πρωταθλητές)- στο
Instagram έχει γίνει η δημοσίευση με τα περισ-
σότερα likes (10 εκατομμύρια) για έναν αθλητή,
ξεπερνώντας τη δημοσίευση του Κριστιάνο Ρο-
νάλντο, όπου ο ίδιος και ο αρχηγός της εθνικής
Αργεντινής παίζουν σκάκι, όπως αναφέρει χα-
ρακτηριστικά το ESPN.

Μουντιάλ κάθε τρία χρόνια

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι ο πιο άπληστος πρό-
εδρος που πέρασε ποτέ από τη FIFA. Αφού τα
βρήκε όλα τέλεια στο Κατάρ, τώρα θέλει Μουν-
τιάλ κάθε τρία χρόνια, αφού απέτυχε να το κάνει
κάθε δύο. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει να διορ-
γανώσει και νέο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων
με 32 ομάδες. Να διακόπτονται τα πρωταθλήμα-
τα, για να παίζουν παγκόσμιο κύπελλο. 

Ο Τούρκος μάγειρας του
Ινφαντίνο με το τρόπαιο!

Η γελοιότητα της FIFA να δώσει διαπίστευση
«επίσημου καλεσμένου» εντός του αγωνιστικού
χώρου στον Τούρκο σεφ Νουσρέτ Γκιοκτσέ είχε
παρατράγουδα. Χωρίς να υπολογίσει κανέναν
κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθη-
σε ν’ αρπάξει το τρόπαιο από τα χέρια του Λισάν-
τρο Μαρτίνες! Για να φωτογραφηθεί, βέβαια, και
να μπει στο πλάνο της τηλεόρασης. Τι ακριβώς
είναι ο μάγειρας και πήρε τέτοια πρόσκληση;
Μαγειρεύει για τον Ινφαντίνο.

«Τώρα, μπορείς 
ν’ αναπαυθείς, Ντιέγκο»

Αφού το τρόπαιο γύρισε στην Αργεντινή, μετά
το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε
από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, μπορεί πια να
αναπαυθεί εν ειρήνη, όπως αναφέρει και η Ομο-
σπονδία της χώρας. Στα social media ανέβηκε
φωτογραφία με τον Μέσι να σηκώνει το τρόπαιο
και ο «Ντιεγκίτο» μαζί με τους γονείς του να τον
κοιτάζουν από τον ουρανό. «Και στον Ντιέγκο λέ-
με να αναπαυθεί εν ειρήνη, μαζί με τον Δον
Ντιέγκο και τη Λα Τότα, για όλη την αιωνιότητα».

Κωστούλας: «Οι ιδιοκτήτες των Big-4 παράγουν τοξικότητα»
Μεγάλη αλήθεια από τον απερχόμενο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ
Παναιτωλικός Φώτη Κωστούλα, ο οποίος πούλησε τις μετο-
χές του στον Αμερικανό Καμίνσκι: «Για να αλλάξει κάτι στο
ποδόσφαιρο, θα πρέπει να αλλάξουν οι ιδιοκτήτες των “με-
γάλων”. Οι 4 “μεγάλοι” παράγουν τοξικότητα και αυτό το ξέ-
ρουν όλοι, ποτέ δεν γίνεται μία πρόταση από μία μεγάλη
ομάδα που να γίνει αποδεκτή από όλους τους άλλους».

Πλήρη αγωνιστική έχει σήμερα και αύριο στη Super League 1, στην έναρξη 
του Β’ γύρου. Σήμερα: Λεβαδειακός - Άρης (15:00 NOVA), ΑΕΚ - Λαμία (17:00 Cosmote TV), 
Αστέρας Τρ. - Βόλος (17:00 NOVA), ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός (20:00 NOVA),
Ιωνικός - Παναθηναϊκός (21:30 Cosmote TV). Αύριο, Πέμπτη: ΟΦΗ - Ατρόμητος 
(17:00 Cosmote TV), Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (19:30 Cosmote TV). 

SPORTS
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Δεύτερος 
γύρος 
στη Super
League 1
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Η
επιτυχημένη σειρά «Maestro» του
Χριστόφορου Παπακαλιάτη «ταξι-
δεύει» για το Netflix. Το δραματι-
κό-κοινωνικό σίριαλ των εννέα

επεισοδίων με το «αστεράτο» καστ, ανήκει
πλέον στη μεγάλη συλλογή ταινιών και σει-
ρών της streaming υπηρεσίας, με προγραμ-
ματισμένη επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα στις
αρχές του 2023.

Είναι η πρώτη ελληνική παραγωγή που πήρε
το «εισιτήριο» για τον θαυμαστό κόσμο της on
demand πλατφόρμας, με τον πρωταγωνιστή
Χριστόφορο Παπακαλιάτη (υπογράφει το σε-
νάριο και τη σκηνοθεσία) να κάνει το πρώτο
του βήμα στις διεθνείς αγορές.

Η αναγγελία της συμφωνίας των δύο πλευ-
ρών έγινε τον προηγούμενο μήνα μ’ έναν ευ-
φάνταστο τρόπο από το Netflix μέσω Insta-
gram, ανακοινώνοντας πως: «Παραδίδονται
ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου από τον σπουδαίο
Έλληνα Maestro, Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Οι
εγγραφές ξεκίνησαν. Από 19 Δεκεμβρίου στο
Netflix» για τους συνδρομητές σε Ελλάδα και
Κύπρο.

Τις τελευταίες ώρες, ο τηλεοπτικός «Ορέ-
στης» αναδημοσιεύει τα ξένα εξώφυλλα της
σειράς, η οποία μεταφράστηκε ήδη στα ισπανι-
κά, ενώ το Twitter πανηγυρίζει την είσοδο του
«Μaestro» με ευχές για καλή τύχη.

Μαζί με την υπέροχη ιστορία που αγγίζει ση-
μαντικά προβλήματα των κλειστών κοινωνι-
κών κύκλων, οι τηλεθεατές σε ολόκληρο τον
πλανήτη θα ταξιδέψουν σε υπέροχα μέρη της
Ελλάδας από τους υπέροχους Παξούς και την
Κέρκυρα μέχρι και την Αθήνα απολαμβάνον-
τας θεαματικές σκηνές «ντυμένες» με το ατό-
φιο γαλανό και το χρυσοκίτρινο του καλοκαιρι-
νού ήλιου.

Όσο για τη δεύτερη σεζόν, προσδιορίζεται
προς την άνοιξη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα!

Η υπόθεση
O Ορέστης ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην

εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει,
από την αρχή, ένα Φεστιβάλ μουσικής. Αντιμέ-
τωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες
τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε
μία ακραία ερωτική ιστορία που θα αποτελέσει
κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά
προβλήματα, τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη
ομάδα ανθρώπων. Είναι όλοι συνδεδεμένοι με-
ταξύ τους και μ’ έναν τρόπο συνένοχοι σε αυτό

που θα ακολουθήσει.
Πρωταγωνιστούν: Χριστόφορος Παπακαλιά-

της, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης
Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντί-
νοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιάννης
Τσορτέκης, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλ-
κιάς, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Κίτσος, Σάν-
τρα Σαραφάνοβα, Τόνια Μαράκη και Γιώργος
Μπινιάρης.

Το τραγούδι της σειράς «Τυχερό αστέρι» υπο-
γράφει ο Κωνσταντίνος Βήτα.

Viva Greek Maestro!

Η σειρά του Χριστόφορου
Παπακαλιάτη «ταξιδεύει» 
για το Netflix



Αυτή κι αν ήταν αποκάλυψη! Η Δήμητρα Παπαδή-
μα εκμυστηρεύτηκε για πρώτη φορά πως ο Απόστο-
λος Γκλέτσος υπήρξε στο παρελθόν σφόδρα ερωτευ-
μένος μαζί της. Η ηθοποιός ανέφερε πως η γνωριμία
τους έγινε στη σειρά «Σοφία Ορθή» και πως ο συμ-
πρωταγωνιστής της σκεφτόταν σοβαρά να την ζητή-
σει σε γάμο από τον σύντροφό της Γιάννη Μποστα-
τζόγλου. «Θα πάρω μια ανθοδέσμη και θα πάω να του
πω ότι έτυχε να ερωτευτώ τη γυναίκα σου και θέλω
να την παντρευτώ», της είχε πει!

Του έκλεψε την καρδιά

Το μπλοκ του έρωτα

Το παθιασμένο ειδύλλιο της Βίκυς Κάβουρα
με τον Γιώργο Τζαβέλλα στάθηκε η αφορμή για
να «μπλοκάρει» η ηθοποιός στο Instagram την
άλλοτε καλή της φίλη και γνωστό μοντέλο Στέλ-
λα Γιαμπουρά. Η φιλία των δύο γυναικών, όπως
αναφέρουν πληροφορίες, σταμάτησε αιφνίδια
από την ξανθιά πρωταγωνίστρια και αφορμή
στάθηκε η ερωτική σχέση της πρώην εστεμμέ-
νης με τον γνωστό ποδοσφαιριστή το 2012. Οι
φήμες τότε ήθελαν το ζευγάρι ένα βήμα πριν
από τον γάμο, αλλά τελικά χώρισαν.

Επιστροφή on camera για την
Ανθή Σαλαγκούδη. Η δημοσιο-
γράφος ανέλαβε την παρου-
σίαση της πρωινής ενημερω-
τικής εκπομπής του ολοκαί-
νουργιου Action24 με τίτλο
«Κουβέντα να γίνεται», παρέα
με τον πολύ καλό συνάδελφό
της Γιώργο Παγάνη. Η πρώην
«Survivor» πόζαρε στα back-
stage με χαμόγελο επιτυχίας,
αποκαλύπτοντας: «Μπορεί να
υπήρχε το άγχος της πρεμιέ-
ρας, αλλά να ξέρετε το χαμό-
γελο είναι πέρα για πέρα αλη-
θινό!».

Χαμόγελα 
πρεμιέρας

ΕΕξόρμηση στο βουνό
Χριστούγεννα στο χωριό, Πρωτοχρονιά στην πόλη! Βαλί-
τσες ετοιμάζουν ο Σάκης Τανιμανίδης με τη Χριστίνα
Μπόμπα και τις δίδυμες κορούλες της Αριάνα και Φιλίπ-
πα. Το ζευγάρι επέλεξε για τις φετινές γιορτές την κοσμο-
πολίτικη Αράχωβα που αναμένεται να «βουλιάξει» από
κόσμο, ενώ, όπως δήλωσε ο παρουσιαστής, θα αλλάξουν
χρόνο στο ήδη σούπερ στολισμένο σπίτι τους στην Αθήνα
οικογενειακά, όπως απαιτεί το έθιμο.

Με δάκρυα
συγκίνη-
σης και λό-
για αληθι-
νής αγάπης
η Πηνελό-
πη Πλάκα
αποχαιρέ-
τησε τον
μικρό πι-
στό της φί-
λο Νέλο. Το
σκυλάκι
της πρωτα-
γωνίστριας
«έφυγε» για τον ουρανό λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα προκαλώντας της μεγάλη
θλίψη, όπως έγραψε στη σελίδα της:
«Καλό ταξίδι Νέλο. Σ’ αγαπάμε όλοι όσοι
γνώρισες, σύντομος ο δρόμος σου, αλλά
πολύ σημαντικός στη ζωή μου. Μαγικό
αυτό που έκανες…».
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Με τις γυναίκες της ζωής του

Αποχαιρετισμός 
στον Νέλο

E
να σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο με τον Δημήτρη
Παπαμιχαήλ ανάμεσα στις δύο συζύγους του, την τέως
και την νυν, τότε, Αλίκη Βουγιουκλάκη και Νανά Ειλικρι-
νή έδωσε στη δημοσιότητα το Elenas diary: «Έπειτα από

το διαζύγιό του με τη λαμπερή πρωταγωνίστρια, ο Δημήτρης Παπα-
μιχαήλ παντρεύτηκε το 1975 τη Νανά Ειλικρινή, με την οποία έμει-
ναν μαζί μέχρι το 1990. Η δεύτερη σύζυγος αγάπησε πολύ τον γιο
του Γιάννη και στο βιβλίο “ Έχω ένα μυστικό” την χαρακτηρίζει πο-
λυαγαπημένη αλλά και πυροσβέστη, αφού ήταν εκείνη που δρούσε
σαν ασπίδα στις σχέσεις με τον πατέρα του. Αλλά και η Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη στο τέλος αγάπησε τη δεύτερη κυρία Παπαμιχαήλ. Από
εκεί που δεν ήθελε να την βλέπει, έγιναν κολλητές!, παραπονιόταν ο
Δημήτρης Παπαμιχαήλ, με την Αλίκη να λέει χαρακτηριστικά: Με
την Νανά κάναμε μαζί στρατό με τον Δημήτρη.



Α
υξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο
αντιμετωπίζουν όσοι πάσχουν από
Ήπια Αυτόνομη Έκκριση Κορτιζόλης,
μία πάθηση των επινεφριδίων που εί-

ναι πολύ συχνότερη απ’ ό,τι υπολογιζόταν μέχρι
σήμερα. Μία διεθνής ερευνητική ομάδα, με επι-
κεφαλής το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο
Ηνωμένο Βασίλειο, διεξήγαγε τη μεγαλύτερη
προοπτική μελέτη που έχει γίνει ποτέ για το θέμα
και τα ευρήματά της οδήγησαν τους επιστήμονες
να ζητούν να καθιερωθεί ο τακτικός έλεγχος και η
αξιολόγηση των ατόμων αυτών και κυρίως των
γυναικών μετά την εμμηνόπαυση για υπέρταση
και διαβήτη τύπου 2. 

«Έως και το 10% των ενηλίκων έχουν κάποιο ογ-
κίδιο στα επινεφρίδια, οι οποίοι είναι αδένες που
βρίσκονται πάνω από τα νεφρά και παράγουν ορ-
μόνες, μεταξύ των οποίων η αλδοστερόνη, η

αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Τις περισσότερες
φορές ανακαλύπτεται τυχαία, κατά τη διάρκεια
κάποιας απεικονιστικής εξέτασης που γίνεται για
άσχετο με τα επινεφρίδυα λόγο και γι’ αυτό ονο-
μάζεται τυχαίωμα επινεφριδίου ή επινεφριδίωμα
(adrenaloma). 

Η πιθανότητα ανάπτυξής του αυξάνεται με τη
γήρανση. Ενώ ο κίνδυνος είναι 3% στα άτομα ηλι-
κίας 50 ετών, στα 70 έτη αυξάνεται στο 7%. Αν και
τα περισσότερα επινεφριδιώματα δεν προκαλούν
προβλήματα υγείας, πρέπει να ελέγχονται τακτι-
κά, αφού ένα ποσοστό αυτών μπορεί να γίνουν αι-
τία δυσλειτουργιών και επικίνδυνων νόσων»,
εξηγεί ο Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ και Διευθυντής της Χειρουργι-
κής Κλινικής κ. Δημήτρης Λινός. Ένα μικρό πο-
σοστό τους είναι κακοήθεις όγκοι, είτε καρκίνος
φλοιού επινεφριδίου, είτε όγκος που αποτελεί

μετάσταση από καρκίνο άλλου οργάνου. Άλλοι
δημιουργούν προβλήματα εξαιτίας της υπερέκ-
κρισης οποιασδήποτε από τις ορμόνες που φυ-
σιολογικά εκκρίνουν τα επινεφρίδια (π.χ. υπε-
ραλδοστερονισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, Σύν-
δρομο Cushing) και τότε ονομάζονται λειτουργι-
κοί. Η μεγάλη πλειονότητά τους όμως είναι κα-
λοήθεις και μεγάλο ποσοστό αυτών έχει ενδείξεις
περίσσειας ορμονών. Όσον αφορά συγκεκριμένα
στην κορτιζόλη, όταν υπάρχει υπερβολική έκκρι-
ση που δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες
όπως σε λήψη φαρμάκων ή σε εγκυμοσύνη, αλλά
σε όγκο, ο ασθενής εμφανίζει αλλαγές στην εμ-
φάνισή του, όπως κοιλιακή παχυσαρκία, πορφυ-
ρές ραγάδες στο δέρμα, αλλά και μεταβολικά
προβλήματα. Πρόκειται για άτομα με Σύνδρομο
Cushing. 

Σε κάποιους όμως η έκκριση κορτιζόλης δεν
είναι υπερβολική, αν και είναι πάνω από τα φυ-
σιολογικά όρια. Η Ήπια Αυτόνομη Έκκριση Κορ-
τιζόλης (MACS), είναι πολύ πιο συχνή από το Σύν-
δρομο Cushing. Παλαιότερες μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι το 1/3 των ατόμων με τυχαιώματα επινε-
φριδίων έχουν Ήπια Αυτόνομη Έκκριση Κορτιζό-
λης χωρίς να υπάρχουν εξωτερικά χαρακτηριστι-
κά που να το υποδεικνύουν. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Επιβάλλεται να καθιερωθεί τακτικός
έλεγχος και η αξιολόγηση 
των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση
για υπέρταση και διαβήτη τύπου 2

Πότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαγιγνώσκονται με επινεφριδιακό τυχαίωμα εξαιτίας της
βελτίωσης των απεικονιστικών τεχνικών. Μόλις ανακαλυφθεί, απαιτείται προσεκτικότερη
διερεύνηση, ώστε να προσδιοριστεί εάν πρόκειται για καλοήθη και πράγματι ασυμπτωμα-
τικό όγκο ή στην πραγματικότητα παράγει μικρές ποσότητες κορτιζόλης, οπότε τότε χρει-
άζεται χειρουργική θεραπεία. 
«Η σύγχρονη τεχνική της οπισθοπεριτοναϊκής ενδοσκοπικής επινεφριδεκτομής είναι κα-
λύτερη και ασφαλέστερη τεχνική από τη λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή. Ο λόγος είναι
ότι τα επινεφρίδια δεν βρίσκονται στη λαπάρα (τον περιτοναϊκό χώρο της κοιλίας) αλλά οπι-
σθοπεριτοναϊκά. Έτσι, με την οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική προσπέλαση δεν εισέρ-
χονται τα χειρουργικά εργαλεία στην περιτοναϊκή κοιλότητα ούτε υπάρχει η ανάγκη κινη-
τοποίησης του παχέος εντέρου, του σπληνός, ακόμα και του παγκρέατος, που απαιτείται
στη λαπαροσκοπική τεχνική», καταλήγει ο Καθηγητής Δημήτρης Λινός.

Ο ρόλος του διαβήτη 
και της υπέρτασης Δημήτρης Λινός, Καθηγητής 

Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ και Διευθυντής 

της Χειρουργικής Κλινικής

Π Α Θ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Π Ι Ν Ε Φ Ρ Ι Δ Ι Ω Ν



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς αυτή η μέρα είναι θετι-
κή. Γενικότερα το Χειμερινό Ηλιοστάσιο
επενεργεί στο να κατακτήσετε κάποια καλύ-
τερη επαγγελματική δραστηριότητα, να ανα-
βαθμίσετε την κοινωνική σας θέση και να
βάλετε στόχους για να πετύχετε αυτό που
πραγματικά σας αξίζει.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μακροπρόθεσμοι στόχοι θα ευνοηθούν το
επόμενο διάστημα, όπου είναι μία καλή
στιγμή για ταξίδια, σπουδές και υποθέσεις
που αφορούν μακρινούς τόπους. Σήμερα
αλλάξτε πράγματα που δεν σας αρέσουν και
απομακρυνθείτε από πρόσωπα που σας δη-
μιουργούν προβλήματα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η ημέρα σας είναι αρκετά καλή, ιδίως αν
ανήκετε στις πρώτες μέρες του ζωδίου σας.
Ο Ήλιος προχωρά στον 8 τομέα σας, όπου
λειτουργεί με έναν εσωτερικό τρόπο, ανα-
δεικνύοντας τα χρήσιμα, που θα σας φέρουν
πιο κοντά στους στόχους σας.   

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ξεκινά για εσάς μία περίοδος που θα σας
απασχολήσουν έντονα οι διαπροσωπικές σας
σχέσεις. Είναι καιρός να αναθεωρήσετε και
να επισημάνετε τα θετικά, αλλά και τα αρνητι-
κά μίας σχέσης σας ή μιας συνεργασίας.

Λέων
(23/7-22/8)
Μία αρκετά θετική ημέρα για εσάς, ιδίως αν
ανήκετε στο πρώτο πενθήμερο του ζωδίου
σας. Περνώντας ο Ήλιος στον τομέα της ερ-
γασίας σας, θα βρεθείτε ενεργοί σε αυτόν
τον τομέα, αλλά και θα φροντίσετε την οποι-
αδήποτε αναφορά πάνω στα θέματα της
υγείας σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, η εποχή αυτή σας
ταιριάζει, βάζοντας στο πρόγραμμα τα δημι-
ουργικά σας σχέδια. Για το επόμενο εξάμη-
νο φροντίστε τις επαγγελματικές σας δρα-
στηριότητες, αλλά και τα συναισθήματά σας.
Σήμερα η Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη
φροντίζει το οικογενειακό σας περιβάλλον.   

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ήλιος προχωρά στο ζώδιο του Αιγόκε-
ρoυ, όπου το σπίτι σας, η οικογένεια, ο
επαγγελματικός σας χώρος γίνονται τα ση-
μεία δράσης σας. Η Σελήνη σήμερα στον
τρίτο τομέα σας, σας δίνει την επιθυμία να
επικοινωνήσετε και να μεταφέρετε ειδή-
σεις στους άλλους, προσοχή μόνο στις
υπερβολές.   

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το άνοιγμα των γνωριμιών σας, αλλά και ο
τρόπος επικοινωνίας σας είναι σημαντικά
για να σας βοηθήσουν την περίοδο αυτή.
Κάποια αγορά, μία εύνοια στα οικονομικά
σας, αλλά και ένα δώρο θα σας κάνουν χα-
ρούμενους.        

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο επε-
νεργεί πολύ βοηθητικά, εφόσον θα σχημα-
τίσει τρίγωνο με τον Δία και θα σας φέρει
πιο κοντά με τις επιθυμίες σας. Ο Ήλιος θα
φωτίσει τα εισοδήματά σας, βάζοντας νέες
συνθήκες πάνω σε αυτόν τον τομέα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Ήλιος λίγο πριν τα μεσάνυκτα περνά στο
δικό σας ζώδιο, όπου και επίσημα βρισκό-
μαστε στον Χειμώνα. Αρχίζουν λοιπόν τα γε-
νέθλιά σας, όπου η ενέργειά σας θα είναι στο
πιο καλό της σημείο, γι’ αυτό να προσέχετε
κάθε νέα σας αρχή να έχει μελετηθεί σωστά.    

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ήλιος θα βρεθεί σε ένα πολύ μυστικό ση-
μείο του ωροσκοπίου σας, όπου ό,τι υπάρχει
στο σκοτάδι, το υποσυνείδητό σας και σε κάθε
πτυχή των κρυφών επιθυμιών σας θα πάρουν
σάρκα και οστά ή θα χαθούν για πάντα. Η μέρα
αυτή θα έχει τη στήριξη φίλων, αν είστε γεν-
νημένοι τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε έτοιμοι να στεγάσετε τα νέα σας όνει-
ρα, τα συναισθήματα, τους ανθρώπους που
θα σας δώσουν χαρά. Απολαύστε αυτή την
περίοδο, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχετε κα-
λή παρέα και όμορφες στιγμές να ζήσετε
κοντά της.  
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Σήμερα, λίγο πριν τα μεσάνυκτα, 23.48
ώρα Ελλάδος, ο Ήλιος περνά στο ζώδιο
του Αιγόκερου και αρχίζει ουσιαστικά ο
Χειμώνας (Χειμερινό Ηλιοστάσιο), όπου

θα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου.
Είναι καιρός να αναπτύξουμε τα σχέδιά μας,
όπου θα τα δούμε να μεταμορφώνονται
σταδιακά για τους επόμενους έξι μήνες. Επίσης,
η Σελήνη το πρωί περνά στο ζώδιο του Τοξότη,
κάνοντας ένα όμορφο τρίγωνο με τον Δία,
φέρνοντας αισιοδοξία στα ζώδια της Φωτιάς των
πρώτων ημερών.
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Τα μαϊμουδάκια 
του Facebook και 
οι δράκοι των επιτοκίων

Δ
εν γνωρίζουμε με ποια κριτήρια ο αλγό-
ριθμος του Facebook έχει γεμίσει τη ροή
-σε αρκετούς λογαριασμούς με τους

οποίους η στήλη έχει ανταλλάξει εμπειρίες- με…
μαϊμουδάκια! Προφανώς, αυτά είναι τα «θέματα»
που πουλάνε στον ψηφιακό κόσμο. Γνωρίζουμε,
όμως, ότι στα καφενεία -σύγχρονα και παραδο-
σιακά-, δηλαδή στην πραγματική ζωή, ένα είναι το
θέμα συζήτησης: οι νέες δόσεις που προκύπτουν
για τους δανειολήπτες μετά τις τελευταίες αυξή-
σεις επιτοκίων. 

Οι θαμώνες ανταλλάσσουν εμπειρίες, λένε ο
ένας στον άλλον την περίπτωσή τους, και όλοι

μαζί αναμένουν το αποτέλεσμα της
κυβερνητικής παρέμβασης στους
τραπεζίτες. Δεν περιμένουν να μει-
ωθούν λίγο κάποιες χρεώσεις σε
τραπεζικές πράξεις, όπως τα εμβά-
σματα κ.ο.κ. Θέλουν να δουν τις τρά-
πεζες να κρατούν τα επιτόκια και τις
δόσεις σε ρεαλιστικά επίπεδα. 

Οι τράπεζες στηρίχθηκαν από το
κράτος, στηρίχθηκαν από την κοινω-
νία που δανείστηκε για να ενισχυ-
θούν, στηρίχθηκαν πάνω από όλα

από τους συνεπείς πελάτες τους. Εκείνους που
στέγνωσαν την κατανάλωσή τους, έμειναν με
ένα καφεδάκι στο χέρι (για να μείνουμε στο
παράδειγμα του καφενείου, έστω και στην take
away εκδοχή του) για διασκέδαση, ώστε να εί-
ναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

Αυτοί οι πολίτες, που δεν μετέτρεψαν σε κοι-
νωνικό πρόβλημα τη δική τους δυσκολία ή τον
δικό τους κακό προγραμματισμό, περίμεναν
κάποια στιγμή ένα χτύπημα στην πλάτη. Αντί
για αυτό, νιώθουν ένα χέρι στο κεφάλι να τους
βυθίζει στα βαθιά νερά των κόκκινων δανείων. 

Προφανώς, οι τράπεζες θα έχουν τα επιχειρή-
ματά τους. Αλλά στο σημείο που βρίσκεται ο
μέσος Έλληνας -ύστερα από δέκα χρόνια οι-
κονομικής κρίσης, με τον πόλεμο και την
ακρίβεια να αυξάνουν τις επιβαρύνσεις και
την αβεβαιότητα- το ζητούμενο δεν είναι οι
εξηγήσεις και οι δικαιολογίες, αλλά οι απαν-
τήσεις που βγάζουν νόημα (σ.σ.: βιώσιμο απο-
τέλεσμα). 

Ζητούμενο είναι η πολιτική για να μπορέσου-
με να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αλλιώς, σύν-
τομα θα μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα: με
υψηλό πληθωρισμό, δάνεια που θα πνί-
γουν τα νοικοκυριά, έναν νέο κύκλο δανει-
κών και αγύριστων και εκτόξευση των
οφειλών σε ταμεία και εφορία. 

Σας θυμίζει κάτι; Καταλαβαινόμαστε, έτσι
δεν είναι; Ο λόγος σε εσάς, αγαπητοί τρα-
πεζίτες.

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε,
και σας ευχαριστούμε! Γιατί δεν
γίνεται τα πάντα στη ζωή να είναι
συμφέρον και διπλωματία. Μερικά
πράγματα πρέπει να λέγονται ξε-
κάθαρα και ξάστερα. «Δεν πρόκει-
ται να συμφωνήσω με την πώληση
αεροσκαφών στην Τουρκία όσο
συνεχίζει τις πτήσεις πάνω από τα
νησιά στο Αιγαίο», τόνισε ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Εξωτερικών

Σχέσεων της Αμερικανικής Γε-
ρουσίας, Μπομπ Μενέντεζ. Επισή-
μανε, ακόμη, τις δηλώσεις Ερντο-
γάν με τις οποίες απειλεί την Αθή-
να με πυραυλικό χτύπημα και
έδειξε φωτογραφία του Τούρκου
προέδρου με τον Πούτιν της Ρω-
σίας και τον Ραϊσί του Ιράν! Σας ευ-
χαριστούμε, κύριε Πρόεδρε! Και
δεν το λέμε μόνος ως Έλληνες,
αλλά και ως πολίτες του κόσμου

μας, που θέλουμε οι πολιτικοί -ει-
δικά οι ισχυροί- να τηρούν στάση
αρχών. Να πορεύονται με τη
δύναμη της αλήθειας και
όχι των συσχετισμών. Μό-
νο έτσι μπορούμε να πι-
στεύουμε σε ένα ειρηνικό
μέλλον, σε έναν καλύτε-
ρο κόσμο. Η εναλλακτική
έχει μόνο αίμα, δάκρυα
και ιδρώτα…

� «Ποιος θα πάρει την ευθύνη να οδηγεί τη χώρα
συνέχεια σε εκλογές; Η μη αυτοδυναμία του πρώ-

του κόμματος δεν θα γίνει πρόβλημα της χώρας», δή-
λωσε σε συνέντευξή του ο Οδυσσέας Κωνσταντινό-
πουλος, στέλεχος με ιδιαίτερη βαρύτητα στο νέο ΠΑ-
ΣΟΚ. Δεν γίνεται να κάνουμε εκλογές κάθε μήνα, αλ-
λά αυτό προϋποθέτει ότι κάποιος θα συνεργαστεί με
το πρώτο κόμμα για να βγαίνουν τα κουκιά. Υπάρχει
τέτοια απόφαση; 

••••••••••••

� Για το θέμα των συνεργασιών μίλησε στον ΣΚΑΪ
και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμ-

μαχία, Δημήτρης Βίτσας. «Εμείς έχουμε κάνει πρότα-
ση στα προοδευτικά-δημοκρατικά κόμματα… αυτή η
πρόταση είναι σήμερα πάνω στο τραπέζι και αφορά το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ». Με αυτά και
με αυτά, μάλλον ενισχύεται (σ.σ.: με τη μη ύπαρξη ρεα-
λιστικής εναλλακτικής) η στρατηγική της ΝΔ για αυτο-
δυναμία. 

� Ράνια Σβίγκου, Γιώργος Βασιλειάδης και Μιχά-
λης Καλογήρου συντονίζουν την προσπάθεια

της Κουμουνδούρου για τη συγκρότηση των ψηφο-
δελτίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια διαδικα-
σία η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με τους νυν βου-
λευτές να αποτελούν τον κορμό της ομάδας και ορισμέ-
νες νέες προσθήκες κυρίως από τον χώρο της διεύρυν-
σης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. 

••••••••••••

� Από όσα, πραγματικά αμέτρητα, έχουν γραφτεί για την
Εύα Καϊλή τις τελευταίες ημέρες, η στήλη ξεχώρισε τη

μαρτυρία του Γιώργου Παπαχρήστου. Ο οποίος σε άρθρο
του περιγράφει πώς γνώρισε την Εύα, στο πλευρό του Σπύ-
ρου Βούγια, και φτάνει στην τελευταία τους συνάντηση στο
Στρασβούργο, το βράδυ της εκδήλωσης για τον Ανδρέα
Παπανδρέου τον περασμένο Ιούλιο. Καταθέτει πως ένιωσε
ότι η Εύα πήγε από υποχρέωση, χωρίς να ήθελε να είναι
εκεί και ότι αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν το «γυάλι-
νο, άδειο βλέμμα της»! Προφανώς, ήταν ήδη αλλού…

Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε…

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Μη με 
κρατάτε, 
αδέρφια μου! 
Φέρτε 
μου τον 
Ερντογάν! 


