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Τα παιδιά, 
τα φιλαράκια

τα καλά…
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ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

«Αριστεροί  
του χαβιαριού» 

και «φιλελεύθεροι 
πολυτελείας»
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«ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ» ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 

ΝΤΙΛΕΚ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ 

ΣΕΛ. 10

Το «LOCK» θα χτυπάει
στο πιλοτήριο των
Τούρκων δαιμονισμένα

ΡΕΥΜΑ
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Νέες χρεώσεις 
από τον Ιανουάριο 
•Τι ανακοίνωσε κάθε εταιρεία

ΣΕΛ. 13

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ηθική 
του μουτζούρη

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ 
«Ανάσα» το πλαφόν 
στο φυσικό αέριο

Γράφουν

με τον Γιάννη Αντύπα

της Αριστεράς 
του χαβιαριού 

Με τις ίδιες αυταπάτες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
επιχειρεί να αδράξει ψήφους ο Αλέξης Τσίπρας ΣΕΛ.  5

ΣΕΛ.  11

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 

ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ Μονοψήφια νούμερα για τη 2η Κυριακή 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ο ρόλος 
του  Έντι Ράμα 
και η «βόμβα» 
Μπερίσα 

Στο επίκεντρο 
η ασφάλεια 
των πολιτών 
Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία
για την εγκληματικότηταΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 17

ΣΕΛ. 14

Η «ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ»
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ
ΤΟΝ «ΣΟΥΛΤΑΝΟ»!

QATARGATE:
«ΚΕΛΑΗΔΗΣΕ»
Ο ΠΑΝΤΣΕΡΙ
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• Ποιους «δίνει» για το σκάνδαλο
• Ποιοι έχουν χάσει τον ύπνο τους 

ΤΑ ΔEΚΑ 
ΜΕΓAΛΑ 
ΨEΜΑΤΑ



Η
χαρά του Έντι Ράμα για τον φίλο του τον
Ερντογάν δεν φαίνεται απλά, αλλά πλη-
ρώνεται αδρά. Ο πρωθυπουργός της Αλ-
βανίας μίλησε με τα θερμότερα λόγια για

την Τουρκία στην υπογραφή της συμφωνίας για αγο-
ρά τριών οπλισμένων τουρκικών drones: «Το ευχαρι-
στώ δεν είναι αρκετό για τον φίλο μου Ερντογάν» και
πρόσθεσε:  «Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε στην
ίδια πλευρά και στρατηγικοί εταίροι με την Τουρκία».
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας διαφεύγουν οι
σχέσεις του Αλβανού πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Θυμίζουμε ότι στην επίσκεψη του
Ερντογάν στην Αλβανία τον Ιανουάριο του 2022, ο Ρά-
μα αποκαλούσε τον Ερντογάν «φίλο» του, προχω-
ρώντας ακόμη παραπέρα λέγοντας ότι είναι κάτι πε-

ρισσότερο από φιλία και ότι είναι «αδελφότητα». Η
στενή σχέση του Ράμα αποδίδει καρπούς, επειδή η
Αλβανία παρήγγειλε τα τουρκικής κατασκευής dro-
nes Bayraktar. Και όλως τυχαίως ο γαμπρός του Ερν-
τογάν, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, είναι στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Baykar Makina, η οποία κατασκευά-
ζει μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayra-
ktar. Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι ο Έντι Ράμα έχει δεχ-
θεί πολλές κατηγορίες για διαφθορά και όχι μόνο. Ο
αρχηγός της αλβανικής αντιπολίτευσης Λουλζίμ
Μπάσα κατηγόρησε τον Ράμα ότι δώρισε παράνομα
50 εκατομμύρια ευρώ στον ιδιοκτήτη του διυλιστηρί-
ου ARMO της Αλβανίας μέσω απλήρωτων φόρων.
Μαζί με αυτό, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες
του Ράμα εκτίει ποινή κάθειρξης 12 ετών με κατηγο-

ρίες για διαφθορά, διακίνηση ναρκωτικών και συμ-
μετοχή σε εγκληματική ομάδα. Συνεπώς, Ταγίπ Ερν-
τογάν και Ράμα έχουν αρκετά κοινά σημεία, με βασι-
κότερο ότι και οι δύο έχουν κατηγορηθεί για διαφθο-
ρά. Η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και σημαντικός
σύμμαχος για την Τουρκία -μέλος του ΝΑΤΟ- στη νο-
τιοανατολική Ευρώπη, με την περιοχή να είναι στρα-
τηγικής σημασίας για την Τουρκία λόγω ιστορικών
και οικονομικών δεσμών. Η προσωπική φιλία των
δύο ανδρών είναι σαφέστατα ένας παράγοντας που
καθορίζει τις κινήσεις της Αλβανίας γύρω από την
ΑΟΖ και το δικαστήριο της Χάγης προκειμένου να μη
δημιουργήσει νομικά προηγούμενα που θα δυσκολέ-
ψουν τον πρόεδρο της Τουρκίας.
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Οι δύο άνδρες 
έχουν έναν κοινό

παρονομαστή που τους
συνδέει άρρηκτα:

Έχουν κατηγορηθεί και 
οι δύο για υποθέσεις

διαφθοράς… Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά…
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Κ
αι μόνον η παρουσίαση από τον
υπουργό Επικρατείας Άκη
Σκέρτσο του ενοποιημένου
σχεδίου κυβερνητικής πολιτι-

κής για το 2023 αρκούσε για να περάσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης το μήνυμα της μη-
δενικής ανοχής του Μεγάρου Μαξίμου
σε… κρούσματα χαλάρωσης ή εφησυχα-
σμού σε σχέση με την εκπλήρωση των
προκαθορισμένων κυβερνητικών στόχων
ενόψει του κρίσιμου εκλογικού ραντεβού
του 2023. 

Ο πρωθυπουργός μπορεί κατά το κλείσι-
μο της τελευταίας για το 2023 συνεδρίασης
του υπουργικού συμβουλίου να ευχήθηκε
στους υπουργούς του ολιγοήμερες ανάσες
ενόψει του απαιτητικού νέου έτους, ωστό-
σο, φρόντισε να περάσει το μήνυμα ότι η
εκλογική προπαρασκευή θα πρέπει να
συμβαδίζει με τη χωρίς διακοπές και κα-
θυστερήσεις προώθηση του κυβερνητικού
έργου.

«Η δουλειά μας συνεχίζεται. Και μέχρι
να οδηγηθούμε στις εκλογές στο τέλος της
τετραετίας έχουμε ακόμη πλούσιο κοινο-
βουλευτικό έργο για το 2023», διεμήνυσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαιώνοντας
ακόμη μία φορά πως το μεγαλύτερο ατού
του κυβερνώντος κόμματος δεν είναι άλλο
από το παραχθέν έργο σε όλους ανεξαιρέ-
τως τους τομείς της κυβερνητικής πολιτι-
κής.

Έμπειρο και εν πολλοίς μπαρουτοκαπνι-
σμένο κυβερνητικό στέλεχος παρατηρού-

σε, δε, μετά το πέρας της συνεδρίασης του
υπουργικού συμβουλίου πως λίγους μήνες
πριν από τις εκλογές καμία προηγούμενη
κυβέρνηση στη χώρα δεν θα έμπαινε
στον… κόπο να παρουσιάσει σχέδιο δρά-
σης ανά υπουργείο για το εκλογικό έτος. 

Ουσιαστική οικονομική ένεση
Το μήνυμα Μητσοτάκη είναι σαφές: και

διά αυτού του τρόπου, το Μέγαρο Μαξίμου
θέλει να καταδείξει την προγραμματική του
ετοιμότητα ενόψει των εκλογών, επιχει-
ρώντας ταυτόχρονα να αναδείξει την προ-
γραμματική ένδεια των αντιπάλων του και
δη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως σχολιάζουν
στην κυβέρνηση, περιορίζεται στη στείρα
άρνηση και στη μηδενιστική προσέγγιση
του κυβερνητικού έργου.

Την ίδια ώρα, είναι κάτι παραπάνω από

σαφές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αι-
σθάνεται άνετα στο… γήπεδο της κοινω-
νικής πολιτικής και θεωρεί πως οι κυβερ-
νητικές παρεμβάσεις από τον καιρό της
πανδημίας έως και την τωρινή ενεργει-
ακή κρίση έχουν πείσει και τους πλέον
δύσπιστους για το φιλολαϊκό προφίλ της
κυβέρνησης, χωρίς να τίθεται εν κινδύνω
η ούτως ή άλλως εύθραυστη δημοσιονο-
μική ισορροπία.

Σε αυτό το μοτίβο, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης πέρασε στην αντεπίθεση και έκανε εκ
νέου λόγο για «αριστερούς του χαβιαριού»
και «φιλελεύθερους πολυτελείας» στο
φόντο των επικρίσεων που δέχεται η κυ-
βέρνηση για το μέτρο του market pass.

Επιδιώκοντας να καταδείξει την από-
σταση που χωρίζει τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης από τα πραγματικά προβλή-

ματα και τις αγωνίες της συντριπτικής
πλειονότητας των πολιτών, ο πρωθυ-
πουργός απέρριψε τις αιτιάσεις ΣΥΡΙΖΑ
και ΠΑΣΟΚ για «επιδοματική πολιτική και
προεκλογικά αντίδωρα», αντιτείνοντας
ότι το συγκεκριμένο μέτρο έρχεται ως
ακόμη μια ουσιαστική οικονομική ένεση
στη μεσαία τάξη, που ταλαιπωρείται από
τα απόνερα της αναταραχής που έχει
προκαλέσει διεθνώς η συνεχιζόμενη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία. 

«Δεν μπορεί τα 650 εκατομμύρια να είναι
ταυτόχρονα και “ψίχουλα” και “υπερβολι-
κά”. Δεν γίνεται να θεωρείται επιδοματική
μια πολιτική που αφορά το 85% των οικογε-
νειών. Ούτε να συγκρίνεται, βέβαια, ένα
προσωρινό μέτρο άμυνας σε έκτακτες κρί-
σεις με τα προεκλογικά “αντίδωρα” άλλων
εποχών. Και φοβάμαι πως αυτές οι επιπό-
λαιες προσεγγίσεις φανερώνουν απλώς
την αναλυτική αδυναμία και των “αριστε-
ρών του χαβιαριού”, όπως αποκαλούνται,
αλλά όσο και κάποιων “φιλελεύθερων πο-
λυτελείας” στη χώρα μας». 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

O πρωθυπουργός έκανε εκ νέου λόγο για «αριστερούς 
του χαβιαριού» και «φιλελεύθερους πολυτελείας»

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε η τροπολογία της κυβέρνη-
σης για το market pass, καθώς εκτός από τη ΝΔ υπερψήφισαν ο
ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάν-
τως, στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς
παρότι «αναγκάστηκε» να ψηφίσει την τροπολογία για το market
pass, επεδίωξε να ασκήσει κριτική σε υψηλούς τόνους, κατηγο-
ρώντας την κυβέρνηση για εμπαιγμό των πολιτών.
Ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Π. Σκουρλέτης χαρακτήρι-
σε την κυβέρνηση «Γκρέκο Μασκαρά», εξαπολύοντας σφοδρή
επίθεση για επικοινωνιακή προσπάθεια να κοροϊδέψει, να τα-

πεινώσει και να διαιωνίσει τα υπερκέρδη συγκεκριμένων επι-
χειρηματικών ομίλων. Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις της θε-
τικής του ψήφου, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δική του τροπολο-
γία για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και
μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%.  Ιδιαίτερα οξύς στην κριτική
του ήταν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κ.
Σκανδαλίδης που υποστήριξε ότι η ρύθμιση γυρίζει την Ελλάδα
70 χρόνια πίσω, καθώς -όπως είπε- πουθενά στον πολιτισμένο
κόσμο δεν διανοήθηκαν να θεσπίσουν τέτοιο μέτρο.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Καμία χαλάρωση
μέχρι τις κάλπες 

Market pass: Φωνάζει, αλλά ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ 

ΜHΝΥΜΑ ΜΗΤΣΟΤAΚΗ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ



Σ
το μικροσκόπιο του κυβερνητι-
κού επιτελείου βρίσκονται ολο-
ένα και περισσότερο τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των δημοσκο-

πήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
όπως εκτιμούν, έχει περισσότερη σημασία
να καταγραφεί το αποτύπωμα των συνε-
χών παρεμβάσεων που επιχειρούνται από
την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που απασχολούν τους πολίτες
και επηρεάζουν την καθημερινότητα και
δευτερευόντως να αξιολογηθεί η διαφορά
που καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου.

Με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρί-
ση στο επίκεντρο της συζήτησης κάθε νοι-
κοκυριού και επιχείρησης, στο Μέγαρο
Μαξίμου εκτιμούν ότι οι απαντήσεις που
δίνουν οι ψηφοφόροι όταν κρίνουν τους
διεκδικητές της πρωθυπουργίας, είναι κα-
θοριστικές και αυτή την ώρα κρίνονται ικα-
νοποιητικές. 

Καταλληλότερος
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δημοσκό-

πηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται κα-
ταλληλότερος για την αντιμετώπιση των
θεμάτων της ανάπτυξης και της οικονο-
μίας και μάλιστα με τη διαφορά να ξεπερνά
τις 10 ποσοστιαίες μονάδες: ο πρωθυ-
πουργός συγκεντρώνει 37% έναντι 26% του
Αλέξη Τσίπρα. 

Με δεδομένο ότι το δίλημμα έχει ήδη
διατυπωθεί διά στόματος πρωθυπουργού
ως «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», αυτή η υπε-
ροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στα θέμα-
τα της οικονομίας θεωρείται καθοριστική.
Κυρίως, όταν ακόμη και στο θέμα της δια-
χείρισης της ενεργειακής κρίσης ο πρω-
θυπουργός προηγείται, συγκεντρώνοντας
το 35% έναντι 27% του Αλέξη Τσίπρα, την
ώρα που η χώρα εισέρχεται στην καρδιά
του χειμώνα. 

Το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι
υπάρχει η δυνατότητα πάνω σε αυτά τα πο-
σοστά αποδοχής να «χτιστεί» μια ακόμη
καλύτερη εικόνα για την κυβέρνηση, κα-
θώς ένα από τα μέτρα στα οποία ποντά-
ρουν πολύ, το market pass, ακόμη δεν έχει
εφαρμοστεί. 

Τα Ελληνοτουρκικά
Ανάλογη η εικόνα και για την εξωτερική

πολιτική και την άμυνα της χώρας. Δεδο-
μένου ότι οι τουρκικές προκλήσεις συνε-
χίζονται με αμείωτο ρυθμό και η Άγκυρα
κατέχει τον ρόλο του απρόβλεπτου γείτο-
να, το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εμφανίζει ποσοστό αποδοχής που φθάνει
το 45% στη διαχείριση αυτών των θεμάτων,
έναντι 24% του Αλέξη Τσίπρα, θεωρείται
κρίσιμο, μπροστά σε μια περίοδο αστάθει-

ας, που εντείνουν μάλιστα οι επερχόμενες
εκλογές στην Τουρκία.

Στον απόηχο του θέματος των παρακο-
λουθήσεων, της υπόθεσης Πάτση, αλλά
και της υπόθεσης Σπυράκη, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης φαίνεται να διατηρεί ποσοστά

καταλληλότητας και στα θέματα που αφο-
ρούν στη διαφάνεια, όπου εμφανίζει ίδια
ποσοστά με τον Αλέξη Τσίπρα, της τάξεως
του 28%.

Στην κυβέρνηση, πάντως, επιμένουν ότι
οι κινήσεις που έγιναν για την αλλαγή του

πλαισίου λειτουργίας της ΕΥΠ και την απα-
γόρευση των κακόβουλων λογισμικών,
όπως επίσης και η θεσμική αντιμετώπιση
όλων των δημοσιευμάτων, με προσήλωση
στην έρευνα της Δικαιοσύνης, είχαν ως
αποτέλεσμα το θέμα της διαφάνειας να μη
μετατραπεί σε «αχίλλειο πτέρνα».

Καθώς, από άλλες δημοσκοπήσεις,
όπως της GPO, προκύπτει ξεκάθαρα ότι
στις κάλπες οι πολίτες θα προσέλθουν με
γνώμονα την ενεργειακή κρίση και την
ακρίβεια, την ανάπτυξη της οικονομίας και
στη συνέχεια τα θέματα διαφάνειας και Δι-
καιοσύνης, το κυβερνητικό επιτελείο
επενδύει στην εικόνα που διαμορφώνεται
σε αυτά τα πεδία.

Βυθίζεται το ΠΑΣΟΚ
Εκτός από τα ποσοστά αποδοχής του ίδι-

ου του πρωθυπουργού έναντι του Αλέξη
Τσίπρα πάντως, τα κυβερνητικά στελέχη
στέκονται και σε ένα άλλο σημείο των ευ-
ρημάτων των δημοσκοπικών ερευνών. Στη
μείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
αλλά και τα χαμηλά ποσοστά του ίδιου του
Νίκου Ανδρουλάκη.

Η Χαριλάου Τρικούπη μετρά ήδη μικρές
απώλειες εξαιτίας της υπόθεσης Καϊλή,
ενώ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απολαμ-
βάνει χαμηλότερα ποσοστά απ’ ό,τι το κόμ-
μα του: 7% για την αντιμετώπιση της οικο-
νομίας και της ανάπτυξης, 8% στην αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής κρίσης και 10%
στον τομέα της διαφάνειας. 

Όπως σημειώνουν, οι επιδόσεις αυτές
ενισχύουν το αφήγημα περί αυτοδυνα-
μίας, που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα και τη ρη-
τορική της «προοδευτικής διακυβέρνη-
σης», που θέτουν στον δημόσιο διάλογο
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης.
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Παράλληλα με την εσωτερική ατζέντα, στο Μέγαρο
Μαξίμου στρέφουν το βλέμμα τους και στο εξωτε-

ρικό, καθώς από αυτές τις εκλογές δικαίωμα
ψήφου θα έχουν -υπό προϋποθέσεις- και
απόδημοι Έλληνες. 
Έως σήμερα, όσοι έχουν εγγραφεί είναι μόλις
μερικές χιλιάδες, ωστόσο εκτιμάται ότι πλη-

σιάζοντας στην εκλογική αναμέτρηση και κυ-
ρίως μετά την προκήρυξη των εκλογών, ο αριθμός

αυτός θα αυξηθεί.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης τους έχει ήδη

καλέσει να σπεύσουν, καθώς σε κάθε περίπτωση η ώρα
της κάλπης πλησιάζει, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση
εργάζεται και ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημο-
κρατίας, που επιχειρεί να κινητοποιήσει τις οργανώσεις
στο εξωτερικό.
Μόνο το τελευταίο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει δώσει το «παρών» σε εκδηλώσεις με Έλληνες του
εξωτερικού στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, απευθύνον-
τας καθαρά το δίλημμα των εκλογών, αλλά και το πρό-
γραμμα της κυβέρνησης για τη συνέχιση των μεταρρυθ-
μίσεων και της ανάπτυξης της οικονομίας. 

Με το βλέμμα στους απόδημους  Έλληνες

Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε Ι Σ

Καθαρή υπεροχή 
του Μητσοτάκη 

Ο πρωθυπουργός «σαρώνει»
στους κεντροδεξιούς και
δεξιούς ψηφοφόρους
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«Μ
πορείς να κοροϊ-
δεύεις λίγους για πο-
λύ καιρό, πολλούς για
λίγο, αλλά όχι όλους

για πάντα», είχε πει κάποτε ο πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Αβραάμ Λίνκολν και είχε επαναλάβει αρ-
κετά χρόνια αργότερα ο... Αλέξης Τσίπρας
σε κάτι που θα μπορούσε και να είναι μια
στιγμή αυτοκριτικής.

Ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε, είναι ο άν-
θρωπος που έκανε διεθνή επιστήμη τη λέ-
ξη kolotoumba, την οποία η ισπανική «El
Pais» χρησιμοποίησε για να περιγράψει
τα πίσω - μπρος του ηγέτη της Καταλωνίας
Πουτζδεμόν σχετικά με τη μονομερή κή-
ρυξη ανεξαρτησίας και εξηγούσε πως ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την έκανε γνωστή
σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να μη λησμο-
νούν οι πολίτες, αξίζει να υπενθυμίζουμε
τα δέκα μεγάλα ψέματα της περίφημης
Αριστεράς του χαβιαριού, όπως τους απο-
κάλεσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης:

1Και τι ειρωνεία! Η σειρά από koloto-
umbes του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ είχε

επίσης ξεκινήσει με μια... μονομερή. Τη
μονομερή καταγγελία και ακύρωση του
μνημονίου. «Η μόνη εναλλακτική και σω-
τήρια πρόταση είναι η κατάργηση με έναν
νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων
λιτότητας», έλεγε πριν εκλεγεί, για να δια-
ψεύσει έπειτα ο ίδιος τον εαυτό του τον
Ιούλιο του 2015 με συνέντευξη στο κομμα-
τικό ραδιόφωνο, στην οποία ανέφερε «δεν
είπα εγώ ότι μπορούν να σκιστούν τα μνη-
μόνια με έναν νόμο».

2 Η... τρισκατάρατη Μέρκελ, που στην
ιστορική του -πλέον- ομιλία από τη

Λέσβο το 2014 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κα-
λούσε να «go back», έγινε στη συνέχεια «η
πολιτικός που έχει συναίσθηση της ευθύ-
νης και παρότι είναι στο κεντροδεξιό κόμ-
μα, είναι ανοιχτόμυαλη, όπως φάνηκε από
τη στάση της στο Προσφυγικό».

3 Ο Αλέξης Τσίπρας δεν «αγάπησε την
καρέκλα της εξουσίας», όπως ο

ίδιος δήλωνε. «Ποινήν έκτιε», θα μπορού-
σε να συμπληρώσει ο Βύρων Πολύδωρας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκαθαρίσει,
άλλωστε, πως «δεν είμαι πρωθυπουργός
παντός καιρού», ισχυριζόμενος εμμέσως
πλην σαφώς πως αν από την κάλπη του δη-
μοψηφίσματος δεν έβγαινε το «Όχι», ο
ίδιος θα παραιτούνταν. Το «Όχι» στην πρό-
ταση Γιούνκερ, τελικά, μπορεί να βγήκε
από την κάλπη, δεν έφτασε όμως μέχρι τις
Βρυξέλλες, απ’ όπου ο τότε πρωθυπουρ-
γός επέστρεψε με ένα μνημόνιο χειρότερο
και από αυτό που πρότεινε ο τότε πρόεδρος
της Κομισιόν.

4 «Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος παρά-
λογος, δεν διορθώνεται, καταργεί-

ται», δήλωνε τον Σεπτέμβρη του 2014 ο
Αλέξης Τσίπρας για έναν ακόμα... «επαί-
σχυντο» νόμο, που θα καταργούνταν επί
των ημερών του. Ο ΕΝΦΙΑ, βέβαια, παρέ-
μεινε ακούνητος για τα 4,5 χρόνια της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τον
Αλέξη Τσίπρα μάλιστα να καλεί τους πο-
λίτες να στηρίξουν την εθνική προσπά-
θεια και «να καταβάλουν τις τελευταίες
δόσεις του ΕΝΦΙΑ».

5 Πριν περάσει το κατώφλι του Μεγά-
ρου Μαξίμου, καλούσε τους Σαμαρά

και Βενιζέλο «να μη διανοηθούν να προ-
χωρήσουν σε πλειστηριασμούς πρώτης
κατοικίας». Ήταν η εποχή του «κανένα σπί-
τι στα χέρια τραπεζίτη». Η συνέχεια λίγο-
πολύ γνωστή. Νομοθέτηση ηλεκτρονικής
διεξαγωγής και τροπολογίες για την ποινι-
κοποίηση των κινητοποιήσεων κατά των
πλειστηριασμών, με την κομματική εφημε-
ρίδα να επιχαίρει που θα τιμωρηθούν οι
«στρατηγικοί κακοπληρωτές».

6 «Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο
χαρακτήρα των περιφερειακών αε-

ροδρομίων», έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας τον
Ιανουάριο του 2015. Πιθανότατα επρόκειτο

για διαφορετικά αεροδρόμια από τα 14 που
μεταβιβάστηκαν επί των ημερών του στη
Fraport, με τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό
να μιλά για «ένα σημαντικό μήνυμα με την
επένδυση των 1,234 δισ. ευρώ» και «μια
σημαντική στιγμή για την Ελλάδα».

7 Σε κάθε τόνο διεμήνυαν οι του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, με πρώτο τον πρόεδρο του κόμ-

ματος, ότι θα υπερασπιστούν και τον δημό-
σιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Στο τέλος του 2016
όμως, το 51% των μετοχών της ΔΕΗ περ-
νούσε στο Υπερταμείο ανοίγοντας τον δρό-
μο για την ιδιωτικοποίησή της.

8 «Καμία μείωση στις συντάξεις δεν
πρόκειται να αποφασιστεί, πρόκειται

για κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης»,
έλεγε στα τέλη του 2015 στο υπουργικό του
συμβούλιο ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν η πρώ-
τη ή η τελευταία κόκκινη γραμμή που ξε-
θώριαζε όμως; Ο «νόμος Κατρούγκαλου»
με τα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης
μείωσε τις συντάξεις.

9 Παρά τις kolotοumbes, ο Αλέξης
Τσίπρας συνέχισε με το αφήγημα

της «περήφανης διαπραγμάτευσης» και
του «παράλληλου προγράμματος» να πεί-

θει αρκετούς. Όχι όμως το ίδιο του το
κόμμα, από το οποίο μεγάλα κομμάτια
διασπάστηκαν, αφήνοντάς τον χωρίς
πλειοψηφία στη Βουλή. Για να καταφέρει,
λοιπόν, να συνεχίσει να κυβερνά ο Αλέξης
Τσίπρας, χρησιμοποίησε και πάλι το τα-
λέντο του στο ψέμα. Πρώτα δεσμεύτηκε
πως δεν θα πάει σε εκλογές για να εξα-
σφαλίσει τη θετική ψήφο ΝΔ, ΠΑΣΟΚ,
Ποταμιού στο πρόγραμμα για να απο-
φευχθεί το Grexit και έπειτα επιχείρησε...
εκλογικό αιφνιδιασμό, εξασφαλίζοντας
την ανανέωση της θητείας του.

Αν μη τι άλλο, αξιόπιστος.

10 Το καλύτερο σας το αφήσαμε για
το τέλος. Όταν ήταν πρωθυπουρ-

γός, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε σε συνέντευ-
ξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών»
πως «δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθε-
τήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα».
Παλιότερα, σε διακαναλική συνέντευξη
Τύπου στο Ζάππειο μιλούσε «για επαναφο-
ρά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ».
Το 2019 «ξεχάστηκε» και έριξε το αφορο-
λόγητο κάτω από τα 6.000 ευρώ, με αποτέ-
λεσμα οι περισσότεροι φορολογούμενοι να
πληρώσουν έως και 650 ευρώ υψηλότε-
ρους φόρους.

Σήμερα λέει πάνω-κάτω τα ίδια, μόνο
που το σανό δεν υπάρχει πλέον, ούτε βέ-
βαια το χαβιάρι… 

Η Αριστερά του χαβιαριού ξέμεινε από σανό 
- Με τις ίδιες αυταπάτες επιχειρεί να αδράξει ψήφους… 

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Τα αξέχαστα ψέματα
της «Gauche Caviar»

Α Λ Ε Ξ Η Σ  Τ Σ Ι Π Ρ Α Σ
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Β
αρύνουσας σημασίας είναι η
προγραμματισμένη επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού σή-
μερα στα χωριά της ελληνι-

κής μειονότητας στην Αλβανία. Και αυτό
διότι χθες μια δυσάρεστη έκπληξη περί-
μενε τον Νίκο Δένδια μόλις έφτασε στα
Τίρανα προκειμένου να συναντήσει την
ομόλογό του αλλά και τον πρωθυπουργό
Έντι Ράμα. 

Ο Ράμα ανακοίνωσε τη συμφωνία Αλ-
βανίας - Τουρκίας για τα τουρκικά μη
επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar. Ο
Αλβανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε,
μάλιστα, τον Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρί-
ζοντάς τον «στρατηγικό εταίρο», ενώ εν-
δεικτική του κλίματος είναι η συνέντευξη
που έδωσε ο Σαλί Μπερίσα, ο πρώην
πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο οποίος
αποκάλυψε πως με δάκτυλο της Τουρ-
κίας δεν προχώρησε η θαλάσσια συμφω-
νία των δύο χωρών το 2009.

Ο μοναδικός δρόμος
Στις κοινές δηλώσεις του με την

υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, ο
Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα στη διε-
θνή κοινότητα ότι το Διεθνές Δίκαιο και
το Δίκαιο της Θάλασσας είναι ο μοναδι-
κός δρόμος επίλυσης των διαφορών.
Αναφέρθηκε επίσης στην παραπομπή
οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας – Αλβανίας
στη Χάγη, η οποία προχωρά με πολύ αρ-
γά βήματα, ενώ εξαπέλυσε και επίθεση
στην Τουρκία ότι επιχειρεί να εισχωρή-
σει στα Δυτικά Βαλκάνια και να δημιουρ-
γήσει ζώνες επιρροής απομακρύνοντας
την περιοχή από την ευρωπαϊκή της προ-
οπτική.

Μήνυμα προς 
τη διεθνή κοινότητα

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε
στο πολιτικό επίπεδο για την επιτάχυνση
του διαλόγου στη βάση της υφιστάμενης
συμφωνίας επί της αρχής, που πετύχαμε
εδώ στα Τίρανα πριν από δύο χρόνια,
ώστε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβα-
σμό που θα μας επιτρέψει να καταθέσου-
με συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης για το θέμα της οριοθέτη-
σης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μας», είπε ο
κ. Δένδιας τονίζοντας: «Η επίλυση αυτού
του ζητήματος, η επίλυση του εμπολέμου
και οι δύο συμφωνίες για την αποφυγή

των συνοριακών επεισοδίων και για τη
συντήρηση των μεθοριακών πυραμίδων,
θα στείλει ένα μήνυμα προς τη διεθνή
κοινότητα. Ότι το Διεθνές Δίκαιο και το
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελούν
τη βάση για την επίλυση όλων των δια-
κρατικών διαφορών. Και αυτό το μήνυμα

είναι ιδιαιτέρως επίκαιρο, γιατί, δυστυ-
χώς, έχουν κάνει την εμφάνισή τους τά-
σεις αναθεωρητισμού και περιφρόνησης
του Διεθνούς Δικαίου. Σε διάφορα ση-
μεία του πλανήτη, έστω κι αν βρισκόμα-
στε στον 21ο αιώνα. Και το πιο εμφανές
είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

«Βόμβα» Μπερίσα: 
Η Τουρκία «παρενέβη» 
στη θαλάσσια συμφωνία 
Αθήνας - Τιράνων  το 2009

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σε υπογραφή συμφωνίας με την τουρκική εταιρεία Baykar
Technologies που παράγει τα drones Bayraktar προχώρησε
η κυβέρνηση της Αλβανίας, με τον πρωθυπουργό της χώρας
Έντι Ράμα -ο οποίος έδωσε το «παρών» στην τελετή- να εκ-
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Το ευχαριστώ δεν είναι
αρκετό για τον φίλο μου Ερντογάν», είπε ο Έντι Ράμα στον
χαιρετισμό του υπογραμμίζοντας, επίσης, το γεγονός ότι «εί-
μαστε υπερήφανοι που είμαστε στην ίδια πλευρά και στρατη-
γικοί εταίροι με την Τουρκία». «Σήμερα είναι μια καλή ημέρα
για τη σχέση μας με την Τουρκία, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας
και τα υπουργεία Άμυνας», πρόσθεσε ο Ράμα, ο οποίος ση-
μείωσε ότι ο ρόλος του Ερντογάν στην υπογραφή της συμφω-
νίας αγοράς των drones «ήταν καθοριστική». 

Συνεχίζοντας τα θερμά λόγια για την Άγκυρα ο Ράμα πρόσθε-
σε ότι «οι σχέσεις της Αλβανίας με την Τουρκία γίνονται όλο
και καλύτερες και βρίσκονται στο καλύτερο σημείο σήμε-
ρα». Όπως είπε, η Αλβανία όχι μόνο αγόρασε την καλύτερη
τεχνολογία, αλλά στη συμφωνία προβλέπεται και η εκπαί-
δευση τριάντα ατόμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βάση των
drones θα είναι στην Κούκοβα που περιλαμβάνεται στο ΝΑ-
ΤΟ, διευκρινίζοντας ότι τα drones «θα είναι έτοιμα για κάθε
έργο (σ.σ.: εννοώντας ακόμα και πόλεμο). Ελπίζουμε να μην
συμβεί ποτέ αυτό, αλλά ζούμε σε ανασφαλή εποχή. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν κάθε εθνική
απειλή». Ο Ράμα πρόσθεσε, επίσης, ότι τα τουρκικά drones
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για λόγους πολιτικής
προστασίας.

Το βαρυσήμαντο ταξίδι 
Μητσοτάκη στην Αλβανία
και ο ρόλος του Ράμα 

Τα deals του Αλβανού πρωθυπουργού με τον Ερντογάν 

Αποστολή: 
Αλεξία Τασούλη



Πάντως, πήρα κλίμα από τους βουλευτές της ΝΔ στη Βουλή και όλοι θέλουν
εκλογές χθες… Το σενάριο εκλογών τον Μάιο τους κοστίζει στην τσέπη, αφού θα
πρέπει να κάνουν τραπεζώματα και συνεστιάσεις μέχρι την άνοιξη. Από την άλλη
είναι και ψυχοφθόρο για τους ίδιους, αφού θα πρέπει να είναι σε μία εγρήγορση
με τους ψηφοφόρους τους. 

Τέλος, αυτό που έμαθα είναι ότι υπάρχει μία άτυπη συμφωνία των βουλευτών
εντός Αττικής (να δούμε αν θα τηρηθεί) ότι όποιος κάνει εκδήλωση για πρωτο-
χρονιάτικη πίτα να πηγαίνουν όλοι, ώστε να φαίνεται ο μηχανισμός δυνατός… 
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Η Ομοσπονδία που
«πονάει» τον Αυγενάκη 

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυ-
γενάκης, έως τώρα, έχει μία σχετικά καλή
θητεία, γι’ αυτό και έχει παραμείνει στη θέ-
ση αυτή από την αρχή. Ωστόσο, όπως μα-
θαίνω το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται σε
έναν μεγάλο προβληματισμό, καθώς έμαθε
ότι αθλητική ομοσπονδία που ανήκει στις
λεγόμενες «δικές» του -στην οποία στήριξε
με νύχια και με δόντια τη νέα διοίκησή της-
έχει βρεθεί στο μάτι του εισαγγελέα, αφού
διενεργείται προκαταρκτική εξέταση στα
μέλη του ΔΣ για την πράξη της απάτης σχε-
τικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις που
έλαβε. Και προσοχή! Ο νέος νόμος
Ν.4619/2019, δικής του εμπνεύσεως, είναι
πολύ αυστηρός για αυτές τις περιπτώ-
σεις… Το παρακολουθούμε το θέμα… 

Κατασταλάζει η ιδέα
«γαλάζιου» υποψήφιου
στον Πειραιά

Μίλησα με πρόσωπα της απολύτου εμπι-
στοσύνης του πρωθυπουργού αλλά και με
πρόσωπα της πόλης του Πειραιά και φαίνεται
ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει κατασταλάξει η
ιδέα να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία τον
Δήμο του Πειραιά με δικό της υποψήφιο. Τα
λόγια ανώτατου στελέχους της κυβέρνησης
ότι «οι επενδύσεις που έρχονται στον Πειραιά
είναι τέτοιες που δεν μπορούμε να παίζουμε»
είναι χαρακτηριστική. Ήδη, μάλιστα, έχουν
βολιδοσκοπηθεί συγκεκριμένα πρόσωπα και
αυτό που ζητάνε είναι πλήρη στήριξη όλου
του κομματικού μηχανισμού για να «έρθει η
μεγάλη αλλαγή στον Πειραιά». Όλα θα εξαρ-
τηθούν το επόμενο διάστημα

Οι «αναφορές» 
που έκαναν αίσθηση 

Εχθές στην εκδήλωση του υπουργείου
Τουρισμού με θέμα «2022 - Η μεγάλη επι-
στροφή του ελληνικού τουρισμού» σταθήκα-
με σε μία κοινή δήλωση που έκανε και ο πρω-
θυπουργός και ο υπουργός Τουρισμού Βασί-
λης Κικίλιας. Συγκεκριμένα, και οι δύο εξή-
ραν τη συμφωνία της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) με πρόεδρο τον Γρη-
γόρη Τάσιο και της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρι-
σμό (ΠΟΕΕΤ) με πρόεδρο τον Γιώργο Χόντζο-
γλου για τη νέα συλλογική σύμβαση που θα
προβλέπει αυξήσεις 10,5% στη διετία για τους
ξενοδοχοϋπαλλήλους.

Οι βουλευτές θέλουν εκλογές χθες… 

Σ
υνάντηση με τον πρωθυπουργό είχε ο βουλευτής Δυτικής
Αθήνας Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουν για τα θέματα
της περιφέρειάς του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί μεγά-
λη ιδιαιτερότητα τον άφοβο τρόπο που κινείται μέσα στον κό-

σμο ο Γ. Λοβέρδος, ειδικά σε περιοχές που είναι «λαϊκές» και «επίφο-
βες». Όσον αφορά το ζήτημα των εκλογών, αυτό που μάθαμε είναι ότι ο
πρωθυπουργός σημείωσε στον συνομιλητή του «ότι δεν βιάζεται» και
τις αποφάσεις του θα τις πάρει ανεπηρέαστος από το πολιτικό κλίμα.
Τέλος, το θέμα των εκλογών αλλά και των υποψηφιοτήτων θα το σκε-
φτεί πολύ καλά στο Μέτσοβο, όπου θα πάει μετά την περιοδεία που θα
κάνει στα ελληνικά χωριά της Βορείου Ηπείρου.  

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
Σας είχα ενημερώσει ότι ο πρω-
θυπουργός δεν σκοπεύει να δώ-
σει χρίσμα στη Μαρία Σπυράκη
αλλά ούτε και στον Δημήτρη
Αβραμόπουλο, από τη στιγμή,
μάλιστα, που έχει βρεθεί στο
επίκεντρο ερευνών για το Qatar-
gate. Όπως μαθαίνω, δεν πρόκει-
ται να δοθεί χρίσμα ούτε σε τρίτο
στη σειρά πολιτικό παράγοντα
που είχε ασχοληθεί και εκείνος
με ΕΕ και Κομισιόν και που θα
ήθελε να κατέβει βουλευτής σε
νησιωτικό νομό… 

Ο Μητσοτάκης «δεν 
βιάζεται» για τις εκλογές

Πραγματικό γεγονός. Σε

συναυλία που έκανε μεγά-

λος δήμος βρέθηκαν κομματι-

κοί και κυβερνητικοί αξιωματού-

χοι. Ο τραγουδιστής από το μικρό-

φωνο αναφέρει ότι το επόμενο

τραγούδι είναι σε στίχους και

μουσική Αγγελόπουλου (Μανώ-

λη). Αμέσως, κυβερνητικός αξιω-

ματούχος ρωτάει τον διπλανό του:

«Δεν το περίμενα ότι ο ιδιοκτήτης

της Χαλυβουργικής είναι και καλλιτέχνης!». Αυτό ήταν, όλοι

έπεσαν τάβλα από τα γέλια με την αφέλειά του… 



Ν
α προφυλαχθεί η οικονομία από κά-
θε έξαρση ή κάθε όξυνση της προ-
εκλογικής περιόδου ζήτησε ο πρό-
εδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, πα-

ραλαμβάνοντας την Ενδιάμεση Έκθεση της Τρα-
πέζης της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική
του 2022 από τον διοικητή
της κ. Ιωάννη Στουρνά-
ρα. Από την πλευρά
του, ο διοικητής της
Τραπέζης της Ελλά-
δος τόνισε πως πα-
ρά τις δύσκολες οι-
κονομικές συγκυ-
ρίες λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία, «η
επίδοση της ελληνικής
οικονομίας ήταν αρ-
κετά καλύτερη από
την αναμενόμενη»,
προσθέτοντας ότι
«στην προηγούμενη
Έκθεση, η πρόβλεψη
της Τραπέζης της Ελλά-
δος για το τρέχον έτος ήταν
για ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 3,2%, ενώ η
τελική μας πρόβλεψη για φέτος είναι 6,2%, περί-
που διπλασιάστηκε». 

Τέλος, εξέφρασε την πρόβλεψη πως «την επό-
μενη χρονιά θα έχουμε πιο μικρό ρυθμό οικονομι-
κής ανάπτυξης, θετικό όμως, εμείς το βλέπουμε
στο 1,5% για του χρόνου, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη
θα κυμανθεί περίπου στο μηδέν ή ελαφρά θετικά».

Τόσο πολύ ενδιαφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη νεο-
λαία, που καταψήφισε τις διατάξεις για την
κοινωνική κατοικία και το πρόγραμμα «Το σπί-
τι μου» που προβλέπει την παροχή χαμηλότο-
κων δανείων σε άτομα ηλικίας 25-39 με χαμη-
λό ετήσιο εισό-
δημα που δεν
διαθέτουν ακί-
νητο. Και όχι
μόνο αυτό. Οι
διατάξεις για
την αξιοποίηση
ακινήτων του Δημοσίου καταψηφίστηκαν από
την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ στα περισ-
σότερα άρθρα για την αποκατάσταση στο Μάτι,
η Κουμουνδούρου δήλωσε «παρών». Να ση-
μειωθεί ότι η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ
Φωτίου ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου αποτελεί
«απόπειρα εξαπάτησης των πολλών, των νέων,
των αδύναμων και μεσαίων στρωμάτων, ακόμη
και των πυρόπληκτων στο Μάτι». Ντράπηκε
και η ντροπή με τους Συριζαίους, δηλαδή… 

ΤΤο ανύπαρκτο ενδιαφέρον
του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους

Προτίμησε 
τον μισθό ο Νίκος… 

Moυ έλεγε παλαιό στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ ότι όσο ο χρόνος
περνά και οι εκλογές πλη-
σιάζουν, τόσο κοστίζει
στο ΠΑΣΟΚ η απουσία
του προέδρου του Νί-
κου Ανδρουλάκη από
τις μάχες στη Βουλή,
όπως η τελευταία για τον
προϋπολογισμό. «Οι άλλοι
δύο κονταροχτυπιούνται και ο Νί-
κος βολοδέρνει στις Βρυξέλλες…». Βλέπετε, ο
πρόεδρος Νίκος προτίμησε την ευρωβουλευτική
αποζημίωση από το προεδριλίκι… 
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Η ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημο-
κρατίας δίκαια χαρακτηρίζεται ως μία από τις
πιο δραστήριες πανελλαδικά! Εδώ κι έναν
χρόνο αποτελεί τη ζωντανή πολιτική γέφυρα
που διασυνδέει τις ΔΗΜΤΟ, που συνδέει το
κόμμα με την κοινωνία και που αναβαθμίζει
διαρκώς τη συνεργασία της με την ΟΝΝΕΔ. Το
στοίχημα μπήκε πριν έναν χρόνο, όταν την
προεδρία ανέλαβε η Βανίτα Σωφρόνη, η οποία
ακολούθησε ευλαβικά τις πρωθυπουργικές
παροτρύνσεις, ώστε το κόμμα να βρίσκεται
δραστήρια και ενεργά διαρκώς δίπλα στον πο-
λίτη. Ενόψει άλλωστε εκλογών, η δράση και οι
παρεμβάσεις πυκνώνουν, με στόχο το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη εκλο-
γική περιφέρεια.

Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο
Φανάρι και συνάντηση με την ΑΘΠ τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο πραγμα-
τοποίησε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώ-
χειας, κ. Γιώργος Σταμάτης. Αυτό που έχει εν-
διαφέρον είναι ότι ο κ. Σταμάτης δώρισε στον
Παναγιότατο αντίγραφο του πρώτου καταστα-
τικού της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινου-
πόλεως (ΑΕΚ) του 1929, καθώς και αντίγραφο
της Απόφασης του έτους 1934 για την παραχώ-
ρηση του οικοπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια
από το τότε υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και
Αντιλήψεως (και την αντίστοιχη υπηρεσία της
Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης) προς
το προσφυγικό σωματείο της ΑΕΚ, όπου ανε-
γέρθη και εγκαινιάστηκε πρόσφατα το νέο γή-
πεδο της ομάδας.  

Η υπερδραστήρια 
κυρία Σωφρόνη Το δώρο του Σταμάτη 

στον Βαρθολομαίο

Πείραγμα του προέδρου
στον Μηταράκη

Τι ζήτησε 
ο Τασούλας από
τον Στουρνάρα;

Διάθεση για αστεϊσμούς είχε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουρ-
γικού συμβουλίου. Στο στόχαστρο του πρωθυ-
πουργικού χιούμορ μπήκε ο Νότης Μηταρά-
κης για την προ ημερών εορταστική ανάρτησή
του, στην οποία εμφανίζονταν χριστουγεννιά-
τικες μπάλες με το πρόσωπό του. «Θα σας δώ-
ριζα χριστουγεννιάτικες μπάλες με το πρό-
σωπο του καθενός από εσάς, όπως το έκανε
προ ημερών ο Νότης», είπε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός, για να ξεσπάσουν οι παριστά-
μενοι σε γέλια.

Χ
ρο

νι
κό
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ο

υ
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Κι ένα κουιζάκι σας έχω:
Περιμένω με λαχτάρα τι θα

πει σήμερα στην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας ο πρόεδρος της
ΑΔΑΕ, ο οποίος την επισκέπτε-
ται… Η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, σήμερα 22 Δεκεμβρίου
στις 10:30, θα δεχθεί τον πρό-
εδρο της Αρχής Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινω-
νιών Χρήστο Ράμμο. Την απάν-
τηση την ξέρω βεβαίως, απλά
περιμένω να επιβεβαιωθώ και
θα σας έχω ρεπορτάζ στο αυ-
ριανό φύλλο… 

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

«Η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκί-
νησε επείγουσα έρευνα για τις σχέσεις αξιωματούχων της ΕΕ με τον
πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει εμπλακεί σε
σπιράλ κατηγοριών διαφθοράς σχετικά με την επιρροή του Κατάρ στις

Βρυξέλλες», αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico. Η Επιτροπή ζητά επίσης από τον ίδιο
τον Αβραμόπουλο να εξηγήσει με ποιον τρόπο συμμορφώθηκε στους κανόνες του lob-
bying. Το Politico αναφέρει ότι περιήλθε σε γνώση του ένα email που εστάλη στα «ση-
μεία επαφής για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία» σε κάθε γραφείο των επιτρόπων, στο
οποίο αξιωματούχος της ΕΕ ρωτούσε αν μέλη του Σώματος των Επιτρόπων ή υπάλληλοι
είχαν έρθει σε επαφή με τον Αβραμόπουλο ή τη Fight Impunity. Αργότερα χθες το βράδυ
ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν διευκρίνισε ότι οι συναντήσεις του Αβραμόπουλου
είχαν εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

Γιατί τα άκουσε 
ο Σκρέκας 
από «γαλάζιους»;  

Με τον Κώστα Σκρέκα τα έβα-

λαν οι βουλευτές της Νέας Δημο-

κρατίας Γιώργος

Βλάχος, Περι-

κλής Μαντάς

και Ιωάννης

Παππάς, με

αφορμή τρο-

πολογία που

προβλέπει ότι

μπορούν να οικο-

δομούνται ακίνητα χωρίς να

υπάρχει Τοπικό Πολεοδομικό

Σχέδιο, αν η αίτηση για

έκδοση οικοδομι-

κής άδειας ή

προέγκρισης

υπ οβλ ηθεί

μέχρι και την

30ή Σεπτεμ-

βρίου 2023.

Εμείς πάντως

από την «Political» εί-

χαμε προειδοποιήσει την κυβέρ-

νηση με αναλυτικό ρεπορτάζ ότι

για το θέμα αυτό βρά-

ζει η ΚΟ της ΝΔ!

Θα μου πείτε,

φταίει μόνον

ο Κώστας

Σκρέκας ή

μήπως οι δύο

γραβατάκηδες

επιτελικοί υπουρ-

γοί του Μαξίμου; Τελι-

κώς τα άκουσε ο υπουργός Περι-

βάλλοντος… Ευτυχώς που παρε-

νέβη ο Θάνος Πλεύρης και τους

είπε να βγουν εκτός ολομέλειας

να συζητήσουν, διότι οι τόνοι εί-

χαν ανέβει πολύ!

Μπρα ντε φερ Μαρκόπουλου - Πολάκη για την τροπολογία market pass
«Για ακόμα μία φορά ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε στην καταστροφή, αλλά
του έρχεται αναστροφή. Σε λίγο οι βουλευτές του θα σηκώσουν το
χεράκι και θα ψηφίσουν την τροπολογία για την κάρτα αγορών»,
σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος αναφερόμενος στα πυρά που εξαπο-
λύουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το μέτρο
της κάρτας αγορών. «Εσείς λέγατε ότι δεν θέλετε μια κοινωνία με
επιδόματα και έχουμε τρελαθεί στα pass», είχε δηλώσει νωρίτε-
ρα ο Παύλος Πολάκης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κράτη-
σε «φανάρι» στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων πριν τον πόλεμο με
την Ουκρανία.

Σας το είχαμε γράψει πρώτοι από το
ΚΕΝΤΡΙ πριν από αρκετές ημέρες, ότι η
ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα μεγαλώσει πριν από
τις γιορτές και για άλλη μια φορά οι
πληροφορίες μας ήταν guarantee. Μετά
την Αγγελική Αδαμοπούλου, άλλη μία
βουλευτής προερχόμενη από ΜέΡΑ25
προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Φω-
τεινή Μπακαδήμα… 

ΑΞΙΖΕΙ... Περί 
δημοσκοπήσεων

Στα θετικά για τη ΝΔ προσμετράται και
η εκτίμηση ότι η μισή από τη μία μονάδα
που πρόσθεσε στην πρόθεση ψήφου μέ-
σα σε έναν μήνα προέρχεται από τις
απώλειες του ΠΑΣΟΚ, ενώ η άλλη μισή
που έχασε η Χαριλάου Τρικούπη δεν με-
τακινήθηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς
την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων.

Επείγουσα έρευνα 
για Αβραμόπουλο
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Δ
εν έχουν τέλος οι προκλήσεις
από τους Τούρκους, οι οποίοι
αγνοώντας τις προειδοποι-
ήσεις Μενέντεζ κλιμακώνουν

επικίνδυνα την ένταση στο πεδίο στέλνον-
τας σχεδόν καθημερινά μεγάλο αριθμό
οπλισμένων μαχητικών στο Ανατολικό Αι-
γαίο, που προχωρούν σε μαζικές παρα-
βιάσεις και πετούν πάνω από ελληνικά
νησιά. 

Οι τουρκικές παραβιάσεις ξεκίνησαν
τη νύχτα, όταν στις 02.56 τουρκικό UAV
πέταξε πάνω από την Κίναρο σε ύψος
18.000 ποδών. Όμως δεν έμειναν εκεί. Η
τουρκική αεροπορία έστειλε ζεύγη τουρ-
κικών μαχητικών να παραβιάσουν τον
εθνικό εναέριο χώρο και να πετάξουν πά-
νω από έξι ακριτικά νησιά (Κίναρος, Λει-
ψοί, Αρκιοί, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι,
Γλάρος) κάνοντας δέκα υπερπτήσεις σε
ελληνικό έδαφος. 

Συνολικά εισήλθαν στο FIR Αθηνών εί-
κοσι τουρκικά F-16 (αρκετά από αυτά
οπλισμένα) και τρία μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη. Τα τουρκικά αεροσκάφη ήρθαν
άμεσα αντιμέτωπα με ελληνικά μαχητικά
που απογειώθηκαν από Σκύρο, Λήμνο,
Καστέλι και Βόλο και ακολούθησαν σκλη-
ρές και επικίνδυνες αερομαχίες, κατα-
γράφοντας μεγάλο αριθμό εμπλοκών για
ακόμα μία μέρα.

Σημειώνουμε ότι χθες δεν υπήρχε κα-
μία προγραμματισμένη τουρκική άσκηση.

Οι Έλληνες ιπτάμενοι έδειξαν την έξοδο
στους Τούρκους με διπλά «λοκαρίσματα»,
ώσπου τα τουρκικά μαχητικά έστριψαν
προς Ανατολή.

Θα μπαίνει στο στόχαστρο
και θα «εγκλωβίζεται»

«Το “lock” θα χτυπάει στο πιλοτήριο των
Τούρκων δαιμονισμένα. Όποιος μπαίνει
στο FIR Αθήνας χωρίς σχέδιο πτήσης, θα
μπαίνει στο στόχαστρο και θα εγκλωβίζε-
ται. Έχουμε τα μέσα και τις ικανότητες να
αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει
καμία έκπτωση. Είναι απρόσκλητοι επι-
σκέπτες και θα παραμείνουν».
Αυτό ανέφερε πηγή από την
Αεροπορία στην «Political»
σχετικά με το μπαράζ
υπερπτήσεων των Τούρ-
κων στο Αιγαίο. «Απέναντι
σε απειλές, σε άναρθρες
κραυγές, σε ανιστόρητες ρη-
τορικές, απαντάμε με νηφαλιό-
τητα, ψυχραιμία και ετοιμότητα. Το
ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει
υψηλό», επισήμανε ο Νίκος Χαρδαλιάς
από το φυλάκιο της Πλάκας Λήμνου, όπου
ολοκλήρωσε την περιοδεία του σε 24 νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

Μήνυμα Φλώρου στην Άγκυρα
Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε και ο αρ-

χηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, με αφορμή τη βράβευση των ελ-

ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από την
Ακαδημία Αθηνών με το χρυσό μετάλλιό
της για την επί σειρά ετών κατάσταση
επαγρύπνησης, ετοιμότητας και επιχει-
ρησιακών επεμβάσεων στην οποία βρί-
σκονται, για την εξασφάλιση της ακεραι-
ότητας του εθνικού χώρου.

«Να είστε βέβαιοι και μαζί ήσυχοι ότι,
αν χρειαστεί, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα
πράξουν την ώρα που πρέπει και σε όση
έκταση απαιτηθεί το χρέος τους έναντι
εκείνου που θα στραφεί κατά της εθνικής
μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας
ακεραιότητας», είπε ο στρατηγός Κ.

Φλώρος, τονίζοντας ότι οι Ένο-
πλες Δυνάμεις μας είναι πάντα

έτοιμες να αντιμετωπίσουν
κάθε σενάριο τουρκικής
κλιμάκωσης.

Στην άλλη πλευρά του
Αιγαίου, η Άγκυρα διά στό-

ματος του Τούρκου υπουρ-
γού Άμυνας συνέχισε τα fake

news για την ένταση που προκα-
λούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Ο Χουλουσί
Ακάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που με τους ομολόγους του της Γεωργίας
και του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι «η γει-
τονική μας Ελλάδα συνεχίζει τις επεκτατι-
κές της πολιτικές. Κάθε μέρα προσθέτει
νέες προκλήσεις. Η τελευταία ήταν να
κλειδώσει τα αεροσκάφη μας. Έχει δοθεί
η απαραίτητη απάντηση. Έχουν γίνει τόσο
θρασείς».

Προκλήσεις χωρίς τέλος στο Αιγαίο - Μπαράζ υπερπτήσεων
σε 6 ακριτικά νησιά και δεκάδες αερομαχίες

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Γεμίζει με F-16 
η 115 Πτέρυγα Μάχης

Κάθε μήνα αυξάνονται τα νέα μας
μαχητικά Rafale, με την Τουρκία να
βλέπει το ισοζύγιο ισχύος από αέρος
να γέρνει δραματικά υπέρ της Ελλά-
δας. Η 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τα-
νάγρα υποδέχτηκε στις 13.00 το με-
σημέρι της Τρίτης το δέκατο ελληνι-
κό Rafale με τον γνωστό τρόπο, το
οποίο εντάσσεται μαζί με τα υπόλοι-
πα στην 332 Μοίρα «Γεράκι». 

Την ίδια ώρα τα αναβαθμισμένα
ελληνικά F-16 σε έκδοση VIPER πε-
τούν ήδη πάνω από το Αιγαίο, προ-
καλώντας πανικό στην τουρκική αε-
ροπορία που ακόμα ψάχνει να βρει
λύση στο πρόβλημα των F-16. Η Πο-
λεμική μας Αεροπορία έως τον Ια-
νουάριο του ’23 θα διαθέτει στο
οπλοστάσιό της έξι αναβαθμισμένα
F-16 σε έκδοση VIPER, τα οποία
σταδιακά θα ξεκινούν τις εκπαιδεύ-
σεις στον ουρανό του Αιγαίου. Οι
«οχιές του Αιγαίου», που παραλαμ-
βάνει η Πολεμική Αεροπορία, όπως
είναι γνωστό, εντάσσονται στην 343
Πολεμική Μοίρα «Αστέρι» της 115
Πτέρυγας Μάχης και ήδη έχουν
γράψει τις πρώτες ώρες πτήσης
τους στο Αρχιπέλαγος. Όπως ανα-
φέρουν αεροπορικές πηγές: «Οι
Έλληνες ιπτάμενοι χάρις στα υπερ-
σύγχρονα ηλεκτρονικά και το ραν-
τάρ ενεργής ηλεκτρονικής σάρω-
σης AESA παρακολουθούν ό,τι πε-
τάει και ό,τι κινείται στην περιοχή».

Το «lock» χτυπάει δαιμονισμένα
στο πιλοτήριο των Τούρκων 
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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

«Μ
ισή χαρά» έφεραν στη Χα-
ριλάου Τρικούπη τα ποιοτι-
κά στοιχεία των τελευταίων
δημοσκοπήσεων της χρο-

νιάς. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συγκράτησε σχετι-
κά τα ποσοστά του παρά το σκάνδαλο στο οποίο
εμπλέκεται η Εύα Καϊλή και να μετρά απώλειες
της τάξης της μίας ποσοστιαίας μονάδας, δεν
συμβαίνει όμως το ίδιο με τα ποσοστά δημοφι-
λίας του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει μια ρα-
γδαία πτώση της δημοφιλίας του σε όλους τους
δείκτες των ερωτημάτων που τέθηκαν. 

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Pulse για
τον τ/σ ΣΚΑΪ σε θέματα ανάπτυξης και οικονο-
μίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ο
καταλληλότερος, με 37%, έναντι 26% του Αλέξη
Τσίπρα και μόλις 7% του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ενώ το ποσοστό που δεν θεωρεί κανέναν κα-
τάλληλο αγγίζει το 23%.

Στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα της
χώρας, ο Μητσοτάκης επίσης παρουσιάζει
μεγάλα ποσοστά αποδοχής, φτάνοντας στο
45%, έναντι 24% του Τσίπρα και 4% του Αν-
δρουλάκη.  Μικρότερη είναι η απόσταση στο
θέμα της διαχείρισης της ενεργειακής κρί-

σης. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει το 35%,
έναντι 27% του Τσίπρα και 8% του Ανδρουλά-
κη. Η απάντηση «κανένας από τους τρεις»
έφθασε στο 24%.  Στην κατηγορία της καταλ-
ληλότητας, που αφορά τη διαφάνεια, Μητσο-
τάκης και Τσίπρας συγκεντρώνουν το ίδιο
ποσοστό (28%), ενώ έκπληξη προκαλεί το 10%
του Ανδρουλάκη και το 26% της απάντησης
«κανένας από τους τρεις». Ταυτόχρονα, στη

δημοσκόπηση της Ιnterview για το politic.gr,
στην πρόθεση ψήφου για τη δεύτερη Κυρια-
κή το ΠΑΣΟΚ συρρικνώνεται στο 8,2%.

Ο γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του
ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής υποστήριξε:
«Η δημοσκόπηση αυτή έγινε στην κορύφωση
της υποθέσεως Qatargate. Στην κορύφωση,
λοιπόν, αυτή χάσαμε μία μονάδα. Αυτό είναι
το μέγιστο που θα μπορούσαμε να χάσουμε».

Εξήγησε δε πως «εφόσον είναι λόγω απο-

συσπείρωσης, είναι η πιο εύκολα ανακτήσιμη

μονάδα για ένα πολιτικό κόμμα».Αλλά και ο

εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης

Μάντζος τόνισε ότι «είμαστε πεπεισμένοι ότι το

ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στη διαφθο-

ρά, αλλά και το σύνθημα ότι κοιτάμε μπροστά

και διαγράφουμε μία κόκκινη γραμμή σε συμ-

περιφορές και πρακτικές του παρελθόντος

που πλήγωσαν τους πολίτες, θα βελτιώσει το

κλίμα στον δρόμο προς τις εκλογές. Επιμένου-

με πολιτικά και με προτάσεις».

Στο μεταξύ, όμως, το «πολιτικό μούδιασμα»

των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εμφανές και

προτιμούν το «κατενάτσιο» ενόψει των εξελί-

ξεων για την υπόθεση της Καϊλή. Σε κάθε περί-

πτωση, η σημερινή απόφαση των βελγικών αρ-

χών θα είναι «καταλύτης» για τις επόμενες κι-

νήσεις στην πολιτική σκακιέρα. Σε πρώτη φά-

ση επιδιώκουν τη μετωπική σύγκρουση με την

κυβέρνηση πάνω σε θέματα της καθημερινό-

τητας, προκειμένου να διώξουν από πάνω τους

τα φώτα της αρνητικής δημοσιότητας.

Πίκρα για… Ανδρουλάκη
έβγαλαν οι δημοσκοπήσεις

Ραγδαία πτώση 
στα ποσοστά 

δημοφιλίας 
του προέδρου 

του ΠΑΣΟΚ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Ε
πιπλέον στοιχεία και… ονόματα
άρχισε να δίνει ο Ιταλός «εγκέ-
φαλος» του κυκλώματος του Qa-
targate, Αντόνιο Παντσέρι, με

κατάθεσή του στις εισαγγελικές αρχές της
χώρας. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρί-
ζουν πως αν ανοίξει καλά το στόμα του, αρ-
κετοί στην Ελλάδα θα χάσουν τον… ύπνο
τους με τις αποκαλύψεις που θα κάνει. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Re-
pubblica», ο Παντσέρι φέρεται να έδωσε
πληροφορίες για τους ευρωβουλευτές
Φραντσέσκο Κοτζολίνο από το Δημοκρα-
τικό Κόμμα, τον σοσιαλιστή ευρωβουλευ-
τή Μαρκ Ταραμπέλα, για τον οποίο είπε
πως «επισκέφθηκε το Κατάρ», αλλά και τη
Μαρία Αρένα, για την οποία είπε «ξέρω ότι
πήγε μια φορά στο Κατάρ και πήρε δώρα».
Επιπρόσθετα, στην απολογία του φέρεται
να επιβεβαιώνει και τον ρόλο του πρε-
σβευτή του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμ-
πντεραχίμ Ατμούν, ως ο συνδετικός κρί-
κος ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της
χώρας του και τους Ιταλούς πολιτικούς
που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Σύμφωνα
με τα όσα τόνισε στις αρμόδιες αρχές που
διεξάγουν τις έρευνες για την πολύκροτη
υπόθεση, η «συμφωνία» με το Κατάρ ξεκί-
νησε το 2019, όταν δηλαδή δεν επανεξελέ-
γη ευρωβουλευτής, ως «απόδειξη» ότι
δεν πήρε λεφτά την περίοδο που ήταν ευ-
ρωβουλευτής.

Η απόφαση
Όλα αυτά την ώρα που σήμερα αναμένε-

ται να βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού
τμήματος η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα
Καϊλή, κατηγορούμενη για το Qatargate,
ώστε να αποφασιστεί εάν θα προφυλακι-
στεί ή θα αφεθεί ελεύθερη. Ήδη, ο Φραν-
τσέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της κ. Καϊλή,
έχει προφυλακιστεί, ενώ φέρεται να έχει
ομολογήσει την εμπλοκή του, ζητώντας
παράλληλα να αφεθεί ελεύθερη η Ελληνί-
δα ευρωβουλευτής. 

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν
χθες πως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος
Αντόνιο Παντσέρι αλλά και ο σύντροφος
της Εύας Καϊλή είχαν πραγματοποιήσει μια
κινηματογραφικού τύπου συνάντηση στις
10 Οκτωβρίου με μία αντιπροσωπεία Κατα-
ριανών που βρισκόταν στις Βρυξέλλες και
στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Ερ-
γασίας του Κατάρ. Η συνάντηση φέρεται να
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Stei-
genberger Wiltcher’s, το οποίο είναι διά-
σημο στο Βέλγιο για τους εύπορους πελά-

τες του, καθώς αρκετές φορές έξω από αυ-
τό σταθμεύουν Rolls Royce, Jaguar και
Ferrari. Σκοπός της συνάντησης ήταν η
προετοιμασία για μία ακρόαση ενώπιον της
υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Ο Aλ Μά-

ρι ήθελε να προετοιμαστεί για την ακρόαση
αυτή που θα πραγματοποιούνταν 30 ημέ-
ρες μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες και
γι’ αυτό βασίστηκε σε δύο συμβούλους: τον
Φραντσέσκο Τζόρτζι και τον Αντόνιο Παν-
τσέρι», αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα.

Χθες, ο Μάρκους Μπέκερ, ανταποκριτής
του «Spiegel» στις Βρυξέλλες, σχολίασε
στην «Political» πως «όπως γνωρίζετε, σί-
γουρα θα υπάρχει ακρόαση στο δικαστήριο
αύριο. Εκεί η κ. Καϊλή θα εμφανιστεί μπρο-
στά στον δικαστή για πρώτη φορά. Ελπίζω
αυτό να ξεκαθαρίσει κάποιες από τις πλη-
ροφορίες μας για το πόσο εμπλέκεται. Οι
πληροφορίες προς το παρόν είναι δύσκολο
να αξιολογηθούν.  Προφανώς πολλοί στη
Βουλή αλλά και στην Εισαγγελία είναι πε-
πεισμένοι ότι εμπλέκεται βαθιά στην υπό-
θεση. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι
ακόμη στη φυλακή». 

Στις δηλώσεις του στην εφημερίδα ο
γνωστός δημοσιογράφος τόνισε ακόμη:
«Ο κ. Παντσέρι έχει εμπλέξει στην υπόθε-
ση άλλα μέλη του Κοινοβουλίου. Υπάρ-
χουν πολλές φήμες στο Ευρωκοινοβούλιο
για πιθανή εμπλοκή άλλων μελών από άλ-
λες ομάδες. 

Ένα κομμάτι πληροφοριών που το κάνει
αυτό πιο πιθανό είναι το γεγονός ότι οι άλ-
λες ομάδες είναι αρκετά απρόθυμες να
κατηγορούν τους σοσιαλδημοκράτες για
όλο αυτό. Όλοι φοβούνται ότι αύριο κά-
ποιος από την ομάδα τους μπορεί να έχει
εμπλοκή σε όλο αυτό». 

Ο λογαριασμός στον Παναμά
Σχετικά με τα δημοσιεύματα πως η Εύα

Καϊλή διατηρούσε λογαριασμό στον Πα-
ναμά και πως της κατέθεσαν χρήματα από
το Κατάρ, ο δημοσιογράφος μάς είπε:
«Προφανώς οι βελγικές αρχές πρέπει να
είναι αυτές που θα συλλέξουν αποδείξεις
για την κ. Καϊλή. 

Ο δικηγόρος της λέει πως τα έγγραφα
έχουν εμφανώς και με κακό τρόπο πλαστο-
γραφηθεί. Αυτή η δήλωση θα μπορούσε να
εξακριβωθεί από ειδικούς. Υπάρχει ακόμη
ένα ερώτημα που εγείρεται για τους ισχυ-
ρισμούς για τον Παναμά: αν η κ. Καϊλή ή
οποιοσδήποτε είχε εμπλοκή ήταν ικανοί να
στήσουν κατασκευές, να κρύψουν ροές
χρημάτων και να το κάνουν αυτό στον Πα-
ναμά, τότε γιατί να δέχονταν μεγάλα ποσά
σε αρχικό στάδιο;».

Aν… κελαηδήσει,
πολλοί στην Ελλάδα
θα χάσουν τον ύπνο τους

Ο εγκέφαλος του Qatargate άρχισε να μιλάει 
με αποδείξεις και ονόματα, ενώ σήμερα κρίνεται αν 

θα παραμείνει στη φυλακή η Εύα Καϊλή

ΑΝΤΟΝΙΟ ΠΑΝΤΣΕΡΙ

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής 
Πολιτικής 
Επιστήμης 
στο Πάντειο

Ε
ίναι αποτρόπαια, είναι χυδαία, είναι ισοπε-
δωτική… Και πριονίζει και το κλαδί στο
οποίο όλοι κάθονται… Η τάση και η στάση

βασικών -κομματικών κατά βάση- συντελεστών
του όλου πολιτικού συστήματος της χώρας, κάθε
φορά που αποκαλύπτεται ένα κομματικό στέλεχος
άλλου πολιτικού χώρου δωροδοκούμενο, διε-
φθαρμένο ή έστω και με ηθικά επιλήψιμη συμπε-
ριφορά, να ρίχνεται το ανάθεμα σε ολόκληρο τον
πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχεται το δακτυ-
λοδεικτούμενο στέλεχος… (Αφήστε που παράγε-
ται διχογνωμία -λογική του ηθικού μουτζούρη- σε
ποιο πολιτικό κόμμα ανήκει «κατ’ ουσίαν» και «κα-
τά συνείδηση» το διεφθαρμένο στέλεχος…) 

Ακόμη περισσότερο όμως, θα έλεγα, πρόκειται
για μια στάση ανιστόρητη, που δείχνει να αγνοεί το
αδιαμφισβήτητο: πως δεν υφίστανται διαχρονικά
αθώα, άμωμα και άσπιλα συλλογικά υποκείμενα,
ούτε καν τέτοια που σε όλη τη διάρκεια της ιστορι-
κής διαδρομής τους να βρίσκονταν πάντα μόνο
στον ρόλο του θύματος και ουδέποτε σε αυτόν του
θύτη… (Και ας πιστεύουμε οι Έλληνες, ως έθνος,
για τον εαυτό μας κάτι τέτοιο. Η μελέτη της Ιστορίας
της Ελληνικής Επανάστασης του φιλέλληνα Τζορτζ
Φίνλεϊ θα έπειθε για το αντίθετο… Αλλά και η ανά-
γνωση των Απομνημονευμάτων του Θεόδωρου
Πάγκαλου -που παρουσιάζω στο βιβλίο μου για τη
Δίκη των «Έξι», προκειμένου να αναδείξω τις ρίζες
της προσωπικής εχθρότητας του Αρβανίτη στρα-
τιωτικού προς το μετέπειτα θύμα του, στρατηγό Χα-
τζηανέστη- πολλά έχει να πει για κάποια όχι πολύ
ένδοξα «πολεμικά κλέη» της φυλής μας.)

Αλλά για να επανέλθουμε στο προκείμενο, της
κομματικής αντιπαράθεσης με βάση τη διαφθορά ή
το έλλειμμα ηθικού έρματος κάποιων στελεχών: Ο

χρηματισμός, η ρεμούλα, το πούλημα εξυπηρετήσε-
ων και εκδουλεύσεων, η διαφθορά γενικότερα, η
ιδιοτέλεια, η έναντι ανταμοιβής (ή προσδοκίας της)
προδοσία του καθήκοντος είναι στάσεις που έχουν
ΑΤΟΜΙΚΟ αρνητικό ηθικό πρόσημο. Δεν χαρακτηρί-
ζουν τον πολιτικό φορέα στον οποίο ανήκει το εμ-
πλεκόμενο άτομο -υπό την αυτονόητη προϋπόθεση,
βέβαια, πως δεν υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης-
για έναν προφανή λόγο: αυτές οι συμπεριφορές ανή-
κουν στην ανθρώπινη φύση και ουδέν συλλογικό
υποκείμενο είναι πλήρως στεγανοποιημένο απέναν-
τί τους. Μιλάμε για διεφθαρμένο αστυνομικό ή δικα-
στή, όχι για διαφθορά ολόκληρων των σωμάτων, για-
τί να μιλάμε για διαφθορά ολόκληρων κομμάτων; Αν
το ΠΑΣΟΚ, πχ, είχε Άκη και Μένιο, δεν είχε και Αυ-
γερινό και Πεπονή; Ούτε είναι εύκολο να υπάρξει
ακριβής στάθμιση της ηθικής απαξίας ανάμεσα σε
χρησιμοποίηση πλαστών πινακίδων από ένα κομμα-
τικό στέλεχος, εμπλοκή του στην υπηρέτηση συμφε-
ρόντων χρηματοδοτών του, λήψη αργομισθίας ή κέ-
νωση οικογενειακής τραπεζικής θυρίδας λίγες ώρες
πριν αυτές καταστούν απρόσιτες στους κοινούς -και
ανενημέρωτους- θνητούς. (Απλώς για να φανεί πως
το ήθος δεν έχει πολιτικό πρόσημο, αλλά και πως οι
τιμητές δεν έχουν πάντα το απαραίτητο ηθικό ανά-
στημα: Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, που λίγο αργό-
τερα επρόκειτο να εκτελεστεί ως προδότης της πα-
τρίδας, πριν κόψει τα εθνικά χαρτονομίσματα την
άνοιξη του 1922 για να χρηματοδοτήσει μέσω αναγ-
καστικού δανείου τη Μικρασιατική Εκστρατεία, με-
τέτρεψε σε δραχμές όλα τα προσωπικά περιουσιακά
του στοιχεία, ώστε να υποστεί και ο ίδιος ολόκληρη
τη ζημιά. Μετά την εκτέλεσή του βρέθηκαν ζωγρα-
φισμένα ψαλίδια στον τάφο του, σαν «κατάρες» που
παρέπεμπαν στο αναγκαστικό δάνειο…).

Η προσπάθεια συλλογικής ηθικής απαξίωσης,
επομένως, ολόκληρων πολιτικών χώρων και φο-
ρέων για πράξεις ή παραλείψεις συγκεκριμένων
στελεχών τους ως βασικό αποτέλεσμα έχει την
ηθική απαξίωση αντιπροσωπευτικών θεσμών και
σε τελική ανάλυση της ίδιας της αντιπροσωπευτι-
κής δημοκρατίας, προς τεράστια αγαλλίαση των
οπαδών «ιδανικών» πολιτευμάτων, που αγνοούν ή
παραγνωρίζουν ή συσκοτίζουν τη ατελή φύση του
ανθρώπου… 

Όλα αυτά, βέβαια, δεν αίρουν την υποχρέωση
των κάθε λογής πολιτικών αντιπροσωπευτικών θε-
σμών για προληπτική και έγκαιρη δημιουργία θε-
σμικού πλαισίου πρόσφορου προς καταπολέμηση
και πάντως μη διευκόλυνση της διαφθοράς, με βά-
ση μάλιστα ένα προφανές σκεπτικό, που επιβάλλει
αυξημένη ευαισθησία και διαρκή εσωτερικό έλεγ-
χο των κομμάτων: Όπως η φύση του επαγγέλματος
ενός φέροντος όπλο αστυνομικού τον καθιστά πιο
επιρρεπή και άρα πιο ύποπτο σε συμπεριφορές
που συνιστούν κατάχρηση βίας και εξουσίας, έτσι
και η φύση του επαγγέλματος ενός πολιτικού, δυ-
νάμενου να έχει αποφασιστικό ρόλο στην εξυπη-
ρέτηση μεγάλων συμφερόντων, τον καθιστά, όπως
ενδεχομένως και έναν δικαστή, πιο επιρρεπή και
άρα πιο ύποπτο για χρηματισμό και διαφθορά…

ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΣΧΕΤΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Πόση έλ-
λειψη εμπιστοσύνης πρέπει να έχει μια Πολι-
τεία στα ένστολα όργανά της ώστε, μετά την
άσκηση ακραίας βίας επί πολιτών την περίοδο
του εγκλεισμού λόγω πανδημίας, να απαγο-
ρεύσει ολοσχερώς την εμφάνιση στην πλατεία
της Νέας Σμύρνης οργάνων της τάξης; Κάτι
που κάνει την περιοχή παράδεισο των «ιδιωτι-
κών» πιστολέρο… 

E
πειτα από διαβουλεύσεις μηνών, οι υπουρ-
γοί Ενέργειας της ΕΕ κατέληξαν σε συμ-
φωνία για πλαφόν στην τιμή του φυσικού

αερίου, στα 180 ευρώ η μεγαβατώρα. «Καταγράψα-
με ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μακρά προσπά-
θειά μας να προστατεύσουμε πολίτες και επιχειρή-
σεις από την αύξηση στις τιμές ενέργειας, κάτι που
προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία. Ο μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς -ελληνι-
κή πρόταση που υποβλήθηκε πριν από εννέα μή-
νες- υιοθετήθηκε επιτέλους από τους Ευρωπαίους
υπουργούς Ενέργειας», έγραψε στο Twitter ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με αυτήν την παρέμβαση επιβολής ανώτατης τι-
μής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκρατήσει τις τιμές
σε ένα επίπεδο που θεωρεί επιθυμητό. Η αγορά θα
προσαρμοστεί, διότι κανείς δεν μπορεί να αντέξει

να χάσει την ευρωπαϊκή αγορά λόγω μεγέθους, και
έτσι οι καταναλωτές θα προστατευθούν.

Η ενεργειακή κρίση, που ξεκίνησε το περασμένο
φθινόπωρο, πλήττει οριζόντια τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, τα οποία καλούνται να αντιμετωπί-
σουν το δυσβάσταχτο κόστος των λογαριασμών
ενέργειας. Η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη
και, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις
ευρύτερα, αποτελεί πραγματικά τοξικό μείγμα,
ικανό να πλήξει ανεπανόρθωτα τις οικονομίες
όλων των ευρωπαϊκών χωρών ανεξαιρέτως.

Η Ελλάδα αποδείχθηκε ακόμα μία φορά πρωτο-
πόρα στις κοινές πολιτικές των κρατών-μελών
ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετω-
πίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο με αλληλεγγύη
στην πράξη η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια θα ξε-
περάσει την ενεργειακή κρίση και θα κάνει το χρέ-

ος της απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες.
Η χώρα μας έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα σε κάθε

περίπτωση, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα επάρ-
κειας στον ενεργειακό τομέα φέτος τον χειμώνα. Ει-
δικότερα, πέρα από τον σταθμό LNG που έχουμε
στη Ρεβυθούσα, κατασκευάζουμε τώρα και έναν
δεύτερο για να διπλασιάσουμε τις ποσότητες LNG
που εισάγουμε από διάφορες χώρες και εγκαθι-
στούμε με ταχύ ρυθμό σταθμό FSRU στην Αλεξαν-
δρούπολη. Επιπρόσθετα, θέτουμε σε λειτουργία ξα-
νά τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη.

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και ο χειμώνας
αναμένεται δύσκολος. Η δικαίωση, πάντως, της
πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη για πλαφόν
στο φυσικό αέριο δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση
λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και στέκεται στο
ύψος των περιστάσεων. 

Η ηθική του μουτζούρη

«Ανάσα» το πλαφόν στο φυσικό αέριο

του
Φώτη 

Καρύδα 
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Η «πρώτη κυρία»
της Πόλης
που δεν φοβάται
τον «σουλτάνο»!
Η Ντιλέκ Ιμάμογλου έχει βάψει τα μαλλιά της
ξανθά, έχει κάνει τατουάζ στο μπράτσο, 
δεν φοράει μαντίλα και είναι 
φαν των social media

Η
Ντιλέκ Ιμάμογλου είναι η

κρυφή δύναμη του δημάρχου

της Κωνσταντινούπολης,

Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος

καταδικάστηκε πρωτόδικα από το δικαστή-

ριο σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και επτά

μηνών αλλά και στέρηση των πολιτικών του

δικαιωμάτων για εξύβριση κατά δημοσίων

υπαλλήλων.

Μάλιστα, ο Τούρκος εισαγγελέας Φουρ-

κάν Οκουντάν ασκεί έφεση στην απόφαση

που καταδικάζει τον δήμαρχο της Κων-

σταντινούπολης, ενώ με την προϋπόθεση

ότι θα οριστικοποιηθεί σε δεύτερο βαθμό

από την τουρκική Δικαιοσύνη, το διάστημα

είναι αρκετό για να θέσει εκτός πολιτικής

μάχης τον Ιμάμογλου, καθώς θα του στερή-

σει και τη δημαρχία της Κωνσταντινούπο-

λης, όπως σημειώνει η «Hurriyet».

Έντονη ήταν και η αντίδραση -αμέσως

μετά την απόφαση για την καταδίκη του-

της συζύγου του Ιμάμογλου που τον στηρί-

ζει σε κάθε του βήμα, στέλνοντας το δικό

της μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ

Ταγίπ Ερντογάν. 
«Δεν θα μπορέσετε ποτέ να εκφοβίσετε

ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα
τους με απαράδεκτες, παράνομες αποφά-
σεις. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε
και να αγωνιζόμαστε για την ανοικοδόμη-
ση μιας έννομης τάξης στη χώρα μας,
όπου όλοι θα μπορούν να αισθάνονται
ασφαλείς», έγραψε στο Twitter, συνο-

δεύοντας τη δημοσίευση από μια φωτο-
γραφία της ίδιας και του συζύγου της, τον
οποίο κρατάει από το χέρι.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα έκανε και
δεύτερη ανάρτηση γράφοντας: «Το ση-
μαντικό δεν είναι να παραμείνεις στην
εξουσία αλλά να εξακολουθείς να έχεις τι-
μή», κάνοντας -με αυτά τα λόγια- αναφο-
ρά στον Ισμέτ Ινονού, Τούρκο στρατιωτικό
και πολιτικό, ο οποίος ήταν στενός συνερ-
γάτης του Κεμάλ.

Ποια είναι
Η Ντιλέκ Ιμάμογλου γεννήθηκε στις 18

Νοεμβρίου του 1974 στην Τραπεζούντα.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντι-
νούπολης στο Τμήμα Τουρισμού. Αφού ολο-
κλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές,
έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Δι-
οίκηση.  Η Ντιλέκ είναι μια γυναίκα που δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στην «εικόνα». Η ίδια θέ-
λει να αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη Τουρ-
κία. Έχει βάψει τα μαλλιά της ξανθά, έχει

κάνει τατουάζ στο μπράτσο, δεν φοράει μαν-
τίλα και είναι φαν των social media. 

Το 1995 παντρεύτηκε τον Εκρέμ Ιμάμο-
γλου. Εκτός από τα τρία παιδιά τους, τον
Μεχμέτ-Σελίμ που γεννήθηκε το 1997, τον
Σεμίχ που γεννήθηκε το 2005 και την Μπε-
ρέν που γεννήθηκε το 2011, η φωτογενής
κυρία Ιμάμογλου είναι αυτή που τον καθο-
δηγεί από τότε που ασχολήθηκε με τα κοι-
νά, όπως έχει σχολιάσει ο τουρκικός Τύ-
πος, πολλάκις.

Από την πλευρά της, η ίδια είναι πολύ
ενεργή με τα κοινωνικά ζητήματα και
συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότη-
τες για την ευαισθητοποίηση των ατό-
μων με αναπηρία, τα δικαιώματα των γυ-
ναικών και την εκπαίδευση των παιδιών.
Χαρακτηριστικό της δράσης της, το ότι
γύρισε την Κωνσταντινούπολη με ανα-
πηρικό αμαξίδιο για μία ημέρα συνο-
δευόμενη από τη Σεμρά Τσετίνκαγια,
αντιπρόεδρο του Συλλόγου Παραλυτι-
κών Νωτιαίου Μυελού της Τουρκίας,
«για να νιώσει τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να
ευαισθητοποιηθεί». Το 2014, μάλιστα, η
Ντιλέκ Ιμάμογλου έλαβε το βραβείο
«Σουκρού Σουρμέν» από τον τουρκικό
σύλλογο ως αποτέλεσμα της «δραστη-
ριότητάς της για την ευαισθητοποίηση

υπέρ των ατόμων με αναπηρία».
Τον Οκτώβριο του 2019, η Ντιλέκ εμφανί-

στηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Ma-
dame Figaro» της Τουρκίας με τον τίτλο
«Πρώτη Κυρία της Κωνσταντινούπολης».

Και όπως είναι αναμενόμενο, η σύζυγος
του Εκρέμ Ιμάμογλου έχει δεχθεί αρνητική
κριτική πολλές φορές από τον Ερντογάν,
όπως τον Ιανουάριο του 2020, όταν μαζί με τη
Σελβί Κιλιτσντάρογλου, σύζυγο του προ-
έδρου του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, πα-
ρακολούθησαν θεατρική εκδήλωση βασι-
σμένη σε βιβλίο που έγραψε ο πρώην πρό-
εδρος του HDP Σελαχατίν Ντερμιτάς. Η συ-
νάντηση αυτή επικρίθηκε, εκτός από τον
πρόεδρο του ΑΚΡ και πρόεδρο της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και από τον πρόεδρο
του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί.

Τον ενθαρρύνει να ανεβάσει κι άλλο τον πήχη
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Ε
ίναι αναμφίβολα η πιο σημαντική
επίσκεψη του προέδρου της Ου-
κρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
από την έναρξη του πολέμου πριν

από δέκα μήνες, στις 24 Φεβρουαρίου.
Η μετάβασή του στην Ουάσιγκτον και η

συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν έχει σημασία, καθώς μέχρι
σήμερα απέφευγε να το πράξει λέγοντας ότι
δεν θέλει να αφήσει τη χώρα του, καθώς ο
αγώνας «δίνεται από εδώ». 

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ασφα-
λώς έδωσαν έμφαση και στο γεγονός ότι ο
Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφέρει σε
αυτό τον πόλεμο να χτίσει ένα ηγετικό προ-
φίλ ανασυστήνοντας τη Δυτική Συμμαχία
κατά της ρωσικής απειλής, ύστερα από του-
λάχιστον 25 έτη αμφισβήτησης. Τόνιζαν
επίσης ότι ο Ζελένσκι έχει εκφραστεί υπέρ
του προέδρου Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας
τον μάλιστα και «πραγματικό ηγέτη».

Ο Ζελένσκι, λοιπόν, για πρώτη φορά φεύ-
γει από την πατρίδα του στη διάρκεια του
πολέμου και η επιλογή του αμερικανικού

εδάφους ως προορισμού αυτού του πρώτου
ταξιδιού του στο εξωτερικό έχει μεγάλο
συμβολισμό αλλά και ουσία. Το CNN
έσπευσε να παραλληλίσει την επίσκεψη με
εκείνη του Ουίνστον Τσόρτσιλ στις ΗΠΑ
ακριβώς πριν από 81 χρόνια, στις 22 Δεκεμ-
βρίου 1941, καθώς οι ΗΠΑ έμπαιναν στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο μετά την επίθεση στο
Περλ Χάρμπορ.

Συμβολικό είναι το γεγονός ότι ο Ζελέν-
σκι κομίζει στις ΗΠΑ και μια ουκρανική ση-
μαία από τους μαχητές του ανατολικού με-
τώπου, στο Ντονέτσκ, που έλαβε κατά την
επίσκεψη-αστραπή σε Μπαχμούτ, Σλα-
βιάνσκ και άλλες διαφιλονικούμενες πε-
ριοχές του Ντονμπάς. Η σημαία φέρει πάνω
και υπογραφές των Ουκρανών μαχητών.

Θα δεχτεί πιέσεις
Η ουσία είναι ότι στις συνομιλίες, στις

οποίες θα λάβουν μέρος και κορυφαίοι
αξιωματούχοι ασφαλείας των ΗΠΑ, το
Κίεβο θα πιεστεί να συνθηκολογήσει,
αποδεχόμενο παραχωρήσεις εδαφών στη
Μόσχα. 

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η Ου-
κρανία κατάφερε να αναπτύξει τις δυνά-
μεις της χάρη στην παραχώρηση αμυντι-
κών συστημάτων Patriot του αμερικανι-
κού στρατού, ως μέρος νέας στρατιωτικής
βοήθειας ύψους 2 δισ. δολαρίων. Το οπλι-
κό αυτό σύστημα είχε, μάλιστα, προκαλέ-
σει σοβαρές ανησυχίες στη Μόσχα, που
υποσχέθηκε να πλήξει τις συστοιχίες με
κάθε τρόπο.

Ο Ζελένσκι θα μιλήσει και στο Κογκρέ-
σο, το οποίο εξετάζει σχέδιο παροχής πρό-
σθετης βοήθειας ύψους 50 δισ. δολαρίων
στην Ουκρανία, ανεβάζοντας το σύνολο
της αμερικανικής βοήθειας προς τη δοκι-
μαζόμενη χώρα σε πάνω από 100 δισεκα-
τομμύρια δολάρια.

ΚΚατάσχεση περιουσίας
Ρώσου ολιγάρχη
επειδή ήταν εναντίον
της εισβολής

Δημοσίευμα των «Financial
Times» ανέφερε ότι δικαστήριο
στη Ρωσία διέταξε την κατάσχε-
ση περιουσιακών στοιχείων του
Ρώσου επιχειρηματία Ολέγκ
Ντεριπάσκα, ύψους 1 δισ. δολ.,
ως αντίποινα για την κριτική που
έχει ασκήσει ο τελευταίος στον
πόλεμο στην Ουκρανία. Το άρθρο
επικαλείται ανώνυμες πηγές, με
την είδηση ωστόσο να μην επιβε-
βαιώνεται προς το παρόν από τον
εκπρόσωπο του Κρεμλίνου,
Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η έγκυρη εφημερίδα χαρακτη-
ρίζει τον Ολέγκ Ντεριπάσκα «έναν
από τους λίγους ολιγάρχες που
έχουν επικρίνει τον πόλεμο του
προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην
Ουκρανία» και την απόφαση του
ρωσικού δικαστηρίου ως «μια έν-
δειξη της πίεσης που αντιμετωπί-
ζουν οι Ρώσοι μεγιστάνες μετά την
εισβολή». Το Κρεμλίνο ζήτησε
τουλάχιστον δύο φορές από τον
δισεκατομμυριούχο Ρώσο επιχει-
ρηματία, που είχε άλλοτε κατηγο-
ρηθεί ότι «ξεπλένει» χρήματα για
λογαριασμό του Ρώσου προέδρου,
να μετριάσει την κριτική του στη
ρωσική εισβολή, πράγμα που
ωστόσο δεν έγινε. 
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Τεράστιας σημασίας 
συνάντηση του προέδρου  
της Ουκρανίας
με τον πλανητάρχη

Ο Ζελένσκι με πολεμική
σημαία στον Λευκό Οίκο

Από τους πιο βασικούς παράγοντες της γερμανικής
εξωτερικής πολιτικής είναι ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάι-
ερ, που έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και υπουργός
Εξωτερικών και ο οποίος παρεμβαίνει συχνά σε ό,τι
έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Η τελευταία του κίνηση ήταν να καλέσει τον πρόεδρο
της Κίνας Σι Τζινπίνγκ «να ασκήσει την επιρροή του»
στον Βλαντίμιρ Πούτιν για να μπει ένα τέλος στον πόλε-

μο στην Ουκρανία. Έχει τη σημασία του, καθώς πριν
από λίγες εβδομάδες ο Γερμανός πρόεδρος θεωρούσε
ότι δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα για συνομιλίες για πιθα-
νή κατάπαυση του πυρός. «Όλες οι συστάσεις να γίνει
εκεχειρία τώρα είναι φυσικά επιπόλαιες. Γιατί μια ανα-
κωχή σε αυτό το σημείο του πολέμου θα σήμαινε κάτι
σαν έγκριση της αδικίας που έχει ήδη συμβεί. 

Μια εκεχειρία τώρα θα σήμαινε ότι η Ρωσία θα κρα-

τούσε τα κατεχόμενα εδάφη για τον εαυτό της. Και μαζί
με αυτό θα νομιμοποιούσε τις παραβιάσεις των συνό-
ρων, την αδιαφορία για το Διεθνές Δίκαιο και την αρπα-
γή γης. Αυτό δεν μπορεί να είναι το νόημα μιας κατά-
παυσης του πυρός», έλεγε χαρακτηριστικά. Τα πράγμα-
τα όμως αλλάζουν και ο Γερμανός πρόεδρος τώρα υπο-
γράμμισε ότι Κίνα και Ευρώπη έχουν κοινό συμφέρον
να τελειώσει ο πόλεμος. 

Ο Σταϊνμάιερ ζητά από τον Σι Τζινπίνγκ να πιέσει τη Μόσχα για παύση πυρός
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Ξ
επερνά τις 500.000 ευρώ η αξία των 23 Rolex που
κλάπηκαν με… κινηματογραφικό τρόπο από το
υποκατάστημα της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο
της Αθήνας το πρωί της Τρίτης (20/12). Την ίδια

ώρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά
Ζωής έχουν στα χέρια τους και δεύτερο πειστήριο -μετά το
σφυρί που άφησαν οι δράστες-, καθώς έχει εντοπιστεί μία
από τις δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποιήθη-

καν στη ληστεία. Αυτό δείχνει πως έχουν ει-
κόνα για τουλάχιστον ένα τμήμα της διαδρο-
μής που ακολούθησαν κατά τη διαφυγή τους
οι τέσσερις κλέφτες. 

Ο επαγγελματικός τρόπος δράσης τους, κα-
θώς χρειάστηκαν περίπου 90 δευτερόλεπτα
για να ακινητοποιήσουν τον φύλακα και τους
υπαλλήλους, να σπάσουν και να αδειάσουν τις
προθήκες του καταστήματος, δείχνει προς την
κατεύθυνση της διεθνούς φήμης συμμορίας

με το προσωνύμιο «Ροζ Πάνθηρες». Άλλωστε πρόκειται για
ένα παράτολμο χτύπημα, από καλά εκπαιδευμένους κακο-
ποιούς, που ταιριάζει με το προφίλ της συγκεκριμένης εγκλη-
ματικής ομάδας που ευθύνεται για ορισμένες από τις μεγαλύ-
τερες κλοπές σε κοσμηματοπωλεία παγκοσμίως. 

Κανένα αποτύπωμα
Την ίδια ώρα, σχεδόν μηδενικές είναι οι πιθανότητες να

βρεθεί κάποιο αξιοποιήσιμο δακτυλικό αποτύπωμα, κα-
θώς οι δράστες φορούσαν γάντια. Οι αστυνομικοί έχουν

ζητήσει όλο το υλικό από το καταγραφικό σύστημα του κυ-
κλώματος ασφαλείας και εξετάζουν τις επισκέψεις υπο-
ψήφιων πελατών στο κατάστημα σε βάθος αρκετών ημε-
ρών πίσω. Αυτό καθώς εκτιμούν ότι είχε γίνει προπαρα-
σκευαστική ενέργεια με τουλάχιστον μία επίσκεψη για κα-
τόπτευση του χώρου, ενδεχομένως βέβαια από άτομο που
δεν συμμετείχε στην ομάδα κρούσης (σ.σ.: ακόμη και γυ-
ναίκα). Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο για τους δράστες
είναι ότι μίλησε μόνο ένας και μάλιστα σε άριστα ελληνικά.

Τα ρολόγια που κλάπηκαν φέρουν σειριακούς αριθμούς
που τα καθιστούν «μοναδικά», δηλαδή, δεν μπορούν να
πουληθούν πουθενά με νόμιμο τρόπο και δεν μπορούν να

επισκευαστούν σε καμία επίσημη αντιπροσωπεία συντή-
ρησης ρολογιών. 

Σήμα στο εξωτερικό
Σημειώνεται ότι στη χώρα μας είναι εξαιρετικά δύσκολο

τα ρολόγια αυτά να πουληθούν -ακόμα και στη «μαύρη
αγορά-, καθώς το ρίσκο για τους δράστες είναι εξαιρετικά
μεγάλο. Για αυτό και στελέχη της ΕΛΑΣ επικοινώνησαν με
αστυνομίες γειτονικών κρατών, όπου θα μπορούσαν να
διοχετευτούν τα 23 κλεμμένα Rolex. Μια κλοπή που θα
μπορούσε, σύμφωνα με τους ειδικούς, να έχει γίνει και
κατόπιν… παραγγελίας από κύκλωμα του εξωτερικού!

Η στρατηγική του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, που υλοποιείται με συνέπεια, είναι η
συνεχής ενίσχυση της παρουσίας των
αστυνομικών στις γειτονιές. Στο πλαίσιο
αυτό, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ
και μια σειρά μεταρρυθμίσεων, με βάση το
σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Για αυτό τον σκοπό: 
Πρώτον, όλοι οι νέοι αστυνομικοί που

αποφοίτησαν από τις σχολές της Ελληνικής
Αστυνομίας τα τελευταία δύο χρόνια -1.494
νέοι αστυνομικοί- τοποθετήθηκαν στην Ατ-
τική, όπου εντοπίζεται το 70% της εγκλημα-
τικότητας. Ειδικά το ΑΤ Νέας Σμύρνης, λό-
γω των γνωστών περιστατικών πριν από
δύο χρόνια, ενισχύθηκε με εντολή του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη
Θεοδωρικάκου, με 21 νέους αστυνομικούς. 

Δεύτερον, συνολικά στην Αττική περιπο-
λούν καθημερινά 3.300 αστυνομικοί.

Τρίτον, υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις
που απελευθερώνουν την ΕΛΑΣ από γρα-
φειοκρατικά πάρεργα: καταργήθηκε το

γνήσιο της υπογραφής στα ΑΤ, ψηφίστηκε
η ηλεκτρονική επίδοση των δικογράφων
και προχωρά η κατάθεση κρατούμενων
στις δίκες μέσω τηλεδιασκέψεων (για τη
μείωση των μεταγωγών).

Τέταρτον,  150 στελέχη της ΔΙΑΣ που

έχουν αποσπαστεί σε διάφορες υπηρεσίες,
με εντολή του υπουργού Προστασίας του
Πολίτη επιστρέφουν στις περιπολίες. Επι-
σημαίνεται ότι έχει υλοποιηθεί η επανεκ-
παίδευση του συνόλου των στελεχών που
υπηρετούν στην Ομάδα ΔΙΑΣ, που ξεκίνησε

τον Οκτώβριο του 2021, και καταρτίστηκε
«Μνημόνιο Ενεργειών» -με βάση τις βέλτι-
στες διεθνείς πρακτικές- για την ανταπό-
κριση επί αστυνομικών συμβάντων. 

Και, πέμπτον, 600 ειδικοί φρουροί που
ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους τον
Ιανουάριο θα τοποθετηθούν στα ΑΤ της Ατ-
τικής.

Χάρη στη συνεχή προσπάθεια έχει μει-
ωθεί η λεγόμενη χαμηλή και μεσαία εγ-
κληματικότητα, που αφορά την ελληνική
οικογένεια. 

Η σύγκριση του 11μηνου του 2022 με τον
μέσο όρο του 11μηνου της περιόδου 2015-
2019 (σε κλοπές, διαρρήξεις, κλοπές τρο-
χοφόρων και ληστείες) δείχνει μεσοσταθ-
μική μείωση 26% στο σύνολο της επικρά-
τειας. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι το πρώτο
11μηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία
για την τελευταία 11ετία, παρουσιάζει τον
χαμηλότερο αριθμό ανθρωποκτονιών.
Και, ταυτόχρονα, το υψηλότερο ποσοστό -
90%- εξιχνιάσεων ανθρωποκτονιών του
ιδίου έτους και ιδίου έτους και προηγού-
μενων ετών.

H ασφάλεια των πολιτών, προτεραιότητα της κυβέρνησης 
Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για την εγκληματικότητα 

Όλα δείχνουν «Ροζ Πάνθηρες»!

papadkos@gmail.com

Γράφει
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

Τα σενάρια 
της ΕΛΑΣ 
για τη ληστεία
στη Rolex 
με μπάζα 
πάνω από
500.000 ευρώ
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Έρευνα στο σχολείο
του Βόλου για
τη συμμορία που
βασάνισε μαθητή 

Μηνύσεις κατά του διευθυντή του Γυμνα-
σίου Αλμυρού και κατά της οικογένειας
ενός 13χρονου που θεωρούν υπεύθυνο για
τον βασανισμό του παιδιού τους έκαναν οι
γονείς ενός 12χρονου μαθητή με ειδικά
προβλήματα, τον οποίο συμμαθητές του
έδεσαν, χαράκωσαν και έκαψαν με τσιγάρα
μέσα στο σχολείο. Πλέον ξεκινάει έρευνα
στο σχολείο για τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες πραγματοποιήθηκε εκφοβισμός στο
άτυχο παιδί. 

Οι γονείς του 12χρονου, σύμφωνα με
πληροφορίες, είναι αποφασισμένοι να προ-
χωρήσουν σε όλες τις νομικές πράξεις, ού-
τως ώστε να τιμωρηθούν οι ανήλικοι, οι
οποίοι βασάνισαν το παιδί τους. Στο δικα-
στήριο που πραγματοποιήθηκε ξετυλίχθη-
κε όλο το κουβάρι της υπόθεσης για τη σο-
καριστική δράση των παιδιών. Όπως απο-
δείχθηκε, βασάνισαν τον ανήλικο συμμα-
θητή τους. 

«Περιμένουμε να καθαρογραφεί η από-
φαση και φυσικά θα κινηθούμε εναντίον
όλων όσων υπάρχει βεβαιότητα ότι φέρουν
ευθύνη για όσα έχουν γίνει. Δεν μπορεί ένα
τόσο σοβαρό θέμα, όπως το bullying σε βά-
ρος ενός παιδιού να μένει ατιμώρητο. Κά-
ποιοι θα πρέπει να δώσουν λόγο για αυτό.
Εμείς με τεκμηριωμένα στοιχεία θα ζητή-
σουμε από τον εισαγγελέα να ξεκινήσει
επισταμένη έρευνα. Πρέπει όλα να βγούνε
στο φως», ανέφερε χθες ο δικηγόρος της
οικογένειας κ. Μακρής.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο δικαστήριο
παρουσιάστηκε εκτίμηση επιτροπής του
υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την
οποία ο 12χρονος που δέχεται bullying είναι
ένα παιδί με ειδικές ανάγκες και το περίερ-
γο είναι γιατί δεν παρακολουθεί μαθήματα
σε ειδικό σχολείο, αλλά παραμένει στο Γυ-
μνάσιο Αλμυρού, όπου βιώνει την «κόλα-
ση». «Τους είπα μόνο να μην ξαναενοχλή-
σουν το παιδί μου. Τον περιπαίζουν, τον
χρησιμοποιούν γιατί είναι αγαθός και κά-
νουν παραβατικά πράγματα», ήταν τα λόγια
της μητέρας του θύματος στο δικαστήριο. 

Μ. Σ. 

Σ
οκάρουν τα στοιχεία από την απολο-
γία της 17χρονης, η οποία κατηγορεί-
ται για τη δολοφονία της 22χρονης φί-
λης της στο Μαρούσι. Στην κατάθεσή

της στις ανακριτικές αρχές περιέγραψε πως
γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογής και πως ήρθαν
γρήγορα αρκετά κοντά.

«Τη Μάγια τη γνώρισα μέσω της εφαρμογής
tinder το φθινόπωρο του 2021. Την άνοιξη του
2022 οι σχέσεις μας μετατράπηκαν σε ερωτι-
κές. Συναντιόμασταν στο Δάσος Συγγρού στο
Μαρούσι και σε εγκαταλελειμμένα σπίτια. Στα
μέσα του Ιουνίου έφερα τη Μάγια για να γνωρί-
σει τους γονείς μου, ως φίλη μου στην αρχή»,
ανέφερε η ανήλικη κατηγορούμενη. 

«Κάθε απόγευμα η Μάγια, η οποία ήταν φοι-
τήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, ερχόταν στο
σπίτι μου είτε μετά από πρόσκλησή μου είτε
απρόσκλητη, χτυπώντας το κουδούνι της οικίας
μου, με αποτέλεσμα να ανησυχεί και τους δι-
κούς μου, καθώς επεδίωκε να κλειστούμε στο
δωμάτιό μου και να κάνουμε σεξ», τόνισε στην
κατάθεσή της η 17χρονη.

Σε άλλο σημείο της απολογίας της υποστήρι-
ξε πως η 22χρονη την έπεισε να προχωρήσει σε
φυλομετάβαση: «Τον Αύγουστο του 2022 η Μά-
για με έπεισε ότι θα ήταν ωραίο να μοιάζω με
άντρα. Αγόρασε για εμένα ανδρικά ρούχα,
εσώρουχα και ανδρικά αρώματα. Ομοίως, το
θύμα μού αγόραζε και μου έκανε επαλείψεις

με τζελ τεστοστερόνης και προμηθευόταν διε-
γερτική σκόνη. H σκόνη αυτή μου προσέφερε
πολλή ενέργεια και μια πιο ανδρική συμπερι-
φορά - επιθετικότητα. Σταδιακά αυξήθηκαν το
σωματικό μου βάρος, η μυϊκή μου διάπλαση,
έκοψα τα μαλλιά μου κοντά και κατέληξα να
μοιάζω με αγόρι. Στον δρόμο και στα καταστή-
ματα με αποκαλούσαν “ο νεαρός”». 

Όπως ανέφερε η ίδια, τα σκευάσματα είχαν
αρχίσει να δημιουργούν αλλαγές στο σώμα της,
ενώ οι γονείς της 17χρονης ανακάλυψαν πως η
κόρη τους σκόπευε να ξεκινήσει επεμβάσεις.
Αυτό ήταν ένα γεγονός που τους εξαγρίωσε, με
τη νεαρή να τους υπόσχεται τότε πως δεν θα
χρησιμοποιούσε ξανά το σκεύασμα. Αναφορι-
κά με τη δολοφονία είπε ότι: «Την περασμένη
Κυριακή οι γονείς μου και ο αδελφός μου έλει-
παν από το σπίτι και βρήκα την ευκαιρία να την
καλέσω. Μου είχε πάρει δώρο ακουστικά και
ήθελα να μου τα δώσει. Εγώ είχα προμηθευτεί
μία σαμπάνια για να γιορτάσουμε τη νέα της
δουλειά. Όταν ήρθε, πήγαμε στην κουζίνα να
πάρουμε το μαχαίρι προκειμένου να ξετυλί-
ξουμε το αλουμινόχαρτο της σαμπάνιας και να
την ανοίξουμε. Το μαχαίρι το ακουμπήσαμε στο
γραφείο. Μου είπε ότι ήταν ερωτευμένη με κά-
ποιο αγόρι και έτσι της επιτέθηκα».

Απολογία - σοκ 
της 17χρονης που σκότωσε
την 22χρονη φίλη της
στο Μαρούσι

Νταής Κρητικός
καπέλωσε
τη γυναίκα του με...
ανάλατο κριθαράκι

Ένα απίστευτο περιστατικό
διαδραματίστηκε στο Ηράκλειο,
όταν ένας άνδρας αναποδογύρι-
σε ένα πιάτο με φαγητό στο κε-
φάλι της συζύγου του, επειδή το
κριθαράκι που του είχε φτιάξει
δεν είχε αλάτι. 

Το περιστατικό καταγγέλθηκε
από την 33χρονη, η οποία πήρε τα
δύο παιδιά από το χέρι, έφυγε από
το σπίτι και στη συνέχεια κάλεσε
την αστυνομία, καθώς η κατάστα-

ση, σύμφωνα με τα λεγόμενά της,
ήταν εκτός ελέγχου. 

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνω-
στά, ο σύζυγος εκνευρισμένος για
το… ανάλατο κριθαράκι, άρχισε να
τη βρίζει, άδειασε όλο το πιάτο στο
κεφάλι της και μετά έσπασε το πιά-
το στο πάτωμα. Τα δύο τους παιδιά
ήταν μπροστά και τρομοκρατήθη-
καν από το συμβάν. 

Ο κατηγορούμενος κάθισε στο
εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου
και κρίθηκε ένοχος, με συνολική
ποινή φυλάκισης 11 μηνών με
αναστολή. 

Η άτυχη γυναίκα κατέθεσε επι-
πλέον πως ο 43χρονος αρκετές
φορές ξεσπούσε πάνω της, είτε
χτυπώντας την είτε βρίζοντάς την. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

«Ήθελε να με κάνει
να αλλάξω φύλο
και με πρόδωσε»



Η
πλήρης απουσία του κράτους στο
Μάτι, την ώρα που η πύρινη λαίλαπα
σάρωνε ανθρώπινες ζωές, είναι ο
κοινός παρονομαστής στις καταθέ-

σεις των μαρτύρων στο Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο της Αθήνας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση
για τη φονική πυρκαγιά. Οι περιγραφές κατα-
γράφουν τη μάχη ζωής και θανάτου που δόθηκε
εκείνες τις δραματικές ώρες. Δυστυχώς, όμως,
κάποιοι δεν τα κατάφεραν…

«Η μητέρα μου δεν πέθανε, δολοφονήθηκε»,
κατέθεσε ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος έχασε
στις φλόγες την 84χρονη μητέρα του. Σε μια συγ-
κλονιστική αφήγηση ανέφερε πως παρέλαβε τη
μητέρα του «σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ». Ο
μάρτυρας μίλησε για τη στιγμή που διαπίστωσε
πως η ηλικιωμένη γυναίκα είχε αφήσει την τε-
λευταία της πνοή μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι
τους. «Με τις τόσες φορές που μπήκα στο σπίτι
για να την ψάξω, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι
αυτό που νόμιζα καμένη κουρτίνα μπάνιου ήταν
η μητέρα μου», τόνισε. 

Ο μάρτυρας έστρεψε τα βέλη του στον δή-
μαρχο της περιοχής Ευάγγελο Μπουρνού, τον
οποίο κατηγόρησε για παραπληροφόρηση που
κόστισε ζωές, σημειώνοντας πως ενώ ο ίδιος
είχε δει με τα μάτια του νεκρούς και καταστρο-
φή, η σύζυγός του τού έδειξε το βίντεο με τη

σύσκεψη υπό τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα. «Μας κορόιδευαν ότι δεν υπάρχουν
νεκροί. Στις 19.30 υπήρχε άνθρωπος που είχε
δει 30 καμένους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δεν ξέρω πώς είναι η κόλαση, αλλά αυτό που
αντίκρισα ήταν δέκα φορές χειρότερο…» είπε,
καταθέτοντας ότι έξω από το σπίτι του είδε ένα
αυτοκίνητο με δυο νεκρούς. 

«Από κατσαρόλα»!
Εικόνες κόλασης μετέφεραν στο δικαστήριο

και οι αδελφές Μαρίνα και Βασιλική Λαμπρίδου,
ο πατέρας των οποίων ήταν ο πρώτος εγκαυμα-
τίας που έφτασε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μά-
κρης, όπου δεν είχαν ενημερωθεί για τη φωτιά.
«Τον ρώτησαν αν κάηκε από κατσαρόλα με νε-
ρό», κατέθεσε η Μαρίνα Λαμπρίδου, η οποία πε-
ριέγραψε συγκινημένη πως ο πατέρας της χτυ-
πήθηκε από το θερμικό κύμα και έπεσε στην πι-
σίνα του σπιτιού τους, ουρλιάζοντας από τους
πόνους, καθώς πίστευε πως θα ανακουφιζόταν.
Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες
αργότερα και η μητέρα της πριν από λίγους μή-
νες από τη στεναχώρια της.

«Ακόμη ζούμε τον πανικό…» είπε, ενώ η
αδελφή της, Βασιλική, περιέγραψε πώς έχασε
από την ορατότητά της το σπίτι των γονιών της,
όταν καλύφθηκε από τους καπνούς, αλλά και

τον τρόπο που η ίδια κατάφερε να ξεφύγει,
οδηγώντας «σαν τρελή ένα Smart με ένα 8 μη-
νών παιδί στην αγκαλιά και δεν ήξερα πού πη-
γαίνω». «Ο πατέρας μου ήταν μέσα κι έξω κα-

μένος περίπου στο 67%. Εμείς μάθαμε τον θά-
νατό του από τις ειδήσεις, δεν μας ενημέρω-
σαν έγκαιρα από το νοσοκομείο», κατέθεσε
φορτισμένη.
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Ήταν η τρίτη φορά που η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο,
προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνα-
το των δυο μικρότερων κοριτσιών της,
Μαλένας και Ίριδας, αλλά τελικά επέ-
στρεψε στη φυλακή χωρίς να
δώσει εξηγήσεις.
Αυτό που μπλόκαρε τη δια-
δικασία της απολογίας της
ήταν η κίνηση του συνηγό-
ρου υπεράσπισης της
34χρονης κατηγορούμενης,
Αλέξη Κούγια, να ζητήσει την
εξαίρεση της 35ης τακτικής
ανακρίτριας Ευγενίας Τζωρτζάτου, η
οποία χειρίζεται την υπόθεση.
Η Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως είχε προ-
γραμματιστεί, οδηγήθηκε ενώπιον της
αρμόδιας ανακρίτριας. Ωστόσο, τα σενά-
ρια για νέα προθεσμία είχαν φουντώσει
λίγες ώρες νωρίτερα, όταν έγινε γνωστό
πως με αίτημά της, μέσω του συνηγόρου
της, ζητούσε να προηγηθούν άλλοι τρεις

μάρτυρες, οι ιατροδικαστές Ουρανία Δη-
μακοπούλου, Χαρά Σπηλιοπούλου και Αγ-
γελική Τσιόλα, στο πλαίσιο της ανάκρι-
σης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η

δικαστική λειτουργός επιφυλάχθηκε
και ζήτησε από την 34χρονη να

απολογηθεί.
Η υπεράσπιση της κατηγο-
ρουμένης, όμως, απάντησε
με προσφυγή στο Συμβού-
λιο Πλημμελειοδικών Αθη-

νών για την κλήτευση των
μαρτύρων, με την ανακρίτρια

να επιμένει στη θέση της να συ-
νεχιστεί η διαδικασία.

Το επόμενο βήμα της υπεράσπισης ήταν
να καταθέσει αίτηση εξαίρεσης της ανα-
κρίτριας, η οποία θα κριθεί από το αρμό-
διο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών τις επό-
μενες ημέρες με την έκδοση βουλεύμα-
τος και στη συνέχεια θα οριστεί νέα ημε-
ρομηνία για την απολογία της Ρούλας Πι-
σπιρίγκου. 

Δεν είπε λέξη η Πισπιρίγκου λόγω αίτησης
συνηγόρου για εξαίρεση της ανακρίτριας

Οι καταθέσεις για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι συνεχίζουν να
προκαλούν ανατριχίλα και οργή για την ολιγωρία του κράτους

«Πήρα τη μητέρα μου σε 
σακούλα σούπερ μάρκετ»



Καταγγελία Τζακόπουλου
για τον προϋπολογισμό

Χωρίς πρόταση προϋπολογισμού για τη νέα χρονιά
πορεύεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος και
σύσσωμη η ομάδα του παρέβλεψαν την αναγκαιότη-
τα κατάρτισης οικονομικού σχεδιασμού για το 2023
που έφθασε, καταγγέλλει ο ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος Σάκης Τζακόπουλος. «Ο ετήσιος προ-
ϋπολογισμός είναι η κορυφαία δράση κάθε διοίκη-
σης δήμου. Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει στη διοίκηση
Ζέρβα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά, αντιμε-
τωπίζοντας την πραγματικότητα, ανακάλυψε ότι πρέ-
πει να φτιάξει έναν προϋπολογισμό για το 2023», δή-
λωσε σχετικά.

ΚΚαμία πρωτοτυπία  
Την τιμητική τους έχουν και φέτος οι ηλεκτρο-

νικές ευχετήριες κάρτες, οι οποίες έρχονται σω-
ρηδόν στα email μας τις τελευταίες ημέρες. Η
πρωτοτυπία των ευχών λείπει από όλες είναι η
αλήθεια, ενώ ακόμη ένα κοινό στοιχείο που εντο-
πίσαμε είναι το έντονο κόκκινο και πράσινο χρώ-
μα. Ο λόγος που τις επιλέγουν οι περισσότεροι
είναι είτε για διευκόλυνση είτε για οικονομία.
Εκλογές έρχονται, σκέφτηκαν οι υποψήφιοι, δεν
είναι η κατάλληλη ώρα για περιττά έξοδα!

Παρέμβαση εισαγγελέα για καταγγελίες 
παρενόχλησης μαθητριών από καθηγητή 

Τ
ην παρέμβαση του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης
προκάλεσαν οι δημόσιες καταγγελίες μαθητριών
Λυκείου της πόλης ότι παρενοχλούνται από κα-

θηγητή τους το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, οι μαθητές
του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη, προκειμένου
να δημοσιοποιήσουν το ζήτημα. 

Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης Δημήτρης Σμυρνής παρήγγειλε τη διενέργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί εάν έχουν τε-
λεστεί τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου, της προ-
σβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της παράβασης

καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η ει-
σαγγελέας Χρυσάνθη Λαθήρα στην παραγγελία της στην
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης ζήτησε να κληθούν και να εξεταστούν οι
μαθήτριες θύματα αλλά και οι γονείς τους, προκειμένου
να προσδιοριστεί ποια πρόσωπα αφορούν οι καταγγε-
λίες, ενώ στη συνέχεια θα κληθούν για εξηγήσεις οι κα-
θηγητές και ειδικά ο καταγγελλόμενος. Οι μαθητές
έχουν καταγγείλει πως, παρά τις αναφορές τους στον δι-
ευθυντή για τη συμπεριφορά του καθηγητή τους προς
τέσσερις έως πέντε μαθήτριες, δεν έχουν εισακουστεί. 

Κάλεσμα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης για μια
πράξη αγάπης απευθύνει το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας
του δήμου. Σε τρία σημεία της πόλης συγκεντρώνον-
ται καινούργια, μη μεταχειρισμένα αντικείμενα σε
περιτύλιγμα δώρου, τα οποία θα διανεμηθούν κατά
τη διάρκεια των γιορτών στους πιο ευάλωτους αν-
θρώπους της πόλης. Όπως αναφέρεται, καλό είναι τα
δώρα να είναι unisex, καθώς θα γίνει τυχαία διανο-

μή. Τα προτεινόμενα δώρα είναι: κασκόλ, σκουφιά,
γάντια, παγούρια-θερμός, σακίδια. Τα σημεία συλλο-
γής έως τις 30/12/2022: Μοναστηρίου 62 (Ανοικτό
Κέντρο Ημέρας Αστέγων) 3ος όροφος, 10.00-15.00 /
Κλεάνθους 57 (4η Δημοτική Κοινότητα), 09.00-14.00
/ Ειρήνης 2-4 (Κοινωνικό Πλυντήριο Δήμου Θεσσα-
λονίκης) 09.00- 13.00. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2313316610-611-613-614-615-616-618.

Κάλεσμα αλληλεγγύης και προσφοράς στους αστέγους

Στο ευρωψηφοδέλτιο 
του ΣΥΡΙΖΑ ο Στυλιανού

Μια θέση στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει
«καπαρώσει» ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτι-
κών Επιστημών του ΑΠΘ Άρης Στυλιανού, καθώς
θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο ίδιος ξεκίνησε
ήδη τη μάχη του σταυρού, ανακοινώνοντας για
αρχή την πρόθεσή του να δοκιμάσει τις δυνάμεις
του στον στίβο της πολιτικής.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δίπλα στην Εύα Γκριν
ο Τζιτζικώστας
Στα παρασκήνια των γυρισμάτων
της ταινίας «Dirty Angels» βρέθη-
κε ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας. Συνομίλησε με τους υπευ-
θύνους και έβγαλε σέλφι με την
πρωταγωνίστρια Εύα Γκριν, η
οποία λόγω του ρόλου της «βάρε-
σε προσοχή» ενώπιόν του. Είναι
χαρακτηριστικό πως για τις ανάγ-
κες της νέας ταινίας χρησιμοποι-
ήθηκε χώρος του δημαρχείου Πα-
νοράματος. Σε προηγούμενη ται-
νία, ανάλογο σκηνικό είχε στηθεί
στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Φαίνεται πως τα δημαρχεία της
πόλης έχουν μεγάλη πέραση στις
χολιγουντιανές ταινίες!

Και ο Πέγκας 
υποψήφιος!
Την υποψηφιότητά του για τον Δή-
μο Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε
πως τρέχει και, μάλιστα, με γορ-
γούς ρυθμούς ο Σπύρος Πέγκας.
Πρώην αντιδήμαρχος της διοίκη-
σης Μπουτάρη, που έμεινε μία τε-
τραετία εκτός Αυτοδιοίκησης και
τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει
ως επικεφαλής παράταξης για τις
εκλογές του 2023. Έχει ήδη κάνει
πολλές επαφές με πρόσωπα της
πόλης, ενώ έκλεισε αίθουσα ξε-
νοδοχείου για τις πρώτες ημέρες
του νέου έτους, ώστε να μπουν και
επίσημα οι βάσεις. Εδώ είμαστε
και περιμένουμε τα νεότερα…

Επιβάλλεται 
η εορταστική 
διακόσμηση
Αν περνάς πολλές ώρες της μέρας
στο γραφείο, τότε για να μπεις στο
πνεύμα των Χριστουγέννων επιβάλ-
λεται και η κατάλληλη εορταστική
διακόσμηση. Αυτό σκέφτηκε και ο
Θεόδωρος Καράογλου και πρωί πρωί
μας έδειξε το στολισμένο του γρα-
φείο ποστάροντας μια φωτογραφία
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης συνόδευσε τη φωτο-
γραφία με την ευχή για «καλές γιορ-
τές, με υγεία, σε όλο τον κόσμο».

Στα γυρίσματα της ταινίας «Dirty Angels» βρέ-
θηκε και ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης, ο οποίος κερνούσε… τρίγωνα Πανο-
ράματος, λόγω της ονομαστικής του εορτής. Και
σίγουρα δεν θα άφηνε χωρίς κέρασμα τους αστέ-
ρες του Χόλιγουντ, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα
να γευτούν από τα πιο διάσημα γλυκά της Θεσσα-
λονίκης. Πληροφορίες λένε ότι ξετρελάθηκαν! 

Με τρίγωνα στο χέρι 
ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης



Π
ροϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και
υποστηρίζει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμ-
μα στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων ψήφισε κατά

πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του
δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Όπως προέκυ-
ψε από τη συζήτηση, το οικονομικό σχέδιο του δήμου για το
επόμενο έτος προβλέπει έσοδα άνω του ενός δισ. ευρώ, αύ-
ξηση επενδύσεων κατά 153%, καθώς και χρηματοδοτούμενα
έργα ύψους 510 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως
από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, για πρώτη φορά το ύψος του
Επενδυτικού Προγράμματος φτάνει τα 174,93 εκατ. ευρώ,
ενώ το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου ανέρχεται σε 105,94
εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας τεχνικές παρεμβάσεις μείζο-

νος σημασίας, όπως για παράδειγμα έργα οδοποιίας και κα-
τασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή
του Ελαιώνα, αναβάθμιση του οδικού δικτύου, αλλά και ένα
μεγάλο πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή. Πα-
ράλληλα, ο κ. Μπακογιάννης επεσήμανε πως «σε μια ιδιαι-
τέρως δύσκολη οικονομική συγκυρία, η δημοτική αρχή
στηρίζει έμπρακτα τους δημότες, καθώς για πρώτη φορά
μετά από δεκαετίες, ο Δήμος μειώνει τα τέλη καθαριότητας
και φωτισμού κατά 5%». Τέλος, σύμφωνα με τον προϋπολο-
γισμό, τα έσοδα του Δήμου για το 2023 προσδιορίζονται στο
ποσό του 1,022 δισ. ευρώ, έναντι 917,66 εκατ. ευρώ το 2022.
Πρόκειται για αύξηση της τάξης των 104,34 εκατ. ευρώ, η
οποία εδράζεται στην ορθή διαχείριση των οικονομικών του
Δήμου και στη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων.

Στηρίζει το «Δεύτερο Σπίτι» 
η ΚΕΔΕ

Το πρόγραμμα «Δεύτερο Σπίτι», που φέτος ενισχύεται
μέσα από τη συνεργασία της με την ΚΕΔΕ, αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα προγράμματα της εταιρείας «Κωτσό-
βολος», που στόχο έχουν να προσφέρουν μία καλύτερη
ζωή σε όλους τους συνανθρώπους μας που μας χρει-
άζονται, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά όλο τον χρόνο. Η
ΚΕΔΕ, κατόπιν της πρόσκλησης που της απεύθυνε η εται-
ρεία, έλαβε θεσμικά την απόφαση να συνδράμει σε αυτήν
τη δράση αναγνωρίζοντας για μια ακόμη φορά την ανα-
γκαιότητα της στήριξης οικογενειών ανά την Ελλάδα, που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η εταιρεία έχοντας παραλά-
βει, ελέγξει και φροντίσει τις συσκευές από τους δωρη-
τές, αναλαμβάνει δωρεάν και με δική της αποκλειστική
ευθύνη την αποστολή των συσκευών στις οικογένειες
που τις έχουν ανάγκη. 

ΑΑπειλούν με κινητοποιήσεις 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας με απόφασή του

εξέφρασε την αντίθεσή του στη διακίνηση φορτίων LNG
στο Λιμάνι της Ελευσίνας. Στην απόφαση, αφού σημει-
ώνεται ότι η περιοχή αποτελεί μονίμως την εύκολη λύση
για όλα τα «άλυτα» προβλήματα του Λεκανοπεδίου, ζητά
από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
να ενεργήσει έτσι ώστε να βρεθεί άλλο μέρος εκτός του
Δήμου Ελευσίνας και την ακύρωση μνημονίου που έχει
υπογραφεί μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ)
και ΔΕΣΦΑ. Ακόμη ζητά από τον Οργανισμό Λιμένος να
μην προβαίνει σε μονομερείς αποφάσεις χωρίς ενημέ-
ρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και να διασφαλίζει την
απαραίτητη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών και κατα-
λήγει με την προειδοποίηση ότι «σε περίπτωση που δεν
ανακληθεί το μνημόνιο συνεργασίας, ο Δήμος Ελευσίνας
θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, κλείνοντας το Λιμάνι
του Κρόνου εμποδίζοντας την διακίνηση LNG». 

!
Ανακοίνωσε αποχώρηση 
Την πρόθεσή του να μη διεκδικήσει εκ νέου τον
Δήμο Αμαρουσίου γνωστοποίησε ο Γιώργος Κα-
ραμέρος, ενώ ανακοίνωσε και την αποχώρησή
του από τη θέση του επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης. Συγκε-
κριμένα, ο γνωστός δημοσιογράφος έδειξε πως
το ενδιαφέρον
του έχει στρα-
φεί προς την
κεντρική πολι-
τική σκηνή,
καθώς επεσή-
μανε πως «για
να μπορέσω να
είμαι συνεπής
απέναντι σε
όσους μας εμ-
πιστεύτηκαν το 2019, αφοσιωμένος στον αγώνα
για μία προοδευτική διακυβέρνηση στις προσε-
χείς εθνικές εκλογές και έντιμος απέναντι στην
παράταξη, αποχωρώ από τη θέση του επικεφα-
λής για να διευκολύνω τις διαδικασίες και, προ-
σεχώς, και από τη θέση του δημοτικού συμβού-
λου, με την προκήρυξη των εθνικών εκλογών».
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Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 
για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα

Δήμος Αθηναίων 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νοτιοδυτικά της Αθή-
νας, η αντιπολίτευση κατακε-

ραυνώνει τον δήμαρχο επειδή
πανηγυρίζει για την… μη αύξηση

των δημοτικών τελών; Από τη μια τον προ-
καλούν να ψάξει πόσοι από τους γειτονι-
κούς δήμους έχουν προχωρήσει σε μει-
ώσεις των τελών, ενώ την ίδια ώρα κάνουν
σύγκριση των πραγματικών ποσών που
πληρώνουν στον δήμο δείχνοντας πως δεν
είναι για πολλούς πανηγυρισμούς… 

Την πρόθεσή του να στηρίξει τον Δήμο
Αγίας Παρασκευής και να αναζητηθούν
από κοινού λύσεις προκειμένου να συνε-
χιστεί η απρόσκοπτη ανέγερση του δη-
μαρχείου της πόλης διατύπωσε ο περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Πατούλης στον δήμαρ-
χο Βασίλη Ζορμπά. 

Το θέμα τέθηκε από τον δήμαρχο στη
συνάντηση με αφορμή την υπογραφή
συμφωνητικού υπομίσθωσης ακινήτου
για τη στέγαση του 2ου Κέντρου Διεπιστη-
μονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και ο περιφερει-
άρχης ήταν καθησυχαστικός… «Η Περι-
φέρεια Αττικής θα βοηθήσει τον Δήμο
Αγίας Παρασκευής προκειμένου να μπο-
ρέσει να αποπληρώσει το επιπλέον κόστος
που προκύπτει, όπως άλλωστε προβλέπει
και η συμβατική του υποχρέωση. 

Σε συνεργασία με τον δήμαρχο και τα
υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας και
του δήμου θα εξετάσουμε όλες τις δυνα-
τότητες προκειμένου να ξεπεραστούν τα
προβλήματα που έχουν προκύψει και να
μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις
στο έργο», υπογράμμισε ο κ. Πατούλης.

Δίνει λύση ο Πατούλης 
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Σ
ταθερή και ανεξάρτητη από
το ποσό των μηνιαίων αγο-
ρών που θα πραγματοποιούν
τα νοικοκυριά στα καταστή-

ματα λιανικής πώλησης είναι η επιδό-
τηση που θα λάβουν στο πλαίσιο του
market pass. 

Σύμφωνα με την τροπολογία, η
οποία ψηφίστηκε με ευρεία αποδο-
χή, κάθε μήνα 3,2 εκατομμύρια νοι-
κοκυριά, που αντιστοιχούν σε 8,1
εκατ. μέλη, θα λαμβάνουν επιδότηση
17,60-100,00 ευρώ μηνιαίως ή συνο-
λικά 106-600 ευρώ στο διάστημα Φε-
βρουαρίου-Ιουλίου 2023, κατά το
οποίο θα ισχύει το μέτρο. Το ποσό θα
εξαρτηθεί ανάλογα με το αν γίνεται
χρήση της ψηφιακής κάρτας ή η κα-
τάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το
ποσό καλύπτει τις αγορές σε σούπερ
μάρκετ και επιχειρήσεις με δηλωμέ-
νη δραστηριότητα τη λιανική πώληση
ειδών διατροφής, όπως φούρνοι, μίνι
μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, γαλακτο-
πωλεία, ζαχαροπλαστεία, υπαίθριοι
πωλητές σε λαϊκές αγορές κ.λπ. 

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας θα
αποδώσει στους καταναλωτές το 100%
της επιδότησης και τα σχετικά ποσά θα
καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα από
τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο. Όσοι
προτιμήσουν να λάβουν σε χρήμα το 80%
του συνόλου των αγορών που πραγμα-
τοποίησαν, θα λάβουν τα σχετικά ποσά
σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα καταβληθεί
τον Φεβρουάριο και θα καλύπτει το τρί-
μηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου και η δεύ-

τερη τον Μάιο, ώστε να καλύψει το δεύ-
τερο τρίμηνο (Μάιος-Ιούλιος). 

Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της επιδότησης είναι

άγαμοι με οικογενειακό εισόδημα
έως 16.000 ευρώ και έγγαμοι με εισό-

δημα έως 24.000 ευρώ, το οποίο προ-
σαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε
προστατευόμενο μέλος, είτε είναι παι-
δί είτε φιλοξενούμενος. Οι δικαιούχοι
δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε
καμία ενέργεια, καθώς τα στοιχεία
προέρχονται αυτομάτως από την Ανε-

ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώ-
σεις που υπέβαλαν φέτος για τα εισο-
δήματα του 2021 και έως τις 30 Αυ-
γούστου. Αναλυτικά για τις ενισχύσεις
προβλέπονται τα εξής:

1. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με
μηνιαίες αγορές 220 ευρώ θα λάβει
μηνιαία ενίσχυση 22 ευρώ και τριμη-
νιαία 66 ευρώ. Αν κάνει τη χρήση κάρ-
τας, θα αναγνωριστούν 132 ευρώ στο
εξάμηνο, ενώ αν θέλει να πάρει τα
χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό,
θα λάβει 106 ευρώ. 

2. Νοικοκυριό με δύο μέλη και μη-
νιαίες αγορές 320 ευρώ, θα λάβει στο
τρίμηνο 96 ευρώ, ενώ όσοι επιλέξουν
την πίστωση στον τραπεζικό τους λο-
γαριασμό 77 ευρώ. Συνολικά, στο εξά-
μηνο με τη χρήση του market pass θα
έχουν κάνει αγορές 192 ευρώ, ενώ αν
θέλουν χρήματα, θα έχουν εισπράξει
154 ευρώ. 

3. Τετραμελής οικογένεια με αγο-
ρές 520 ευρώ θα λάβει με την ψηφια-
κή κάρτα 372 ευρώ στο εξάμηνο και
298 ευρώ, αν προτιμήσει την κατάθε-
ση ποσού στην τράπεζα. 

4. Για οικογένεια με πάνω από 9 μέ-
λη, εφόσον οι μηνιαίες αγορές ανέλ-
θουν στα 1.000 ευρώ, τότε στο εξάμη-
νο θα λάβουν συνολική επιδότηση 600
ευρώ, ενώ αν προτιμήσουν την τράπε-
ζα, 480 ευρώ. 

Σε βασικούς πυλώνες της «προίκας» των παροχών
εξελίσσονται οι κλάδοι της Βιομηχανίας, της Εστία-
σης και των Καταλυμάτων, καθώς οι αυξημένες τι-
μές ενισχύουν συνεχώς τις εισπράξεις από ΦΠΑ και
διευρύνουν συνεχώς τα δημοσιονομικά περιθώρια
για την κυβέρνηση. 
Η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα αλλά και οι αυξη-
μένες δαπάνες για Εστίαση και Καταλύματα, λόγω του
τουρισμού, αποτυπώνονται στον αυξημένο τζίρο του
Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής, τον συγκεκριμένο μήνα, ο τζίρος σε
Καταλύματα και Εστίαση ανήλθε σε 822,1 εκατ. ευρώ
έναντι 642 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα, κα-
ταγράφοντας άνοδο 28,1%. Από το ποσό αυτό τα 637,6
εκατ. αφορούσαν τα καταλύματα, αποδεικνύοντας στην
πράξη την ισχυρή δυναμική του τουρισμού και τον συγ-
κεκριμένο μήνα. Η Εστίαση σημείωσε αύξηση τζίρου
κατά 19,7%, φτάνοντας στα 184,5 εκατ. ευρώ. 
Από την άλλη πλευρά, η Ελληνική Βιομηχανία εν μέ-
σω ιστορικού υψηλού στις εξαγωγές κατέγραψε

άνοδο του τζίρου κατά 25,4% τον Οκτώβριο. Αν μάλι-
στα ληφθεί υπόψιν η πορεία σε ετήσια βάση, δηλαδή
από το διάστημα Νοεμβρίου 2021-Οκτωβρίου 2022,
τότε η αύξηση του τζίρου διαμορφώνεται στο 35,9%.
Οι επιδόσεις και των δύο κλάδων αναμένεται να
αποδειχθούν πολύτιμες για το δ’ τρίμηνο του έτους,
διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το ΑΕΠ κατά τη συγ-
κεκριμένη περίοδο και τροφοδοτώντας τα δημόσια
έσοδα έως το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε κλείνει και
τυπικά η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2022. 

Βιομηχανία, Καταλύματα και Εστίαση στηρίζουν τα έσοδα

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποια είναι τα SOS του market pass
Τι προβλέπει η τροπολογία
που ψηφίστηκε - Οι πρώτες
πληρωμές θα γίνουν 
στα τέλη Φεβρουάριου
και το μέτρο θα διαρκέσει
για έξι μήνες
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Μ
ε μέσο όρο ανόδου της τά-
ξης του 30% ανακοινώθηκαν
οι νέες χρεώσεις που θα
ισχύσουν τον Ιανουάριο στα

τιμολόγια ρεύματος, επιβεβαιώνοντας τις
προβλέψεις για αυξήσεις στις τιμές λιανι-
κής στον απόηχο του υψηλότερου κό-
στους στη χονδρεμπορική ρεύματος. 

Υπενθυμίζεται ότι το νέο μοντέλο λια-
νικής ρεύματος προβλέπει ότι οι εταιρεί-
ες είναι υποχρεωμένες να αναρτούν στις
ιστοσελίδες τους έως τις 20 του μήνα τις
χρεώσεις που θα ισχύσουν τον επόμενο
μήνα. Σύμφωνα με τα νούμερα που ανα-
κοίνωσαν οι εταιρείες, ο μέρος όρος των
χρεώσεων Ιανουαρίου κινείται στα 44,4
λεπτά του ευρώ, όταν τον Δεκέμβριο είχε
διαμορφωθεί στα 34,7 λεπτά ανά KWh. 

Ειδικότερα, η νέα χρέωση της ΔΕΗ για
το οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα
48,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα για
καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατώρες
(1η κλίμακα κατανάλωσης) και στα 50,01
λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα για κα-
ταναλώσεις πάνω από 500 κιλοβατώρες.
Η αύξηση είναι της τάξης του 29%.

Οι αντίστοιχες χρεώσεις της ΔΕΗ για
τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 38 λεπτά του
ευρώ ανά κιλοβατώρα για καταναλώσεις
μέχρι 500 κιλοβατώρες (1η κλίμακα κα-
τανάλωσης) και στα 39,2 λεπτά του ευρώ
ανά κιλοβατώρα για καταναλώσεις πάνω
από 500 κιλοβατώρες.

Οι υπόλοιποι πάροχοι
Ως προς τους υπόλοιπους παρόχους η

εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: 
� H Elpedison ανακοίνωσε χρέωση 45

λεπτά ανά κιλοβατώρα για το πρόγραμμα
Electricity HomeDay από 35 λεπτά τον
Δεκέμβριο. Το Elpedison Συνέπεια Day
προσφέρεται με πάγιο 5 ευρώ αλλά και
έκπτωση συνέπειας, χάρις στην οποία η
χρέωση Ιανουαρίου διαμορφώνεται στα
42,27 λεπτά ανά kWh, από 32,27 λεπτά
ανά kWh.
� Η Ήρων ανακοίνωσε 36 λεπτά ανά κι-
λοβατώρα με έκπτωση συνέπειας για το
Generous Home (χωρίς την έκπτωση η
τιμή φτάνει τα 45 λεπτά).

� H Protergia με το Οικιακό MVP Re-
ward βρίσκεται στα 42 λεπτά ανά κιλο-
βατώρα μετά την έκπτωση συνέπειας.
� Η Watt + Volt έχει το πρόγραμμα Zero
Plus στα 45,9 λεπτά.
� Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ανακοίνωσε το Οι-
κιακό MAXI Free BASIC 35,8 λεπτά/kWh
με έκπτωση συνέπειας.
� Η ΖΕΝΙΘ ανακοίνωσε 46,5 λεπτά για το
Power Home Basic.
� Η NRG προσφέρει το NRG Prime στα
44 λεπτά.
� Η Volton ανακοίνωσε 44,9 λεπτά ανά
κιλοβατώρα.
� Η Volterra ανακοίνωσε 51,8 λεπτά για
το οικιακό της τιμολόγιο. 
� Η Ελίν ανακοίνωσε 37,5 λεπτά/kWh
ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τε-
λικές τιμές καταναλωτή διαμορφώνον-
ται πάντα από τις επιδοτήσεις των λογα-

ριασμών ρεύματος. Η κυβέρνηση κατά
πάσα πιθανότητα θα επιχορηγήσει νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις με τέτοιον
τρόπο, ώστε η μέση τιμή λιανικής να δια-
μορφωθεί στα 0,15 με 0,17 ευρώ ανά κι-
λοβατώρα.

Το φυσικό αέριο
Η πρόσφατη συμφωνία σε επίπεδο

ΕΕ για πλαφόν στο φυσικό αέριο φαί-
νεται να επιδρά στην αποκλιμάκωση
της τιμής, αν και προς το παρόν η τιμή
δεν επηρεάζεται πρακτικά, καθώς το
πλαφόν τίθεται σε ισχύ από τις 15 Φε-
βρουαρίου. Καθ’ όλη σχεδόν τη χθεσι-
νή μέρα, η τιμή του φυσικού αερίου
διαπραγματευόταν κάτω από τα 100 ευ-
ρώ ανά μεγαβατώρα. Αναλυτές εκτι-
μούν ότι η τοποθέτηση του πλαφόν στα
επίπεδα των 180 ευρώ επηρεάζει ήδη
την ψυχολογία στην αγορά. 

Ελπίδες για την επαναλειτουργία του αγωγού πε-
τρελαίου Θεσσαλονίκης - Σκοπίων γεννά η πρόσφατη
απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για την υπόθε-
ση της ΟΚΤΑ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η από-
φαση δικαιώνει τη Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ),
επιδικάζοντας το 80% της απαίτησης των 32 εκατ. ευ-
ρώ που διεκδικούσε η ελληνική εταιρεία για την αθέ-
τηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Βόρειας Μα-
κεδονίας για εξαγορά τουλάχιστον 500 χιλιάδων τό-
νων πετρελαίου σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται ότι η
συμφωνία αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο της εξαγοράς
των διυλιστηρίων της ΟΚΤΑ από τη Helleniq Energy,
όμως δεν τηρήθηκε. 

Η δικαίωση της ελληνικής εταιρείας ανοίγει τον
δρόμο για την επαναλειτουργία του αγωγού, προκει-
μένου αυτός να μεταφέρει από τη Θεσσαλονίκη προς
τη Βόρεια Μακεδονία diesel. Σύμφωνα μάλιστα με
πληροφορίες, προ ημερών πραγματοποιήθηκαν οι
απαραίτητοι έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι οι εγκατα-
στάσεις του αγωγού είναι λειτουργικές και ασφαλείς. 

Επιπρόσθετα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως
μέρος της απαίτησης της Helleniq Energy αναμένεται
να συμψηφιστεί με το κόστος της αναβάθμισης του
αγωγού, προκειμένου αυτός να λειτουργήσει ως ο
πρώτος μεγάλος αγωγός μεταφοράς προϊόντων και
όχι αργού πετρελαίου. 

Ο αγωγός θα έχει δυναμικότητα 1 εκατ. τόνους ντί-

ζελ ετησίως για την κάλυψη των αναγκών της γειτονι-
κής χώρας. Σε μια τελευταία εξέλιξη, η εταιρεία Var-
dax SA που ελέγχει τον αγωγό (80% Helleniq Energy
20% Naftovod Dooel Skopjie) υπέβαλε αίτημα στη
Ρυθμιστική Αρχή της Βόρειας Μακεδονίας για την
επαναλειτουργία του αγωγού. 

Ο αγωγός, μήκους 213 χλμ και ικανότητας μεταφο-
ράς 350.000 μετρικών τόνων πετρελαίου, έπαυσε να
λειτουργεί το 2013, όταν τα ΕΛΠΕ έκριναν ως ασύμφο-
ρη τη δραστηριότητα της διύλισης των ΟΚΤΑ. Κατα-
σκευάστηκε το 2002, προκειμένου να συνδέσει τα διυ-
λιστήρια της Θεσσαλονίκης με το διυλιστήριο της εται-
ρείας ΟΚΤΑ στα Σκόπια, την οποία έχουν εξαγοράσει
τα Ελληνικά Πετρέλαια το 1998. 

Σε τροχιά επαναλειτουργίας ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης - Σκοπίων

Αυξάνονται κατά 30% 
για τον Ιανουάριο 

οι χρεώσεις των προμηθευτών
ρεύματος - Τι ανακοίνωσε 

κάθε εταιρεία

Καλή χρονιά με… ηλεκτροσόκ!
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Fraport Greece συνεχίζει
την αναβάθμιση των αερο-
δρομίων της χώρας με ένα
πολυεπίπεδο έργο που αφο-

ρά αρκετά από τα 14 περιφερειακά αε-
ροδρόμια που διαχειρίζεται. Η αρχή έγι-
νε με το αεροδρόμιο της Κέρκυρας
«Ιωάννης Καποδίστριας», στο οποίο ξε-
κινούν άμεσα οι εργασίες αναμόρφω-
σης και ανακατασκευής του διαδρόμου. 

Άλλωστε το εν λόγω αεροδρόμιο
βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης της
διοίκησης, τον περασμένο μήνα, που
αφορούσε την πορεία και την εξέλιξή
του αλλά και τη σημαντική συμβολή του
στην αναβάθμιση του τουριστικού προ-

ϊόντος του νησιού. Από τις 10 έως και τις
24 Ιανουαρίου και από τις 8 έως τις 22
Φεβρουαρίου η λειτουργία του διαδρό-
μου θα ανασταλεί. Θα πραγματοποιούν-
ται, εφόσον απαιτηθεί, μόνο αεροδια-
κομιδές από ασθενοφόρα ελικόπτερα,
ενώ όλες οι υπηρεσίες του αεροδρομί-
ου θα λειτουργούν κανονικά για το εν-
διαφερόμενο κοινό.

Θα αναδιαμορφωθεί πλήρως ο διά-
δρομος με στόχο την περαιτέρω ενίσχυ-
ση της ασφάλειας του αεροδρομίου και
το συγκεκριμένο έργο θα έχει ως αποτέ-
λεσμα τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όχι
μόνο μεγαλύτερων αεροσκαφών, αλλά
και αυξημένου αριθμού πτήσεων.

Η διακοπή της λειτουργίας του δια-

δρόμου είναι απολύτως απαραίτητη, λό-
γω του μεγέθους και της πολυπλοκότη-
τας του έργου, της φυσιολογίας του εδά-
φους και του περιβάλλοντα χώρου. Παρ’
όλα αυτά και βάσει σχεδιασμού, τα συγ-
κεκριμένα χρονικά διαστήματα αποτε-
λούν τη μικρότερη δυνατή περίοδο που
μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του.

Αύξηση επισκεπτών
«Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά-

φερε να φιγουράρει φέτος ανάμεσα στα
αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη αύξηση
επισκεπτών στην Ελλάδα. Μια επιτυχία
που μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση,
όμως και την ευθύνη να συμμετέχουμε
μαζί με τους τοπικούς φορείς στον σχε-

διασμό για το μέλλον του τουρισμού στο
νησί. H ανάκαμψη αυτή δοκιμάζει τα
όρια των υφιστάμενων δημόσιων υπο-
δομών. Απαιτούνται επειγόντως περισ-
σότερες επενδύσεις, προκειμένου τα
υπάρχοντα δίκτυα να ανταποκριθούν
στην αυξημένη ζήτηση», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο CEO της Fraport Greece,
Alexander Zinell.

Η κανονιστική συμμόρφωση και η
ασφάλεια, σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν
βασική προτεραιότητα της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμέ-
νες εργασίες αποτελούν κομμάτι ενός
ευρύτερου σχεδιασμού για την περαιτέ-
ρω αναβάθμιση του ήδη υψηλού επιπέ-
δου ασφάλειας και λειτουργίας των πε-
ριφερειακών αεροδρομίων που διαχει-
ρίζεται η Fraport Greece και σχετίζονται
με έργα μεγάλης κλίμακας που θα εκτε-
λέσει η εταιρεία, στο πλαίσιο χρηματο-
δότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

Πρόστιμο 300.000 ευρώ επέβαλε στη Hellenic
Train η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για
την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι 820 επιβάτες από
τις ακραίες καιρικές συνθήκες της 24ης Ιανουαρί-
ου. Το διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε έπειτα από
έρευνα της ΡΑΣ για την ακινητοποίηση πέντε αμα-
ξοστοιχιών της εταιρείας στον κεντρικό σιδηροδρο-
μικό άξονα της χώρας.

Από την αυτεπάγγελτη έρευνα προέκυψαν σοβα-
ρές παραβάσεις στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

των επιβατών. 
«Η Hellenic Train AE δεν προέβη σε άμεσες

ενέργειες, ώστε να οργανώσει εναλλακτικές υπη-
ρεσίες μεταφοράς για τους επιβάτες, οι οποίοι όχι
μόνο δεν έφτασαν σε εναλλακτικό τόπο αναχώρη-
σης ή στον τελικό προορισμό τους εγκαίρως, αλλά
έμειναν εκτεθειμένοι για ώρες σε πολύ δύσκολες
καιρικές συνθήκες. Οι επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν
σωματικά και ψυχικά, μένοντας εγκλωβισμένοι εν-
τός των συρμών και εντός ή εκτός σταθμών, δίχως
να έχουν έγκαιρη, πλήρη και σαφή ενημέρωση για

την εκτέλεση των δρομολογίων τους», ανέφερε με
αφορμή την επιβολή του προστίμου η πρόεδρος της
ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου.

Η ΡΑΣ υποχρεώνει την εταιρεία σε μια σειρά δε-
σμεύσεων έναντι των επιβατών, οι οποίες δεν τηρή-
θηκαν στο εν λόγω περιστατικό, παρά τους ισχυρι-
σμούς της ελεγχόμενης αυτεπαγγέλτως εταιρείας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις εξαι-
τίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και των
νέων στοιχείων που προέκυψαν.

Ρ. Σ.

Πρόστιμο 300.000€ στη Hellenic Train για ταλαιπωρία επιβατών

«Κλειστόν» (μετά τις γιορτές)

το αεροδρόμιο της Κέρκυρας
Αναστέλλει τη λειτουργία του από 10 έως 

24 Ιανουαρίου και από 8 έως 22 Φεβρουαρίου 
λόγω ανακατασκευής του αεροδιαδρόμου

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Ι
σχυρή ανάπτυξη φέτος με
σχεδόν διψήφιο πληθωρισμό,
σημαντική επιβράδυνση του
ΑΕΠ με χαμηλότερο τιμάριθ-

μο το 2023, έκρηξη επενδύσεων
κατά 10% έως το 2025, αλλά και ιδι-
αίτερη προσοχή στην αύξηση του
κατώτατου μισθού και στον έλεγχο
των «κόκκινων» δανείων συνθέ-
τουν το... ρεζουμέ της Ενδιάμεσης
Έκθεσης της Τραπέζης της Ελλά-
δος για την ελληνική οικονομία. Ει-
δικότερα:

1. Φέτος το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά
6,2% και του χρόνου κατά 1,5%, ενώ
το 2024 θα «τρέχει» με 3% και το
2025 με 2,8%. Οι επιδόσεις αυτές
μπορούν να επιτευχθούν υπό την
προϋπόθεση ότι, αφενός, η γεωπο-
λιτική κρίση θα έχει αποκλιμακω-
θεί και θα έχουν μειωθεί οι τιμές
της ενέργειας και, αφετέρου, ότι η
ελληνική οικονομία θα συνεχίσει
να ενισχύεται σημαντικά από τον
τουρισμό, την καλή πορεία υλοποί-
ησης των επενδυτικών σχεδίων και

τη σταθερή αναπτυξιακή προοπτι-
κή της Ευρωζώνης.

2.Ο πληθωρισμός θα διαμορφω-
θεί φέτος στο 9,4%, λόγω της ανο-
δικής πορείας των ενεργειακών
αγαθών και θα υποχωρήσει το
2023 στο 5,8%, ενώ το 2024 θα πέ-
σει περαιτέρω στο 3,6%. Ο πληθω-
ρισμός χωρίς τις τιμές των ειδών
διατροφής και της ενέργειας προ-
βλέπεται να διαμορφωθεί στο 4,6%
φέτος και εκτιμάται ότι θα παρα-
μείνει εξίσου υψηλός και το 2023,
λόγω της ενσωμάτωσης έντονων
πληθωριστικών πιέσεων από τις
συνιστώσες των μη ενεργειακών
βιομηχανικών αγαθών και των
υπηρεσιών.

3. Οι επενδύσεις αναμένεται να
αυξηθούν με πολύ υψηλούς ρυθ-
μούς της τάξης του 10% κατά την
περίοδο 2022-2025, λόγω της ενι-
σχυμένης ρευστότητας στον τρα-
πεζικό τομέα και της αξιοποίησης

των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πό-
ρων, καθώς η Ελλάδα θα λάβει
στήριξη 40 δισ. ευρώ τα επόμενα
χρόνια. 

4. Οι εξαγωγές θα αυξηθούν με
ηπιότερους ρυθμούς το 2023 και το
2024, ενώ οι εισαγωγές θα αυξά-
νονται ταχύτερα. 

5. Οι προβλέψεις για τη μελλον-
τική πορεία της οικονομίας χαρα-
κτηρίζονται από αβεβαιότητα και
μπορεί να επιβραδυνθεί περαιτέ-
ρω λόγω κλιμάκωσης του πολέμου
στην Ουκρανία, υψηλότερου και
παρατεταμένου πληθωρισμού, χα-
μηλού ποσοστού απορρόφησης
κονδυλίων, εμφάνισης μιας νέας
γενιάς «κόκκινων» δανείων και
καθυστέρησης στον σχηματισμό
κυβέρνηση μετά τις επικείμενες
εθνικές εκλογές. 

6. Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να
είναι στοχευμένα στις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, για να στη-
ριχθεί η ιδιωτική κατανάλωση χω-
ρίς να υπονομεύεται η δημοσιονο-
μική ισορροπία, αλλά και για να δια-
τηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική. 

7. Η προβλεπόμενη αύξηση στον
κατώτατο μισθό τον προσεχή Μάιο
πρέπει να είναι ρεαλιστική και να
αντιστοιχεί στις πραγματικές δυνα-
τότητες της οικονομίας. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ρεκόρ τουριστικών
εισπράξεων 
τον Οκτώβριο

Το ρεκόρ των τουριστικών εισπράξεων
τον Οκτώβριο δείχνει την ισχυρή δυναμική
της φετινής περιόδου, οδηγεί σε αύξηση
των εσόδων του προϋπολογισμού και...
αβγατίζει τον «κουμπαρά» των παροχών της
κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος για την πορεία του ισοζυγίου πλη-
ρωμών, οι τουριστικές εισπράξεις κατά τον
περασμένο Οκτώβριο ξεπέρασαν το αντίστοι-
χο επίπεδο του ιδίου μηνός του 2019, καθώς
διαμορφώθηκαν στο 103,3% αυτού, ενώ οι
αφίξεις έφτασαν στο 99,4%. Εξίσου εντυπω-
σιακή ήταν η πορεία και στο δεκάμηνο Ια-
νουαρίου-Οκτωβρίου, καθώς οι αφίξεις δια-
μορφώθηκαν στο 88,9% και οι εισπράξεις στο
97,4% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019.
Με δεδομένη τη συνέχιση της δυναμικής
στον τουρισμό και το τελευταίο δίμηνο του
έτους, εκτιμάται ότι φέτος θα επιτευχθεί η
ολική επαναφορά στα επίπεδα του 2019. Εξί-
σου εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των
εξαγωγών κατά 39,5% στο δεκάμηνο, ωστόσο,
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 46,4%, λόγω
των υψηλότερων τιμών της ενέργειας. 

Έτσι, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών αυξήθηκε κατά 6,3 δισ. ευρώ
την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου και δια-
μορφώθηκε συνολικά στα 13,6 δισ. ευρώ, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2021. Την ίδια περίοδο, το πλεόνασμα του
ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε κατά 2,7 δισ.
ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2021, καθώς μειώθηκαν οι καθαρές εισπρά-
ξεις της Γενικής Κυβέρνησης. Από την άλλη,
ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα
από το μέτωπο των άμεσων επενδύσεων, οι
οποίες κατέγραψαν αύξηση κατά 5,7 δισ. ευ-
ρώ, αντανακλώντας την αυξημένη ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τέλος,
αξιοσημείωτη ήταν η μείωση των συναλλαγ-
ματικών διαθεσίμων της χώρας στο τέλος του
περασμένου Οκτωβρίου, τα οποία υποχώρη-
σαν στα 11,1 δισ. ευρώ, έναντι 12,3 δισ. ευρώ
στο τέλος του αντίστοιχου περσινού μήνα.
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Έκρηξη επενδύσεων κατά
10% βλέπει η Ενδιάμεση 
Έκθεση της Τραπέζης της 

Ελλάδος - Προσοχή 
σε αύξηση κατώτατου

μισθού και «κόκκινα» δάνεια

ΤτΕ: Ανάπτυξη 6,2% φέτος, 
πληθωρισμός 5,8% το 2023



Νέα εποχή ξεκινάει το 2023 για την Παπαστρά-
τος, με κομβικό ρόλο για την Ελλάδα, την εταιρεία
και τα στελέχη της. Η εταιρεία μετεξελίσσεται σε
Διοικητικό Κέντρο των Λειτουργιών της Philip
Morris International (PMI) για τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Επικεφαλής αναλαμβάνει ο Χρήστος
Χαρπαντίδης ως αντιπρόεδρος Ευρώπης, με το-
μέα ευθύνης τις 12 χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και έδρα την Ελλάδα. Το 2023, ο Χρή-
στος Χαρπαντίδης θα ηγείται του Διοικητικού
Κέντρου των 12 χωρών και, συγκεκριμένα, Ελλά-
δα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Μάλτα, Κροα-
τία, Σλοβενία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Μαυροβούνιο. Το επιχειρηματικό απο-
τύπωμα για τη νέα εποχή της Παπαστράτος μεταφράζεται σε κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια, 3 ερ-
γοστάσια και περισσότερους από 4.000 εργαζομένους.
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ε στενό εύρος διακύμανσης
συνεχίζει να διαπραγμα-
τεύεται ο Γενικός Δείκτης,

ενώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να
επικρατεί τo year end rally. Οι τρα-
πεζικές μετοχές παραμένουν στα-
θερά στο επίκεντρο της αγοράς, κα-
θώς υπάρχει ένα μπαράζ θετικών
εκθέσεων γι’ αυτές από μεγάλους
χρηματοοικονομικούς ομίλους του
εξωτερικού, ενώ το ΤΧΣ έχει λάβει
το «πράσινο φως» από το υπoυργείο
Οικονομικών προκειμένου να προ-
χωρήσει σε πώληση των τραπεζικών
μετοχών που έχει στην κατοχή του.
Πάντως, το επενδυτικό ενδιαφέρον
παραμένει περιορισμένο και η πλει-
οψηφία των μετοχών πραγματοποιεί
ελάχιστες συναλλαγές. Τεχνικά, και

όσον αφορά στον δείκτη υψηλής κε-
φαλαιοποίησης, διατηρείται το αγο-
ραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται
με επιστροφή χαμηλότερα των 2168
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 2168, ελπίζει σε κί-

νηση προς τις 2250 μονάδες, με
απώτερο στόχο τις 2332 μονάδες.
Κλείσιμο χαμηλότερα των 2168 μπο-
ρεί να πιέσει προς τις 2132 και 2102 -
2080 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ
200 ημερών).

Αντλήθηκαν 51,28 εκατ. 
από την ΑΜΚ της Lavipharm

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίω-
μα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
της Lavipharm AE. Όπως ανακοίνωσε η εται-
ρεία, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού πο-
σού €51.286.100,48, ενώ το τελικό ποσοστό
κάλυψης ανήλθε σε 88,42%. Στο μετοχικό της
κεφάλαιο συμμετέχουν πλέον σημαντικοί
Έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδυτές, ανα-
δεικνύοντας την Lavipharm σε μια επιτυχη-
μένη επιχειρηματική επαναφορά στο χρημα-
τιστηριακό τοπίο. Η συμμετοχή τους αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της
εταιρείας και την περαιτέρω ισχυροποίησή
της στον φαρμακευτικό κλάδο, σημειώνει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Space Hellas: Πράσινο φως 
για απόκτηση ιδίων μετοχών

Το πράσινο φως για την απόκτηση ιδίων
μετοχών από την εταιρεία έδωσε η σημερινή
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Space Hellas. Όπως αναφέρει η εισηγμένη
σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΣ συνήλθε στις 20
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην
Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων 312, 1ος
όροφος). Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν
(αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) μέτο-
χοι εκπροσωπούντες ποσοστό 76,64% επί συ-
νόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετά
ψήφου μετοχών.

Premia Properties: Απόκτηση
ακινήτου στην Ξάνθη

Η Premia Properties ανακοίνωσε την
υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση
ενός αυτοτελούς ακινήτου. Όπως τονίζεται
στην ανακοίνωση της εταιρείας, οι υπέρ του
ισογείου όροφοι θα λειτουργήσουν ως φοι-
τητική εστία, ενώ το ισόγειο του ακινήτου θα
λειτουργήσει ως εμπορικό κατάστημα. Οι
σχετικές εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του
2023. Το ακίνητο, συνολικού εμβαδού 5.250
τμ, βρίσκεται στο κέντρο της Ξάνθης και θα
περιλαμβάνει 105 επιπλωμένα διαμερίσματα
επιφάνειας από 22 τμ μέχρι 53 τμ, ισόγειο κα-
τάστημα επιφάνειας 720 τμ και υπόγειο χώρο
στάθμευσης επιφανείας 1.050 τμ.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, κα-
τά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι εισηγή-
σεις του ΔΣ της εταιρείας περί μεταβολής της έδρας
της εταιρείας, εκλογής νέου ΔΣ και επαναπροσδιο-
ρισμού της Επιτροπής Ελέγχου. Ο κ. Σωκράτης Κόκ-
καλης ανέφερε ότι πλέον η παρουσία του ομίλου
στον χώρο της παραγωγής δεν είναι η πιο επωφελής
λύση. Για τον λόγο αυτόν αλλά και λόγω της ολιγω-
ρίας της ελληνικής Πολιτείας ως προς την ενίσχυση
της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, δεν μπορεί
παρά να υπάρχουν συζητήσεις για πώληση της IDE,
μιας σύγχρονης και πρωτοπόρας αμυντικής βιομη-
χανίας. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, οι συζητήσεις αυτές

δεν έχουν καταλήξει σε ανακοινώσιμο αποτέλεσμα. Καταλήγοντας ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Σωκράτης Κόκ-
καλης ανέφερε: «Η Intracom μετατρέπεται σε 100% εταιρεία επενδύσεων, που αξιοποιώντας τα κεφάλαιά της
για διείσδυση σε νέες αγορές, θα αποφέρει σημαντικές αποδόσεις».

Διακύμανση σε στενά όρια στο Χρηματιστήριο

Σ. Κόκκαλης: Σε 100% εταιρεία επενδύσεων μετατρέπεται η Intracom 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέα εποχή για Παπαστράτος: Διοικητικό Κέντρο για Cluster 12 χωρών
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Μνημόνιο συνεργασίας
Enterprise Greece - ΕΚΟΜΕ 

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος
του Business Factory της Cardlink

Η Cardlink, μέλος της Worldline, εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή
αγορά πληρωμών και υπηρεσιών διαχείρι-
σης συναλλαγών, ανακοίνωσε την ολοκλή-
ρωση του πρώτου κύκλου του Business
Factory, του προγράμματος που υλοποιεί η
εταιρεία για την ανάδειξη νέων επιχειρημα-
τικών ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει το Retail
Innovation Hub, με στρατηγικό συνεργάτη
το Found.ation, ένα οικοσύστημα καινοτο-
μίας προσηλωμένο στη διαρκή αναζήτηση
και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, το οποίο
φέρνει σε επαφή retail experts, startups
και εταιρείες τεχνολογίας για να διαμορφώ-
σουν μαζί το μέλλον του Retail στην ψηφια-
κή εποχή.

Στο Οικουμενικό Σύμφωνο
Ηνωμένων Εθνών η Δέλτα

Η Δέλτα συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμ-
φωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Com-
pact), παγκόσμια εθελοντική πρωτοβουλία
για την εταιρική βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή
της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε αυτό το
πλαίσιο, η Δέλτα δεσμεύεται να συνεχίσει να
στηρίζει τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης
επεκτείνοντας και ενισχύοντας τη στρατηγική
της σε θέματα ESG, σύμφωνα με τις 10 αρχές
του Οικουμενικού Συμφώνου των Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών και των Στόχων Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης (SDGs), με στόχο την ταχύ-
τερη συλλογική και συντονισμένη παρέμβαση
για την προώθηση της βιωσιμότητας σε παγ-
κόσμια κλίμακα. 

Νέα εποχή για τα Μεταλλεία
Κασσάνδρας - Ξεκλειδώνει
η επένδυση των Σκουριών

Η Attica Bank ενισχύεται 
με νέα στελέχη

Στην αναμόρφωση της διοικητικής της δομής προ-
χωρά η Attica Bank, υιοθετώντας «ένα σύγχρονο και
δυναμικό οργανόγραμμα από 1/1/2023».Στο πλαίσιο
αυτό, η Τράπεζα ανανεώνει την ανώτερη ηγετική της
ομάδα, εντάσσοντας σε αυτή τέσσερα καταξιωμένα
τραπεζικά στελέχη: την κυρία Δήμητρα Βουρνά Γε-
νική Διευθύντρια Λειτουργιών και Εργασιών (Chief
Operating Officer), τον κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη Γε-
νικό Διευθυντή Λιανικής και Ηλεκτρονικής Τραπε-
ζικής (Chief Retail and Digital Officer), την κυρία
Ρεγγίνα Ασλάνογλου Γενική Διευθύντρια Μετασχη-
ματισμού (Chief of Staff and Transformation Officer)
και τον κ. Χρήστο Ηλιόπουλο Αναπληρωτή Γενικό Δι-
ευθυντή, Επικεφαλής Project Finance (Deputy Gen-
eral Manager, Head οf Project Finance).

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου-Enterprise Greece και το
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ προχώρησαν τη Δευτέ-
ρα 19 Δεκεμβρίου στην υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας (MoU) για την προσέλκυση περισ-
σότερων επενδύσεων στον κλάδο των οπτικοα-
κουστικών παραγωγών και την προώθηση της
εξωστρέφειας της εγχώριας επιχειρηματικό-
τητας στις διεθνείς αγορές. Στόχος αυτής της
πρωτοβουλίας είναι να τονιστεί η αλληλεπίδρα-
ση του κλάδου με το επενδυτικό προφίλ της Ελ-
λάδας. Βασική επιδίωξη είναι να αναδειχθούν
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως
προορισμού φιλικού για επενδύσεις και για τη-
λεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο πιλοτικό έργο από 
την Advent-Vantage Towers
Η Advent Technolo-
gies, η οποία δρα-
στηριοποιείται στον
χώρο της τεχνολο-
γίας κυψελών καυ-
σίμου και υδρογό-
νου, ξεκίνησε σήμε-
ρα ένα πιλοτικό έργο
με την Vantage Tow-
ers Ελλάδας με στόχο τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου μέσα από την αντικατά-
σταση των γεννητριών ντίζελ με κυψέλες καυσί-
μου (fuel cells). Η Vantage Towers Ελλάδας είναι
η μεγαλύτερη και μοναδική ανεξάρτητη εταιρεία
παθητικών υποδομών στην Ελλάδα, λειτουργών-
τας σε περισσότερα από 5.250 σημεία για τη
Vodafone Ελλάδας και την Wind Hellas. Σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση, αντικαθιστώντας τις
γεννήτριες ντίζελ με κυψέλες καυσίμου (fuel
cells) σε μη μόνιμες εγκαταστάσεις που δεν είναι
συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό δίκτυο, καθίστα-
ται δυνατή η τροφοδότησή τους με ηλεκτρική
ενέργεια ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Σ
τα μέσα Δεκεμβρίου οριστικοποιήθηκε το
χρηματοδοτικό σχήμα για την πλήρη κατα-
σκευή του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου

των Σκουριών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα
εποχή για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, κα-
θώς ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ανάπτυξη μιας
από τις εμβληματικότερες επενδύσεις στην Ελλά-
δα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη σύνα-
ψη συμφωνίας δανειοδότησης, ύψους 680 εκατ.
ευρώ, με την οποία διασφαλίζεται η χρηματοδότη-
ση της ανάπτυξης του έργου των Σκουριών, ενώ
«πράσινο φως» έδωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Eldorado Gold, καθώς ενέκρινε τη συμφωνία.
Σύμφωνα με τον George Burns, πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Eldorado Gold, η παραγωγή
αναμένεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά εντός του
δεύτερου εξαμήνου του 2025 και να αυξηθεί πε-
ραιτέρω στη συνέχεια, καθώς θα βελτιστοποιούνται
οι εγκαταστάσεις στις Σκουριές.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ την παραζάλη της κατάκτησης του Μουντιάλ
από την Αργεντινή, η καταλάνικη εφημερίδα
«Mundo Deportivo» έχει ρεπορτάζ πολλών

εκατομμυρίων για τον Λιονέλ Μέσι και ένα μεγάλο δί-
λημμα για τους Καταριανούς ιδιοκτήτες της Παρί Σεν
Ζερμέν: 

Ο Αργεντινός «βασιλιάς» πια του παγκοσμίου φού-
τμπολ αποφάσισε να μείνει στο Παρίσι για δύο ακόμα,
χρόνια, αλλά πόσα χρήματα θα ζητήσει, όταν ο μεγά-
λος του αντίπαλος Κιλιάν Μπαπέ εισπράττει 100 εκατ.
ευρώ τον χρόνο; Και το κυριότερο; Ποιος θα είναι ο
«αρχηγός» στην ομάδα; Ο Μέσι, παγκόσμιος πρωτα-
θλητής και θρύλος εν ζωή, ή ο Μπαπέ που είναι πιθα-
νότερος διάδοχός του στον παγκόσμιο θρόνο; Κι ακό-
μα ένα: Πώς θα υποδεχτούν οι ίδιοι οι οπαδοί της Παρί
τον άνθρωπο που έκανε τον Μπαπέ να κλάψει; Και
πώς οι υπόλοιποι Γάλλοι φίλαθλοι;

Κατά την εφημερίδα της Καταλωνίας, ο Μέσι το ‘χει
πάρει απόφαση ότι εκεί θα τερματίσει την καριέρα του
στην Ευρώπη και μετά θα πει στην Νιούελς Ολντ Μπόις
της ιδιαίτερης πατρίδας του, το Ροσάριο. Τα χρήματα
που εισπράττει ο Μέσι είναι 30 εκατ. ευρώ για τον
πρώτο χρόνο και 10 εκατ. ευρώ για τον δεύτερο. Τι θα
προτείνουν οι Καταριανοί στον Αργεντινό πρώτο των
πρώτων, όταν έδωσαν σχεδόν τα τριπλάσια στον Μπα-
πέ; Επιπλέον, σύμφωνα με κατά καιρούς δημοσιεύμα-

τα του γαλλικού Τύπου, ο Μπαπέ έχει δικαιοδοσία με-
ταγραφών και αποχωρήσεων στην Παρί. 

Θα δεχτεί να πάρει κι ο Μέσι τα ίδια χρήματα ή θ’
απειλήσει πάλι με αποχώρηση, γιατί η Ρεάλ τον πε-
ριμένει στην γωνία; Για να πειστεί να μην πάει στη
Μαδρίτη χρειάστηκε η μεσολάβηση του ίδιου του
προέδρου της γαλλικής δημοκρατίας Εμανουέλ
Μακρόν! Ύστερα, είναι και ο Νεϊμάρ, φανατικός
φίλος του Μέσι και αντιπαθής στον Μπαπέ. Η αντι-
πάθεια είναι φανερή, όταν σε φάουλ έξω από την
περιοχή, πρώτος ο Νεϊμάρ τρέχει να μαζέψει την
μπάλα για να την δώσει στον Μέσι. Κι ο Μπαπέ να
μουρμουρίζει και ο Τύπος να γράφει κατεβατά για
τις σχέσεις τους. Ο Νεϊμάρ ήταν «προς αποχώρη-
ση», αλλά τον «έσωσε» ο Μέσι. Όπως και να ‘χει, η
συμβίωση από δω και πέρα στην Παρί δεν θα είναι
εύκολη υπόθεση.

Ο Αργεντινός μένει στην Παρί Σεν Ζερμέν,
αλλά πόσα θα παίρνει, όταν ο Κιλιάν 

αμείβεται με 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο 
και κάνει κουμάντο παντού;

Άρχισαν τα… όργανα για Μέσι, Mπαπέ



Α
ιματηρές συγκρούσεις με-
ταξύ διαδηλωτών και αστυ-
νομίας σημειώθηκαν στο

Μπουένος Άιρες κατά τη διάρκεια
των πανηγυρισμών για την κατάκτη-
ση του τροπαίου του Μουντιάλ από
την Αργεντινή και είχαν ως αποτέλε-
σμα οι διεθνείς να φυγαδευτούν με
ελικόπτερα, καθώς το πούλμαν της
χαράς είχε φρακάρει. Περισσότεροι
από 50 είναι οι τραυματίες από τις
σφαίρες με καουτσούκ που εκτό-
ξευσαν οι αστυνομικοί, αρκετοί σε
κρίσιμη κατάσταση. Τραυματίες
υπάρχουν και αστυνομικοί καθώς
και πυροσβέστες. Ο Λιονέλ Μέσι
έφτασε και στη γενέτειρά του, το Ρο-
σάριο, και όπως ήταν αναμενόμενο,
η υποδοχή ήταν αυτή που έπρεπε.

Χιλιάδες λαού βρέθηκαν στη βίλα
του για να τον αποθεώσουν. Μιλών-
τας με φίλους και γνωστούς έξω από
το σπίτι του, ο Μέσι εκμυστηρεύτηκε
ότι πληγώθηκε τόσο πολύ από τον

τελικό του Μουντιάλ του 2014 στη
Βραζιλία, όπου αναδείχθηκε MVP
αλλά το τρόπαιο κατέκτησε η Γερμα-
νία, που ψέλλιζε συνέχεια, «MVP
αλλά όχι πρωταθλητής».

Φυγαδεύτηκαν με ελικόπτερα Η «Daily Mail» 
για τον Μαρινάκη

Η εφημερίδα «Daily Mail», λόγω της ιδιοκτησίας
της Νότιγχαμ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έκανε
εκτενή αναφορά στην αποχώρηση της ομάδας Β’ του
Ολυμπιακού στο ημίχρονο του αγώνα με την Καλλι-
θέα, λόγω των διαιτητικών λαθών. Έγραψε σχετικά:
«Ο πρώην διαιτητής της Premier League Στιβ Μπέ-
νετ και οι συνεργάτες του χαρακτηρίστηκαν “διε-
φθαρμένοι” σε “επίθεση” από τον Ολυμπιακό Β’, ο
οποίος οδήγησε τον αγώνα του Σαββατοκύριακου σε
διακοπή». 

Τσιμίκας: «Ο φίλος μου 
ο Μο Σαλάχ»

Δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα για τον Αιγύπτιο σού-
περ σταρ της Λίβερπουλ, Μο Σαλάχ: «Ο Μο είναι ο τύ-
πος μου εδώ. Είναι από την Αίγυπτο, νομίζω ότι είχε
κάνει πολλές φορές βόλτες με καμήλα, αλλά, για μέ-
να, ήταν η πρώτη μου φορά. Έχει έρθει στην Ελλάδα
κάποιες φορές και έχουμε βρεθεί. Απολαμβάνουμε
ο ένας την παρέα του άλλου. Είναι ένας από τους κα-
λύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στο πο-
δόσφαιρο».

Μπόρις Μπέκερ, οι οκτώ
μήνες στη φυλακή

Ο παλαίμαχος και διάσημος Γερμανός τενίστας
Μπόρις Μπέκερ αποφυλακίστηκε από τις αγγλικές
φυλακές έπειτα από οκτώ μήνες κράτησης λόγω φο-
ροδιαφυγής. Περιέγραψε τις συνθήκες κράτησής
του. «Στη φυλακή δεν έδιναν δεκάρα για το ποιος εί-
σαι. Εγώ ήμουν ο A2923EV», είπε χαρακτηριστικά,
αναφέροντας τον κωδικό που είχε ως κρατούμενος,
ενώ πρόσθεσε: «Στην αρχή φοβήθηκα, γιατί με είχαν
βάλει με συγκρατούμενους βιαστές και δολοφό-
νους».

Ο Μέσι στο «Walk 
of Fame» του Μαρακανά

Τα ίχνη των παπουτσιών του στο  «Walk of
Fame» του θρυλικού γηπέδου του Ρίο, Μαρακανά, θα
αφήσει ο Λιονέλ Μέσι, έπειτα από πρόσκληση της
ομοσπονδίας της Βραζιλίας. Θα βρίσκονται δίπλα σε
εκείνα θρύλων της Βραζιλίας όπως ο Πελέ, ο Γκαρίν-
τσα, ο Ριβελίνο και ο Ρονάλντο, καθώς και άλλων
παγκοσμίου φήμης παικτών, όπως ο Ελίας Φιγκερόα
της Χιλής, ο Ντέγιαν Πέτκοβιτς της Σερβίας, ο Εου-
σέμπιο από την Πορτογαλία, ο Σεμπάστιαν Αμπρέου
της Ουρουγουάης και ο Γερμανός Φραντς Μπεκενμ-
πάουερ. 

Μεγάλες μεταγραφές στο μπάσκετ
Δύο τεράστιες μεταγραφές έγιναν στο μπάσκετ, ενώ αναμένε-
ται ακόμα μία. Η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη απέκτησε
τον Κώστα Αντετοκούνμπο που έμεινε ελεύθερος από τους Σι-
κάγο Μπουλς και ο Ερυθρός Αστέρας έκανε οικονομική υπέρ-
βαση και πήρε τον Αργεντινό Καμπιάσο από τους Νάγκετς. Ποια
είναι η τρίτη; Ο Ελληνοαμερικανός Τάιλερ Ντόρσεϊ, που παίζει
στη Β’ ομάδα των Μάβερικς και τον θέλει ο Ολυμπιακός.

Η Γαλλία έχανε 2-0 στο ημίχρονο από την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ και ο Μπαπέ πήρε τον λόγο στην
ανάπαυλα στα αποδυτήρια: «Είναι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, παιδιά, είναι το ματς μιας ζωής! Δεν γίνεται να
παίξουμε χειρότερα. Βάζουμε λίγη ένταση, μπαίνουμε στις μονομαχίες, παιδιά. Είναι τελικός Μουντιάλ! 
Είμαστε πίσω με δύο γκολ. Μπορούμε να επιστρέψουμε! Παιδιά, αυτό συμβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια». 

SPORTS
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Η ομιλία 
του Μπαπέ 
στα αποδυτήρια
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Μ
αγικό ταξίδι στον κόσμο των παιδι-
κών μας χρόνων! Μια φανταστική
έκθεση με περισσότερα από εκατό
σπάνια και μοναδικά παιχνίδια από

όλον τον κόσμο εγκαινιάστηκε εχθές στον «Ελλη-
νικό Κόσμο».

Στρατιωτάκια, ξύλινες κούκλες, μινιατούρες, η
Barbie με τον Κen, ο αγαπημένος αρκούδος Ted-
dybear, αεροπλάνα, αρχεία, βιβλία, περιοδικά,
πλούσιο συλλεκτικό υλικό και μοναδικά ιστορικά
κειμήλια περιλαμβάνονται στα εκθέματα που πα-
ραχώρησε το Ίδρυμα ΣΟΦΙΑ (Σύνδεσμος Οργανω-
μένων Φιλολογικών και Ιστορικών Αρχείων), με
πιο συγκινητική τη συλλογή με τα εκατοντάδες
αυτοκινητάκια που αποτυπώνουν την ιστορία των
Matchbox.

Τα θρυλικά αυτά κουρσάκια εμφανίστηκαν για
πρώτη φορά τις χριστουγεννιάτικες μέρες στα τέ-
λη της δεκαετίας του 1940. Το χαρακτηριστικό που

τους έδωσε και την ονομασία τους ήταν ότι χω-
ρούσαν μέσα σε ένα σπιρτόκουτο.

Πώς και γιατί; Ο επισκέπτης μπορεί να μάθει τα
μυστικά του συλλέκτη και να περιηγηθεί ταυτό-
χρονα σε περισσότερες από έξι δεκαετίες της
«αυτοκινητιστικής» ιστορίας!

Η έκθεση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και δί-
νει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ταξιδέψουν
στην ιστορία μέσα από αντικείμενα που άλλοτε

συντρόφευαν μικρά παιδιά και άντεξαν στον χρόνο
ή παιχνίδια που διατηρήθηκαν σε μετακινήσεις
πληθυσμών, επιβίωσαν από πολέμους και κατα-
στροφές και έγιναν συλλεκτικά. Μεταξύ άλλων, πα-
ρουσιάζονται παιχνίδια από άσημους κατασκευα-
στές που αργότερα κατέκλυσαν τον κόσμο και άλλα
κατασκευασμένα στο χέρι από ευτελή υλικά που
όμως διατηρούνται σε άρτια κατάσταση.

Παράλληλα, τίθενται μια σειρά ερωτημάτων
σχετικά με την εξέλιξη των «toys»: Γιατί οι αρχαίοι
Έλληνες, όταν μεγάλωναν, αφιέρωναν στις θεές
τις κούκλες με τις οποίες έπαιζαν; Ποιος είναι ο
Τeddybear; Τι σχέση είχε ο Τιτανικός με την κατα-
σκευή παιχνιδιών; Πότε η Barbie ερωτεύτηκε τον
Κen; Πότε τα στρατιωτάκια από μολυβένια έγιναν
πλαστικά; Πόσο γρήγορα τρέχει ένα Μatchbox και
από πότε το ποδόσφαιρο δεν παίζεται σε γήπεδο;

Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά
προγράμματα «FitSmilingKids»

Σε συνεργασία με την AthensTrainers θα πραγ-
ματοποιούνται δραστηριότητες για παιδιά από ει-
δικούς εκπαιδευτές. Τα χριστουγεννιάτικα προ-
γράμματα «FitSmilingKids» θα προσφέρουν ώρες
ψυχαγωγίας και θα κάνουν τα φετινά τους Χρι-
στούγεννα αξέχαστα. 

Οι λιλιπούτειοι επισκέπτες θα στολίσουν χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα, θα ανοίξουν σεντούκια
και μπαούλα με σπάνια, σημαντικά, μοναδικά παι-
χνίδια που φορούν τα καλά τους, θα κουρδίσουν
αυτοκινητάκια, θα γυαλίζουν τις ρόδες τους, ενώ
θα συστηθούν με «ήρωες» και στρατιωτάκια.

Με δράσεις και κατασκευές θα γνωρίσουν την
ιδέα της συλλογής παιχνιδιών και θα απολαύσουν
μια πρωτότυπη και μοναδική δραστηριότητα.

Φανταστική έκθεση 
με περισσότερα 

από εκατό σπάνια 
και μοναδικά παιχνίδια 

από όλον τον κόσμο

«Toy Stories» 
στον «Ελληνικό Κόσμο»



Στη μεγαλύτερη δενδροφύτευση για το 2022 συμ-
μετείχε ο Σάκης Ρουβάς στηρίζοντας το μεγάλο έρ-
γο του «Όλοι μαζί μπορούμε». Χίλιοι πεντακόσιοι
εθελοντές, ανάμεσά τους κι άλλοι διάσημοι του πεν-
ταγράμμου, φύτεψαν σχεδόν 2.000 πλατύφυλλα
βραδύκαυστα δεντράκια στην περιοχή των καμένων
στην Πεντέλη κάνοντας το καθήκον του, όπως ανέ-
φερε: «Είναι παραπάνω από υποχρέωσή μας απέ-
ναντι στον πλανήτη, στο περιβάλλον και στις νεότε-
ρες γενιές να αποκαταστήσουμε την τεράστια περι-
βαλλοντική ζημιά και μέσα από τις στάχτες να γεννη-
θεί ξανά ζωή!».

Όλοι μαζί κι ο Σάκης

Διπλά γενέθλια

Κοιμήθηκε 38 και ξύπνησε 39 χρόνων ο
Ησαΐας Ματιάμπα! Με αυτή τη χιουμοριστική
δήλωση ο δημοφιλής τραγουδιστής ανακοίνω-
σε τα γενέθλιά του, αποκαλύπτοντας πως: «Μό-
λις ξύπνησα 39. Να μου ευχηθώ αρχικά Χρόνια
Πολλά. Να προσέχω την οικογένειά μου. Φέτος
γιορτάζω δύο γενέθλια, της γέννησής μου, αλλά
και της επαγγελματικής μου πορείας στο τρα-
γούδι/μουσική (εκεί είμαι ακόμα 20 χρόνων).
Ήμουν πολύ τυχερός και ευλογημένος που
βρέθηκαν στον δρόμο μου η Ελευθερία Αρβα-
νιτάκη και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας». 

Καμαρώνοντας για την ποντια-
κή καταγωγή του, ο Γιάννης
Φλωρινιώτης δημοσίευσε μια
οικογενειακή throwback φω-
τογραφία με τα παιδιά του, Αν-
νούλα και Σάββα, ντυμένα με
την παραδοσιακή φορεσιά
«Ζίπκα»: «Όταν ήταν μικρά, τα
έντυνα με τη στολή του Πόντου
μας, η Αννούλα δεξιά και ο
Σάββας κάτω. Έχουν παίξει
και σε τρεις ποντιακές ταινίες
μαζί μου», αποκάλυψε ο πε-
ρήφανος μπαμπάς.  

Οι Πόντιοι

ΤΤο μυστικό ησυχαστήριο
«Ξέρεις τι αφήνεις, αλλά δεν ξέρεις τι βρίσκεις», λέει μια ιταλική
παροιμία, ωστόσο στην περίπτωση της Γιούλικας Σκαφιδά η πε-
ριπλάνηση στην Πεντέλη της αποκάλυψε ένα σημείο μαγικό:
«Αυτές οι ημέρες είναι πολύ πιεσμένες. Το πρωί έφυγα από το
σπίτι χωρίς προορισμό, περπάτησα ώρα και βρήκα το νέο μου
ησυχαστήριο. Ένα μέρος για reset, όταν η πίεση του κόσμου πα-
ραγίνει», εξομολογήθηκε.

Θυμάστε τον καλογυμνασμένο εργένη του
ριάλιτι «Bar», που πριν από είκοσι χρόνια
είχε ξετρελάνει τον γυναικείο πληθυσμό;
Ο Κρητικός επιχειρηματίας Ανδρέας Πα-
ρασχάκης εμφανισιακά δεν έχει αλλάξει
ιδιαίτερα πολύ από το μακρινό 2002 και
παραμένει το ίδιο γοητευτικός, όπως φαί-
νεται στην καλοκαιρινή φωτογραφία που
ανάρτησε πρόσφατα στο Instagram, πο-
ζάροντας με κοκτέιλ καρύδας και φόντο
την πισίνα του ιδιόκτητου ξενοδοχείου
του στο Μάλεμε.
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Αρχίζει η μάχη  

Παραμένει γόης

Θ
α γίνει του «Survivor»! Ανακοινώθηκαν και επισήμως τα
πρώτα ονόματα των παικτών που επιστρέφουν στους
στίβους μάχης του ριάλιτι επιβίωσης! Οι νικητές Ηλίας
Γκότσης (2018), Σάκης Κατσούλης (2021) και Στάθης

Σχίζας (2022) είναι τα κορυφαία πρόσωπα του φετινού πολυαναμε-
νόμενου «Survivor All Star», καθώς εκτός από τηλεοπτικά φαβορί
με μεγάλο κοινό είναι δυνατοί στα αγωνίσματα, διαθέτουν πείσμα
και επιμονή. Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, ο Μάριος Πρίαμος, ο
Γιώργος Ασημακόπουλος, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη όπως και η
Ευρυδίκη Βαλαβάνη κρατούν ήδη στα χέρια τους τα αεροπορικά ει-
σιτήρια, ενώ την πρώτη εντεκάδα συμπληρώνουν ο Νίκος Μπάρ-
τζης, ο Στέλιος Χανταμπάκης και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο φαρμακο-
ποιός του έρωτα! Το ριάλιτι αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τις πρώ-
τες εβδομάδες του 2023 στον ΣΚΑΪ.



Ο
αρθρικός χόνδρος είναι ένας λεπτός,
λείος, μαλακός και ελαστικός υμένας, ο
οποίος καλύπτει τις αρθρικές επιφά-
νειες των οστών και επιτρέπει την ομα-

λή και με ελάχιστη τριβή κίνηση των αρθρικών
επιφανειών. Βασική του λειτουργία είναι η κατα-
νομή των φορτίων και η μείωση των πιέσεων στο
υποχόνδριο οστό (το οστό κάτω από τον χόνδρο). 

Αποτελείται από νερό, κολλαγόνο, πρωτεογλυ-
κάνες, πρωτεΐνες και χονδροκύτταρα. Αυτή η μο-
ναδική σύσταση τού εξασφαλίζει ιδιαίτερες μη-
χανικές ιδιότητες. Μπορεί κατά τη διάρκεια της
φόρτισης να παραμορφώνεται και μετά την άρση
της να λαμβάνει πάλι το αρχικό του σχήμα και να
επιστρέφει στο αρχικό του πάχος. 

«Ο χόνδρος δεν διαπερνάται από νεύρα ή αγ-
γεία και τρέφεται με διάχυση από το αρθρικό
υγρό. Αυτό παράγεται από τον αρθρικό υμένα και
η ποσότητά του σε μια φυσιολογική άρθρωση εί-
ναι ελάχιστη. Συνέπεια αυτού είναι ότι αρθρικός
χόνδρος έχει περιορισμένη ικανότητα αυτοεπού-
λωσης και αυτοεπιδιόρθωσης, με αποτέλεσμα,
όταν τραυματιστεί ή προσβληθεί από κάποια πά-
θηση (ρευματοειδής αρθρίτιδα, σηπτική αρθρίτι-
δα, οστεονέκρωση κ.ά.), να οδηγείται σε προ-
οδευτική καταστροφή. 

Αν η αρχική βλάβη του χόνδρου δεν διαγνω-
στεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, τότε η χονδρο-
πάθεια που δημιουργείται αρχικά οδηγεί σε
οστεοαρθρίτιδα», εξηγεί ο κ. Δημήτριος  Δό-
βρης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Οι βλάβες που
δίνουν συμπτώματα έχουν συνήθως μέγεθος 2-
4 εκατοστά, επηρεάζουν τη φυσιολογική λει-

τουργία της άρθρωσης και προκαλούν άλγος
(πόνο), ύδραρθρο (συγκέντρωση υγρού), δυ-
σκαμψία, ενώ κάποιες μπορεί να μπλοκάρουν
την άρθρωση. Η αντιμετώπιση των χόνδρινων
ελλειμμάτων πρέπει να είναι εξατομικευμένη
λόγω της ιδιαιτερότητας της πάθησης. 

Ο ειδικευμένος ορθοπαιδικός που θα αναλάβει
τη θεραπευτική αντιμετώπιση, θα πρέπει να λάβει

υπόψη του την ηλικία του ασθενούς, τις καθημε-
ρινές του απαιτήσεις, τη γενική κατάσταση της
υγείας του, τη συμμόρφωσή του, την εντόπιση της
εμπλεκόμενης άρθρωσης κ.ά. 

Η αντιμετώπιση αρχικά περιλαμβάνει συντηρη-
τικά μέσα. Η πρώτη σύσταση που γίνεται στον
ασθενή είναι η μυϊκή ενδυνάμωση της πάσχου-
σας περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν με
τη βοήθειά της τα συμπτώματα μπορεί να υποχω-
ρήσουν ή και να εκλείψουν. Αν το παραπάνω μέ-
τρο δεν αποδώσει, ακολουθεί η χορήγηση σκευα-
σμάτων που περιέχουν συστατικά του φυσιολογι-
κού αρθρικού χόνδρου (γλυκοζαμίνες, χονδροϊτί-
νες, υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο) με από του
στόματος χορήγηση. Έπειτα έρχονται οι απευθεί-
ας εγχύσεις υαλουρονικού οξέος, αυξητικών πα-
ραγόντων (PRPs), μεσεγχυματικών κυττάρων και
βλαστοκυττάρων, εντός της πάσχουσας άρθρω-
σης. Σειρά έπειτα παίρνουν οι χειρουργικές λύ-
σεις, που συνήθως θα λύσουν και το πρόβλημα,
δεδομένου ότι τα παραπάνω μέτρα δεν μπορούν
να αντιμετωπίσουν, ακόμη τουλάχιστον, τις σοβα-
ρότερες περιπτώσεις. 
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Ποιες βλάβες επηρεάζουν 
τη φυσιολογική λειτουργία 
της άρθρωσης και προκαλούν 
πόνο, συγκέντρωση υγρού, 
δυσκαμψία και ποιες μπορεί 
να την μπλοκάρουν 

Γονιδιακή θεραπεία
«Τελευταία, η γονιδιακή θεραπεία έχει
βρει σημαντικό πεδίο στην έρευνα της
χονδρογένεσης. Γονιδιακοί φορείς ή γε-
νετικά τροποποιημένα χονδροκύτταρα ή
μεσεγχυματικά κύτταρα τοποθετούνται
στην περιοχή της βλάβης, ρυθμισμένα
έτσι ώστε να παράγουν αυξητικούς παρά-
γοντες που οδηγούν στην παραγωγή νέου
αρθρικού χόνδρου (χονδρογένεση).
Όμως η θεραπεία αυτή βρίσκεται ακόμη
σε ερευνητικό και πειραματικό στάδιο και
δεν έχει εφαρμοστεί σε κλινικές δοκιμές.
Σήμερα υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες
λύσεις για ένα συχνό πρόβλημα, για το
οποίο, παλιότερα, στη θεραπευτική φαρέ-
τρα του ορθοπαιδικού υπήρχαν πολύ λίγα
όπλα. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη
ότι όλες οι περιγραφόμενες λύσεις είναι
αποτελεσματικές, μόνο εφόσον γίνει σω-
στή διάγνωση του προβλήματος και επι-
λογή τόσο του ασθενούς όσο και της θερα-
πείας», καταλήγει ο κ. Δόβρης. 

Νέες θεραπείες για
τον αρθρικό χόνδρο

Δημήτριος Δόβρης, 
Ορθοπαιδικός Χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα είναι μία πολύ έντονη ημέρα για τα
επαγγελματικά σας, όταν μάλιστα Ήλιος και
Αφροδίτη από το Ζενίθ του ωροσκόπου σας
δημιουργούν πλανητικές αναφορές. Θωρα-
κίστε τη βάση σας, τα κεκτημένα σας και πο-
λύ σύντομα θα νιώσετε πολύ τυχεροί για τις
επιλογές σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε σε μία πολύ καλή στιγμή, όπου έχετε
μάθει μέσα από τις αλλαγές και τώρα ετοι-
μάζεστε για να γεννηθούν νέοι προορισμοί,
καλύτεροι από εκείνους που είχατε ζήσει
κατά το παρελθόν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε σε μία περίοδο που σας απασχολούν
έντονα τα οικονομικά σας, αλλά και τα προ-
σωπικά σας επιτεύγματα. Κτίζετε συνέχεια
το αύριό σας, αυτό μπορώ να πω για εσάς
αυτή την περίοδο και σίγουρα η μέρα σας θα
έχει το χρώμα του προσωπικού σας αγώνα.   

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα σας απασχολήσουν υποθέσεις
που αφορούν τις σχέσεις σας, τις συνεργα-
σίες, αλλά και την αλληλοεπίδραση με τους
άλλους, εν σχέσει με τις επιθυμίες σας. Ίσως
να πρέπει να ρίξετε τους τόνους στα επαγγελ-
ματικά σας, όπου θα υπάρξουν εγωιστικά κί-
νητρα.

Λέων
(23/7-22/8)
Μην αφήσετε την υπερβολή να σας κυριεύ-
σει σήμερα, πρώτα στα επαγγελματικά σας
και δεύτερον σε θέματα συμφωνιών και σε
άνοιγμα νέων οριζόντων. Ίσως να πρέπει να
ξανασκεφτείτε μία απόφασή σας, πριν γίνει
οριστική.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι κάποιες στιγμές που σας αναγκάζουν
να φερθείτε κάπως επιπόλαια και συναισθη-
ματικά απρόσεκτα. Είναι κάποιες μέρες,
όπως αυτή, που όλα είναι πολύ καλά, αλλά
υπάρχει μία δυσαρέσκεια από τους άλλους,
γιατί ποτέ δεν θα μπορέσετε να τους έχετε
όλους ευχαριστημένους.   

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η οικογένεια είναι ο τομέας που σας απα-
σχολεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Ίσως
κάποια πράγματα να μην πήγαν και τόσο
καλά, αλλά πάντα υπάρχει χρόνος για να
διορθώσετε τα λάθη που έχουν στοιχει-
ώσει στο μυαλό σας.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η ημέρα σας γεμάτη από γεγονότα, επικοι-
νωνία, εργασία, αλλά μέσα σε όλο αυτό,
υπάρχει και το στοιχείο του ανεκπλήρωτου.
Δεχτείτε την ημέρα αυτή σαν κάποια διαφο-
ρετική εμπειρία και διασκεδάστε με πρόσω-
πα που βρίσκεστε κοντά, λόγω εργασίας ή
ιδεών.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα, μία ημέρα πριν τη Νέα Σελήνη, θα
σας απασχολήσουν τα οικονομικά σας, αλλά
και καθετί που έχει σαν αποτέλεσμα να νιώ-
θετε εσείς καλά μέσα από την ύλη και το συ-
ναίσθημα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε αισιόδοξοι, κυρίως εσείς των πρώ-
των ημερών, αλλά και με έντονη επαναστα-
τικότητα, εσείς του δευτέρου δεκαημέρου.
Είναι μία καλή ημέρα, αν αυτό το ορίσετε
εσείς με τις πράξεις σας και τις αποφάσεις
που θα πάρετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Το παρασκήνιο βρίσκεται σε μία έντονη πε-
ρίοδο και αυτό είναι εν μέρει καλό, γιατί θα
υπάρχει πολύς χρόνος για να σκεφτείτε…
αθόρυβα και να πράξετε χωρίς να έχετε ανα-
κοινώσει τα σχέδιά σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ίσως να είστε υπέρ το δέον αισιόδοξοι για
κάποιο θέμα σας, αλλά κάτι σας λέει μέσα
σας ότι είστε σε μία περίοδο ανάπτυξης και
ολοκλήρωσης των στόχων σας. Το μόνο που
θα πρέπει να προσέξετε είναι να μη γίνεστε
υπερκαταναλωτικοί και απρόσεκτοι στα οι-
κονομικά σας.   
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Σήμερα θα υπάρξουν δύο πλανητικές
όψεις που επηρεάζουν την ημέρα μας,
λίγο πριν ξεκινήσει ο νέος κύκλος 
της Σελήνης, δηλαδή η Νέα Σελήνη.

Η πρώτη είναι Ήλιος τετράγωνο με Δία, όπου 
η αισιοδοξία κατακλύζει τις σκέψεις και 
τις πράξεις μας, ενώ νιώθουμε άτρωτοι με τις
επιλογές μας. Θα χρειαστεί να τιθασεύσουμε
την ενέργειά μας, ώστε να μην διασκορπιστεί
σε ανούσιες καταστάσεις. Η δεύτερη όψη
γίνεται με την Αφροδίτη - Ουρανό, σε μία πολύ
θετική όψη, όπου το σημείο αναφοράς μπορεί
να είναι το απρόσμενο, όμως σε κάθε
περίπτωση εκείνο που έρχεται είναι για 
να δώσει χαρά και ανεμελιά στη ζωή μας.
Τα παρορμητικά ζώδια έχουν σήμερα 
την τιμητική τους, Κριός, Καρκίνος, Ζυγός 
και Αιγόκερως, όπως επίσης, Παρθένος,
Καρκίνος και Ιχθύες.   
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«Αριστεροί 
του χαβιαριού» 
και «φιλελεύθεροι 
πολυτελείας»

Δ
ιμέτωπος χθες από τον πρωθυπουργό
στο υπουργικό συμβούλιο, το τελευταίο
του 2022. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρη-

σιμοποίησε τους όρους «αριστεροί του χαβιαρι-
ού» και «φιλελεύθεροι πολυτελείας» για να
απαντήσει στην κριτική που δέχτηκε για το mar-
ket pass. Ουσιαστικά για να υπερασπιστεί τη δική
του υβριδική πολιτική: που έχει και φιλελεύθερα
και σοσιαλδημοκρατικά στοιχεία. 

«Αυτή είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της ΝΔ,
που φροντίζει για την ανάπτυξη με κοινωνική συ-
νοχή και αλληλεγγύη», επισήμανε στη στήλη μέ-
λος του υπουργικού συμβουλίου. «Είναι μία κεν-

τρώα πολιτική για τους πολλούς, που
αφήνει λίγους δυσαρεστημένους
από τα αριστερά και τα δεξιά», προ-
σέθεσε στο ρεπορτάζ συνάδελφός
του, από τη λεγόμενη «διεύρυνση». 

Προφανώς και όλοι συμφωνούν
με τον πρωθυπουργό όταν επιβάλ-
λει φόρους σε υπερκέρδη και απο-
δίδει τους πόρους στην κοινωνία.
Όμως, υπάρχουν μερικά ερωτήματα
που καλό είναι να προσεχτούν για

την επόμενη φορά: πώς δημιουργήθηκαν τα
υπερκέρδη, με ποια κριτήρια δίνονται τα επιδό-
ματα, πόσο λύνουν ή διαιωνίζουν το πρόβλημα;
Γιατί υπάρχει μια μειοψηφία ανθρώπων -της με-
σαίας τάξης, στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυ-
πουργός- που δεν είναι πλούσιοι, οι οποίοι δια-
βάζουν στα πρωτοσέλιδα για τους άλλους που
πηγαίνουν «ταμείο» και αυτοί είναι στον «κουβά»
του πληθωρισμού και των αυξημένων επιτοκίων.

Αν δεν είχαν δοθεί τα 50 δισ. ενισχύσεων στην
περίοδο της πανδημίας και του πολέμου στην
Ουκρανία, η κοινωνία μας θα είχε συντριβεί. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι έγινε αυτό που έπρεπε να
γίνει. Ότι η κυβέρνηση έκανε τη δουλειά της.
Φανταζόμαστε για αυτό και συνεχίζει, σύμφωνα
με τις δημοσκοπήσεις, να απολαμβάνει της υπο-
στήριξης της πλειοψηφίας των πολιτών. Γιατί
έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 6%, η ανεργία έχει πέ-
σει κατά 5,5%, έρχονται επενδύσεις, έχει προχω-
ρήσει η ψηφιοποίηση του Κράτους. 

Αλλά, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και
καλύτερη είναι μία πολιτική που προλαμβάνει τα
υπερκέρδη, μία πολιτική που ισχυροποιεί το σύ-

νολο της κοινωνίας. Αυτό αναμένουν οι πο-
λίτες και φανταζόμαστε ότι αυτό θα είναι το
περιεχόμενο της ομιλίας του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στο επόμενο υπουργικό συμβού-
λιο, το πρώτο του 2023, εντός του Ιανουαρί-
ου του νέου έτους. Προφανώς αντίστοιχες
είναι και οι προσδοκίες των πολιτών από
τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Μάλλον, κύριε πρωθυπουργέ, θα συμφωνείτε μαζί
μας ότι δεν είναι και η καλύτερη επιλογή για τον
ηγέτη μίας χώρας τη μία να λέει -για αρκετά λεπτά-
«συγγνώμη» σε έναν γείτονα (σ.σ.: συγγνώμη σε
Μητσοτάκη) και την άλλη να λέει «ευχαριστώ» σε
έναν άλλον (σ.σ.: ευχαριστώ σε Ερντογάν). Βασικά,
κύριε πρωθυπουργέ, θα πρέπει να επιλέξετε «πώς»
φαντάζεστε το μέλλον της χώρας σας και «πού»:
στην Ενωμένη Ευρώπη ή τμήμα των νεοοθωμανι-
κών ονείρων του Τούρκου προέδρου; 

Ειλικρινά πιστεύουμε ότι η πλειονότητα του λαού
σας έχει απαντήσει, καθώς έχει προτιμήσει την Ελ-

λάδα για να στήσει τη ζωή της. Προς αποφυγή πα-
ρεξηγήσεων: κύριε πρωθυπουργέ, προφανώς και
μπορείτε να αναπτύξετε ως ανεξάρτητο κράτος τις
διεθνείς σχέσεις όπως το επιθυμείτε. Αλλά, δεν εί-
ναι όλοι οι δρόμοι ίδιοι. Δεν δίνουν και δεν
ζητούν όλοι τα ίδια. Δε θα μιλήσουμε
για τα οθωμανικά όνειρα του κ. Ερντο-
γάν. Μόνο για την ελευθερία, τη δημο-
κρατία και την ευημερία που προσφέ-
ρει η Ευρώπη. 

Κύριε πρωθυπουργέ, η επιλογή είναι
δική σας. 

� Και ο νικητής, που θα διοργανώσει τις εκλογές
2023 (σ.σ.: αν σας θυμίζουμε τον Χ.Α. Σάμαρανκ για

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996, που ακούσαμε το
« …is Atlanta» και μείναμε με τη χαρά… αυτό θέλαμε)
είναι η Κυριακή 26 Μαρτίου! Τουλάχιστον σε αυτή την
Κυριακή ποντάρουν πλέον οι περισσότεροι βουλευτές
και δημοσιογράφοι. Το αναφέρουμε για να σας κρατά-
με «ζεστούς».

••••••••••••

� Δεν ασχολείται μόνο με το «καλάθι» ο Άδωνις. Ο
υπουργός Ανάπτυξης βρήκε χρόνο και έγραψε

νέο βιβλίο με τίτλο «Απλά Μαθήματα Ιστορίας». Ο πρώ-
τος τόμος είναι από τις «Απαρχές έως πριν τα Μηδικά»
και για όσους ενδιαφέρονται ο κ. Γεωργιάδης το Σάββα-
το θα υπογράφει βιβλία στην «Ελληνική Αγωγή».

••••••••••••

� Μετά τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» του Πάνου
Καμμένου, που ενέταξε στα ψηφοδέλτιά του του

2019, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζεύει ενόψει των εκλογών του 2023

τα «ορφανά» του Γιάνη Βαρουφάκη. Τώρα, πώς θα συ-
νεργαστούν -όπως λένε ότι θέλουν- με ένα κόμμα από
το οποίο παίρνουν βουλευτές, τι να σας πούμε; Η
απάντηση είναι εκτός πολιτικής ύλης.

••••••••••••

� Με όρους Μουντιάλ προσπάθησε να αναλύσει την
πολιτική επικαιρότητα ο Γιάννης Ραγκούσης και σε

ομιλία του στη Βουλή έμπλεξε διαιτητές, ποδοσφαιριστές
και VAR με δικαστές, ΕΥΠ και Predator. Όπως θα έλεγε
και ο φίλος Γιώργος Χελάκης: «Δεν περιγράφω άλλο»! 

••••••••••••

� Μια άλλη διάσταση του Qatargate ανέδειξε η Ζέφη
Δημαδάμα του ΠΑΣΟΚ: «Είμαι σοκαρισμένη γιατί

γνώριζα ότι η Εύα ήθελε πολύ να γίνει μητέρα. Πώς ρί-
σκαρε να αποχωριστεί τη μικρή; Να βρεθεί χωρίς τους
γονείς του ένα δίχρονο παιδί;» Πραγματικά θλίψη και
απογοήτευση. Θυμίζουμε ότι σήμερα θα αποφασιστεί
από τη βελγική Δικαιοσύνη η προφυλάκιση ή μη της
πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ…

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Ζντο! 
Οι υπουργοί 
ορκίζονται 
στη νίκη!


