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Τ
ο κόλπο είναι παλιό… Το παίζανε οι παπα-
τζήδες στο Μεταξουργείο, στην πλατεία
Καραϊσκάκη και στην Ερμού τις δεκαετίες
του ’60 και του ’70. Εδώ παπάς, εκεί παπάς,

πού είναι ο παπάς; Τρία πράγματα χρειάζονται για να
στηθεί το μαγαζάκι. Τσιλιαδόροι, κράχτες και αβαν-
ταδόροι…

Ο πρώτος κύριος με το περίεργο βλέμμα ήταν ο
τσιλιαδόρος. Περίμενε στη γωνία και σήμαινε συνα-
γερμό όταν εμφανιζόταν στο πεδίο του ο «πολιτσμά-
νος». Ο δεύτερος κύριος που περνούσε από δίπλα
σου, δήθεν τυχαία, ήταν ο κράχτης. Ήταν αυτός που
σου άναβε την περιέργεια ώστε να πλησιάσεις ακό-
μα πιο κοντά στην παγίδα που είχε στηθεί πάνω σε
ένα χαρτόκουτο. Ο τρίτος κύριος που σου έπιανε την
κουβέντα ήταν ο αβανταδόρος που σου «πιπίλαγε»
το μυαλό να βάλεις τα λεφτά σου σε ένα παιχνίδι
στημένο.

Ο τέταρτος και τελευταίος κύριος δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο «εδώ παπάς, εκεί πα-
πάς, πού είναι ο παπάς;». «Παιδιά, καθαρές δουλει-
ές, εδώ δεν κλέβουμε, ορίστε, να ο παπάς, τώρα
εδώ, τώρα εκεί, τώρα πού είναι; Βάλτε να πάνε»,
έλεγε ο παπατζής, δανειζόμενος ατάκες από τα ζά-
ρια ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο τυχερό παιχνίδι.

Να πούμε την αλήθεια, χρόνια είχαμε να δούμε
παπατζήδες, μέχρι που εμφανίστηκαν στις εφημερί-
δες. Οι «σύγχρονοι παπατζήδες». Και στήνουν το
ίδιο μαγαζάκι, την ίδια φάμπρικα, μόνο που δεν έχει
τράπουλα. Πετάνε μια είδηση χωρίς καμία απόδειξη
και αμέσως εμφανίζονται οι κράχτες. «Η εφημερίδα
αποκαλύπτει το Σάββατο τον τάδε παρακολουθού-
μενο υπουργό!», δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό
μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα βγαί-
νουν μπροστά οι αβανταδόροι, ο κομματικός στρα-
τός των πληρωμένων τρολ, οι οποίοι αναπαράγουν

τη χωρίς αποδείξεις είδηση ότι ο πρωθυπουργός
παρακολουθούσε τον υπουργό Εργασίας ή τον αρ-
χηγό ΓΕΕΘΑ ή τον μπατζανάκη του μπακάλη της γει-
τονιάς κ.ο.κ. Όλως τυχαίως οι αβανταδόροι ετοιμά-
ζουν copy paste ερωτήσεις για τη Βουλή στηριζόμε-
νοι στις ατάκες του παπατζή.

Με τους παπατζήδες δεν έβγαλε ποτέ κανείς
άκρη. Όταν έβλεπαν τα δύσκολα, έπαιρναν το μαγα-
ζάκι τους και γινόντουσαν καπνός. Όταν έρθει η ώρα
να μιλήσουν με στοιχεία και ντοκουμέντα, απλώς
σφυρίζουν αδιάφορα και συνήθως τους ειδοποιεί ο
τσιλιαδόρος να φύγουν… Τώρα πια οι καιροί άλλα-
ξαν και δύσκολα «τσιμπάει» ο κόσμος. Οι παπατζή-
δες, όμως, δεν το βάζουν κάτω, συνεχίζουν το ίδιο
τροπάρι… Άλλωστε δεν έχουν μάθει, ούτε ξέρουν να
κάμουν κάτι άλλο στη ζωή τους… Ο καθένας ό,τι έχει
πουλάει… 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Ταμπαξής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

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

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

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

ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οι παπατζήδες της δημοσιογραφίας 

Οι σύγχρονοι παπατζήδες
στήνουν το ίδιο

παιχνιδάκι αλλά χωρίς
τράπουλες, με ψεύτικες

ειδήσεις…
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Μ
πορεί τελικά να μην ήταν από
το Μέτσοβο, αλλά από τα Χα-
νιά και τον Ψηλορείτη, σε κά-
θε περίπτωση όμως η ώρα

των αποφάσεων για τον πρωθυπουργό έχει
φθάσει. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να μην
έχει δώσει κανένα δείγμα για την ημερο-
μηνία των εκλογών που έχει στο μυαλό του,
έχει, όμως, ο ίδιος προσδιορίσει ότι θα εί-
ναι στην ανάπαυλα των εορτών που θα κα-
ταλήξει ποια Κυριακή είναι η κατάλληλη
για να στηθούν οι κάλπες της πρώτης εκλο-
γικής αναμέτρησης. 

Ο κύβος μπορεί να έχει ήδη ριφθεί, έστω
και αν χρειαστεί να περάσει ακόμη ένα δί-
μηνο πριν ο πρωθυπουργός ανακοινώσει
επισήμως ότι η χώρα βαίνει στις κάλπες. Οι
επικρατέστερες ημερομηνίες κινούνται
πέριξ της Κυριακής των Βαΐων όπου στην
Ορθοδοξία συνηθίζεται να τρώμε ψαράκι
λόγω νηστείας… 

Στον σχεδιασμό που κάνει το Μέγαρο
Μαξίμου υπάρχει ως δεδομένη η διπλή
κάλπη, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει
καμία πιθανότητα να σχηματιστεί στη χώρα
νέα κυβέρνηση με το σύστημα της απλής
αναλογικής. Επομένως, στο ημερολόγιο
κυκλώνονται αυτομάτως δύο ημερομηνίες,
της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής.

Ο χρησμός Βορίδη 
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-

δης, σε συνέντευξή του στο Mega πριν από
λίγες ημέρες, τόνισε ότι η διαδικασία των
εκλογών θα διαρκέσει περίπου 60 ημέρες.
«Να υπολογίσετε ένα καθαρό διάστημα
δύο μηνών από τη χρονική στιγμή που απο-
φασίσει ο πρωθυπουργός να διαλύσει τη
Βουλή για την όλη διαδικασία», είχε πει χα-
ρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του Μάκη Βορί-
δη αναζωπύρωσαν και τα σενάρια για την
ημερομηνία των εκλογών, καθώς απέφυγε
να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει στην ερώ-
τηση που του τέθηκε την 26η Μαρτίου, τη
2α ή την 9η Απριλίου ως τις κύριες ημερο-
μηνίες που βρίσκονται στο τραπέζι. 

Πρώτη κάλπη πριν από το Πάσχα,
δεύτερη πριν από τις Πανελλαδικές

Το βασικό σενάριο αυτή την ώρα, το οποίο
«φωτογράφισε» ουσιαστικά ο υπουργός
Εσωτερικών, κάνει λόγο για την πρώτη κάλπη
πριν από το Πάσχα και τη δεύτερη πριν από
τις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Με βάση αυτό το σενάριο, οι πρώτες εκλο-
γές θα διεξαχθούν μετά τα μέσα Μαρτίου,
άρα με τη νέα απογραφή, και θα έχουν ολο-
κληρωθεί πριν από τα τέλη Μαΐου, άρα πριν
από τις πανελλαδικές εξετάσεις και πριν από
το «πικ» της τουριστικής περιόδου.

Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση
διασφαλίζει και άλλους δύο παράγοντες,

που θεωρούνται σημαντικοί για το πλαίσιο
μέσα στο οποίο θα στηθούν οι κάλπες: 

Πρώτον, ο βαρύς χειμώνας θα έχει τελει-
ώσει, οπότε οι καιρικές συνθήκες δεν θα
αποτελέσουν ανάχωμα στην προσέλευση
των πολιτών στα εκλογικά κέντρα -κάτι το
οποίο συνυπολογίζουν στο κυβερνητικό
επιτελείο, με δεδομένο ότι στην περιφέ-
ρεια, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αυτό μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε ανασταλτικό παράγοντα

Και δεύτερον, θα έχουν αποτυπωθεί
στην κοινή γνώμη τα οφέλη από τα τελευ-
ταία μέτρα στήριξης που έχουν εξαγγελθεί.
Οι πολίτες θα έχουν ήδη δει στην πράξη και
στον οικογενειακό προϋπολογισμό το μέ-

τρο του market pass, που θα αρχίσει να
εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο, με τα
πρώτα χρήματα να καταβάλλονται στα νοι-
κοκυριά τον Μάρτιο, ενώ θα ολοκληρώνε-
ται και η τρίμηνη παράταση του επιδόματος
για το πετρέλαιο θέρμανσης. 

Σε αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσει κα-
νείς και την εκταμίευση της τρίτης δόσης
από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αναμένεται
τους πρώτους μήνες του 2023, φέρνοντας
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και για τις
επιχειρήσεις.

Ο Μάκης Βορίδης, πάντως, δεν είναι ο
πρώτος υπουργός που «φωτογραφίζει» τις
πιθανές ημερομηνίες των εκλογών. Είχε

προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες ο Θοδω-
ρής Λιβάνιος, υφυπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και ένας άνθρωπος με ρόλο
στις εκλογικές αναμετρήσεις και στο πα-
ρελθόν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «τα logi-
stics δουλεύουν καλύτερα όταν ζεσταίνει ο
καιρός», την ίδια περίοδο που ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σημεί-
ωνε, με νόημα, ότι «το αρνάκι στο χωριό θα
το φάμε με ησυχία». 

Ήρεμη Μεγαλοβδομάδα… 
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, 26

Μαρτίου, 2 Απριλίου και 9 Απριλίου μοι-
άζουν οι πιο πιθανές ημερομηνίες για την
πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με τις πιθα-
νότητες να «γέρνουν» περισσότερο στις
δύο πρώτες Κυριακές του Απριλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η 9η Απριλίου 2023 εί-
ναι η Κυριακή των Βαΐων και όπως όλα δεί-
χνουν, ο στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι
να έχουμε μια ήρεμη Μεγάλη Εβδομάδα μέ-
χρι την Κυριακή του Πάσχα στις 16 Απριλίου.

Οι λίγες αυτές εβδομάδες, άλλωστε, δεν
αλλάζουν τον βασικό πυρήνα της στρατηγι-
κής του Μεγάρου Μαξίμου, που θα συνεχί-
σει με την επαναλειτουργία της Βουλής,
μετά τις εορτές, το νομοθετικό έργο. 

Νομοσχέδια και περιοδείες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προϊδεά-

σει σχετικά τους υπουργούς και τους συ-
νεργάτες του, ενώ μια σειρά νομοσχεδίων
είναι σχεδόν έτοιμη να πάρει την κοινο-
βουλευτική οδό, προκειμένου να φθάσει
στις κάλπες έχοντας υλοποιήσει όσο το δυ-
νατόν περισσότερες από τις προεκλογικές
δεσμεύσεις και το μεταρρυθμιστικό πρό-
γραμμα της κυβέρνησης. Την ίδια περίοδο
αναμένεται να ενταθούν και οι περιοδείες
του πρωθυπουργού, καθώς στην κυβέρνη-
ση δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επικοι-
νωνία του κυβερνητικού έργου και των μέ-
τρων ενίσχυσης που έχουν ληφθεί για νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις. 

Η στρατηγική αυτή, αν προχωρήσει χω-
ρίς απρόοπτα, θα επιβεβαιώσει, όπως ση-
μειώνουν κυβερνητικά στελέχη, και τη δέ-
σμευση του πρωθυπουργού για εξάντληση
της τετραετίας, θέση στην οποία επέμεινε
από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα, παρά
τις εισηγήσεις τις οποίες έχει κατά καιρούς
δεχθεί και τις αντίθετες φωνές που έχουν
ακουστεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και
το κόμμα, που πριν από λίγο διάστημα πρό-
τειναν εκλογές μέσα στον Φεβρουάριο. 

Κάλπες με
νηστεία…

και ψαράκι 

Οι ημερομηνίες εκλογών πριν
από την Εβδομάδα των Παθών
που κυκλώνουν στο Μαξίμου
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Η
υπόθεση της Εύας Καϊλή φαί-
νεται ότι ανακατεύει την τρά-
πουλα μεταξύ ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ -
ΠΑΣΟΚ και δημιουργεί αξιοση-

μείωτα προβλήματα πίεσης στην εκλογική
δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. 

Παρά τις προσπάθειες του Νίκου Αν-
δρουλάκη να αποτινάξει από πάνω του την
υπόθεση της Εύας Καϊλή, οι τελευταίες δη-
μοσκοπήσεις φανερώνουν μια δυσαρέ-
σκεια στην εκλογική δεξαμενή της Χαριλά-
ου Τρικούπη, η οποία συμπιέζει τα ποσο-
στά του κόμματος και οδηγεί σε μικρές -
προσώρας- διαρροές και προς τον ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και προς τη ΝΔ. 

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc
για το «Πρώτο Θέμα», η Νέα Δημοκρατία
συγκεντρώνει 33,4% (άνοδος 0,5%) έναντι
25,3% του ΣΥΡΙΖΑ (άνοδος 0,6%), με τη δια-
φορά να διαμορφώνεται στο 8,1%. Η διαφο-
ρά, δηλαδή, πλησιάζει τα ποσοστά της ψα-
λίδας που είχαν τα δύο κόμματα στις εκλο-
γές του 2019. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να υπο-
χωρεί κατά 1,1%, ποσοστό που ενισχύει τη
ΝΔ κατά 0,5% και τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 0,6%. Η
παράταξη του Νίκου Ανδρουλάκη συγκεν-
τρώνει πλέον ποσοστό 10,5%, το χαμηλότε-
ρο από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν και
ανέλαβε την αρχηγία ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως εκτιμούν αρκετοί αναλυτές, η
υπόθεση Καϊλή ενδεχομένως να ξύπνησε
συναισθήματα άλλων εποχών, όταν παλαι-
ότερα στελέχη του κόμματος είχαν εμπλα-
κεί σε οικονομικά σκάνδαλα και είχαν πλη-

γώσει του ψηφοφόρους του Κινήματος.
Ταυτόχρονα, η σφοδρή πόλωση μεταξύ ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιον ότι δημιουργεί
προβλήματα συσπείρωσης στα μικρότερα
κόμματα, μεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ 
Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει

το εύρημα ότι η πλειοψηφία των πολιτών
τάσσεται υπέρ του σχηματισμού αυτοδύνα-
μης κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία,
ή προκρίνει τη λύση μιας κυβέρνησης συ-
νεργασίας με κορμό τη ΝΔ. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία σε ποσο-

στό 31,1% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση
της ΝΔ, ενώ αν προστεθεί με το ποσοστό
της τάξης του 16,5% που θέλει κυβέρνηση
συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ, οι πολίτες
που θέλουν στην εξουσία την κυβερνητική
παράταξη ανέρχονται σε 47,6%. Παράλλη-
λα, ο πρωθυπουργός φαίνεται να έχει με-
γαλύτερη απήχηση στους πολίτες, με το
47,7% να έχει θετική γνώμη. 

Την ίδια ώρα, θετική άποψη για τον Αλέ-
ξη Τσίπρα έχει το 33,4%, προσπερνώντας
τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έπεσε στο
32,4% (σ.σ.: από τον Μάρτιο έχει χάσει πά-
νω από 10%).

Οι πολίτες που απάντησαν στη δημοσκό-
πηση είπαν κατά πλειοψηφία πως οι εξελί-
ξεις με την Εύα Καϊλή έχουν πρώτα επί-
πτωση για την Ελλάδα και μετά για το ΠΑ-
ΣΟΚ στο οποίο ανήκε.

Το ΠΑΣΟΚ «πληρώνει» 
ακριβά την Εύα Καϊλή

Στην αντεπίθεση επιχειρεί να περάσει το ΠΑΣΟΚ, με
τον Νίκο Ανδρουλάκη να βγαίνει μπροστά και να αρχί-
ζει και πάλι διμέτωπο αγώνα κατά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Πα-
ράλληλα ξεκινά πυκνό πρόγραμμα εξορμήσεων σε όλη
τη χώρα με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη. 

«Οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης είναι
άδικες και ατελέσφορες, γιατί λαμβάνονται με το
βλέμμα στραμμένο στην κάλπη και όχι με το
βλέμμα στραμμένο στα πραγματικά προβλήματα
του ελληνικού λαού», επισήμανε σε δηλώσεις
του ο κ. Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας ότι «το
κόστος ζωής είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώ-
πη και οι μισθοί από τους χαμηλότερους. Για αυ-
τό χρειαζόμαστε μόνιμες, σταθερές, σοσιαλδημοκρατι-
κές επιλογές όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και όχι
προεκλογικού χαρακτήρα όπως αυτές της ΝΔ». 

Ισχυρές ημικρανίες από τα ποσοστά
Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να προ-

καλούν ισχυρές ημικρανίες στον 6ο όροφο της Χαριλά-
ου Τρικούπη. Μετά το σκάνδαλο με την Εύα Καϊλή, το

ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κλειδώνει οριακά το διψήφιο
ποσοστό του που κυμαίνεται πλέον από 10% έως
10,5%. Εκείνο το στοιχείο, όμως, που προκαλεί
εκνευρισμό είναι τα ευρήματα που δείχνουν
πτώση στους ποιοτικούς δείκτες για τον Νίκο Αν-
δρουλάκη. 

Έτσι, λοιπόν, επιχειρούν εκ νέου έναν διμέτω-
πο αγώνα κατά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά δε για το
κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντείνουν την κριτική

τους, καθώς εκτιμούν ότι η προσπάθεια της κυβέρνη-
σης να τους ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ζημιά. Σε
μια προσπάθεια να «ανακατέψει» και πάλι τα ήδη θο-

λωμένα νερά στο πεδίο των συνεργασιών, ο Ανδρουλά-
κης δεσμεύτηκε ότι αυτός δεν θα παραδώσει την εντο-
λή του και θα την τιμήσει. 

«Θέλω ένα μεγάλο ποσοστό, ώστε το ποσοστό αυτό
να είναι κυβερνητική δύναμη με προτεραιότητες το
πρόγραμμά μας. Γιατί ούτε ο κ. Μητσοτάκης είναι φιλε-
λεύθερος ούτε ο κ. Τσίπρας σοσιαλδημοκράτης. Η χώ-
ρα χρειάζεται μια σοβαρή κεντροαριστερή δύναμη για
να κυβερνηθεί ο τόπος με αξιοπιστία και πρόοδο»,
υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναφορικά με την
υπόθεση Καϊλή, επανέλαβε το διαφορετικό υπόδειγμα
πολιτικής συμπεριφοράς με την απόφασή του να τη
διαγράψει αμέσως μόλις έμαθε τις κατηγορίες: «Εδώ,
μιλάμε για μια άλλη συμπεριφορά. Και από αυτή θα
κριθούμε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στις εθνικές εκλο-
γές που έρχονται».

Ανασύνταξη δυνάμεων και διμέτωπος από Ανδρουλάκη 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Τα στοιχεία των τελευταίων
δημοσκοπήσεων φανερώνουν
δυσαρέσκεια στην 
εκλογική δεξαμενή 
της Χαριλάου Τρικούπη



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5
ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο
«εκλογικός συναγερμός» στην
Κουμουνδούρου χτύπησε, ξα-
ναχτύπησε και ξαφνικά μετά
την ψήφιση του προϋπολογι-

σμού στη Βουλή... σίγησε σαν να ήθελε να
αφήσει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν
ήσυχα γιορτές, χωρίς κουβέντες και κόν-
τρες για ψηφοδέλτια, προσανατολισμούς
και συνεργασίες.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματεί-
ας, που ήταν προγραμματισμένη για πριν
από τις γιορτές και έπειτα για το τέλος του
έτους, αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας και τα
ψηφοδέλτια, μεγάλο μέρος των οποίων
αναμενόταν να ανακοινωθεί πριν βγει ο
χρόνος, πήραν παράταση για την επόμενη
χρονιά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως από την προηγούμενη
εβδομάδα αριθμεί 88 βουλευτές, τρεις πε-
ρισσότερους δηλαδή από αυτούς που ξεκί-
νησε τη χρονιά.

Και αυτό καθώς, εκτός από τις Αγγελι-
κή Αδαμοπούλου και Φωτεινή Μπακα-
δήμα, σε ανύποπτο χρόνο εντός του
έτους είχε επιστρέψει στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα του κόμματος και ο δια-
γραφείς το 2021 πρώην υπουργός Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής.

Οι δύο προερχόμενες από το κόμμα Βα-
ρουφάκη βουλευτίνες -αφού πρώτα ανε-
ξαρτητοποιήθηκαν- ανακοινώθηκαν από
τον Αλέξη Τσίπρα σε διαδοχικές αναρτή-
σεις και αποτελούν την πρώτη, κατά κάποι-
ον τρόπο, ανακοίνωση υποψηφιοτήτων
στον ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, μαζί με την απο-
θέωση στον άτυπο επικεφαλής της «Ομ-
πρέλας» Ευκλείδη Τσακαλώτο, οι δύο προ-
σχωρήσεις είναι και το χριστουγεννιάτικο
«δώρο» του προέδρου του κόμματος στην
αριστερή εσωκομματική αντιπολίτευση, η

οποία από το νέο έτος θα πρέπει να «κατα-
πιεί» τα αποτελέσματα της «αμφίπλευρης
διεύρυνσης».

Η τακτική με Ανδρουλάκη
Και αφού ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι είχε να πάρει εξ

ευωνύμων του το πήρε, από το νέο έτος έρ-
χεται η ώρα να κινηθεί προς τα δεξιά στο-
χεύοντας στο Κέντρο. Όχι βέβαια τουλάχι-
στον εμφανώς σε προσχώρηση στελεχών
κεντρώων ή κεντροδεξιών, αλλά απευθυ-
νόμενος σε τέτοια κοινά ενόψει εκλογών.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται και το
«φλερτ» με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεκίνησε
δειλά δειλά το περασμένο καλοκαίρι με τη

δημοσιοποίηση της υπόθεσης επισύνδε-
σης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
και «φούντωσε» με εκείνη της προφυλάκι-
σης της Εύας Καϊλή για το Qatargate στις
Βρυξέλλες.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία να επιτεθεί στη Χαριλάου
Τρικούπη, σε μια επιχείρηση να χρεώσει
το σκάνδαλο στην ηγεσία του και να πιέ-
σει στελέχη που έχουν υποστηρίξει τη
συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποσπώντας
παράλληλα «πράσινους» ψηφοφόρους
και σταματώντας μια τάση «επαναπατρι-
σμού» ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ στο
ΠΑΣΟΚ που διαφαινόταν σε διάφορες

μετρήσεις. Δεν το επέλεξε όμως. Και δεν
το επέλεξε γιατί κατά την εκτίμησή του το
κέρδος από μια τέτοιου είδους επίθεση
στο ΠΑΣΟΚ θα ήταν πρόσκαιρο και μι-
κρό. Αντίθετα, η τακτική του -θεωρεί
πως- μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο
στις εξελίξεις.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο
κομμάτων μπορεί να συνεχίζουν να αγνο-
ούνται σε επίπεδο κορυφής, όμως πλέον
εκτός από τις επαφές στελεχών αρχίζει να
δίνεται και δημόσιο «βήμα» στον διάλογο
για την προοπτική της «προοδευτικής δια-
κυβέρνησης». Στελέχη του ΠΑΣΟΚ με προ-
σωπική κόντρα που κρατάει χρόνια με τον
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μοιάζουν προς το παρόν
εμπόδιο ανυπέρβλητο για μια τέτοια συ-
νεργασία, όμως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτι-
μούν ότι οι κάλπες και το αποτέλεσμά τους
θα φέρουν μπροστά σε κρίσιμες αποφά-
σεις τη Χαριλάου Τρικούπη.

Φλερτ με διπλό στόχο
Το φλερτ της Κουμουνδούρου με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει διπλό

στόχο. Να εξασφαλίσει τη συναίνεση του μοναδικού ρεαλιστικού δυνάμει εταίρου
σε ένα κυβερνητικό σχήμα και επειδή αυτό φαντάζει αρκετά δύσκολο, σύμφωνα
με τα μέχρι τώρα δεδομένα όλων -ανεξαιρέτως- των μετρήσεων, να καταστήσει
ανέφικτο κάθε σενάριο που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να συνεργάζεται μετεκλογι-
κά με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση. Κάτι τέ-
τοιο θα άφηνε τη Νέα Δημοκρατία με μοναδικό πιθανό εταίρο σε σχηματισμό συμ-
μαχικής κυβέρνησης τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενδεχόμενο που η Πειραιώς έχει
αποκλείσει σε κάθε πιθανό τόνο.

Με το νέο έτος ο Αλέξης
Τσίπρας θα στρίψει το καράβι...
δεξιότερα προς το Κέντρο

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος
η «ανακωχή» με
την εσωκομματική
αντιπολίτευση 



O
σο πλησιάζουμε προς τις εκλο-
γές στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντο-
γάν θα θέλει να ελέγχει ακόμη
περισσότερο πρόσωπα και κατα-

στάσεις που μπορεί να τσαλακώσουν το προ-
φίλ του χάνοντας σε ψήφους. Έτσι λοιπόν μια
αγγελία του Reuters τον ενόχλησε, αδιαφο-
ρώντας ότι ο ειδησεογραφικός οργανισμός
είναι ένας από τους μεγαλύτερους και εγκυ-
ρότερους στον κόσμο.

Έγραφε λοιπόν η επίμαχη αγγελία: «Αναζη-
τούμε έναν δυναμικό και έμπειρο δημοσιο-
γράφο που θα βοηθήσει να ηγηθεί μιας ειδη-
σεογραφικής ατζέντας από την Τουρκία, χώ-
ρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μια περιφε-
ρειακή δύναμη με τεράστια επιρροή στην ευ-
ρωπαϊκή και μεσανατολική ασφάλεια. Ο πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταμόρφωσε
την Τουρκία κατά τις δύο δεκαετίες της εξου-
σίας του, απομακρύνοντάς την από τις σύγ-
χρονες κοσμικές παραδόσεις και μετατρέ-
ποντάς τη σε μια διεκδικητική, διπλωματική
και στρατιωτική παρουσία σε περιοχές που
εκτείνονται από τον Νότιο Καύκασο έως τη
Βόρεια Αφρική.

Χρειαζόμαστε κάποιον με ισχυρές δεξιότη-
τες γραφής και σύνταξης ρεπορτάζ που να
μπορεί να προσφέρει ρεπορτάζ σε βάθος και
ταυτόχρονα να υποστηρίζει την υψηλών επι-
δόσεων δημοσιογραφική μας ομάδα που κα-
λύπτει μια κρίσιμη καμπή της εξουσίας του
Ερντογάν - με τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό
και την πληγωμένη λίρα να απειλούν συνδυα-
στικά την υποψηφιότητά του για επανεκλογή
τους επόμενους μήνες. Η Τουρκία είναι μια
από τις σημαντικότερες αναδυόμενες αγορές
παγκοσμίως. Η οικονομία, η πολιτική, η δι-
πλωματία και οι στρατιωτικές επεμβάσεις της
παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον για τους
πελάτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για
τους αναγνώστες στις δικές μας ψηφιακές
πλατφόρμες.

Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι ένας
ισχυρός δημοσιογράφος και συγγραφέας
με ματιά συναρπαστικής αφήγησης και ικα-
νότητα να διαπερνά μια συχνά συγκεχυμέ-
νη εικόνα για να αφηγείται μια καλά πλαι-
σιωμένη και ισορροπημένη ιστορία, αποτυ-
πώνοντας την πολιτική και οικονομική ση-
μασία των γεγονότων και τις διεθνείς προ-
εκτάσεις τους. Ο αναπληρωτής επικεφαλής
του γραφείου θα συνεργάζεται επίσης με
τους ρεπόρτερ μας στην Άγκυρα και την
Κωνσταντινούπολη για την εκπόνηση και
ανάπτυξη επιχειρηματικών και ερευνητι-

κών ιστοριών μεγαλύτερης διάρκειας».

«Πολιτικό μανιφέστο»
Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη αγγε-

λία ήταν μεγάλη σε έκταση, αλλά έδινε ξεκά-
θαρα το στίγμα του πρακτορείου και τη γραμ-
μή που θα ήθελε να ακολουθήσει ο επιλαχών
δημοσιογράφος. Ο πρόεδρος της Τουρκίας
αντέδρασε μέσω του επικεφαλής Επικοινω-
νίας της Προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν
Αλτού. Σύμφωνα με τη «Sabah», ο κ. Αλτούν
δήλωσε ότι «το Reuters φαίνεται να απομα-
κρύνεται από τα γεγονότα και, αντ’ αυτού, να
χρησιμοποιεί μια μεροληπτική οπτική γωνία
για το τι συνέβη στις “σύγχρονες κοσμικές
παραδόσεις” στην Τουρκία κατά τη διάρκεια

της διακυβέρνησης του προέδρου Ερντογάν.
Αυτές οι δηλώσεις θα είχαν νόημα μόνο σε
ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο».

Την ίδια στιγμή το τουρκικό πρακτορείο
Anadolu χαρακτήρισε την αγγελία «πολιτικό
μανιφέστο» κατά του Ερντογάν, την ώρα που
ο επικεφαλής του γραφείου του Reuters
στην Τουρκία Τζόναθαν Σπάισερ θεωρείται
«απειλή» για την τουρκική κυβέρνηση. Θυ-
μίζουμε ότι η Τουρκία είχε περάσει νόμο
εναντίον της «παραπληροφόρησης» με τη
λογική ότι οποιοσδήποτε διαδίδει «ψευδείς
πληροφορίες» για θέματα ασφάλειας ή δη-
μόσιας τάξης θα είναι αντιμέτωπος με τριετή
ποινή φυλάκισης. Στο παρελθόν ο Ερντογάν
είχε απευθύνει ένα δριμύ κατηγορώ κατά
των διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία
θεωρεί υπεύθυνα για την εικόνα που έχει
δημιουργηθεί για την Τουρκία.

«Αντί ο διεθνής Τύπος να αναφέρεται στις
επιτυχίες της Τουρκίας στο εξωτερικό και
στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στο
εσωτερικό της, κάθε μέρα εξαπολύει επιθέ-
σεις κατά του ίδιου προσωπικά. Δεν χρειάζε-
ται να πω ότι αρνούμαι να δώσω σημασία
στους αχρείους τίτλους που στοχεύουν το
πρόσωπό μου σχεδόν κάθε μέρα», είχε δη-
λώσει πριν από έναν χρόνο.
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Προετοιμασίες για την εξουδετέρωση της ελληνικής αεράμυ-
νας κάνουν οι Τούρκοι, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της
γείτονος.
Ειδικότερα, αναφέρουν ότι ετοιμάζουν UAV που θα δύναται να αν-
τιμετωπίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή την ελληνική αεράμυνα, θα
κάνει «ηλεκτρονικό πόλεμο», ενώ θα είναι αεριωθούμενο. Σύμ-
φωνα με τις αναφορές τους, πρόκειται για το τουρκικό αεροσκά-
φος Anka-3 MIUS, το οποίο «θα απογειωθεί τους επόμενους μή-
νες και θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί στο ραντάρ». Επιπλέον, η
τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Yeni Safak» παρουσία-
σε τα εντυπωσιακά γραφικά του Anka-3.
Το Anka-3 «θα είναι αεριωθούμενο και θα είναι πολύ πιο γρήγορο

από τα Anka και Aksungur (Anka-2) που παρήγαγε η TAI στο πα-
ρελθόν», σημειώνει η τουρκική star.com. Βάσει των τουρκικών

δημοσιευμάτων, το νέο τουρκικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα
θα μπορεί να διεξάγει επίθεση με πολλά διαφορετικά πυρομαχι-
κά που χρησιμοποιούνται από αέρα σε ξηρά, κυνήγι εχθρικών
ελικοπτέρων, ελικοφόρων αεροπλάνων και UAV με πυρομαχικά
αέρος αέρος. 
Παράλληλα, θα είναι σε θέση να διεξάγει ηλεκτρονικό πόλεμο,
ενώ, όπως σημειώνεται, «θα εξουδετερώνει εχθρικά συστήματα
ραντάρ και αεράμυνας». 
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, θα μπορεί να μεταφέρει περισ-
σότερα πυρομαχικά και επειδή ο σχεδιασμός του είναι χωρίς ου-
ρά, θα αφήνει μικρότερο ίχνος στα ραντάρ.

Μίλτος Σακελλάρης

Ετοιμάζουν «αόρατα» πολεμικά drones στην Άγκυρα

Γιατί ο Ερντογάν έγινε
«Τούρκος» με το Reuters

Η αγγελία του διεθνούς
ειδησεογραφικού
πρακτορείου τσαλάκωσε 
την εικόνα του «σουλτάνου»
αποδομώντας πλήρως 
την πολιτική του καθεστώτος

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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Άλλοι κόσμοι...  

Είδατε τις χριστουγεννιάτικες κάρτες της
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ; Μιλάμε για δύο διαφορε-
τικούς κόσμους. Στην κάρτα της ΝΔ υπάρ-
χουν οι λέξεις «Χριστούγεννα» και «οικογέ-
νεια». Στην κάρτα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα
ξερό «χρόνια πολλά» και κάτι άσχετες γραμ-
μές. Ούτε η γέννηση του Ιησού ούτε η οικο-
γένεια… Ααα, με συγχωρείτε, αναφέρεται
και η έκφραση «δικαιοσύνη παντού». Το
γνωστό «εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε κάθε λέ-
ξη του Συντάγματος». 

Άπατο το 519c

Μόνοι τους τα γράφουν, μόνοι τους τα ανα-
παράγουν και μόνοι τους χαίρονται στο Twit-
ter. Μετά τον Κωστή Χατζηδάκη, σειρά στο
μυθιστόρημα είχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κων-
σταντίνος Φλώρος, τον οποίο δήθεν παρακο-
λουθούσε η ΕΥΠ, και διάφορες άλλες ασυ-
ναρτησίες. Απόδειξη; Του το είπε, λέει, μια
πηγή… Μαζεύτηκαν λοιπόν όλα τα τρολ των
0,60 και μες στην τρελή χαρά αναπαρήγαγαν
το ρεπορτάζ μιας αόριστης πηγής. Το κακό
για τους ίδιους είναι ότι πλέον δεν τους λαμ-
βάνει κανείς στα σοβαρά, με την μπουρδολο-
γία 519c να πηγαίνει άπατη… 

Υπέρ αυτοδύναμης
κυβέρνησης 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της
Marc ότι η πλειοψηφία των πολιτών τάσσε-
ται υπέρ του σχηματισμού αυτοδύναμης κυ-
βέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία ή προ-
κρίνει τη λύση μιας κυβέρνησης συνεργα-
σίας με τη συμμετοχή της ΝΔ. Συγκεκριμέ-
να, η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό
31,1% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της
ΝΔ, ενώ αν αθροιστεί το ποσοστό της τάξης
του 16,5% που θέλει κυβέρνηση συνεργα-
σίας με κορμό τη ΝΔ, οι πολίτες που επιθυ-
μούν στην εξουσία την κυβερνητική παρά-
ταξη ανέρχονται σε 47,6%.

Ο Κυριάκος και 
ο Τζίμης από 
την Κυψέλη...

Ότι θα διάβαζε Χωμενίδη ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δεν του το είχα, για
να πω την αλήθεια. Ειδικά το βιβλίο «Ο

Τζίμης στην Κυψέλη».
Ο «Τζίμης στην

Κυψέλη» είναι
το ρέκβιεμ
όσων ανε-
παισθήτως
μένουν πίσω

σε έναν κό-
σμο που αλλά-

ζει ραγδαία. Η επί
του φοβερού βήμα-

τος απολογία ενός καλού ανθρώπου
που απλώς τον ξεπερνάει η εποχή…
Άβυσσος η ψυχή του Κυριάκου. 

Άνοιξε το στόμα της η Εύα

Ο Άδωνις και τα ναυπηγεία  
«Μετά την ψήφιση της τρο-

πολογίας μας για τα Ναυπη-
γεία Ελευσίνας σήμερα μπήκε
στο ναυπηγείο και δεύτερο
πλοίο, από τον κ. Ανδρέα
Μαρτίνο αυτήν τη φορά. Αυτά
τα δύο πλοία θα είχαν πάει
στην Τουρκία αν δεν είχαμε
κρατήσει ανοικτή την Ελευσί-
να. Πάμε γερά!», έγραψε ο
υπουργός Ανάπτυξης στο
Twitter. Δεν έχει άδικο ο
Άδωνις Γεωργιάδης, αν φαν-
ταστεί κανείς ότι η ναυπηγική
μας βιομηχανία ήταν πεθαμέ-
νη όλα αυτά τα χρόνια. 

Τ
α νέα από Βρυξέλλες αναμέ-
νεται να είναι καταιγιστικά. Σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι

έρευνες για το Qatargate, με την ιτα-
λική εφημερίδα «La Repubblica» να
γράφει ότι η βελγική δικαιοσύνη
ετοιμάζει αιτήματα για άρση ασυλίας
και άλλων ευρωβουλευτών που φέ-
ρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στο μι-
κροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν ο
Ιταλός ευρωβουλευτής Αντρέα Κο-
τσολίνο και άλλοι δύο - ο Μαρκ Τα-
ραμπέλα και η Μαρί Αρενά. Υπενθυ-
μίζεται ότι, όπως έχει ήδη γράψει η
«Fatto Quotidiano», η Εύα Καϊλή κα-
τά τη διάρκεια των ανακρίσεων φέ-
ρεται να έχει κατονομάσει αρκετούς
που εμφανίζονται να εμπλέκονται
στο σκάνδαλο. Καλά ξεμπερδέμα-
τα... αν και δεν το βλέπω. 

Παρακολου-
θούσα αυτά τα

βίντεο που ανε-
βάζει ο πρόεδρος

Αλέξης στα social media από τις
περιοδείες του. Τον ίδιο εξοργι-
σμένο νεαρό, τον οποίο προχθές
έβγαλαν ως τυχαίο Κορυδαλ-
λιώτη, μας τον είχαν ξαναπασά-
ρει στις 7/5/22 ως τυχαίο Κερα-
τσινιώτη. Μιλάμε για ιλαροτρα-
γωδία... 



Ε
μεινε στην Αθήνα τελικά ο πρόεδρος
Νίκος ο κραταιός… Πού να πάει; Έχει
τόσα πολλά στο κεφάλι του… Προτίμη-
σε να πάει στο ΕΚΑΒ και με τους εργα-

ζομένους εκεί αντάλλαξε ευχές ανήμερα τα Χρι-
στούγεννα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε μέσω ασυρμάτου τα
πληρώματα του ΕΚΑΒ για το έργο και την προ-
σφορά τους. «Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες
και σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα είχα την ιδι-
αίτερη τιμή να ανταλλάξω ευχές με τους εργαζο-
μένους του ΕΚΑΒ και να ακούσουμε τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά», είπε και
πρόσθεσε με έμφαση: «Για εμάς είναι χρέος η
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά τη
δοκιμασία της πανδημίας αλλά και εν μέσω της
οικονομικής κρίσης, που αυξάνει το κόστος ζωής.
Είναι αδιανόητο ο ελληνικός λαός να πληρώνει τις
τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την
υγεία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τα αγγλικά του Τσίπρα
Το καλύτερο που άκουσα για τους Συριζαίους σε

χριστουγεννιάτικο τραπέζι ήταν το ακόλουθο:
«Κοροϊδεύουν τα γαλλικά του Δημητρακόπουλου
αυτοί και αυτές που στα αγγλικά του Τσίπρα νόμι-
ζαν ότι μιλάει ελληνικά με αγγλική προφορά». Κα-
ταπληκτικό. 

TΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Τον Μίνωα Μάτσα στη σκηνή χειροκρότησε
πριν από λίγες μέρες η οικογένεια Καραμαν-
λή. Η Νατάσα, η Αλίκη και ο Αλέξανδρος
αποφάσισαν να χαρούν τον οικογενειακό
τους φίλο Μίνωα Μάτσα να παίζει πιάνο στη
σκηνή του Gazarte, στο Γκάζι. Στην παρέα
τους ήταν, βέβαια, και η Όλγα Κεφαλογιάννη,
η οποία υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά τη
Νατάσα και τα δίδυμα καμάρια της, που όπο-
τε τους το επιτρέπουν οι φοιτητικές τους
υποχρεώσεις συνοδεύουν τη μητέρα τους σε
εκδηλώσεις! Ο πρόεδρος Κώστας Καραμαν-
λής δεν ήταν εκεί. Άλλωστε ο πρώην πρωθυ-
πουργός δεν συνηθίζει να εμφανίζεται σε
μεταμεσονύκτιες εξόδους.

Βόλτα στα καταστήματα για την κίνηση στην
αγορά, αλλά και αγορές για τον γιο του έκανε ο
Άδωνις Γεωργιάδης την παραμονή των Χρι-
στουγέννων. Ο υπουργός Ανάπτυξης, αφού
επισκέφθηκε νωρίς το πρωί τη Βαρβάκειο,
όπου διαπίστωσε ότι «οι τιμές είναι πολύ κα-
λές», μαζί με τον Αναστάσιο-Αλκαίο, τον γιο
του με την Ευγενία Μανωλίδου, πήγε σε κατά-
στημα γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών στην πε-
ριοχή του Κολωνού. Αφού εξήρε τα πολλά και
ποιοτικά παιχνίδια που βρίσκονται στο καλάθι
του Αϊ-Βασίλη, στα οποία, όπως είπε, πέφτουν
και οι τιμές, ο Άδωνις Γεωργιάδης «σύστησε»
τον γιο του στην κάμερα. Χωρίς τρακ, ο μικρός
Αλκαίος έσπευσε να εξηγήσει τι παιχνίδια πή-
ρε, με τον πατέρα του αναμφίβολα να τον καμα-
ρώνει. Μη σας πω ότι ο Γεωργιάδης τζούνιορ
γράφει καλύτερα στην κάμερα από τον μπαμπά!

Όλοι πλην του Καραμανλή 

Πάντως, οφείλω να αναγνωρίσω ότι στο ΠΑ-
ΣΟΚ δέχονται αλύπητα χτυπήματα από τη
μοίρα. Εκεί που «ξεφορτώθηκαν» την Εύα
Καϊλή, η οποία σύμφωνα με την ηγεσία του
κόμματος
αποτελούσε
δούρειο ίππο
της ΝΔ, τους
έρχεται κι άλ-
λος τέτοιος
ίππος, αφού
τη θέση της
στην Ευρω-
βουλή θα πά-
ρει ο Νίκος
Παπανδρέου,
ο οποίος έχει
πολλές φορές
εκφραστεί με
καλά λόγια για
την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη. Πριν από κάνα μήνα ο Νίκος
(ο αδερφός του ΓΑΠ) αποθέωνε την κυβέρ-
νηση και τον Άδωνι Γεωργιάδη για το «καλά-
θι του νοικοκυριού». Ωιμέ, τι κακό τους έχει
βρει εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη;

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ο γιος του Άδωνι πιο
άνετος από τον μπαμπά του

Οι υπουργοί που «τρέχουν»
ήδη προεκλογικές καμπάνιες

Δεν πήγε
πουθενά ο Νίκος 

Η αναμονή της ανακοίνωσης για την ημερο-
μηνία των εκλογών φαίνεται ότι… αγχώνει
περισσότερο τους υπουργούς παρά τους υπο-
ψήφιους βουλευτές χωρίς κυβερνητικό θώ-
κο! Και αυτό διότι οι υπουργοί πρέπει να
έχουν έτοιμο τον «φάκελο» των επιτευγμά-
των τους ακριβώς τη στιγμή της ανακοίνωσης
του πρωθυπουργού! Και μπορεί όλοι να λένε
ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετρα-
ετίας», κάπου, όμως, περνά από το μυαλό τους
και το ενδεχόμενο του… αιφνιδιασμού! Του-
λάχιστον δύο υπουργοί έχουν ήδη αναθέσει
σε εταιρείες την προετοιμασία του εκλογικού
υλικού τους και όπως μαθαίνουμε, θέλουν να
«τρέξει» πολύ γρήγορα η παραγωγή του! Και
πιέζουν και αγχώνονται και θα ήθελαν να εί-
ναι όλα έτοιμα… χθες! 

Χ
ρο
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Μ
ε την ανάπαυλα του πολεμιστή πριν από την τελική μάχη μοιάζουν αυτές οι
εορταστικές διακοπές για τους αρχηγούς, καθώς είναι πλέον κοινό μυστικό
ότι πριν από τις διακοπές του Πάσχα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει γίνει η
πρώτη εκλογική αναμέτρηση. 

Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, έδωσαν την ευκαιρία στον πρωθυπουργό να περάσει λίγες
ημέρες ξεκούρασης στα Χανιά, προορισμός που επελέγη τελικά αντί του Μετσόβου, κα-
θώς στο… βουνό θα ήταν μάλλον αβέβαιο αν ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να μείνει
έστω για λίγο μόνος, μετά την «έκρηξη» κρατήσεων από στελέχη και κομματικούς πα-
ράγοντες, που έσπευσαν να μεταβούν στην περιοχή όταν έγινε γνωστό ότι προτίθετο να
περάσει εκεί τις γιορτινές ημέρες. 

Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας προτίμησε να πάει στο σπίτι του στο Σούνιο, «για λί-
γο», όπως έλεγαν συνεργάτες του, χωρίς να διευκρινίζουν αν η εορταστική απόδραση
θα συνεχιζόταν και κάπου αλλού… Το βέβαιο είναι ότι, την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές, το μόνο γνωστό είναι ότι περιλαμβάνονται στα προγράμματα και των δύο τα…
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, το Σάββατο!

Με ποια
τραγουδίστρια και
τον σύντροφό της
έγινε έξαλλος 
ο Πλεύρης;   

Ο υπουργός Υγείας Θάνος

Πλεύρης είδε μια φωτογραφία να

κυκλοφορεί στα social media και

έγινε έξαλλος. Είδε τη Δέσποινα

Βανδή και τον ηθοποιό Βασίλη

Μπισμπίκη σε νυχτερινό κέντρο

με τον τελευταίο να καπνίζει στο

εσωτερικό του μαγαζιού! Αμέ-

σως λοιπόν έκανε retweet τη

φωτογραφία και έγραψε: «Επει-

δή ο αντικαπνιστικός νόμος και

ισχύει και εφαρμόζεται ήδη, με

βάση αυτήν τη φωτογραφία κι-

νείται η διαδικασία να επιβληθεί

το πρόστιμο στο μαγαζί και σε

όσους παρανομούν.  Ο νόμος

ισχύει για όλους και το κάπνισμα

στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟ-

ΡΕΥΕΤΑΙ». 

Συνάντηση Μητσοτάκη 
με την τυφλή 
TikToker Άννα Μπλαν
Μήνυμα στήριξης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντη-
σή του με την τυφλή TikToker Άννα Μπλαν, με την οποία είχε συναντηθεί ξανά. Στο
Μέγαρο Μαξίμου πήγε και η πρόεδρος του κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας»  Ζωή
Γερουλάνου. Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Συναντηθήκαμε ξανά με την
@annabalan__ και τον Nitro για να ανταλλάξουμε ευχές. Μαζί μας η πρόεδρος του
κέντρου “Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας” Ζωή Γερουλάνου, με την οποία είχαμε μια πολύ
ουσιαστική συζήτηση!».

Στο πλαίσιο των ευχών που όλοι οι πολιτικοί
στέλνουν, ο εκ Καλαμάτας ορμώμενος πρώην
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (και πρώην διαιτητής)
Πέτρος Κωνσταντινέας ευχήθηκε «Καλά Χρι-
στούγεννα» και όχι «Δικαιοσύνη παντού»
όπως εύχεται επισήμως η Κουμουνδούρου.
Και όχι μόνο αυτό. Το χριστουγεννιάτικο
πνεύμα μπήκε μέσα του και με ανάρτηση στο
Twitter εύχεται χρόνια πολλά σε όλους, ακό-
μη και σε αυτούς που πιστεύουν στην… κυβέρνηση. Πρόεδρε, ρίξ’ του
κόκκινη κάρτα, ξέφυγε και πήγε στον δρόμο της ορθοδοξίας… 

Πόσο μας καίει 
η υπόθεση της Εύας; 

Στη δημοσκόπηση της Marc για το
«Πρώτο Θέμα» οι πολίτες που απάντη-
σαν στη δημοσκόπηση είπαν κατά πλει-
οψηφία πως οι εξελίξεις με την Εύα Καϊ-
λή έχουν πρώτα επίπτωση για την Ελλά-
δα και μετά για το ΠΑΣΟΚ στο οποίο
ανήκε. Πάντως το θέμα με την Εύα Καϊλή
βρίσκεται μόλις ένατο ανάμεσα στα ζη-
τήματα που «καίνε» τους πολίτες. Ο πό-
λεμος στην Ουκρανία απασχολεί κατά
22,2%, ενώ το θέμα της Εύας Καϊλή συγ-
κεντρώνει 9,5%. Οι παρακολουθήσεις
βρίσκονται στο 16,2%. Το θέμα των υπο-
κλοπών, δηλαδή, φαίνεται να απασχολεί
αλλά όχι να επηρεάζει με κάποιο τρόπο
την ψήφο των πολιτών.

Ήρθε ο λογαριασμός για
τους «Δεν πληρώνω»

«Μαύρα» Χριστούγεννα έκανε αρχαι-
ολόγος που ανήκε στο κίνημα «Δεν πλη-
ρώνω» και κλήθηκε να πληρώσει πρό-
στιμο 21.787 ευρώ. Ο «αρνητής διοδίων»
περνούσε επί τρία χρόνια από σταθμούς
διοδίων χωρίς να πληρώνει, διότι είχε
ακούσει τον πρόεδρο Αλέξη και τους
υπόλοιπους επαναστάτες ότι δεν χρει-
άζεται να πληρώνουν! Φιλική συμβουλή
της στήλης: Πλατεία Ελευθερίας 1 είναι
τα γραφεία του κόμματος, πηγαίντε εκεί
με το πρόστιμο, θα σας βοηθήσουν. Άλ-
λωστε είναι υπέρμαχοι του «Δικαιοσύνη
παντού». Δεν θα σας αφήσουν έτσι. Θα
σας το πληρώσουν 100%.

H ανάπαυλα του πολεμιστή 

Εκτός γραμμής ο Κωνσταντινέας 
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«Ν
ερό στο φυσικό αέριο μεταξύ Ντόχας και
ΕΕ; Η σχέση αναμένεται να γίνει πιο δύ-
σκολη», γράφει η «Le Soir». H διπλωματι-
κή ένταση ωστόσο, σημειώνει, δεν πρέπει

να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις συμβάσεις υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου (LNG): ο πωλητής χρειάζεται τον πε-
λάτη του και το αντίστροφο.

Το Κατάρ απειλεί: τα απόνερα του Qatargate θα μπορού-
σαν να έχουν «αρνητικό αντίκτυπο» στην παροχή φυσικού
αερίου. Η προειδοποίηση διατυπώθηκε την περασμένη
Κυριακή από διπλωμάτη του Κατάρ. Και αυτό γιατί το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αρνηθεί την πρόσβα-
ση στο ημικύκλιο σε οποιονδήποτε εκπρόσωπο του εμιρά-
του, την ώρα που η εν εξελίξει έρευνα για το Qatargate
επεκτεινόταν σε πιθανές πιέσεις από το Μαρόκο.

Αρνητικός αντίκτυπος
«Η απόφαση να επιβληθεί ένας τέτοιος περιορισμός

διακρίσεων στο Κατάρ, περιορίζοντας τον διάλογο και τη
συνεργασία πριν από το τέλος της νομικής διαδικασίας, θα
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκό-
σμια συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και
στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για την παγκόσμια ενερ-
γειακή λειψυδρία και ασφάλεια», είπε ο απεσταλμένος της
Ντόχας, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του είναι «μεγάλος
παγκόσμιος προμηθευτής» υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου (LNG). «Το Κατάρ είναι ένας σημαντικός προμηθευτής
LNG στο Βέλγιο», πρόσθεσε ο διπλωμάτης του Κατάρ.

«Κατανοούμε την οργή, αν όχι την προσβεβλημένη στά-
ση του ενόχου που πιάστηκε στα χέρια, κατηγορία που μέ-
νει να αποδειχθεί. Είναι όμως αξιόπιστη η απειλή;», διε-
ρωτάται ο αρθρογράφος της «Le Soir». Στα ευρωπαϊκά θε-
σμικά όργανα, κανείς δεν ελαχιστοποιεί τη σοβαρότητα
των υποψιών για διαφθορά. Και τις πιθανές επιπτώσεις
τους στην ποιότητα των διμερών σχέσεων.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, μιλώντας «off the re-
cord», υπενθυμίζει ότι το Κατάρ «έπαιξε πολύ σημαντικό
ρόλο» στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
στις 24 Φεβρουαρίου, προσφέροντας τις υπηρεσίες του
φυσικού αερίου όταν η ΕΕ αποφάσισε να καταργήσει στα-
διακά το ρωσικό φυσικό αέριο ενώ το Κρεμλίνο έκλεισε τις
πύλες. «Αλλά δεν είμαι αφελής: (αυτή η ιστορία) θα κάνει
τη σχέση πολύ πιο δύσκολη», προσθέτει.

Ανησυχία και… συνεργασία
Ο ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ

Ζοζέπ Μπορέλ συζήτησε την υπόθεση με τον υπουργό
Εξωτερικών του Κατάρ στις 20 Δεκεμβρίου, στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφής για τη Μέση Ανατολή στην Ιορδανία.
«Συζήτησα όχι μόνο τα περιφερειακά ζητήματα και τις δι-
μερείς μας σχέσεις που έχουν σημειώσει θετική εξέλιξη
τον τελευταίο καιρό, αλλά και τις συνεχιζόμενες έρευνες
για διαφθορά κατά μελών και προσωπικού του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου που διενεργούνται από τις βελγικές Αρ-
χές», αναφέρει ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ στο
μπλογκ του, σε δημοσίευση την παραμονή των Χριστου-
γέννων.

«Έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για αυτό το σοβαρό
θέμα και υπογράμμισα την πολιτική μηδενικής ανοχής της
ΕΕ στο εν λόγω ζήτημα», συνεχίζει ο ύπατος εκπρόσωπος
της ΕΕ. «Οι ομόλογοί μας αρνήθηκαν ότι το Κατάρ εμπλέ-
κεται σε αυτό το θέμα, λυπούνται που δεν ενημερώθηκαν
επίσημα για τους ισχυρισμούς από τις αντίστοιχες Αρχές

και δεν εκτιμούν ότι κρίνονται με βάση εικασίες των μέσων
ενημέρωσης. Συμφωνήσαμε να υποστηρίξουμε πλήρως
μια εις βάθος έρευνα από τις βελγικές δικαστικές Αρχές
και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ρί-
ξουμε φως σε αυτό το θέμα».

Ερωτηθείς την Τετάρτη για το χρονοδιάγραμμα «ομαλο-
ποίησης» των σχέσεων με το Κατάρ, ο εκπρόσωπος της
Επιτροπής απάντησε απότομα: «Δεν έχω ακούσει για μη
κανονικές σχέσεις με το Κατάρ. Η ΕΕ έχει διπλωματικές
σχέσεις με το Κατάρ. Συνεργαζόμαστε με το Κατάρ σε παγ-
κόσμια, περιφερειακά, διμερή ζητήματα και αυτή η συνερ-
γασία συνεχίζεται».

Αέριο και «ηθική»
Το Κατάρ φιλοξενεί το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα

φυσικού αερίου στον κόσμο μετά τη Ρωσία. Είναι ο τέταρ-
τος παραγωγός και ο πρώτος εξαγωγέας μεταξύ των παρα-
γωγών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, πρώτα
στην Ασία. Επιπλέον, το εμιράτο καταβάλλει μια τεράστια
προσπάθεια να αυξήσει την παραγωγή του, ιδίως χάρη στις
επενδύσεις της γαλλικής εταιρείας TotalEnergies, σε ση-
μείο να διεκδικεί την πρώτη θέση μεταξύ των εξαγωγέων
έως το 2026, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς.

Αυτή η επιχείρηση, ωστόσο, έχει νόημα μόνο εάν η χώρα
βρει διεξόδους. Η ΕΕ θα ήταν ιδανική, καθώς οι τιμές είναι
υψηλές. Το Κατάρ ήταν ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος προμη-
θευτής LNG στην ΕΕ το 2021, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα αρχεία του φυσικού αερίου και του Qatargate «θα πα-
ραμείνουν καλά διαχωρισμένα, το Κατάρ δεν θα βάλει φυ-
σικό αέριο στο ισοζύγιο και τα κράτη-μέλη δεν θα μεταδώ-
σουν το σκάνδαλο πολύ θορυβωδώς στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο», εκτιμά ο Σάμι Ραμντάνι, ερευνητής στο Ινστι-
τούτο Διεθνών και Στρατηγικών Relations (Παρίσι), σύμ-
φωνα με το France24. «Τα ζητήματα προμήθειας φυσικού
αερίου δεν ξεπερνιούνται ποτέ από ζητήματα ηθικής»…

Μπορεί το σκάνδαλο να προκάλεσε
κρίση στις σχέσεις των δύο πλευρών,

αλλά οι συμφωνίες για το φυσικό 
αέριο είναι μια άλλη ιστορία

Το Qatargate δεν 
θα διαβρώσει 
την αγάπη της ΕΕ 
για το εμιράτο



Η
τουρκική εμπρηστική ρητορική συνε-
χίζεται καθημερινά με ευθείες απει-
λές πολέμου κατά της Ελλάδας, συν-
τηρώντας το σκηνικό της έντασης με-

ταξύ των δύο χωρών. Ο Τούρκος υπουργός Άμυ-
νας, με αφορμή την 101η επέτειο από την απελευ-
θέρωση του Γκαζιαντέπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση
κατά της Ελλάδας. Ο Ακάρ προέτρεψε τους Έλλη-
νες «να διδαχτούν από την Ιστορία και να μην ξε-

χνούν τι συνέβη το 1922, πριν
χιονίσει στα βουνά που εμπι-
στεύτηκαν».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυ-
νας προχώρησε ένα βήμα ακό-
μη αναφέροντας ότι «ο ηρωι-

κός τους στρατός δεν θα επιτρέ-
ψει τετελεσμένα στο Αιγαίο και

την Ανατολική Μεσόγειο και είναι έτοιμος να εγ-
γυηθεί την ασφάλεια της Τουρκίας απ’ όπου κι αν
προέρχεται ο κίνδυνος». Οι απειλές Ακάρ έρχον-
ται λίγες μέρες μετά τις προειδοποιήσεις Ερντο-
γάν ότι «αν η Ελλάδα δεν αλλάξει συμπεριφορά,
θα βομβαρδίσει... μια νύχτα την ελληνική πρω-
τεύουσα με πυραύλους Tayfun».

Το τουρκικό αφήγημα είναι γνωστό. Για το εξω-
τερικό η νεοοθωμανική αντίληψη του Ερντογάν,
βασιζόμενη σε μια αναθεωρητική ατζέντα, πρέ-
πει να διατηρείται πάντα ζοφερή. Στο εσωτερικό
το τουρκικό αφήγημα πρέπει να προκαλεί φόβο
στους «αντιφρονούντες» του Ερντογάν και να
καλλιεργεί μισαλλοδοξία στους «οπαδούς» του.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Τούρκος πρόεδρος
παίζει τα ρέστα του συνεχίζοντας τα επικοινωνια-

κά παιχνίδια ακραίας ρητορικής, ειδικά τώρα που
πλησιάζουν οι εκλογές του 2023 και βλέπει συνε-
χώς τη δημοτικότητά του στα… Τάρταρα, ειδικά
μετά και την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το χειρότερο που συμβαίνει στον Ερντογάν εί-
ναι ότι οι απειλές που εκτοξεύει εναντίον της χώ-
ρας μας πάνε τελείως στον βρόντο. Η Τουρκία
γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις είναι πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν οποι-
αδήποτε απειλή σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Το
ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπο-
ρία δίνει καθημερινά σκληρές απαντήσεις με τις

συνεχείς αναχαιτίσεις των τουρκικών μαχητικών
αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εθνικό εναέ-
ριο χώρο και δεν τηρούν τους κανόνες εναέριας
κυκλοφορίας πάνω από το Αιγαίο, φτάνοντας αρ-
κετές φορές στα όρια ατυχήματος εμπλεκόμενοι
σε αερομαχίες με τους Έλληνες ιπτάμενους.

«Η ελληνική αεράμυνα, αν απαιτηθεί, θα “κλεί-
σει” τον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο και θα
“κλειδώσει” ό,τι πετάει πάνω από τη θάλασσά
του», αναφέρει στρατιωτική πηγή στην «Politi-
cal». Θυμίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα
θα τεθεί σε λειτουργία και το ελληνικό αντι-UAV

σύστημα, το οποίο θα ελέγχει ό,τι πετάει και ό,τι
κινείται στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης. Το ελλη-
νικό οπλοστάσιο διαθέτει ισχυρά αντιβαλλιστικά
συστήματα, όπως οι πύραυλοι Patriot, οι S-300,
ΟSA-AK και οι ATACMS, οι οποίοι αποτελούν την
άμεση απάντηση για καθετί επίβουλο. Είναι εξάλ-
λου γνωστό στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ότι και
εμείς έχουμε στην εμβέλειά μας στόχους που
μπορούν να χτυπηθούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια
όποτε απαιτηθεί. Το χειρότερο όμως για τον Ερν-
τογάν και το επιτελείο του είναι ότι βλέπουν τις
συμμαχίες αμυντικής συνεργασίας της Ελλάδας
να ενισχύονται και αυτό μόνο τυχαία δεν γίνεται,
αλλά επιτυγχάνεται μέσα από τον στρατηγικό και
επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο
ενός ευρέος πλέγματος συνεκπαιδεύσεων,
ασκήσεων και συνεργασιών με φίλους, εταίρους
και συμμάχους.
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Η ελληνική αεράμυνα μπορεί
να «κλειδώσει» όλο το Αιγαίο

Νέο κρεσέντο απειλών από 
τον Τούρκο υπουργό Άμυνας - Πώς
απαντά η Αθήνα στο παραλήρημα Ακάρ 

Γράφει 
η Γεωργία 

Γαραντζιώτη
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E
χουμε μήπως γίνει Σόδομα και Γόμορρα

και είναι θέμα ολίγου χρόνου να κατα-

στραφούμε; Είναι διαλυμένοι όλοι οι θε-

σμοί της κοινωνίας και επιβιώνουν μόνο οι δυνα-

τοί της ζούγκλας; Είναι η χώρα μας τριτοκοσμική,

βουτηγμένη στη διαφθορά, στην εγκληματικότητα,

στις παράνομες παρακολουθήσεις, στα σεξουαλι-

κά εγκλήματα, στους βιασμούς παιδιών, όπου

ακόμα και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις είναι

βουτηγμένες μέχρι τον λαιμό στη διαφθορά και τη

ρεμούλα;

Αν ένας τρίτος, άσχετος με την ελληνική πραγ-

ματικότητα, παρακολουθούσε την ειδησεογραφία

των τελευταίων μηνών που κατακλύζει κατά κύμα-

τα μερίδα των ΜΜΕ, μονοπωλεί το διαδίκτυο, και

διάβαζε ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευ-

σης, εύκολα θα κατέληγε στο συμπέρασμα πως

πρόκειται για μια θλιβερή πραγματικότητα. Είναι

όμως έτσι; Αναμφίβολα, υπάρχουν θλιβερά γεγο-

νότα, καθώς δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων. Ναι,

υπάρχει εγκληματικότητα, όχι πάντως μεγαλύτερη

σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρ-

χουν αυθαιρεσίες από ορισμένα λίγα όργανα του

κράτους. Ναι, υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που

ντροπιάζουν τα αξιώματα που τους εμπιστευτήκα-

με. Ναι, υπάρχουν κάποιοι επίορκοι δημόσιοι λει-

τουργοί που πρέπει να τιμωρηθούν, όπως τους

αξίζει.

Όμως, βρείτε μου στ’ αλήθεια μια χώρα όπου

δεν παρατηρούνται παρόμοια προβλήματα, ακόμα

και τις πιο προηγμένες, ακόμα και τις πιο ελεύθε-

ρες και με ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες και σε-

βασμό στις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα

δικαιώματα. Πάρτε για παράδειγμα το Βέλγιο και

τη Γερμανία με τα πρόσφατα θέματα του χρηματι-

σμού και της εξάρθρωσης της νεοναζιστικής ομά-

δας που σχεδίαζε πραξικόπημα και δολοφονίες.

Άραγε εκεί προχώρησαν στις αποκαλύψεις και τις

συλλήψεις με τον σταυρό στο χέρι; Δεν έκαναν

εκεί παρακολουθήσεις τηλεφώνων επί μήνες; Και

πώς τις έκαναν αυτές τις παρακολουθήσεις; Με

νόμιμες επισυνδέσεις και ενημέρωση άλλων δέκα

οργάνων και υπηρεσιών; Μα, αν συνέβαινε κάτι

τέτοιο, δεν θα είχαν λόγο να λέγονται «μυστικές

υπηρεσίες και μυστικές έρευνες». Αυτές οι ενέρ-

γειες για να έχουν αποτελεσματικότητα πρέπει να

γίνονται με απόλυτη μυστικότητα και χωρίς διαρ-

ροές.

Πέραν αυτών όμως, πρέπει να παραδεχτούμε

πως στη χώρα μας, παράλληλα με αυτά τα δυσώδη

θέματα, υπάρχει και η υπόλοιπη μεγάλη εικόνα

που αφορά 10 εκατομμύρια Έλληνες που μοχθούν,

αγωνίζονται και προσπαθούν να επιβιώσουν και

να προκόψουν.

Υπάρχει μια Ελλάδα που, παρ’ όλες τις διεθνείς

και εγχώριες αντιξοότητες, στέκεται όρθια και δη-

μιουργεί, παράγει πλούτο, συμπαραστέκεται

στους αδύναμους και ευάλωτους, πετυχαίνει οι-

κονομικούς στόχους και σε γενικές γραμμές είναι

σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με αρκετές άλλες

χώρες της Ευρώπης στην παρούσα φάση.

Μια Ελλάδα που έχει μετατραπεί σε ελκυστικό

προορισμό ξένων επενδύσεων, οι οποίες δημι-

ουργούν θέσεις εργασίας και συνεισφέρουν στο

ΑΕΠ και την ανάπτυξη.

Και αυτά είναι επιτεύγματα όλων μας. Όλων

όσοι σφίγγουν τα δόντια και μοχθούν να στα-

θούν όρθιοι, να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον

για τα παιδιά τους και να αφήσουν οριστικά πί-

σω όλα εκείνα που μας οδήγησαν στη χρεοκο-

πία και τα μνημόνια.

Δεν μπορούμε και δεν είναι σωστό να αντιμετω-

πίζουμε τα πάντα με μια μανιχαϊστική λογική

άσπρου - μαύρου. Ναι, υπάρχουν θλιβερά φαινό-

μενα. Ναι, υπάρχουν παραλείψεις και πολλά που

πρέπει να γίνουν, να εκσυγχρονιστούν, να μεταρ-

ρυθμιστούν, να διορθωθούν.

Αλλά όχι, δεν είμαστε μια τριτοκοσμική μπανα-

νία όπου επικρατούν η ανομία, η ατιμωρησία, οι

νόμοι της μαφίας. Και όχι, δεν περιμένουμε από τα

«λαϊκά δικαστήρια» που στήνονται στις πλατείες

να αποδώσουν δικαιοσύνη.

Είμαστε μια χώρα που δεν είναι πια το μαύρο

πρόβατο της Ευρώπης και για αυτό όλοι οι ξένοι

οίκοι μάς δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και επεν-

δύουν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Και αυτά δεν σβήνονται από κάποια εγκλήματα,

ούτε επειδή κάποιοι επίορκοι πολιτικοί πρόδωσαν

την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων τους. 

Ναι, υπάρχει και η Ελλάδα που αντιστέκεται και δημιουργεί

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Υπάρχει και μια Ελλάδα που, 
παρ’ όλες τις διεθνείς και εγχώριες

αντιξοότητες, στέκεται όρθια και 
δημιουργεί, παράγει πλούτο, 

συμπαραστέκεται στους αδύναμους
και ευάλωτους, πετυχαίνει 
οικονομικούς στόχους και 
σε γενικές γραμμές είναι 

σε καλύτερη μοίρα σε σχέση 
με αρκετές άλλες 

χώρες της Ευρώπης
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Μ
παίνουμε σε μια νέα χρονιά, εκλογική
χρονιά πολλαπλών εκλογικών αναμετρή-
σεων. Σίγουρα δύο για τις εθνικές εκλο-

γές και ανάλογα με τα αποτελέσματα ίσως και μία ή
δύο ακόμη. Προς το τέλος του νέου χρόνου, τον
Οκτώβριο του 2023, θα έχουμε και διπλή την κάλπη
των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για περιφερειάρχες
και δημάρχους. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προεκλο-
γικές εκστρατείες και οι εξαγγελίες των αρχηγών
πολιτικών κομμάτων και αυτοδιοικητικών συνδυα-
σμών. Καλό είναι όσοι ασχοληθούν να μη θεωρούν
αμνήμονες και αγέλη τους πολίτες. Να μην παρα-
χαράσσουν την πραγματικότητα και να είναι αρκε-
τά προσεκτικοί στις υποσχέσεις. Με οργανογράμ-
ματα και θέσπιση ειδικών γραμματειών δεν πεί-
θονται οι πολίτες. Θέλουν ψηλά στη «λίστα» της κα-
θημερινότητας να είναι τα έργα υποδομής, κοινω-
νικής πολιτικής και της ευαισθησίας, τα «μικρά»
αιτήματα των τοπικών κοινωνιών για τους υποψή-
φιους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η «χείρα» επι-
κοινωνιακής βοήθειας δίνεται απλόχερα από τον
Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι»
με 333+1 tips. Έξυπνες φράσεις και δυνατές ατά-
κες που «γράφουν» στους δύσκολους καιρούς που
περνάμε. Από τη στήλη καλή χρονιά και νικηφόρα. 

1. Τα «παραθυράκια» στο σύστημα είναι πολύ

ελαστικά, ανοίγουν τόσο ώστε μπορεί να περάσει
χωρίς πρόβλημα ακόμη και όποιος έχει πιαστεί με
τη γίδα στην πλάτη.

2. Ο επίλογος των επικείμενων εθνικών εκλο-
γών μπορεί να γραφεί μόνο την επόμενη ημέρα
των εκλογών. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να
ισχύσει η ρήση «πας προφήτης προ εκλογών
βλαξ». Ακόμη και δημοσκοπικά!

3. Στην πολιτική κανείς δεν είναι τελείως απα-
ραίτητος. Οι μόνοι που δεν το πιστεύουν, οι ενδια-
φερόμενοι. 

4. Εκλογικό δράμα χαρακτηρίζεται από την
πλειοψηφία των πολιτών η πιθανότητα διεξαγω-
γής πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, λόγω
της απλής αναλογικής, αν και το «μπαλάκι» βρί-
σκεται στα χέρια τους για να καταστήσουν άχρη-
στες τις επαναληπτικές αναμετρήσεις. Να δώσουν
την αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα. Όποιο και αν
βγει από την πρώτη κάλπη ή τη δεύτερη. 

5. Λίγο πριν από τις εκλογές τα προβλήματα της
καθημερινότητας έρχονται σε πρώτο πλάνο σε
σχέση με τις μεταρρυθμίσεις. Η ατζέντα αλλάζει. 

6. Λένε ότι το μικρόβιο της αλαζονείας κολλάει
στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, αλλά δεν λαμ-
βάνουν υπ’ όψιν τους τον παράγοντα «άνθρωπο». Οι
διεφθαρμένοι, οι ανίκανοι, οι άπληστοι, το ανίκανο
πολιτικό προσωπικό θα κάνει το θαύμα του, με κάθε

εκλογικό σύστημα. Ανάπτυξη και ευημερία φέρ-
νουν τα πρόσωπα, όχι τα εκλογικά συστήματα. 

7. Όταν ένα κυβερνητικό κόμμα βουλιάζει εξαι-
τίας των λαθών του, μαζί του βουλιάζει και η χώρα.

8. Το μεγαλύτερο θύμα στις εκλογές, εθνικές ή
αυτοδιοικητικές, είναι ο χάρτης της Ελλάδας. Άλ-
λοτε βάφεται μπλε, άλλοτε κοκκινοπράσινος, άλ-
λοτε μπλε με αποχρώσεις του ροζ. Σαν τα ανάμει-
κτα ρούχα πλυντηρίου. Και αυτό λέγεται ρεάλ πο-
λιτίκ! 

9. Το «καλάθι της νοικοκυράς» έγινε «καλάθι
του νοικοκυριού». Ακούγεται λίγο γραφικό και
εκτός τόπου και χρόνου. Ισότητα, βλέπετε. Οικο-
νομικό να είναι το καλάθι και ποιος το κρατάει δεν
έχει σημασία.

10. «Όχι άλλο κάρβουνο», έλεγε γνωστός ηθο-
ποιός σε κινηματογραφική ταινία, κουνώντας το
δάχτυλό του. Σήμερα οι πολίτες κουνάνε το δάχτυ-
λο μέσα από το διαδίκτυο στο «σάπιο κατεστημέ-
νο» και στους «ανήθικους» πολίτες. Αυτοκριτική
«μηδέν».

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

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-
σεις επικοινωνήστε στο email: grammateia@nk-
mediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Π
ολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα περί

διαφθοράς, ένα φαινόμενο που πάντοτε υπήρχε,

υπάρχει και θα υπάρχει, γιατί οι άνθρωποι είμα-

στε άπληστοι και μπροστά στο συμφέρον μας -αν και

στην ουσία η διαφθορά δεν είναι προς το συμφέρον

μας(!)- καταλύουμε οποιαδήποτε ηθική αναστολή και

συνειδησιακή άμυνα και «πέφτουμε με τα μούτρα στο

μέλι». 

Η διαφθορά, και αυτή που φαίνεται και αυτή που δεν

φαίνεται, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της, είτε, δηλα-

δή, πρόκειται για παράνομη συναλλαγή με πολλά χρήμα-

τα είτε με λίγα χρήματα, είναι διαφθορά.

Και άσχετα με το μέγεθός της δηλώνει τη χρεοκοπία

των αξιών και το σύρσιμο σε ατραπούς ανυποληψίας και

καχυποψίας. 

Σύμφωνα με τα όσα κατά καιρούς έρχονται στο φως

της δημοσιότητας, διεφθαρμένα πρόσωπα μπορεί να συ-

ναντήσει κανείς όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και σε άλ-

λους ευαίσθητους χώρους, όπως της υγείας, όπου τα πε-

ρίφημα «φακελάκια» όλο εξαλείφονται και όλο συντη-

ρούνται και αυξάνονται, του δημόσιου τομέα, της Εκκλη-

σίας (όπου ακόμη και οι… αθώες δοσοληψίες, τα «τυχε-

ρά», είναι υπό μια έννοια διαφθορά) και πάει λέγοντας.

Οι διαχρονικές διακηρύξεις περί πάταξης της διαφθο-

ράς που δεν γίνονται πράξη είναι η πιο βλαβερή μορφή

υπεράσπισης της διαφθοράς. 

Όμως, υπάρχουν και οι έντιμοι. Οι πραγματικά έντιμοι

και όχι οι διεφθαρμένοι, που αυτοσυστήνονται και εμφα-

νίζονται σαν αδιάφθοροι. Δεν γνωρίζουμε αν είναι πλει-

οψηφούσα ή μειοψηφούσα μερίδα, αν και μπορούμε να

το φανταστούμε, αλλά, ευτυχώς, είναι υπαρκτή. 

Ίσως κάποιοι να τους θεωρούν «κορόιδα», καθώς η

εντιμότητα στις ημέρες μας μάλλον εκλαμβάνεται ως

αδυναμία και βλακεία και όχι ως προτέρημα! 

Είναι πλέον πέρα από κάθε αμφιβολία σπουδαίο να

στηρίζονται οι ενέργειές μας πάνω σε αρχές, αν θέλουμε

να είναι τίμιες και δίκαιες. Αυτό το βασικό ηθικό υπέδα-

φος σε μια ελεύθερη κοινωνία μπορεί να δημιουργηθεί

μόνο όταν υπάρχει η θέληση για την επίτευξή του. 

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται μια μεταβολή στη νοοτρο-

πία μας, μια αυτοπειθαρχία στη ζωή μας, που θα μας δώ-

σει όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και τη δύναμη να μην εν-

δώσουμε σε… πειρασμούς.

Σε μια εποχή με υλιστικά χαρακτηριστικά, με θέα προς

το τίποτα, με τυποποιημένες συμπεριφορές, με ρημαγ-

μένες ψυχές, άδειες εσωτερικά, αδιάφορες για το ανώ-

τερο και ενδιαφερόμενες για ό,τι βολεύει και προσθέτει

πλούτο, με δολοφονημένο το συναίσθημα, φυσιολογικό

είναι να ευνοείται η διαφθορά. 

Όταν σκεφτόμαστε μόνο με τον νου και αγνοούμε την

καρδιά, διαμορφώνουμε οικονομικό εγκέφαλο που βά-

ζει ψυχρά σε πρώτη προτεραιότητα το ατομικό όφελος

και την προσωπική ωφέλεια και παραμερίζει αδίστακτα

το συναίσθημα.  Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όποιος αν-

τιστέκεται στη διαφθορά, σίγουρα έχει ιδανικά και προ-

διαγραφές μέσα του. Πολύ σωστά και εύστοχα το έγραψε

ο Παπανούτσος: «Το να ζει κανείς σαν άνθρωπος είναι

ένας ολόκληρος άθλος».

Ο τρόπος συμπεριφοράς κάθε ανθρώπου διαφέρει,

ξεχωρίζει, δεν είναι ίδιος. Είναι όμορφος ή ιδιόμορφος,

ασυνήθιστος ή συνηθισμένος, αποδεκτός ή απαράδε-

κτος, συνετός ή ασύνετος, υπεύθυνος ή ανεύθυνος, κα-

θαρός ή ακάθαρτος. Ανάλογα με την ατομικότητά του ο

καθένας, τη δομή του, την ψυχοσύνθεσή του, την ιδιο-

συγκρασία του, τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά

του, ρυθμίζει και τις επιλογές του. 

Αυτές είναι που τον ορίζουν. Αν είναι έντιμες, θα έρθει

η στιγμή, αργά ή γρήγορα δεν έχει σημασία, που θα τον

καταξιώσουν. Αν είναι ανέντιμες, θα τον απαξιώσουν. Και

να μην ξεχνάμε ότι όπως τίποτε σκιερό δεν μπορεί να κα-

λύψει την τιμιότητα, έτσι και τίποτα επίπλαστο, επιφανει-

ακό και υποκριτικό δεν μπορεί να κρύψει τη διαφθορά. 

Το φαινόμενο της διαφθοράς, που είναι μια κοινωνική

μόλυνση και πληγή και μοιάζει με ένα βρόμικο ποτάμι

που κυλάει προς τη θάλασσα, θα αντιμετωπιστεί με την

ανάπτυξη αντισωμάτων αρετής. Και τα αντισώματα αυτά

θα τα εντοπίσουμε βουτώντας στα μυστικά βάθη της ψυ-

χής και μελετώντας τα σκοτεινά πάθη.

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου

Δεν υπάρχουν μόνο διεφθαρμένοι, υπάρχουν και έντιμοι! 
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Τ
ις πέντε πιο καταζητούμενες γυναίκες
στην Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν μία
σειρά από βαρύτατες κατηγορίες, παρου-
σίασε η «Daily Mail». Η εφημερίδα επικα-

λείται τη λίστα της Europol, η οποία κάθε Σεπτέμ-
βριο δημοσιεύει δεκάδες προφίλ εγκληματιών που
έχουν αποφύγει τη σύλληψη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι γυναίκες-αράχνες που δια-
φεύγουν τη σύλληψη θα ήταν έξι,

αλλά μόλις πριν από δύο μήνες
η κατηγορούμενη για σωμα-
τεμπορία Viviana Andrea Val-
lejo Gutiérrez (φωτό) βρέθηκε

σε μια απομακρυσμένη πόλη σε
ζούγκλα της Νότιας Αμερικής.

1) Η «crypto queen»
Η Βουλγάρα «crypto queen» Ruja Ignatova δεν

βρίσκεται μόνο στη λίστα της Europol, αλλά είναι
επίσης μία από τις δέκα πιο καταζητούμενες από
το FBI -το οποίο προσφέρει αμοιβή έως και
100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγή-
σουν στη σύλληψή της.

Η Ignatova, 42 ετών, κατηγορείται ότι χρησιμο-
ποίησε το κρυπτονόμισμα OneCoin ως απάτη πο-
λυεπίπεδου μάρκετινγκ «πυραμίδας» για να στο-
χεύσει επενδυτές σε όλο τον κόσμο μεταξύ 2014
και 2018.Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Ignatova ειδο-
ποιήθηκε το 2017, αφού ένα περιφερειακό δικαστή-
ριο των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη εξέδωσε ένταλμα σύλλη-
ψής της, με αποτέλεσμα η φερόμενη ως απατεώνισ-
σα να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να εξαφανιστεί. Η
Ignatova, που χαρακτηρίστηκε «crypto queen», δικη-
γόρος, συνίδρυσε την OneCoin το 2014 ως «δολοφόνο
του Bitcoin», προσελκύοντας επενδυτές να αγορά-
σουν πακέτα του κρυπτονομίσματός της.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ένα βασικό μέρος του
επιχειρηματικού της μοντέλου ήταν να ωθήσει τους
επενδυτές να πουλήσουν επιπλέον πακέτα OneCoin
σε φίλους και συγγενείς, το οποίο ήταν ουσιαστικά
ένα πυραμιδικό σύστημα για την πληρωμή όσων
βρίσκονταν στην κορυφή.

«Η Ignatova στόχευε άτομα που μπορεί να μην εί-
χαν κατανοήσει πλήρως τα μυστικά των κρυπτονο-
μισμάτων, αλλά είχαν εντυπωσιαστεί από το εντυπω-
σιακό βιογραφικό της Ignatova και τις στρατηγικές
μάρκετινγκ που χρησιμοποιούσε η OneCoin», ανέ-
φερε το FBI στην ανακοίνωσή του.

Η γεννημένη στη Βουλγαρία Ignatova είναι μόλις
η 11η γυναίκα που έχει τοποθετηθεί στον κατάλογο
των πλέον καταζητούμενων του FBI στην 72χρονη
ιστορία του. Καταζητείται επίσης στη Γερμανία μέσω
μιας κόκκινης ειδοποίησης της Interpol, η οποία
προειδοποιεί ότι ενδέχεται να έχει αλλάξει χειρουρ-
γικά την εμφάνισή της, προκειμένου να αποφύγει τη
σύλληψη. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ζούσε σε πο-
λυτελείς κατοικίες πριν ταξιδέψει στη Σόφια της
Βουλγαρίας μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψής
της στις 12 Οκτωβρίου 2017.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι ταξίδευε από τη
Σόφια στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου και έκτοτε δεν
έχει εμφανιστεί. 

2) Προσέλαβε δολοφόνο
Η τρίτη αγνοούμενη γυναίκα φυγάς είναι η Τσέχα

Eva Zámečníková, 41 ετών, η οποία καταζητείται στη
Σλοβακία αφού καταδικάστηκε ερήμην σε οκτώ
χρόνια φυλάκισης, επειδή προσέλαβε δολοφόνο για
να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της.

Τον Ιανουάριο του 2014, η Τσέχα ανθοπώλισσα

κανόνισε να πληρώσει τον φίλο της Martin

Adamkovič 50.000 ευρώ για να σκοτώσει τον σύ-
ζυγό της -στρατιώτη με τον οποίο ήταν παντρεμέ-
νη μόλις δύο μήνες- υποτίθεται με σκοπό να τον
δηλώσει ως αγνοούμενο ύστερα από δύο χρόνια
και να αποκτήσει την περιουσία του.

Φέρεται να προμηθεύτηκε ένα όπλο για να πραγ-
ματοποιήσει τη δολοφονία, αλλά αυτό δεν λειτούρ-
γησε και έτσι άλλαξε το σχέδιό της και είπε στον
Adamkovič ότι θα έπρεπε να στραγγαλίσει τον σύ-
ζυγό της με ένα σχοινί.

Αντ’ αυτού, όμως, ο Adamkovič την κατέδωσε
στην αστυνομία και τους βοήθησε να σκηνοθετή-
σουν τη δολοφονία, προκειμένου να αποκτήσουν
αρκετά αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Adamkovič έγινε αργότερα μάρτυρας κατηγο-
ρίας στη δίκη της και ισχυρίστηκε ότι η
Zámečníková είχε εν μέρει κίνητρο το γεγονός ότι
δεν ήθελε πλέον να «ταΐζει τον σύζυγό της». Η

Zámečníková αρνήθηκε την ενοχή της και ισχυρί-
στηκε ότι ο Adamkovič ήθελε να την εκδικηθεί
επειδή αρνήθηκε να του δανείσει χρήματα. Η επιχει-
ρηματίας ήταν προφυλακισμένη για αρκετούς μή-
νες, αλλά αφέθηκε ελεύθερη τον Αύγουστο του 2014
για να γεννήσει το παιδί της. Κρίθηκε ένοχη από το
Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2020,
αλλά έκτοτε διαφεύγει και συγκαταλέγεται μεταξύ
των πλέον καταζητούμενων εγκληματιών στην ΕΕ.

3) Σεξουαλική εκμετάλλευση
Η Ρουμάνα Anamaria Radu-Stoica καταζητείται

στην πατρίδα της μετά την καταδίκη της σε δεκαετή
φυλάκιση. Η 34χρονη, μαζί με άλλα δύο άτομα,
ίδρυσε μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, κα-
θώς και τη διευκόλυνση της πορνείας, ενίοτε με
ανήλικα κορίτσια. Από τον Αύγουστο του 2012 δια-
φεύγει της σύλληψης.

4) Οικονομικό έγκλημα
Η Ουγγαρέζα Andrea Dudla -γνωστή και ως Esz-

ter Kathona- διαφεύγει από το 2012, αφού καταδι-
κάστηκε σε περισσότερα από 15 χρόνια φυλάκισης
για τη συμμετοχή της σε δεκάδες οικονομικά εγκλή-
ματα.

Τη δεκαετία του 2000 η Dudla και δύο συνεργάτες
της προσποιήθηκαν ότι είχαν πραγματικές εταιρεί-
ες, δημιουργώντας πλαστά τιμολόγια και ισολογι-
σμούς που έμοιαζαν αληθινοί, προκειμένου να δα-
νειστούν εκατοντάδες εκατομμύρια φιορίνια από τις
τράπεζες.

Πούλησαν επίσης 4.400 τόνους καλαμποκιού για
250 εκατομμύρια φιορίνια (610.000 λίρες), αλλά δεν
παρέδωσαν ποτέ κανένα εμπόρευμα.

Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι η 43χρονη θα μπο-
ρούσε να κρύβεται στην Ταϊλάνδη, όπου συνελήφθη
ένας από τους εγκληματίες συνεργάτες της.

5) Η «φιλόζωη»
Η Tania Gomez είναι γνωστή στο διαδίκτυο ως

η λαμπερή ιδιοκτήτρια της φιλανθρωπικής οργά-
νωσης διάσωσης σκύλων HundGärin, αλλά σύμ-
φωνα με τη Europol συμμετείχε επίσης σε ένα
ευρύ φάσμα κακόβουλων δραστηριοτήτων.

Η 30χρονη καταζητείται από τις σουηδικές Αρ-
χές από τον Μάρτιο του 2021 για συνεχιζόμενη
έρευνα σχετικά με σοβαρά αδικήματα διακίνησης
ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από πα-
ράνομες δραστηριότητες. Πιστεύεται επίσης ότι
συνδέεται με ομάδα οργανωμένου εγκλήματος
στη Στοκχόλμη, για λογαριασμό της οποίας παρέ-
διδε και μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτι-
κών και χρημάτων.

Και παρά το γεγονός ότι στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης εμφανίζεται ως φιλόζωη που διασώ-
ζει αδέσποτα σκυλιά και τα φροντίζει, κατηγορεί-
ται επίσης ότι εμπλέκεται σε ένα δίκτυο «παράτυ-
πης ιδιοκτησίας ζώων και μεταφοράς τους στο
εξωτερικό», σύμφωνα με τη Europol. 

Οι 5 πιο καταζητούμενες 
γυναίκες στην Ευρώπη

Απάτες 
με crypto,
μαστροπεία
και
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ναρκωτικών
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Α
ξέχαστα θα μείνουν τα φετινά
Χριστούγεννα -για τους λάθος
όμως λόγους- στους κατοίκους
που μένουν στις κεντρικές και

ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η
πρωτοφανής και σφοδρή κακοκαιρία επη-
ρέασε περίπου 200 εκατομμύρια Αμερι-
κανούς μέσα στις γιορτές. 

Οι παγωμένοι άνεμοι είχαν ως συνέ-
πεια τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώ-
πων που βρέθηκαν νεκροί ακόμη και στη
μέση του δρόμου. Άλλοι Αμερικανοί πο-
λίτες έμειναν χωρίς ρεύμα τις μέρες των
Χριστουγέννων, ενώ υπάρχει φόβος ότι
θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, κα-
θώς πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί
στα οχήματά τους για τουλάχιστον δύο
μέρες, ενώ όσοι είναι στα σπίτια τους οι
θερμοκρασίες σε αυτά είναι κάτω από το
μηδέν. Οι μετακινήσεις, όπως είναι φυσι-
κό, απαγορεύονται και η Εθνική Μετεω-
ρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε ότι
ο χάρτης τους απεικόνιζε έναν από τους
μεγαλύτερους καιρικούς συναγερμούς
μέχρι σήμερα.

Στους -45οC
Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία που

παρακολουθούν τις πτήσεις, περισσότε-
ρες από 12.000 πτήσεις τις τελευταίες τέσ-
σερις μέρες ακυρώθηκαν, αφού η καταιγί-
δα εκτείνεται σε πάνω από 3.200 χλμ. από
το Τέξας των ΗΠΑ έως το Κεμπέκ του Κα-
ναδά. Ο κυκλώνας-βόμβα, κατά τον οποίο
η ατμοσφαιρική πίεση υπέστη ελεύθερη
πτώση, έφερε συνθήκες χιονοθύελλας
στις Μεγάλες Λίμνες στα σύνορα ΗΠΑ -
Καναδά. Οι θερμοκρασίες έπεσαν μέχρι
και τους -45 βαθμούς Κελσίου!

Σε αμερικανικές πόλεις όπως το Ντένβερ
ή το Σικάγο άνοιξαν καταφύγια για να υπο-
δεχτούν ανθρώπους που είχαν ανάγκη ώστε

να μπορέσουν να ζεσταθούν και να προστα-
τευτούν από τον κίνδυνο της υποθερμίας.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι
Χόκουλ είπε σε δημοσιογράφος ότι είναι
σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και ότι η κυ-
βέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν θα
ανταποκριθεί στο αίτημα της πολιτείας κη-
ρύσσοντάς τη σε κατάσταση καταστροφής.
«Θα περάσει στην ιστορία ως η καταστρο-
φικότερη καταιγίδα στο Μπάφαλο. Είναι
ιστορικών διαστάσεων και ακόμη είμαστε
στα μισά», είπε η Χόκουλ. Στο Ελ Πάσο του
Τέξας απελπισμένοι μετανάστες που είχαν

έρθει από το Μεξικό κατέφυγαν για να ζε-
σταθούν σε εκκλησίες, σχολεία και κοινω-
νικά κέντρα.

Η καταιγίδα έπληξε και τον Καναδά,
όπου τροχαίο δυστύχημα λεωφορείου σε
παγωμένο δρόμο στη Βρετανική Κολομ-
βία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσε-
ρις ανθρώπους, ενώ δεκάδες ήταν οι
τραυματίες, σύμφωνα με τις Αρχές. Επί-
σης, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι
έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, κυρίως στο Ον-
τάριο και το Κεμπέκ.

Η κακοκαιρία μπορεί να υποχωρήσει τις
επόμενες μέρες, όπως μεταδίδουν τα διε-
θνή πρακτορεία, και ίσως να υποδεχτούν
τη νέα χρόνια με λίγο καλύτερες συνθήκες
μετά από αυτή την πρωτοφανή καταιγίδα
και την επακόλουθη τραγωδία. 

ΈΈξωση της Ρωσίας
από το Συμβούλιο
Ασφαλείας θα
ζητήσει το Κίεβο

Ούτε το χριστουγεννιάτικο κλί-
μα επηρέασε τον πόλεμο στην
Ουκρανία, καθώς δεν υπήρχε
διακοπή σε στρατιωτικό και δι-
πλωματικό επίπεδο. Ανήμερα τα
Χριστούγεννα μάλιστα ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της Ουκρανίας
ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την
αποπομπή της Ρωσίας από τη θέ-
ση του μόνιμου μέλους του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Το ερώτημα που έθε-
σε ο Ντμίτρι Κουλέμπα (φωτό) εί-
ναι αν η Ρωσία έχει το δικαίωμα
να παραμένει μόνιμο μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας και να εί-
ναι στον ΟΗΕ. «Έχουμε μια απάν-
τηση πειστική και με επιχειρήμα-
τα: όχι, δεν το έχει», είπε.

Η Ρωσία είναι ένα από τα πέντε
μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ -μαζί με
ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία και Κίνα-
και όσο και να το ζητά η Ουκρανία
και να συζητείται στους διπλωμα-
τικούς κύκλους, είναι ένα ερώτη-
μα πώς αυτό μπορεί να επιτευχ-
θεί, αφού θα κλιμακώσει και άλ-
λο την ένταση Ρωσίας - ΗΠΑ με
ένα τετελεσμένο που διαμορφώ-
θηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου.
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Δεκάδες νεκροί, μπλακάουτ 
σε χιλιάδες σπίτια, πολικό ψύχος
και ακυρώσεις πτήσεων 

Χριστουγεννιάτικος λευκός
εφιάλτης διαρκείας στις ΗΠΑ

Το περασμένο καλοκαίρι ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν
Σου Τσενγκ-Τσανγκ δήλωνε ότι η χώρα του δεν θέλει να
κλείσει την πόρτα στην Κίνα και ότι είναι πρόθυμη να
έχει επαφές με το Πεκίνο σε πνεύμα καλής θέλησης αλ-
λά σε ισότιμη βάση και χωρίς πολιτικές προϋποθέσεις.
Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι οι σχέσεις
μεταξύ της Ταϊπέι και του Πεκίνου, που υποστηρίζει ότι
η Ταϊβάν είναι κινεζικό έδαφος και ότι αναγνωρίζεται
από τις περισσότερες χώρες και οργανισμούς, βρίσκον-

ται στο χειρότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.
Η Κίνα συνεχίζει να αυξάνει την πολιτική και στρατιω-

τική πίεση προκειμένου το νησί να αποδεχτεί την κυριαρ-
χία της. Απόδειξη ότι τις τελευταίες μέρες οι ένοπλες δυ-
νάμεις της Κίνας πραγματοποίησαν ασκήσεις στη θάλασ-
σα και στον εναέριο χώρο κοντά στην Ταϊβάν. «Θα κάνου-
με όλα τα απαραίτητα βήματα για να υπερασπιστούμε την
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά μας», ανέφερε
σε μια ανακοίνωσή του το Ανατολικό Θέατρο των Επιχει-

ρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, χωρίς να
ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η κίνηση αυτή
δεν είναι άσχετη και με τη θέση που έχει πάρει η Ουάσιγ-
κτον απέναντι στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες βρίσκονται σε
ένταση τόσο εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ου-
κρανία όσο και για τη στρατιωτική δραστηριότητα της Κί-
νας στην ευρύτερη περιοχή. Το Πεκίνο επίσης δεν μπορεί
να δεχτεί ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίσημες εμπορικές και
επενδυτικές συνομιλίες με την Ταϊβάν. 

Η Κίνα «πολιορκεί» από αέρος και θαλάσσης την Ταϊβάν 
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Σ
το επίκεντρο των ερευνών από τις
ρουμανικές Αρχές μπαίνει πλέον το
σύστημα πλοήγησης που χρησιμο-
ποίησε ο οδηγός του μοιραίου λεω-

φορείου, το οποίο την προπαραμονή των Χρι-
στουγέννων χτύπησε σε προειδοποιητική σή-
μανση στο κέντρο του Βουκουρεστίου με απο-
τέλεσμα ο 58χρονος Νίκος Χλώψιος από τη
Λάρισα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πηγές της «Political», ο οδηγός,
ο οποίος βρίσκεται σε σοκ, ανέφερε στις δύο
καταθέσεις του στις Αρχές πως το GPS τον
οδήγησε στο σημείο κάτω από τη γέφυρα. Μά-
λιστα, οι τελευταίες του κινήσεις πριν από το
τροχαίο έχουν καταγραφεί από βίντεο οχήμα-
τος που βρισκόταν ακριβώς πίσω από το λεω-
φορείο. Σε αυτό φαίνεται πως την τελευταία
στιγμή πέρασε από τη δεξιά στη μεσαία λωρίδα
και στη συνέχεια προκλήθηκε το δυστύχημα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε ο Αλέξανδρος Ματ-
θαίου, δικηγόρος του οδηγού του λεωφορείου,
για τον λανθασμένο χειρισμό του GPS, απάντη-
σε ότι «είναι λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζω
για το GPS, δεν μπορώ να σας απαντήσω». «Τε-
λευταία στιγμή έπρεπε να διαλέξει πού να πάει,

σε ένα δευτερόλεπτο έπρεπε να αποφασίσει.
Δεν είχε ταχύτητα», πρόσθεσε ο κ. Ματθαίου
ισχυριζόμενος ότι ο οδηγός «δεν είδε τις πινα-
κίδες πριν να φτάσει στο τούνελ, υπήρχε μόνο
μία, δεν την είδε γιατί δίπλα του ήταν ένα λεω-
φορείο». Σχετικά με το αν ο πελάτης του ξεκου-
ράστηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο κ.
Ματθαίου επισήμανε ότι «ο οδηγός σταμάτησε
πολλές φορές στο ταξίδι, δεν ήταν κουρασμέ-
νος, οι ευθύνες είναι αλλού. Στο τούνελ αυτό
έκαναν ανακαίνιση όλο το καλοκαίρι. Από τον
Σεπτέμβριο είχαμε επτά ατυχήματα. Παλαιότε-
ρα περνούσαν από εκεί φορτηγά και λεωφο-
ρεία χωρίς προβλήματα. Ήταν πολύ βαρύς ο
περιοριστής ύψους».

Τρία προβλήματα
Στο μεταξύ, το δυστύχημα έχει προκαλέσει

πολιτική αντιπαράθεση στη Ρουμανία. Μέλος
της Βουλής των Αντιπροσώπων επισήμανε ότι
υπήρχαν τρία βασικά προβλήματα: 
� Η μπάρα με τις αλυσίδες πριν από τη σιδε-
ρένια αψίδα είναι τοποθετημένη σε λάθος
σημείο. 
� Η αψίδα θα έπρεπε να είναι ελαφρύτερη
κατασκευή.
� Τα πρόσφατα έργα στο τούνελ ανέβασαν
κατά πολύ το ύψος του δρόμου.

Σύμφωνα μάλιστα με τοπικά Μέσα της
Ρουμανίας, από τις 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και
σήμερα στην είσοδο του τούνελ έχουν συμ-

βεί άλλα επτά τροχαία. Χθες το μεσημέρι
ολοκληρώθηκε η νεκροψία - νεκροτομή της
σορού του άτυχου άνδρα για να διαπιστω-
θούν τα αίτια του θανάτου του. Ο οδηγός του
λεωφορείου μέσω του δικηγόρου του ανέ-
φερε: «Κανένας δεν πίστεψε πως θα βγαίνα-
με ζωντανοί από εκεί. Σε ένα δευτερόλεπτο
περάσαν όλα από μπροστά μου και είπα “από
εδώ δεν θα βγει κανένας ζωντανός”. Όλα έγι-
ναν σε ένα δευτερόλεπτο. Ακολούθησα
απλώς την πορεία που μου έδειξε το GPS.
Όταν η κεραία βρήκε στην κατασκευή, πάτη-
σα απότομα φρένο, αλλά δεν μπορούσαμε να
αποφύγουμε το δυστύχημα. Δεν έτρεχα».
Τόνισε ακόμη πως «λυπάμαι πολύ για ό,τι συ-
νέβη. Δεν θα μπορούσε κανένας να το απο-
φύγει. Ήταν σαν να έπεσε ξαφνικά επάνω

μας ένα τρένο. Όλα έγιναν σε ένα δευτερόλε-
πτο. Είπα ότι δεν θα βγει κανένας ζωντανός».

Δικογραφία
Σημειώνεται ότι οι ρουμανικές Αρχές

έχουν σχηματίσει δικογραφία με τις κατηγο-
ρίες εναντίον του 58χρονου οδηγού του του-
ριστικού λεωφορείου. Οι κατηγορίες με τις
οποίες είναι αντιμέτωπος είναι πρόκληση
σωματικών βλαβών εξ αμελείας για 25 άτομα
και ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον άτυ-
χο άνδρα από τη Λάρισα. Τραυματίες επιβά-
τες που επέστρεψαν χθες στην Ελλάδα μετά
την πολυήμερη ταλαιπωρία τους δήλωσαν
στην «Political» πως «όλα έγιναν πολύ γρή-
γορα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Επικρά-
τησε ένας πανικός. Ο οδηγός δεν είχε εμπει-
ρία από ταξίδια στο εξωτερικό. Κρίμα για τον
άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή».

Συγγενείς του νεκρού άνδρα δήλωσαν τις
προηγούμενες μέρες συντετριμμένοι με την
απώλεια: «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
Πήραν την κόρη του αδελφού του και μας εί-
παν ότι είναι νεκρός. Η γυναίκα του αδελφού
μου δεν είχε καμία ενημέρωση για το πού
βρίσκεται». Όπως είπαν επίσης, ο 58χρονος
άνδρας έχει μια κόρη 24 ετών και ακόμη έναν
γιο 21 ετών. «Ζούμε ένα δράμα, δεν πήρε κα-
νείς ένα τηλέφωνο. Πού είναι ο Δήμος Λάρι-
σας, πού είναι τόσοι δημότες εκεί», ανέφερε
η αδελφή του Νίκου Χλώψιου.

Το GPS, το τούνελ-
καρμανιόλα και
η αψίδα του θανάτου

Στο μικροσκόπιο το σύστημα
πλοήγησης του μοιραίου
πούλμαν - Αντιπαράθεση 
στη ρουμανική Βουλή για
τις κακοτεχνίες στον δρόμο
του Βουκουρεστίου που 
προκάλεσαν τον θάνατο 
ενός 58χρονου Έλληνα 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Τ
ουλάχιστον δύο -μπορεί να
φτάσουν και τα έξι- εντάλματα
σύλληψης αναμένεται να εκδο-
θούν για τη σοκαριστική υπό-

θεση ομαδικού βιασμού του 15χρονου
μαθητή από το Ίλιον, ο οποίος έχει δώσει
αναλυτική κατάθεση στους αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αθηνών με τη συνδρομή παιδοψυχολό-
γου - αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Ο λόγος για δύο αγόρια που ανήκαν
στη συμμορία που ασέλγησε με πρωτο-
φανή βιαιότητα σε βάρος του ανήλικου
παιδιού, αλλά και τέσσερα κορίτσια που
φέρονται να γνώριζαν τι συνέβαινε στο
εγκαταλελειμμένο σπίτι, να ήταν παρόν-
τα σε περιστατικά σεξουαλικής κακο-
ποίησης του 15χρονου αλλά να μην έκα-
ναν τίποτα για να τα εμποδίσουν. Να θυ-
μίσουμε ότι έχουν ήδη συλληφθεί έξι
ανήλικοι, εκ των οποίων οι τρεις κρίθη-
καν προφυλακιστέοι, ένας αφέθηκε
ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
γιατί δεν είχε συμπληρώσει ακόμη το
15ο έτος της ηλικίας του, ενώ άλλοι δύο
απολογούνται σήμερα Τρίτη (27/12)
ενώπιον του ανακριτή. 

Όσον αφορά τα επικείμενα νέα εντάλ-
ματα σύλληψης, το ένα αφορά έναν
15χρονο ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από
τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Αθηνών αλλά δεν είχε εντοπι-
στεί σε πρώτη φάση. Ο μαθητής εμφανί-
στηκε οικειοθελώς στην ΕΛΑΣ, αλλά δεν
συνελήφθη επειδή είχε παρέλθει η προ-
θεσμία του αυτοφώρου. Από την έρευνα
των Αρχών είχε ταυτοποιηθεί και ένας
άλλος μαθητής Λυκείου, τον οποίο ο
15χρονος είχε κατονομάσει ως έναν εκ
των δραστών του βιασμού. Πρόκειται,

σύμφωνα με πληροφορίες, για το μέλος
της συμμορίας που είχε την ιδέα οι ανήλι-
κοι να καταγράφουν τη νοσηρή δράση
τους σε βίντεο και είχε στο κινητό του το
επίμαχο υλικό. Ο λόγος για έναν 15χρονο
υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος δεν αποκλεί-
εται να έχει διαφύγει στη γειτονική χώρα.
Τα άλλα πιθανά τέσσερα εντάλματα σύλ-
ληψης αφορούν μια παρέα κοριτσιών,
ηλικίας 14-15 ετών, τα οποία, σύμφωνα

με όσα έχει αναφέρει το θύμα, ήταν
μπροστά σε περιστατικά κακοποίησής
του και δεν έκαναν τίποτα για να τα εμπο-
δίσουν ούτε ενημέρωσαν κάποιον. 

Ψηφιακά πειστήρια
Στην ΕΛΑΣ εξετάζουν τα κινητά τηλέ-

φωνα και τα τάμπλετ των συλληφθέντων,
έχοντας εντοπίσει μέχρι στιγμής τουλά-
χιστον δύο βίντεο με στιγμές φρίκης.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πη-
γές, τα μέλη της συμμορίας προσπάθη-
σαν να διαγράψουν από τις συσκευές
τους τα βίντεο με τους βιασμούς, ώστε να
μην αφήσουν ίχνη, ωστόσο, στα Εγκλη-
ματολογικά Εργαστήρια έχουν τη δυνα-
τότητα να ανασύρουν υλικό. Οι ανήλικοι
φέρονται να συνομιλούσαν μεταξύ τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκει-
μένου να σβήσουν το παράνομο υλικό. 

Τέλος, ο δικηγόρος του ενός προσπά-
θησε να δώσει μια διαφορετική διάσταση
στη σοκαριστική υπόθεση, λέγοντας ότι
δεν είναι «σεξουαλικός πειραματισμός»
αλλά υπόθεση με… οπαδικά κίνητρα!

Μέχρι και τα κορίτσια της παρέας που παρακολουθούσαν 
ατάραχα το δράμα του ανήλικου μαθητή στο Ίλιον μπορεί 

να βρεθούν με χειροπέδες

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Μήνυμα» με δύο πυροβολισμούς έξω από βενζινάδικο στα Γλυκά Νερά
«Προειδοποιητικό μήνυμα» με δύο πυροβολισμούς

στον αέρα έστειλαν άγνωστοι, λίγο μετά τις 10.00 το πρωί
της Δευτέρας (26/12), έξω από πρατήριο υγρών καυσί-
μων επί της λεωφόρου Λαυρίου στα Γλυκά Νερά. 

Πρόκειται για επιχείρηση συμφερόντων της οικογέ-
νειας του 38χρονου Γιώργου Μήτσου, ο οποίος τον πε-
ρασμένο Ιούνιο έπεσε νεκρός από σφαίρες εκτελεστών
έξω ακριβώς από δικό του βενζινάδικο στον Γέρακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άγνωστοι άνδρες οι
οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Smart προ-
σέγγισαν το πρατήριο υγρών καυσίμων από το αντίθετο
ρεύμα της λεωφόρου Λαυρίου και πυροβόλησαν δύο

φορές στον αέρα.  Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυ-
νάμεις που εντόπισαν δύο κάλυκες, οι οποίοι εστάλησαν
για ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Μόλις

έγινε γνωστό σε ποιον ανήκει το πρατήριο υγρών καυσί-
μων, ανέλαβε την προανάκριση το Τμήμα Δίωξης Εκβια-
στών της Ασφάλειας Αττικής.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «μήνυμα» προς την
οικογένεια που δραστηριοποιείται συνολικά στο εμπό-
ριο υγρών καυσίμων και δεν αποκλείεται να εκπορεύτη-
κε από αυτούς που έδωσαν την εντολή για τη δολοφονία
του Γιώργου Μήτσου. Ο 38χρονος επιχειρηματίας πριν
δολοφονηθεί είχε αναφέρει ότι δέχονταν απειλές, ενώ
κυκλοφορούσε με ΙΧ αυτοκίνητο που διέθετε αλεξί-
σφαιρα τζάμια. 

Παπ

Έρχονται νέες 
συλλήψεις 
για τη συμμορία 
που βίαζε
τον 15χρονο



Αντίστροφη μέτρηση
Φουλ των ευχών με κάθε τρόπο (SMS, emails,

Facebook) από βουλευτές, πολιτευτές και υποψήφι-
ους δημάρχους της Θεσσαλονίκης στους πολίτες για
τα Χριστούγεννα. Βλέπετε, έρχονται εκλογές μέσα
στο 2023 και θέλουν να κρατήσουν τους ψηφοφό-
ρους... ζεστούς! 

ΟΟι πράσινες διαπιστεύσεις  
Με τα κλασικά πράσινα καρτελάκια διαπί-

στευσης υποδέχτηκε τους δημοσιογράφους για
τις καθιερωμένες ευχές των Χριστουγέννων
στο διοικητήριο ο υφυπουργός Εσωτερικών,
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης,
Σταύρος Καλαφάτης. Λίγο πριν αποχωρήσουμε
μας ευχήθηκε υγεία και του χρόνου όλοι να εί-
μαστε και πάλι εδώ!

Ο
δηγούσε μεθυ-
σμένος, μπήκε
ανάποδα σε μονό-
δρομο, έπεσε πά-

νω σε άλλο αυτοκίνητο και
έφυγε από το σημείο με τα
πόδια αργά το βράδυ των Χρι-
στουγέννων στη Θεσσαλονί-
κη. Σύμφωνα με την αστυνο-
μία, ο 34χρονος οδηγός ΙΧ
αυτοκινήτου, κινούμενος επί
της εξόδου της περιφερειακής οδού με κατεύθυνση από
οδό Διαγόρα προς περιφερειακή οδό (αντίθετα στον μο-

νόδρομο), συγκρούστηκε με
έτερο ΙΧ αυτοκίνητο που οδη-
γούσε 35χρονος. Ο 34χρονος
στη συνέχεια εγκατέλειψε με
τα πόδια τον τόπο του ατυχήμα-
τος χωρίς να προβεί στις απα-
ραίτητες από τον νόμο ενέργει-
ες. Λίγη ώρα αργότερα ο άν-
δρας συνελήφθη και υποβλή-
θηκε σε αλκοτέστ που βγήκε
θετικό. Σημειώνεται ότι από τη

σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο 34χρονος
όσο και οι δύο επιβάτες του άλλου ΙΧ.

Με... αέρα flyover, μετρό και market pass βγαί-
νουν οι βουλευτές της ΝΔ Θεσσαλονίκης στον δρό-
μο προκειμένου να ευχηθούν «καλά Χριστούγεν-
να» στους πολίτες και δυνάμει ψηφοφόρους τους.
Βλέπετε, τις τελευταίες μέρες έχουν πάρει τα πάνω

τους. Λίγο η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην πό-
λη, λίγο η απόφαση του ΣτΕ για αρχαία και μετρό,
μαζί με την ψήφιση του market pass στη Βουλή,
έχουν πάρει, όπως και να το κάνουμε, μια ώθηση
παραπάνω.

Ο προεκλογικός... αέρας δίνει φτερά!

Υγειονομική βόμβα
στην Καλλιθέα Ωραιοκάστρου

Σε καταγγελία για νέα χωματερή, βραδυφλεγή
βόμβα στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας του Δή-
μου Ωραιοκάστρου, προχώρησε ο δημοτικός
σύμβουλος της αντιπολίτευσης Ηρακλής Τσακα-
λίδης στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου κάνοντας την εξής ερώτηση: «Είναι,
κύριε δήμαρχε, σε γνώση σας το γεγονός και πώς
σκέπτεστε να αντιδράσετε;». Παρέδωσε μάλιστα
και φωτογραφικό υλικό στην πρόεδρο του ΔΣ για
να γίνει αντιληπτή η κατάσταση. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στ. Καλαφάτης: 
«Έχουμε καιρό για
τις αυτοδιοικητικές»
«Είμαστε μακριά από τις αυτο-
διοικητικές εκλογές. Είναι νω-
ρίς να μιλήσουμε για αυτό»,
σχολίασε ο υφυπουργός Εσω-
τερικών Σταύρος Καλαφάτης
για τις περιφερειακές και δη-
μοτικές εκλογές που θα γίνουν
τον Οκτώβριο του 2023. Πρό-
σθεσε ωστόσο αναφορικά με τις
υποψηφιότητες -ιδιαίτερα
στους δήμους- ότι είναι μια δια-
δρομή που ξεκινούν αρκετοί
αλλά στο τέλος μένουν πολύ λι-
γότεροι.

Ζέρβας: «Στην πόλη 
μας  κανένας δεν
μένει μόνος»
«Στην πόλη μας κανένας δεν
μένει μόνος», είναι το μήνυμα
που έστειλε ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας,
ο οποίος βρέθηκε στο τραπέζι
γιορτής και αλληλεγγύης που
στήθηκε την παραμονή Χρι-
στουγέννων στο Καπάνι.
Το γιορτινό τραπέζι έστρωσε ο
δήμος μαζί με την Κοινωνική
Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος»
και τον Κωνσταντίνο Πολυχρο-
νόπουλο αλλά και το παραδο-
σιακό καφενείο «Στου Μή-
τσου».

ΣΥΡΙΖΑ:
Υποψήφιος-έκπληξη
στον κεντρικό δήμο;
Από αλλού το περιμέναμε και από αλ-
λού -φαίνεται ότι- έρχεται. Ο λόγος
για τον υποψήφιο που ετοιμάζεται να
κατέλθει στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές διεκδικώντας τον κεντρικό δήμο
με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωστός
και ως επαγγελματίας τόσο στον χώ-
ρο της εστίασης όσο και σε εκείνον
των... media(!), φέρεται ότι έχει και τη
στήριξη της αυτοδιοικητικής παράτα-
ξης της Κατερίνας Νοτοπούλου (φω-
τό)! Παρεμπιπτόντως... Δεν εννοούμε
τον Αθανάσιο Σαββάκη του ΣΒΕ.

Οι επιμελητηριακές εκλογές αργούν, καθώς
λόγω πανδημίας θα ακολουθήσουν οι βουλευ-
τικές και οι αυτοδιοικητικές, ωστόσο στο εμπο-
ρικό ήδη οι δυνητικοί υποψήφιοι ξεκίνησαν
τους καβγάδες. Η ανάρτηση του Κυριάκου Με-
ρελή, υπευθύνου Συμβουλευτικής Επιχειρήσε-
ων του Επιμελητηρίου, που καταγγέλλει τη δι-
οίκηση του Μιχάλη Ζορπίδη (φωτό) για... ερντο-
γανικές μεθόδους, προμηνύει ένα ταραχώδες
διάστημα! Οψόμεθα...

Διαξιφισμοί στο ΕΕΘ

Μεθυσμένος οδηγός μπήκε ανάποδα σε
μονόδρομο και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ



Μ
ε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ύστερα από πρόταση του δημάρχου
Κώστα Μπακογιάννη στην πρόσφατη συνε-

δρίασή του, ο Δήμος Αθηναίων ζητά από το υπουργείο
Οικονομικών να προβεί στη μείωση των αντικειμενι-
κών αξιών των ακινήτων ώστε να μην υπάρχουν «αδι-
κίες». Πρέπει να σημειώσουμε ότι από πέρυσι, όταν τέ-
θηκαν σε εφαρμογή οι νέες αντικειμενικές αξίες, το
υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τους δήμους τις
θέσεις τους για «αδικίες» που ενδεχομένως να υφί-
στανται σε κάποιες περιοχές. Στον Δήμο Αθηναίων,
λοιπόν, μετά τον έλεγχο που έγινε, εντοπίστηκε ότι
υπάρχει περιοχή που έχει αύξηση 94% συγκριτικά με
τις προηγούμενες τιμές αντικειμενικών αξιών. Έτσι,
αφού καταγράφηκαν σε συγκεκριμένο πίνακα όλες οι
αυξήσεις που έγιναν στα δημοτικά διαμερίσματα και

στις γειτονιές της Αθήνας, η Δημοτική Αρχή έθεσε το
αίτημα για μείωση ή επαναφορά των αντικειμενικών
αξιών, ώστε καμία να μην υπερβαίνει αύξηση 55% συγ-
κριτικά με το προηγούμενο σύστημα. 

Όπως έκανε σαφές ο κ. Μπακογιάννης: «Αυξήσεις
που ξεπερνούν το 90% είναι αντικειμενικά 100% άδικες.
Πάσχουν από έλλειψη πλαισίου και πλήττουν τους πιο
ευάλωτους δημότες. Ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε την
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινή-
των, θέτοντας ένα λογικό πλαφόν που να διασφαλίζει τη
διόρθωση των επακόλουθων στρεβλώσεων».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ανάλογες «αδικίες»
έχουν εντοπίσει αρκετοί δήμοι της χώρας και ήδη, ο
ένας μετά τον άλλο, παίρνουν ανάλογες αποφάσεις και
μένει να δούμε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν από
το υπουργείο Οικονομικών. 

Ήταν «λειψή» 
η έκτακτη επιχορήγηση

Δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα εγκρίθηκε
από το υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση συνο-
λικού ποσού ύψους 25.000.000 ευρώ στους δή-
μους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς
τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενι-
κών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των
προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους. Αν και πρόκειται για μία ακόμη
σημαντική βοήθεια για τους δήμους, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες οικονομικές κα-
ταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι δήμαρχοι
της χώρας είναι δυσαρεστημένοι, καθώς το ποσό
που δόθηκε ήταν το μισό από αυτό που τους είχε
τάξει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέ-
λιος Πέτσας στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
στον Βόλο.

ΣΣυνεχίζει το επίδομα 
για το πρώτο παιδί

Ένα ακόμα πακέτο επιδομάτων σε γονείς της
πόλης που το προηγούμενο διάστημα έφεραν
στον κόσμο το πρώτο τους παιδί μοιράζει ο Δήμος
Ηρακλείου Αττικής, συνεχίζοντας την προσπά-
θεια στήριξης των νέων γονιών. Πρόσφατα ψηφί-
στηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο έξι
νέες εισηγήσεις για αντίστοιχα επιδόματα σε ισά-
ριθμες οικογένειες, αυξάνοντας στα 41 πλέον τα
ζευγάρια που για το 2022 έλαβαν το συγκεκριμένο
βοήθημα. Θυμίζουμε πως, από το 2020 και έπειτα,
με πρωτοβουλία του δημάρχου Ηρακλείου Αττι-
κής Νίκου Μπάμπαλου, ο δήμος χορηγεί εφάπαξ
επίδομα 1.000 ευρώ σε όσους γονείς κατοίκους
της πόλης γεννούν το πρώτο τους παιδί και πλη-
ρούν τα θεσπισμένα εισοδηματικά κριτήρια. 

! Ανεξαρτητοποίηση 
και υποψηφιότητα
Την ανατροπή στο προεκλογικό σκηνικό του Δήμου
Άρτας προσπαθεί να δημιουργήσει ένας μέχρι πρότι-
νος στενός συνεργάτης του δημάρχου Χρήστου Τσι-
ρογιάννη. Πρόκειται για τον Χριστόφορο Σιαφάκα, ο
οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν αντιδήμαρχος και ανε-
ξαρτητοποιήθηκε από τον συνδυασμό του δημάρχου,
που ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για
δήμαρχος Αρταίων. Ο κ. Σιαφάκας έκανε ήδη γνωστή
την απόφασή του να ηγηθεί συνδυασμού και να είναι
υποψήφιος δήμαρχος, πιστεύοντας, όπως τονίζει, σε
μια ακομμάτιστη Αυτοδιοίκηση.

Διευκρίνιση για την παραίτηση
Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αρρια-
νών στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ανα-
κοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών Ανατολικής
Μακεδονίας-Θρά-
κης Ταρκάν Μουλτα-
ζά και για τον λόγο
αυτόν υπέβαλε την
παραίτησή του στον
περιφερειάρχη Χρή-
στο Μέτιο. Για την
αποφυγή κάθε παρε-
ξήγησης, μάλιστα,
ανακοίνωσε και επί-
σημα την υποψηφιό-
τητά του ταυτόχρονα
με την παραίτηση, επισημαίνοντας πως «προκειμένου
να είμαι ακόμα πιο κοντά στον λαό μας και για να μπο-
ρέσω να πετύχω ακόμη πιο σημαντικά πράγματα για
την περιοχή μας, έλαβα την απόφαση να θέσω στη διά-
θεση του κ. Μέτιου την παραίτησή μου από τα καθήκον-
τα του αντιπεριφερειάρχη. Σύντομα θα προβώ και σε
μια πιο αναλυτική δήλωση σχετικά με την υποψηφιότη-
τά μου για δήμαρχος Αρριανών». 
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Γιατί πρότεινε οριζόντια μείωση αντικειμενικών αξιών 
Δήμος Αθηναίων 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Η απόγνωση των δημάρχων ότι δεν πρό-
κειται να βγουν οι προϋπολογισμοί των δή-
μων τους στην περίπτωση που δεν ακυρω-
θεί ή έστω ανασταλεί η εφαρμογή του Τέ-
λους Ταφής Απορριμμάτων εκφράστηκε
ξανά στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της
ΚΕΔΕ. Μάλιστα, ο επικεφαλής παράταξης
της αντιπολίτευσης και δήμαρχος Νίκαιας -
Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης ζήτησε
εξηγήσεις γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη
η απόφαση του Συνεδρίου του Βόλου να γί-
νει προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωσή του.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου, «δεν είναι πολιτική
απόφαση να μη γίνει η προσφυγή αλλά νο-
μικής φύσεως, καθώς η νομική υπηρεσία
κρίνει ότι οι αποφάσεις που υπάρχουν δεν
είναι εκτελεστέες, οπότε δεν θα γίνει δεκτή
μια προσφυγή για αυτές. Περιμένουμε να
βγει μια εκτελεστέα πράξη ΦΟΣΔΑ για να
προσφύγουμε». Θυμίζουμε ότι η ΚΕΔΕ ζητά
την αναστολή του μέτρου μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2023.

Σε ετοιμότητα 
για προσφυγή 
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Σ
ημαντική ανάσα στις αρχές
κάθε μήνα και για ένα εξά-
μηνο θα αποτελεί η ηλε-
κτρονική κάρτα αγορών

(market pass) για το 80% του πληθυ-
σμού. Σύμφωνα με την τροπολογία
που ψηφίστηκε την περασμένη Παρα-
σκευή, στις αρχές Φεβρουαρίου θα
τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική
πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη
χορήγηση της κάρτας αγορών, ενώ
στο τέλος του ιδίου μηνός θα γίνουν οι
πρώτες πληρωμές, οι οποίες θα ολο-
κληρωθούν έξι μήνες μετά, δηλαδή,
τον Ιούλιο του 2023. 

Οι πληρωμές θα γίνονται την πρώτη
εβδομάδα του μηνός, ώστε οι πολίτες-
καταναλωτές να χρησιμοποιούν τη
σχετική εκπτωτική κάρτα για το 10%
των αγορών τους σε σουπερμάρκετ,
φούρνους, μινιμάρκετ, οπωροπωλεία,
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτο-
πωλεία κ.λπ.

Πώς δίνεται η ενίσχυση
Η ενίσχυση δίνεται συνολικά στο

νοικοκυριό, δηλαδή, αφορά τις αγορές
των συζύγων ή των εξαρτώμενων προ-
σώπων και έχει κλιμάκωση, ανάλογα
με την οικογενειακή κατάσταση. Έτσι,
το όριο αγορών για μονομελές νοικο-
κυριό ανέρχεται σε 220 ευρώ και η έκ-
πτωση στα 22 ευρώ, ενώ για κάθε επι-
πλέον μέλος αυξάνεται κατά 100 ευρώ
μηνιαίως και μπορεί να φτάσει έως τα
1.000 ευρώ. Τα χρήματα θα πιστώνον-
ται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική
κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά σε καταστήματα λιανι-
κού εμπορίου τροφίμων. Σε περίπτω-
ση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθε-
ση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά

καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το
ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80%
των ανωτέρω ποσών.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυ-
σικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε
κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά,
για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υπο-
βολή της δήλωσης φορολογίας εισο-

δήματος ή ένας εκ των δύο σε περί-
πτωση υποβολής χωριστής δήλωσης. 

Τα φυσικά πρόσωπα
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την

ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο οικογε-
νειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα
16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και
χωρισμένους και τα 24.000 ευρώ για
μονογονεϊκές οικογένειες και έγγα-
μους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης,
με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για

κάθε παιδί. Σημειώνεται ότι στο ετήσιο
συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν
περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο
αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φό-
ρο εισοδήματος. Επιπλέον, η συνολική
αξία της ακίνητης περιουσίας με βάση
τον φετινό ΕΝΦΙΑ δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ για τον
άγαμο, τον χήρο ή τον χωρισμένο και
τις 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή
όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης

Από τη χορήγηση της ενίσχυσης
εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα
οποία δηλώνονται ως εξαρτώμενα στη
φορολογική δήλωση, αλλά έχουν εισό-
δημα, όσοι φιλοξενούνται, όσοι εμπί-
πτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίω-
σης, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερι-
κού και όσοι δεν έχουν υποβάλει φο-
ρολογική δήλωση έως τις 31/12/2022. 

Μια μεγάλη ευκαιρία για να γίνουν επιχειρηματίες δί-
νει το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας σε 3.220 νέ-
ους οι οποίοι έως αύριο το μεσημέρι (28/12) θα έχουν
υποβάλει την αίτησή τους. Πρόκειται για το πρόγραμμα
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, συνολικού
ύψους 47,656 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει αύριο το μεση-
μέρι στις 15.00 και αφορά τη δημιουργία νέων επιχειρή-
σεων από ελεύθερους επαγγελματίες, ηλικίας 30-45
ετών, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση
στην ψηφιακή οικονομία. Η δράση αφορά την ενίσχυση
νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει (από 1nς
Ιανουαρίου 2022) πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών,
ενώ έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και κατα-
βάλλεται σε τρεις δόσεις. Η 1η δόση των 4.000 ευρώ θα

δοθεί μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, η
2η δόση θα είναι 5.400 ευρώ και θα δοθεί μετά τη λήξη
του α’ εξαμήνου από την έναρξη της δραστηριότητας και
η 3η και τελευταία δόση των 5.400 ευρώ θα δοθεί μετά τη
λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη. Οι ενδιαφερόμε-
νοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Γίνετε νέοι επιχειρηματίες μέχρι αύριο το… μεσημέρι!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ανάσα με τον… μήνα 
για το 80% των πολιτών 

Από τις αρχές Φεβρουαρίου η χορήγηση 
του market pass - Στο τέλος του ιδίου μηνός 

θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές, οι οποίες 
θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο 
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συμφωνία που επετεύχθη
στη σύνοδο των υπουργών
Ενέργειας της ΕΕ για την
επιβολή πλαφόν στο φυσι-

κό αέριο την περασμένη Δευτέρα συ-
νοδεύθηκε από τη σημαντική μείωση
των τιμών τις επόμενες ημέρες της
εβδομάδας.

Η τιμή του δείκτη αναφοράς στην
Ευρώπη, για παραδόσεις τον Ιανουάριο
στην αγορά του Άμστερνταμ (TTF), κα-
τρακύλησε από τα 134 ευρώ στις 15 Δε-
κεμβρίου στα 84 ευρώ. Επί επτά συνε-
χόμενες ημέρες, οι τιμές υποχωρού-
σαν καταγράφοντας μια συνολική πτώ-
ση σχεδόν 50 ευρώ ή 37%, ενώ η πτώση
ανήλθε σε 26% σε εβδομαδιαία βάση.
Στα σημερινά επίπεδα, η τιμή του φυσι-
κού αερίου είναι 95 ευρώ χαμηλότερη
από το πλαφόν των 180 ευρώ που συμ-
φωνήθηκε στις Βρυξέλλες.

Η πτώση των τιμών το προηγούμενο
διάστημα αποδίδεται, βέβαια, από
γνώστες της αγοράς σε μια συγκυρία
παραγόντων, όπως:
• η αυξημένη προσφορά λόγω εισαγω-
γών-ρεκόρ υγροποιημένου αερίου
(LNG) και μεγάλης παραγωγής αιολι-
κής ενέργειας στη Γερμανία,
• η συγκρατημένη ζήτηση λόγω των
υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών
στη Βόρεια Ευρώπη αυτή την εβδομά-
δα και
• η υψηλή πληρότητα των δεξαμενών
αποθήκευσης αερίου.

Ανάσα για τον προϋπολογισμό
Η υποχώρηση στις τιμές του φυσικού

αερίου είναι σημαντική για τη χώρα
μας, καθώς ολόκληρος ο προϋπολογι-
σμός έχει στηριχτεί στην παραδοχή ότι
το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο του
Άμστερνταμ δεν θα ξεπεράσει τα 120
ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό είναι το
«σημείο ισορροπίας». Τι σημαίνει «ση-
μείο ισορροπίας»; Ότι το ρεύμα θα
συγκρατείται στα σημερινά επίπεδα
(περίπου 16 λεπτά ανά κιλοβατώρα για
τα νοικοκυριά) χωρίς να απαιτείται πα-
ρέμβαση του κρατικού προϋπολογι-
σμού. Οι όποιες επιδοτήσεις θα χρημα-
τοδοτούνται αποκλειστικά με τους πό-
ρους του Ταμείου, οπότε και το ειδικό
αποθεματικό του 1 δισ. ευρώ θα μένει
στην άκρη για να χρηματοδοτήσει άλ-
λες ανάγκες που θα προκύψουν. Το ζή-

τημα είναι ότι ουδείς μπορεί να προ-
βλέψει ποια θα είναι η πορεία της τιμής
του αερίου μέσα στο 2023. Μέσα σε λί-
γες εβδομάδες, η τιμή βρέθηκε από τα
95 στα 150 ευρώ για να επιστρέψει στα
103 ευρώ μετά τις αποφάσεις της ΕΕ
για το πλαφόν των 180 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα. Τα σενάρια που έχουν φτιάξει
στο οικονομικό επιτελείο δείχνουν ότι
για κάθε 10 ευρώ υπέρβασης πάνω από
το «σημείο ισορροπίας» προκύπτει και
δημοσιονομικό κόστος 300 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή, αν η μέση τιμή του φυσικού
αερίου για το 2023 ανέλθει στα 130 ευ-
ρώ αντί για τα 120, θα χρειαστούν 300
εκατ. ευρώ από τον ενεργειακό κουμ-
παρά, αν η τιμή φτάσει στα 140 ευρώ,
600 εκατ. ευρώ κ.ο.κ.

Η Ρωσία ανοίγει τη στρόφιγγα
Την ίδια ώρα, τις παραδόσεις φυσι-

κού αερίου στην Ευρώπη μέσω του
αγωγού Γιαμάλ είναι έτοιμη να ξαναρ-
χίσει η Μόσχα, σύμφωνα με δηλώσεις
του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρ-
νησης Αλεξάντερ Νόβακ στο πρακτο-
ρείο ειδήσεων TASS. «Η ευρωπαϊκή
αγορά παραμένει στην επικαιρότητα,
καθώς οι ελλείψεις σε φυσικό αέριο
συνεχίζονται και έχουμε την ευκαιρία
να ξαναρχίσουμε τις παραδόσεις», είπε
και ανέφερε ειδικότερα τον αγωγό Για-
μάλ, του οποίου η λειτουργία «σταμά-
τησε για πολιτικούς λόγους και παρα-
μένει αχρησιμοποίητος».

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυ-
βέρνησης είπε επίσης ότι η Μόσχα
εξετάζει το ενδεχόμενο παραδόσεων
μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αε-
ρίου μέσω Τουρκίας, μετά τη δημιουρ-
γία ενεργειακού κόμβου εκεί. Αναφε-
ρόμενος στις παραδόσεις υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG), ο Νό-
βακ είπε πως η Μόσχα υπολογίζει ότι
προμήθευσε την Ευρώπη με 21 δισε-
κατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) το
2022. «Φέτος καταφέραμε να αυξή-
σουμε σημαντικά τις παραδόσεις LNG
στην Ευρώπη», ανέφερε και διευκρίνι-
σε πως μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου υπο-
λογίζονταν σε 19,4 bcm, ενώ μέχρι την
Πρωτοχρονιά εκτιμάται πως θα ανέλ-
θουν σε 21 bcm.

H σημαντική 
πτώση στις τιμές

και το όφελος 
για Ελλάδα 

Φ Υ Σ Ι Κ Ο  Α Ε Ρ Ι Ο

Τα νέα δεδομένα για 
τον προϋπολογισμό - 
Τις παραδόσεις 
στην Ευρώπη μέσω του
αγωγού Γιαμάλ είναι έτοιμη
να ξαναρχίσει η Μόσχα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Π
εριθώριο… 120 ωρών
έχει η Εφορία για να
διατηρήσει «ζωντανές»
χιλιάδες φορολογικές

υποθέσεις και να εισπράξει πολύ-
τιμα έσοδα για τον προϋπολογι-
σμό, τα οποία μπορούν να αποτε-
λέσουν δυνάμει στηρίγματα για τον
κυβερνητικό «κουμπαρά» ενόψει
των εκλογών. 

Με εντολή του διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων Γιώργου Πιτσιλή, έως το Σάβ-
βατο τίθενται σε επιφυλακή οι
ελεγκτές, προκειμένου να ολοκλη-
ρώσουν τον έλεγχο των εκκρεμών
υποθέσεων και να στείλουν τα ση-
μειώματα στους φορολογούμε-
νους με τα σχετικά ποσά, στα οποία
θα περιλαμβάνονται πρόστιμα και
προσαυξήσεις. Πρόκειται για υπο-
θέσεις φορολογίας εισοδήματος,
δηλώσεων ακινήτων, ΦΠΑ και λοι-
πών φόρων, οι οποίες αντιμετωπί-
ζονται πλέον με βάση την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η
οποία προβλέπει ότι το Δημόσιο
χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων

και προστίμων σε περίπτωση που
εντός του προβλεπόμενου από τη
νομοθεσία χρονικού διαστήματος
για την παραγραφή δεν κοινοποι-
ήσει στον φορολογούμενο τη σχε-
τική πράξη καταλογισμού. Σημει-
ώνεται ότι όσοι φορολογούμενοι
έχουν ήδη λάβει σημειώματα με
πρόστιμα, καλούνται να τα εξοφλή-
σουν εντός 30 ημερών. 

Καμπανάκι συναγερμού
Το καμπανάκι του… συναγερμού

για την ΑΑΔΕ αφορά τις εξής περι-
πτώσεις φορολογικών υποθέσεων:

11 Φορολογία εισοδήματος και
ΦΠΑ της χρήσης 2016 για τις

οποίες είχαν υποβληθεί αρχικές
εμπρόθεσμες δηλώσεις ή είχαν
υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες
δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις
31/12/2021.

2 Φορολογία εισοδήματος για
τη χρήση του 2013 και την

υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης
από τους επιτηδευματίες. Η παρα-
γραφή φτάνει τα οκτώ έτη. 

3Φορολογία εισοδήματος και
ΦΠΑ της χρήσης 2011, εφόσον

κατά τα προηγούμενα χρόνια προ-
έκυψαν πρόσθετα στοιχεία, όπως,
για παράδειγμα, πλαστά τιμολόγια,
επομένως αποτελούν περιπτώσεις
υψηλού ενδιαφέροντος λόγω φο-
ροδιαφυγής. Οι συγκεκριμένες
περιπτώσεις παραγράφονται στη
δεκαετία. 

4 Υποθέσεις ΦΠΑ της χρήσης
2011 για τις οποίες οι επιτηδευ-

ματίες δεν υπέβαλαν εκκαθαριστι-
κή δήλωση του φόρου και οι οποίες
παραγράφονται στα δέκα έτη. 

5 Υποθέσεις του 2006 για τις
οποίες δεν υποβλήθηκε φο-

ρολογική δήλωση ή αυτό έγινε
εκπρόθεσμα. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, η προθεσμία παραγρα-
φής είναι 15ετής, κάτι που σημαί-
νει ότι η ΑΑΔΕ έχει το δικαίωμα
διενέργειας ελέγχων, προκειμέ-
νου να επιβάλει πρόστιμα και
προσαυξήσεις, μέχρι το προσεχές
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα,
για τις συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις, η 15ετία ισχύει ως χρόνος
παραγραφής ακόμη και στην πε-
ρίπτωση της εκπρόθεσμης υπο-
βολής της δήλωσης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στους 155.000 έφτασαν
οι… φορολογούμενοι-
κυνηγοί αποδείξεων!

Σε 155.000 ανέρχονται οι φορολογού-
μενοι οι οποίοι έχουν κατεβάσει την
εφαρμογή Appodixi και μέσω αυτής…
ελέγχουν τις αποδείξεις που λαμβά-
νουν, ώστε, αν αποδειχθεί ότι είναι πλα-
στές, να διεκδικήσουν από την Εφορία
το έξτρα μπόνους κάποιων εκατοντάδων
ευρώ! 

Το μπόνους για την αποκάλυψη των
πλαστών αποδείξεων κυμαίνεται μετα-
ξύ 50 και 1.000 ευρώ, ενώ οι περισσότε-
ρες καταγγελίες αφορούν αποδείξεις οι
οποίες εκδίδονται από δηλωμένη ταμει-
ακή μηχανή, αλλά δεν έχουν διαβιβα-
στεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑ-
ΔΕ. Μάλιστα, η αποκάλυψη φοροδιαφυ-
γής σε καταστήματα εστίασης με παρα-
ποιημένα στοιχεία παραγγελιών και
«πειραγμένες» ταμειακές μηχανές για
να αποκρύπτεται ο πραγματικός τζίρος
φαίνεται ότι οφείλεται σχεδόν αποκλει-
στικά στην εφαρμογή Appodixi. 

Το… κλασικό κόλπο συνίσταται στην
έκδοση της κανονικής απόδειξης για
τον πελάτη με την πραγματική αξία κάθε
συναλλαγής. Ωστόσο, στη συνέχεια, τα
στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ
είναι… λειψά, αφού καταχωρίζεται χα-
μηλότερο ποσό στο σύστημα myDATA
από αυτό που αναγράφεται στην αρχική
απόδειξη. Η εφαρμογή Appodixi είναι
ιδιαιτέρως ελκυστική για τους νέους σε
ηλικία χρήστες και προσφέρεται για ευ-
ρεία χρήση από τους φορολογούμε-
νους, ώστε να… κυνηγήσουν την τύχη
τους εντοπίζοντας πλαστές αποδείξεις
ή συμβάλλοντας στον εντοπισμό πλα-
στών ταμειακών μηχανών. Με το άνοιγ-
μα της εφαρμογής και μέσω της κάμε-
ρας του κινητού, σκανάρεται ο κωδικός
QR της απόδειξης και αποστέλλεται στο
σύστημα. Στη συνέχεια, ο φορολογού-
μενος λαμβάνει μήνυμα ότι η απόδειξη
έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ ή ότι η τα-
μειακή μηχανή είναι δηλωμένη αλλά η
απόδειξη δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί ή
ότι δεν είναι δηλωμένη η ταμειακή ή ο
κωδικός δεν μπορεί να διαβαστεί. Το τε-
λευταίο στάδιο για τον χρήστη περιλαμ-
βάνει τη λήψη της απόδειξης με φωτο-
γραφία, την εισαγωγή για τον λόγο ανα-
φοράς στην ΑΑΔΕ, τη διατύπωση τυχόν
παρατηρήσεων και την επιλογή περί
υποβολής ανώνυμης ή επώνυμης κα-
ταγγελίας.
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Ποιες είναι οι πέντε 
περιπτώσεις που εξετάζει 

η Εφορία, ώστε 
να εισπράξει 

πολύτιμα έσοδα 
για τον προϋπολογισμό

«Σαφάρι» 120 ωρών 
για φορο-υποθέσεις
που παραγράφονται
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ο 2019, η Ελλάδα υποδέχ-
θηκε σχεδόν 31,3 εκατομ-
μύρια τουρίστες εισπράτ-
τοντας 17.679.916.028 ευ-

ρώ και φέτος, παρά τις πολλαπλές
κρίσεις και τον πόλεμο στην καρδιά
της Ευρώπης, τα στοιχεία που προ-
κύπτουν από την Τράπεζα της Ελλά-
δος είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.
Τα έσοδα εκτιμώνται πως θα ξεπε-
ράσουν εκείνα του 2019 και θα αγγί-
ξουν τα 18 δισ. ευρώ, ενώ το υπερ-
πλεόνασμα θα ανέρχεται σχεδόν στα
3 δισ. ευρώ!

Τον φετινό Οκτώβριο, σε σχέση
με τον Οκτώβριο του 2019, οι ταξι-
διωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν
κατά 3,3% και η μέση δαπάνη ανά
ταξίδι επίσης αυξήθηκε κατά 5,9%.
Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Οκτωβρίου 2019, το αντίστοιχο
δεκάμηνο φέτος σημειώθηκε αύ-
ξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι
κατά 10,1%.

«Το πλεόνασμα που θα προκύψει
φέτος από τον τουρισμό θα μοιρα-
στεί σε ευπαθείς ομάδες, νοικοκυ-
ριά και ανθρώπους που έχουν ανάγ-
κη, πέρα από το “ζεστό χρήμα” που
ενίσχυσε τον πρωτογενή τομέα, την
εστίαση, το εμπόριο και τα εκατον-
τάδες επαγγέλματα που εφάπτονται
στον τουρισμό», επεσήμανε ο Βασί-
λης Κικίλιας, μιλώντας στον τηλεο-
πτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Λίγες ημέρες απέμειναν για την
εκπνοή του 2022 και για το επιτε-
λείο του υπουργείου Τουρισμού

έφτασε η στιγμή που θα «κάνει τα-
μείο», ώστε να διαπιστώσει κατά
πόσον η δουλειά που προηγήθηκε
με τα στρατηγικά ανοίγματα και τις
συμφωνίες που κλείστηκαν έπιασε
τόπο. Και τα στοιχεία από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος καταδεικνύουν
πως τα χαμόγελα μπορούν να πε-
ρισσεύουν. 

Με τη σημαντική αύξηση τον μή-
να Οκτώβριο, που είναι off season

μήνας για τον τουρισμό, επιβεβαι-
ώνεται πως το τουριστικό προϊόν
της χώρας μας μπορεί να καταστεί
βιώσιμο, 365 ημέρες τον χρόνο.

«Αυτές οι επιδόσεις τον μήνα
Οκτώβριο αποδεικνύουν πως η επι-
μήκυνση της τουριστικής περιόδου
έχει γίνει πραγματικότητα και ση-
μαίνουν πολλαπλά έσοδα όχι μόνο
για τα μπρανταρισμένα νησιά, αλλά
και για τα λιγότερο δημοφιλή, για

ηπειρωτικούς προορισμούς, για την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη», σημεί-
ωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

Παρά τις κρίσεις που συνεχίζουν
να ταλανίζουν την Ευρώπη, οι ει-
σπράξεις και οι αφίξεις από μεγάλες
αγορές ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Τον δέκατο μήνα του έτους, από τη
Μεγάλη Βρετανία καταγράφηκε αύ-
ξηση +69,2%, +10,6% από τη Γερμα-
νία και +6% από τη Γαλλία. Σε εντυ-
πωσιακά επίπεδα κινήθηκαν και οι
αφίξεις με +12,3% από τις ΗΠΑ,
+28,1% από τη Γαλλία, και +83,2%
συνολικά από το Ηνωμένο Βασίλειο,
συγκρίνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία
με τον ίδιο μήνα του 2019.

Η Aegean πρωτοπορεί και πάλι με τη δημιουργία
ενός από τα πρώτα «πράσινα» hangar (υπόστεγο συν-
τήρησης αεροσκαφών) της Ευρώπης. Με μια επένδυ-
ση ύψους 140 εκατ. ευρώ, δημιουργεί το πρώτο Κέν-
τρο Υπηρεσιών Συντήρησης Πτητικών Μέσων και το
πρώτο Κέντρο Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαί-
δευσης Πληρωμάτων.

Η επένδυση δημιουργεί νέα δυναμική προστιθεμέ-
νης αξίας, εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας στην
Aegean, αλλά και ευρύτερα στον κλάδο των αερομε-
ταφορών της χώρας. Η εξυπηρέτηση των αναγκών
υποστήριξης τρίτων εταιρειών αποτελεί πλέον κύριο
επιχειρηματικό στόχο. Στα επόμενα 5 με 7 χρόνια, που

η επένδυση θα ωριμάσει πλήρως, αναμένεται να δημι-
ουργήσει 500 νέες άμεσες και συνολικά περισσότερες
από 1.100 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας
υψηλών δεξιοτήτων.

«Δημιουργούμε έναν κόμβο, ένα οικοσύστημα πα-
ραγωγής υπηρεσιών υποστήριξης βαριάς συντήρησης
και εκπαίδευσης, που δίνει νέα δεδομένα στην τοπική
προστιθέμενη αξία και στην εξωστρέφεια του κλάδου
μας, συμπληρώνοντας ένα σημαντικό κενό στην υπο-
δομή της χώρας», σημείωσε ο πρόεδρος της Aegean
Ευτύχιος Βασιλάκης.

Τα δημοσιονομικά έσοδα που θα προκύψουν εκτι-
μώνται ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς αναμένονται φο-

ρολογικά έσοδα και εισφορές άνω των 400-450 εκατ.
ευρώ κατά τη διάρκεια της παραχώρησης.

Η επένδυση περιλαμβάνει το τίμημα για την παρα-
χώρηση από τον ΔΑΑ έως το 2046 κτιριακών εγκατα-
στάσεων, την επισκευή, τη λειτουργική και ενεργειακή
αναβάθμισή τους και φυσικά την αγορά σύγχρονου
εξοπλισμού για την επί δεκαετίες και πλέον αδρανή
τεχνική βάση της παλαιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας. 

Δημιουργείται έτσι ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο
οικοσύστημα υπηρεσιών υποστήριξης για την αερο-
μεταφορά, που θα τεθεί στην υπηρεσία του ευρύτερου
κλάδου. 

Ρ. Σ.

Το πρώτο σύγχρονο οικοσύστημα υπηρεσιών υποστήριξης για την αερομεταφορά από την Aegean

Ανακοίνωση Κικίλια για  το υπερπλεόνασμα
που  θα προκύψει από τα έσοδα- 
ρεκόρ  (18 δισ.) μέσα στο 2022 

Τουριστικός «μποναμάς»
3 δισ. για ευπαθείς ομάδες 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Η Τράπεζα Πειραιώς κατέληξε σε συμφωνία με την
Bain Capital Credit για την πώληση του 100% της leas-
ing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases, συμπε-
ριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων, ταξινομημένου ως διακρατούμενου
προς πώληση, €0,5 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας στις
30/09/2022. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής αντι-
στοιχεί σε 26% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας. Η
συναλλαγή αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συ-
στηματικών ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς, με
στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, η συναλλαγή υπό-
κειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές Αρχές, καθώς επίσης και στη
συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός χρημα-
τοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς για τη συναλλαγή και η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής ως απο-
κλειστικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς.
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αθώς απομένουν τέσσερις
συνεδριάσεις έως τη λήξη
του έτους, δεν φαίνεται ότι
μπορεί να υπάρξουν κινή-

σεις που θα μετέβαλλαν τη μεγάλη
εικόνα της εγχώριας χρηματιστηρια-
κής αγοράς, η οποία διατηρεί το θετι-
κό πρόσημο έτους (+3,12%), την ώρα
που οι περισσότερες διεθνείς αγορές
καταγράφουν απώλειες. Στην αγορά
υπάρχει πολύ μεγάλη επιχειρηματι-
κή κινητικότητα με αιχμή τον κλάδο
της ενέργειας και των υποδομών, με
τη ΔΕΗ να πρωταγωνιστεί σε κινή-
σεις εξωστρέφειας και επέκτασης,
ενώ υπάρχει και η αύξηση κεφαλαί-
ου της Intrakat. Σε κάθε περίπτωση,
το βλέμμα της αγοράς είναι στραμμέ-
νο στο 2023, όπου θα πραγματοποι-

ηθούν οι εκλογές, οπότε το στοίχημα
είναι να υπάρξει πολιτική σταθερό-
τητα. Παράλληλα υπάρχει η προοπτι-
κή αναβάθμισης της ελληνικής οικο-
νομίας αλλά και η προσδοκία για νέ-
ες μεγάλες επιχειρηματικές συμφω-
νίες. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης έχει
δώσει αγοραστικό σήμα, το οποίο

αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα
των 893 μονάδων. Όσο δίνει κλεισί-
ματα υψηλότερα των 893, δεν μπορεί
να αποκλειστεί κίνηση προς τις 931,
937, 944, 958-960 και 973 μονάδες.
Η επόμενη στήριξη στις 879, 871-863
μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200
ημερών).

H Pet City Group απέκτησε 
το online shop gatoskilo.gr

Η Pet City Group απορρόφησε τις δραστη-
ριότητες του online shop gatoskilo.gr, ενδυ-
ναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία της
στον χώρο των ηλεκτρονικών αγορών, ανα-
φέρει ανακοίνωση στο πλαίσιο ανάπτυξης
της πολυκαναλικής στρατηγικής του ομίλου.
Με αυτή την κίνηση η Pet City Group διευρύ-
νει το ψηφιακό στίγμα της εταιρείας προχω-
ρώντας δυναμικά στην υλοποίηση ενεργειών
που έχει σχεδιάσει, με στόχο την αναβάθμιση
της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της,
αλλά και τη διάθεση μιας ευρείας γκάμας
προϊόντων φροντίδας για τα κατοικίδια.

Στην Κύρια Αγορά επιστρέφει 
η μετοχή της Lavipharm

Από την
Παρασκευή
23 Δεκεμβρί-
ου 2022, οι
μετοχές της
Lav ipharm
ΑΕ διαπραγματεύονται και πάλι στην Κύρια
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης,
κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας, η
Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγο-
ρών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε τη
μεταφορά του συνόλου των μετοχών της
Lavipharm, μετά την ολοκλήρωση της αύξη-
σης μετοχικού κεφαλαίου, στην Κύρια Αγο-
ρά. Η Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες μεσαί-
ου και μεγάλου μεγέθους με προοπτικές πε-
ραιτέρω ανάπτυξης, ενώ παρέχει τη δυνατό-
τητα διασυνοριακής άντλησης κεφαλαίων
και συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς χρηματι-
στηριακούς δείκτες.

Οι βασικοί διαπραγματευτές
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών

και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
ανανεώθηκε για το 2023 η ιδιότητα των βα-
σικών διαπραγματευτών της αγοράς ομολό-
γων του ελληνικού Δημοσίου και στα 18 πι-
στωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που
ήταν βασικοί διαπραγματευτές το 2023.
Πρόκειται για τα ακόλουθα 18 ιδρύματα: Al-
pha Bank, Barclays Bank Ireland, BNP
Paribas, Bofa Securities Europe, Citigroup
Global Markets Europe, Commerzbank,
Credit Suisse Bank, Deutsche Bank, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank, Goldman
Sachs Bank Europe, HSBC Continental Eu-
rope Greece, Intesa Sanpaolo, JP Morgan,
Morgan Stanley Europe, Nomura Financial
Products Europe, Societe Generale και
Τράπεζα της Πειραιώς.

Η πρώτη επιχειρηματική συμφωνία για το 2023
αφορά την εγχώρια ακτοπλοΐα, μετά την απόφαση της
θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς Strix Holdings να
αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της
Attica Group από τη MIG, με εξαγορά κοινών ομολο-
γιακών δανείων της εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συ-
ναλλαγής εκτιμάται ότι μπορεί να λάβει χώρα εντός
του πρώτου τριμήνου του 2023. Η πρόταση προς τη
Marfin Investment Group περιλαμβάνει την εξαγορά
των κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας με
αντάλλαγμα την απόκτηση του 79,38% των μετοχών της

Attica Group από τη Strix Holdings. Πρόκειται για το από 14/5/2021 κοινό ομολογιακό δάνειο της MIG, σημερινού
ανεξόφλητου υπολοίπου 282,9 εκατ. ευρώ, και το από 31/7/2017 ομολογιακό δάνειο της MIG, ανεξόφλητου υπο-
λοίπου 160,8 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που η σχετική πρόταση γίνει δεκτή από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο
και τη γενική συνέλευση των μετόχων της MIG, η Strix Holdings θα προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού
της MIG ύψους 443,8 εκατ. ευρώ, ενώ θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Attica Group.

Διατηρεί το θετικό πρόσημο το χρηματιστήριο

Strix: Στόχος το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Attica Group από MIG

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πειραιώς: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα €500 εκατ. 
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Τι έδειξε έρευνα των ΕΛΤΑ για
την κυβερνοεπίθεση του Μαρτίου Μυτιληναίος: Διάθεση 239.000

ιδίων μετοχών σε 13 δικαιούχους
Η Μυτιληναίος (Mytilineos) ανακοίνωσε

ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από
15/6/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, πραγματοποιήθηκε στις
22/12/2022 η διάθεση συνολικά 239.000
ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολι-
κής αξίας €4.746.540,00 που προκύπτει
λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος
€19,8600 της προηγούμενης εργάσιμης
ημέρας όπως προβλέπεται, στους παρακάτω
δικαιούχους: Χρυσάφη Ευάγγελο - αντιπρό-
εδρο ΔΣ και εντεταλμένο σύμβουλο για Ρυθ-
μιστικά Θέματα και θέματα Στρατηγικής της
εταιρείας στον χώρο της Ενέργειας, Σπυρά-
κο Φώτιο - γενικό διευθυντή Γραφείου Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου, Γαρδελίνο Πανα-
γιώτη - γενικό διευθυντή Τομέα Έργων Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης, Στεφανίδη Δημήτριο - γε-
νικό διευθυντή Μεταλλουργίας, Μπενρουμ-
πή Ντίνο - γενικό διευθυντή Τομέα Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Κανελ-
λόπουλο Παναγιώτη - αναπληρωτή γενικό
διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας &
Φυσικού Αερίου, Παπαπέτρου Νικόλαο -
γενικό διευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανανε-
ώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας,
Σελέκο Πέτρο - γενικό διευθυντή Νομικών,
Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων, Κα-
λαφατά Ιωάννη - γενικό διευθυντή Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Καραΐνδρο Έλενο - γενι-
κό διευθυντή Στρατηγικής και Εξαγορών &
Συγχωνεύσεων.

Σειρά διακρίσεων για την ACS
στα e-volution Awards

Η ACS έλαβε τρία βραβεία, που αφορούν τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της και τις σύγχρο-
νες λύσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των
πελατών της, στα φετινά e-volution Awards, τα
οποία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν καινο-
τόμες ιδέες, επιτεύγματα και πρωτοβουλίες σε
μια πληθώρα κλάδων του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγ-
κεκριμένα: Βραβείο Silver στην κατηγορία
«Continuous Growth», για το ανανεωμένο ACS
Mobile App. Βραβείο Silver στην κατηγορία
«Digital Transformation», για τις ενέργειες
ACS Digital Transformation Solutions. Βρα-
βείο Bronze στην κατηγορία «Υπηρεσίες Lo-
gistics & Last Mile», για τα ACS SmartPoint
Lockers, το δίκτυο «έξυπνων» θυρίδων.

Η Πλαίσιο, το ΧΑ 
και η έξοδος

ΒΙΣ: Οι ημερομηνίες 
για την αύξηση κεφαλαίου

Η ΒΙΣ ανακοίνωσε ότι από τις 23/12/2022 θέτει στη
διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις
22/12/2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά
τη δημόσια προσφορά 49.686.000 νέων, κοινών, άυ-
λων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστι-
κής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης (εφεξής οι «νέες μετο-
χές»), που θα εκδοθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο
της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κατα-
βολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των
υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία δέκα νέες μετο-
χές για καθεμία παλαιά μετοχή της εταιρείας και τι-
μή διάθεσης 0,05 ευρώ για καθεμία νέα μετοχή, που
θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμε-
νη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
με βάση την από 16/12/2022 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σε συνδυα-
σμό με την από 21/12/2022 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Τα Ελληνικά Ταχυ-
δρομεία ενημέρω-
σαν ότι στο πλαίσιο
ενδελεχούς και
διαρκούς έρευνας
του περιστατικού της
κυβερνοεπίθεσης
που έλαβε χώρα στις 20/3/2022 διαπιστώθηκε
από την ομάδα ασφαλείας τους μη εξουσιοδο-
τημένη πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται
από την εταιρεία. Ειδικότερα, όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, πρόκειται για
δεδομένα συναλλασσόμενων, φυσικών και νο-
μικών προσώπων και εργαζομένων της εταιρεί-
ας, τα οποία η εταιρεία όφειλε να τηρεί βάσει
της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Στα δεδο-
μένα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται και
στοιχεία όπως δεδομένα ταυτοποίησης, δεδο-
μένα επικοινωνίας, δεδομένα τιμολόγησης. Ο
βαθμός δυσκολίας στην προσβασιμότητα των εν
λόγω πληροφοριών σε συνδυασμό με τα μέχρι
στιγμής ευρήματα από την ενδελεχή έρευνα
της εταιρείας οδηγούν στην εκτίμηση για πε-
ριορισμένο αντίκτυπο των συνεπειών του εν λό-
γω συμβάντος για τα εμπλεκόμενα μέρη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

SeedBlink: Πάνω από €160 εκατ.
για τη στήριξη ελληνικών startups 
Η SeedBlink, η
επενδυτική πλατ-
φόρμα που υπο-
στηρίζει ευρωπαϊ-
κές νεοφυείς επι-
χειρήσεις, την τε-
λευταία τριετία κα-
τάφερε να κινητοποιήσει 150 εκατ. ευρώ από
κορυφαίους επενδυτές και Venture Capitals
(VC) και 58 εκατ. ευρώ από την κοινότητα των
επενδυτών της, χρηματοδοτώντας έως και 256
tech startups, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. Ύστερα από μια δύσκολη χρονιά το 2020, η
Ελλάδα επανήλθε δυναμικά, με νέο ρεκόρ σε
όγκο χρηματοδότησης. Οι συνολικές επενδύ-
σεις του τοπικού οικοσυστήματος τους πρώ-
τους 10 μήνες του 2022 ξεπέρασαν τη συνολι-
κή χρηματοδότηση του 2021. Ο πιο σημαντικός
γύρος ήταν αυτός της FlexCar, η οποία κατάφε-
ρε να αντλήσει 210 εκατ. ευρώ, αντιπροσω-
πεύοντας το 91% των συνολικών κεφαλαίων
που έλαβαν οι ελληνικές νεοσύστατες εταιρεί-
ες τεχνολογίας το 2022.

E
χουν περάσει 23 χρόνια και 9 μήνες από
τις 15 Μαρτίου του 1999, όταν και η Πλαί-
σιο Computers εισήχθη στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών, από το οποίο οδεύει προς την

έξοδο, έπειτα από σχετική απόφαση της διοίκησης
της εταιρείας. Καθώς ο Γιώργος Γεράρδος κατέχει
άμεσα το 66,71% των μετοχών μετά δικαιωμάτων
ψήφου της εταιρείας και ο Κωνσταντίνος Γεράρδος
το 15,47%, προχώρησαν σε δημόσια πρόταση για να
αποκτήσουν το υπόλοιπο 17,82% των μετοχών της
εταιρείας. Προς τούτο προσφέρουν 4,58 ευρώ σε
μετρητά για κάθε μετοχή, προσφορά πολύ γενναι-
όδωρη, καθώς είναι 45,3% υψηλότερη σε σχέση με
την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής
(3,15 ευρώ). Συνολικά, η δημόσια προσφορά θα κο-
στίσει στην οικογένεια Γεράρδου 18 εκατ. ευρώ.
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Τ
ο πρωτάθλημα της Super Lea-
gue 1 συνεχίζεται αύριο Τετάρτη
με πλήρη αγωνιστική στη σκιά
της επιστολής που έστειλε ο

Ολυμπιακός στην UEFA, στην οποία προ-
σκόμισε και βίντεο με διαιτητικά λάθη,
ενώ γίνεται ευθεία αναφορά στον Άγγλο
αρχιδιαιτητή Στιβ Μπένετ ότι δεν μπορεί
να ανταποκριθεί, χαρακτηρίζοντάς τον
περίπου γλάστρα.

Απάντηση δεν θα υπάρξει από την UE-
FA, καθότι ο μόνος φορέας αλληλογρα-
φίας της είναι οι οικείες ομοσπονδίες και
όχι οι σύλλογοι. Ωστόσο, αυτή η επιστολή
δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το ήδη τε-
ταμένο κλίμα στο πρωτάθλημα των «επεν-
δυτών» και τίθεται πλέον αβίαστα το εξής
ερώτημα: Θα τελειώσει το πρωτάθλημα;

Δεν είναι υπερβολικό αλλά απολύτως
ρεαλιστικό. Είναι τόσο σφοδρή η κόντρα

μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του
προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου
που ενδεχομένως να προκαλέσει σει-
σμό αν αποφασίσει να παρέμβει η ευ-
ρωπαϊκή συνομοσπονδία. Πριν από μια
εβδομάδα ο Μαρινάκης απέσυρε τον
Ολυμπιακό Β’ στο ημίχρονο του αγώνα
με την Καλλιθέα στο «Ελ Πάσο» εξαιτίας
τραγικών λαθών του διαιτητή Παπακων-
σταντίνου. Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση
για τιμωρία του διαιτητή χωρίς καν να
αναφέρει το όνομα του αδικημένου
Ολυμπιακού! Εάν κι εφόσον η UEFA, ο

εκτελεστικός της διευθυντής Θόδωρος
Θεοδωρίδης για να είμαστε ακριβείς,
αποφασίσει να παρέμβει, τότε δεν απο-
κλείεται να υπάρξει διορισμός προσω-
ρινής διοικούσας επιτροπής με αυτόμα-
τη παύση της διοίκησης Μπαλτάκου.

Το αυτό είχε γίνει και με την εγκαθίδρυ-
ση από την UEFA της προσωρινής διοίκη-
σης Δρόσου. Και φυσικά άμεση παραίτη-
ση του Άγγλου αρχιδιαιτητή Μπένετ, όπως
και των συνεργατών του. Ο δε Μπένετ, ο
οποίος ξεδιάντροπα δέχτηκε τη θέση του
αρχιδιαιτητή, όταν οι εννέα ΠΑΕ ψήφισαν

υπέρ του προκατόχου του Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ και μόλις τρεις (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Βό-
λος, η Λαμία έριξε λευκό) κατά του, βαρύ-
νεται για πολλές «αμαρτίες» στη Super
League 2, όπου δεν περνάει αγωνιστική
χωρίς σφοδρότατες ανακοινώσεις σε βά-
ρος της διαιτησίας. Επιπλέον, όσον αφορά
τις κλήσεις ξένων διαιτητών, ο Μπένετ
φέρνει β’ διαλογής και όχι πρωτοκλασά-
τους, όπως ο Κλάτενμπεργκ, με αποτέλε-
σμα να μεγαλώνει η καχυποψία.

Ένα ακόμη στοιχείο που καθιστά ανα-
πόφευκτη την παρέμβαση της UEFA εί-
ναι και οι κακές σχέσεις του Μπαλτάκου
με τον CEO της ΕΠΟ Ιάκωβο Φιλιππού-
ση. Ο Μπαλτάκος αυτενεργεί παραβαί-
νοντας το ίδιο το καταστατικό, ο Φιλιπ-
πούσης αντιδρά, ενώ πολλές αποφάσεις
της ομοσπονδίας είναι παράνομες εξαι-
τίας της κόντρας.

Η επιστολή του Ολυμπιακού στην UEFA
κάνει αναπόφευκτη την παρέμβασή της 

για διοικούσα επιτροπή στην ΕΠΟ

Θα τελειώσει το πρωτάθλημα; 



Η
Χρυσή Μπάλα για τον καλύ-
τερο ποδοσφαιριστή του κό-
σμου είναι απολύτως βέβαιο

ότι θα καταλήξει στον Λιονέλ Μέσι
για το 2022 μετά την κατάκτηση του
Μουντιάλ από την Αργεντινή, αλλά
υπάρχει μία ακόμη, η Σούπερ Χρυσή
Μπάλα. Είναι μια μπάλα που βρίσκε-
ται στο... ράφι εδώ και 33 ολόκληρα
χρόνια. Το βραβείο σχεδιάστηκε
από το «France Football» για να
απονέμεται μία φορά ανά 30 χρόνια
στον καλύτερο ποδοσφαιριστή μιας
ολόκληρης γενιάς. Ο μοναδικός που
το έχει κερδίσει έως τώρα είναι ο
ασύγκριτος Αργεντινός της Ρεάλ
Μαδρίτης Αλφρέδο ντι Στέφανο το
1989, έπειτα από μια καριέρα που
τον μετέτρεψε σε θρύλο, από την
οποία ξεχωρίζουν τα πέντε συναπτά

Κύπελλα Πρωταθλητριών στις πέντε
πρώτες διοργανώσεις του θεσμού. Ο
Ντι Στέφανο είχε νικήσει στο φότο
φίνις τον Κρόιφ και τον Πλατινί.
Έκτοτε ο τίτλος βάσει χρονικών προ-
διαγραφών περίμενε τον επόμενο

κάτοχό του. Μέχρι το 2019 πάντως το
γαλλικό περιοδικό δεν απένειμε το
βραβείο σε κανέναν, αν και υπάρχει
η εκτίμηση ότι αυτήν τη φορά ο τίτ-
λος θα απονεμηθεί στα 40 χρόνια,
δηλαδή το 2029.

Μέσι: Χρυσή και Σούπερ Χρυσή Μπάλα Όχι στις «παρδαλές»
εμφανίσεις

Η ιταλική λίγκα ανακοίνωσε ότι από τη μεθε-
πόμενη σεζόν (2024-2025) οι ομάδες θα πρέπει
να φορούν μονόχρωμες εμφανίσεις στις εκτός
έδρας αναμετρήσεις τους έτσι ώστε να διευκο-
λύνονται οι συνδυασμοί με τις αντίπαλες ομάδες.
Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, διότι σε πολλά
ματς οι αντίπαλοι φορούσαν «παρδαλές» φανέ-
λες, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο εμφανής η
διαφορά τους. 

Λαϊκισμός Ερντογάν 
με Ρονάλντο

Σε μια αποθέωση του ποδοσφαιρικού λαϊκι-
σμού, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε συνέ-
δριο που έγινε στο Ερζερούμ μίλησε και για τον
Κριστιάνο Ρονάλντο. «Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες που έλαβα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάει
στη Σαουδική Αραβία», είπε χαρακτηριστικά ο
Ερντογάν και χειροκροτήθηκε για την «είδηση»
που έδωσε. Η οποία ωστόσο ήταν γνωστή, ότι ο
Κριστιάνο υπόγραψε στην Αλ Νασρ.

Όλη η Αργεντινή 
ένα απέραντο τατουάζ

Η τρέλα που ακόμη βασιλεύει στην Αργεντινή
για την κατάκτηση του Μουντιάλ μεταφέρθηκε
και στα... τατουάζ, όπως ήταν αναμενόμενο, μια
και χιλιάδες σπεύδουν να διατηρήσουν για πάντα
στο δέρμα τους τον Λιονέλ Μέσι και το τρόπαιο.
Όπως δήλωσε ο Εστέμπαν Βουτσίνοβιτς, ο οποί-
ος θεωρείται από τους κορυφαίους του είδους,
πρώτος σε προτιμήσεις μετά τον Μέσι είναι ο
γκολκίπερ Εμιλιάνο Μαρτίνες.

ΠΑΟ και ΑΕΚ, 
όπως Μπαρτσελόνα

Με το τέλος του πρώτου γύρου της Super
League 1, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Μπαρτσελόνα
βρίσκονται στην 1η θέση των κορυφαίων ομάδων
της Ευρώπης όσον αφορά την άμυνα. Έχουν πα-
θητικό 5 γκολ στα 14 παιχνίδια πρωταθλήματος
έως τώρα, που σημαίνει ότι δέχονται ένα μόλις
τέρμα ανά 252 λεπτά κατά μέσον όρο, διαθέτον-
τας -μαζί με την Μπαρτσελόνα- την κορυφαία
επίδοση στην Ευρώπη.

Η Ρόμα αγοράζει τον Μαντί Καμαρά
Ο Μαντί Καμαρά, δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ρόμα, φαίνε-
ται ότι έπεισε τον Μουρίνιο πως αξίζει να παίζει στην ομάδα του
και, όπως αναφέρει το tuttometcato, οι Ρωμαίοι θα αγοράσουν
τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή από τους «ερυθρολεύκους».
Φυσικά η αγορά του παίκτη θα αποφέρει σημαντικό κέρδος
στους Πειραιώτες, αφού το λεγόμενο «buyout» για τον 25χρονο
είναι 8 εκατ. ευρώ.

Περισσότεροι από 1.670.000 φίλαθλοι -Αργεντινοί ως επί το πλείστον- μπήκαν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα «Γαλλία, σταμάτα να κλαις» και έβαλαν την υπογραφή τους ώστε να σταματήσει η γκρίνια
πως άδικα η Αργεντινή στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Μουντιάλ του Κατάρ. Εμπνευστής αυτής
της κινητοποίησης είναι ο Βαλεντίν Γκόμεζ, ο οποίος μετράει τους επισκέπτες και τους ανακοινώνει. 
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«Γαλλία, 
σταμάτα 
να κλαις»



TΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ZΩΔΙΑ28

Tο ξεκίνημα της νέας χρονιάς τοποθετεί τους εκπροσώπους των 12 ζω-
δίων σε νέες συνθήκες, με τρεις πλανήτες (Δίας, Κρόνος και Πλούτω-
νας) να αλλάζουν ζώδιο. Η επανεκκίνηση είναι απαραίτητη και λυτρω-

τική, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Ο Δίας θα πε-
ράσει τη χρονιά αυτή από δύο ζώδια: έως τις 15 Μαΐου θα βρίσκεται στον Κριό,
ενώ από τις 16 Μαΐου έως τον Μάιο του 2024 θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου.
Είναι η στιγμή στην οποία θα συμβούν γεγονότα που θα σπρώξουν την οικονομία

σε πιο θετικές συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ως διά μαγείας όλα θα διορ-
θωθούν. Ο Κρόνος θα περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων στις 7 Μαρτίου (για τα επό-
μενα περίπου τρία χρόνια), ενώ ο Πλούτωνας θα μετακινηθεί και εκείνος στο ζώδιο
του Υδροχόου και θα παραμείνει για πολλά χρόνια σε αυτήν τη νέα του θέση. Κατά
τη διάρκεια αυτή τα κοινωνικά πρότυπα θα εξαλειφθούν κάνοντας χώρο να περά-
σουν τα καινούργια. Ο κόσμος θα φανεί σε βάθος χρόνου... σαν να χτίστηκε από
την αρχή. 

Προβλέψεις 
για τη νέα χρονιά 

Aπό την
Αλεξάνδρα Καρτά

Η αναθεώρηση οδηγεί  στην εξέλιξη
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Κριός
Με τον Δία στο δικό σας ζώδιο από το ξεκίνημα τις

χρονιάς έως τις 15 Μαΐου, οι προσωπικές σας βλέψεις
θα επεκταθούν και θα σας είναι πολύ πιο εύκολο από
πριν να βελτιώσετε τις συνθήκες της ζωής σας. Από
τον Μάιο οι πιθανότητες να αυξήσετε τα έσοδά σας εί-
ναι πολύ έντονες, αλλά και το καλοκαίρι θα είναι μια
περίοδος γεμάτη καρμικά γεγονότα και κλείσιμο πα-
λιών εκκρεμοτήτων - οικονομικών, συναισθηματικών
αλλά και επαγγελματικών. Προσοχή στις εκλείψεις
Απριλίου, Μαΐου και Οκτωβρίου, όπου θα φτάσετε στα
όριά σας και θα αλλάξετε πορεία και στάση ζωής.  

Ταύρος
Στο ξεκίνημα της χρονιάς θα έχετε μια απώλεια οικονομική

και συναισθηματική, ροκανίζοντας κάποιοι την ενέργειά σας,
κάτι που θα διορθωθεί από τον Απρίλιο και μετά. Ο Ουρανός
επίσης παραμένει στο ζώδιό σας, όπου συνεχίζει να αλλάζει
τη ζωή σας, αλλά αυτήν τη φορά υποστηρικτικά. Οι εκλείψεις
του 2023 μπορεί να σας πιέσουν, αλλά συγχρόνως θα σας
βοηθήσουν να απαλλαγείτε από ό,τι βρίσκεται εμπόδιο στην
εξέλιξή σας. Ο Κρόνος περνά από τον Μάρτιο στο ζώδιο των
Ιχθύων, όπου θα επιβραβεύσει τις προσπάθειές σας, ενώ από
τον Μάιο και για έναν χρόνο θα έχετε τον Δία στο δικό σας ζώ-
διο, βλέποντας τις δυσκολίες να συρρικνώνονται και να μπαί-
νει η αισιόδοξη πλευρά στη ζωή σας. 

Δίδυμοι
Ο Άρης συνεχίζει την επτάμηνη πορεία του στο δικό σας

ζώδιο, όπου σας εγκαταλείπει στις 25 Μαρτίου, με αποτέλε-
σμα αυτό το διάστημα να εξαντληθείτε σωματικά και πνευ-
ματικά. Ο Κρόνος με το πέρασμά του στους Ιχθύς στο ζενίθ
του ωροσκοπίου σας παγιώνει την κοινωνική σας θέση και
τις επαγγελματικές σας επιλογές, αλλά απαιτεί από εσάς τί-
μιες και ηθικές προσπάθειες. Ο Δίας επίσης θα βοηθήσει το
πρώτο μισό της χρονιάς να γίνετε πιο δημοφιλείς, ενώ από
τα γενέθλιά σας και μετά θα δυναμώσετε εσωτερικά και θα
νιώσετε σταδιακά την απομάκρυνση από βάρη του παρελ-
θόντος, οικονομικά και συναισθηματικά. 

Καρκίνος
Αυτή η χρονιά ξεκινά με αρκετές πιέσεις, με τον Άρη στο

δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι έχετε ένα βαρύ ψυχολογικό
φορτίο. Η εύνοια θα έρθει από τον Δία, όπου έως τον Μάιο θα
υπάρξουν καλές επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ στο δεύτε-
ρο εξάμηνο του χρόνου θα ευοδωθούν οι στόχοι σας και θα
μπουν στη ζωή σας νέα πρόσωπα και ουσιαστικές σχέσεις.
Το πέρασμα επίσης του Κρόνου σε ένα αρκετά φιλικό με το
δικό σας ζώδιο θα σας γεμίσει αυτοπεποίθηση και δίκαιες
απολαβές. Το καλοκαίρι θα είναι πολύ βοηθητικό για τα οι-
κονομικά σας, όπως επίσης και η αρχή του φθινοπώρου.  

Λέων
Η αποχώρηση του Κρόνου από τον Υδροχόο είναι η μεγά-

λη ανακούφιση μέσα στη χρονιά, αλλά περνώντας στους Ιχ-

θύς θα πρέπει να οργανώσετε κάποια πρακτικά ζητήματα,
όπου κυρίως τα οικονομικά σας θα μπουν στο στόχαστρο.
Εκτός από τα πρακτικά θέματα θα πρέπει να μαζέψετε τα
συναισθήματά σας τα οποία σκορπάτε σε λάθος καταστά-
σεις και πρόσωπα. Ο Δίας θα σας ευνοήσει όλο τον χρόνο με
δίκαιες απολαβές και τον Μάιο, περνώντας στον Ταύρο, θα
αναδείξει την προσωπικότητα αλλά και την καριέρα σας. Η
προσωπική σας ζωή ανανεώνεται και είναι πλέον στο χέρι
σας να ηρεμήσετε σε παλιά ή νέα αγκαλιά. 

Παρθένος
Είναι η χρονιά που η πνευματικότητά σας θα αναπτυχθεί

περισσότερο και καλείστε να αποδεχτείτε κάποιες σκληρές
καταστάσεις, σαν να πρέπει να κλείσει ένας κύκλος ζωής
και θα χρειαστεί δύναμη ψυχής για να το αντιμετωπίσετε. Ο
Κρόνος θα περάσει στους Ιχθύς από τις 7 Μαρτίου και για τα
επόμενα περίπου τρία χρόνια. Από τη μια θα σας πιέζει και
θα σας εξαντλεί ψυχικά και σωματικά, αλλά από την άλλη θα
ενισχύει τις ώριμες αποφάσεις σας. Από τον Μάιο το πέρα-
σμα του Δία στον Ταύρο είναι μια πολύ βοηθητική στιγμή
που συνδυαστικά με τον Κρόνο θα απομακρυνθούν οι ανα-
σφάλειές σας και θα σας θωρακίσουν απέναντι στις εξαπα-
τήσεις που έχετε υποστεί τα τελευταία χρόνια. 

Ζυγός
Το 2023 ξεκινά με αισιόδοξες αναφορές στην προσωπική

σας ζωή, με τον Δία και τον Άρη να βοηθούν τις σχέσεις και
τις συνεργασίες σας. Από τις 16 Μαΐου ο Δίας θα φροντίσει
τα οικονομικά σας, όπου οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν στον
προσωπικό και τον υλικό τομέα, αλλά θα πρέπει να δείξετε
αυτοσυγκράτηση και ώριμες επιλογές, διαφορετικά θα
βρεθείτε εκτεθειμένοι και μόνοι. Ο Κρόνος στον τομέα της
καθημερινότητας, της εργασίας και της υγείας σας θα αρχί-
σει να παρουσιάζει τις ελλείψεις και τα κακώς κείμενα των
περασμένων χρόνων, για αυτό μην αφήσετε τίποτα εκτεθει-
μένο, ιδίως αν πρόκειται για την υγεία σας. 

Σκορπιός
Η νέα χρονιά σάς βρίσκει αρκετά πιεσμένους, αλλά με τον

Δία στον Κριό θα υπάρξουν αρκετά βοηθητικά σημεία στην
καθημερινότητα, την υγεία και την εργασία σας. Τα καλά έρ-
χονται με το πέρασμα του Κρόνου στις 7 Μαρτίου στους Ιχ-
θύς, όπου θέλει να σας επιβραβεύσει για τις προσπάθειές
σας -κυρίως ηθικά- και να νιώσετε ότι τίποτα δεν πήγε χα-
μένο. Ο Δίας από τις 16 Μαΐου θα βρεθεί στο ζώδιο του Ταύ-
ρου και θα φροντίσει συνδυαστικά με τον Κρόνο τις προσω-
πικές σας σχέσεις, όπου θα αναπτύξετε την ικανότητα της
κριτικής σκέψης για να διασφαλίσετε στη ζωή σας τους κα-
λύτερους συνοδοιπόρους. 

Τοξότης
Η χρονιά ξεκινά δυναμικά, με τον Δία στον Κριό να σας

φέρνει την αισιοδοξία και να τολμάτε σε πράγματα που μέ-
χρι χθες σας φόβιζαν. Βέβαια, έως τον Μάρτιο ο Άρης στο
διαμετρικά απέναντι ζώδιο καλλιεργεί ένα εριστικό περι-

βάλλον με πρόσωπα που σας δημιουργούν εκνευρισμό και
κακή διάθεση. Ο Κρόνος από τους Ιχθύς θα είναι απαιτητι-
κός μαζί σας και θα σας γεμίσει με βάρη που αφορούν το οι-
κογενειακό σας περιβάλλον. Από τον Μάιο θα υπάρξουν πο-
λύ καλές αναφορές στην εργασία σας και θα σας δοθούν ευ-
καιρίες που θα είναι περισσότερο ισχυρές στους νεότερους
εκπροσώπους του ζωδίου σας. 

Αιγόκερως
Ο Δίας στο ζώδιο του Κριού φροντίζει έως τον Μάιο την

οικογένεια, την ακίνητη περιουσία σας και ίσως μια μετα-

κόμιση σας απασχολήσει έντονα τους πρώτους μήνες του

χρόνου. Επίσης, ο Κρόνος αλλάζοντας ζώδιο και μετακι-

νούμενος σε εκείνο των Ιχθύων σάς τοποθετεί στη χρονι-

κή στιγμή που θα χρειαστεί μέσα από ώριμες σκέψεις,

συνθήκες και συμφωνίες να αλλάξετε πολλά από εκείνα

που μέχρι σήμερα σας χαρακτήριζαν. Ο Δίας από τις 16

Μαΐου περνά στον Ταύρο, όπου απογειώνει την προσωπι-

κή ζωή, τη δημιουργικότητα και τονώνει τα σχέδιά σας. Οι

εκλείψεις του Απριλίου, του Μαΐου και του Οκτωβρίου θα

σας βάλουν σε διαδικασία αναθεωρήσεων και όλο αυτό

θα έχει καλό αποτέλεσμα για την πορεία σας. Το καλοκαίρι

επίσης θα είναι μια περίοδος πολύ καλή για τα οικονομικά

σας και γενικότερα θα έχετε την προστασία να διαλέγετε

σωστά τις συμμαχίες σας.

Υδροχόος
Έπειτα από πολλές δοκιμασίες των περασμένων χρό-

νων τα πράγματα αρχίζουν και ηρεμούν εν μέρει, με τον
Κρόνο από τις αρχές Μαρτίου να εγκαταλείπει το ζώδιό
σας και να περνά σε εκείνο των Ιχθύων, απαιτώντας να εί-
στε περισσότερο συνεπείς στη διαχείριση των οικονομι-
κών σας. Ο Δίας θα είναι θετικός για εσάς και στα δύο ζώ-
δια όπου θα κάνει το πέρασμά του αυτήν τη χρονιά, βελ-
τιώνοντας την επικοινωνία σας και μετέπειτα στην ολο-
κλήρωση κάποιων θεμάτων με τον καλύτερο τρόπο. Η
Αφροδίτη από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο στο διαμετρι-
κά απέναντι ζώδιο από το δικό σας θα σας δώσει γεμάτη
συναισθηματική ζωή με πρωταγωνιστές νέες γνωριμίες
αλλά και πρόσωπα από το παρελθόν. 

Ιχθύες
Η χρονιά ξεκινά με τον Άρη να βρίσκεται σε ένα ευαί-

σθητο σημείο του ωροσκοπίου σας, προκαλώντας εντά-
σεις στην οικογένειά σας. Βέβαια, θα έχετε μια βοηθητική
παρουσία του Δία στον Κριό μέχρι τον Μάιο και στη συνέ-
χεια στον Ταύρο, όπου θα σας φέρει συναισθηματικές και
υλικές ευκαιρίες. Η μεγάλη πλανητική αλλαγή που θα σας
επηρεάσει έντονα είναι η μετακίνηση του Κρόνου στο ζώ-
διό σας από τις 7 Μαρτίου. Ανοίγει ένα κεφάλαιο πολύ ση-
μαντικό για εσάς, που σας ωθεί μέσα από καταστάσεις που
θα βιώσετε να ωριμάσετε εσωτερικά. Οι δοκιμασίες έως
τις αρχές του 2026 θα συμβούν για να σας δοθεί μέσα από
τις προσπάθειές σας ό,τι πραγματικά σας αξίζει, με σύμμα-
χό σας τον χρόνο. 



Ο
διεθνούς ακτινοβολίας αρχιμουσικός
Γιώργος Πέτρου, μετά τη sold out επι-
τυχία του «Ιδομενέα» του WA Mozart,
επέστρεψε στο Δημοτικό Θέατρο

«Ολύμπια» για να διευθύνει ξανά τη Συμφωνική
Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων και
να σκηνοθετήσει τον «Βαπτιστικό» του Θεόφρα-
στου Σακελλαρίδη.

Η οπερέτα με τις πασίγνωστες μελωδίες και
την ανάλαφρη σάτιρα φιλοξενείται στη σκηνή
«Μαρία Κάλλας» για περιορισμένο αριθμό πα-
ραστάσεων, με δύο τελευταίες προγραμματι-
σμένες για τις 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Η εξαιρετική παράσταση του Οργανισμού Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) κέρδισε ήδη από την πρε-
μιέρα το κοινό, με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώ-
στα Μπακογιάννη ενθουσιασμένο να δηλώνει:
«Το έργο είναι ένα μνημείο του σύγχρονου ελ-
ληνικού πολιτισμού, με το οποίο μεγάλωσαν οι
παππούδες μας και οι γονείς μας, πέρασε στη
δική μας γενιά και εξακολουθεί να γοητεύει
τους νεότερους. Ο “Βαπτιστικός” έχει κλείσει
ήδη 104 χρόνια ζωής και ακόμα “μυρίζει Αθή-
να”, όπως έλεγε ο δημιουργός του. Η Αθήνα του

1918 συναντά τη γιορτινή Αθήνα του 2022 με τα
ίδια αρώματα, την ίδια ιστορία και την ίδια μονα-
δική ενέργεια».

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν
σπουδαίοι Έλληνες λυρικοί πρωταγωνιστές:
Άννα Στυλιανάκη, Χρύσα Μαλιαμάνη, Μαρισία

Παπαλεξίου, Μάρθα Σωτηρίου, Δημήτρης Πα-
ξόγλου, Χάρης Ανδριανός, Τάσης Χριστογιαννό-
πουλος αλλά και ο δημοφιλής ηθοποιός Θανά-
σης Τσαλταμπάσης.

Σημείωμα του Γιώργου Πέτρου
«Ο “Βαπτιστικός” είναι ένα έργο σύγχρονο

που δείχνει ανοιχτά τις ομορφιές και τις παθο-
γένειες της χώρας μας. Το παλιό γίνεται νέο,
γιατί η αγάπη μας για την Ελλάδα κοιτάζει μπρο-
στά. Γιατί η πόλη μας είναι πανέμορφη. Γιατί η
μουσική μας μάς ανήκει και οφείλουμε να τη
φροντίζουμε. Και γιατί το γέλιο είναι αντίδοτο
σε όλες τις δυσκολίες».

Το γλέντι, λοιπόν, αρχίζει. Μια Ελλάδα πλού-
σια, χαρούμενη, ερωτεύσιμη… μια Αθήνα πα-
νέμορφη, ολοζώντανη με ήχους και αρώματα
από τις ωραιότερες μουσικές του κόσμου: βιεν-
νέζικα βαλς, πόλκες, μαζούρκες και ταγκό που
στροβιλίζονται σε ήχο ελληνικό. Είναι η χώρα
του «Βαπτιστικού» και η Αθήνα που αγαπάμε. 

ΟΟ «Βαπτιστικός» του Σακελλαρίδη παρουσιά-
ζεται στην αυθεντική εκδοχή της θρυλικής πρε-
μιέρας του 1918 με τη λαμπερή ενορχήστρωση
του ίδιου του δημιουργού του.
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Η οπερέτα «Βαπτιστικός»
στο «Ολύμπια»



Ο Διονύσης Αλέρτας έλυσε τη σιωπή του. Ο
γνωστός pastry σεφ μίλησε πρώτη φορά on
camera για τον αθόρυβο χωρισμό από την
πρώην σύζυγό του Νάγια Φωτοπούλου, αποκα-
λύπτοντας πως παρά το διαζύγιο παραμένουν
φίλοι για χάρη του γιου τους. «Ναι, είμαστε δια-
ζευγμένοι. Το έχω κρατήσει πολύ ήπια, χωρίς
δημοσιότητα. Έχουμε καλή σχέση για να μεγα-
λώσει το παιδί σωστά. Πάνω από όλα κοιτάμε το
καλό του πρώτα και μετά το δικό μας», δήλωσε
στους δημοσιογράφους.

Ο λόγος του διαζυγίου

Η δική του Ρούλα

Οι εντυπωσιακές βραδινές εμφανίσεις της
Ρούλας Κορομηλά στο «Σπίτι με το Mega» φέ-
ρουν την υπογραφή του σχεδιαστή μόδας Πάρη
Βαλταδώρου. Ο δημιουργός μίλησε για τη συνερ-
γασία του με τη σπουδαία κυρία του θεάματος,
αναφέροντας: «Έχουμε φιλικές σχέσεις. Μιλάμε
στο τηλέφωνο κάθε μέρα. Για μένα είναι πρόκλη-
ση, γιατί η Ρούλα δεν έχει αναλογίες μοντέλου.
Μου αρέσει να βγαίνει όμορφη φορώντας τα
ρούχα μου. Έχω δεχτεί πολύ θετικά σχόλια για
τις εμφανίσεις που έχει κάνει».

Ταξιδάκι-εξπρές στο Ντουμ-
πάι για τη Μαριέττα Χρουσαλά
και τον Λέοντα Πατίτσα. Το
εφοπλιστικό ζευγάρι επέλεξε
το χλιδάτο εμιράτο για… κα-
λοκαιρινές (χριστουγεννιάτι-
κες) διακοπές, απολαμβάνον-
τας τον ήλιο, τη θάλασσα, τα
παιχνίδια στο νερό με δελφί-
νια και ατελείωτες βόλτες στα
πιο διάσημα αξιοθέατα, όπως
το εντυπωσιακό πάρκο Dubai
Miracle Garden, όπου η
39χρονη σχεδιάστρια πόζαρε
με ατελείωτα χαμόγελα.

Σε εξωτικό
προορισμό

Χριστουγεννιάτικο δείπνο για τέσσερις! Ο
εκκεντρικός Ηλίας Ψινάκης δεξιώθηκε την
Αννίτα Πάνια, σε grande κεντρικό ρεστοράν
της Αθήνας, για να γιορτάσουν την τηλεοπτι-
κή τους συνεργασία στο πολυαναμενόμενο
πρότζεκτ «Έλεος» που θα προβληθεί τη νέα
χρονιά στο Mega. Καλεσμένοι στο εορταστι-
κό reunion ήταν οι καλοί τους φίλοι Κων-
σταντής Σπυρόπουλος και Ελμίνα Κοπελού-
ζου και όλοι μαζί πόζαραν χαμογελαστοί στο
Instagram.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η απίθανη τριάδα

Εορταστικό reunion

Τ
ζένη Καρέζη, Ντίνος Ηλιόπουλος και Διονύσης Παπαγιαννό-
πουλος πόζαραν στα γυρίσματα της αγαπημένης ταινίας «Το
κοροϊδάκι της δεσποινίδος» του 1960, σε σκηνοθεσία και σε-

νάριο Γιάννη Δαλιανίδη. Το Elena’s Diary δημοσίευσε το σπάνιο
ντοκουμέντο, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αποκαλύψεις: «Το
φιλμ είναι διασκευή του ομώνυμου θεατρικού έργου των Νίκου
Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη, το οποίο και είχαν παίξει με
μεγάλη επιτυχία στο θέατρο η Καρέζη και ο Ηλιόπουλος. Η ταινία
έκοψε περισσότερα από 115.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της
και τα γυρίσματά της είχαν προκαλέσει συζητήσεις, καθώς το φιλμ
γυρίστηκε μέσα σε 24 ημέρες χωρίς τις καθυστερήσεις που σημει-
ώνονταν σε άλλες παραγωγές της εποχής. Οι εφημερίδες της επο-
χής ανέφεραν ότι στη διάρκειά τους δόθηκαν μεταξύ των πρωταγω-
νιστών συνολικά 86 χαστούκια». Δεν τα λες και λίγα!
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Baby boom
Το ομορφότερο χριστουγεννιάτικο δώρο! Ο Κώστας Σόμμερ και η
Βαλεντίνη Παπαδάκη έγιναν για δεύτερη φορά γονείς. Το λαμπερό
ζευγάρι υποδέχτηκε τη νεογέννητη κορούλα του με δάκρυα συγ-
κίνησης και ο ηθοποιός έσπευσε να ανακοινώσει τα ευχάριστα
νέα μέσω Instagram: «Καλώς όρισες στην οικογένειά μας, θη-
σαυρέ μου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το συναίσθημα
του να σε κρατάω για πρώτη φορά στα χέρια μου».



Ο
ι περισσότεροι δεν ξέρουν ποιος είναι
ο θύμος αδένας, ποιος ο ρόλος του και
πώς συνδέεται με τη μυασθένεια Gra-
vis. Ο θύμος αδένας βρίσκεται ακρι-

βώς μπροστά από την καρδιά και τα μεγάλα αγ-
γεία και πίσω από το στέρνο μας. Μέχρι τα πρώτα
χρόνια της ζωής μας παίζει σημαντικό ρόλο στην
άμυνα του οργανισμού και έπειτα υποστρέφει,
δηλαδή σχεδόν εξαφανίζεται. 

Σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να παρα-
τηρείται φυσιολογικά ένα υπόλειμμα θύμου

αδένα, όπως χαρακτηρίζεται, στην αξονική το-
μογραφία. Τι είναι όμως η μυασθένεια Gravis
ή βαρεία μυασθένεια και πώς μπορεί να σχετί-
ζεται με τον θύμο αδένα; «Η μυασθένεια είναι
μια αυτοάνοση νόσος των μυών που οφείλεται
σε κάποια αντισώματα που εμποδίζουν την
ομαλή μετάβαση του ερεθίσματος από το νευ-
ρικό μας σύστημα στους μυς και κατά συνέ-
πεια προκαλείται διαταραχή στην επικοινωνία
νεύρων και μυών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
την εύκολη και ταχεία κόπωση, την αδυναμία

των άνω και κάτω άκρων, την πτώση του βλε-
φάρου του ματιού και κάποιες φορές δυσκο-
λία στην αναπνοή, εάν επηρεάζονται οι ανα-
πνευστικοί μας μύες. Έχει τεκμηριωθεί ότι
υπάρχει συσχέτιση της μυασθένειας με τον
θύμο αδένα και για αυτό συνιστάται πάντα η
χειρουργική αφαίρεσή του (θυμεκτομή) είτε
συνδυάζεται με θύμωμα είτε όχι. Η φαρμα-
κευτική θεραπεία που έχει εγκρίνει ο νευρο-
λόγος συνεχίζεται για αρκετό καιρό μετά τη
θυμεκτομή», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Κων-
σταντινίδης, χειρουργός θώρακα.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, ρομπο-
τικά (Robotic-Assisted Thoracic Surgery/RATS) ή
θωρακοσκοπικά (Video-Assisted Thoracic Sur-
gery/VATS), μέσω τριών μικρών οπών στο θωρα-
κικό τοίχωμα -συνήθως από τη δεξιά πλευρά. Στη
ρομποτική χειρουργική χρησιμοποιείται το σύ-
στημα Da Vinci Xi ενώ στη θωρακοσκοπική χρησι-
μοποιούνται τα εργαλεία της θωρακοσκοπικής
χειρουργικής. 
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Τι είναι η μυασθένεια Gravis 
και πώς μπορεί να σχετίζεται 
με τον θύμο αδένα

Ποια τα οφέλη της θυμεκτομής
Το σημαντικότερο είναι ότι με τις παραπάνω τεχνικές αποφεύγεται η στερνοτομή, δηλαδή,
η χειρουργική τομή του στέρνου, του οστού που βρίσκεται μπροστά στη μέση γραμμή του
θώρακά μας. Σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με μυασθένεια, η θυμεκτομή μπορεί να
οδηγήσει σε πλήρη ίαση ή σε σημαντική μείωση της φαρμακευτικής αγωγής. Τα αποτελέ-
σματα φαίνονται μετά τον πρώτο χρόνο. 
«Ύστερα από ρομποτική ή θωρακοσκοπική θυμεκτομή ο χρόνος νοσηλείας κυμαίνεται κα-
τά μέσο όρο στις τρεις ημέρες. Το απόγευμα της ημέρας του χειρουργείου ο ασθενής μπο-
ρεί να περπατήσει και να σιτισθεί κανονικά. Ο σωλήνας παροχέτευσης που τοποθετείται
πάντα μετά το χειρουργείο αφαιρείται συνήθως δύο ημέρες μετά. Ο πόνος είναι κατά πολύ
λιγότερος σε σχέση με την ανοιχτή επέμβαση και ο χρόνος νοσηλείας μικρότερος. Θυμε-
κτομή γίνεται επίσης και σε παρουσία όγκων του θύμου αδένα (θύμωμα, καρκίνος του θύ-
μου αδένα)», καταλήγει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Θυμεκτομή 
με ελάχιστα 
επεμβατικές 
τεχνικές 

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, 
χειρουργός θώρακα



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)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι εί-
ναι ένδειξη υπερευαισθησίας, όπου κάποια
πράγματα σας έχουν πειράξει κατά το πα-
ρελθόν και τώρα κρατάτε μια στάση άμυνας
προς τους άλλους. Το καλό είναι ότι όλη αυτή
η εσωτερική αναστάτωση θα έχει μικρή
διάρκεια.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έντονα συναισθήματα θα γεννηθούν μέσα
στο φιλικό σας περιβάλλον, αλλά θα αρχίσε-
τε να αναρωτιέστε για τον τρόπο που διαχει-
ρίζεστε έως τώρα κάποια προσωπικά σας
θέματα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Συνεχίζουν οι μέρες αυτές να σας πιέζουν
και βρίσκεστε συνέχεια σε μια ψυχολογική
αναστάτωση. Η παραμονή του ανάδρομου
Άρη στο ζώδιό σας θα σας οδηγήσει σε μια
έντονη αναζήτηση παλαιών καταστάσεων,
που δεν έχουν κλείσει οριστικά.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα κάποια πράγματα θα γλυκάνουν την
ψυχή σας και θα μπορέσετε να δείτε τις κατα-
στάσεις με ηρεμία και καλή διάθεση. Λίγο
πριν από τη νέα χρονιά, επιτρέψτε στον εαυτό
σας τη χαρά και την επικοινωνία με τα πρό-
σωπα που έχουν μεγάλη αξία για εσάς.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, οι γιορτές σημαίνουν
δώρα, γιορτινό τραπέζι, διασκέδαση και τα-
ξιδάκια, αλλά καλό είναι να μην ξεφύγετε
από τον προϋπολογισμό σας. Ίσως, μάλιστα,
να πρέπει εκτός από το πορτοφόλι σας, που
θα πρέπει να το διαχειρίζεστε με προσοχή,
το ίδιο να κάνετε και με την εμπιστοσύνη που
δείχνετε σε κάποια πρόσωπα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
σας βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείτε
περισσότερο με τους άλλους. Ίσως, μάλιστα,
να χρειαστεί να φροντίσετε κάποιο δικό σας
πρόσωπο ή να μιλήσετε για κάτι που αφορά
την προσωπική σας ζωή. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αν και οι μέρες αυτές είναι πιο χαλαρές λό-
γω της εορταστικής περιόδου, εσείς έχετε
το μυαλό σας σε πολλά πράγματα που σχε-
τίζονται με τις καθημερινές σας εκκρεμό-
τητες. Φροντίστε να τελειώσετε κάποια
υπόθεση που αφορά το σπίτι ή την οικογέ-
νειά σας, γιατί από αύριο πολλά παρόμοια
θέματα θα έχουν ανατροπές και καθυστε-
ρήσεις.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτό το διήμερο θα είναι αρκετά ευνοϊκό για
εσάς, καθώς πρόσωπα αγαπημένα θα έχουν
εξέχουσα θέση δίπλα σας. Ίσως χρειαστεί
να επικοινωνήσετε αυτές τις μέρες με γνω-
στούς και φίλους που έχετε πολύ καιρό να
μάθετε νέα τους. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για όσους έχετε γεννηθεί 1, 2 και 3 Δεκεμ-
βρίου, οι εντάσεις θα σας εξαντλήσουν και
περιορίστε όσο γίνεται τις αντιπαραθέσεις
σας με τους άλλους. Επίσης μια καλή διαχεί-
ριση στα οικονομικά σας είναι απαραίτητη.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, οι μέρες αυτές
θα καθορίσουν πάρα πολλά πράγματα, αλ-
λά και θα ξανασκεφτείτε κάποιες κινήσεις
σας, που μάλλον δεν σας βγήκαν όπως θα
θέλατε. Είναι μια μέρα περισυλλογής παρά
δράσης. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Άλλη μία μέρα που θα πρέπει να φροντίσετε
υποθέσεις από το παρελθόν, κάτι που θα σας
ταλαιπωρήσει, γιατί θα παρουσιάζονται πολ-
λά ζητήματα που νομίζατε ότι είχαν τελει-
ώσει οριστικά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η Σελήνη στο δικό σας
ζώδιο σας κάνει περισσότερο κυκλοθυμι-
κούς και έντονα συναισθηματικούς. Μην
αφήσετε την ψυχή σας να την ταλαιπωρούν
καταστάσεις από το παρελθόν.
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H Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων,
όπου αναδύεται η ευαίσθητη πλευρά
μας. Το επόμενο διήμερο θα είναι
αυξημένη η συναισθηματική αρμονία

και πολλές καλλιτεχνικές προοπτικές, ιδίως σε
άτομα που το προσωπικό τους ωροσκόπιο δείχνει
αυτή την τάση. 
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ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ: 
Η μέρα της μαρμότας

M
ετά τα περί «προοδευτικής διακυ-
βέρνησης» από τον Νίκο Ανδρουλά-
κη, γέμισαν οι εφημερίδες με σενά-

ρια για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ. Όμως,
όλα -με βάση τις δημοσκοπήσεις τουλάχι-
στον- έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ότι ο δεύτερος
και ο τρίτος δεν αρκούν με την απλή αναλογι-
κή και σίγουρα δεύτερος και τρίτος δεν κά-
νουν «μαγαζί» (στην ενισχυμένη αναλογική
που ακολουθεί τη δεύτερη Κυριακή) χωρίς
τον πρώτο.

Άρα; Μήπως αντί για αρραβώνα που ακού-
γεται -με τον γνωστό κίνδυνο του στρίβειν διά
του αρραβώνος να καραδοκεί- αν πράγματι τα
δύο κόμματα θεωρούν ότι συνθέτουν προ-
οδευτική διακυβέρνηση, να έρθουν εις σάρκα
μίαν πριν από τις κάλπες; Για να διεκδικήσουν

την πρωτιά στην απλή αναλογική
και να έχουν το προβάδισμα για τη
δεύτερη; Πιο τίμιο δεν θα ήταν; Να
ξέρουν και οι ψηφοφόροι τις επι-
λογές τους και όχι να προσφέρουν
με την ψήφο τους επιλογές στις
ηγεσίες.

Αλλά Κουμουνδούρου και Χαρι-
λάου Τρικούπη θέλουν να «μετρη-
θούν» στην πρώτη Κυριακή. Γιατί
ο συσχετισμός δυνάμεων που θα
αποτυπωθεί στο ταμπλό το βράδυ

της πρώτης εκλογικής Κυριακής ουσιαστικά
θα αποτελέσει τον «οδηγό» για το όποιο μέλ-
λον μπορεί να έχει η σχέση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ.
Και οι δύο έχουν την ίδια σκέψη: να έχουν το
πάνω χέρι. Και να διαπραγματευτούν με βάση
τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής τη στρατηγι-
κή της δεύτερης.

Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη θεωρία. Ότι
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν θα τα βρουν ποτέ. Ότι
ο Νίκος Ανδρουλάκης συντηρεί την προοπτι-
κή συνεργασίας για να αυξήσει το ποσοστό
του την πρώτη Κυριακή. Και τη δεύτερη -εφό-
σον οι δυνάμεις του συρρικνωθούν από τη μά-
χη αυτοδυναμίας των δύο πρώτων- να υπο-
στηρίξει τη θέση ότι ο λαός έδωσε στο ΠΑΣΟΚ
εντολή αντιπολίτευσης.

«Δεν θα σώζουμε συνεχώς εμείς τη χώρα,
αν οι πολίτες επιλέξουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ας συ-
νεργαστούν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ», είναι το σκεπτικό
στελέχους της νεότερης γενιάς. Σε αυτή την
περίπτωση πάντως το πιθανότερο -πάντα με
βάση τις δημοσκοπήσεις- είναι ότι το δίλημμα
«σταθερή κυβέρνηση ή ακυβερνησία;» θα
δώσει αυτοδυναμία στη ΝΔ, οπότε και πάλι
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν εκεί απ’ όπου
ξεκίνησαν. 

Η μέρα της μαρμότας! 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Υπάρχουν κάποια πλάσματα που είναι οι
«πρόεδροι» της καρδιάς μας. Είναι πραγ-
ματικά συγκινητικό να παρακολουθούμε
την εξέλιξη της ζωής του μικρού Παναγιώ-
τη-Ραφαήλ, ο οποίος πριν από μερικά χρό-
νια έδωσε μάχη για τη ζωή και την κέρδισε
με την επιμονή της οικογένειάς του και τη
συνδρομή χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Εί-
ναι συγκινητικό να παρακολουθούμε τη
ζωή του, διακριτικά και από απόσταση,
στον βαθμό που επιλέγει η οικογένειά του.
Για να υπογραμμίσει ότι υπάρχει ελπίδα.
Ότι η κοινωνία μας δεν είναι μόνο δεκα-

πεντάχρονοι που βιάζουν έναν συνομήλικό
τους. Ότι υπάρχει αγνή και ανόθευτη αγά-
πη -αδιαπραγμάτευτη- που νικά κάθε δυ-
σκολία. Ότι η πλειονότητα της κοινωνίας
μας αποτελείται από καλούς ανθρώπους
που δηλώνουν «παρών» κάθε φορά που
υπάρχει ανάγκη. Είτε για να υπερασπι-
στούν την πατρίδα τους είτε για να συμβά-
λουν στο να δώσουν μια ευκαιρία ζωής σε
ένα άγνωστο σε αυτούς μωρό. Αυτή η κοι-
νωνία πρέπει να ενεργοποιηθεί. Για να νι-
κήσουμε όλοι μαζί την ασχήμια που απει-
λεί τη ζωή μας. 

� Η μεγάλη επιστροφή των Παπανδρέου! Ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου είναι βουλευτής Αχαΐας και

θα συνεχίσει να είναι (ως πρώην πρωθυπουργός
δεν χρειάζεται σταυρό), ενώ πολύ σύντομα ο αδελ-
φός του Νίκος θα είναι ευρωβουλευτής (μετά τις
εκλογές, οπότε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι πλέ-
ον επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική
Βουλή). 

••••••••••••

� Για το πώς θα κινηθούν, οι πληροφορίες διί-
στανται. Άλλοι περιγράφουν παράλληλες αλλά

ασύμπτωτες πορείες, άλλοι μιλούν για αποκλίνουσες
και άλλοι για «συντονισμό ενεργειών με στόχο η πολι-
τική να ανακτήσει το κύρος της σε Ελλάδα και Ευρώ-
πη». Το τελευταίο περισσότερο ως επιθυμία μοιάζει
και σχέδιο επί χάρτου, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί
να είναι σίγουρος.

••••••••••••

� Και μία απορία: Θα δεχτούν οι Παπανδρέου πρω-
θυπουργό κοινής αποδοχής από τη «δεξαμενή»

των εκσυγχρονιστών, όπως ακούγεται το τελευταίο

διάστημα ότι εξετάζει η Χαριλάου Τρικούπη; Αν τεθεί
ποτέ βέβαια ένα τέτοιο ενδεχόμενο…

••••••••••••

� Όλες τις μεγάλες του «επιτυχίες», όπως το μυθι-
κό «μη γίνετε Παπαρατσένκο» και «αλλά… αυτοί

είστε» απήγγειλε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημή-
τρης Κουτσούμπας στο βίντεο για τα 10 χρόνια του
luben.tv. Το ότι ο κ. Κουτσούμπας έχει χιούμορ είναι
γνωστό, φαίνεται όμως ότι ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ γνωρίζει άριστα και το παιχνίδι της επικοινωνίας
και των νέων Μέσων.

••••••••••••

� Πώς μπορείτε να διακρίνετε μέσα από τα κοινωνι-
κά δίκτυα ποιος ή ποια πολιτικός θέλουν να έχουν

ή πιστεύουν ότι έχουν ηγετικό μέλλον; Είναι απλό.
Ανεβάζουν φωτογραφίες από τον/τη σύζυγο και τα
παιδιά σε ευτυχισμένες στιγμές. Γιατί μπορεί να είναι
πλέον ζητούμενο η λεγόμενη διαφορετικότητα, αλλά
για τους ηγέτες μάλλον ισχύει ακόμη το στερεότυπο
«μπαμπάς, μαμά και δύο παιδιά». Ή έτσι νομίζουν
τουλάχιστον οι ίδιοι ή οι επικοινωνιολόγοι τους.

Καλημέρα, Παναγιώτη-Ραφαήλ!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Λέτε τελικά να
τον κερδίσει
το ποδόσφαιρο;


