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Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όσο πλησιάζουμε
προς τις κάλπες κυλάει όλο και περισσό-
τερο προς τον «μικρομεγαλισμό». Σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε χθες στο ρα-

διόφωνο του Real ξεπέρασε και τον εαυτό του. Τι μας
είπε; Ότι θα πάρει την εντολή από την πρώτη Κυριακή
και θα την περιφέρει όσο του επιτρέπει το Σύνταγμα:
«Εγώ, λοιπόν, δεν θα παραδώσω την εντολή μου. Θα
τιμήσω τον ελληνικό λαό. Και θέλω ένα μεγάλο ποσο-
στό, ώστε το ποσοστό αυτό να είναι κυβερνητική δύ-
ναμη…». Αυτή η αποστροφή του είναι βεβαίως αμφί-
σημη. Τι εννοεί άραγε λέγοντας ότι το ποσοστό του
πρέπει να είναι κυβερνητική δύναμη; Αυτοπροτείνε-
ται για τη θέση του πρωθυπουργού; Ή έχει κατά νου
κάποιον άλλον; Κι αν έχει, γιατί δεν μας λέει ποιος εί-
ναι για να ξέρει και ο ελληνικός λαός που θα πάει να
ψηφίσει ΠΑΣΟΚ; Δεν είναι ωραίο πράγμα να ψηφί-

σεις ΠΑΣΟΚ και να σου βγει κάποιος τεχνοκράτης για
παράδειγμα… Δεν μπορεί να θέτει εκλογικά διλήμ-
ματα με γρίφους ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης και να κα-
λεί τους ψηφοφόρους να μαντέψουν τι εννοεί. «Εγώ,
λοιπόν, ζητώ ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή,
για να πάμε μπροστά με μία ισχυρή κυβέρνηση με
σοσιαλδημοκρατικό κορμό και πρωταγωνιστή τη δη-
μοκρατική παράταξη», επανέλαβε στην ίδια συνέν-
τευξη, καθιστώντας σαφές ότι όχι απλά είναι διαθέσι-
μος για συνεργασία, αλλά είναι «απελπιστικά διαθέ-
σιμος», καθότι γνωρίζει ότι η συμπίεση που θα υπο-
στεί τη δεύτερη Κυριακή θα είναι τόσο μεγάλη, που
θα τον καταστήσει έναν αδιάφορο παίκτη για το διπο-
λικό σύστημα. Γι’ αυτό επιμένει για την πρώτη κάλπη
όπου θα βρίσκεται -κατά πάσα πιθανότητα- σε διψή-
φιο ποσοστό. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ όχι απλά θα πάρει τη διερευνητική εντο-

λή, αλλά θα την «αρπάξει» στην κυριολεξία και προ-
φανέστατα με ύφος χιλίων καρδιναλίων θα την περι-
φέρει ως τρόπαιο για τρεις ημέρες, προκειμένου να
δείξει πόσο «υπολογίσιμος» πολιτικός παράγοντας
είναι. Το τι θα προτείνει το ξέρει μόνο ο ίδιος, αν και
δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την ουσία της όλης
διαδικασίας. Αρκεί να περιφέρει το τοτέμ της διερευ-
νητικής. Το αποτέλεσμα πάντως είναι προδιαγεγραμ-
μένο. Θα την επιστρέψει, θα πάμε σε δεύτερο γύρο
και ο λαός θα αποφασίσει για τα υπόλοιπα. Ο κ. Αν-
δρουλάκης θα έχει απλά εγγράψει στο βιογραφικό
του μια ατελέσφορη εντολή. Αφήστε δε που μάλλον
δεν θα την πάρει ο ίδιος, αφού δεν είναι εκλεγμένος
βουλευτής. Ο Κατρίνης έχει περισσότερες πιθανότη-
τες να λάβει την εντολή από την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας… 
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Δώστε μου μια εντολή να την περιφέρω

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
είναι «απελπιστικά

διαθέσιμος» για
συγκυβέρνηση, καθότι

γνωρίζει ότι η συμπίεση
που θα υποστεί 

τη δεύτερη Κυριακή 
θα είναι τόσο μεγάλη,

που θα τον καταστήσει
έναν αδιάφορο παίκτη
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Τ
ην παραμονή της νέας χρονιάς
και στην τελική ευθεία για την
ανακοίνωση της ημερομηνίας
των εκλογών, ο διοικητής της

Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνά-
ρας, στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς το σύ-
νολο των πολιτικών δυνάμεων: «Μετρημέ-
νες κουβέντες στα δημοσιονομικά».

Το «καμπανάκι» του κ. Στουρνάρα είναι
ξεκάθαρο και αφορά τους πάντες, από την
κυβέρνηση και τα μέτρα στήριξης στα
οποία προχωρά, μέχρι την αντιπολίτευση
και όσα προτίθεται να υποσχεθεί στους πο-
λίτες μέσα στην προεκλογική περίοδο. 

«Θα έλεγα στο πολιτικό σύστημα ότι πά-
με καλά, αλλά να προσέξουμε μην το χα-
λάσουμε ενόψει εκλογών», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Στουρνάρας, το πρωί της Πέμ-
πτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ,
μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της έκ-
θεσης της Τράπεζας της Ελλάδος, που ου-
σιαστικά περιέγραφε το ίδιο κλίμα ως βα-
σική προϋπόθεση για να μη γυρίσει… πί-
σω το ρολόι της δημοσιονομικής σταθε-
ρότητας. 

Χαρακτηριστικό του 2023 αναμένεται
να είναι η αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα
κάθε μακροοικονομική πρόβλεψη να
περιέχει κινδύνους. Ήδη, η Τράπεζα της
Ελλάδος εκτιμά ότι το επόμενο έτος ο
ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικο-
νομίας θα επιβραδυνθεί στο 1,5%, από
6,2% που είναι φέτος. Ως εκ τούτου, κάθε
υπέρβαση μπορεί εύκολα να οδηγήσει
σε εκτροχιασμό. 

Αυτές οι επισημάνσεις έρχονται τη στιγ-
μή που στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ
καλά ότι το επόμενο διάστημα θα κληθούν
να ισορροπήσουν σε μια οικονομική πολι-
τική που θα πρέπει αφενός να καλύψει τις
ανάγκες μιας μεγάλης μερίδας νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων -εν μέσω ενεργει-
ακής κρίσης, ακρίβειας και πληθωρισμού-
και αφετέρου να διασφαλίζει την οικονομι-
κή σταθερότητα, ώστε να μη διαταραχθούν
τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλωστε, έχει
πει πολλές φορές τον τελευταίο δύσκολο
χρόνο ότι η κυβέρνηση θα στηρίζει όσο
χρειάζεται τους πολίτες, χωρίς, όμως, να
θέτει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά.

Επενδυτική βαθμίδα
Στόχος της κυβέρνησης παραμένει, μέ-

σα στο 2023, η επίτευξη της επενδυτικής
βαθμίδας, με τον Γιάννη Στουρνάρα να μιλά
για εθνικό στόχο, για τον οποίο πρέπει να
υπάρχει σύμπλευση όλων των κομμάτων. 

Στην εξίσωση για την επίτευξη του στό-
χου αυτού μπαίνει πλέον και η διπλή εκλο-
γική κάλπη. Στην έκθεσή της η Τράπεζα της
Ελλάδος υπογραμμίζει τέσσερις παράγον-
τες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν

ένα εκρηκτικό και επικίνδυνο κοκτέιλ για
την ελληνική οικονομία: 
� πρώτον, οι δυσκολίες στον σχηματισμό
κυβέρνησης μετά τις εκλογές, 
� δεύτερον, ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
� τρίτον, ο πληθωρισμός και 
� τέταρτον, ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων. 

Για τον λόγο αυτό, στην έκθεσή της η ΤτΕ
σημειώνει ότι απαιτείται σύμπλευση και

συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων,
ώστε να υλοποιηθούν οι βασικές δεσμεύ-
σεις της οικονομικής πολιτικής και να δια-
φυλαχθούν όσα έχει επιτύχει η ελληνική
οικονομία την τελευταία δεκαετία.

Οι οίκοι αξιολόγησης
Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει το μήνυμα,

που πριν από τον Γιάννη Στουρνάρα και την

Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν εκπέμψει και
οι οίκοι αξιολόγησης. 

Η διαφύλαξη της οικονομικής σταθερό-
τητας, η τήρηση των υποχρεώσεων της χώ-
ρας, η ενίσχυση των επενδύσεων και η επι-
τάχυνση των μεταρρυθμίσεων αποτελούν
ακρογωνιαίο λίθο στη στρατηγική του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν προτίθε-
ται να τη θέσει εν αμφιβόλω. 

Άλλωστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει
διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται ποτέ να ακο-
λουθήσει το δόγμα του «δώσ’ τα όλα», ούτε
θα μπει σε προεκλογικές πλειοδοσίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχιστεί η στή-
ριξη των πολιτών, με μέτρα υπολογισμέ-
να, που -όσο είναι δυνατό- δεν θα επιβα-
ρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό,
όπως συνέβη με το market pass, το οποίο
χρηματοδοτείται από τα υπερέσοδα των
διυλιστηρίων, και την επιδότηση της ηλε-
κτρικής ενέργειας, που χρηματοδοτείται
κατά ένα μεγάλο μέρος από τους ηλε-
κτροπαραγωγούς.

Στην πορεία προς τις κάλπες αλλά και
στην επομένη των εκλογών είναι στραμ-
μένο το ενδιαφέρον και των διεθνών οί-
κων αξιολόγησης, που ευθέως συνδέουν
την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας
με τις πολιτικές εξελίξεις του επόμενου
εξαμήνου.

Μήνυμα από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος 
για μετρημένες κουβέντες στα δημοσιονομικά

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«Όχι» της κυβέρνησης
σε εκλογικές πλειοδοσίες 

Η κριτική για τις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ 
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης της οικονομικής σταθερότητας και της τήρησης των υπο-
χρεώσεων της χώρας είναι και η κριτική που διατυπώνουν κυβερνητικά στελέχη στις
προτάσεις που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για δημοσιονομι-
κά ουδέτερα μέτρα, αλλά με κόστος, το οποίο, μάλιστα, ούτε έχει αποτυπωθεί επακρι-
βώς, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση λέει πειστικά από πού θα προέλθουν τα χρήματα
που απαιτούνται για την υλοποίησή τους ή από πού θα αντικατασταθούν τα χρήματα που
θα λείψουν από τα κρατικά ταμεία.
Στην κατηγορία αυτών των αμφισβητούμενων κατά την κυβέρνηση μέτρων, που προτεί-
νει η αξιωματική αντιπολίτευση, περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ
στα βασικά είδη κατανάλωσης, η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύ-
σιμα ή ακόμη και η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
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του Ορέστη Κατσαρέα

Μ
ε την ελληνική κυβέρνηση,
όπως φάνηκε ξεκάθαρα
και στην τελευταία παρου-
σία του πρωθυπουργού

στα Τίρανα με αφορμή τη Σύνοδο Κορυ-
φής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Δυτικών
Βαλκανίων, να αποδίδει ιδιαίτερη σημα-
σία στη στήριξη των ομογενών, η επίσκε-
ψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα χωριά
της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην
Αλβανία είναι ιστορική.

Ας μη λησμονούμε ότι η τελευταία επί-
σκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Βό-
ρεια Ήπειρο, σε περιοχές όπου κατοικεί η
ελληνική εθνική μειονότητα, ήταν αυτή του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον Ιανουάριο
του 1991, στη Δερβιτσάνη. Και η σημερινή
μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη απο-
τελεί μία κίνηση πολλαπλών συμβολι-
σμών, με τον ίδιο να τηρεί την υπόσχεση
που είχε δώσει πριν δύο εβδομάδες από τα
Τίρανα ακολουθώντας, βεβαίως, τα χνάρια
του πατέρα του.

Θερμή υποδοχή στον Έλληνα πρωθυ-
πουργό και τεράστια συγκίνηση. Αυτά ήταν
τα συναισθήματα που πλημμύρισαν τα χωριά
της Βορείου Ηπείρου. Οι κάτοικοι των περιο-
χών υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη
με ελληνικές σημαίες και συνθήματα. Φώνα-
ζαν «Ελλάς, Ελλάς μη μας ξεχνάς».

Κοπέλες με παραδοσιακές φορεσιές του
έδωσαν λουλούδια και τον ευχαρίστησαν
για την επίσκεψη στο ελληνικό σχολείο.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός είχε συνάν-
τηση με μέλη και εκπροσώπους της Ελλη-
νικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία. 

Επόμενοι σταθμοί της επίσκεψης του
Έλληνα πρωθυπουργού ήταν η Λιβαδειά,
όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε
την περιοδεία του στα μειονοτικά χωριά

της Βορείου Ηπείρου. Εκεί ο πρωθυπουρ-
γός απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό σε 300
και πλέον ομογενείς στον προαύλιο χώρο
του Ενιαίου Λυκείου «Λευτέρης Στάλιος».

Ο κ. Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που
απηύθυνε εμφανίστηκε αισιόδοξος για την
υπογραφή του συνυποσχετικού για την
οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αλβανία και
επέμεινε ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος

τρόπος επίλυσης των διαφορών ανάμεσα
σε πολιτισμένες χώρες.

«Κρατάμε Θερμοπύλες»
Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθη-

καν παιδιά με παραδοσιακές στολές, τα
οποία είπαν και ένα συγκινητικό ποίημα
στο οποίο, μεταξύ άλλων, υπήρχε ο στίχος
«εμείς που μένουμε εδώ κρατάμε Θερμο-

πύλες και θέλουμε να ζήσουμε στις πατρι-
κές εστίες». Μιλώντας στους συγκεντρω-
μένους ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Ξε-
χωριστή στιγμή για μένα και τον Ελληνισμό
απανταχού. Θυμάμαι την επίσκεψη που
έκανε σε αυτά τα χώματα ο Μητσοτάκης το
1991. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι ο
πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επι-
σκέπτεται τη Χειμάρρα.

Ευχαριστώ που κρατήσατε σε πολύ
δύσκολα χρόνια, και ειδικά οι μεγαλύτε-
ροι, άσβεστη τη φλόγα του Ελληνισμού
και της Ορθοδοξίας. Στο πρόσωπό μου η
ελληνική εθνική μειονότητα θα έχει έναν
φίλο και συμπαραστάτη στα δίκαια αιτή-
ματά σας. Εσείς που επιλέξατε να μείνε-
τε εδώ, είστε γέφυρα φιλίας και συνερ-
γασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, να
ξέρετε ότι και εγώ προσωπικά υπήρξα,
είμαι και θα παραμείνω υποστηρικτής
της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβα-
νίας. Υποχρέωση της Αλβανίας είναι ο
πλήρης σεβασμός των δικών σας δι-
καιωμάτων, είτε αναφερόμαστε στο δι-
καίωμα του αυτοπροσδιορισμού, είτε
στο δικαίωμα τα παιδιά και τα εγγόνια
σας να μαθαίνουν σε όλες τις βαθμίδες
την ελληνική γλώσσα, είτε αναφερόμα-
στε στο κρίσιμο ζήτημα των περιουσια-
κών σας δικαιωμάτων».

Ιστορική η επίσκεψη
στα χωριά της ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία 

«Ελλάς, Ελλάς μη μας ξεχνάς» φώναζαν οι ομογενείς
- Ρίγη συγκίνησης κατά την υποδοχή του πρωθυπουργού 



«Η
Ελλάδα μεγαλώνει και ισχυροποιείται», εί-
πε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
από τη Χειμάρρα, όπου αγκάλιασε τους
υπερηλίκους επισημαίνοντας: «Όπως λύ-

νουμε τα ζητήματα των ανασφάλιστων υπερηλίκων και τα
συνταξιοδοτικά σας, η κυβέρνηση θα είναι πάντα κοντά σας
όπως ήταν όλες. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα κά-
νουμε. Θέλω επίσης να σας πω ότι πια η Ελλάδα μας είναι
μια χώρα πιο ισχυρή και αναπτυσσόμενη και όσο καλύτερα
πηγαίνει, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για εσάς. Τον
δρόμο που έχουμε χαράξει για μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευ-
ρώπη θα τον βαδίσουμε όλοι μαζί». 

«Όταν είδα τα μικρά παιδιά από το Νηπιαγωγείο μέχρι το
Γυμνάσιο να μαθαίνουν τα ελληνικά…, είναι η επόμενη γε-
νιά που πρέπει να μείνει στον τόπο της. Όσο προκόβει η Αλ-
βανία, τόσο θα προκόβουν και αυτά τα παιδιά. Και εμείς θα
συμβάλουμε σε αυτό. Η Ελλάδα μεγαλώνει και ισχυροποι-
είται. Έχω μεγάλη χαρά να συνοδεύομαι από έναν δικό σας
άνθρωπο, ο οποίος σήκωσε στις πλάτες του την Ελλάδα
ολόκληρη, όλοι δακρύσαμε με τις επιτυχίες του και είμαι
σίγουρος ότι αισθάνεται ξεχωριστή συγκίνηση που γύρισε
στον τόπο του και βλέπει υψωμένες τις σημαίες. Πύρρο, σε
ευχαριστώ για όσα έκανες για την Ελλάδα και για τους συν-
τοπίτες σου», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Θα τοποθετηθεί προτομή
Την ίδια ώρα όπως ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός Έντι

Ράμα και ο δήμαρχος Δερβιτσάνης, η κεντρική πλατεία θα
λάβει το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο σημείο
θα τοποθετηθεί προτομή του. Ο Έλληνας πρωθυπουργός
υποσχέθηκε ότι θα είναι παρών στην τελετή ονοματοδοσίας.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, προκειμένου να
βοηθήσω στην επίλυση των ζητημάτων που σας αφορούν»,
δεσμεύθηκε ενώπιον εκατοντάδων ομογενών μας σε σύν-
τομο χαιρετισμό του στην κεντρική πλατεία της Δερβιτσά-
νης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας στο
πλευρό του τον Αλβανό ομόλογό του, που τον υποδέχθηκε
στο γήπεδο του μειονοτικού Δήμου. Ο πρωθυπουργός τόνι-
σε ότι με τον κ. Ράμα υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και
εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα λυθούν όλα τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει η ελληνική εθνική μειονότητα. «Θέλω
να γνωρίζετε ότι με τον πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα,
έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Γνωρίζουμε τα ζητή-
ματα που σας απασχολούν. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα
δρομολογήσουμε και να τα επιλύσουμε όλα σε πνεύμα συ-
νεργασίας και σε πνεύμα καλής διάθεσης. Όπως γνωρίζε-
τε, επίσης, και τη στήριξη που παρείχε και παρέχει διαχρο-
νικά η ελληνική Πολιτεία σε όλους τους Έλληνες που κα-
τοικούν στον Δήμο σας. Να τη θεωρείτε δεδομένη». «Ο
δρόμος προς την πλήρη ένταξη της Αλβανίας στην Ευρώπη

δεν θα είναι εύκολος, αλλά θα είναι ένας δρόμος στον οποί-
ον η Ελλάδα θα είναι πάντα αρωγός, διότι η Αλβανία αξίζει
να είναι μέλος της Ευρώπης και θα έχει πάντα την αμέριστη
στήριξη της πατρίδας μας. Κι εσείς θα είστε εξίσου ωφελη-
μένοι από αυτήν την πορεία. Θέλω και πάλι να σας διαβε-
βαιώσω ότι για εμένα η σημερινή επίσκεψή μου εδώ στους
δύο μειονοτικούς Δήμους, αλλά και στη Χειμάρρα, ήταν μία
επίσκεψη με πολύ έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Γιατί
πραγματικά νοιάζομαι την ελληνική εθνική μειονότητα και
θέλω να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για
να σας βοηθήσω και να σας στηρίξω», επεσήμανε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Καλά λόγια και από τον Έντι Ράμα
«Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη φανταστική υποδοχή.

Ασφαλώς όλη αυτή η υποδοχή είναι για τον πρωθυπουργό,
αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην επωφεληθώ και εγώ από

την περίσταση και να μην απολαύσω αυτή την εξαιρετική
θέα, με όλους εσάς συγκεντρωμένους σε αυτή τη μικρή
πλατεία για να δείξουμε στον πρωθυπουργό όλη την ομορ-
φιά της υποδοχής και ταυτόχρονα να γιορτάσουμε αυτή τη
σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω
απλώς να πω ότι για εμάς η μειονότητα είναι μια αναντικα-
τάστατη γέφυρα της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ των δύο
χωρών μας και με μεγάλη ευγνωμοσύνη θέλω να χαιρετί-
σω όλους εκείνους τους πολίτες, όπως εσείς, της Δημο-
κρατίας της Αλβανίας με ελληνική υπηκοότητα, που έχουν
δώσει πολλά, όχι μόνο σε αυτή την κοινότητα, αλλά και στη
χώρα», τόνισε στον χαιρετισμό του στους συγκεντρωμέ-
νους ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. 

«Είναι πράγματι συγκινητικό και για μένα, που δεν είμαι
μέλος της μειονότητας, να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σχεδόν
30 χρόνια αφού ο αείμνηστος πατέρας του νυν πρωθυ-
πουργού ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος πρωθυπουργός
της Ελλάδος που έκανε στάση εδώ για να χαιρετίσει τους
αδελφούς και τις αδελφές της μειονότητας. Αγαπητέ Κυ-
ριάκο, σήμερα είναι η μέρα σου και με πολύ σεβασμό, με
πολλή αγάπη, εγώ, όπως έχεις δει, πάντοτε είμαι κατά κά-
ποιο τρόπο ο διοργανωτής των κινήσεων, των φωτογρα-
φιών, γιατί είναι πραγματικά τιμή μου να σε καλωσορίσω
εδώ. Σήμερα εσύ είσαι το θέμα, γιατί όλοι αυτοί για εσένα
έχουν συγκεντρωθεί εδώ. 

Αλλά έχουμε ένα κοινό στοιχείο, ότι σε θεωρούμε εξίσου
φίλο και αδελφό εδώ στη γη μας», ανέφερε ο πρωθυπουρ-
γός της Αλβανίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Πλάι στον Μητσοτάκη 
το λιοντάρι από τη Χειμάρρα 

Το «παρών» στην επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Χειμάρρα έδωσε ο Ολυμπιονί-
κης Πύρρος Δήμας, ο οποίος δεν έκρυψε τη χα-
ρά του για την ιστορική αυτή στιγμή. Ο κ. Μη-
τσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κά-
λεσε τον Πύρρο Δήμα, τονίζοντας πως έχει ση-
κώσει στις πλάτες του όλη την Ελλάδα. Από την
πλευρά του, ο Πύρρος Δήμας δήλωσε: «Σήμερα
είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Δεν θα το έχανα
με τίποτα. Είναι ιστορική μέρα για τη Χειμάρρα
και για όλους εμάς τους Χειμαρριώτες. Ευχαρι-
στούμε, πρωθυπουργέ, για την επίσκεψη. Δεν
θα το έχανα με τίποτα, θα ερχόμουν από την άλ-
λη άκρη του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πολύ»,
είπε ο xρυσός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας,
που συνόδευε τον πρωθυπουργό στην επίσκε-
ψή του, απευθυνόμενος στους συντοπίτες του.

Πλατεία «Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης» 
στη Δερβιτσάνη



H
επίσκεψη του Έλληνα πρωθυ-
πουργού στην Αλβανία φέρνει
στην επιφάνεια την γεωστρατηγι-
κή διείσδυση που επιχειρεί εδώ

και χρόνια η Τουρκία του Ερντογάν στην Αλ-
βανία. Και βεβαίως δεν είναι μόνο τα drones
που αγόρασε ο Έντι Ράμα από τον φίλο του
τον Ταγίπ. Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον Ια-
νουάριο του 2022 Αλβανία και Τουρκία υπέ-
γραψαν επτά συμφωνίες! 

Ο Ερντογάν πέρσι έφτασε στο σημείο να
δωρίσει μέχρι και σπίτια στους Αλβανούς
που επλήγησαν από τον σεισμό της 26ης Νο-
εμβρίου 2019. Μιλώντας μάλιστα από τη βο-
ρειοανατολική πόλη Λάτσι, ο Ερντογάν δή-
λωσε τον περασμένο Γενάρη ότι «η αρχή της
αδελφοσύνης απαιτεί να μείνουμε κοντά
όταν έχουμε ανάγκη και όχι όταν καλούμα-
στε».

«Σήμερα παραδίδουμε αυτές τις 522 οικι-
στικές μονάδες που κόστισαν περίπου 42
εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ τον Θεό που
ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδι-
κασίας, παρόλο που η Τουρκία δοκιμάστηκε
με πολλές φυσικές καταστροφές, εκπληρώ-
σαμε την υπόσχεσή μας προς την Αλβανία
και τους Αλβανούς. Ελπίζω ότι αυτή η φιλία
με τόσο ισχυρά θεμέλια θα συνεχιστεί επ’ αό-
ριστον. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλα
τα ισχυρά κράτη κλείστηκαν στα σύνορά
τους, αλλά εμείς κάναμε το αντίθετο. Βγήκα-
με έξω από τα σύνορά μας για να μείνουμε
κοντά στους αδελφούς μας με κάθε ευκαιρία
που είχαμε», είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν.

Οι χορηγίες της Τουρκίας (αλλά και του Κα-
τάρ, που επίσης είναι επίκαιρο) στις βαλκανι-
κές χώρες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην εξάπλωση του πολιτικού Ισλάμ στη

γηραιά ήπειρο, έτσι ώστε πολλοί να θεωρούν
αυτές τις χώρες ως «το μακρύ χέρι της (Μου-
σουλμανικής) Αδελφότητας» για να εξαπλω-
θεί ο εξτρεμισμός στην καρδιά της Ευρώπης. 

Η Τουρκία κτίζει μεθοδικά το μουσουλ-
μανικό τόξο στα Βαλκάνια και ένας σημαντι-
κός παράγοντας για την ίδια είναι βεβαίως η
χώρα του Έντι Ράμα. Ας μη λησμονούμε και
τη βόμβα που έριξε προ ολίγων ημερών ο
Σαλί Μπερίσα σε σχέση με τη συμφωνία για
τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Αλβανίας και
Ελλάδας, λέγοντας ότι η Τουρκία έκανε τότε
μια «πραγματικά ισχυρή παρέμβαση», όταν
υπογράφηκε.

Η Αλβανία έχει κάνει μια βασική επιλογή.
Η επιλογή της είναι να καταστεί μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάνει αυτό το
οποίο είναι αυτονόητο, να τοποθετηθεί στον
σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένει-
ας, αλλά με το στενό πρέσινγκ που ασκεί ο
Ερντογάν στη γειτονική χώρα, τίποτα δεν εί-
ναι αυτονόητο. Η Αθήνα τα διαβάζει όλα αυτά
πολύ προσεκτικά και το ΥΠΕΞ διαμηνύει
προς κάθε κατεύθυνση: «Η Ελλάδα δεν έχει
κανένα πρόβλημα με την Τουρκία καθ’ εαυτή.
Ούτε έχει κανένα ζήτημα με το να συνεργά-
ζονται με την Τουρκία. Αλλά όμως έχει ένα
μεγάλο πρόβλημα με τον τουρκικό αναθεω-
ρητισμό, όπως και με κάθε αναθεωρητισμό.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε παράμετρος
πρέπει αφενός μεν να υπηρετεί την ευρωπαϊ-
κή ιδέα, αφετέρου να μην επιτρέπει την εκ-
δήλωση αναθεωρητισμών στην περιοχή».
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Μετά τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος έχει
υποστηρίξει κατά το παρελθόν τον Τούρκο πρόεδρο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο
Αλβανός πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι, ο οποίος σε επίση-
μη επίσκεψή του σε μειονοτικό χωριό απαίτησε,
κατά παράβαση του δικαίου και της νομιμότη-
τας, να κατέβει η ελληνική σημαία που ήταν
δίπλα στην αλβανική. Όλα αυτά λίγο πριν την
επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα της επί-
σκεψης, ο Μπεγκάι θα επισκεπτόταν αρχικά το
Δημαρχείο Φοινίκης, όπου θα τον υποδεχόταν
επισήμως ο δήμαρχος Χρήστος Κίτσος. Όμως το αυτοκί-
νητο που τον μετέφερε μαζί με τα συνοδευτικά δεν σταμά-

τησαν, επειδή ο Αλβανός πρόεδρος ενοχλήθηκε από την
ελληνική σημαία που είναι αναρτημένη στον προαύλιο χώ-
ρο, δίπλα στις σημαίες της Αλβανίας και της ΕΕ.
Η προκλητική του στάση ήρθε παρά το γεγονός ότι ο Δήμος

Φοινίκης είναι επίσημα αναγνωρισμένος ως «μει-
ονοτικός» από τις αλβανικές αρχές, με δικαίωμα

των ομογενών να αναρτούν ελεύθερα τα εθνικά
τους σύμβολα, να κάνουν χρήση της ελληνι-
κής γλώσσας στη διοίκηση κ.ά.
Σαν να μην έφταναν τα προαναφερθέντα, οι

προκλήσεις έλαβαν συνέχεια και στην κεντρι-
κή πλατεία του μειονοτικού χωριού Αλύκο, όπου

υπάρχει το μνημείο των ομογενών Μάσσιου, Ρά-
φτη, Κώτση και Μήτρου, που τον Δεκέμβριο του 1990 δο-

λοφονήθηκαν εν ψυχρώ από Αλβανούς στρατιώτες, όταν

επιχείρησαν να διαφύγουν στην Ελλάδα. Με Προεδρικό
Διάταγμα το 1994, η Αλβανία χαρακτήρισε τους τέσσερις
νέους «Μάρτυρες της Δημοκρατίας». Όμως η θυσία και η
μνήμη τους δεν έγινε σεβαστή από τον Αλβανό πρόεδρο,
καθώς συνοδοί του απαίτησαν από τους αστυνομικούς που
ήταν στο σημείο να μην υπάρχει η ελληνική σημαία δίπλα
στο μνημείο. Όπερ και εγένετο…
Η στάση του Αλβανού προέδρου αλλά και η απομάκρυν-
ση της ελληνικής σημαίας προκάλεσε την οργή των κα-
τοίκων και των μαθητών του σχολείου. Μετά από λίγο
αποχώρησαν από το σημείο, ενώ η τελετή ματαιώθηκε
από τον δήμαρχο Χρήστο Κίτσο και δεν υπήρξε κατάθεση
στεφάνου από τον Μπεγκάι στο μνημείο των τεσσάρων
ομογενών.

Μίλτος Σακελλάρης

Πρόκληση με την ελληνική σημαία από τον Αλβανό πρόεδρο 

Στενό πρέσινγκ
του Ερντογάν
στην Αλβανία

Πώς η Τουρκία κτίζει
μεθοδικά το μουσουλμανικό
τόξο στα Βαλκάνια και
απλώνει το «μακρύ χέρι» 
της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας στην καρδιά 
της Ευρώπης 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Σημαντικές συναντήσεις είχε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης λίγο πριν φύγει το έτος. Είδε τον Αρχιε-
πίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο με τον οποίο αντάλλαξαν χριστουγεννιά-
τικες ευχές και ακολούθως είδε και τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, για να συζητήσουν τις κοινές τους δράσεις από το
νέο έτος, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Εξάλλου
οι περιφέρειες και η ψηφιακή τους αναβάθμιση είναι βασικός στό-
χος του υπουργείου. 
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Η εκδήλωση ΟΝΝΕΔ
και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 

Εκδήλωση έκαναν από κοινού η ΟΝ-
ΝΕΔ και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για την υπο-
στήριξη του «Make a Wish», ώστε να
γίνουν πραγματικότητα οι ευχές των
παιδιών που παλεύουν με την ασθέ-
νειά τους. Είναι η τρίτη συνεχόμενη
χρονιά που διοργανώνεται αυτή η εκ-
δήλωση από την ΟΝΝΕΔ. Η φιλανθρω-
πική δράση της ΟΝΝΕΔ αυτή τη χρονιά
βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τα
στελέχη και τον απλό κόσμο και έτσι
θα πραγματοποιηθεί η ευχή του 11χρο-
νου Αντώνη-Ραφαήλ, ο οποίος θέλει
να ταξιδέψει με την οικογένειά του
στην Disneyland Paris. Στην εκδήλω-
ση έδωσε το «παρών» και ο γενικός
γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης αλλά και αρκετοί υπουργοί
και βουλευτές της ΝΔ.  

Οι φιλελέφτ 
που μυγιάζονται… 
Γέλιο προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο
κάποιοι έχουν μυγιαστεί στη φράση του
πρωθυπουργού για τους «αριστερούς
του χαβιαριού και τους φιλελεύθερους
της πολυτελείας». Ειδικά κάποιοι όψι-
μοι φιλελέφτ επικοινωνιολόγοι που
προσβλήθηκαν τάχα μου από τη φράση
του Κ. Μητσοτάκη. Το πιο γελοίο (για
τους ίδιους) είναι ότι τους υπερασπί-
ζονται στον ΣΥΡΙΖΑ… 

Μικρή παράλειψη 
αλλά… παράλειψη 

Μου λένε φωνές -και μέσα από το σύστημα
της κυβέρνησης- ότι έκανε αλγεινή εντύπωση
σε όσους ασχολούνται με τον συνεδριακό του-
ρισμό το γεγονός ότι στην εκδήλωση για τον ελ-
ληνικό τουρισμό ο ίδιος ο υπουργός Βασίλης
Κικίλιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την
ιδιαίτερα επικερδή εναλλακτική μορφή τουρι-
σμού. Τα συνέδρια στην Ελλάδα έχουν ανέβει
επίπεδο και σε όγκο εργασίας, αφού συνδυά-
ζουν την επιστήμη, τη δράση και τον καλό καιρό
και τα τοπία της χώρας. Ήταν, θαρρώ, μια τυχαία
παράλειψη από τον υπουργό… 

Εντυπωσιάστηκαν 
με Κουτουλάκη

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, ο ΟΟΣΑ
πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση της
πρωτοβουλίας για τη νησιωτική οικονομία και η
Ελλάδα μετείχε ως βασικός εταίρος στη διεθνή
σύμπραξη που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό
αυτό. Έπειτα από πρόσκληση του ΟΟΣΑ, ο γενι-
κός γραμματέας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής Μα-
νώλης Κουτουλάκης
συμμετείχε στην εναρ-
κτήρια συζήτηση, πα-
ρουσιάζοντας τις θεσμι-
κές και προγραμματικές
πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει η Ελλάδα σχετικά
με τη διαμόρφωση του τομέα
Δημόσιας Πολιτικής της Νησιωτικότητας. Στο
πλαίσιο της συζήτησης και παρουσίασης από τα
εμπλεκόμενα κράτη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
υπήρξε από τους συμμετέχοντες για τη μεθοδο-
λογία και το σύστημα διακυβέρνησης της εθνικής
στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική στον νησιωτικό χώρο, που έχει σχεδιά-
σει και εφαρμόζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Επαφές Πιερρακάκη με Αρχιεπίσκοπο και Πατούλη 

Π
ανικό έχει
πιάσει το επί-
σημο ΠΑΣΟΚ
και τους δη-

μοσιολογούντες γύρω
από το ΠΑΣΟΚ σχετικά
με την παρουσία του
Πύρρου Δήμα στο πλάι
του πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη του τελευταίου στα ελληνικά χω-
ριά της Βόρειας Ηπείρου. Και αυτό διότι ο Πύρρος δεν το έχει κρύψει ότι
στήριξε το ΠΑΣΟΚ και αυτή η συνύπαρξη δημιουργεί συνειρμούς ότι το
«υγιές» ΠΑΣΟΚ έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη… 

Πανικό, όμως, έχει πιάσει και τον ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπει άλλη μία πλευρά
της ομογένειας -της πιο βασανισμένης ίσως-, η οποία θα έχει λόγο στις
εκλογές, να στηρίζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με επίσημη επίσκε-
ψη έπειτα από χρόνια… 

Πανικός σε ΠΑΣΟΚ
-ΣΥΡΙΖΑ από 
την περιοδεία Μητσοτάκη

Μου λένε ότι αρχές του χρόνου το Μέγαρο Μαξίμου

ετοιμάζει αλλαγές σε κορυφαία θέση δημόσιου λει-

τουργού. Η προηγούμενη επιλογή διέψευσε τις προσδο-

κίες τους και φαίνεται ότι έστω και καθυστερημένα θα

υπάρξει διόρθωση. 



Υ
πηρεσίες επιπέδου... Champions League
παρέχει ο ΕΦΚΑ και δεν είναι καθόλου
υπερβολή. Αξίζουν, λοιπόν, τα εύσημα στη

διοίκηση του ΕΦΚΑ, καθώς μέσα σε 72 ώρες το
σύστημα ολοκλήρωσε ένα μπαράζ πληρωμών
συντάξεων και βοηθημάτων σε πάνω από 2,5 εκα-
τομμύρια συνταξιούχους και μάλιστα χωρίς κανέ-
να πρόβλημα ή αρρυθμία. 

Επίσης αξίζει να συνυπολογίσει κάποιος και
το γεγονός ότι τόσο οι τακτικές πληρωμές των
συντάξεων όσο και οι έκτακτες ενισχύσεις των
ευάλωτων συνταξιούχων πραγματοποιήθηκαν
νωρίτερα από ποτέ φέτος, για να μπορέσουν οι
πολίτες να κάνουν γιορτές με χρήματα στο πορ-
τοφόλι τους.

Ο ΕΦΚΑ λειτούργησε με ταχύτητα και για την
οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, όπου πρόλα-
βε και ανέβασε για τους συνταξιούχους που θα
είχαν ερωτήματα σχετικά με το βοήθημα, ειδική
πλατφόρμα με τη δυνατότητα πληροφόρησης για
τον λόγο απόρριψης. 

Και εδώ ισχύει η ατάκα «Το υποσχεθήκαμε, το
κάναμε»! Γιατί δεν είναι μόνο η εκκαθάριση των
συντάξεων που «τρέχει» με ρυθμούς... πολυβό-
λου, αλλά και τα θέματα της καθημερινότητας των
πολιτών που συνδέονται άμεσα με την τσέπη τους.
Εξαιρετική η δουλειά της διοίκησης και των εργα-
ζομένων. Πάντα τέτοια!

Με ενημερώνουν ότι έχει κλειδώσει η κοινή
στήριξη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την
Περιφέρεια Αττικής και αφο-
ρά τελικά τον πρώην Πα-
σόκο και νυν Συριζαίο
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου. Συναν-
τήθηκε και με τον Τσίπρα
και με τον Ανδρουλάκη. Τα
είπανε και τα συμφωνήσανε…
Πάντως αυτός ο Πατούλης είναι πολύ τυχερός
άνθρωπος τελικά… 

ΤΤυχερός ο Πατούλης 
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Στο περιθώριο της ιστορικής επίσκεψης του

Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρειο Ήπειρο, την

πρώτη μετά το μακρινό 1991 και τη μετάβαση

του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη

Δερβιτσάνη, οι δημοσιογράφοι που ακολού-

θησαν την αποστολή βρήκαν την ευκαιρία και

έκαναν πηγαδάκι με την επικεφαλής του δι-

πλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού,

Άννα Μαρία Μπούρα, ακόμη ένα πρόσωπο των

ημερών, μετά τη συνάντησή της με τον εξ

απορρήτων του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, την

προηγούμενη Παρασκευή στις Βρυξέλλες,

παρουσία του συμβούλου της γερμανικής

Καγκελαρίας Γενς Πλέτνερ. Φειδωλή ως είθι-

σται, η κ. Μπούρα απάντησε στους δημοσιο-

γράφους πως το τετ α τετ της με τον Καλίν ήταν

μία συνάντηση γνωριμίας, κατά την οποία επι-

σημάνθηκε και από τις δύο πλευρές πως το

συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας θα πρέπει

να μείνει ανοιχτό. Για το εάν το συγκεκριμένο

ραντεβού προοιωνίζεται και άλλες ελληνο-

τουρκικές επαφές σε υψηλότερο επίπεδο, η

κ. Μπούρα σημείωσε πως αυτό δεν μπορεί να

το γνωρίζει. Ενδιαφέρον έχει, πάντως, ότι χα-

ρακτήρισε, κατά πληροφορίες, επαγγελματία

τον Ιμπραήμ Καλίν, όταν ερωτήθηκε για την

εντύπωση που αποκόμισε από εκείνον.

Ξεχωριστό χρώμα έδωσε στην επίσκεψη Μη-
τσοτάκη στη Βόρειο Ήπειρο και δη στη Χει-
μάρρα ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης Πύρρος
Δήμας. Εμφανώς συγκινημένος από το βρον-
τερό «παρών» εκατοντάδων ομογενών μας
στην Παραλία της Χειμάρρας, η οποία πλημμύ-
ρισε από το μπλε της ελληνικής σημαίας, ο
Πύρρος Δήμας τόνισε ότι δεν θα έχανε την
πρώτη παρουσία Έλληνα πρωθυπουργού στη
Χειμάρρα με τίποτε, ακόμη και εάν χρειαζόταν
να ταξιδέψει από την άκρη του κόσμου. Αργό-
τερα στους Έλληνες δημοσιογράφους επι-
κροτούσε το θάρρος του Κυριάκου Μητσοτάκη
να επισκεφθεί και να μιλήσει στους ομογενείς
μας στη Χειμάρρα. Φέρεται να είπε, δε, πως ο
Μητσοτάκης είχε τα… άντερα να πάει στη Χει-
μάρρα και να μιλήσει στους Έλληνες αδελ-
φούς μας. Υπενθυμίζεται πως η Χειμάρρα δεν
ανήκει στους Δήμους που είναι αναγνωρισμέ-
νοι ως μειονοτικοί από την επίσημη αλβανική
κυβέρνηση.

Πολιορκήθηκε 
η Μπούρα…

Συγκινημένος… ο Πύρρος

Διάβολε, ήρθες και εσύ…

Στο... Champions
League ο ΕΦΚΑ!

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε, εκτός από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στον Πύρρο
Δήμα ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα,
που τον περίμενε στο γήπεδο της Δερβιτσά-
νης, όπου προσγειώθηκε το ελικόπτερο Σι-
νούκ της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Όταν,
μάλιστα, ο Αλβανός πρωθυπουργός αντελή-
φθη την παρουσία του Πύρρου Δήμα, τον
αγκάλιασε με θέρμη και του είπε: «Διάβο-
λε, ήρθες και εσύ», με τους ομογενείς μας
να τον αποκαλούν με το γνωστό προσωνύ-
μιο «λιοντάρι της Χειμάρρας».

Χ
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Ε
υτυχώς που
είχα τον άν-
θρωπό μου
πάνω στην

Αλβανία και μου μετέ-
φερε όλο το κλίμα από
τις συναντήσεις του
Μητσοτάκη… Μία ξε-
χωριστή, διακριτική
παρουσία είχε χθες η
πρωθυπουργική απο-
στολή στα μειονοτικά
χωριά της Βορείου
Ηπείρου. 

Μαζί με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ταξίδεψε
σε Χειμάρρα, Λιβα-
δειά και Δερβιτσάνη ο
πρώην στενός συνερ-
γάτης του Αντώνη Σα-
μαρά επί κυβερνητι-
κής του θητείας και
αθωωθείς στην υπό-
θεση της Novartis,
Σταύρος Παπασταύ-
ρου. Κατόπιν ρεπορ-
τάζ, πληροφορούμαι
πως η συμμετοχή Πα-
πασταύρου ζητήθηκε
από τους ομογενείς μας στην Αλβανία, καθώς ο κ. Παπασταύρου ως γραμματέας
των διεθνών σχέσεων της ΟΝΝΕΔ, είχε μεταβεί στη Δερβιτσάνη το μακρινό 1993
και, μάλιστα, είχε διανυκτερεύσει εκεί σε όχι και τόσο ήρεμους καιρούς. 

Η συμβολή του τότε στην προώθηση των αιτημάτων της ελληνικής εθνικής μει-
ονότητας δεν έχει ξεχαστεί από τους ομογενείς μας, που επεφύλαξαν και σε αυτόν
θερμή υποδοχή. Πάντως, κυβερνητικά στελέχη άφηναν να εννοηθεί πως ο κ. Παπα-
σταύρου δεν αποκλείεται να εμπλακεί ενεργότερα με τα της κυβέρνησης στο αμέ-
σως προσεχές διάστημα. Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει πως όλα θα ξεκαθαρί-
σουν μετά το επικείμενο κρίσιμο εκλογικό ραντεβού του 2023. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου έχει ήδη
εκδηλώσει εδώ και μήνες το ενδιαφέρον για την επισημοποίηση της συνεργασίας
των δύο πλευρών, με τον κ. Παπασταύρου να προορίζεται να αναλάβει επιτελικό
ρόλο στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, εφόσον αποφασίσει να εγκαταλείψει τη
δικηγορία που τώρα ασκεί.

Πρόβλημα 
η λειψανδρία 
στον πρωτογενή τομέα  

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε ό,τι
αφορά τη χτυπητή έλλειψη εργατικών χε-
ριών, ιδίως στον πρωτογενή τομέα, που
παρατηρείται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το
θέμα, πληροφορούμαι, πως απασχόλησε
έντονα την προχθεσινή συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, στο σκέλος που
συζητήθηκε ο νέος κώδικας Μετανάστευ-
σης. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι πως ο
νέος κώδικας χρειάζεται περαιτέρω επε-
ξεργασία και, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης παρότρυνε τους υπουργούς Μετα-
νάστευσης, Εσωτερικών και Εξωτερικών,
Νότη Μηταράκη, Μάκη Βορίδη και Μιλτιά-
δη Βαρβιτσιώτη (ο Νίκος Δένδιας ήταν σε
επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία) να συν-
τονίσουν τις συνέργειές τους, ώστε να
υπάρξει η ταχύτερη δυνατή επικαιροποί-
ηση του κώδικα.

Ο Αβραμόπουλος 
για Qatargate

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας
στην ΕΡΤ, επισήμανε πως έχει αποχωρήσει
εδώ και έναν χρόνο από τη ΜΚΟ, καθώς είχε
ατονήσει η δράση της και διέψευσε ότι

υπάρχει επείγουσα έρευνα από
την Κομισιόν εναντίον του

για την υπόθεση του
Qatargate. Είπε ότι δεν
υπάρχει έρευνα με εν-
τολή της προέδρου της
Κομισιόν Ούρσουλα

φον ντερ Λάιεν, αλλά
διερεύνηση για το εάν

ήταν αληθής η αιτιολόγηση
που είχε υποβάλει 3 χρόνια πριν, προκειμέ-
νου να συμμετάσχει στη ΜΚΟ του Παντσέρι.
Επανέλαβε πως έχει αποχωρήσει εδώ και
έναν χρόνο από τη ΜΚΟ, καθώς είχε ατονή-
σει η δράση της, και πως η αμοιβή του κατά
5.000 ευρώ τον μήνα ήταν δηλωμένη και φο-
ρολογημένη στην Ελλάδα.

Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια 
Τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα ότι ο δημοσιογράφος του
ΣΚΑΪ Δημήτρης Οικονόμου θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ ενίσχυ-
σε η συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο
δημοσιογράφος έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο facebook, όπου δημο-
σίευσε φωτογραφία του με τον πρωθυπουργό: «Με τον πρωθυπουργό ανταλ-
λάξαμε ευχές, μιλήσαμε για τα εσωτερικά, τα εθνικά, τα εκλογικά και όλη την
επικαιρότητα. Όσα λέγονται θα τα πούμε στην πορεία. Τον ευχαριστώ πολύ
για τη συνάντηση», έγραψε ο Δημήτρης Οικονόμου, πυροδοτώντας τα σενά-
ρια που τον θέλουν υποψήφιο στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο του Νομού Καρδί-
τσας. Καλή επιτυχία, Μήτσο!

Στο «γαλάζιο»
επίκεντρο η
Βόρειος Ελλάδα

Δεν είναι κρυφό πως στην Πει-
ραιώς ακτινογραφούν τις 13 περι-
φέρειες της χώρας και καταστρώ-
νουν τις επιμέρους εκλογικές τακτι-
κές τους, ανάλογα με τις τοπικές και
όχι μόνον ιδιομορφίες. Σε αυτή τη
διαδικασία περίοπτη θέση έχει η
Βόρειος Ελλάδα, καθώς το κυβερ-
νών κόμμα εμφανίζει εκροές προς
τα δεξιά του, τόσο λόγω της πολιτι-
κής που ακολούθησε στον εμβολια-
σμό κατά της Covid-19, όσο και λό-
γω της άνευ όρων εναντίωσής του
στη Ρωσία για την εισβολή της στην
Ουκρανία. Εξ ου και οι επόμενες
περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτά-
κη μετά τις γιορτές και πριν από το
προγραμματισμένο ταξίδι του στην
Ιαπωνία θα είναι στα βόρεια της χώ-
ρας. Συγκεκριμένα, στις 13 και 14
Ιανουαρίου θα επισκεφθεί συνο-
δεία πολυπληθούς κυβερνητικού
κλιμακίου τη Θράκη και δη τον
ακριτικό Έβρο και την Αλεξανδρού-
πολη, ενώ στα τέλη του μήνα θα επι-
σκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία και
την Κοζάνη.

Ένας φίλος από τα παλιά…
ονόματι Παπασταύρου



Y
στερα από μιάμιση ώρα ολοκλη-
ρώθηκε η απολογία της Εύας
Καϊλή ενώπιον των ανακριτικών
αρχών του Βελγίου, οι οποίες αρ-

γά χθες αποφάσισαν να παραμείνει για άλ-
λον έναν μήνα στη φυλακή η Ελληνίδα ευ-
ρωβουλευτής. 

Ο Βέλγος εισαγγελέας σύμφωνα με πλη-
ροφορίες θεώρησε την Εύα Καϊλή ύποπτη
φυγής από τη χώρα και αποφάσισε την πα-
ράταση της κράτησής της για έναν μήνα.

Κατά την έξοδό του μετά την απολογία
της πελάτισσάς του, ο ελληνικής καταγω-
γής δικηγόρος της Αντρέ Ριζόπουλος δή-
λωσε ότι ζητήθηκε η κ. Καϊλή να αφεθεί
ελεύθερη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι,
συμπληρώνοντας πως η ίδια συνεργάζεται
αρκετά στενά με τις δικαστικές αρχές στις
έρευνές τους και απορρίπτει κάθε κατηγο-
ρία για διαφθορά σε ό,τι την αφορά. Από την
πλευρά του, ο έτερος δικηγόρος της Μιχά-
λης Δημητρακόπουλος είπε στους δημο-
σιογράφους που συγκεντρώθηκαν έξω από
το κεντρικό δικαστικό μέγαρο της χώρας
πως η πελάτισσά του είναι αθώα. 

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ. Δημητρα-
κόπουλος μιλώντας στο δελτίο του Alpha, ο
Βέλγος εισαγγελέας είχε θέσει ακόμα και ζή-
τημα «απαγωγής της Καϊλή από τις μυστικές
δυνάμεις των Καταριανών, που θα στείλουν
κατασκόπους για να την πάνε στο Κατάρ»,
όταν οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή πρότειναν
αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους στο
σπίτι και με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Και οι δύο ποινικολόγοι, παρά τις ερωτή-
σεις που δέχτηκαν, δεν θέλησαν να δώσουν
κάποιο στοιχείο από την ακρόαση, διότι -
όπως είπαν- τα στοιχεία είναι απόρρητα.

«Πριν από τον κορονοϊό, ο Φραντσέσκο
(σ.σ.: Τζόρτζι) είχε αφήσει κάποια χρήματα
και στη συνέχεια ήρθε να τα πάρει», φέρε-
ται να είπε η Εύα Καϊλή στις αρχές, σύμφω-

να με την ιταλική εφημερίδα «Il Fatto Quo-
tidiano», που δημοσίευσε χθες εκτενές ρε-
πορτάζ. «Ο λόγος; Νομίζω ότι οφείλεται
στην ασυλία μου», σημείωσε η Ελληνίδα
ευρωβουλευτής. Σύμφωνα με τα όσα είπε:

«Ήταν ο σύντροφος που κρατούσε κάτι για
αυτόν και ίσως και για το σημερινό αφεντι-
κό του Αντόνιο Κοτσολίνο». 

«Η βαλίτσα ήταν για τον Παντσέρι», φέ-
ρεται να υποστήριξε ενώπιον των αρχών,

αναφερόμενη στα χρήματα που εμπιστεύ-
τηκε στον «ανυποψίαστο» πατέρα της, ενώ
οι υπόλοιπες 150.000, όπως ισχυρίζεται,
ήταν «χρήματα που ο Φραντσέσκο είχε δα-
νειστεί για το σπίτι». 

Επιπρόσθετα, τόνισε πως ο σύντροφός
της είχε αρκετές δυσκολίες να καλύψει τα
έξοδα για την αγορά του νέου τους σπιτιού,
σε σημείο που «η υποθήκη ήταν στο όνομά
μου, εγώ πληρώνω για αυτήν και τις εργα-
σίες στο σπίτι. Μπορείτε να το δείτε από την
πιστωτική μου κάρτα. Τα μετρητά είναι η
συνεισφορά του συντρόφου μου. Υπήρχαν
5.000 ευρώ σε ένα χρηματοκιβώτιο και
5.000 ευρώ σε ένα άλλο». 

Η Εύα Καϊλή πρόσθεσε ακόμη στην
κατάθεσή της: «Ο Φραντσέσκο δεν έχει
πολλά χρήματα, επειδή δεν μπορεί να
συνεισφέρει σε όλα τα έξοδα. Είναι επί-
σης νεότερος από εμένα. Ξέρω ότι δα-
νείζεται από τους γονείς του ανά διαστή-
ματα. Ίσως και από τον Αντόνιο (σ.σ.:
Παντσέρι). Το ξέρω γιατί υπάρχουν κά-
ποια πράγματα που θα ήθελε, αλλά δεν
είχε τα μέσα».

«Η Καϊλή εμπιστεύτηκε τον Τζόρτζι, αλλά
αυτός την πρόδωσε», δήλωσε ο δικηγόρος
της Μιχάλης Δημητρακόπουλος μετά το τέ-
λος της τετράωρης συνάντησής τους στις
φυλακές Χάρεν, πριν από δύο ημέρες.
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Σοβαρές υπόνοιες ότι το οικόπεδο στην Πάρο που
αγόρασαν η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο σύντρο-
φός της Φραντσέσκο Τζόρτζι πριν από λίγους μήνες
αποκτήθηκε με μαύρο χρήμα, διατυπώνει ο επικεφα-
λής της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριό-
τητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. 

Για τον λόγο αυτό, με ειδική διάταξή του ο κ. Βουρλιώ-
της δέσμευσε το οικόπεδο, συνολικής έκτασης 9 στρεμ-
μάτων που αγοράστηκε στις 18 Μαρτίου του 2022, με τί-

μημα, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας,
300.000 ευρώ.

Η διάταξη συνοδεύεται, μάλιστα, με το πόρισμα του κ.
Βουρλιώτη στο οποίο αναφέρονται οι «σοβαρές υπόνοι-
ές του ότι το οικόπεδο προέρχεται από ξέπλυμα βρόμι-
κου χρήματος».

Η δέσμευση αποφασίστηκε στο πλαίσιο των ερευνών
για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διενεργούνται και
στην Ελλάδα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες,
δεσμεύτηκε και ο κοινός λογαριασμός της Εύας Καϊλή

και του συντρόφου της από τον οποίο εκταμιεύτηκαν τα
χρήματα για την αγορά του οικοπέδου. 

Ο κ. Βουρλιώτης απέστειλε τη διάταξη δέσμευσης με
το πόρισμά του στον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο
Μπαρδάκη, ζητώντας την ποινική διερεύνηση της υπό-
θεσης. Μέσω του Έλληνα συνηγόρου της Μιχάλη Δη-
μητρακόπουλου, η ευρωβουλευτής έχει δηλώσει πως η
εν λόγω αγορά στην Πάρο υπήρξε καθ’ όλα νόμιμη και
τα χρήματα για αυτή δικαιολογούνται από τις αμοιβές
και τα εισοδήματά της. 

Δεσμεύτηκε το οικόπεδο του ζεύγους στην Πάρο - Υπόνοιες για ξέπλυμα

Στη φυλακή θα κάνει 
Χριστούγεννα η Καϊλή

Την παράταση της κράτησής 
της για έναν μήνα αποφάσισαν
οι ανακριτικές αρχές 
του Βελγίου - Θεωρήθηκε
ύποπτη φυγής από τη χώρα 
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Εδώ και μία δεκαετία -τουλάχιστον- η Τουρκία ακολου-
θεί πολιτική ήπιας διείσδυσης και στα Βαλκάνια, με το ισ-
λαμικό κόμμα του Ερντογάν ΑΚP να έχει επικεντρωθεί σε
μια προσπάθεια να αυξήσει την τουρκική επιρροή στα Βαλ-
κάνια αξιοποιώντας τη διπλωματία μέσω της θρησκείας.
Θυμίζουμε τη θερμή υποδοχή που είχε πριν από σχεδόν
έναν χρόνο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στην Αλβανία, όταν εγκαινίασε τα σπίτια που έχτισε η Τουρ-
κία για τους σεισμόπληκτους του ’19, αλλά έκοψε και την
κορδέλα του νεόκτιστου τζαμιού Ετζέμ Μπέη στα Τίρανα. 

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, τότε ξεκίνησαν οι συζη-
τήσεις Ερντογάν - Ράμα για την πώληση Βayraktar. Έναν
χρόνο μετά, λοιπόν, με μία προκλητική κίνηση και λίγες
ώρες πριν από την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στα Τίρανα,
η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αγορά τριών οπλι-
σμένων τουρκικών drones Βayraktar. Μάλιστα, στις δηλώ-
σεις του ο Αλβανός πρωθυπουργός, αφού ευχαρίστησε
τον Ερντογάν, πρόσθεσε ότι η Αλβανία είναι με τη σωστή
πλευρά. Λίγες ώρες αργότερα και η τουρκική εταιρεία κα-
τασκευής drone Baykar, του γαμπρού του Ερντογάν, ανα-

κοίνωσε την υπογραφή σύμβασης πώλησης μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών με την Αλβανία. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της εταιρείας, ο αριθμός των χωρών στις οποίες
εξάγεται το τουρκικό μαχητικό drone Bayraktar TB2 έχει
αυξηθεί στις 27, ενώ τον περασμένο Απρίλιο και η Σερβία

επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεσή της να αγοράσει τα μα-
χητικά drones από την Τουρκία. Η Ουκρανία, το Κατάρ και
το Αζερμπαϊτζάν έχουν ήδη αγοράσει τουρκικά μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη, με την Πολωνία, πριν από έναν χρό-
νο, να γίνεται το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
που απέκτησε drones από την Τουρκία.

Και το Κόσοβο
Την ίδια ώρα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι

το Κόσοβο εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας τουρκι-
κών Bayraktar. Το θέμα προέκυψε ύστερα από μία δή-
λωση του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κο-
σόβου, Φίκριμ Ντάμκα, ο οποίος, παράλληλα, είναι και ο
πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος των Τούρκων
στο Κόσοβο. Ο Ντάμκα αποκάλυψε στο πρακτορείο
Anadolu ότι η κυβέρνηση στην Πρίστινα έχει στις προτε-
ραιότητές της την προμήθεια τουρκικών μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών και επεσήμανε ότι οι επαφές με την
Άγκυρα για την αγορά του συγκεκριμένου οπλικού συ-
στήματος βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Α
πό την αρχή της εβδομάδας τα
τουρκικά μαχητικά έχουν επι-
δοθεί σε ένα όργιο παραβιάσε-
ων και υπερπτήσεων, με την έν-

ταση στον ουρανό του Αιγαίου να έχει χτυ-
πήσει κόκκινο. Μόνο τις τελευταίες τέσσε-
ρις ημέρες καταγράφηκαν 15 υπερπτήσεις
σε ελληνικά κατοικημένα νησιά και περισ-
σότερες από 250 παραβιάσεις του εθνικού
εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη εισέρχονταν
οπλισμένα και σε πολλές περιπτώσεις οι
αναχαιτίσεις εξελίσσονταν σε σκληρές αε-
ρομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών
μαχητικών, με τον αριθμό των εμπλοκών να
ξεπερνάει τις 30, καθώς οι Τούρκοι δεν
αποχωρούσαν από το FIR Aθηνών και συ-

νέχιζαν να προκαλούν τους Έλληνες ιπτά-
μενους.  Το ίδιο συνέβη και το βράδυ της
Πέμπτης. Οι Τούρκοι προκάλεσαν ξανά με
μαζική είσοδο 14 μαχητικών αεροσκαφών
στο FIR Αθηνών, τα οποία εισήλθαν από
τρία διαφορετικά σημεία, μεταξύ Λήμνου-
Σαμοθράκης, Λέσβου-Χίου και Νότια της
Ρόδου.  Τα τουρκικά F16 στη συνέχεια πα-
ραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και
έκαναν υπερπτήσεις σε Παναγιά και Οι-
νούσσες σε ύψος 28.000 και 25.000 ποδών.

Πηγές από το Επιτελείο Αεροπορίας ανα-
φέρουν ότι έχουμε περάσει ξανά σε περίο-
δο μεγάλης έντασης στο Αρχιπέλαγος, με
επιθετική διάθεση από τους Τούρκους
ιπτάμενους, οι οποίοι εμπλέκονται με τους
Έλληνες αεροπόρους φτάνοντας στα όρια
ατυχήματος. 

Η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του
υπουργείου Άμυνας προειδοποιούν ότι το
κόστος που θα έχει για την Τουρκία η πρό-
κληση θερμού επεισοδίου ή οποιαδήποτε
επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλάδας,
θα είναι τεράστιο και ξεκαθαρίζουν ότι ο
αναθεωρητισμός της Άγκυρας δεν πρόκει-
ται να γίνει ανεκτός. 

«Έχουμε έναν συγκεκριμένο αντίπαλο, ο
οποίος με αυτά που λέει καθημερινά, με

αυτά που πράττει καθημερινά και με αυτά
που λέει ότι θα πράξει στο μέλλον, απειλεί
την ύπαρξή μας. Με την ύπαρξή μας δεν
μπορεί να παίξει κανένας», είπε ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
σε στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του
σε στρατόπεδα της Αττικής ενόψει των
εορτών των Χριστουγέννων.

Πουλάει Βayraktar ο Τούρκος - Πώς φτάσαμε στην αγορά από την Αλβανία

Γράφει 
η Γεωργία
Γαραντζιώτη

Άγρια νύχτα 
στον ουρανό του Αιγαίου

Μαζικές παραβιάσεις και υπερπτήσεις
τουρκικών μαχητικών - Αναχαιτίσεις
και σκληρές αερομαχίες, 
όλα τα σενάρια εξετάζει η Αθήνα



Ε
υχάριστα θα κλείσει η χρονιά στην
Κουμουνδούρου, με την Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να μετρά από
την Τετάρτη 88 βουλευτές από 85 που

ξεκίνησε το 2022. Κι αυτό καθώς τον περασμένο
Οκτώβριο είχε επιστρέψει ο άλλοτε υπουργός
Παναγιώτης Κουρουμπλής που είχε διαγραφεί
από την ΚΟ τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ μέσα
στην εβδομάδα εντάχθηκαν στην Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα και οι δύο εκλεγμένες με το ψηφοδέλ-
τιο του ΜέΡΑ25 βουλευτές, Αγγελική Αδαμοπού-
λου και Φωτεινή Μπακαδήμα, που είχαν ανεξαρ-
τητοποιηθεί από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη
νωρίτερα μέσα στην τρέχουσα χρονιά.

Η πρώτη είναι εκλεγμένη στην Α’ Αθηνών, ενώ
η δεύτερη στη Β’ Πειραιά, όμως το πιθανότερο εί-
ναι να δώσουν τη μάχη της επανεκλογής -την
οποία δύσκολα θα κερδίσουν- σε διαφορετικές
από τις σημερινές τους περιφέρειες, καθώς εκεί
υπάρχουν ήδη κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
που δεν πρόκειται να δεχτούν να παραγκωνι-
στούν για τα... νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Οι δύο νέες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να
μην είναι αυτό που λέμε «πρώτα ονόματα», δί-
νουν όμως ένα σήμα «διεύρυνσης» του κόμματος
και μάλιστα προς τα αριστερά, την ώρα που πολ-

λοί στον ΣΥΡΙΖΑ «γκρινιάζουν» γιατί ο πρόεδρος
έχει στρίψει το τιμόνι «δεξιά».

Δίπλα δίπλα με τον Τσακαλώτο 
Ο πρόεδρος του κόμματος βρέθηκε εν τω με-

ταξύ το βράδυ της Τετάρτης σε μια εκδήλωση με
ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα σε χώρο του Δή-
μου της Αθήνας, όπου μίλησε στην παρουσίαση

του νέου βιβλίου του άτυπου επικεφαλής της μει-
οψηφίας του κόμματος, Ευκλείδη Τσακαλώτου,
για τη διαπραγμάτευση μεταξύ 2015 και 2019.

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλω-
ση έστειλε μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στη δύσκολη μάχη των εκλο-
γών, σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ
πλειοψηφίας και μειοψηφίας στην Κουμουν-

δούρου δεν είναι, δα, σπάνιο φαινόμενο.
Μόνο τον τελευταίο μήνα εκπρόσωποι της

πλειοψηφίας και της «Ομπρέλας» συγκρούστη-
καν πρώτα για το Δίκτυο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του ΣΥΡΙΖΑ, που η πλειοψηφία σχεδιάζει σαν
όχημα για προσέγγιση στελεχών του ΠΑΣΟΚ
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η μειοψηφία
αντιδρά. Έπειτα ήρθε η σύγκρουση για την ψή-
φο στο εφάπαξ επίδομα των 600 ευρώ στους έν-
στολους, με την «Ομπρέλα» να αντιδρά με υπο-
γραφές πρώην βουλευτών στην υπερψήφισή
του, συνδέοντάς το μάλιστα με τον θάνατο του
16χρονου Κώστα Φραγκούλη από πυροβολισμό
αστυνομικού. Δεν είναι, άλλωστε, μακριά ούτε
και η πρωτοφανής ένταση που είχε καταγραφεί
στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος μεταξύ
Αλέξη Τσίπρα και Ευκλείδη Τσακαλώτου για τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Αντίθετα, το βράδυ της Τετάρτης το κλίμα
ήταν εντελώς διαφορετικό. Τσίπρας και Τσακα-
λώτος έμοιαζαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι ψιθυρί-
ζοντας συχνά μεταξύ τους και γελώντας συχνά.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, επιφύλασσε
και διθυράμβους για τον άλλοτε υπουργό Οικο-
νομικών του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην
έχετε καμία αμφιβολία, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε
τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο μπροστά του,
μετά την έξοδο από τα μνημόνια, και αν στο
υπουργείο Οικονομικών παρέμεναν τουλάχι-
στον μέχρι τότε που έθεσε το ορόσημο ο κ. Μη-
τσοτάκης το πρώτο εξάμηνο του ‘20 ο Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος και ο Γιώργος Χουλιαράκης, η
επενδυτική βαθμίδα θα ήταν ήδη εδώ».
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του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

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

Διεύρυνση προς
τα... αριστερά 

Οι μεταγραφές
αεροδρομίου
του ΣΥΡΙΖΑ από
το ΜέΡΑ25 και
τα χαμόγελα με
τον Ευκλείδη



της
Μαριλένας
Σούκουλη-
Βιλιάλη  

Σύμβουλος του
πρωθυπουργού 
σε θέματα
Χωροταξίας 

του
Κώστα 

Κατσαφάδου

Υφυπουργός
Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής
Πολιτικής,

βουλευτής ΝΔ
στην Α’ Πειραιώς

και Νήσων 
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Η
εκλογική αναμέτρηση που βρίσκεται
μπροστά μας είναι κομβικής σημασίας για
την πορεία της χώρας. Δεν υπάρχει αμφι-

βολία ότι τα κεκτημένα της τελευταίας τετραετίας
μπορούν να χαθούν πολύ εύκολα από ένα κύμα
άναρχου λαϊκισμού και ανεύθυνης επιπολαιότητας
που διακρίνει διαχρονικά την αξιωματική αντιπολί-
τευση. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το
ίδιο το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής
που επέλεξαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στο τέλος φυσικά της
διακυβέρνησής τους, προκειμένου να δημιουργή-
σουν συνθήκες πολιτικής αστάθειας στη χώρα
απλά και μόνο διότι θεωρούν αυτό το τοξικό περι-
βάλλον ότι τους ευνοεί κομματικά. Έχουν δηλώσει,

άλλωστε, πως η κανονικότητα στην πραγματικότη-
τα ποτέ δεν είναι ευκαιρία για την Αριστερά. Αδια-
φορούν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας,
αδιαφορούν για την πορεία των εθνικών μας θεμά-
των, διότι σε αυτά τα πεδία δεν έχουν να παρουσιά-
σουν καμία ουσιώδη εναλλακτική πρόταση παρά
μόνο μια πλειοδοσία ανέφικτων υποσχέσεων που
θα γυρίσουν τη χώρα σε συνθήκες αβεβαιότητας
και οπισθοδρόμησης. Οι θυσίες του ελληνικού λα-
ού πιάνουν τόπο, η χώρα προοδεύει, βήμα βήμα,
με σκληρή εργασία και οδηγό μας την αλήθεια. Η
Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης έχουν καταφέρει να επανακτήσουν τη
χαμένη μας αξιοπιστία στο εξωτερικό αλλά και την

κοινωνική εμπιστοσύνη στο εσωτερικό. Βελτιώ-
νοντας τις αδυναμίες μας, προχωράμε με σχέδιο
για την Ελλάδα της νέας εποχής. Προχωράμε με
αυτοπεποίθηση και με οδηγό τα πολλά που έχουμε
πετύχει σε τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης, αλλά
κυρίως με ευθύνη για αυτά που οφείλουμε να πε-
τύχουμε τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν την προσπά-
θεια και παρά τις πρωτόγνωρες αντιξοότητες που
παρατηρούνται στο διεθνές περιβάλλον, έχουμε
βάλει τα θεμέλια για να ανταποκριθούμε αποτελε-
σματικά στις σύγχρονες προκλήσεις. Η Ελλάδα θα
τα καταφέρει και θα προχωρήσει μπροστά. Έχου-
με απόλυτη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό και
στις επιλογές του. 

Η
κυβέρνηση για άλλη μία φορά απέδειξε ότι
στις πολιτικές της κινείται με λογική και
ευαισθησία. Ότι προτεραιότητά της είναι να

στηρίξει τους πολίτες στην πράξη και όχι να λαϊκίσει
τάζοντας στους πάντες τα πάντα. Ήταν η κυβέρνηση
της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
αυτή που φορολόγησε τα κέρδη των διυλιστηρίων
για να στηρίξει την κοινωνία, ήταν η κυβέρνηση της
ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή που φορολό-
γησε τα υπερκέρδη των παραγωγών και παρόχων
του ρεύματος για να χρηματοδοτήσει τους λογαρια-
σμούς ρεύματος.

Και είναι αυτή η κυβέρνηση που προχωρά στην
αύξηση των συντάξεων και αυτή που υλοποιεί το τέ-
λος της έκτακτης εισφοράς για όλους τους εργαζό-
μενους και τους συνταξιούχους που είχαν μισθό
από 1.000 ευρώ και πάνω. Από την αρχή της ενερ-
γειακής κρίσης είχαμε πει ότι ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι η στήριξη
της κοινωνίας απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια
θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί, θα διαρκέσει για όσο
η κρίση είναι εδώ και δυσκολεύει την καθημερινό-
τητα των πολιτών. Είχαμε πει ότι η κυβέρνησή μας
θα εξαντλεί κάθε διαθέσιμο ευρώ, θα εξαντλεί αλλά
δεν θα παραβιάζει τα δημοσιονομικά περιθώρια,
έτσι ώστε να βρίσκει καινούργιες δυνατότητες για
να στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας.

Μετά την έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων,
που αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο, ο
πρωθυπουργός, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις
της συγκυρίας, αποφάσισε τα έσοδα αυτά να διατε-
θούν σε άμεση ενίσχυση 8,5 εκατομμυρίων περίπου
δικαιούχων, για την προμήθεια βασικών καταναλω-
τικών αγαθών. Η απόφαση συνιστά μία ακόμη έμ-
πρακτη απόδειξη υπευθυνότητας, καθώς και σέβε-
ται τα δημοσιονομικά περιθώρια αλλά ταυτόχρονα
και αντιλαμβάνεται ότι σε δύσκολες περιόδους πρέ-
πει να εξαντλούμε κάθε περιθώριο και κάθε δυνα-

τότητα για να στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών. Ο
πρωθυπουργός παίρνει από τους λίγους και μοιρά-
ζει στην κοινωνία. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι
από τον Φεβρουάριο και για έξι μήνες (έως τον Ιού-
λιο 2023) θα παρέχεται ενίσχυση ύψους 10% επί των
αγορών νοικοκυριών (μέχρι συγκεκριμένα όρια
ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού), τα οποία
πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε σούπερ μάρκετ και
άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
λιανικό εμπόριο τροφίμων. Και δεν στεκόμαστε σε
αυτό. Προχωρήσαμε στη στήριξη των ευάλωτων
συμπολιτών μας για να τους ενισχύσουμε, ώστε να
περάσουν τις εορτές σε καλύτερες συνθήκες ενι-
σχύοντάς τους.

Ειδικότερα υλοποιήσαμε:
• Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ σε

947.560 ευάλωτους συνταξιούχους, σε 139.893 δι-
καιούχους αναπηρικού επιδόματος και σε 32.895
δικαιούχους επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλί-
κων.

•  Διπλή δόση για τον Δεκέμβριο του Ελάχιστου

Εγγυημένου Εισοδήματος σε 224.938 δικαιούχους.
•  Μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος

παιδιού σε 820.047 δικαιούχους οικογενειακού
επιδόματος παιδιών.

•  Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή της έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ (διαδι-
κασία που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με
το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ) σε μη επιδο-
τούμενους μακροχρόνια ανέργους που έχουν συμ-
πληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

•  865.000 συμπολίτες μας που υπέβαλαν αίτηση
για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης το προηγού-
μενο διάστημα θα δουν στους λογαριασμούς τους
μέρος του επιδόματος. Θα πιστωθούν 190 εκατ. ευ-
ρώ, από τα συνολικά 300 εκατ. ευρώ που έχουν υπο-
λογιστεί για το επίδομα αυτό.

Αυτά είναι επιγραμματικά όσα κάναμε και σχεδιά-
ζουμε να κάνουμε για τη στήριξη των πολιτών. Προ-
χωράμε με σχέδιο και πρόγραμμα κάνοντας πράξη
τις δεσμεύσεις μας. Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ και
του Κυριάκου Μητσοτάκη και θέλει και μπορεί.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη 
στον ελληνικό λαό και στις επιλογές του

Η κυβέρνηση και θέλει και μπορεί
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Η
ανεργία αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο
τρόπο την εποχή της πανδημίας της νόσου
Covid-19. Το SURE, το εργαλείο της ΕΕ με

τα 100 δισ. ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων και
επιχειρήσεων που πλήττονταν από την κρίση στα
κράτη-μέλη, ήταν ένα γρήγορο μέσο απόκρισης
στον κίνδυνο μαζικών απολύσεων λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με νέα έκθεση
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρ’ όλα
αυτά, ο αντίκτυπος αυτού του καινοτόμου εργαλεί-
ου στη διάσωση θέσεων εργασίας δεν μπορεί να
εκτιμηθεί σωστά, λόγω του τρόπου σχεδιασμού
του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της απουσίας
ποιοτικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Για την
αποκόμιση διδαγμάτων που θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εργαλείων σε πε-
ρίπτωση μελλοντικών κρίσεων, η Επιτροπή οφείλει
αυτή τη στιγμή να αξιολογήσει πλήρως τη στήριξη
που παρείχε το SURE. Με την ευκαιρία αυτή θα
μπορούσε να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο ελαχι-
στοποιήθηκε ο κίνδυνος απάτης, δεδομένου ότι
όλες οι χώρες που χρησιμοποίησαν το SURE, πλην
μίας, έχουν αναφέρει παρατυπίες και περιπτώσεις
εικαζόμενης απάτης.

Η πανδημία Covid-19 έθεσε σε κίνδυνο εκατομ-
μύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η ΕΕ αντέ-
δρασε γρήγορα εισάγοντας το μέσο SURE, το οποίο
παρέχει σε όλες τις χώρες της χρηματοδότηση με
τη μορφή βραχυπρόθεσμων δανείων χαμηλού κό-
στους. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν τους σχετικούς πόρους για τη δημιουργία
νέων ή την παράταση/διεύρυνση ήδη υπαρχόντων
προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας,
όπως προγράμματα εργασίας με μειωμένο ωράριο,
προσωρινής αργίας και επιδότησης μισθού, καθώς
και για μέτρα που αφορούν την υγεία. Δέκα εννέα
είναι οι χώρες που έχουν ζητήσει δάνεια, ενώ
έχουν ήδη εκταμιευθεί περί τα 92 δισ. ευρώ. Πε-
ρισσότερο από το μισό του ποσού αυτού αφορά δά-

νεια που χορηγήθηκαν στην Ιταλία και την Ισπανία.
«Το SURE απηχούσε τις συνθήκες έκτακτης

ανάγκης και, μέσω αυτού, η χρηματοδότηση της ΕΕ
διατέθηκε γρήγορα και αποδοτικά, αμβλύνοντας τις
επιπτώσεις της πανδημίας σε εργαζόμενους και
επιχειρήσεις», δήλωσε η κα Iliana Ivanova, μέλος
του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Ωστόσο,
άγνωστος παραμένει ο συνολικός αντίκτυπος του
μέσου στην πράξη. Παρά την ύπαρξη ορισμένων
στοιχείων που μαρτυρούν την επιτυχία του, δεν
υπάρχουν αρκετά εξακριβωμένα δεδομένα βάσει
των οποίων να μπορεί να γίνει εκτίμηση του αριθ-
μού των θέσεων εργασίας που διασώθηκαν τελικά».

Η Επιτροπή κατάφερε να διαθέσει γρήγορα στα
κράτη-μέλη τα κεφάλαια του SURE μόλις επτά μή-
νες μετά την κήρυξη της πανδημίας- ήτοι ταχύτερα
από ό,τι συμβαίνει όταν εφαρμόζονται οι συνήθεις
χρηματοδοτικές διαδικασίες. 

Ωστόσο, παρά τις όποιες ενδείξεις που υποδη-
λώνουν ότι το μέσο βοήθησε εκατομμύρια εργαζο-
μένων κατά την πλέον δραματική περίοδο της κρί-
σης, είναι αδύνατον να εκτιμηθεί πλήρως η συμβο-
λή του στον μετριασμό της ανεργίας. Αυτό οφείλε-
ται εν μέρει στο γεγονός ότι ο αντίκτυπός του δεν
μπορεί να διαχωριστεί από τις συνέπειες των κα-
θεστώτων στήριξης των ίδιων των κρατών-μελών.

Οι καινοτόμοι ενωσιακοί κανόνες που διέπουν το
SURE παρέχουν σημαντική ευχέρεια στα κράτη-
μέλη να επιλέγουν πού θα διαθέσουν τη στήριξη
που τους διατίθεται. Επίσης, δεν υποχρεώνουν την
Επιτροπή να αξιολογεί την αρτιότητα των εθνικών
συστημάτων δικλίδων. Δεδομένης της κατάστασης
αυτής, οι ελεγκτές τονίζουν ότι τα μέτρα απόκρισης
σε κρίσεις, όπως τα προγράμματα διατήρησης θέ-
σεων εργασίας, ενέχουν συνήθως αυξημένο κίν-
δυνο κατάχρησης. 

Όσον αφορά το SURE, 18 από τις 19 χώρες εντό-
πισαν περιπτώσεις παρατυπίας ή απάτης τις οποίες
και διερεύνησαν, με αποτέλεσμα την ανάκτηση των

κεφαλαίων που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σύννο-
μα σε 13 χώρες. Η ίδια η Επιτροπή δεν προέβη σε
κανενός είδους έρευνα, με το σκεπτικό ότι αυτό
συνιστούσε αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Εάν
διαπιστωθεί κατάχρηση, το γεγονός ότι οι μεμονω-
μένες χώρες είναι αυτές που υποχρεούνται να
αποπληρώσουν τα δάνεια μειώνει τον χρηματοοι-
κονομικό κίνδυνο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Ωστόσο, η ΕΕ διακινδυνεύει τη φήμη της, εάν τα
χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της
μέτρα θεωρηθεί ότι ενέχουν κίνδυνο απάτης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι
χώρες που έκαναν χρήση του SURE εξοικονόμη-
σαν περί τα 8,5 δισ. ευρώ σε τόκους χάρη στην
αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑΑ της ΕΕ,
με το 86 % των συνολικά εξοικονομηθέντων πόρων
να καταγράφεται υπέρ της Ιταλίας, της Ισπανίας,
της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας.

Το SURE είναι προσωρινό μέσο, του οποίου η λήξη
προβλέπεται για το τρέχον έτος. Για τη χρηματοδότη-
ση των δανείων, η Επιτροπή δανείζεται από τις κεφα-
λαιαγορές εκδίδοντας ομόλογα. Ήταν η πρώτη φορά
που η Επιτροπή εξέδωσε κοινωνικά ομόλογα, τα
οποία απαιτούν θετικά κοινωνικά αποτελέσματα.

Τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ευθύνονται αλληλέγ-
γυα για το 25% του συνόλου των δανείων που χορη-
γούνται υπό το SURE, κάτι που συνιστά δικλίδα
ασφαλείας σε περίπτωση που κάποια χώρα αθετή-
σει τις υποχρεώσεις της. Το υπόλοιπο 75% έχει την
εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το 2020 το SURE υποστήριξε
περί τα 31,5 εκατομμύρια εργαζομένων και 2,5 εκα-
τομμύρια εταιρειών και ότι το 2021 εννέα εκατομμύ-
ρια άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα διατήρησης
θέσεων εργασίας χρηματοδοτούμενα από το SURE.

Το μέλλον απαιτεί καινοτομία και τα κράτη-μέλη
να στηρίξουν την εργασία και να τιμωρούν παρα-
δειγματικά κάθε φαινόμενο αισχροκέρδειας και
εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα SURE απηχούσε 
τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



I
σως είναι υπερβολικός ο παραλληλι-
σμός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον
Ουίνστον Τσώρτσιλ που επιχείρησαν
τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης,

μετά την ομιλία του Ουκρανού προέδρου
στο Κογκρέσο, αλλά σε κάθε περίπτωση
μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν,
άλλωστε, ένας από τους εννέα ξένους
ηγέτες στη δεκαετία 2012-2021 που είχαν
απευθυνθεί σε κοινή συνεδρίαση της αμε-
ρικανικής Βουλής και Γερουσίας.

Με αυτοπεποίθηση και επίγνωση, λοι-
πόν, για το πού βρίσκεται, ο Ζελένσκι εξή-
ρε τη σημασία των ΗΠΑ και γενικά της Δύ-
σης στον λαό του εν μέσω της ρωσικής ει-
σβολής, λέγοντας ότι η Ουκρανία μάχεται
όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για την
Ευρώπη και τον κόσμο όλο. Κατάφερε να
εισπράξει ένα διακομματικό χειροκρότη-
μα, έστω και αν οι Ρεπουμπλικάνοι εξακο-
λουθούν να διατηρούν αμφιβολίες για το
πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο που προ-
ωθούν οι Δημοκρατικοί.

Το νέο πακέτο βοήθειας που ανακοίνω-
σε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν περιλαμβάνει οπλικά συ-
στήματα και πυρομαχικά αξίας 1,85 δισ.
δολαρίων, μεταξύ των οποίων και συστοι-
χία πυραύλων Patriot. Το Κίεβο έχει ζητή-
σει από την κυβέρνηση Μπάιντεν προηγ-
μένα όπλα, που υποστηρίζει ότι θα μπο-
ρούσαν να της εξασφαλίσουν την τελική
νίκη. Έχουν ζητήσει  πυραύλους μεγάλου
βεληνεκούς, που θα έδιναν στους Ουκρα-
νούς τη δυνατότητα να πλήξουν στόχους
βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας και θα
τους έδιναν τη δυνατότητα να ανακτήσουν
χαμένα εδάφη και να υποχρεώσουν τη
Ρωσία να βγει στην άμυνα. Θεωρείτο βέ-
βαιο ότι η ουκρανική αποστολή θα διεκδι-
κήσει ATACMS, που μπορούν να φθάσουν
στόχους σε απόσταση 300 χιλιομέτρων,
καθώς και drones Gray Eagle και Reaper.

Οι ΗΠΑ όμως δεν είναι έτοιμες να ενδώ-
σουν, αφού ο Λευκός Οίκος έχει κατηγο-
ρηματικά απορρίψει την πιθανότητα να
στείλει ATACMS στο Κίεβο.  

Φόβοι για αντίποινα
Διότι υπάρχει ο κίνδυνος ο Ρώσος

πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμο-
ποιήσει ως αντίποινα ακόμη πιο φονικά
όπλα. «Χρειάζεται όπλα με μεγάλη εμβέ-

λεια, που θα τον βοηθήσουν να προλάβει
την αναμενόμενη ρωσική αντεπίθεση»,
ανέφερε στο Politico ο Μπιλ Τέιλορ,
πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρα-
νία. «Χρειάζεται άμεση οικονομική υπο-
στήριξη για να συνεχίσει η κυβέρνησή
του να λειτουργεί και ξέρει ότι το Κογ-
κρέσο θα αποφασίσει γι’ αυτά τα ζητήμα-
τα εντός της εβδομάδας».

Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια
στην Ουκρανία δεν είναι «ελεημοσύνη»,
αλλά «επένδυση στην παγκόσμια ασφά-
λεια και στη Δημοκρατία, την οποία δια-
χειριζόμαστε με τον πλέον υπεύθυνο
τρόπο», είπε ενώπιον του Κογκρέσου ο
Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι στην ομιλία που κυριαρχούσαν τα ου-
κρανικά εθνικά χρώματα, καταχειροκρο-
τούμενος. 

ΡΡώσοι στρατιώτες
κάνουν παιδομάζωμα
σε ορφανοτροφεία
της Ουκρανίας

Μόνο σοκ μπορεί να προκα-
λούν οι εικόνες που δείχνει το
διεθνές δίκτυο Sky News, στις
οποίες οι Ρώσοι στρατιώτες και
συγκεκριμένα πράκτορες της
μυστικής αστυνομίας της Ρωσίας
φτάνουν μαζί με άλλους οπλι-
σμένους στρατιώτες σε ορφανο-
τροφείο με σκοπό να απαγάγουν
παιδιά. 

Τα πλάνα έχουν καταγραφεί
από κάμερα ασφαλείας, ενώ το
ίδιο συνέβη και σε άλλο ένα ορ-
φανοτροφείο στη Χερσώνα. Την
ίδια στιγμή ο ιδρυτής της λεγόμε-
νης «ιδιωτικής στρατιωτικής
εταιρείας» Wagner, Γεβγκένι
Πριγκόζιν, η οποία συμμετέχει
στον πόλεμο στην Ουκρανία από
το 2014 και ιδρύθηκε για αυτόν
τον σκοπό, εξετάζει το αίτημα να
στρατολογηθούν γυναίκες κρα-
τούμενες για να πολεμήσουν
στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με διεθνή πρακτο-
ρεία, θα σταλούν στη ζώνη που
διεξάγεται η ειδική στρατιωτική
επιχείρηση ως σύνδεσμοι, για-
τροί, νοσοκόμες, αλλά και να εν-
ταχθούν στις ομάδες δολιοφθο-
ράς και στα ζεύγη ελεύθερων
σκοπευτών. 
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Ο Ουκρανός πρόεδρος γοήτευσε
το Κογκρέσο και εξασφάλισε
βοήθεια 1,85 δισ. δολαρίων 
για τον αγώνα κόντρα 
στη ρωσική εισβολή

Χειροκροτήθηκε ο Ζελένσκι
κι έφυγε… καβάλα σε Patriot

Με τη φράση στα εβραϊκά «την έχω» μέσω Twitter ο
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μερικά λεπτά πριν από την παρέ-
λευση της προθεσμίας, ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφω-
νία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης συμμαχίας υπό
το κόμμα του, το Λικούντ, με τους εταίρους του, κόμματα
υπερορθόδοξων Εβραίων και της άκρας Δεξιάς. Ο νικη-
τής των βουλευτικών εκλογών της 1ης Νοεμβρίου κ. Νε-
τανιάχου ενημέρωσε τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ πως

κατάφερε να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση και θα
διαδεχθεί τον Γιαΐρ Λαπίντ. Μάλιστα τηλεφώνησε στον κ.
Χέρτσογκ για να τον ενημερώσει λέγοντάς του «Αγαπητέ
πρόεδρε χάρη στην τεράστια υποστήριξη του λαού που
εξασφαλίσαμε στις τελευταίες εκλογές, σας ενημερώνω
πως μπόρεσα να σχηματίσω κυβέρνηση που θα δράσει
προς το συμφέρον όλων των πολιτών του Ισραήλ», σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής Προεδρίας. 

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της κυβέρνησης, ο Νετα-
νιάχου υπέγραψε συμφωνίες με τα κόμματα της άκρας
Δεξιάς, που συμπεριλαμβάνουν κατανομή χαρτοφυλα-
κίων, όπως αυτού του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας
στον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, την ευθύνη για τους εβραϊκούς
οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στον Μπεζα-
λέλ Σμότριτς και ένα υπουργείο για τον Αριέ Ντερί, τον
ηγέτη του Σας.

«Την έχω»: Ο Νετανιάχου σχηματίζει κυβέρνηση με ακροδεξιά κόμματα



Ε
γκλεισμό σε ψυχιατρικό ίδρυμα
διέταξε ο εισαγγελέας για τον
29χρονο ο οποίος δολοφόνησε
με άγριο τρόπο την 60χρονη μη-

τέρα του στο διαμέρισμα όπου διέμεναν
στην οδό Παπαδιαμάντη στην Καλαμαριά
της Θεσσαλονίκης. Το τραγικό περιστατι-
κό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης
και η τοπική κοινωνία είναι παγωμένη και
σοκαρισμένη.

Μάλιστα, καθώς περνούν τα 24ωρα έρ-
χονται στο φως όλο και περισσότερες λε-
πτομέρειες για μια υπόθεση που θυμίζει
«Ψυχώ», με τον 29χρονο σε κατάσταση
αμόκ να φωνάζει στη μητέρα του «είσαι
τελειωμένη», να τη χτυπάει με γροθιές και
να την αποτελειώνει με ένα κουζινομά-
χαιρο. Αστυνομικοί και διασώστες του
ΕΚΑΒ που μπήκαν στο διαμέρισμα του
πέμπτου ορόφου αντίκρισαν την 60χρονη
γυναίκα νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος, να
έχει δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα σε όλο
της το κορμί. Δίπλα, σε μια πολυθρόνα,
καθόταν ο γιος της που φέρεται να προ-
έβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλλη-
ψή του. Το «100» ειδοποίησαν οι γείτονες
που άκουσαν τις φωνές του 29χρονου αλ-
λά και τις εκκλήσεις της μητέρας του για
βοήθεια, ωστόσο, όλα συνέβησαν σε ελά-
χιστα λεπτά και πριν προλάβουν να φτά-
σουν στο σημείο οι πρώτοι αστυνομικοί.

«Ήταν εξαιρετικό παιδί»
Ένοικοι της πολυκατοικίας δήλωσαν ότι

«μάθαμε ότι ο γιος σκότωσε τη μάνα. Γνω-
ρίζαμε καλά την οικογένεια. Ήταν εξαιρε-
τικό παιδί, ευγενέστατο και η μάνα κυρία.
Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι μπορεί να γί-

νει τέτοιο πράγμα. Η μάνα αγαπούσε πάρα
πολύ τον γιο. Παρόλο που το παιδί τα τε-
λευταία δύο χρόνια έμενε λίγο παρακάτω,
η μάνα τού πήγαινε φαγητά και ήταν πολύ
προστατευτική». Σύμφωνα με ανθρώπους
της γειτονιάς, ο 29χρονος το τελευταίο
χρονικό διάστημα ζούσε με τη σύντροφό
του σε κοντινό διαμέρισμα, ωστόσο επι-

σκεπτόταν συχνά τη μητέρα του, η οποία
είχε χωρίσει με τον σύζυγό της. 

Ο 29χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει
ψυχολογικά προβλήματα και να λαμβά-
νει φαρμακευτική αγωγή, ενώ φαίνεται
πως έμενε με τη μητέρα του αλλά και σε
κοντινό σπίτι με τη σύντροφό του το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα. Μόλις οι

αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα
ήταν νεκρή και ότι πρόκειται για εγκλη-
ματική ενέργεια, τον οδήγησαν με χειρο-
πέδες στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου ομο-
λόγησε την πράξη του. Μέχρι στιγμής,
δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον
καβγά ανάμεσα σε γιο και μητέρα, ούτε
αν εκείνη την ώρα ήταν και τρίτο πρόσω-
πο εντός του διαμερίσματος. Τέλος, από
τη μακροσκοπική εξέταση που έγινε από
τον ιατροδικαστή που έφτασε στον τόπο
του εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι η γυ-
ναίκα έφερε «τραύματα από νύσσον - τέ-
μνον όργανο, καθώς και θλων όργανο».
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Της φώναζε «είσαι τελειωμένη» πριν τη σφάξει 
με κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι τους - Στο ψυχιατρείο 

με εντολή εισαγγελέα ο δράστης

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Βγαίνουν στους δρόμους 9.000 αστυνομικοί τις ημέρες των εορτών
Τουλάχιστον 9.000 αστυνομικοί αναμένεται να διατε-

θούν από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις όλης της χώρας, με
σκοπό την ασφάλεια πολιτών και επιχειρήσεων τις ημέρες
των εορτών! Αυτό στην πράξη σημαίνει ενίσχυση της εμ-
φανούς αστυνόμευσης και αύξηση της παρουσίας της
Τροχαίας στους δρόμους, τόσο για ρύθμιση κυκλοφορίας
όσο και για ελέγχους, πχ, αλκοτέστ. 

Το ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας, με την εφαρμογή
πρόσθετων μέτρων κατά τη διάρκεια της εορταστικής πε-
ριόδου των Χριστουγέννων, συζητήθηκε σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (22/12) με τη
συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη
Θεοδωρικάκου, του υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου,

του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου
Σκούμα και ανώτατων αξιωματικών του Σώματος. Όπως
αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, «αποφασίστηκε να
υπάρχει ισχυρή παρουσία της αστυνομίας με ενίσχυση των
περιπολιών σε εμπορικά κέντρα, σε χώρους εορταστικών
εκδηλώσεων και πολυσύχναστα σημεία των αστικών κέν-
τρων, ενώ έντονη θα είναι και η παρουσία της Τροχαίας
στους δρόμους για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχη-
μάτων και διενέργεια ελέγχων αλκοτέστ κατά τις νυχτερι-
νές ώρες. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που θα
ενεργοποιηθούν σε όλη τη χώρα ανέρχονται στους 9.000
αστυνομικούς».

Αξίζει να σημειώσουμε πως ήδη εδώ και μερικές μέρες

-όπως κάθε χρόνο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και μέ-
χρι τα Θεοφάνια περίπου- είχαν διατεθεί περισσότερες
πεζές και εποχούμενες αστυνομικές δυνάμεις κυρίως σε
εμπορικούς δρόμους. Ωστόσο, για πρώτη φορά ένας τόσο
μεγάλος αριθμός ανδρών και γυναικών της ΕΛΑΣ θα δια-
τεθεί για την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και
των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμε-
τώπιση της λεγόμενης μικροεγκληματικότητας (σ.σ.: λη-
στείες, κλοπές, αρπαγές τσαντών κ.ά.).

Πολιτική και φυσική ηγεσία κινήθηκαν τάχιστα, λόγω
των περιστατικών που συνέβησαν τα τελευταία 24ωρα στη
Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σε ώρες αιχμής
και ανάμεσα σε ανυποψίαστους πολίτες.

«Ψυχώ» στην Καλαμαριά 
με 29χρονο μητροκτόνο
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Π
ρεμιέρα χθες, Πέμπτη, για
τον νέο τρόπο καταγραφής
των αναπνευστικών ιών από
τον ΕΟΔΥ με μια έκθεση που

περιέχει χρήσιμα ευρήματα και για τη
γρίπη και για τη νόσο Covid-19 αλλά και
για τους αναπνευστικούς ιούς. Σύμφω-
να με αυτή λοιπόν, έχουμε περαιτέρω
αύξηση των επισκέψεων στον γιατρό με
συμπτώματα γριπώδους συνδρομής,
στις ηλικίες 5-14 ετών και 15-64 ετών. 

Σε σχέση με τη γρίπη, η θετικότητα
παραμένει υψηλή, καταγράφονται 4
νέα κρούσματα για νοσηλεία σε ΜΕΘ
με επιβεβαιωμένη γρίπη τύπου Α. Προς
το παρόν η πλειοψηφία των θετικών
κρουσμάτων αφορά τον υπότυπο
ΑΗ3Ν2 και ακολουθεί ο Η1Ν1. 

Διασωληνώσεις
Έως τώρα καταγράφεται ένας θάνα-

τος από γρίπη. Σχετικά με τον αναπνευ-
στικό συγκυτιακό ιό RSV που πλήττει
κυρίως τα παιδιά, παρατηρείται μια
σταθερή πορεία σε σχέση με τη θετικό-
τητα, ενώ για τον κορονοϊό έχουμε μια
μείωση στη θετικότητα, μια σταθερή
κατάσταση σε σχέση με τις νοσηλείες,
οι διασωληνωμένοι είναι 104 και οι θά-
νατοι την εβδομάδα 11-18/12 ήταν 150.
Σε 5 από τις 8 περιοχές ελέγχου των
λυμάτων παρατηρείται αύξηση του ιού,
ενώ ανεβαίνουν οι υποπαραλλαγές
B.Q.1 και B.Q.1.1. Στην ομιλία του στη
Βουλή, ο υπουργός Υγείας, μιλώντας

για το νομοσχέδιο για την ανακουφιστι-
κή φροντίδα, έδωσε ενδιαφέροντα
στοιχεία για το κομμάτι της δημόσιας
υγείας, αλλά και πώς θα επιστρέψουν
οι ανεμβολίαστοι ιατροί στα νοσοκο-
μεία. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, οι ανεμ-
βολίαστοι γιατροί μετά και την εισήγη-
ση της επιτροπής των ειδικών, θα γυρί-
σουν στα πόστα τους την 01.01.23, με
δύο τεστ την εβδομάδα, υποχρεωτικά
θα φορούν μάσκα υψηλής προστασίας,
τα τεστ τους θα γίνονται με τρόπο που
θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία, θα επι-
τηρούνται για την τήρηση των μέτρων,

ενώ δεν θα εργάζονται σε ΜΕΘ, μονά-
δες εντατικής νεογνών και όπου υπάρ-
χουν ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς. 

Πειθαρχικό αδίκημα
Τυχόν παραβίαση των μέτρων αυτών

θα αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. Σε
σχέση με την ανακουφιστική φροντίδα,
ο υπουργός τόνισε πως θεσμοθετείται
σύστημα παροχής υπηρεσιών ανακου-
φιστικής φροντίδας για πάνω από
135.000 συμπολίτες μας. Θα καθορι-
στούν οι δομές δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα που θα παρέχουν αυτές τις υπη-

ρεσίες, ενώ προβλέπεται και σύσταση
μητρώου ασθενών και καθορισμός επι-
τροπής για την ανακουφιστική φροντίδα.
Κι όλα αυτά σε μια στιγμή που τρέχουν κι
άλλες παρεμβάσεις, όπως ο προσωπι-
κός γιατρός, οι πολιτικές για την πρόλη-
ψη του HIV, η αποζημίωση των εγκαυμα-
τιών, οι προληπτικές εξετάσεις και οι
δράσεις για την ιατρικώς υποβοηθούμε-
νη αναπαραγωγή. Ο κ. Πλεύρης είπε
ακόμα ότι θα παραμείνουν οι επικουρι-
κοί που κάλυψαν τα κενά των ανεμβο-
λίαστων γιατρών, ως επιβράβευση που
εντάχθηκαν στο ΕΣΥ σε δύσκολη περίο-
δο, ενώ επιστρέφονται τα πρόστιμα
στους άνω των 60 αν εμβολιάστηκαν, την
ώρα που αυτή η ηλικιακή ομάδα μπορεί
να εμβολιαστεί δωρεάν στο φαρμακείο
χωρίς συνταγή γιατρού.

Θα υποβάλλονται σε δύο τεστ την εβδομάδα 
και δεν θα εργάζονται στις ΜΕΘ

Κάνουν θραύση οι θεωρίες συνωμοσίας για τoν καρκίνο στα social
Δεν μας έφταναν οι κάθε είδους θεωρίες συνωμοσίας -

από τη δολοφονία του Κένεντι μέχρι τα… τσιπάκια στα εμ-
βόλια για τον κορονοϊό- τώρα έρχεται να προστεθεί σε αυ-
τές και η παραπληροφόρηση για τις αιτίες που προκαλούν
τον καρκίνο. Σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα, οι
άνθρωποι που πιστεύουν σε συνωμοσίες και πέφτουν θύ-
ματα (κυρίως διαδικτυακής) παραπληροφόρησης ή όσοι
προτιμούν τις εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες, είναι πι-
θανότερο να υιοθετούν διάφορες μυθικές και όχι πραγμα-
τικές αιτίες του καρκίνου. 

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη δυσκολία που αντιμετω-
πίζει η κοινωνία στο να διακρίνει την πραγματική αιτιολο-
γία του καρκίνου από φαντασιακές και ανύπαρκτες αιτίες,
κάτι που, εν πολλοίς, οφείλεται στην εξάπλωση της παρα-
πληροφόρησης, κυρίως μέσα από τις πλατφόρμες των
διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν

δώσει «βήμα» σε ποικίλες υπερβολές, ψευδοεπιστημονι-
κές θεωρίες και ανοησίες.

Είναι γεγονός ότι ο καρκίνος αποτελεί βασική αιτία θανά-
του παγκοσμίως και εκτιμάται ότι σχεδόν τα μισά περιστατι-
κά θα μπορούσαν να προληφθούν μέσω έγκαιρων αλλαγών
στον τρόπο ζωής και εμβολιασμού (π.χ. κατά του ιού HPV).

Η παραπληροφόρηση σχετικά με τις αιτίες του καρκίνου
δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να αρνη-
θούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα και να λάβουν λαν-
θασμένες ιατρικές αποφάσεις.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Λάουρα Κόστας του
Ερευνητικού Προγράμματος Επιδημιολογίας του Καρκί-
νου στο Καταλανικό Ινστιτούτο Ογκολογίας στη Βαρκελώ-
νη, μελέτησαν συζητήσεις σε διάφορες online πλατφόρ-
μες σχετικά με τις πεποιθήσεις αναφορικά με τις αιτίες του
καρκίνου. Ως πραγματικές αιτίες των διαφόρων μορφών

της νόσου θεωρήθηκαν το κάπνισμα, το αλκοόλ, η μηδαμι-
νή σωματική άσκηση, η έκθεση στον ήλιο, το οικογενειακό
ιστορικό, η λοίμωξη από HPV κ.ά.

Ως μυθικές αιτίες του καρκίνου θεωρήθηκαν η χρήση
κινητών τηλεφώνων ή φούρνων μικροκυμάτων, η κατανά-
λωση τροφών με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες/πρόσθετα ή
γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, η χρήση χημικών
προϊόντων καθαρισμού, η διαβίωση κοντά σε γραμμές δι-
κτύου ηλεκτρισμού, το στρες κ.ά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες
(45%), άσχετα με το αν είχαν ροπή στη συνωμοσιολογία ή
όχι, συμφώνησαν με τη δήλωση «φαίνεται πως το καθετί
προκαλεί καρκίνο».Πέραν αυτού, διαπιστώθηκε ότι οι συ-
νωμοσιολόγοι, αντιεμβολιαστές και… εναλλακτικοί τεί-
νουν σε μεγαλύτερο ποσοστό να πιστεύουν στις μυθικές
από ό,τι στις πραγματικές αιτίες της νόσου.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Επιστροφή 
ανεμβολίαστων
γιατρών με 
αυστηρά μέτρα



Σ
τους λόγους που η κυβέρνηση
προχωρά στην τροποποίηση
του πλαισίου για την Golden Vi-
sa αναφέρθηκε ο υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης κατά τη συζήτηση στην Ολομέ-
λεια την Τετάρτη.

«Μέχρι σήμερα η πενταετής Golden Vi-
sa-άδεια διαμονής δηλαδή- δινόταν σε
κάθε επενδυτή ο οποίος έκανε μια επέν-
δυση σε ακίνητο από 250.000 ευρώ και
άνω. Με τη ρύθμιση που τώρα εισηγούμα-
στε, για το κέντρο της Αθήνας, για τα νότια
προάστια της Αθήνας, για τα βόρεια προ-
άστια της Αθήνας και για το κέντρο της
Θεσσαλονίκης, καθώς και για κάποιες άλ-
λες περιοχές υψηλής οικονομικής δρα-
στηριότητας, όπως η Μύκονος και η Σαν-
τορίνη, το όριο των 250.000 μεταβάλλεται
στις 500.000 ευρώ για ένα ακίνητο», είπε
ο Άδωνις Γεωργιάδης και εξήγησε: «Το
πρόγραμμα της Golden Visa έχει πάει αρ-
κετά καλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχει φέρει
στην ελληνική οικονομία, από το 2014 που
πρωτοψηφίστηκε επί Νότη Μηταράκη,
αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης τότε

στην κυβέρνηση Σαμαρά, περίπου 3 δισ.
ευρώ επενδύσεις. Όμως, με την πολύ με-
γάλη αύξηση της οικοδομικής δραστηριό-
τητας, του real estate και την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία
χρόνια, σε συνδυασμό με την άνοδο της
Golden Visa, στο κέντρο της Αθήνας και
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δημιουρ-
γείται πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή των
ενοικίων. Σίγουρα σε αυτό έχει παίξει ρό-
λο και το Airbnb που συνδυάζεται με όλα
αυτά. Για να μειώσουμε, λοιπόν, την πίεση
στα ακίνητα και στα ενοίκιά τους σε αυτές
τις περιοχές, ανεβάζουμε το όριο, ώστε να
μην μπορούν να αγοράζουν μικρά διαμε-
ρίσματα για να τα κάνουν Airbnb και να
κρατάνε την Golden Visa».

Περιθώριο έως τις 30 Απριλίου
«Επειδή αυτή είναι μια ξαφνική και με-

γάλη μεταβολή, δίνουμε περιθώριο μέχρι
τις 30/4 σε όποιον έχει ήδη κλείσει συμ-
φωνία να δώσει προκαταβολή και να πά-
ρει το ακίνητό του στην παλαιά τιμή, δηλα-
δή στις 250.000 και την Golden Visa, αρκεί
να έχει δώσει προκαταβολή μέχρι 30/4

και να έχει ολοκληρώσει τη μεταβίβασή
του μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα δίνου-
με και ένα εύλογο χρονικό διάστημα προ-

σαρμογής της αγοράς, ώστε να μη γίνει
ζημιά στην Golden Visa», είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Το ενδεχόμενο η... κινηματογραφική ένο-
πλη ληστεία στο υποκατάστημα της Rolex
στην οδό Κολοκοτρώνη να
έγινε με σύμπραξη Ελλή-
νων ποινικών και μελών
της διαβόητης εγκληματι-
κής ομάδας «Ροζ Πάνθη-
ρες» εξετάζει η ΕΛΑΣ. Αυ-
τό, καθώς το modus
operandi των δραστών πα-
ραπέμπει στους κακοποι-
ούς με τη διεθνή... καριέ-
ρα, ωστόσο, όπως ανέφε-
ραν στις καταθέσεις τους οι
υπάλληλοι, απ’ τα τέσσερα άτομα που
συμμετείχαν στη ληστεία μίλησε μόνο ο
ένας κι αυτός σε καθαρά ελληνικά. Την
ίδια ώρα, στα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια της ΕΛΑΣ εξετάζεται η μοτοσικλέτα

μεγάλου κυβισμού, που παράτησαν οι
δράστες στην οδό Αθανασίου Διάκου στο

Κουκάκι, αναζητώντας τυ-
χόν γενετικό υλικό. Παράλ-
ληλα, οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας «χτενίζουν» τα
βίντεο από τις κάμερες
ασφαλείας και διαχείρισης
κυκλοφορίας, αναζητώντας
το δρομολόγιο που ακολού-
θησαν. Τα δύο «ζευγάρια»
των ληστών χωρίστηκαν, με
το γεγονός ότι εντοπίστηκε
η μία μηχανή να δείχνει ότι

η ΕΛΑΣ έχει εντοπίσει τουλάχιστον το ένα
δρομολόγιο. Τέλος, να αναφέρουμε ότι για
την κλοπή των 23 Rolex ενημερώθηκαν
και οι Αστυνομίες γειτονικών κρατών. 

Παπ. 

Πιθανή σύμπραξη Ελλήνων -  «Ροζ Πανθήρων» 
για την κινηματογραφική ληστεία στη Rolex

Το νέο πλαίσιο που θα ισχύει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο,
Σαντορίνη ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης

Στα 500.000€
η Golden Visa
σε 4 περιοχές



Τ
α σημαντικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί
στους δήμους της Αττικής στον τομέα της ανακύκλω-
σης, τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της διοί-

κησης της Περιφέρειας στη διαχείριση των απορριμμάτων,
αλλά και τους στόχους για την επόμενη περίοδο προσδιόρι-
σε ο Γιώργος Πατούλης στην ενημερωτική εκδήλωση που
διοργάνωσαν η Περιφέρεια, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανα-
κύκλωσης και ο ΕΔΣΝΑ, με θέμα «Ανακύκλωση στην Αττι-
κή: η επόμενη μέρα. Ένα νέο μοντέλο συνεργασίας και ο ρό-
λος των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης». Όπως
επισήμανε, το διάστημα που πέρασε η Αττική έχει κάνει ση-
μαντικά βήματα μπροστά όσον αφορά την ανακύκλωση και
την πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων της. Ενδεικτικά
ανέφερε πως «σε σχέση με το 2019 έχουμε πετύχει αύξηση

25% της συνολικής ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών
που εκτρέπουμε από την ταφή. Έχουν αυξηθεί κατά 35% οι
ποσότητες βιοαποβλήτων που έχουν συλλεχθεί, την ώρα
που έχουν δοθεί 144 καφέ απορριμματοφόρα και 33.755 κα-
φέ κάδοι σε 58 Δήμους της Αττικής».

Τέλος, ο περιφερειάρχης τόνισε πως ένα ακόμη σημαντι-
κό βήμα στην εφαρμογή του σχεδίου της διοίκησης της Πε-
ριφέρειας είναι η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος
εκπαίδευσης μαθητών της Αττικής στην ανακύκλωση φέρ-
νοντας παράδειγμα το «Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» που
διοργανώνεται σε 77 δημοτικά σχολεία 66 δήμων της Αττι-
κής, στο οποίο θα συμμετάσχουν 20.267 μαθητές. Στα σχο-
λεία αυτά έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι συλλογής τριών
υλικών: χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό.

Ανάπτυξη του επιχειρείν
Οι παρεμβάσεις σε θέματα ανάπτυξης του επιχει-

ρείν στο Θριάσιο Πεδίο ήταν το βασικό θέμα στη συ-
νάντηση που είχε ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη στο δημαρχείο της πόλης. Ο κ.
Μελετίου ευχαρίστησε τον υπουργό γιατί ανταποκρί-
θηκε στα αιτήματα του δήμου και ιδιαίτερα στα θέμα-
τα της ΒΙΠΑΝΟΤ και προχώρησε τόσο σε νομοθετι-
κές ρυθμίσεις, όσο και στην προετοιμασία έκδοσης
ΚΥΑ. Ενέργειες που, όπως τόνισε, ανοίγουν νέα προ-
οπτική για τη δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου
στον Ασπρόπυργο. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε
στην πολύχρονη συνεργασία του με τον δήμαρχο
Ασπροπύργου και στο γεγονός ότι υπάρχουν απτά
αποτελέσματα από τη συνεργασία αυτή για τον
Ασπρόπυργο.

ΕΕνισχύεται ο Κοντουλάκος
Όλο και μεγαλύτερες δυνάμεις συγκεντρώνει στην

υποψηφιότητά του ο επικεφαλής παράταξης της αν-
τιπολίτευσης στην Πεντέλη Λευτέρης Κοντουλάκος,
δείχνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή άνοδο ενόψει
των εκλογών του επόμενου Οκτωβρίου. Πρόσφατο
παράδειγμα η «μεταγραφή» από την παράταξη της
μείζονος αντιπολίτευσης καθώς ο δημοτικός σύμ-
βουλος Κωνσταντίνος Μωραΐτης δήλωσε την ανε-
ξαρτητοποίησή του και ταυτόχρονα την συμπόρευσή
του με την παράταξη του κ. Κοντουλάκου. Για την
ανεξαρτητοποίησή του ο κ. Μωραΐτης δήλωσε «ενο-
χλημένος από την συνεχιζόμενη χωρίς όρια κατά-
χρηση και εκμετάλλευση για ίδιον όφελος της παρά-
ταξης από τον προσωρινά επικεφαλής Δημοσθένη
Παπακωνσταντίνου» (διαδέχθηκε τον πρώην δήμαρ-
χο Δημήτρη Καψάλη - Στεργίου) και κάλεσε και τους
συναδέλφους του να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.  

!
Πολλαπλά οφέλη  
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο δήμαρχος Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος με την
Lamda Development με στόχο τα οφέλη της ανάπλα-
σης του έργου του Ελληνικού να διαχυθούν αμεσότερα
στο σύνολο των κατοίκων του δήμου. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού και
συγκεκριμένα στο
πρώτο συγκρότημα
κτιρίων που θα κα-
τασκευάσει η Lam-
da Development
και θα παραδώσει
στον δήμο εντός του
2023, για να στεγα-
στούν τέσσερα σω-
ματεία ΑμεΑ. Ακό-
μη, η Lamda αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την πρόσβα-
ση των κατοίκων σε συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας
του Ελληνικού και την ελεύθερη χρήση του σχετικού
εξοπλισμού μετά την ολοκλήρωση των έργων. Ο κ.
Κωνσταντάτος έκανε λόγο για «ιστορική μέρα για την
Αυτοδιοίκηση, που δείχνει ότι, όταν στηρίζει μεγάλες
επενδύσεις με όραμα και θέτει τα δικά της θέλω ως το-
πική κοινωνία, έρχεται η μέρα της δικαίωσης». 
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«Πετύχαμε 25% λιγότερα ανακυκλώσιμα 
υλικά και 35% βιοαπόβλητα στη Φυλή»

Γ. Πατούλης:

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, επικεφαλής
παράταξης της αντιπολίτευσης

που μέχρι πρότινος συνεργαζόταν
με τη διοίκηση έχει γίνει πλέον από

τους πιο σκληρούς επικριτές της; Όταν μάλι-
στα έφτασε στο σημείο να κάνει λόγο για «μνη-
μείο αδιαφάνειας και συγκεντρωτισμού», πολ-
λοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν αν μετατρά-
πηκε σε τέτοια αφού αποχώρησε εκείνος προ-
κειμένου να διεκδικήσει εκ νέου την δημαρχία
ή ήταν από πριν… 

Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέ-
γερση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια,
καθώς εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επι-
τροπή, αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται
με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ). Πρόκειται για ένα διπλό έργο, που
αφορά, αφενός, τη δημιουργία φοιτητικής
εστίας και αμφιθεάτρων, με δυναμικότητα
1.100 χώρων φιλοξενίας φοιτητών, που θα
αναπτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου Πόλης
έκτασης περίπου 29, 7 στρεμμάτων και, αφε-
τέρου, την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου, το
οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά τμήματα
με κύριους και βοηθητικούς χώρους, υπόγειο
χώρο στάθμευσης και υπαίθριες διαμορφώ-
σεις, που θα εναρμονίζουν τις κτιριακές εγ-
καταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Τις ευ-
χαριστίες του στα μέλη της Κυβερνητικής
Επιτροπής εξέφρασε ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς κάνοντας λόγο για ένα
οραματικό έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνω-
μία του Δήμου Φυλής.

Εγκρίθηκε η ανέγερση
Φοιτητικής Εστίας 
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Μ
ε... αργές ταχύτητες θα κι-
νηθούν η οικοδομική δρα-
στηριότητα και η κτηματα-
γορά το 2023, με το ενδια-

φέρον να επικεντρώνεται ουσιαστικά
στα «χοντρά πορτοφόλια» που αναζη-
τούν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών,
ενώ από την αρχή του έτους έως το τέ-
λος Σεπτεμβρίου έχουν επενδυθεί ξένα
κεφάλαια ύψους 1,3 δισ. ευρώ, 

Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην
έκθεση για τη νομισματική πολιτική η
Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνον-
τας ότι οι προσδοκίες για την ελληνική
αγορά ακινήτων, αν και παραμένουν
θετικές για το υψηλών προδιαγραφών
τμήμα της, εντούτοις διαφαίνεται πλέ-
ον ότι είναι περισσότερο συγκρατημέ-
νες σε σχέση με την αρχή του έτους. Η
συμπίεση των καθαρών αποδόσεων
των επενδύσεων και των προσδοκώ-
μενων υπεραξιών από τα ακίνητα, σε
συνδυασμό με την αύξηση των επιτο-
κίων και της αβεβαιότητας εκτιμάται
ότι σταδιακά οδηγεί, εκ νέου, μέρος
των επενδυτών σε στάση αναμονής. 

Η εγχώρια αγορά ακινήτων, μετά την
υποτονική οικοδομική δραστηριότητα
και την υποβάθμιση του υφιστάμενου
κτιριακού αποθέματος επί μία δεκαε-
τία και άνω, αναμένεται να διατηρήσει
το αυξημένο ενδιαφέρον για ακίνητα
υψηλών προδιαγραφών. Εκτιμάται ότι
σημαντικό μέρος των επενδυτικών κε-
φαλαίων θα κατευθύνεται πλέον προς
νέα κτίρια -ή παλαιότερα ανακατα-
σκευασμένα- σύγχρονων περιβαλλον-
τικών προδιαγραφών, συμβατά με τη
διεθνή τάση για βιώσιμες λύσεις. Πα-
ράλληλα, οι αναπλάσεις μεγάλης εμ-
βέλειας που πραγματοποιούνται ή

προγραμματίζονται, η βελτίωση των
υποδομών, η σταδιακή ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων (με τη συμβο-
λή και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας) και οι ελκυ-
στικές αποδόσεις των ακινήτων υψη-
λών προδιαγραφών αναμένεται να λει-
τουργήσουν αντισταθμιστικά στην τρέ-
χουσα δυσμενή συγκυρία και να συν-
τηρήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη
θετική δυναμική της αγοράς.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα,
αναφέρεται στην έκθεση ότι το διάστη-
μα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 η ελ-

ληνική αγορά ακινήτων προσέλκυσε
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και
υψηλή ζήτηση για κατοικίες και υψη-
λών προδιαγραφών επαγγελματικές
χρήσεις. Ωστόσο, παρά τη δυναμική
την οποία διατηρεί, η αγορά βρίσκεται
πάλι αντιμέτωπη με σημαντικές αβε-
βαιότητες, που σχετίζονται κυρίως με
τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Οι επιπτώσεις από τη σταδιακή αύ-
ξηση του κόστους των υλικών και της
ενέργειας, την άνοδο των επιτοκίων
και τις πληθωριστικές πιέσεις αποτυ-
πώνονται ήδη στη μείωση της οικοδο-

μικής δραστηριότητας και στην υπο-
χώρηση των προσδοκιών για την πο-
ρεία της αγοράς ακινήτων και της οικο-
νομίας στη χώρα, αλλά και διεθνώς. 

Το γεγονός ότι η αύξηση που κατα-
γράφεται στις τιμές και τη ζήτηση για
ακίνητα υψηλών προδιαγραφών είναι
συνυφασμένη με την άμεση ή έμμεση
-μέσω του τουρισμού- εισροή ξένων
κεφαλαίων στην αγορά καθιστά τη
διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανά-
πτυξης ευάλωτη στη διεθνή συγκυρία
και ειδικά στα ζητήματα επάρκειας
και κόστους της ενέργειας. Το 2022
ήταν ένα έτος ισχυρής ανάπτυξης των
ακινήτων και σημειώθηκε ρεκόρ σε
σχέση με το 2019, αφού επενδύθηκαν
1,276 δισ. ευρώ έναντι 1,030 δισ. ευ-
ρώ, ενώ πέρυσι επενδύθηκαν 787,2
εκατ. ευρώ. 

Η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και η κα-
τάρτιση και επιμόρφωση ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων για την απόκτηση δεξιοτήτων αποτελούν το
δίπτυχο, στο οποίο πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση
προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική μείωση της
ανεργίας σε μονοψήφιο ποσοστό. 
Αυτό επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθε-
σή της για τη νομισματική πολιτική, επισημαίνοντας
ότι η ανεργία στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή μεί-
ωση για δέκα συνεχή τρίμηνα. Επιπλέον, κρίνει ως
σωστές τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενί-

σχυση του πλέγματος της οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής για την ένταξη και παραμονή στην
αγορά εργασίας του μη οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού, ιδίως των γυναικών. Επιπλέον, οι θεσμικές πα-
ρεμβάσεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών ή η επιδότησή τους θα συμβάλουν στη μείωση
του μη μισθολογικού κόστους και την αύξηση του
προσδοκώμενου διαθέσιμου εισοδήματος, αντιμετω-
πίζοντας σε αξιοσημείωτο βαθμό την αδήλωτη ή υπο-
δηλωμένη εργασία, αλλά και την προσφορά εργασίας. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι οι πόροι του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούν
ζωτικής σημασίας κεφάλαιο για τη στήριξη της ανά-
πτυξης, σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν οι αρνη-
τικοί παράγοντες του πολέμου στην Ουκρανία και
της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με
την ΤτΕ, η διατήρηση της αύξησης της απασχόλησης
και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας προϋπο-
θέτουν την ενίσχυση της ζήτησης σε κλάδους και
επαγγέλματα με υψηλή προστιθέμενη αξία, την προ-
σέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την τόνωση
της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. 

Πώς θα μειωθεί περαιτέρω η ανεργία - Τι επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Βλέπει «κοιλιά» στην αγορά 
ακινήτων το 2023 η ΤτΕ

Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ σε εννέα μήνες! - Το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στα «χοντρά πορτοφόλια» 

που αναζητούν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Τ
ο εργαλείο της ψηφιοποίησης στην κατανά-
λωση φυσικού αερίου σχεδιάζουν οι εται-
ρείες διαχείρισης δικτύων διανομής φυσι-
κού αερίου ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

Λόγος γίνεται για την αξιοποίηση «έξυπνων» με-
τρητών σε αντικατάσταση των ρολογιών στις υπάρ-
χουσες παροχές φυσικού αερίου, με τις αρμόδιες
εταιρείες, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες,
να κατασταλάζουν στα σχετικά νούμερα των επενδύ-
σεων, ώστε να συμπεριληφθούν στα Προγράμματα
Ανάπτυξης 2023-2027. 

Το roll-out έχει διαστάσεις μαμούθ για τη χώρα
μας, λαμβάνοντας υπόψη τη διείσδυση του καυσί-
μου, καθώς αφορά περίπου 400.000 μετρητές σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο διαχειριστές έχουν ετοι-
μάσει σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους, την
οποία πρόκειται να θέσει άμεσα σε διαβούλευση η
ΡΑΕ. Στη συνέχεια, η Αρχή θα γνωμοδοτήσει στο
ΥΠΕΝ για την ενδεικνυόμενη μεθοδολογία, ώστε να
εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, που
θα ανοίξει τον δρόμο για τη δρομολόγηση του πρό-
τζεκτ μέσω των προγραμμάτων ανάπτυξης. 

Το κόστος
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος αντικατάστα-

σης εκτιμάται στα 40-50 εκατ. ευρώ, ενώ το roll-
out θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα πενταετίας, φέρ-
νοντας σημαντικά οφέλη τόσο για τους καταναλω-
τές όσο και για τις εταιρείες διαχείρισης. Έτσι, η
αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών με
«έξυπνα» ρολόγια θα αποτελέσει ένα σημαντικό
βήμα για την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής,
με αισθητή βελτίωση της λειτουργίας τους, καθώς
και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
φυσικό αέριο. 

Έτσι, με την εξ αποστάσεως λήψη των μετρήσεων,
που θα φέρουν τα «έξυπνα» ρολόγια, θα λυθούν
καταρχάς όλα τα υφιστάμενα προβλήματα στην κα-
ταγραφή των καταναλώσεων -ξεκινώντας από τη
δυσκολία που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις για
πρόσβαση στον μετρητή από τα συνεργεία των δια-

χειριστών. Παράλληλα, η ακριβής καταγραφή των
μετρήσεων θα δώσει τη δυνατότητα και για ακριβή
τιμολόγηση από τις εταιρείες προμήθειας, με συνέ-
πεια οι καταναλωτές να πληρώνουν σε κάθε λογα-
ριασμό τόσες θερμικές κιλοβατώρες όσες πραγμα-
τικά «έκαψαν».

Την ίδια στιγμή, οι «έξυπνοι» μετρητές θα βοη-
θήσουν τους καταναλωτές να εξορθολογίσουν τη
χρήση του αερίου. Επίσης, θα ανοίξουν τον δρόμο
για τη διάθεση καινούργιων υπηρεσιών από τους

προμηθευτές, αλλά και νέων εμπορικών συμβο-
λαίων. Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορούν να διατε-
θούν προϊόντα με προκαθορισμένα «πακέτα» συγ-
κεκριμένων θερμικών κιλοβατώρων, τα οποία θα
καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες συγκεκριμένων
κατηγοριών καταναλωτών. 

Από την άλλη μεριά, η εξ αποστάσεως καταγραφή
των καταναλώσεων θα μειώσει το λειτουργικό κό-
στος των διαχειριστών. 

Επιπλέον, καθώς οι παροχές θα αποκτήσουν «ευ-
φυΐα», οι εταιρείες διαχείρισης θα έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά όλα τα
συμβάντα στο δίκτυο διανομής, αλλά και να επεμ-
βαίνουν από απόσταση στην περίπτωση που υπάρξει
κάποιο πρόβλημα ασφάλειας. 

Θετικός καταγράφεται ο αντίκτυπος
του πλαφόν στο φυσικό αέριο που απο-
φάσισαν στην αρχή της εβδομάδας οι
υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ, καθώς οι
τιμές του καυσίμου συνέχισαν για πέμ-
πτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε πτωτι-
κή τροχιά.  Αν και παραμένει το μεγάλο
ερώτημα της αποτελεσματικότητας του
μέτρου όταν αυτό χρειαστεί να εφαρμο-
στεί, εντούτοις τα μέχρι τώρα μηνύματα
εμπνέουν μια ορισμένη αισιοδοξία για
τη συνέχεια. 

Αυτό γιατί η τιμή του συμβολαίου φυ-
σικής παράδοσης φυσικού αερίου για
τον Ιανουάριο στο ολλανδικό hub TTF

κυμαίνεται σταθερά κάτω από τα 100
ευρώ ανά μεγαβατώρα, τιμή που είχαμε
μήνες να δούμε και μάλιστα με διάρ-
κεια ημερών. Την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές, η τιμή βρισκόταν στα
95€/MWh, παρουσιάζοντας πολύ μι-
κρή διακύμανση κατά τις χθεσινές συ-
ναλλαγές.  Τα δύσκολα, ωστόσο, είναι
μπροστά, όπως υπογραμμίζουν αναλυ-
τές, και συγκεκριμένα την άνοιξη, όταν

πλην των τρεχουσών αναγκών σε κατα-
νάλωση αερίου, τα κράτη-μέλη θα ξεκι-
νήσουν την προσπάθεια αναπλήρωσης
των αποθηκευτικών χώρων της Ευρώ-
πης και επομένως θα αυξηθεί η ζήτηση
για αέριο.

Τότε θα φανεί εάν το πλαφόν θα λει-
τουργήσει στην πράξη, με δεδομένο ότι
σε μια εμπορική συναλλαγή δεν παίζει
ρόλο μόνο η πρόθεση του αγοραστή,

όπως αυτή εκφράζεται με την επιβολή
του πλαφόν, αλλά και η πρόθεση του
πωλητή, εάν δηλαδή είναι διατεθειμέ-
νος να πουλήσει στην τιμή που ζητεί ο
αγοραστής. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέ-
ρουν αρμόδιες πηγές, το πλαφόν δεν
προορίζεται να συγκρατήσει την αύξη-
ση των τιμών σε ενδεχόμενη στενότητα
στην προσφορά, αν και στην πράξη
μπορεί να κρατήσει την όποια αύξηση
σε λελογισμένα επίπεδα χωρίς να
έχουμε επανάληψη των ακραίων τιμών
που είδαμε τον περασμένο Αύγουστο.

Μ. Μ.

Σε πτωτική τροχιά οι τιμές 
με τη βοήθεια του πλαφόν

Αντικατάσταση των ρολογιών 
σε 400.000 παροχές έως το 2027

«Έξυπνοι» μετρητές
στο φυσικό αέριο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Π
ρόκριμα για την πραγματο-
ποίηση ή μη της ΑΜΚ της
Attica Bank θεωρείται η
συνεδρίαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της τράπεζας που εί-
ναι προγραμματισμένη για τις 28 Δε-
κεμβρίου, δύο μόλις ημέρες πριν από
τη γενική συνέλευση των μετόχων,
καθώς εκεί αναμένεται οι μέτοχοι να
ανοίξουν τα χαρτιά τους.

«Πονοκέφαλος» και «νάρκη» που
μπορεί να τινάξει στον αέρα το πρό-
γραμμα εξυγίανσης της τράπεζας μέ-
σω της ΑΜΚ θεωρείται ο χειρισμός
του ζητήματος των κόκκινων δανείων,
καθώς αν δεν βρεθεί κοινή γραμμή
και στάση, η ΑΜΚ πολύ πιθανόν να
οδηγηθεί σε φιάσκο.

Χωρίς κοινά αποδεκτό σχέδιο δρά-
σης για τα NPEs, θα υπάρχει διάσταση
απόψεων για το ύψος των πραγματι-
κών ζημιών από την εξυγίανση και
απροθυμία δέσμευσης κεφαλαίων
από τους μετόχους. Σημειωτέον ότι ο
δείκτης NPE της Attica Bank ανέρχε-
ται σε 65%.

Γρίφο αποτελεί η θέση που θα κρα-
τήσει η αμερικανική Ellington, η οποία
ελέγχει σήμερα στην Attica Bank πο-
σοστό 8%, και 20% σε σύμπραξη με το
ΤΜΕΔΕ. Ωστόσο, είναι προφανές ότι το
ίδιο ενδιαφέρον να επενδύσουν σω-
στά τα χρήματά τους, γνωρίζοντας
επακριβώς τι ζημίες καλύπτουν με τη
συμμετοχή τους στην ΑΜΚ, έχουν και
οι λοιποί μέτοχοι, πρωτίστως το ΤΧΣ
που ελέγχει ποσοστό 69% και πρέπει
να αποεπενδύσει επ’ ωφελεία του ελ-
ληνικού Δημοσίου.

Ζητούμενο αποτελεί η τιτλοποίηση
κόκκινων δανείων 2,6 δισ. ευρώ που

επρόκειτο να ενταχθούν στον «Ηρα-
κλή», ωστόσο, καθώς το Σχήμα ολο-
κλήρωσε τον κύκλο και την παράτασή
του τον Οκτώβριο, πλέον πρέπει να
αναζητηθεί άλλη οδός για τη δραστική

αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων
της Attica Bank.

Οι τρεις μέτοχοι θα πρέπει να βρουν
κοινή ρότα με ζητούμενο μονοψήφιο
δείκτη NPE, όπως προέβλεπε το αρχι-

κό σχέδιο εξυγίανσης, με τη μόνη δια-
φορά ότι πλέον δεν υπάρχει η σανίδα
σωτηρίας του «Ηρακλή».

Οι μέτοχοι που αποφάσισαν τη
συμμετοχή τους στην κεφαλαιακή
ενίσχυση της Attica Bank, προϋπέθε-
ταν δείκτη NPE κάτω από 5% λόγω
«Ηρακλή».

Στις 30/9/2022, όταν πλέον συμφω-
νήθηκε η εξυγίανση να προχωρήσει
χωρίς «Ηρακλή», ο οποίος εξέπνεε
τον Οκτώβριο, οι μέτοχοι επιβεβαί-
ωσαν ότι οι τιτλοποιήσεις θα έχουν
επιπλέον ζημίες που θα έχουν να κά-
νουν με το rating των ομολόγων, τα
οποία θα γίνονταν discounted. Η από-
φαση ήταν 300 εκατ. ευρώ από τα 490
εκατ. της νέας ΑΜΚ να κατανεμηθούν
στις τιτλοποιήσεις για την κάλυψη των
ζημιών εξυγίανσης. 

Αναλογικά οι μέτοχοι θα κάλυπταν
τα ποσά του allocation, ενώ σύμφω-
να με τις πληροφορίες, η Ellington,
κατ’ απαίτηση του ΤΧΣ, είχε δεσμευ-
τεί ότι για την τιτλοποίηση Omega,
εφόσον έχει τη διαχείρισή της, θα
πάρει και το ρίσκο επιπλέον ζημιών
στο χαρτοφυλάκιο.

Αν δεν συμφωνηθεί στις 28 Δεκεμ-
βρίου πιο αποτελεσματικός τρόπος
χρήσης των κεφαλαίων, ύψους 300
εκατ. ευρώ που προορίζονται για την
εξυγίανση, η ΑΜΚ μπαίνει σε κίνδυνο
με πολύ πιθανό ενδεχόμενο την απο-
χώρηση της Ellington.

«Τίτλους τέλους» έγραψε ο πρόεδρος της Αττικό
Μετρό ΑΕ Νίκος Ταχιάος αναφορικά με την απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) που οριστικοποιεί τη μελέτη από-
σπασης και στη συνέχεια επαναφοράς
των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέ-
λου του μετρό Θεσσαλονίκης.

Τη μελέτη είχαν προσβάλει με αιτή-
σεις ακυρώσεως στο ΣτΕ ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Πανελλήνια Ένωση Συντη-
ρητών Αρχαιοτήτων, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων

ΥΠΠΟΑ, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, το Πα-
νελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟΑ,

η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού, η Χριστιανική Αρχαιολογι-
κή Εταιρεία, καθώς και ιδιώτες.

«Ανήκω σε αυτούς που δεν αρέσκον-
ται, ούτε επιθυμούν να επανέρχονται σε
αυτήν την υπόθεση. Κούρασε, κυρίως
όμως δίχασε υπερβολικά και αχρεί-

αστα και στεναχώρησε πολλούς εκατέρωθεν. Αρκεί
να σκεφτούμε όλοι μας ότι από μία διαμάχη της

οποίας την επιχειρηματολογία καταρρίπτει ομοφώ-
νως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,
μόνη ηττημένη βγαίνει η πόλη που επέλεξε ή επέ-
τρεψε να εξελιχθεί το μετρό σε πεδίο πολιτικών αν-
τιπαραθέσεων και προσωπικών στρατηγικών»,
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Face-
book ο κ. Ταχιάος.

Η Αττικό Μετρό υποστηρίζει πως με την προσφυγή
χάθηκε πολύτιμος χρόνος όχι μόνο για το χρονοδιά-
γραμμα του έργου, αλλά κυρίως για την ίδια την πόλη
της Θεσσαλονίκης.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Γράφει 
η Ρεγγίνα 
Σαβούρδου

Τα θολά σημεία 
και το κρίσιμο ΔΣ

ΑΜΚ ATTICA BANK

«Νάρκη» που μπορεί 
να τινάξει στον αέρα 
το πρόγραμμα εξυγίανσης
της τράπεζας μέσω 
της αύξησης κεφαλαίου 
θεωρείται ο χειρισμός 
του ζητήματος 
των κόκκινων δανείων 

Αρχαία του μετρό Θεσσαλονίκης: Το ΣτΕ δικαιώνει το υπ. Πολιτισμού



ΆΆδ. Γεωργιάδης: Στην...
τσέπη 1.004 ευρώ
ετησίως λόγω «καλαθιού»

Η μείωση των τιμών των προϊόντων που
συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού»
κατά 14% οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση
1.004 ευρώ ή σχεδόν ενάμιση μισθό. 

Χθες, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε
αλυσίδα σούπερ μάρκετ προκειμένου να
στείλει και πάλι το μήνυμα ότι η κυβέρνηση
καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πολί-
τες να κάνουν όσο γίνεται πιο καλές και πιο
φθηνές εορτές, ενώ μιλώντας το πρωί σε τη-
λεοπτική εκπομπή, την πρώτη εβδομάδα
λειτουργίας του μέτρου το «καλάθι του νοι-
κοκυριού» είχε αρχικό κόστος 125 ευρώ
και 8 εβδομάδες μετά έχει υποχωρήσει στα
107,50 ευρώ, ενώ το 95% του πληθυσμού
έχει πρόσβαση σε αυτό. Ο κ. Γεωργιάδης
αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλά παράπονα
από τα νησιά και την περιφέρεια, αφού δεν
μπορούν να κάνουν χρήση του «καλαθιού
του νοικοκυριού», καθώς δεν υπάρχουν
στις περιοχές τους μεγάλες αλυσίδες σού-
περ μάρκετ. 

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει
αισχροκέρδεια και οι τιμές ανεβαίνουν λό-
γω του πληθωρισμού, ο οποίος αυξάνεται
όχι λόγω αισχροκέρδειας, αλλά λόγω αντι-
κειμενικών λόγων. Τόνισε, δε, ότι τα νοικο-
κυριά λυγίζουν υπό το βάρος του πληθωρι-
σμού και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους λόγω της ακρίβειας.
Πρόσθεσε ότι παρά την αύξηση του βασικού
μισθού, εντούτοις οι τιμές έχουν ανέβει κα-
τακόρυφα. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυ-
βέρνηση πήρε μία σειρά μέτρων, όπως το
καλάθι του νοικοκυριού, μείωση ασφαλι-
στικών εισφορών και κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης, ώστε να ενισχύσει
έμμεσα τους μισθούς. Επιπλέον, τόνισε ότι
σταθερός στόχος της κυβέρνησης είναι η
μείωση φόρων και από το 2019 έχουν μει-
ωθεί 26 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.
Ωστόσο, δεν μπορούν να υπάρξουν γενικά
μέτρα μείωσης των φόρων, καθώς «δεν το
επιτρέπει το Eurogroup και οι Αγορές».
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Μ
πόνους 400 ευρώ για
την κατάρτιση σε ψη-
φιακές και «πράσι-
νες» δεξιότητες θα λά-

βουν 150.000 εργαζόμενοι, μέσω
του προγράμματος «Πάμε Μπρο-
στά» του υπουργείου Εργασίας. 

Από χθες στις 13:00 οι ενδιαφε-
ρόμενοι μισθωτοί του ιδιωτικού το-
μέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω
της ιστοσελίδας voucher.gov.gr,
πατώντας στον σύνδεσμο «Εγγρα-
φή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ερ-
γαζομένων για κατάρτιση». Αφού
οριστικοποιηθεί η πρώτη φάση του
Μητρώου Ωφελουμένων, οι εργα-
ζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν
το πρόγραμμα κατάρτισης που επι-
θυμούν να παρακολουθήσουν, από
τη λίστα των προσφερόμενων που
θα εμφανίζεται στην προαναφερό-
μενη ιστοσελίδα.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα
γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας
υποβολής της αίτησης και μέχρι
εξαντλήσεως των προσφερόμενων
θέσεων. Ο κάθε ωφελούμενος θα
παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα

θεωρητικής κατάρτισης συνολικής
διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Με
την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος και την επιτυχία της πιστοποί-
ησης των γνώσεων ο καταρτιζόμε-
νος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδο-
μα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα
κατάρτισης. 

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκλη-
ρώσουν την κατάρτιση υποχρεούν-
ται να συμμετάσχουν στις εξετά-
σεις πιστοποίησης και με την επι-
τυχή εξέτασή τους θα λάβουν από
τον φορέα πιστοποίησης που
έχουν επιλέξει «Πιστοποιητικό
γνώσεων και δεξιοτήτων». Συνε-
πώς, αν κάποιος ολοκληρώσει το
πρόγραμμα 80 ωρών και πετύχει
στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα
λάβει εκπαιδευτικό επίδομα
ύψους 400 ευρώ.

Το πρόγραμμα «Πάω Μπροστά»
εντάσσεται στη συνολικότερη πο-
λιτική της κυβέρνησης και του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων για την επανακα-
τάρτιση και την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τόσο των ανέργων όσο

και των εργαζομένων. Αξιοποιών-
τας ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει σχε-
διαστεί η μεγαλύτερη προσπάθεια
κατάρτισης του εργατικού δυναμι-
κού στην ιστορία της χώρας, με
στόχο στα επόμενα χρόνια να
έχουν λάβει πιστοποιητικό ολο-
κλήρωσης προγράμματος κατάρτι-
σης 500.000 εργαζόμενοι και
άνεργοι πολίτες. Το πρόγραμμα
αφορά εργαζομένους που έχουν
αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστής Χα-
τζηδάκης δήλωσε: «Σήμερα οι
εξελίξεις στην οικονομία και στην
αγορά εργασίας τρέχουν με με-
γάλες ταχύτητες. Γι’ αυτό όχι μόνο
οι άνεργοι, αλλά και οι εργαζόμε-
νοι πρέπει να εκπαιδεύονται και
να μετεκπαιδεύονται στις “πράσι-
νες” και κυρίως ψηφιακές δεξιό-
τητες. Το πρόγραμμα, λοιπόν, της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-
σης για κατάρτιση 150.000 εργα-
ζομένων πάνω σε αυτά τα αντικεί-
μενα έχει μεγάλη προστιθέμενη
αξία». Ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύ-
ρος Πρωτοψάλτης τόνισε ότι
«στόχος μας είναι να αποκτήσουν
οι εργαζόμενοι τις ψηφιακές και
“πράσινες” δεξιότητες που χρει-
άζονται για να πετύχουν τους στό-
χους τους και να πάνε μπροστά
επαγγελματικά».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ξεκινά το πρόγραμμα 
«Πάμε Μπροστά» για 

την κατάρτιση σε ψηφιακές
και «πράσινες» δεξιότητες

Μπόνους 400 ευρώ σε… 
150.000 εργαζομένους 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς
αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εται-
ρεία - non-recourse financing) για τα φω-
τοβολταϊκά έργα Moura, Wyalong και
Kingaroy στην Αυστραλία, από τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα ANZ και Westpac, ολο-
κλήρωσε η Mytilineos. Όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση, αυτό το χαρτοφυ-
λάκιο έργων συνολικής ισχύος 237 MWp
αποκτήθηκε σταδιακά το 2019 και το 2020
στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης
της Mytilineos στην αγορά της Αυστραλίας,
μιας από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνι-
στικές αγορές στον κόσμο, όπου η πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια εξακολουθεί να είναι ζητούμενο για πολλές
μεγάλες εταιρείες.

Η
ύπαρξη θετικού κλίματος
διεθνώς βοηθά και την εγ-
χώρια αγορά να διατηρήσει

την καλή της εικόνα, με το ΧΑ να
συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχι-
στων χρηματιστηρίων διεθνώς που
θα κλείσει το τρέχον έτος με θετικό
πρόσημο. Ένας ακόμη παράγοντας
που στηρίζει την καλή πορεία της
αγοράς είναι και η υπεραπόδοση της
ελληνικής οικονομίας έναντι αυτής
της Ευρωζώνης. 

Πάντως, σε χθεσινές του δηλώ-
σεις ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας
φρόντισε να προειδοποιήσει το πο-
λιτικό σύστημα της χώρας να μην
προχωρήσει σε εκτεταμένη παρο-
χολογία ενόψει εκλογών, καθώς αυ-
τό θα μπορούσε να δημιουργήσει

μεγάλα προβλήματα στα δημοσιο-
νομικά μεγέθη. Τεχνικά ο Γενικός
Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγο-
ραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται
με επιστροφή χαμηλότερα των 893
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα

υψηλότερα των 893, δεν μπορεί να
αποκλειστεί κίνηση προς τις 931,
937-944, 958-960 και 973 μονάδες.
Η επόμενη στήριξη στις 879, 870-
862 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών).

Διάκριση της Demo 
στον θεσμό True Leaders

Η Demo, εταιρεία που δραστηριοποιείται
στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, δια-
κρίθηκε ως True Leader από τον ομώνυμο
θεσμό της ICAP CRIF για το 2021. Η επιβρά-
βευση αυτή έρχεται ως επιβεβαίωση της
ανοδικής πορείας της εταιρείας, εν μέσω πε-
ριβάλλοντος πιέσεων και προκλήσεων, σύμ-
φωνα με τα κριτήρια του θεσμού. Πιο συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η
Demo συγκαταλέγεται στις 500 πιο κερδο-
φόρες εταιρείες για το 2021 και τις 500 εται-
ρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπι-
κού, έχοντας αυξήσει το προσωπικό μεταξύ
2020 και 2021. 

Συνεργασία ΕΑΣ 
με Diehl Defence

Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των
Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) και
της γερμανικής εταιρείας Diehl Defence στην
κατασκευή των συστημάτων αεράμυνας G-
BAD, περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- το μνη-
μόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα
οι δύο εταιρείες. Τα συστήματα GBAD, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της ΕΑΣ, που «έχουν
χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο μέτωπο της
Ουκρανίας με απόλυτη επιτυχία» χρησιμο-
ποιούν τον πύραυλο IRIS-T της γερμανικής
εταιρείας, που ήδη συμπαράγεται από τα
ΕΑΣ, ενώ στην κοινοπραξία συμμετέχουν η
Intracom Defence και η ΕΑΒ.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Εξαγορά
αιολικών σταθμών

Στο πλαίσιο διαγωνισμού της Piraeus Eq-
uity Partners, ανακηρύχθηκε ως προτιμητέ-
ος επενδυτής η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Συγκε-
κριμένα, υπεγράφη η συμφωνία πώλησης
(SPA) των μετοχών εταιρειών στις οποίες
ανήκουν εν λειτουργία αιολικοί σταθμοί πα-
ραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 44MW
και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2MW. Η συ-
ναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω ανταγωνι-
στικής διαδικασίας, με συμμετοχή ελληνι-
κών και διεθνών επενδυτικών επιχειρήσεων,
στην οποία η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κρίθηκε ως
προτιμητέος επενδυτής.

Συμφωνία για την εξαγορά του 51% των με-
τοχών της εταιρείας «Ηλεκτροπαραγωγή
Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη ΑΕ» από τη
ΔΕΗ και του 29% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας
υπέγραψαν η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η
Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου. Η
Damco Energy διατηρεί το 20% και θα συμμε-
τέχει στο νέο σχήμα.  Η «Ηλεκτροπαραγωγή
Αλεξανδρούπολης» σχεδιάζει την κατα-
σκευή και εκμετάλλευση νέας μονάδας πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο
φυσικό αέριο, στην Αλεξανδρούπολη. Η κα-
τασκευή της νέας μονάδας θα ξεκινήσει το
πρώτο τρίμηνο του 2023 και αναμένεται να εί-
ναι έτοιμη στο τέλος του 2025.

ΧΑ: Το διεθνές κλίμα κρίνει την τάση 

Ντιλ ΔΕΗ - ΔΕΠΑ - Κοπελούζου για εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος

Mytilineos: Ολοκλήρωσε τη χρηματοδότηση φ/β στην Αυστραλία
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο διαπιστωμένα «δούλος του χρήματος» πρό-
εδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, αφού μέ-
τρησε 7,5 δισ. ευρώ κέρδη από το Μουντιάλ

του Κατάρ, τόνισε ότι είναι θετικός στην προοπτική
να γίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 στη Σαουδι-
κή Αραβία, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, οι οποίες, ως
γνωστόν, θα θέσουν από κοινού υποψηφιότητα. Διότι
και οι Σαουδάραβες έχουν κι αυτοί πετροδόλαρα, εν-
δεχομένως και περισσότερα από το Κατάρ. Ίσως δεν
είναι τυχαίο ότι ετοιμάζονται να φέρουν στα μέρη
τους τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ώστε να τον χρησιμο-
ποιήσουν ως «πρέσβη» στην προσπάθειά τους να πά-
ρουν τη διοργάνωση.

Ο Ινφαντίνο, σχετικά, τόνισε: «Ως πρόεδρος της
FIFA ελπίζω πως θα προκύψουν πολλές υποψηφιό-
τητες. Όσο πιο πολλές υποψηφιότητες, τόσο μεγα-
λύτερος ανταγωνισμός. Το γεγονός αυτό θα έχει με-
γαλύτερο αντίκτυπο στο ποδόσφαιρο και θα ωθήσει

κάθε υποψηφιότητα στο να πράξει το καλύτερο. Για
το εάν θα γίνει ξανά στη Μέση Ανατολή το Μουντιάλ;
Γιατί όχι; . Η απόφαση για το Μουντιάλ του 2030 θα
ληφθεί στη Σύνοδο της FIFA το 2024. Έχουμε χρόνο
μπροστά μας». 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ του Κα-
τάρ, μέλος της οικογένειας των μπιν Σαλμάν είχε κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον Ινφαντίνο και προφανώς μίλη-
σαν για την συνυποψηφιότητα με την Ελλάδα και την Αί-
γυπτο για την ανάληψη της διοργάνωσης. Αμέσως την

επόμενη ημέρα, ο υπουργός Τουρισμού της Σαουδικής
Αραβίας Φαϊζάλ τόνισε ότι η χώρα του παραμένει ενερ-
γή σ’ αυτή την προοπτική. Πριν από αυτή τη συνάντηση,
ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το ενδιαφέρον ήταν φιλολογι-
κό. Η ιδέα για την συνυποψηφιότητα μελετήθηκε κατά
την επίσκεψη στην Αθήνα του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν,
διάδοχου του θρόνου, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Για την ίδια διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα θέ-
σουν συνυποψηφιότητα η Πορτογαλία, η Ισπανία και η
Ουκρανία και στη Λατινική Αμερική οι Ουρουγουάη,
Αργεντινή, Χιλή και Παραγουάη, για να γιορταστούν τα
100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση το 1930 στο
Μοντεβιδέο. Υποψηφιότητα θα θέσει και το Μαρόκο. 

Σε ό,τι αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δημοσιεύ-
ματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι οι Σαουδάραβες
της Αλ Νασρ προσφέρουν 200 εκατ. ευρώ για δύο
χρόνια μπάλα και, μετά, να πάρει επάνω του όλη την
καμπάνια προώθησης της συνυποψηφιότητας. 

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο,
μετά τα κέρδη 7,5 δισ. ευρώ από το Κατάρ,

βλέπει θετικά τη συνυποψηφιότητα 
Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου και Ελλάδας

«Μουντιάλ στην Ελλάδα… Γιατί όχι»;



Σ
την επανέναρξη του πρω-
ταθλήματος της Super Le-
ague 1, με τα πρώτα παιχνί-
δια του δευτέρου γύρου,

κερδισμένη βγήκε η ΑΕΚ, νικήτρια
3-0 της Λαμίας στην «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά», με δύο γκολ του Ολ-
λανδού Φαν Φέερτ και ένα του Λιβάι
Γκαρσία. Η Ένωση μείωσε στους έξι
βαθμούς τη διαφορά από τον πρω-
τοπόρο Παναθηναϊκό, που αν και
προηγήθηκε με τον Μπερνάρντ κόν-
τρα στον Ιωνικό στη Νεάπολη, ισο-
φαρίστηκε από τον Άοσμαν στα τε-
λευταία λεπτά. Μεγάλος χαμένος
ήταν και ο Ολυμπιακός, ο οποίος
προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο με
δύο γκολ του Κώστα Φορτούνη κόν-

τρα στον ΠΑΣ στα Γιάννινα, στο δεύ-
τερο μέρος όχι μόνο ισοφαρίστηκε
με τέρματα των Παμλίδη και Λιάσου,
αλλά κινδύνεψε να χάσει τον αγώνα.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμει-
ναν στους μείον 12 από τον Παναθη-
ναϊκό, αλλά βρίσκονται και στους
μείον 6 από την ΑΕΚ. 

Σούπερ ΑΕΚ, «Χ»άλια Ολυμπιακός, ΠΑΟ Ο καλύτερος 
είναι ένας γελοίος

Η γελοιότητα του Αργεντινού γκολκίπερ Εμι-
λιάνο Μαρτίνες ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Αφού πήρε τον τίτλο του καλύτερου γκολκίπερ
του Μουντιάλ, έβαλε το χρυσό γάντι στα γεννητι-
κά του όργανα, επάνω στην εξέδρα της στέψης.
Δεν σταμάτησε εκεί, ωστόσο. Κατά τη διάρκεια
των πανηγυρισμών στο ανοικτό λεωφορείο στο
Μπουένος Άιρες, πανηγύρισε με μία κούκλα
ανά χείρας που είχε τη φωτογραφία του Γάλλου
σταρ Κιλιάν Μπαπέ. 

Κούρεμα Λιονέλ Μέσι

Το κούρεμα του πιο φανατικού οπαδού του
Μέσι ξεπερνά κάθε φαντασία. Και δεν είναι
Αργεντινός ο φανατικός, αλλά κάτοικος του
Αγίου Δομίνικου. Τι έκανε; Την προσωπογρα-
φία του Μέσι με… τρίχες στο πίσω μέρος του
κεφαλιού του. Πρωτότυπη ιδέα, την οποία πό-
σταρε στα social media κι όπως αναμενόταν,
έγινε VIRAL.

Τον «απατά» με τον Μέσι
Μία ανάρτηση για τον τελικό του Μουντιάλ της

διάσημης ηθοποιού Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, σύ-
ζυγο του διάσημου ηθοποιού Μάικλ Ντάγκλας:
«Ήταν το καλύτερο ματς που έχω δει ποτέ, πο-
τέ!!! Κοιτάξτε, υποστηρίζω την Παρί Σεν Ζερμέν,
γιατί αγαπώ τους Γάλλους. Αλλά πρέπει να κα-
ταλάβετε, I Love MESSI και το καλύτερο; ο σύ-
ζυγός μου δεν έχει πρόβλημα με αυτό.  άρα
χρειάζεται… άρα Don’t cry for me or anybody
else, Argentina!!!! OLE!!».

Παίρνει Μαντσίνι 
ο Ολυμπιακός

Θέμα ωρών εί-
ναι να κλείσει η
μεταγραφή του
Αργεντινού επι-
θετικού του Άρη
Ντάνιελ Μαντσί-
νι στον Ολυμπια-
κό. Ο παίκτης
έχει πρόταση κι
από τη Ρωσία, αλλά τελικά, όπως όλα δείχνουν,
θα προτιμήσει το μεγάλο λιμάνι. Ο Ολυμπιακός
τα έχει βρει σε όλα με την πλευρά του Άρη, αλλά
και με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή. Υπογράφει
κι εντάσσεται άμεσα.  

Αναβολή δίκης λόγω… Πισπιρίγκου
Αναβλήθηκε για την 1η Μαρτίου 2023 η δίκη για την περιβόητη «κάρτα
υγείας» του ποδοσφαιριστή. Πρωτόδικα, οι πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ Βα-
σίλης Γκαγκάτσης, Σοφοκλής Πιλάβιος και Γιώργος Γκιρτζίκης είχαν κα-
ταδικαστεί σε φυλάκιση πέντε ετών ο καθένας, επειδή ζημίωσαν την ομο-
σπονδία με 11 εκατ. ευρώ, συν άλλα 20 που θέλει η εταιρεία που έστησε το
όλο σύστημα που δεν λειτούργησε ποτέ. Ο δικηγόρος του Γκαγκάτση,
Αλέξης Κούγιας, είχε την ίδια ώρα εκδίκαση της υπόθεσης Πισπιρίγκου.

Τα νέα που φτάνουν από το «Άλμπερτ Αϊνστάιν» του Σάο Πάολο της Βραζιλίας δεν είναι ευχάριστα για
τον «βασιλιά» Πελέ. Εξαιτίας του καρκίνου στο παχύ έντερο, παρουσίασε νεφρική και καρδιακή
δυσλειτουργία, σύμφωνα με την ιατρική έκθεση που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης. Θα
μείνει μέσα τα Χριστούγεννα. Εισήχθηκε στο νοσοκομείο μία εβδομάδα πριν από τον τελικό του
Μουντιάλ στο Κατάρ. Έστειλε και τα συχαρίκια στον Μέσι.

SPORTS
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Άσχημα 
τα νέα για 
τον «βασιλιά» Πελέ
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Χ
ριστούγεννα στην πόλη, λέει ο λαός, αλ-
λά πώς ν’ αντισταθείς σε ένα ονειρικό
χωριό στολισμένο στα χρώματα των
Χριστουγέννων; Η γραφική Βαμβακού,

το κεφαλοχώρι του Πάρνωνα με τα πλακόστρωτα
σοκάκια και τα χιονισμένα έλατα «φόρεσε» ήδη τα
καλά της κι είναι έτοιμη να παρουσιάσει στους
επισκέπτες ένα απίθανο πρόγραμμα πολιτιστικών
εκδηλώσεων, πλημμυρισμένο με γιορτινή αστε-
ρόσκονη!

Θέατρο και παραστάσεις
Η Βαμβακού θα αποχαιρετήσει το 2022 με μια

παράσταση κουκλοθεάτρου για τα παιδιά, βασι-
σμένη στο παραμύθι της Κυρά-Ρήνης «Tα Χρι-
στούγεννα του Έλεφ και της Άντα», αποκαλύπτον-
τας τα μυστικά της χριστουγεννιάτικης συνταγής
της προ-προ-προγιαγιάς.

Έτσι θεατρικά θα υποδεχτεί και το 2023, με το
πολυσυζητημένο θεατρικό έργο «Δεσποινίς Μαρ-
γαρίτα» του Βραζιλιάνου συγγραφέα Ρομπέρτο

Ατάιντε. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο σχο-
λείο του χωριού, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά,
με την ηθοποιό Φλώρα Καλομοίρη στον πρωταγω-
νιστικό ρόλο.

Οι μικροί επισκέπτες θα βιώσουν μια ξεχωριστή
εμπειρία διαδραστικού ταξιδιού και παιδαγωγι-
κού παιχνιδιού, εμπνευσμένα από το κλασικό αρι-
στούργημα παιδικής λογοτεχνίας της Αγγλίδας
συγγραφέως Έντιθ Νέσμπιτ «Τα παιδιά που έβλε-
παν τα τρένα τα περνούν», ενώ θα ανακαλύψουν
τα καμώματα των καλικαντζάρων μέσα από παρα-
μύθια και εορταστικές μελωδίες και θα μάθουν
την ιστορία της πρώτης χριστουγεννιάτικης κάρ-
τας.

Θα δημιουργήσουν κουκλάκια χιονάνθρωπους,
θα ανακαλύψουν πού κρύβονται τα Χριστούγεννα
και θα ενημερωθούν για τα έθιμα διάφορων πε-
ριοχών μέσα από ένα «στολισμένο» κυνήγι θη-
σαυρού δημιουργώντας το δικό τους γιορτινό στε-
φάνι. Η μουσική θα είναι παρούσα και αυτές τις
γιορτές, με τις μελωδίες να συνοδεύονται από

ονειρικές γεύσεις.
Ο Βασίλης Προδρόμου και το Μουσικό Σχήμα

«Γραμμές» θα ταξιδέψουν το κοινό ανήμερα των
Χριστουγέννων σε μουσικά μονοπάτια από το
«χθες» μέχρι το «σήμερα», ενώ η πρώτη ημέρα
του νέου έτους θα γιορταστεί παρέα με τον μονα-
δικό Ζαχαρία Καρούνη σε ένα λαϊκό και ρεμπέτικο
πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών.

Η Βαμβακού
Λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Σπάρτη και την

Τρίπολη, στις πλαγιές του Λακωνικού Πάρνωνα
και σε υψόμετρο 903 μ., βρίσκεται ένα μικρό γρα-
φικό χωριό, η Βαμβακού. Μια ομάδα νέων με κα-
ταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό θέλησε
να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και την
πορεία του τόπου, δημιουργώντας, το 2018, τον
οργανισμό Vamvakou Revival, ο οποίος υλοποιεί
την πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς,
έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η πιο μαγική εποχή 
του χρόνου έφτασε 
στη Βαμβακού



Τίτλοι τέλους στο άλλοτε παθιασμένο ειδύλλιο του
παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη με
την ηθοποιό Φανή Σπυριδάκη που γνωρίσαμε από τη
σειρά «Singles». Ο πρώην σύζυγος της Δέσποινας
Βανδή χώρισε από τη σύντροφό του λίγο πριν τα Χρι-
στούγεννα, με τις φήμες να επιμένουν πως η από-
φασή του ν’ ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους
είναι οριστική. Το πρώην ζευγάρι, που απολάμβανε
τον έρωτά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας, λέγεται πως παραμένει αγαπημένο κρατώντας
πλέον φιλικές σχέσεις.

Οριστικός χωρισμός

Με την πρέσβειρα

Κοινή εμφάνιση για τους πρώην συμπαρου-
σιαστές Φαίη Σκορδά και Δημήτρη Ουγγαρέζο.
Η παρουσιάστρια και ο νυν συνεργάτης της
Ελένης Μενεγάκη ήταν καλεσμένοι του Χάρη
Σιανίδη, στο εορταστικό δείπνο που παρέθεσε
το «Make a Wish» σε γνωστό ρεστοράν στα νό-
τια προάστια και φυσικά έκλεψαν την παράστα-
ση. Κυρίως η όμορφη μαμά, η οποία κατέχει τον
τίτλο της πρέσβειρας στην ΜΚΟ, την οργάνωση
που εκπληρώνει τις πιο φανταστικές ευχές των
παιδιών με σοβαρές ασθένειες. 

«Φωτιά» έχουν πάρει οι κου-
τάλες στο ολοκαίνουργιο
«Masterchef 7» που ετοιμάζε-
ται για επική πρεμιέρα στο S-
tar! Ο κριτής Λεωνίδας Κου-
τσόπουλος ανήγγειλε την τη-
λεοπτική επιστροφή του ριά-
λιτι μαγειρικής, με μια χιου-
μοριστική ανάρτηση στο In-
stagram: «Ήταν κάποτε ένας
Ιταλός (που δεν είχε παιδί, τώ-
ρα έχει), ένας Κινέζος (που
πάντα είχε) και ένας Νεο-
σμυρνιώτης (που, αν και τε-
λευταίος, έκανε και αυτός).
Ξαναμαναερχόμαστε!».

Η επιστροφή

ΣΣύννεφα στον γάμο τους
Δεν πρόλαβαν να κλείσουν χρόνο. Η πρώην «Surviror» Χρυσού-
λα Χρυσαειδή και ο αθλητής του στίβου Παναγιώτης Τριβυζάς
φημολογείται πως δεν είναι πλέον μαζί. Το φρεσκοπαντρεμένο
ζευγάρι λέγεται πως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στον γά-
μο του, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η αθλή-
τρια έχει εγκαταλείψει το σπίτι που διέμενε με τον σύζυγό της,
μετακομίζοντας ήδη σε άλλο.

Το θρυλικό Studio Κλεισθένης έκανε την
έκπληξη: Δημοσίευσε ένα απίθανο πορ-
τρέτο της Γωγώς Μαστροκώστα από το μα-
κρινό 1994, τότε που η πρώην γυμνάστρια
έκανε τα πρώτα της βήματα στο σανίδι:
«Σε μια από τις πρώτες της επαγγελματι-
κές φωτογραφήσεις με τον φακό του
Κλεισθένη για την τουρνέ της παράστα-
σης “Ξενοδοχείο Καστρί” με τον Στάθη
Ψάλτη και Θανάση Βέγγο 11-10-1994»,
ανέφερε η ανάρτηση.
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«Πενήντα χρόνια» Ευαγγελάτος

Μια άλλη Γωγώ

«Ι
δεομορφικές Συνθέσεις» τιτλοφορείται το επετειακό ει-
καστικό ημερολόγιο του Κώστα Ευαγγελάτου για το
2023. Τις σελίδες της ειδικής έκδοσης κοσμούν ζωγρα-
φικές συνθέσεις και εικαστικές συλλήψεις στον χώρο,

που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης στη διάρκεια της μεγάλης καλλιτε-
χνικής του εκθεσιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, από το 1973-74. Πρόκειται για έργα που αναφαίνονται πηγαία
και συνειρμικά και ζουν διαδραστικά στο παρόν με οπτικοποίηση
αρχαϊκών και σύγχρονων μορφών και μοτίβων. Η σύλληψή τους
αναπαράγει τις εσωτερικές προσλήψεις του εικαστικού, την κοινω-
νική κατάσταση της εποχής με χαρακτηριστική εκφραστική δύναμη
και τεχνοτροπική ταυτότητα. Στις ιδιότυπες συνθέσεις κυριαρχούν
έντονα χρώματα, χαράξεις ιδεών, συμβόλων και συνάφειες συναι-
σθημάτων. Παράλληλα, κυκλοφόρησε και το ετήσιο εικαστικό-συλ-
λεκτικό ημερολόγιο με τίτλο «Ιόνιες Εκλάμψεις», αφιερωμένο στα
23 χρόνια «Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa Ροδόπη».  



Ο
ισοφάγος Barrett είναι μια παθολογική
αλλαγή στον βλεννογόνο του οισοφά-
γου που προκαλείται από χρόνια γα-
στροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).

Ένα ποσοστό 10%-15% των ασθενών με ΓΟΠ εμφα-
νίζουν οισοφάγο Barrett και από αυτούς το 10% θα
αναπτύξει καρκίνο στον οισοφάγο. Οι ασθενείς με
οισοφάγο Barrett έχουν διπλάσια πιθανότητα από
τον γενικό πληθυσμό να αναπτύξουν οισοφαγικό
καρκίνο. 

Η χρόνια ΓΟΠ προκαλεί αλλοιώσεις που οδη-
γούν σε φλεγμονή, νέκρωση και απόπτωση του
βλεννογόνου του οισοφάγου, ο οποίος, στη φάση
της επούλωσης, διαφοροποιείται σε εντερικό
βλεννογόνο, που είναι πιο ανθεκτικός στα όξινα
υγρά του στομάχου.

«Η αντικατάσταση του φυσιολογικού βλεννογό-
νου του οισοφάγου από βλεννογόνο που μοιάζει
με αυτό του λεπτού εντέρου ονομάζεται οισοφά-
γος Barrett ή εντερική μετάπλαση και αποτελεί
προκαρκινικό στάδιο. Σε περίπτωση που αυτό δεν
αντιμετωπιστεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
εξελιχθεί σε αδενοκαρκίνωμα», επισημαίνει η κ.
Ελένη Καραφώκα-Μαύρου, χειρουργός, και συμ-
πληρώνει: «Η διάγνωση γίνεται με οισοφαγοσκό-
πηση και τεκμηριώνεται με τη λήψη βιοψιών και
την παθολογοανατομική εξέτασή τους. Στο ενδο-
σκόπιο, η νόσος δίνει μια πολύ χαρακτηριστική
εικόνα, την οποία αναγνωρίζει εύκολα ένας έμ-
πειρος ενδοσκόπος. Με τη λήψη πολλαπλών βιο-
ψιών αναγνωρίζεται η παρουσία εντερικής μετά-
πλασης που βάζει και τη διάγνωση, αλλά και κυτ-

ταρικής ατυπίας που θεωρείται προκαρκινική κα-
τάσταση. Στην περίπτωση αυτή, ανάλογα με τη βα-
ρύτητα της ατυπίας, ο ασθενής θα παραπεμφθεί
για χειρουργική αντιμετώπιση (οισοφαγεκτομή) ή
θα μπει σε πρωτόκολλο στενής παρακολούθησης
ανά εξάμηνο ή ανά τρίμηνο. 

Η παρουσία οισοφάγου Barrett αποτελεί από-
λυτη ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση της
παλινδρομικής νόσου, με σκοπό να απομακρυν-
θεί το ερέθισμα, ωστόσο η εντερική μετάπλαση
σπάνια υποχωρεί από μόνη της», εξηγεί η ιατρός.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν φάρμακα για την
αναστροφή του οισοφάγου Barrett. Ωστόσο, αν
αντιμετωπιστεί η υποκείμενη παλινδρόμηση,
μπορεί να καθυστερήσει η εξέλιξη της νόσου. 

Σε προχωρημένο στάδιο και ακολουθώντας
συγκεκριμένα ενδοσκοπικά κριτήρια, ο οισοφά-
γος Barrett μπορεί να αντιμετωπισθεί ενδοσκοπι-
κά, με ελεγχόμενη τοπική εφαρμογή ραδιοσυ-
χνότητων (HALO ablation). Η διαδικασία αυτή
στοχεύει μόνο την επιφανειακή στιβάδα του οισο-
φάγου στην περιοχή όπου αναγνωρίζεται η εντε-
ρική μετάπλαση και την καταστρέφει. Η θεραπεία
αποδίδει σε συνδυασμό με ταυτόχρονη θεραπεία
για την παλινδρόμηση.
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Προκαλείται από χρόνια 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Οριστική θεραπεία της ΓΟΠ με χειρουργείο
Η οριστική θεραπεία της ΓΟΠ είναι μόνο η χειρουργική αντιμετώπιση. Η επέμβαση που γίνε-
ται ονομάζεται θολοπλαστική κατά Nissen. Το χειρουργείο γίνεται με ολική νάρκωση. Το χει-
ρουργικό ρομπότ προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την απλή λαπαροσκοπική
μέθοδο. Η όραση είναι τρισδιάστατη και με πολύ μεγάλη μεγέθυνση. Δεν υπάρχει αιμορραγία
εφόσον αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται ανάλογα ακόμα και τα πολύ μικρά αγγεία. Με
την εφαρμογή των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών (ρομποτική και λαπαροσκοπική), η βαρύ-
τητα του χειρουργείου, σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές που γινόταν με μια μεγάλη τομή,
έχει μειωθεί και οι επιπτώσεις στον ασθενή έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Η αποτελεσματικότητα
της μεθόδου είναι δοκιμασμένη. Ο ασθενής μετά το χειρουργείο επιστρέφει στην κανονική
του ζωή χωρίς περιορισμούς και απαγορεύσεις», καταλήγει η κ. Καραφώκα-Μαύρου.

Μια προκαρκινική διάθεση

Ελένη Καραφώκα-Μαύρου,
χειρουργός

Ο Ι Σ Ο Φ Α Γ Ο Σ  B A R R E T T  



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)
Είστε αποφασισμένοι να κυριαρχήσετε και
να οργανώσετε με τον καλύτερο τρόπο τα
σχέδιά σας, λίγο πριν εκπνεύσει το 2022.
Ιδίως εσείς των πρώτων ημερών, θα μπορέ-
σετε να κάνετε κάποιο σημαντικό βήμα στην
καριέρα σας ή σε κοινωνικό επίπεδο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η ανάπτυξή σας έρχεται είτε μέσω των γνώ-
σεων είτε μέσα από τις εμπειρίες σας. Σε
προσωπικό επίπεδο, θα έχετε τη δυνατότητα
να ανοίξετε καινούρια κεφάλαια στη ζωή
σας, ακόμη και με τους ίδιους ανθρώπους,
αλλά με εντελώς καινούριες συνθήκες.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έχετε μία ανησυχία για τα οικονομικά
σας, αλλά σιγά και σταθερά θα μπουν σε
σειρά, κάτι που έχετε αρχίσει και το νιώ-
θετε. Σε προσωπικό επίπεδο, η τάση για
συντροφικότητα έχει φωλιάσει στην καρ-
διά σας και είναι καιρός να σκεφτείτε πιο
μόνιμες φωλιές.   

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Το ενδιαφέρον σας αυτή την περίοδο στρέφε-
ται σε πρόσωπα που λειτουργείτε μαζί συναι-
σθηματικά ή οικονομικά. Ίσως μάλιστα εσείς
των πρώτων ημερών να έχετε την τύχη να
γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα παίξει έναν
καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Αν βρίσκεστε
σε γάμο ή σχέση, κάποια πολύ καλή εξέλιξη
σας περιμένει μέσα από την κοινή σας ζωή.  

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε γεμάτοι ενέργεια και πάθος, ιδίως
εσείς των πρώτων ημερών, όπου νιώθετε
έτοιμοι για νέα ξεκινήματα. Πολύ πιθανόν να
θελήσετε να δημιουργήσετε ένα νέο εργα-
σιακό περιβάλλον με τις επιλογές σας, αλλά
θα υπάρξουν επίσης συναισθηματικοί πει-
ρασμοί στον χώρο της εργασίας σας.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μία αρκετά ευνοϊκή περίοδος αυτή για
εσάς, όπου η Νέα Σελήνη θα σας κάνει πε-
ρισσότερο δημιουργικούς, αλλά και τυχε-
ρούς. Για κάποιους η συναισθηματική σας
ζωή γίνεται ουσιαστικότερη, γεννά όμορφες
στιγμές και αν είστε γονείς, θα δεχτείτε μία
ηθική ικανοποίηση.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η οικογένεια, οι ρίζες σας, αλλά και η βάση
σας είναι εκείνα που θα παίξουν πολύ ου-
σιαστικό ρόλο τις επόμενες μέρες. Αν και
υπάρχουν πολλά άλυτα θέματα μέσα στους
οικογενειακούς σας δεσμούς, θα υπάρ-
ξουν βοηθητικοί παράγοντες για να προ-
χωρήσετε και να φροντίσετε πρώτα την
ψυχική σας ισορροπία και μετά τον ρόλο
σας μέσα στην οικογένεια.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε έντονοι αυτή την περίοδο και νιώθετε
όλα να φωνάζουν μέσα σας. Έχετε αποφα-
σίσει να μιλήσετε και να εκφράσετε εκείνα
που σας χαρακτηρίζουν, είτε το καταλάβουν
οι άλλοι, είτε όχι. Για τους δεσμευμένους, η
επικοινωνία θα παίξει έναν βασικό παρά-
γοντα το επόμενο διάστημα.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Διανύετε μία πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο,
ιδίως εσείς των πρώτων ημερών, όπου θα
δώσετε προτεραιότητα στα οικονομικά, την
ασφάλειά σας και μετά στα υπόλοιπα που
σας χαρακτηρίζουν και σας αντιπροσω-
πεύουν. Η παρουσία του Άρη στο διαμετρικά
απέναντι ζώδιο με το δικό σας, έως τον Μάρ-
τιο 2023, θέλει να κρατάτε χαμηλούς τόνους
στις σχέσεις σας, για να μη φτάσετε σε ορι-
στικές ρήξεις.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με πολλούς πλανήτες στο δικό σας ζώδιο,
είστε πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου.
Ιδίως εσείς των πρώτων ημερών, η Νέα Σε-
λήνη φροντίζει να επεκταθείτε και να
ισορροπήσετε με τις επιλογές σας. Στην
προσωπική σας ζωή τα πράγματα θα εξε-
λίσσονται ανάλογα των προσδοκιών σας
και του προσωπικού σας ωροσκοπίου.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε κάπως κουρασμένοι αυτή την περίο-
δο, εφόσον το 12 ηλιακό σας σπίτι είναι γε-
μάτο από πλανήτες και κυρίαρχη τη Νέα
Σελήνη. Οι αντίπαλοι, ο εαυτός σας, η εργα-
σία, κάτι σας παιδεύει και εσείς παιδεύετε
τους άλλους.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η κοινωνική σας ζωή είναι γεμάτη και τα
σχέδιά σας βρίσκονται σε εγρήγορση. Βάλτε
προτεραιότητες και είναι σίγουρο ότι θα
γευτείτε λίγο πριν τη Νέα Χρονιά την ολο-
κλήρωση ενός πόθου σας.  
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Δ ύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα
σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στο ζώδιο
του Αιγόκερω. Ο Ήλιος και η Σελήνη
μαζί μας καλούν να δεσμευτούμε και

να βγάλουμε εις πέρας τις υποχρεώσεις μας,
αλλά με έναν βοηθητικό τρόπο, ανάλογα με 
το προσωπικό μας ωροσκόπιο. Πέντε πλανήτες
στο ζώδιο του Αιγόκερω, μαζί και η Νέα
Σελήνη, ολοκληρώνουν με ρεαλισμό κάθε νέο
ξεκίνημα. Το γήινο στοιχείο επικρατεί και
ορίζει τα αποτελέσματα των γεγονότων.   
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Πάμε πόλεμο;

Κ
αθημερινά βλέπουμε Τούρκους αναλυ-
τές να δείχνουν στον κοινό τους χάρτες
του Αιγαίου, να αμφισβητούν την ελλη-

νική κυριαρχία σε νησιά, να καταγγέλλουν ότι η
Ελλάδα έχει γίνει αμερικανική βάση. Καθημε-
ρινά βλέπουμε Τούρκους πολιτικούς -στο ανώ-
τερο επίπεδο- να μας απειλούν ότι θα έρθουν
ένα βράδυ ξαφνικά, να… απαιτούν(;) την απο-
στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου και να καταγγέλλουν την Αθήνα για
προκλήσεις!

Πάμε πόλεμο;

Η προφανής ή η επιθυμητή απάντηση θα ήταν
το «όχι». Αλλά ίσως είναι μια λάθος απάντηση, όχι
γιατί μπορεί να γίνει πόλεμος, αλλά γιατί η σιγου-
ριά ότι δεν θα γίνει μπορεί να τον φέρει πιο κοντά. 

Για δεκαετίες συζητούμε το ενδεχόμενο ενός
θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο,
έχουμε εξοικειωθεί με το θέμα, ξορ-
κίζοντας ουσιαστικά έναν ελληνο-
τουρκικό πόλεμο. Αναλυτές μιλούν
για «κάτι μικρό, περιορισμένης
έκτασης και χρονικής διάρκειας»,
μια ελεγχόμενη κρίση. 

Οι… αναλύσεις αυτού του τύπου
περιλαμβάνουν και τη βεβαιότητα
ότι «θα παρέμβουν οι Αμερικανοί
και το θέμα θα τελειώσει» και συνε-
χίζονται με το συμπέρασμα πως «η

Τουρκία θέλει να μας καθίσει στο τραπέζι (για το
Αιγαίο έλεγαν αρχικά, τώρα η ζώνη έχει διευρυν-
θεί με τις θαλάσσιες ζώνες νοτίως της Κρήτης και
τη ΝΑ Μεσόγειο). 

Ακόμη και σήμερα, η πλειονότητα των ανα-
λυτών θεωρεί τις απειλές Ερντογάν, που φθά-
νουν μέχρι το να βομβαρδίσει την Αθήνα(!), τμή-
μα του εσωτερικού πολιτικού παιχνιδιού στη
γειτονική χώρα. 

Ευτυχώς οι αναλύσεις αυτού του τύπου δεν
κυριάρχησαν στην πολιτική και στρατιωτική τάξη
της χώρας. Η εμβάθυνση και διεύρυνση της
στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η αμυντική
συμφωνία με τη Γαλλία, η αγορά σύγχρονων αε-
ροσκαφών και πλοίων δείχνουν ότι η Ελλάδα εί-
ναι έτοιμη για πόλεμο.

Και αυτό, για όσους ανήκουν στη ρεαλιστική
σχολή των διεθνών σχέσεων, είναι πάντα ο ισχυ-
ρότερος παράγοντας αποτροπής. Αλλά, καμιά
φορά, και ένας λόγος επίσπευσης των εξελίξεων.
Γιατί ο αντίπαλος κάνει το λάθος να θέλει να σε
προλάβει (προληπτικός πόλεμος) πριν γίνεις πο-
λύ ισχυρός και του «ξεφύγεις». Και λέμε «λά-

θος», γιατί οι συσχετισμοί δυνάμεων δεν μέ-
νουν ποτέ αναλλοίωτοι στον χρόνο, χωρίς να
είναι αναγκαία η προσφυγή στα όπλα. 

Ο Ερντογάν, όμως, δεν έχει απεριόριστο
χρόνο, για να γράψει το όνομά του στην οθωμα-
νική ιστορία… 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Κύριε πρωθυπουργέ, την τηρήσατε τη δέσμευσή
σας. Δεν κάνατε πρόωρες εκλογές, ακόμη και όταν
κανείς δεν θα σας κατηγορούσε αν το είχατε επιλέ-
ξει. Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσατε τον
Μάρτιο του 2022 να προκηρύξετε εκλογές για τον
Μάιο -χωρίς αιφνιδιασμό- εξαιτίας του πολέμου
στην Ουκρανία. Ακόμη και να αλλάξετε τον εκλογι-
κό νόμο θα ήταν λογικό τότε, με το επιχείρημα ότι
οι καιροί απαιτούν ισχυρές κυβερνήσεις. Και το
φθινόπωρο που μας πέρασε, είχατε την ευκαιρία
να στήσετε κάλπες για να μην πέσουν οι δικές μας
εκλογές μαζί με τους τουρκικές. 

Το είπατε, το κάνατε! Και τώρα είστε στο βου-
νό. Όποια και αν είναι η απόφασή σας, καλό θα
είναι το τοπίο να ξεκαθαρίσει. Τον Ιανουάριο;
Τον Φεβρουάριο; Την άνοιξη; Τον Ιούλιο; Γιατί, δυ-
στυχώς, η Ελλάδα δεν έγινε ποτέ «Δανία του Νό-
του», όπως μας είχε υποσχεθεί ένας προκάτοχός
σας και ο εκλογικός κύκλος συνεχίζει να έχει
επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.
Γιατί, κύριε πρωθυπουργέ, ορισμένοι συνεχί-
ζουν να συμπεριφέρονται σαν λύκος που χαί-
ρεται στην αναμπουμπούλα. Από όλες τις
παρατάξεις, τις τάξεις κ.ο.κ. 

� «Είμαστε το ίδιο αποφασισμένοι να ξαναβγάλου-
με τα κάστανα από τη φωτιά», δήλωσε ο Αλέξης

Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευκλείδη
Τσακαλώτου για το οικονομικό παρασκήνιο της περιό-
δου 2015-2019. Βρε μανία που έχουν οι πολιτικοί μας να
θυσιάζονται για εμάς. Τι καλοί άνθρωποι που είναι…

••••••••••••

� Επανεμφανίστηκε στο ραδιόφωνο ο Λάκης Λαζό-
πουλος με το σύνθημα «Κιμ Γιονγκ Ουν, πίνουν-

τρώνε και ακούν». Μα στα αλήθεια τώρα, είναι η Ελλάδα
Βόρεια Κορέα; Δεν καταλαβαίνουν εκεί στην «Αριστε-
ρά» ότι με τέτοιες υπερβολές (πχ, «έχουμε γίνει Σικά-
γο», «έχουμε γίνει Κολομβία») δεν πείθουν κανέναν;
Και ότι πρώτα από όλα αδικούν την Ελλάδα, αδικούν
τους Έλληνες; 

••••••••••••

� Αφήστε και το άλλο: Που κάθε «αριστερός δια-
νοητής» θεωρεί υποχρέωσή του να μας εξηγεί

πώς μας κοροϊδεύουν οι κυβερνώντες, όταν κυβερνούν

οι άλλοι εννοείται. Μας θεωρούν δηλαδή ηλίθιους, που
θέλουμε κάποιους να μας ανοίξουν τα μάτια και να μας
σώσουν.

••••••••••••

� Ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή ζητά ο Νί-
κος Ανδρουλάκης για κυβέρνηση με σοσιαλδημο-

κρατικό κορμό και πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή,
θέλει να είναι πρώτος με δεύτερο τον ΣΥΡΙΖΑ ή δεύτερος
με τρίτο τον ΣΥΡΙΖΑ ή πρώτος με τρίτο τον ΣΥΡΙΖΑ και σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις να βγαίνουν τα κουκιά. Πάει,
δηλαδή, για το ΠΑΣΟΚ 2.0 ή το ΠΑΣΟΚ plus, με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ σε ρόλο κομπάρσου ή συμπρωταγωνιστή. ΝΔ από τη
μία, λοιπόν, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη.

••••••••••••

� 108 χιλιάδες είναι υποψήφιοι για τις 5.000 και κά-
τι θέσεις στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που διεξάγε-

ται αύριο. Ποιος είπε ότι το Δημόσιο δεν είναι πλέον
όνειρο του Έλληνα; Μερικά πράγματα σε αυτή τη χώρα
δεν αλλάζουν.

Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ…

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Κάτω δεξιά
στη 
φωτογραφία, 
ο Αλέξης
Τσίπρας
είναι; 
Τι να
σκέφτεται 
ο πρόεδρος;


