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Τ
α τουρκικά μέσα ενημέρωσης που ελέγ-
χονται πλήρως από το καθεστώς του Ταγίπ
Ερντογάν έχουν επιδοθεί σε ένα άνευ προ-
ηγουμένου κρεσέντο απειλών πολέμου.

Πλέον δεν μιλάμε μόνο για ανιστόρητες δηλώσεις αλ-
λά για ένα νέο συνολικό casus belli με αναφορές σε
συγκεκριμένα ελληνικά νησιά. Στην Τουρκία προφα-
νώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι ναι μεν η εσωτερική
πολιτική σε φθείρει, αλλά η εξωτερική πολιτική σε ρί-
χνει. Θα το καταλάβουν έστω και αργά. Ένα από τα
πλέον κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την ένταση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι αν τελικά ο Ταγίπ
Ερντογάν θα τολμήσει το αυτοκτονικό βήμα μιας πο-
λεμικής σύρραξης, ενός θερμού επεισοδίου, ή απλώς
περιφέρει το τοτέμ του πολέμου ενόψει των εκλογών
του 2023.

Το καθεστώς Ερντογάν έχει εγκλωβιστεί τα τελευ-
ταία χρόνια μεταξύ της εσωτερικής ρητορικής και της
έξωθεν καλής μαρτυρίας και δεν πάει καλά ούτε μέ-
σα ούτε έξω. Ούτε καλή φήμη έχει στο εξωτερικό, ού-
τε στον λαό του εμπνέει ιδιαίτερη συμπάθεια. Επίσης,

είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο Ερντογάν γνω-
ρίζει πολύ καλά ποια θα είναι η κατάληξή του στις
επικείμενες εκλογές του 2023 και, όπως συμβαίνει
σε όλα τα καθεστώτα, προφανώς θα επιχειρήσει, αν
δεν το έχει κάνει ήδη, να ελέγξει την επόμενη μέρα
των εκλογών. Το πολιτικό βάρος τόσο του προέδρου
της Τουρκίας όσο και των υπόλοιπων περιφερόμενων
θιάσων που κυκλοφορούν μαζί του περιορίζεται σε
μια υποκουλτούρα που ξεπερνά ακόμη και τους...
ψευτοκουτσαβάκηδες στην παλιά Αθήνα. Δεν θα
ήταν υπερβολή να γράψουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος
αποτελεί τον ορισμό της έννοιας του «τσαμπουκά
χαϊβάν». Τόσο ο ίδιος όσο και οι υπουργοί του, όντες
πολιτικά και ιστορικά αναλφάβητοι, έχουν μάθει να
κινούνται στη λογική «όλο μέλι μέλι και από τηγανίτα
τίποτα». Περιεχόμενο μηδέν, που θα έλεγε και ο συγ-
χωρεμένος ο Τσιφόρος. O άνθρωπος «παίζει τα ρέστα
του», εκτιμούν αρκετοί, και με τις επιλογές του έχει
φέρει τη χώρα σε ένα σημείο από το οποίο δεν φαίνε-
ται να υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ή θα επικρατήσει
ή θα καταρρεύσει. Έχει μπει για τα καλά στον λάκκο

με τα φίδια, κουρασμένος και συνάμα ψυχιατρικά
ασταθής.

Με τον ευμετάβλητο και αλαζονικό χαρακτήρα του
εκδήλωσε την εντοπισμένη σχιζοειδή νεύρωσή του.
Κάποιοι επιστήμονες το αποκαλούν «Σύνδρομο της
Ύβρεως», δηλαδή μια αλλοιωμένη αντίληψη της
πραγματικότητας, καθώς και μια υπερβολική αυτο-
πεποίθηση και απαξίωση των αντίθετων απόψεων - ή
και όλων των απόψεων, πλην των δικών του. Οι βεβια-
σμένες κινήσεις του Τούρκου προέδρου και η επιθε-
τική ρητορική του κατά της Ελλάδας και της Δύσης
προδίδουν πανικό, ο οποίος πηγάζει από τα βάθη της
Ιστορίας και αναβλύζει εξαιτίας της πολιτικής του
επιβίωσης… Οι επιστήμονες λένε ότι «η Ιστορία επα-
ναλαμβάνεται πάντα ως κακόγουστο αστείο». Ας μην
ξεχνούμε ότι μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας
αμερικανοτραφής Τούρκος πολιτικός ονόματι Αλί
Αντνάν Ερτεκί Μεντερές. Ανέλαβε πέντε φορές πρω-
θυπουργός της Τουρκίας. Τη μοίρα του την ξέρει κα-
λά ο Ερντογάν... 
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Τσαμπουκά χαϊβάν
Ο Τούρκος πρόεδρος
έχει μπει για τα καλά

στον λάκκο με τα
φίδια, κουρασμένος

και συνάμα
ψυχιατρικά ασταθής
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Γ
ια δύο εκλογικές αναμετρήσεις,
υπό τους δυσκολότερους όρους,
προετοιμάζονται στο κυβερνητι-
κό επιτελείο, βάζοντας τους τε-

λευταίους μήνες στο μικροσκόπιο και ανα-
λύοντας όλα τα πιθανά σενάρια, βάσει των
οποίων μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη
κυβέρνηση μετά τη δεύτερη κάλπη.

Η γενική γραμμή αυτών των σεναρίων εί-
ναι ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρει-
άζεται η Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη Κυρια-
κή των εκλογών να συγκεντρώσει ένα ποσο-
στό από 37,5% έως 38,5%. Το ακριβές ποσο-
στό θα εξαρτηθεί από μια σειρά άλλων παρα-
γόντων, κυρίως από το ποσοστό των κομμά-
των που θα μείνουν εκτός Βουλής.

Αν τα μικρά κόμματα που τελικώς δεν θα
εκπροσωπούνται στη νέα κοινοβουλευτική
σύνθεση συγκεντρώνουν αθροιστικά 8%,
τότε ένα ποσοστό 38-38,5% θα εξασφαλίζει
αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όσο το ποσοστό
αυτών των κομμάτων μεγαλώνει, τόσο μει-
ώνεται και το απαιτούμενο ποσοστό για την
αυτοδυναμία. Αν δηλαδή εκτός Βουλής
μείνουν μικρά κόμματα με συνολικό ποσο-
στό 10%, τότε το ποσοστό αυτοδυναμίας πέ-
φτει στο 37,5%. Σε κάθε περίπτωση, ο στό-
χος είναι πολύ υψηλά ποσοστά, γεγονός
που συνεπάγεται διαφορετική στρατηγική
σε σχέση με το παρελθόν.

Ο προηγούμενος εκλογικός νόμος, ο νό-
μος Παυλόπουλου, με βασικό χαρακτηρι-
στικό το μπόνους των 50 εδρών, προέβλε-
πε ως αρχικό ποσοστό αυτοδυναμίας το

40,4%, το οποίο μειωνόνταν κατά 0,4% για
κάθε 1% κομμάτων που έμεναν εκτός Βου-
λής. Άρα, αν τα κόμματα εκτός Κοινοβουλί-
ου έφταναν το 10%, τότε ένα ποσοστό 36,4%
για το πρώτο κόμμα ήταν αρκετό για να πά-
ρει το μπόνους των 50 εδρών και να σχη-
ματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η ενεργοποίηση του μπόνους
Η βασική αρχή του νέου εκλογικού νό-

μου είναι αντίστροφη και κλιμακωτή. Ως
ποσοστό «βάσης» για την ενεργοποίηση
του μπόνους θεωρείται το 25%. Για το πο-
σοστό αυτό το πρώτο κόμμα παίρνει 20 επι-

πλέον έδρες. Για κάθε επιπλέον ποσοστό
της τάξεως του 0,5% λαμβάνει μία επιπλέον
έδρα από το μπόνους των 44 εδρών. 

Σε ένα σενάριο εργασίας, όπου το
πρώτο κόμμα συγκεντρώνει 37% και τα
μικρά κόμματα εκτός Βουλής 10%, τότε το
πρώτο κόμμα έχει 150 έδρες, άρα δεν
σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση,
έστω και οριακά.

Το 2019 η Νέα Δημοκρατία είχε συγκεν-
τρώσει 39,85% και είχε λάβει 158 έδρες στη
νέα Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες,
το ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, το ΚΚΕ 5,3%

και 15 έδρες, η Ελληνική Λύση 3,7% και 10
έδρες και το ΜέΡΑ25 3,44% και 9 έδρες.

Η αφετηρία της πρώτης κάλπης
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στη

Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό επί των εγ-
κύρων περί του 33%-34%, ποσοστό που
αφορά τις πρώτες κάλπες και την αναμέ-
τρηση που θα διεξαχθεί με το σύστημα της
απλής αναλογικής. Στο κυβερνητικό επιτε-
λείο εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό είναι η
αφετηρία από την οποία εκκινούν σε αυτή
την προεκλογική μάχη για αυτό και επιση-
μαίνουν ότι δεν υπάρχει χώρος ούτε για
ψήφο διαμαρτυρίας αλλά ούτε και για χα-
λαρή ψήφο την πρώτη Κυριακή.

Η προεκλογική περίοδος θα είναι καθο-
ριστική για το κατά πόσο αυτή η στρατηγική
θα «περάσει» στους ψηφοφόρους με από-
λυτη σαφήνεια, κάνοντας ξεκάθαρο ότι
οποιαδήποτε ανατροπή των ποσοστών που
καταγράφονται σήμερα στις δημοσκοπή-
σεις θα οδηγούσε σε άγνωστα σενάρια ερ-
γασίας, θέτοντας εν αμφιβόλω τα δεδομέ-
να και για τη δεύτερη Κυριακή.

Είναι σαφές ότι η περίοδος που θα ξεκι-
νήσει με την αρχή του νέου χρόνου θα βρει
το κυβερνητικό επιτελείο με τις «μηχανές
στο φουλ». Αυτό αναμένεται να αποτυπω-
θεί τόσο στην προώθηση του κυβερνητικού
έργου, με συνέχεια των νομοθετικών πα-
ρεμβάσεων, όσο και στο πρόγραμμα του
πρωθυπουργού, ο οποίος θα επιστρέψει
στο Μέγαρο Μαξίμου έχοντας στην ατζέντα
του σειρά περιοδειών ανά την Ελλάδα. 

Ο σχεδιασμός και τα μαθηματικά 
της κυβέρνησης μέχρι τις κάλπες

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

H καθημερινότητα, η πόλωση 
και το ξεκάθαρο δίλημμα 
Το έναυσμα της προεκλογικής περιόδου αναμένεται να αποτυπωθεί και στη ρητορική
των κομμάτων. Στην κυβέρνηση προετοιμάζονται για υψηλούς τόνους στην αντιπαράθε-
ση με την αξιωματική αντιπολίτευση για όλα τα θέματα της καθημερινότητας, ποντάρον-
τας ωστόσο στα χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα έχουν να αντιπαρα-
βάλλουν, όπως η αύξηση των συντάξεων, το market pass, η συνέχιση των επιδοτήσεων
σε ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση, όπως και στο ξεκάθαρο δίλημμα των εκλογών που
θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες. Το βέβαιο είναι, όπως εκτιμάται, ότι η πό-
λωση θα επιστρέψει και θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στα δημοσκοπικά ευρήματα, με
μεγαλύτερες συσπειρώσεις των κομμάτων και ενδεχομένως υψηλότερα ποσοστά των
δύο πρώτων, όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία των εκλογών.

Η αυτοδυναμία και η εξίσωση
των εκτός Βουλής κομμάτων 
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σ
τροφή στην καθημερινότητα
και επαναπροσέγγιση με την
κομματική βάση επιδιώκει
πλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης

για να αμβλύνει τις εντυπώσεις από την
υπόθεση Καϊλή αλλά και από την πτώση
των δημοσκοπικών του ποσοστών. Την
ίδια ώρα όμως η μη επίσημη ανακοίνωση
των υποψήφιων βουλευτών ευνοεί εσω-
κομματικές αντιπαλότητες και «χτυπήμα-
τα κάτω από τη ζώνη», δίνοντας λάθος
μήνυμα προς τα έξω. Στη Χαριλάου Τρι-
κούπη γνωρίζουν τη συνολική εικόνα και
επιχειρούν βήμα βήμα να διορθώσουν τα
κακώς κείμενα.

Για τα μηνύματα που εκπέμπουν οι δη-
μοσκοπήσεις, αυτό που λένε με νόημα έμ-
πειρα κομματικά στελέχη είναι ότι «οι δη-
μοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη στιγμή και
κανείς δεν είπε ότι δεν ήταν μια δύσκολη
στιγμή», προσθέτοντας στο ίδιο ύφος πως
αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος
κατανοεί ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι ένα
«σκάνδαλο ΠΑΣΟΚ» αλλά έχει ευρωπαϊ-
κές διαστάσεις. Η αίσθηση που επικρατεί
είναι ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, όταν
θα έχουν ανακοινωθεί και οι υποψήφιοι
βουλευτές του Κινήματος, το κλίμα θα έχει
αλλάξει και η εικόνα που θα εκπέμπεται θα
είναι, όπως μας έλεγαν, «πολύ πιο ενισχυ-
μένη και πιο καθαρή».

Ένα πεδίο στο οποίο ποντάρουν παρά
πολύ στη Χαριλάου Τρικούπη είναι η σω-
στή επικοινωνία του προγράμματός τους.
Θεωρούν ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά
και αναζητούνται τρόποι για τη σωστή επι-
κοινωνία. «Ο στόχος δεν είναι απλώς να
μπει ως ένα προεκλογικό φυλλάδιο σε κά-

θε σπίτι αλλά να γίνει κατανοητό ότι πρό-
κειται για ρεαλιστικές, κοστολογημένες
προτάσεις που μπορούν να τύχουν εφαρ-
μογής. Το επόμενο διάστημα στο στόχα-
στρο του κόμματος θα μπει η οικονομική
πολιτική της κυβέρνησης με στοχευμένη
κριτική που θα συνοδεύεται από συγκε-
κριμένες προτάσεις. Ταυτόχρονα θα πυ-
κνώσουν οι εξορμήσεις κομματικών κλι-
μακίων αλλά και του ίδιου του προέδρου. 

Στο μεταξύ όμως η καθυστέρηση στην
ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, όπως εδώ
και καιρό έχει επισημάνει το ρεπορτάζ της
«Political», προκαλεί εσωκομματική δυσφο-
ρία, αφού μεγάλος αριθμός υποψηφίων...
κινδυνεύουν «να καούν στο ζέσταμα».

Ακόμη ένα δοκιμασμένο στέλεχος, ο
Γιώργος Πετρουλάκης, ο οποίος είχε δια-
τελέσει γραμματέας Τύπου και Ενημέρω-
σης επί διακυβέρνησης Γιώργου Παπαν-
δρέου, απέσυρε την υποψηφιότητά του
από τον Νομό Μαγνησίας. «Η αδράνεια

έχει συνέπειες», υπογραμμίζει ο Γιώργος
Πετρουλάκης εκφράζοντας την απογοή-
τευσή του για το ότι δεν υπήρξε ανακοίνω-
ση των ψηφοδελτίων εδώ και εννέα μήνες
παρά τις δεσμεύσεις της ηγεσίας. 

«Την προηγούμενη εβδομάδα συμπλη-
ρώθηκαν 9 μήνες από τότε που δήλωσα
επίσημα το ενδιαφέρον μου στο ΠΑΣΟΚ
για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο Μαγνη-
σίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για
λόγους που εξηγώ αναλυτικά σε επιστολή
που απέστειλα πριν από λίγες μέρες προς
την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Κινήμα-
τος, πάντα θεσμικά, απέσυρα το ενδιαφέ-
ρον μου για υποψηφιότητα. Με βαριά καρ-
διά», υποστηρίζει με δημόσια δήλωσή του
προς τους πολίτες της Μαγνησίας και συμ-
πληρώνει: «Θέλω να ευχαριστήσω την νυν
και την πρώην Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Μαγνησίας, καθώς
και τα υπόλοιπα στελέχη που είχαν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα για

την άψογη συνεργασία που είχαμε. Και να
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου σε κάθε συγγενή, φίλο, στέλε-
χος που στήριξαν την προσπάθειά μας. Δεν
θα το ξεχάσω ποτέ. Παραμένω φυσικά
στρατιώτης της παράταξης και θα βοηθή-
σω με όλες μου τις δυνάμεις τον πρόεδρο
Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα
Αλλαγής στη Μαγνησία και παντού. Σε όλη
μου τη ζωή έχω προσπαθήσει να στηρίξω
την παράταξη με κάθε μου λέξη, πράξη, κί-
νηση. Αυτό θα κάνω και τώρα».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο εβδομά-
δες και ο ορθοπεδικός-χειρουργός Βαγ-
γέλης Γάκης είχε ανακοινώσει την από-
συρση του ενδιαφέροντος του να είναι
υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές στο
νομό Αιτωλοακαρνανίας. Μεταξύ άλλων, ο
κ. Γάκης έκανε λόγο για «εμπαιγμό» με
αφορμή τη διαδικασία ανακοινώσεων των
ψηφοδελτίων, που «κατάντησαν», όπως
είπε, «εσωκομματικό ανέκδοτο».

Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε τη Βαρβάκειο
Αγορά. Συζήτησε με εμπόρους και καταναλωτές και επέμει-
νε στην ανάγκη υιοθέτησης μόνιμων μέτρων, όπως η μείωση
του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για την προστασία του εισοδήμα-
τος και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από τις πλη-
θωριστικές πιέσεις. «Ο κ. Μητσοτάκης βαφτίζει “λαϊκισμό”
ό,τι τον συμφέρει. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες κατήγ-
γελλε την επιδοματική πολιτική και σήμερα την υιοθετεί. Βα-

φτίζει “λαϊκισμό” τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όταν
την έχουν υιοθετήσει ως κεντρική πολιτική για την απάντηση
στην οικονομική κρίση οι περισσότερες κυβερνήσεις της
Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας
πως «εμείς θεωρούμε ότι χρειάζονται σταθερές πολιτικές
μείωσης των ανισοτήτων και ενίσχυσης του εισοδήματος των
Ελλήνων πολιτών. Και όχι πελατειακές πολιτικές, που είναι
επιλογές με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη».

Στη Βαρβάκειο με εμπόρους και καταναλωτές

Φουντώνει
η γκρίνια για 
τις υποψηφιότητες  

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Πού ποντάρουν στη Χαριλάου 
Τρικούπη για να αντιστρέψουν

το κλίμα από την υπόθεση 
Καϊλή και την πτώση 

των ποσοστών στα γκάλοπ 

ΠΑΣΟΚ
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η
επιλογή έγινε και σίγουρα απο-
τέλεσε «έκπληξη», όπως ήθε-
λαν στην Κουμουνδούρου για τη
θέση του εκπροσώπου Τύπου

του κόμματος. Η Πόπη Τσαπανίδου, μια
γνωστή και καταξιωμένη παρουσιάστρια
κεντρικών δελτίων ειδήσεων, είναι εκείνη
που θα αναλάβει τη θέση από το νέο έτος,
αντικαθιστώντας τον Νάσο Ηλιόπουλο, ο
οποίος από καιρό είχε «κλειδώσει» για την
Α’ Αθήνας, γεγονός που καθιστούσε απα-
γορευτική την παρουσία του στη θέση του
εκπροσώπου, εφόσον ο εκλογικός νόμος
βάζει όριο για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις
των υποψηφίων σε περιφέρειες.

Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να «έψηνε»
από καιρό την παρουσιάστρια να αναλά-
βει τη θέση, αν και οι φήμες ήθελαν άλλη
συνάδελφό της να είναι η αρχική επιλο-
γή. Ικανοποίηση στο κόμμα για την επιλο-
γή της Τσαπανίδου μπορεί να υπάρχει,
όχι όμως σε ολόκληρο. Και αυτό καθώς οι
«γκρίνιες» από την «Ομπρέλα» άρχισαν
άμεσα.

Η Φωτεινή Βάκη, πρώην βουλευτής του
κόμματος και μια εκ των 270 στελεχών
που υπέγραφαν και το κείμενο διαμαρτυ-
ρίας κατά της υπερψήφισης του εφάπαξ
επιδόματος των 600 ευρώ για τους ενστό-
λους, με ανάρτησή της στα κοινωνικά δί-
κτυα βάλλει κατά της ηγεσίας του κόμμα-
τος για τη συγκεκριμένη επιλογή προσώ-
που. Στέλεχος της εσωκομματικής αντιπο-
λίτευσης η ίδια, αναφέρει στην ανάρτησή
της: «Δεν ξέρω τι ενοχλεί περισσότερο τε-
λικά. Η επαγγελματοποίηση της πολιτικής
που υποκύπτει στο “ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα”; Η εργαλειοποίηση της δημοσιο-
γραφίας; Ή τα κριτήρια με βάση τα οποία
επελέγη η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ;». Κρίνει μάλιστα πως στην επιλογή
του κόμματος -ας μην κρυβόμαστε, του
Αλέξη Τσίπρα στην πραγματικότητα-
«προτάχθηκε η λάμψη του τηλεαστέρα και
όχι η ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση
ενός μέλους του κόμματος». «Άραγε κα-
νείς/μία δεν κρίθηκε άξιος-α από τα
185.000 μέλη να εκπροσωπήσει το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Κανείς-
μία σύντροφος-ισσα δεν κρίθηκε ικανός-
ή να αρθρώσει λόγο δομημένο, στέρεο και
ευθύβολο απέναντι στην κυβέρνηση;»,
καταλήγει η Φωτεινή Βάκη.

Πάντως, πέρα από αυτή καθαυτή την
επιλογή του προσώπου, η ηγεσία του κόμ-
ματος ήθελε για τη θέση έναν άνθρωπο

που θα μπορούσε να απευθύνεται σε ευ-
ρύτερα τμήματα της κοινωνίας από αυτά
που μπορεί να επηρεάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και
ταυτόχρονα να δίνει το μήνυμα της «αμφί-

πλευρης διεύρυνσης». Όπως άλλωστε εί-
ναι κατανοητό, τα «δώρα» στην αριστερή
εσωκομματική αντιπολίτευση ολοκληρώ-
θηκαν με την ένταξη αρχικά στην Κοινο-

βουλευτική Ομάδα και έπειτα και στα ψη-
φοδέλτια των δύο προερχόμενων από το
κόμμα Βαρουφάκη βουλευτών, Αδαμο-
πούλου και Μπακαδήμα. Από εδώ και πέ-
ρα η διεύρυνση θα επικεντρωθεί στα...
δεξιά του κόμματος, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται σε γκρίνια από την εσωκομματική
αντιπολίτευση.

Η λατρεία για τη Λατινική Αμερική και η ορκωμοσία Λούλα

Άρχισαν τα «όργανα»
στην Κουμουνδούρου

Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού έκλεισε τόσο την εκκρεμότητα του
νέου εκπροσώπου Τύπου του κόμματος όσο και τα... αυτιά του
στις αντιδράσεις, αναχώρησε για τη Βραζιλία, όπου θα
κάνει Πρωτοχρονιά, με αφορμή την πρόσκληση του
νέου προέδρου της χώρας Λούλα για να παραστεί
στην τελετή ορκωμοσίας του.

Είναι άλλωστε γνωστή η αγάπη του Τσίπρα
για τις αριστερόστροφες ή λιγότερο αριστερό-
στροφες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής,
έστω και αν αυτή την περίοδο της πίεσης της
«περήφανης διαπραγμάτευσης» ατόνησε, στρέ-
φοντάς τον ελαφρώς προς την Ευρώπη. Με τον Λού-
λα είχε συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας και το 2012 και
αφού πλέον το κόμμα του είχε μετατραπεί από κόμμα που εξα-
σφάλιζε οριακά την εκπροσώπησή του στη Βουλή σε αξιωμα-
τική αντιπολίτευση.

Το ταξίδι τότε είχε γίνει σε Βραζιλία και Αργεντινή, με τη
δεύτερη να αποτελεί... πηγή έμπνευσης για τον Αλέξη Τσίπρα

και τις αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, καθώς, κατά τον
μύθο, είχε «διώξει» το ΔΝΤ και την κυβέρνηση που

έσπευδε να φύγει από τα κυβερνητικά κτίρια με
ελικόπτερα.

Κάτι τέτοιο φανταζόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και από το βήμα της Βουλής εκείνη την επο-
χή έλεγε «μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή».

Όσο για τη Βραζιλία; Εκεί, όπως και στη Βενε-
ζουέλα που επίσης είχε επισκεφτεί την ίδια πε-

ρίοδο, είχε «εντοπίσει» πολιτικές φρεναρίσματος
της «ανθρωπιστικής κρίσης» που θεωρούσε ότι μαστίζει

και την Ελλάδα, «διαβάζοντας» τη συρρίκνωση μιας ευρωπαϊ-
κής οικονομίας σε αντιστοιχία με πολιτικές χωρών με ολόκλη-
ρες... παραγκουπόλεις.

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Γκρίνιες στον ΣΥΡΙΖΑ από τους σκληροπυρηνικούς για 
την επιλογή Τσαπανίδου στη θέση του εκπροσώπου Τύπου
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Σ
ε μια ακραία κίνη-
ση προχώρησε ο
δήμαρχος Ιάσμου, Ον-
τέρ Μουμίν, ο οποίος απέ-

λυσε μια εργαζόμενη στον δήμο με πρωτο-
φανή αιτιολογία πως είναι μέλος… τρομο-
κρατικής οργάνωσης, ως υποστηρίκτρια
του Γκιουλέν. 

Με αυτή την πράξη ο δήμαρχος δείχνει
πως πράττει σύμφωνα με τις επιταγές του
τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
αλλά σε ελληνικό έδαφος, γεγονός το
οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση απο-
δεκτό. Η Ελλάδα άλλωστε δεν έχει αναγνω-
ρίσει τον Γκιουλέν ως τρομοκράτη. Πώς γί-
νεται να προχωράει σε αυτή την πράξη και
να προκαλεί την ώρα που οι ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις είναι σε ένα αρκετά άσχημο
σημείο;

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο Ον-
τέρ Μουμίν απέλυσε ακόμη έναν εργαζό-
μενο στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ως μέλος της εγχώριας εγκληματικής ορ-
γάνωσης ΕΥΡ-ΑΚΗ. Όπως προκύπτει από
το έγγραφο το οποίο αναρτήθηκε στη «Δι-
αύγεια», αλλά και στην ιστοσελίδα του Δή-
μου Ιάσμου στο Facebook, ο μειονοτικός
δήμαρχος ανακοινώνει ότι «διακόπτει άμε-
σα τη σύμβαση εργασίας στο Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας του Νιαζή Χασάν
του Αλή, για σπουδαίο υπηρεσιακό λόγο.
Ισχυρές ενδείξεις για συμμετοχή του στην
τρομοκρατική οργάνωση FETÖ». 

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη
σελίδα του δήμου στο Facebook, «η Ελισά-
βετ Τσουλίδου αποτελεί σύνδεσμο και σχε-
τίζεται με τον Σταύρο Καζάκη, τέως δήμαρ-
χο Ιάσμου, και τον διαγραφέντα ανεξάρτη-
το δημοτικό σύμβουλο, τέως πρόεδρο ΔΣ
Ιάσμου, Μεχμέτ Μεχμέτ. Ενώ τέλος ο Μεχ-
μέτ Μεχμέτ ανήκει ταυτοχρόνως και απο-
τελεί σύνδεσμο μεταξύ της εγχώριας εγ-
κληματικής οργάνωσης ΕΥΡ-ΑΚΗ και της
διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης

FETÖ. Ο Μεχμέτ Μεχμέτ, η σύζυγος του
Μεχμέτ Μεχμέτ, Λεμάν (συγγενείς του τέ-
ως βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ροδόπης, Αχμέτ Χα-
τζηοσμάν), αλλά και ο τέως βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ Ροδόπης, Αχμέτ Χατζηοσμάν, αποτε-
λούν μέλη και της διεθνούς τρομοκρατικής
οργάνωσης FETÖ».

Πρωτοφανείς ενέργειες
Με απλά λόγια, ο εν λόγω δήμαρχος

ενήργησε με βάση τις επιθυμίες της Άγκυ-

ρας, ακολουθώντας την πολιτική της σε ελ-
ληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι τόσο
στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, όπου ζει
αυτοεξόριστος από την Τουρκία ο Φετου-
λάχ Γκιούλεν, δεν έχει χαρακτηριστεί ως
τρομοκράτης. 

Το συγκεκριμένο θέμα χαρακτηρίζεται
από αρκετούς στη Θράκη ως «μείζον ζήτη-
μα», καθώς με αυτή την πράξη ο δήμαρχος
Ιάσμου μετατρέπεται σε «τοποτηρητή» του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εντός της Ελλάδας,
την ώρα που ο Τούρκος ηγέτης και τα στε-
λέχη της κυβέρνησής του εκτοξεύουν ευ-
θείας απειλές κατά της Ελλάδας ακόμη και
για πόλεμο.

Πάντως, εδώ και πολλά χρόνια οι επιδιώ-
ξεις της Τουρκίας στη Θράκη είναι γνω-
στές, ενώ έχει επισημανθεί πολλές φορές
ο ρόλος του τουρκικού προξενείου στην
Κομοτηνή αλλά και του μειονοτικού κόμ-
ματος DEB. Αναζητώντας πληροφορίες για
τον συγκεκριμένο δήμαρχο, οποιοσδήποτε
μπορεί να διαπιστώσει πως με έναν τρόπο
είχε… προαναγγείλει κάποιες από τις πρά-
ξεις και βλέψεις του. Ο Οντέρ Μουμίν εκλέ-
χτηκε το 2019 με το σύνθημα «Δεν θα είμαι
ένας συνηθισμένος δήμαρχος». Αυτό απο-
δείχθηκε επί του πρακτέου, καθώς δεν εί-
θισται στην Ελλάδα ένας δήμαρχος να απο-
λύει δημοτικούς υπαλλήλους με την αιτιο-
λογία πως υποστηρίζουν τον Γκιουλέν. Ο
τοπικός άρχοντας έφτασε μάλιστα στο ση-
μείο να υποχρεώσει σε άμεση παραίτηση
«όλους τους υπηρεσιακούς και αιρετούς
του Δήμου Ιάσμου, οι οποίοι εμπλέκονται ή
συσχετίζονται με την παγκόσμια τρομο-
κρατική οργάνωση FETÖ και την εγχώρια
εγκληματική οργάνωση ΕΥΡ-ΑΚΗ».

Ο περίεργος ρόλος του δημάρχου Ιάσμου, 
Οντέρ Μουμίν, που απολύει εργαζομένους με 
την κατηγορία ότι είναι «γκιουλενιστές» 

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Παρέμβαση Βορίδη για 
«τυχόν έκνομες ενέργειες
Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως το…
παιχνίδι που στήνει ο συγκεκριμένος παράγοντας στη Θρά-
κη μέσω επίσημων εγγράφων του ελληνικού κράτους είναι
πολύ επικίνδυνο. Πολλοί βλέπουν πού αποσκοπούν οι πρά-
ξεις τους και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Το συμβάν προ-
κάλεσε χθες την παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, ο υπουργός
Εσωτερικών επικοινώνησε «για το ζήτημα που έχει προκύ-
ψει εξαιτίας των ενεργειών του δημάρχου Ιάσμου Οντέρ Μουμίν με τον γενικό
γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Ιωάννη
Σάββα και του ζήτησε να εξετάσει τυχόν έκνομες ενέργειες του εν λόγω δημάρ-
χου, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν συνολικά και να αποφασίσει τις ανα-
γκαίες περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος».

Τοποτηρητής 
του Ερντογάν 
στη Θράκη; 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Μην πάει ο νους σας στο κακό…
Την παράσταση «Βρυκόλακες» είδε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην κεντρι-
κή σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. 

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτη-
σή του στα κοινωνικά δίκτυα, είχε
την ευκαιρία να συζητήσει «με τους
ηθοποιούς Ναταλία Τσαλίκη, Κατε-
ρίνα Μαούτσου, Αργύρη Πανταζάρα,

Περικλή Μουστάκη και Γιώργο Ζιό-
βα καθώς και τον διευθυντή του
Εθνικού Θεάτρου, Γιάννη Μόσχο, το
τρέχον θέμα της υποβάθμισης των
πτυχίων των σχολών των παραστατι-
κών τεχνών (θέατρο, κινηματογρά-
φος, χορός)». Τους άλλους «βρυκό-
λακες», της Χαριλάου Τρικούπη,
προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί… 
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Και εκεί που έλεγα ότι την αντιπολιτευτική
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ την έχουν αναλάβει
εργολαβικά ο Ευάγγελος Αντώναρος και ο
Γιώργος Κύρτσος, αίφνης εμφανίστηκε ο
τρίτος της παρέας, ο Προκόπιος Παυλόπου-
λος, ο οποίος διέβλεψε πολιτικό φαρισαϊσμό
στο ζήτημα των υποκλοπών και πρόσθεσε ότι
«τίθεται σε άμεση θεσμική διακινδύνευση η
ίδια η κανονιστική υπόσταση του συνταγμα-
τικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος σχετικά με το απόρρητο των επι-
κοινωνιών».

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Το επικοινωνιακό 
μοντέλο της ΝΔ
ενόψει εκλογών 
Η αιφνίδια ανακοίνωση της μέχρι χθες
παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου
του Open, Πόπης Τσαπανίδου, ως της εκ-
προσώπου Τύπου που θα οδηγήσει τον
ΣΥΡΙΖΑ στις διπλές εκτός απροόπτου
εκλογές του 2023 υπενθύμισε σε πολ-
λούς την αντίστοιχη εκκρεμότητα στο κυ-
βερνητικό στρατόπεδο. 
Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη
Οικονόμου να επιθυμεί την κάθοδό του
στην εκλογική περιφέρεια της Φθιώτι-
δας, στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν το
πρόσωπο ή ορθότερα το μοντέλο που θα
επιφορτιστεί με την επικοινωνία της Νέας
Δημοκρατίας. 

Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει πως
στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουν πέ-
σει διάφορες ιδέες στο τραπέζι, όπως το
πρόσωπο που θα αναλάβει να μην είναι
ο campaign manager του κυβερνώντος
κόμματος. Ακόμη μία ιδέα είναι να μην
επιφορτιστεί ένα πρόσωπο με το επικοι-
νωνιακό βάρος της προεκλογικής πε-
ριόδου, αλλά πέραν του εκπροσώπου η
ευθύνη να επιμεριστεί και σε πρόσωπα,
όπως αυτά που θα κληθούν να επαν-
δρώσουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Ίδωμεν.

Ποιος θα αναλάβει 
τα βραδινά δελτία;  
Τώρα που έφυγε η Πόπη, ποιος θα πάρει
τη θέση της στο δελτίο; Προφανέστατα
θα μετακινηθεί από το Σαββατοκύριακο
ο Νίκος Στραβελάκης, διότι πού να βρί-
σκεις άνθρωπο στη μέση της σεζόν; Από
την άλλη, η Ματίνα Παπαδέα θα αναλά-
βει τα δελτία ειδήσεων του Open τα Σαβ-
βατοκύριακα.

«Έφυγε» η γιαγιά
με τα τερλίκια

Σε ηλικία 93 χρονών έφυγε από τη
ζωή η γιαγιά για την οποία το 2019
υπήρξε θύελλα αντιδράσεων, όταν
συνελήφθη στους Αμπελόκηπους
της Θεσσαλονίκης έπειτα από καταγ-
γελία σε βάρος της πως πωλούσε πα-
ράνομα, χωρίς άδεια, τα χειροποίητα
τερλίκια (μάλλινες παντόφλες) που
έπλεκε στη λαϊκή της περιοχής.

Της επιβλήθηκε πρόστιμο 200 ευ-
ρώ, το οποίο η τότε υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Παπακώστα,
που είχε δηλώσει ότι το συγκεκριμέ-
νο πρόστιμο θα το πληρώσει το
υπουργείο «διότι το κράτος επέβαλε
το πρόστιμο κατά νόμο». Παρέμβαση
είχε κάνει και ο τότε Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπου-
λος, καλώντας τις Αρχές να συμπερι-
φέρονται με ανθρωπιά και αλληλεγ-
γύη, ενώ μετά τις αντιδράσεις το πρό-
στιμο είχε ακυρωθεί με απόφαση του
διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
την αθώωσε. Η 93χρονη που είχε κα-
θηλωθεί σε αναπηρικό καροτσάκι
απολογούμενη είχε πει ότι δεν
ασκούσε εμπορική δραστηριότητα.
«Εγώ τα χάριζα τα τερλίκια. Μου εί-
χαν μείνει 4-5 κομμάτια και πήγα να
τα πουλήσω. Δεν ήξερα ότι χρειάζε-
ται άδεια για αυτό». 

Ο Ανδρουλάκης είδε τους… Βρυκόλακες 

«Α
νθρωπιά, αλληλεγγύη, αποτελεσματικότητα. Σεβασμός, αγάπη και
στήριξη στους αστυνομικούς μας, που πολλές φορές υπερβαί-
νουν τον ίδιο τους τον εαυτό για τη ζωή των συνανθρώπων μας.
Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας»,

έγραψε στο Twitter o υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος μετά
τη συνάντησή του με τους δύο αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι έσωσαν
με ΚΑΡΠΑ βρέφος που έπαθε ανακοπή κατά τη μεταφορά του από την Κοκκινιά στο
Νοσοκομείο Παίδων.

«Σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια για να περι-
γράψω αυτά που πραγματικά αισθάνομαι», ανέφερε ο υπουργός και ευχαρίστησε
δύο άξια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο σπουδαίους ανθρώπους: «Τον
Γιώργο Δημόπουλο και τον Νίκο Φλέσσα. Έσωσαν ένα βρέφος 35 ημερών. Μετέ-
φεραν το μωράκι μέσα σε 8 λεπτά από την Κοκκινιά στο Παίδων. Και του έκαναν
ΚΑΡΠΑ μέσα στο περιπολικό, γιατί η καρδούλα του είχε σταματήσει!».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε επίσης πολλά συγχαρητήρια στους άνδρες των
ομάδων ΔΙΑΣ και ΖΗΤΑ για την καθοριστική συμβολή τους.

Το αληθινό πρόσωπο της ΕΛΑΣ



Η
προσφιλής ενασχόληση των ημερών
στο «γαλάζιο» οικοσύστημα δεν είναι
άλλο από την πρόβλεψη της ημερομη-
νίας που σχεδιάζει ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης να στήσει κάλπες. Καίτοι παράγοντες
που είναι σε θέση να γνωρίζουν τον πρωθυπουρ-
γικό σχεδιασμό τονίζουν πως ο κ. Μητσοτάκης
δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές του αποφάσεις,
τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν με νόημα πως οι
πρώτες εκλογές θα διενεργηθούν το νωρίτερο
τον Απρίλιο. Επιμένουν ότι ο στόχος του Μεγά-
ρου Μαξίμου είναι να αφομοιωθούν πλήρως από
τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών οι ευεργετι-
κές κυβερνητικές παρεμβάσεις, είτε αυτές αφο-
ρούν φορολογικές ή άλλες μεταβολές (κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση των συν-
τάξεων) είτε μέτρα στήριξης, όπως το πρόσφατο
market pass.

«Παράθυρο» για ακόμη 
καλύτερα νούμερα

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν βασίμως πως τα
θετικά νέα στο μέτωπο της οικονομίας θα έχουν και
συνέχεια και το 2023. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι
με γνώση του συγκεκριμένου πεδίου δεν αποκλεί-
ουν μάλιστα να υπάρξει και νέα προς τα πάνω ανα-
θεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για το επόμενο
έτος, εξέλιξη που θα μεταφραστεί σε νέα «ένεση»
στήριξης προς τους πλέον ευάλωτους, ενισχύοντας
κατ’ αυτό τον τρόπο το «αφήγημα» πως για τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα ο κοινωνικός
βραχίονας της κυβερνητικής πολιτικής.
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Τη βλέπω να γίνεται θέμα των ημερών. Ο
λόγος για την κυρία Βάκη. Η πρώην βουλευ-
τής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη με ανάρτηση που
έκανε στο Διαδίκτυο αντιτάχθηκε στην επι-
λογή του Αλέξη Τσίπρα να τοποθετήσει την
Πόπη Τσαπανίδου εκπρόσωπο του κόμμα-
τος. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η αξιωματική
αντιπολίτευση, τη στιγμή που έχει 185.000
μέλη, επέλεξε να πάρει για εκπρόσωπο ένα
άτομο εκτός κόμματος και μάλιστα με «βα-
σικό κριτήριο τη λάμψη του τηλεαστέρα».
Πάντως, η άποψη της κυρίας Βάκη δεν εί-
ναι… κάτι μεμονωμένο. Απηχεί την άποψη
πολλών συντρόφων που ντρέπονται να τα
πουν δημοσίως. 

Η μεγάλη επιστροφή
του ελληνικού τουρισμού

Θετικά τα σχόλια
για το Action24 

Η κυρία Βάκη 
και οι τηλεαστέρες

Η Φωτεινή Βάκη εξέφρασε τη διαφωνία της
εσωκομματικής αντιπολίτευσης για την επι-
λογή της Πόπης Τσαπανίδου στη θέση του εκ-
προσώπου Τύπου του κόμματος και ποιος εί-
δε τον Νίκο Καρανίκα και δεν τον φοβήθηκε.
Ο τελευταίος κατηγόρησε όσους αντιδρούν
ως «ατάλαντους υποκριτές» με «πολιτική
αδυναμία να
εκπροσωπη-
θούν», που
«μπερδεύουν
την πολιτική
και την τακτι-
κή της επι-
κοινωνίας με
τα στραγάλια
που συνό-
δευαν τα ποτά που έπιναν με τη συντροφιά
τους». Αν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τον
Καρανίκα, θα έλεγε ότι είναι φανατικός
υπέρμαχος της επιλογής Τσαπανίδου. Όσοι
βέβαια έχουν γνώση των προτιμήσεων του
τέως συμβούλου του τέως πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα, θα έλεγαν ότι πρώτη επιλογή
του για τη θέση θα ήταν σίγουρα η Ελένη Με-
νεγάκη, για την οποία έχει εκφράσει στο πα-
ρελθόν τον θαυμασμό του.

Η δεύτερη επιλογή 
του Καρανίκα
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«Ελλάδα θα πει καλοκαίρι, θα πει χειμώνας,
να πει άνοιξη, θα πει φθινόπωρο, θα πει προ-
ορισμός για όλο τον χρόνο», καταλήγει το απο-
λογιστικό βίντεο που παρουσίασε το υπουρ-
γείο Τουρισμού για τη χρονιά που μας αποχαι-
ρετά. Σε ένα οπτικό υλικό που διαρκεί σχεδόν
δύο λεπτά, το υπουργείο επιχειρεί να αποτυ-
πώσει την τουριστική πορεία της χώρας, με
την Ελλάδα να φαίνεται πως τα κατάφερε, κα-
θώς οι εισπράξεις από τον τουρισμό εκτιμών-
ται στα 18 δισ. ευρώ για φέτος.
Το υπουργείο επισημαίνει πως όλα αυτά επι-
τεύχθηκαν με τη δωδεκάμηνη προβολή της
χώρας σε όλο τον κόσμο, με την ανάδειξη των
ορεινών προορισμών, με την ενίσχυση των city
breaks προορισμών και με ένα νέο φρέσκο
αφήγημα για τη χώρα που κατάφερε να ξεχω-
ρίσει. Το αποτέλεσμα ήταν από τη Γερμανία να
αυξηθούν κατά 7,2% οι τουρίστες για φέτος σε
σχέση με το 2019, κατά 17,6% από τη Γαλλία και
από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 21,3%.
Και περάσαμε στο φθινόπωρο, όπου τα νησιά
μας είχαν τουρισμό μέχρι τέλος Οκτώβρη, αλ-
λά και η πρωτεύουσα της χώρας αρχές Δεκέμ-
βρη ήταν γεμάτη με τουρίστες, όπως επιση-
μαίνουν ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών που
προβάλλονται στο βίντεο.

Ακούω και διαβάζω θετικά σχόλια για το νέο
Action24. Το νέο κανάλι των Μπάκου, Καϋ-
μενάκη, Εξάρχου διαμορφώνει τον δικό του
χαρακτήρα. Η «Πρωινή Ζώνη» με τους
Γιώργο Κακούση και Άννα Λιβαθινού δίνει
την πρώτη ενημέρωση, ενώ το «Action Τώ-
ρα» με τους Νίκο Υποφάντη και Μιλένα
Ηλιοπούλου με ρεπορτάζ, αποκλειστικές
συνεντεύξεις, αναλύσεις και σχόλια δίνει
το στίγμα του. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
παρουσιάζει ο Βασίλης Τσεκούρας και ακο-
λουθεί η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές»
με τον Γιώργο Πιέρρο.

Το νωρίτερο
τον Απρίλιο



Ποιοι ξετρελάθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ με την Πόπη;
Την έλευση της Πόπης στον

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χειροκρότησαν με
ενθουσιασμό δύο στελέχη του
κόμματος που έχουν ένα του-
λάχιστον κοινό σημείο. Όχι
απλώς τη χειροκρότησαν, αλλά
ξετρελάθηκαν! Η Ρένα Δούρου
και ο Νίκος Παππάς. Τυχαίο; 
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Τ
ο φιάσκο που έπαθε ο υπουργός Άμυνας στο ΚΥΣΕΑ της 20ής Δεκεμβρίου πέ-
ρασε στα ψιλά των μέσων ενημέρωσης. Σε αυτό το Κυβερνητικό Συμβούλιο ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος πήγε με τον φάκελο των πυραύλων ακριβείας Spike
NLOS προτείνοντας τις εταιρείες Sibat και Plasan και όχι εκείνη που κατα-

σκευάζει τους πυραύλους και η οποία είναι η κρατική ισραηλινή εταιρεία Rafael. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης το απέρριψε και του έδωσε εντολή να γίνει απευθείας επαναδια-
πραγμάτευση με τους Ισραηλινούς. Σημειώνω δε ότι ο κ. Μητσοτάκης δέκα μέρες πριν
από το ΚΥΣΕΑ της 20ής Δεκεμβρίου τού είχε δώσει σαφείς εντολές -σε σχετική σύσκε-
ψη στο Μαξίμου- επί του θέματος, τις οποίες ο υπουργός μάλλον λησμόνησε... Να προ-
σθέσω ότι στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός
γυρίζει πίσω εισήγηση υπουργού του. Για την ιστορία και μόνο, να υπενθυμίσω ότι αντί-
στοιχη κίνηση είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, όταν γύρισε πίσω
την εισήγηση του μακαρίτη Άκη Τσοχατζόπουλου για τα F-15. 

Τραυματίστηκε
από πτώση 
ο Δένδιας  

Άδοξο τέλος είχε για τον Νίκο
Δένδια η επίσκεψή του στο Άγιον
Όρος, καθώς ένας ελαφρύς τραυμα-
τισμός από πτώση τον έκανε να επι-
στρέψει άρον άρον στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών επρό-
κειτο να πραγματοποιήσει διήμερη
επίσκεψη στο «περιβόλι της Πανα-
γιάς», αλλά η κακή μέρα φάνηκε
από το πρωί, καθώς το ελικόπτερο
που τον μετέφερε προχθές δεν μπό-
ρεσε να προσγειωθεί λόγω ομίχλης
ούτε στο ελικοδρόμιο των Καρυών

ούτε στης Ιεράς Μο-
νής Βατοπεδίου

και όλοι λαχτά-
ρησαν μέχρι
να... πατήσει
έδαφος στην

Ιερά Μονή Μεγί-
στης Λαύρας, όπου

οι συνθήκες από πλευράς ομίχλης
ήταν καλύτερες.

Ο Δένδιας την επομένη το πρωί
(χθες) παραβρέθηκε στην Ιερά Μο-
νή Ξενοφώντος για να παρακολου-
θήσει τη Θεία Λειτουργία. Ωστόσο,
ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αι-
σθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, πέφτοντας στο δάπεδο χτύπη-
σε ελαφρά στα δόντια και τη μύτη
του. Αμέσως, αφού δέχτηκε τις
πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς
του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους,
μπήκε στο ελικόπτερο και γύρισε πί-
σω στην Αθήνα.

Η κατάσταση της υγείας του δεν
εμπνέει καμία ανησυχία, καθώς η
λιποθυμία του, όπως είπαν οι γιατροί
του Αγίου Όρους, οφειλόταν σε λό-
γω ορθοστατική υπόταση. Να ευχη-
θούμε να είναι καλά στην υγεία του ο
άνθρωπος και να επιστρέψει στα κα-
θήκοντά του. 

Ακούραστοι  εργάτες  για την αναβάθμιση της χώρας
Και ενώ όλοι αυτές τις άγιες ημέρες αναζητούμε λίγη ξεκούραση
από τη δύσκολη καθημερινότητα, δύο άνδρες στο υπουργείο
Υποδομών συνεχίζουν ακούραστοι το έργο τους. Κώστας Καρα-
μανλής και Γιώργος Καραγιάννης, υπουργός και υφυπουργός,
διατηρούν τα μανίκια σηκωμένα ακόμη και αυτή την περίοδο και
δουλεύουν ακούραστα. Και οι δύο μαζί αποτελούν τον ιθύνοντα
νου του υπουργείου και παραμένουν προσηλωμένοι στον στρα-
τηγικό τους στόχο, προσβλέποντας σε μια Ελλάδα που θα έχει τις
υποδομές που της αξίζουν.
Ως ακούραστοι εργάτες συνεχίζουν το έργο τους προωθώντας και

υλοποιώντας μεγάλα έργα που θα καλυτερεύσουν την καθημερι-
νότητα των πολιτών επανατοποθετώντας τη στο επίκεντρο της Ευ-
ρώπης. Έπειτα από χρόνια απαξίωσης των δημόσιων υποδομών
οι μπουλντόζες έχουν τις μηχανές αναμμένες και οι προσφερό-
μενες θέσεις εργασίας αυξάνουν με τα έργα που υλοποιούνται σε
ολόκληρη την επικράτεια. Για μια Ελλάδα που απαξιώθηκε και
υποτιμήθηκε για χρόνια, ήρθε πλέον η στιγμή που τα μεγάλα έργα
-δημόσια και μη- βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Πολιτείας.
Όσα χρόνια κατέχουν τα ηνία του υπουργείου Υποδομών ο χάρτης
της χώρας συνεχώς αλλάζει και επανακαθορίζεται.

Δεν βρίσκεις κανέναν βουλευτή
αυτές τις μέρες. Ούτε κυβερνητικό
ούτε αντιπολιτευόμενο. Έφυγαν
όλοι για ολιγοήμερες διακοπές,
αφού ξέρουν ότι ο χειμώνας θα εί-
ναι προεκλογικά βαρύς. Αφήστε
που μετά τα Φώτα θα πρέπει να επι-
στρέψουν στις θέσεις τους, μιας
και θα αρχίσουν να ανακοινώνονται
τα ψηφοδέλτια και ενδεχομένως
και η ημερομηνία των εκλογών… 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τούρκος αναλυτής
μιλά για πόλεμο
μετά τις εκλογές 

Σε ακόμη μια
προκλητική τοπο-
θέτηση προχώρη-
σε Τούρκος ανα-
λυτής, ο οποίος
υποστήριξε ότι η
Ελλάδα θέλει να
κάνει το πρώτο
βήμα η Άγκυρα
για να δικαιολο-
γήσει χτυπήματα
βαθιά μέσα στην Τουρκία. Ο Τούρκος ανα-
λυτής Γιουσούφ Ερίμ είπε (άκουσον, άκου-
σον, κοίτα ποιος μιλάει): «Η Ελλάδα θα θέλει
να προκαλέσει ένα τουρκικό πρώτο χτύπη-
μα, οπότε πιθανότατα θα είμαστε μάρτυρες
πολλών εναέριων και θαλάσσιων καταπατή-
σεων πολύ βαθύτερα στην Τουρκία».

Ο Γιουσούφ Ερίμ υπογράμμισε ακόμη ότι
«το χρονικό διάστημα των 3 μηνών μεταξύ
της ελληνικής ανακοίνωσης για αύξηση των
χωρικών της υδάτων στα 12 νμ και του τέ-
λους των εκλογών στην Τουρκία και την Ελ-
λάδα θα είναι πιθανώς ό,τι πιο κοντά σε πό-
λεμο μεταξύ των δύο χωρών που έχουμε
βιώσει εδώ και έναν αιώνα». Οι Τούρκοι
υποστηρίζουν ότι η επέκταση από την Ελλά-
δα των χωρικών της υδάτων στην Κρήτη θα
είναι «το βήμα που θα ξεκινήσει τον πόλεμο
με την Αθήνα». 

Έφαγε «άκυρο» από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
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Ε
υθεία απειλή πολέμου κατά της Ελ-
λάδας εκτόξευσε ο υπουργός Εξω-
τερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, προειδοποιώντας την

Αθήνα να μην προχωρήσει σε επέκταση των
ελληνικών χωρικών υδάτων όχι μόνο στο Αι-
γαίο αλλά και στην Κρήτη, θυμίζοντας για ακό-
μη μια φορά το casus belli που αποφάσισε το
τουρκικό Κοινοβούλιο το 1995 στοχοποιώντας
τη χώρα μας.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών αφήνει να εννοηθεί ότι η
απειλή πολέμου της Τουρκίας σε περίπτωση
που η Αθήνα αποφασίσει επέκταση των ελλη-
νικών χωρικών υδάτων περιλαμβάνει όχι μόνο
το Αιγαίο αλλά και τη θαλάσσια περιοχή νότια
και δυτικά της Κρήτης. Η Άγκυρα γνωρίζει πο-
λύ καλά ότι μια τέτοια κίνηση από την Αθήνα θα
σήμαινε το τέλος του τουρκολιβυκού μνημονί-
ου και συνάμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και
άρχισε τη γνωστή τακτική των απειλών και του
εκφοβισμού.

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας και από
τα πιο επίσημα χείλη. Ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από την 115 Πτέρυγα Μά-
χης στη Σούδα και έχοντας στο πλάι του τον
αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, δήλω-
σε ότι «έχουμε ενισχύσει σε τέτοιο βαθμό την

αποτρεπτική μας ικανότητα που δεν αισθανό-
μαστε απειλή από κανέναν».

Η επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη είναι υψη-
λού συμβολισμού, καθώς από την 115 ΠΜ θα
επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο οι «Οχιές» του
Αιγαίου», τα εκσυγχρονισμένα F-16 σε έκδοση
Viper που εντάσσονται σταδιακά στην 343 Πο-
λεμική Μοίρα «Αστέρι».

O πρωθυπουργός, αφού επιθεώρησε τα F-
16 Viper, ενημερώθηκε για την αποστολή, την
οργάνωση και ετοιμότητα της Πτέρυγας Μά-
χης, την αναβάθμιση των αεροσκαφών και τη
συνολικότερη ενίσχυση των Ενόπλων Δυνά-
μεων στην Κρήτη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η
Άγκυρα έδειξε ότι επιθυμεί να κρατήσει την
ένταση στο «κόκκινο» τόσο διατηρώντας την

εμπρηστική ρητορική ακόμη και τις εορταστι-
κές μέρες των Χριστουγέννων όσο και με συ-
νεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο
με κάθε τύπο πολεμικού αεροσκάφους που
διαθέτει. Το 2022 φτάνει στο τέλος του με πε-
ρισσότερες από 11.000 παραβιάσεις του εθνι-
κού εναέριου χώρου και 325 εμπλοκές μεταξύ
ελληνικών και τουρκικών μαχητικών στον ου-
ρανό του αρχιπελάγους. 

Ο στρατηγός Φλώρος
στους ακρίτες σε νησιά και Έβρο

Μηνύματα αποτροπής και ετοιμότητας στην
Άγκυρα έστειλε αυτή την εβδομάδα ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο
οποίος έδωσε ηχηρό «παρών» εκεί που χτυπά
η καρδιά των φρουρών των συνόρων και το
απόγευμα της Πέμπτης ολοκλήρωσε την πε-
ριοδεία του. Μετά το νησιωτικό σύμπλεγμα του
Καστελόριζου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφτη-
κε μονάδες και φυλάκια των Τριών Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων σε Δωδεκάνησα, Ψα-
ρά, Λήμνο, Έβρο και Ροδόπη, διαμηνύοντας
ότι «οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι παν-
τού για να υπερασπίζονται την εθνική μας ανε-
ξαρτησία και με τη συνεχή υψηλή τους ετοιμό-
τητα να εγγυηθούν την ειρήνη».

Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη Μητσοτάκη 
στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα: «Έχουμε ενισχύσει 

σε τέτοιο βαθμό την αποτρεπτική μας ικανότητα 
που δεν αισθανόμαστε απειλή από κανέναν»

Μηνύματα αποτροπής
από το «φρούριο Κρήτη» 

Πανέτοιμες οι Ένοπλες Δυνάμεις
για τυχόν θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο
Στην Τουρκία στρατιωτικοί αναλυτές, μιλώντας σε τηλεοπτικά κανάλια, εμφανίζονται
βέβαιοι ότι η Άγκυρα θα αμφισβητήσει εμπράκτως ενδεχόμενη επέκταση των ελληνι-
κών χωρικών υδάτων. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του στρατιωτικού αναλυτή Αμ-
πντουλάχ Αγάρ σε εκπομπή του CNN Turk, ο οποίος κάνει λόγο για επεισόδιο στο Αιγαίο
που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πόλεμο: «Τι θα συμβεί πρώτα; Θα βγούμε πρώτα
εμείς στη θάλασσα, θα βγουν και εκείνοι στη θάλασσα. Θα ξεσπάσει ένταση. Ίσως να
προκληθεί σύγκρουση. Και το ξέσπασμα μιας σύγκρουσης θα πυροδοτήσει άμεσα τη
διαδικασία που οδηγεί σε πόλεμο».
Με όλα τα σενάρια να παραμένουν στο τραπέζι, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρα-
κολουθούν με στρατηγική ψυχραιμία όλες τις τουρκικές κινήσεις σε Αιγαίο και Ανατο-
λική Μεσόγειο και είναι πανέτοιμες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα να δώσουν σκληρή
απάντηση, όποτε και αν απαιτηθεί. Το Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί μεγάλο αριθμό Μονά-
δων Επιφανείας αναπτυγμένο σε κάθε γωνιά του Αιγαίου και η Πολεμική Αεροπορία
έχει οπλισμένα και έτοιμα να απογειωθούν μαχητικά αεροσκάφη σχεδόν σε όλες τις αε-
ροπορικές βάσεις της χώρας.

Επίδειξη 
δυνατοτήτων
Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των
ΗΠΑ επισκέφτηκε την περασμένη
Τρίτη τις εγκαταστάσεις της 1ης Τα-
ξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο
Στεφανοβίκειο και την 110 Πτέρυγα
Μάχης στη Λάρισα. Η αντιπροσωπεία
αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό
των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που
βρίσκεται αναπτυγμένο στις εγκατα-
στάσεις.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση-
επίδειξη δυνατοτήτων με τη συμμετο-
χή ελικοπτέρων AH-64A, AH-64D και
OH-58D της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπο-
ρίας Στρατού και ελικοπτέρων UH-60
της Αεροπορίας Στρατού των ΗΠΑ.

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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QATARGATE

Ν
έα στοιχεία και πληροφορίες
από τις καταθέσεις της Εύας
Καϊλή έρχονται στο φως της
δημοσιότητας από βελγικά

μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η Ελληνί-
δα ευρωβουλευτής παραμένει προφυλα-
κισμένη και θα κάνει Πρωτοχρονιά στη
φυλακή.

Χθες για ακόμη μια φορά τα μεγάλα μέ-
σα ενημέρωσης -«Le Soir» και «La Re-
pubblica»- έφεραν στο φως της δημοσιό-
τητας σημεία από τα πρώτα λόγια της Εύας
Καϊλή στις Αρχές του Βελγίου μετά την
ανάκρισή της στις 9 Δεκεμβρίου. «Μετά τη
σύλληψη του συζύγου μου Φραντσέσκο
Τζόρτζι μπήκα στο γραφείο του. Έψαξα τα
πράγματά του για να καταλάβω γιατί είχε
συλληφθεί. Αργότερα βρήκα τη βαλίτσα
με τα χρήματα, έναν ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή και ένα κινητό τηλέφωνο, οπότε τη-
λεφώνησα στον πατέρα μου, ο οποίος
κρατούσε την κόρη μου. Του ζήτησα να έρ-
θει να πάρει τη βαλίτσα που είχε και το
μπιμπερό. Μια βαλίτσα από τον Παντσέρι

που φύλαγε ο σύζυγός μου. Ήξερα ότι ο
πατέρας μου θα ήταν με την (σ.σ.: 2 χρό-
νων) κόρη μου γιατί είχα βάλει μπιμπερό
στη βαλίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά
στις αρμόδιες Αρχές η Καϊλή.

Όπως τονίζεται σε ρεπορτάζ της «La Re-
pubblica», η Εύα Καϊλή έκανε πολλές αλλά
άκαρπες προσπάθειες να εντοπίσει τον Αν-
τόνιο Παντσέρι στο τηλέφωνο, καθώς ούτε
οι δύο (ύποπτοι επίσης) Βέλγοι ευρωβου-
λευτές με τους οποίους επικοινώνησε, ο
Μαρκ Ταραμπέλα και η Μαρία Αρένα, γνώ-
ριζαν να της πουν σε ποιο σημείο βρισκό-
ταν. Επιπλέον, επισήμανε στις Αρχές πως,
εκτός από τη βαλίτσα, άνοιξε και το χρημα-
τοκιβώτιο του σπιτιού, γνωρίζοντας ότι ο
σύζυγός της φύλαγε κάτι για το πρώην
αφεντικό του, τον Παντσέρι, πιθανόν για τον
(βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος)
Αντρέα Κοτσολίνο.

Στο ίδιο ρεπορτάζ τονίζεται πως η Καϊλή
αναφέρθηκε και σε μια άλλη βαλίτσα με
χρήματα που βρισκόταν στο σπίτι, τα
οποία, όπως υποστήριξε, «είχε δανειστεί
ο Τζόρτζι για την αγορά του διαμερίσμα-
τος». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δά-
νειο για την αγορά του σπιτιού στις Βρυ-
ξέλλες ήταν στο όνομα της Καϊλή και τα
μετρητά «περίπου 50.000-60.000 ευρώ
ήταν η συνεισφορά του Τζόρτζι».

Επιπλέον η «Le Soir» στάθηκε και στην
απόπειρα του Φραντσέσκο Τζόρτζι να βγά-
λει από το κάδρο την Εύα Καϊλή. «Η Εύα
προφανώς γνώριζε για την ύπαρξη των
χρημάτων και την πηγή τους, αφού ζούσα-
με μαζί, αλλά δεν ήταν μέρος του δικτύου.
Μου είχε πει πολλές φορές να σταματήσω
γιατί την έβαζα σε κίνδυνο σε σχέση με τα
καθήκοντά της», φέρεται να υποστήριξε ο
35χρονος στις αρμόδιες Αρχές.

Σημειωτέον ότι το κύκλωμα του Παντσέ-
ρι, όπως τόνισε ο σύντροφος της Καϊλή στις
καταθέσεις του, φέρεται να ξεκίνησε το
2018, όταν εκείνος ήταν ακόμη ευρωβου-
λευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και τον πλησίασε ο υπουρ-

γός Άμυνας του Κατάρ, προτείνοντάς του
να γίνει λομπίστας της Ντόχας. Τούτο είναι
αντίθετο με τα όσα είπε ο Παντσέρι, πως
ξεκίνησε τις συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες τον Οκτώβριο του 2019 μετά την απώ-
λεια της ευρωβουλευτικής του ιδιότητας. 

Στοιχεία-φωτιά
για τις βαλίτσες
με τα χρήματα

«Le Soir» και «La Repubblica»
έφεραν στη δημοσιότητα 
αποσπάσματα από 
την κατάθεση Καϊλή 
στις ανακριτικές αρχές 
του Βελγίου

Στον Παναμά φαίνεται ότι ακολουθεί τα ίχνη
του χρήματος στην υπόθεση της Εύας Καϊ-
λη η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήμα-
τος μετά τα τραπεζικά έγγραφα που είδαν το
φως της δημοσιότητας και εμφανίζουν την
ευρωβουλευτή να έχει εκεί λογαριασμούς εκατομμυ-
ρίων ευρώ προερχόμενα από το Κατάρ.
Ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, απέστειλε επείγον έγγραφο στην ομόλογη Αρ-
χή του Παναμά, ζητώντας να ενημερωθεί αν έχουν
μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατ. ευρώ από το
Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως έχουν
ανοιχθεί στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συντρό-

φου της Φραντσέσκο Τζόρτζι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο έγγραφο απεστά-
λη από τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
πριν από δύο μέρες στον Παναμά, στο πλαίσιο των συν-
τονισμένων ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη
για τη διερεύνηση κάθε πληροφορίας, η οποία συνδέε-
ται με οικονομικά δεδομένα και μπορεί να αφορά την
ερευνώμενη από τις βελγικές και ελληνικές Αρχές υπό-
θεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιχάλης Δημητρακό-
πουλος, συνήγορος της Εύας Καϊλή, έχει αμφισβητήσει
τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων και

είχε προαναγγείλει ότι θα ζητήσει μέσω
της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήμα-
τος τον έλεγχο των συγκεκριμένων εγγρά-
φων αρνούμενος ότι έχει οποιαδήποτε
σχέση η εντολέας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της δικαστικής
συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές ο Κ. Βουρλιώτης
ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου ει-
σαγγελέα για τις μέχρι τώρα ενέργειες της Αρχής που
αφορούν τη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσια-
κών στοιχείων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοι-
νοβουλίου και μελών της οικογένειάς της στην Ελλάδα,
μεταξύ των οποίων και το οικόπεδο που απέκτησε πριν
από λίγο καιρό η ευρωβουλευτής με τον Ιταλό σύζυγό
της στην Πάρο.

Έρευνα στον Παναμά για Καϊλή ζήτησε
η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ε
υθεία προειδοποίηση ότι το ca-
sus belli αφορά και την Κρήτη
εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο
που εντάσσεται στη ρητορική της Άγκυρας:
«Η στάση μας στο θέμα αυτό είναι ξεκάθα-
ρη. Όχι μόνο στα 12 μίλια δεν θα επιτρέ-
ψουμε την επέκταση των χωρικών υδάτων
στο Αιγαίο από την Ελλάδα, αλλά ούτε στο 1
μίλι. Η απόφαση που ελήφθη από το Κοινο-
βούλιό μας το 1995 για αυτό το θέμα είναι
σαφής και εξακολουθεί να ισχύει».

Η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευ-
σης του 1995 για το casus belli όμως αφο-
ρούσε το Αιγαίο χωρίς να κάνει αναφορά
στην Κρήτη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προ-
ειδοποίησε μάλιστα για άλλη μια φορά την
Ελλάδα: «Μην τρέχεις πίσω από ψευτο-
ηρωισμούς στηριζόμενος σε όσους προ-
σπαθείς να πάρεις πίσω σου. Μην μπαίνεις
σε περιπέτειες. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό
θα έχει άσχημη κατάληξη για εσάς!».

Οι πληροφορίες λένε ότι 12 χάρτες έχει
εκπονήσει η υδρογραφική υπηρεσία του
Πολεμικού Ναυτικού με όλες τις πιθανές
εκδοχές σχετικά με την επέκταση των χω-
ρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια της Κρή-
της. Οι χάρτες αυτοί έχουν εκπονηθεί με
γνώμονα το διεθνές δίκαιο, περιλαμβά-
νουν αναλυτικά το πώς μπορεί να γίνει η
επέκταση από το ακρωτήριο Ταίναρο της
Πελοποννήσου, όπου σταμάτησε η επέκτα-
ση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο πριν από
δυο χρόνια ακριβώς. Τότε με το Προεδρικό
Διάταγμα, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του
κυρωτικού νόμου της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της
Θάλασσας, έγινε ένα πρώτο αλλά απαραί-
τητο βήμα για τη διαδικασία επέκτασης
της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας στην πε-
ριοχή, ενέργεια που αποτελούσε και συνε-
χίζει να αποτελεί με βάση τη Σύμβαση ανα-
φαίρετο δικαίωμα της χώρας.

Το Προεδρικό Διάταγμα επισήμανε ότι η

Ελλάδα επιφυλάσσεται για την άσκηση και
στις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειάς
της των αντιστοίχων δικαιωμάτων της,
όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση για
το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτυπώ-
νει διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Πάνω λοιπόν σε αυτήν τη λογική θα γί-
νει η επέκταση και ανατολικότερα του
Ταινάρου και νότια της Κρήτης. Η μελέτη
που έχει εκπονηθεί με τους 12 χάρτες πε-
ριλαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα, επέκταση
δηλαδή στα 12 ναυτικά μίλια μέχρι την ευ-
ρύτερη περιοχή όπου η ΕxxonMobil διε-
ξάγει ήδη τις έρευνες και να σταματήσει
εκεί. Υπάρχουν όμως και χάρτες που κα-
ταγράφουν την επέκταση των χωρικών
υδάτων ακόμη πιο ανατολικά αλλά και νό-
τια της Κρήτης και λαμβάνουν υπόψη τον
περίφημο νόμο του πρώην υπουργού
Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη το 2011, που
έθεσε de facto τα εξωτερικά όρια της ελ-
ληνικής υφαλοκρηπίδας με βάση τη χά-

ραξη της μέσης γραμμής. 
Στους χάρτες αυτούς έχουν υπολογιστεί

το κλείσιμο των κόλπων κατά περίπτωση
αλλά και οι πολλές νησίδες και βραχονησί-
δες που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή
της Κρήτης.

Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψαν
τις αιτιάσεις του Τσαβούσογλου λέγοντας
ότι «η ελληνική κυβέρνηση πολιτεύεται με
αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο
και τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ετερο-
προσδιορίζεται επ’ ουδενί, πόσω μάλλον
στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ο πρωθυπουργός δέχεται πολλές ειση-
γήσεις για το αν και ποτέ θα πρέπει να
προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών
υδάτων νοτιοανατολικά της Κρήτης.
Ασφαλώς η προκήρυξη των εκλογών περί
τον Μάρτιο, όπως λένε οι πληροφορίες,
είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να
λάβει υπόψη. 

Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Μέτρα κατά της Τουρκίας από την Κομισιόν»

Σε παράκρουση
ο Τσαβούσογλου,
απειλεί με πόλεμο
για τα 12 μίλια 

Τη λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας
για την ευθεία και ωμή απειλή πολέμου
κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο
υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, αν η χώρα μας επεκτείνει τα χω-
ρικά ύδατά της, κάτι που αποτελεί μονο-
μερές και αναφαίρετο δικαίωμά της
σύμφωνα με το Σύμβαση του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας, ζητά ο ευρωβουλευτής της

ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης με ερώτη-
ση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ερώτη-
σης παραθέτει, όπως αναφέρει, αυτολεξεί
τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξω-
τερικών. Αμέσως μετά υπογραμμίζει ότι
«ο υπουργός Εξωτερικών μιας υπό ένταξη
χώρας, της Τουρκίας, με τις δηλώσεις του
απειλεί ανοικτά με πόλεμο την Ελλάδα,

παραβιάζοντας έτσι τον Καταστατικό Χάρ-
τη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (άρ-
θρο 2, παράγραφος 4) για ένα μονομερές
και αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας,
την επέκταση των χωρικών της υδάτων
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης για
το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ, που
αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο, καθώς
έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και από την ίδια την ΕΕ». 

Οι 12 χάρτες που τρομάζουν
τους Τούρκους - Όλες 
οι πιθανές εκδοχές για 
την επέκταση των χωρικών
υδάτων νότια της Κρήτης

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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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

Ε
άν κάτι συνοδεύει τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη σχεδόν σε όλη την κυβερ-
νητική του θητεία και εν προκειμέ-
νω από τους πρώτους μήνες του

2020, είναι η άνευ προηγουμένου τουρκική
προκλητικότητα.

Κοντά στις κρίσεις της πανδημίας του κορο-
νοϊού και της ενέργειας, η Αθήνα πάντα είχε το
ένα μάτι της στραμμένο στην αντίπερα όχθη του
Αιγαίου, καθώς η Άγκυρα με σταθερό βηματι-
σμό απομακρύνεται από την Ευρώπη και τη Δύ-
ση γενικότερα. Όταν τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ
διοχέτευαν πόρους και δυνάμεις στην άμυνα
κατά της Covid-19 και αργότερα των υψηλών τι-
μών του φυσικού αερίου, η Ελλάδα ήταν υπο-
χρεωμένη να κρατά εφεδρείες για να εξισορρο-
πήσει τον άκρατο τουρκικό αναθεωρητισμό. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, οι χθεσινές δηλώσεις του
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, που ειρήσθω εν παρόδω έρχονται
ως απάντηση σε δημοσιεύματα του ελληνικού
Τύπου, που δεν επιβεβαιώνονται από την ελλη-
νική κυβέρνηση τουλάχιστον ως προς το timing,
δεν αιφνιδίασαν κανέναν στο Μαξίμου. Τούτο,

βεβαίως, δεν σημαίνει επ’ ουδενί λόγω ότι στην
Αθήνα υποτιμούν τη νέα έξαρση της τουρκικής
προκλητικότητας ή τείνουν να θεωρήσουν τη
συγκεκριμένη κατάσταση ως τη νέα κανονικό-
τητα στο Αιγαίο. Πολλώ μάλλον όταν η Άγκυρα
αποφασίζει να ανεβάσει τα ντεσιμπέλ της επιθε-
τικότητας, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές σε
Ελλάδα και Τουρκία και μόλις λίγα 24ωρα μετά

τον εντοπισμό από την κοινοπραξία ENI - TOTAL
νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου στην κυπρια-
κή ΑΟΖ.

Οι νέες απειλές Τσαβούσογλου, ο οποίος επα-
νέφερε το casus belli προειδοποιώντας σε ιταμό
ύφος την Αθήνα να μην επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα, «όχι 12, αλλά ούτε 1 μίλι στο Αιγαίο»,
όπως χαρακτηριστικά είπε, έγιναν λίγες ώρες

πριν από την προγραμματισμένη εδώ και ημέρες
επίσκεψη του πρωθυπουργού στην 115 Πτέρυγα
Μάχης στη Σούδα. Έχοντας στο πλάι του τον αρ-
χηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντι-
πτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επιθεώρησε τα Viper -αυτά τα
οποία δεν έχει ακόμη κατορθώσει να εξασφαλί-
σει η Τουρκία- και τα F-16 και μεταξύ άλλων τό-
νισε ότι «η αναβάθμιση των αεροσκαφών μας
και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων μας δί-
νουν μια μακροχρόνια σιγουριά ότι έχουμε ενι-
σχύσει την αποτρεπτική μας δυνατότητα σε τέ-
τοιο βαθμό, που να μην αισθανόμαστε απειλή
από κανέναν». 

Στην Αθήνα απορρίπτουν παγίως το casus
belli, όταν, μάλιστα, η απειλή πολέμου στρέφεται
κατά δικαιώματος που απορρέει από το Δίκαιο
της Θάλασσας, και επιμένουν πως η ελληνική
κυβέρνηση θα εξασκήσει το νόμιμο δικαίωμά
της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12
ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης στην Ανατολική
Μεσόγειο, όταν αυτή κρίνει πως εξυπηρετείται
με τον καλύτερο τρόπο το εθνικό συμφέρον.

Οι τουρκικές προκλήσεις και
ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία και
αποφασιστικότητα το νέο παραλήρημα

Τσαβούσογλου - Επίσκεψη-μήνυμα Μητσοτάκη
στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Μ
ε αφορμή το πρόστιμο που ορθώς επι-
βλήθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο
από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη,

ήρθε και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης ο αντι-
καπνιστικός νόμος και η εφαρμογή του. Στη χώρα
μας εφαρμόζεται τα τελευταία τρία χρόνια με με-
γάλη επιτυχία στην εστίαση, όπου ήδη παρατηρεί-
ται αλλαγή κουλτούρας τόσο από τα μαγαζιά όσο
και από τους πολίτες. Το πρόβλημα, ωστόσο, πα-
ραμένει στη νυχτερινή διασκέδαση και ειδικά
ύστερα από κάποια ώρα.

Η Πολιτεία οφείλει να θωρακίσει τη Δημόσια
Υγεία, με βασικούς άξονες αρχικά την πρόληψη
για να αποτραπεί η έναρξη του καπνίσματος ειδικά
στους νέους. Κατ’ επέκταση την προστασία των μη
καπνιστών από το παθητικό κάπνισμα, με στόχο
τον περιορισμό των επιπτώσεων στον γενικό πλη-
θυσμό και ιδιαίτερα στα παιδιά. Τέλος, την υπο-
στήριξη στη διακοπή καπνίσματος, με στόχο τη
μείωση του αριθμού των καπνιστών στη χώρα.

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των καθη-
κόντων της ως συναρμόδια ελεγκτική Αρχή, πραγ-
ματοποιεί καθημερινά συστηματικούς και στοχευ-
μένους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σκο-
πό τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνι-
στικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα
από 1 Δεκεμβρίου έως 27 Δεκεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 20.534 έλεγχοι
για την αντικαπνιστική νομοθεσία και βεβαιώθη-

καν συνολικά 814 σχετικές παραβάσεις, σε καπνί-
ζοντες θαμώνες και υπεύθυνους διαχείρισης των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Έλεγχοι γίνονται καθημερινά πολλοί και πρόστιμα
μπαίνουν συνεχώς, αλλά είναι σαφές ότι δεν μπο-
ρεί σε κάθε πίστα ή κλαμπ να βρίσκεται και από
ένα κλιμάκιο ελέγχου της αστυνομίας. 

Μεγάλη ευθύνη έχουν και οι διοικήσεις των νυ-
χτερινών κέντρων, καθώς πολλές φορές διευκο-

λύνουν την παράβαση του νόμου, αδιαφορώντας
ακόμη και στις εύλογες διαμαρτυρίες ανθρώπων
που δεν αντέχουν τον καπνό. Αυτό το φαινόμενο
δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Όποιος θέλει να
καπνίσει μπορεί να το κάνει σε εξωτερικό χώρο.
Προέχει η υγεία της πλειονότητας των πολιτών και
όχι η άνεση των καπνιστών. Ως εδώ. Όπως επιση-
μαίνεται και από την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχι-
σθούν με αμείωτη ένταση.

Η
νέα χρονιά θα ξεκινήσει με προβλήματα
που επιζητούν άμεση λύση για την καθημε-
ρινότητα των πολιτών. Η νόσος Covid-19

προκαλεί μεγάλη αναστάτωση σε όλες τις κοινωνι-
κές ομάδες, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. 

Το Κυπριακό είναι ένα θέμα που απαιτεί λεπτούς
χειρισμούς και υψηλή διπλωματία. Οι λαοί θέλουν
την ανεξαρτησία τους και σε καμία περίπτωση ο πε-
ρήφανος λαός της Κύπρου δεν θα δεχτεί συμβιβα-
σμούς και υποχωρήσεις.

Οι προεδρικές εκλογές στην Κύπρο και οι εθνι-
κές στην Ελλάδα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό
τις εξελίξεις στο μέλλον. Καλούνται οι νέες ηγεσίες
να βρουν λύσεις και να προχωρήσουν με τόλμη στα
σχέδιά τους. 

Η Ελλάδα καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες
και να απαιτήσει τη δίκαιη επίλυση του κυπριακού
ζητήματος. Η Τουρκία προκαλεί και απειλεί. Οι πα-
ραβιάσεις είναι καθημερινές και πολλές. 

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο
όμορφο νησί, σε λίγες ημέρες, θα μας δείξουν την

επιλογή του λαού. Στρατηγική και εξωστρέφεια θα
καθορίσουν το μέλλον της Κύπρου.

Η εκτόξευση μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τις επενδύσεις που προσελκύει η κάθε χώρα
και την καθιστούν ελκυστική στα νέα κεφάλαια. Στην
πατρίδα μας δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμη, σε μεγά-
λο βαθμό, τη δυναμική αυτή. Οφείλουμε να λειτουρ-
γήσουμε με σύγχρονο management και να αξιοποι-
ήσουμε το προφίλ της πατρίδας μας.

Οι επενδυτές βλέπουν με θετική οπτική τη δυνα-
μική της οικονομίας στην Ελλάδα και ετοιμάζονται
να προχωρήσουν σε ουσιαστικές κινήσεις. Η σωστή
άσκηση της διπλωματίας έφερε αποτελέσματα και
ενίσχυσε την εξωστρέφεια της χώρας μας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται το 2023 να προχω-
ρήσει σε χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες που θα
βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ να ζήσουν με αξιο-
πρέπεια και να ξεπεράσουν τα προβλήματα που
έφερε η πανδημία. Να δώσει λύσεις στην καθημε-
ρινότητα και να απεγκλωβιστεί από την ατελείωτη
γραφειοκρατία. 

Είναι η στιγμή των τολμηρών αποφάσεων. Το Τα-

μείο Ανάκαμψης προσφέρει την ευκαιρία για μεγά-
λες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. 

Η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-με-
λών της ΕΕ οδηγεί σε εσφαλμένες πολιτικές πρω-
τοβουλίες.

Τα δεδομένα αλλάζουν και τα χρονοδιαγράμματα
πιέζουν ασφυκτικά. Η ηγεσία της ΕΕ καλείται να
πάρει ρεαλιστικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν
στα κράτη-μέλη της ΕΕ να οδηγήσουν τους λαούς
τους σε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια και δεν έχει
τελειώσει. Οι ηγεσίες είναι αδύναμες και δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις υψηλές προκλήσεις
που έχουν μπροστά τους.

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μεγάλη ανηφόρα και
οφείλει να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα
νέα δεδομένα.

Η Ελλάδα να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις και να
παίξει ισχυρότερο ρόλο στον σκληρό πυρήνα της
Ευρωζώνης.

Η νέα χρονιά προκαλεί και απαιτεί εγρήγορση και
ταχύτητα. 

Ο αντικαπνιστικός νόμος είναι πολιτισμός!

Νέο έτος: 2023 προκλήσεις με μοντέρνες ηγεσίες στην ΕΕ

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

του
Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος
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Ο
«Economist» αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι
ο οικονομικός νικητής του 2022 και βρί-
σκεται σε καλύτερο επίπεδο από άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα στην αχλή των παντοει-
δών αντιδράσεων, ακόμη και κακόπιστων κριτικών
της αντιπολίτευσης, είναι η καλύτερη είδηση από
επίσημη πηγή, όπως είναι ο «Economist», ένα παγ-
κοσμίου φήμης και αποδοχής οικονομικό περιοδι-
κό. Παρ’ όλη την έκρηξη των επενδύσεων φέτος,
δεν βελτιώθηκε η υποτονική παραγωγικότητα,
αφού χρειάζεται κάποιος χρόνος να αποδώσουν οι
νέες επενδύσεις. Η διατήρηση της οικονομικής
ευεξίας, υπό τις παρούσες διεθνείς συγκυρίες, εί-
ναι μάλλον ένα δύσκολο πρόβλημα. 

Ο πληθωρισμός που διαβρώνει την αγοραστική
δύναμη των νοικοκυριών είναι ένα βασικό πρό-
βλημα κάθε κυβέρνησης. To όριο του πληθωρι-
σμού, το οποίο δεν δημιουργεί πρόβλημα στις τιμές
των προϊόντων, δεν πρέπει να ξεπερνά το 2%. Είμα-
στε πολύ μακριά από το ανώδυνο όριο και επομέ-
νως οφείλουμε να παίρνουμε τα δυνατά κατάλληλα
μέτρα για τον, κατά το δυνατό, περιορισμό του. Ο
πληθωρισμός στην Ευρώπη τουλάχιστον, περιλαμ-
βανομένης και της χώρας μας, ξεκίνησε ως «πλη-
θωρισμός κόστους παραγωγής», λόγω της ενερ-
γειακής κυρίως κρίσης, κάτι που αύξησε αναπό-
φευκτα τη δαπάνη παραγωγής, αλλά κινδυνεύει να
μετατραπεί σε «πληθωρισμό ζήτησης», αφού οι
κυβερνήσεις αναγκάζονται να προβαίνουν σε πα-
ροχές, σχεδόν παντός είδους, κάτι που αυξάνει τη
ζήτηση, με συνέπεια να αυξάνεται ο πληθωρισμός.
Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος, αυξάνον-
τας το πρόβλημα εξισορρόπησης της ζήτησης με το
κόστος παραγωγής. Μέσα στις δύο αυτές αντίθετες
ενέργειες, καλείται η κυβέρνηση να βρει μια σολο-
μώντεια λύση, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι
ποτέ ευχάριστη στους πολίτες, αφού ο πληθωρι-
σμός θα είναι εκεί, απισχναίνοντας τις όποιες στε-
νές τους οικονομικές δυνατότητες. Οι πολίτες πρέ-
πει όμως να αναγνωρίσουν την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες του
πληθωρισμού, που είναι ένα γενικό και διεθνές

πρόβλημα, για όσους τουλάχιστον συνδέονται με
τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Αυτός είναι και ο λόγος της επισήμανσης του διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος, προτρέποντας την
κυβέρνηση να αποφύγει παροχές, ενόψει των εκλο-
γών, που θα διαταράξουν την οικονομική σταθερό-
τητα, αυτή που έχει πετύχει η ίδια η κυβέρνηση. Το
food pass ή market pass (ποιος ο λόγος, άραγε,
χρησιμοποίησης ξενικών λέξεων, εδώ που έχουμε
την πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου;), η «έκπτωση
αγοράς τροφίμων» λοιπόν, που εξήγγειλε ο πρωθυ-
πουργός για μείωση του κόστους των κάθε είδους
αγορών των ευάλωτων πολιτών, κατά 10%, είναι η
δεύτερη έξυπνη και ικανοποιητική ενίσχυση του μέ-
σου Έλληνα, μετά την πανέξυπνη λύση του υπουρ-
γού Ανάπτυξης με το «καλάθι του νοικοκυριού», που
ενεργοποίησε τον υγιή ανταγωνισμό, με συνέπεια τη
μείωση των τιμών των τροφίμων κατά 23%, κατά τον
«Οικονομικό Ταχυδρόμο», και η μείωση των τιμών
συνεχίζεται. Συνετέλεσε επίσης ο πληθωρισμός
στην Ελλάδα να πέσει κάτω του μέσου όρου της Ευ-
ρώπης. Η αντιπολίτευση, σε πλήρη σύγχυση, παρα-
πατάει ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρει ματαίως
κάποιο ψεγάδι στην κυβέρνηση. 

Αδήριτη ανάγκη επομένως, για να διατηρηθεί η
καλή πορεία της οικονομίας, να βρεθεί τρόπος αύ-
ξησης των επενδύσεων ταχείας απόδοσης, με συ-
νέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας από την
επομένη της επένδυσης. Δεν είναι μαγική λύση αλ-
λά μια απλή επιλογή, η οποία μπορεί να αλλάξει την
κοινωνική ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα αισιοδο-
ξίας και ευημερίας. 

Η κυβέρνηση οφείλει να επικεντρωθεί στην αύ-
ξηση της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία από
30% του ΑΕΠ μας που ήταν μετά τον προηγούμενο
αιώνα, έχει πέσει γύρω στο 5% σήμερα. Γιατί; Τι
έφταιξε; Η αστυφιλία, η λανθασμένη εντύπωση ότι
ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος είναι επαγγέλματα
μειωμένης εκτίμησης, και έτσι όλη η νεολαία της
επαρχίας συνέρρευσε στα μεγάλα κέντρα, πολλοί
των οποίων εργάζονται σε τελείως υποδεέστερες
εργασίες, ακόμη και θυρωροί κτιρίων, αλλά μεταξύ

αγνώστων ως άλλοθι της επιλογής τους. 
Ενδέχεται η νεολαία μας να έχει κάποιο δίκιο,

επειδή οι απασχολήσεις αυτές δεν έχουν εκσυγ-
χρονιστεί έτσι ώστε να είναι υπερήφανος ο νέος να
ασχολείται με τη γη και τα ζωντανά, που έτρεφαν
και θα τρέφουν πάντοτε την ανθρωπότητα. Κατά
συνέπεια, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση, έστω και
καθυστερημένα, αυτό που θα όφειλε να έχει πρά-
ξει από τον περασμένο αιώνα: 

(α) Να μελετηθούν τρόποι εκσυγχρονισμού της
πρωτογενούς παραγωγής, γεωργία και κτηνοτρο-
φία, αφού με την αλιεία τα πάμε αρκετά καλά. 

(β) Να ακολουθήσουμε τα πρότυπα της Ολλαν-
δίας, επί παραδείγματι, όπου η απόδοση στη γεωρ-
γία ανά στρέμμα είναι οκταπλάσια της δικής μας. 

(γ) Να διορθώσουμε την πολυσχιδή, ενοχλητική
και κουραστική γραφειοκρατία, εν πολλοίς περιτ-
τή, αφού αρκετοί που επιχείρησαν να κάνουν ένα
καινούργιο ξεκίνημα, τα παράτησαν απογοητευμέ-
νοι από την ταλαιπωρία των γραφειοκρατικών
απαιτήσεων. 

(δ) Να δοθούν ισχυρά κίνητρα, έτσι ώστε να δε-
λεαστούν οι νεολαίοι μας να μείνουν στο χωριό
τους και να επιστρέψουν και αυτοί που έφυγαν, για
να ασχοληθούν με την εκσυγχρονισμένη πλέον
πρωτογενή παραγωγή. 

(ε) Τέλος, να μελετηθεί η διαμόρφωση του κό-
στους παραγωγής, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστι-
κοί με αυτά που εισάγονται από το εξωτερικό. 

Είναι τραγικό ένα προϊόν, της Ολλανδίας ας πού-
με, να είναι φθηνότερο από το ελληνικό, όταν τα
εργατικά είναι κατά πολύ μεγαλύτερα των ελληνι-
κών εκεί και επιπλέον έχουν και τα έξοδα μεταφο-
ράς μέχρις εδώ. Πέραν του παραλογισμού αυτού,
που πρέπει να διορθωθεί πάση θυσία, είναι απο-
γοητευτικό, αν όχι ντροπιαστικό, να εισάγουμε τε-
ράστιες ποσότητες κρεάτων, ακόμη και από μακρι-
νά μέρη, και γεωργικά προϊόντα, όπως δημητρια-
κά, πατάτες, λεμόνια και αρκετά άλλα, είτε αυτού-
σια είτε συσκευασμένα. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρου-
με να συσκευάζουμε, ούτε μπορούμε να μάθουμε;
Ας επιληφθούν οι αρμόδιοι! 

«Κλειδί» η ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής 

του
Νίκου 
Αναγνωστάτου

Eπιχειρηματίας



H
κρίσιμη κατάσταση στην Κίνα
ανάγκασε τους αξιωματού-
χους της αρμόδιας επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να

διακόψουν τις διακοπές των Χριστουγέν-
νων, κάτι σπάνιο στη γραφειοκρατία των
Βρυξελλών. Είναι, όμως, τόσο επιτακτική
η ανάγκη να ληφθούν μέτρα που αντιπρό-
σωποι των υπουργείων Υγείας των 27 χω-
ρών-μελών αποφάσισαν να συγκληθεί
έκτακτη συνεδρίαση μπροστά στην έκρη-
ξη των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού
στην Κίνα, προκειμένου να υπάρξει συν-
τονισμένη προσέγγιση από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.  

Μυστικοπάθεια
Αν και το Πεκίνο με τη μυστικοπάθεια

που το περιβάλλει αρνείται να δώσει στοι-
χεία, Κινέζοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι
περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι μο-
λύνθηκαν με κορονοϊό μόνο τις πρώτες 20
ημέρες του Δεκεμβρίου, αφότου η κινεζι-
κή πρωτεύουσα προχώρησε στην άρση
των δρακόντειων «zero Covid» περιορι-

σμών, οι οποίοι όμως συνοδεύονταν από
κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Ο αριθ-
μός αυτός αντιστοιχεί στο 18% του κινεζι-
κού πληθυσμού.

Ραγδαία αύξηση μολύνσεων
Ο κορυφαίος αξιωματούχος του Κινεζικού

Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Σουν Γιανγκ αποκάλυψε ότι τα 37 εκατομμύ-
ρια από αυτούς, δηλαδή το 2,6% του πληθυ-
σμού, μολύνθηκαν μόλις σε μία ημέρα, σύμ-
φωνα με τους «Financial Times», που επικα-
λούνται ως πηγή δύο άτομα που γνωρίζουν
το θέμα. Η μυστικοπάθεια, όμως, δεν μπορεί
να συνεχιστεί για πολύ. Ήδη η Ουάσιγκτον
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτη-
σαν από το Πεκίνο να αρχίσει να παρέχει με
διαφάνεια περισσότερες πληροφορίες και
στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό

των κρουσμάτων, τις νοσηλείες στα νοσοκο-
μεία, τους θανάτους κ.ά., όπως κάνουν, άλ-
λωστε, πολλές άλλες χώρες.

Αποτεφρώσεις
Σύμφωνα πάλι με τους «Financial Ti-

mes», που έκαναν επιτόπιο ρεπορτάζ, τα
νοσοκομεία καλούνται να αντιμετωπίσουν
την αυξημένη εισροή ηλικιωμένων ασθε-
νών με Covid, με τις εναπομείνασες διαθέ-
σιμες κλίνες στα επείγοντα και στις μονά-
δες εντατικής θεραπείας να είναι πια πολύ
λίγες.  Συμπληρώνουν επίσης ότι τα αποτε-
φρωτήρια στην κινεζική πρωτεύουσα δυ-
σκολεύονται να διαχειριστούν τις σορούς,
που έχουν αυξηθεί, ενώ παράλληλα πολλοί
είναι και οι νεκροί που «στοιβάζονται» σε
νοσοκομεία.  Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο οι κυβερνήσεις κάποιων με-
λών της να κινηθούν σαν μοναχικοί καβα-
λάρηδες, υιοθετώντας περιορισμούς στα
σύνορα χωρίς συντονισμό, όπως ακριβώς
συνέβη στο πρώτο στάδιο της πανδημίας,
την άνοιξη του 2020.

ΗΗ Μόσχα απέρριψε
το ειρηνευτικό
σχέδιο Ζελένσκι

Ειρήνη μια άλλη φορά! Η Μόσχα
απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο
δέκα σημείων που πρότεινε ο πρό-
εδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι και το οποίο είχε συζητή-
σει με τον Αμερικανό ομόλογό του
Τζο Μπάιντεν. Το σχέδιο προέβλε-
πε αποκατάσταση της εδαφικής
ακεραιότητας της Ουκρανίας και
την εκ νέου επιβεβαίωσή της από
τη Ρωσία σύμφωνα με τον Χάρτη
του ΟΗΕ. Ζητούσε ακόμη απόσυρ-
ση των ρωσικών στρατευμάτων και
τερματισμό των εχθροπραξιών,
καθώς και αποκατάσταση των
κρατικών συνόρων της Ουκρανίας
με τη Ρωσία αλλά και δικαιοσύνη,
μέσω ενός ειδικού δικαστηρίου
που θα καταστήσει τη Ρωσία υπό-
λογη για εγκλήματα πολέμου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες εκτίμησε ότι οι
συγκρούσεις θα συνεχιστούν,
προσθέτοντας ότι είναι ελάχιστες
οι πιθανότητες για ειρηνευτικές
συνομιλίες στο άμεσο μέλλον.

Την ίδια ώρα, ο Σεργκέι Λαβρόφ
σε τηλεοπτική συνέντευξή του δή-
λωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί τη διευ-
θέτηση της κρίσης και το τέλος του
πολέμου το συντομότερο δυνατόν.
Συμπλήρωσε, όμως, με νόημα ότι
δεν υπάρχει βιασύνη «να βάλουμε
τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που η
Δύση προετοίμαζε και τελικά εξα-
πέλυσε εναντίον μας μέσω της Ου-
κρανίας».
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Έκτακτη συνεδρίαση 
των υπουργών Υγείας 

των 27 για λήψη κοινών μέτρων

Σε συναγερμό η ΕΕ για
την κινεζική «βόμβα» Covid 

Ντόμινο στην κακοκαιρία φαίνεται ότι προκαλεί «η
χιονοθύελλα του αιώνα», όπως ονομάστηκε το φαινόμε-
νο στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει κοστίσει τη ζωή σε
πάνω από 60 ανθρώπους. Η κακοκαιρία θα φτάσει στην
Ευρώπη και η πρώτη χώρα που αναμένεται να πλήξει εί-
ναι το Ηνωμένο Βασίλειο.  Σύμφωνα με την Εθνική Μετε-
ωρολογική Υπηρεσία της χώρας, στη Σκοτία θα σημει-
ωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις. Από τις τρεις τα ξημερώ-
ματα αύριο και επί 15 ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές
κυρίως στο Εδιμβούργο, τη Γλασκόβη και το Στέρλινγκ,

αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της βρετανικής Μετεω-
ρολογικής Υπηρεσίας και προειδοποιεί επίσης ότι οι έν-
τονες βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σο-
βαρά προβλήματα στο οδικό και το εναέριο δίκτυο.

Αλλά και στις ΗΠΑ ο συναγερμός δεν έχει λήξει, διότι
μπορεί η κακοκαιρία να παρουσιάζει ύφεση, όμως όλοι
φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν πολύ περισσότεροι νε-
κροί μόλις λιώσουν τα χιόνια. Επιπλέον, χωρίς ρεύμα
έμειναν για πολλές ημέρες εκατομμύρια πολίτες, περι-
ουσίες χάθηκαν, επιβάτες πέρασαν μερόνυχτα υπό

άθλιες συνθήκες στα αεροδρόμια. Η κακοκαιρία είχε και
μία ακόμη παράπλευρη απώλεια: την κατάρρευση μιας
αεροπορικής εταιρείας, της Southwest Airlines, που δεν
κατάφερε να ανταποκριθεί διόλου στις έκτακτες ανάγ-
κες των ημερών. Η Ένωση Πιλότων της Southwest Air-
lines σε δήλωσή της ανέφερε ότι η κατάρρευση των δρα-
στηριοτήτων της αεροπορικής εταιρείας μπορούσε να
αποφευχθεί, σημειώνοντας ότι εδώ και χρόνια προειδο-
ποιεί για την απροθυμία της διοίκησης να εκσυγχρονίσει
τις δραστηριότητές της.

Ντόμινο κακοκαιρίας!  Έρχονται ακραίες βροχοπτώσεις στη Σκοτία
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Ν
έα άγρια κόντρα ξέσπασε με-
ταξύ της υφυπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Δόμνας Μιχαηλίδου και

του προέδρου του «Χαμόγελου του Παιδι-
ού» Κώστα Γιαννόπουλου με αφορμή κα-
ταγγελίες για οικονομική κακοδιαχείριση
στον οργανισμό. 

Η αρμόδια υπουργός σε δηλώσεις της
ανέφερε πως το «Χαμόγελο» έχει πλεόνα-
σμα 20.000.000 ευρώ και διαθέτει λογαρια-
σμό 5.000.000 ευρώ στην Ελβετία. Παράλ-
ληλα, σύμφωνα με τις αναφορές της, έπειτα
από δημοσιεύματα, ο κ. Γιαννόπουλος δια-
μένει σε βίλα 500 τμ, ενώ αρνείται να συμ-
μορφωθεί στις κτιριολογικές προδιαγρα-
φές που έχει θέσει η κυβέρνηση για τα ακί-
νητα αντίστοιχων οργανισμών. 

«Σε βίλα 2 εκατ.»
« Έχουν γίνει ρεπορτάζ των ρεπορτάζ,

δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας συμπολίτης

μας σήμερα που πιστεύει ότι ένα ίδρυμα
έχει 20.000.000 πλεόνασμα, 5.000.000
στην Ελβετία, τον πρόεδρό του που μένει -
διάβασα- σε μια βίλα δύο εκατομμυρίων,
με πόσα μπάνια λέει ότι έχει, και δεν χρησι-
μοποιεί τα χρήματα αυτά για να φτιάξει πα-
ραπάνω μπάνια για τα παιδιά και να κάνει τη
δομή λειτουργική», επεσήμανε η κ. Μιχαη-
λίδου σε συνέντευξή της στον σταθμό 
Action24.

Όταν ρωτήθηκε αν αφήνει αιχμές προς το
πρόσωπο του κ. Γιαννόπουλου, επεσήμανε
τα εξής: «Λέω ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι
το συγκεκριμένο ίδρυμα, το “Χαμόγελο”, εί-
ναι πλεονασματικό 20 εκατ. και (σ.σ.: ο κ.
Γιαννόπουλος) μένει σε ένα πολύ πλούσιο
σπίτι, και να λένε ότι δεν μπορούν να φτιά-
ξουν τις δομές όπως πρέπει».

Διάψευση
Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδι-

ού» με ανακοίνωσή του διέψευσε τους
ισχυρισμούς της κ. Μιχαηλίδου. «Στις 31

Δεκεμβρίου 2021 υπήρξε αποθεματικό
ύψους 6.112.352,37 ευρώ, το οποίο προήλ-
θε σωρευτικά από προηγούμενα έτη. Για το
έτος 2022 είμαστε σε αναμονή κλεισίματος
του έτους, εκκαθάρισης και ελέγχου από
την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst and
Young για να δημοσιοποιήσουμε για μία
ακόμα χρονιά τα οικονομικά μας στοιχεία.
Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων για το έτος
2022 το αποθεματικό θα ανέρχεται περίπου
στα 5.000.000 ευρώ», ανέφερε σε ανακοί-
νωση ο οργανισμός.

«Όπως φαίνεται από τα οικονομικά στοι-
χεία του οργανισμού που είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του και βάσει της έκθεσης
των ορκωτών ελεγκτών Ernst and Young
στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στην ελβετική
τράπεζα Credit Suisse, το ποσό που ήταν
κατατεθειμένο ανερχόταν στα 841.760,91
ευρώ, ενώ στις 31 Οκτωβρίου 2022 (τελευ-
ταία ενημέρωση) το ποσό ανέρχεται στα
8.806,57 ευρώ», τονίστηκε στην ίδια ανα-
κοίνωση.

Οι καταγγελτικές δηλώσεις της υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου και η απάντηση

του προέδρου του ιδρύματος Κώστα Γιαννόπουλου

Αρχές του 2023
νέες καταθέσεις
για τον βιασμό
του 15χρονου 

Προθεσμία για να απολογηθεί
τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023
πήρε ο όγδοος της συμμορίας
που κατηγορείται για τον ομαδι-
κό βιασμό του 15χρονου μαθητή
από το Ίλιον. Χθες το πρωί ζήτη-
σε -μέσω του συνηγόρου του-
νέα προθεσμία για να προετοι-
μάσει την απολογία του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
16χρονος φέρεται να αρνείται ότι
διέπραξε οποιαδήποτε κακοποι-
ητική πράξη σε βάρος του 15χρο-
νου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα
κληθούν από την ανακρίτρια οι
τέσσερις ανήλικες για τις οποίες
το θύμα έχει καταθέσει πως ήταν
παρούσες σε περιστατικά βια-
σμού του. Να σημειώσουμε ότι
μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί
για τη σοκαριστική υπόθεση 7
ανήλικα αγόρια, για τα 6 εκ των
οποίων αποφασίστηκε η προσω-
ρινή κράτησή τους ενώ ο έβδο-
μος γλίτωσε την προφυλάκιση,
καθώς για λίγες ημέρες δεν είχε
συμπληρώσει τα 15 έτη.

Οι συγγνώμες
Στις καταθέσεις τους όλοι οι

κατηγορούμενοι έκαναν λόγο
«για ένα παιχνίδι που ξέφυγε
από τον έλεγχο», ζήτησαν συγ-
γνώμη από τον 15χρονο και την
οικογένειά του και προσπάθησαν
να πείσουν τις Αρχές ότι είχαν τη
μικρότερη δυνατή -έως και κα-
θόλου- συμμετοχή. Χθες το πρωί
σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε
ένα άτομο που διαμένει κοντά
στο εγκαταλελειμμένο σπίτι-κο-
λαστήριο, υποστηρίζοντας ότι
μια μέρα είχε ακούσει σπαρακτι-
κές εκκλήσεις «όχι, μη, αφήστε
με, αφήστε με, αφήστε με», χω-
ρίς όμως να ενημερώσει την
ΕΛΑΣ. Μια καταγγελία που στο
άκουσμά της προκάλεσε την αν-
τίδραση της εκπροσώπου Τύπου
της Αστυνομίας, η οποία ανέφε-
ρε: «Κανένας πολίτης δεν θα
ήθελε η φωνή αυτή να είναι η
φωνή του παιδιού του. Δεν μπο-
ρώ να διανοηθώ ότι ένας πολίτης
φοβάται να καλέσει ανώνυμα το
100 για κάτι τέτοιο».

Παπ.

Ξέσπασε άγρια κόντρα για
το «Χαμόγελο του Παιδιού» 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Λ
ίγο πριν από την αλλαγή του
χρόνου και η χώρα δοκιμά-
ζεται από ιώσεις, γρίπη και
αναπνευστικούς ιούς. Παι-

διά και ηλικιωμένοι έχουν χτυπηθεί πε-
ρισσότερο, όπως προκύπτει και από τη
χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ που αφορά
την εβδομάδα 19-25/12. 

Στην κοινότητα παρατηρείται αύξηση
περιστατικών γριπώδους συνδρομής
που αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Ωστόσο, ειδικά για τις ηλικίες 0-4, 5-14
και στους άνω των 65 παρατηρούμε ότι
η αύξηση των γριπωδών συνδρομών
ανά 1.000 κατοίκους είναι μεγαλύτερη
σε σχέση με την προ-Covid εποχή, δη-
λαδή την περίοδο 2019-20. Σε σχέση με
τη γρίπη η θετικότητά της παρουσιάζει
περαιτέρω αύξηση. Επτά νέα περιστατι-
κά γρίπης, πέντε άντρες και δύο γυναί-
κες ηλικίας 41-88 ετών, νοσηλεύονται
στη ΜΕΘ, ενώ δύο άτομα έχασαν τη ζωή
τους. Στα κρούσματα γρίπης που έχουν
ανιχνευτεί μέχρι σήμερα, κυριαρχεί ο
τύπος Α, ενώ μόλις το 1% των δειγμάτων
αφορά τη γρίπη τύπου Β. Από τα δείγμα
της γρίπης τύπου Α κυριαρχεί το στέλε-
χος ΑΗ3Ν2 και ακολουθεί με μικρότερο
ποσοστό στο 1% των δειγμάτων το στέλε-
χος Η1Ν1.

Αναστάτωση
Οι γονείς ανησυχούν πολύ για τον

αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV που
πλήττει με βαριά συμπτώματα μωρά κά-
τω των δύο ετών. Σύμφωνα με την έκθε-
ση του ΕΟΔΥ, ο ιός αυτός παρουσιάζει
επίσης αύξηση σε σχέση με την προ-
ηγούμενη εβδομάδα σε δείγμα από μα-
ζικές δειγματοληψίες. Σε σχέση με την
εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού,
παρατηρείται μια σταθερότητα στις ει-

σαγωγές. Καταγράφηκαν 109 νέες δια-
σωληνώσεις στις ΜΕΘ και 137 θάνατοι,
ενώ κατέληξε και ένα 2,5 ετών κοριτσά-
κι από την Κόρινθο που νοσηλευόταν
στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» με
επιπλοκές κορονοϊού. Η συχνότερη πα-
ραλλαγή που παρατηρείται στη χώρα
μας είναι η Όμικρον 5 (ΒΑ.5), ωστόσο
πλέον καλύπτει το 51% των νέων κρου-
σμάτων. Έχει ανέβει αισθητά η υποπα-
ραλλαγή Β.Q.1.1 με ποσοστό 40,8%, ενώ
ακολουθεί με ποσοστό 8,2%. Μεταξύ
των στελεχών της παραλλαγής Όμικρον
2 (ΒΑ.2) ξεχωρίζει η Κένταυρος
(ΒΑ.2.75). Επίσης, παρατηρείται αύξηση
στα λύματα τριών πόλεων, της Θεσσαλο-
νίκης με +13%, των Ιωαννίνων με +130%
και του Ηρακλείου με +63%. 

Ποινικές κυρώσεις

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης εμφανίζεται αποφασισμένος να
επιβάλει αυστηρότατες ποινικές κυρώ-
σεις σε φαρμακαποθηκάριους αν δεν
διοχετεύσουν άμεσα όλα τα αποθέματά
τους σε φάρμακα στην αγορά ώστε να κα-
λυφθούν τα κενά. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ,
είπε μεταξύ άλλων πως «η παγκόσμια έλ-
λειψη φαρμάκων δεν σημαίνει ότι θα
αφήσουμε κάποιους να κερδοσκοπούν
στο εσωτερικό». Προσπαθώντας να εξη-
γήσει τις ελλείψεις στα παιδιατρικά φάρ-
μακα και τις αντιβιώσεις, ο υπουργός εί-
πε πως υπάρχουν καταγγελίες ότι οι μη-
τρικές εταιρείες σπρώχνουν τα φάρμακά
τους εκεί που αυτά πωλούνται πιο ακρι-
βά. Επίσης, πρόσθεσε ότι το δεύτερο

σκέλος του προβλήματος αφορά το θέμα
των παράλληλων εξαγωγών. Ο υπουργός
Υγείας είπε ακόμη ότι έχουν απαγορεύ-
σει τις εξαγωγές σε 260 φάρμακα, ενώ
ελέγχονται και οι φαρμακαποθήκες. Ήδη
ο κ. Πλεύρης έδωσε εντολή για αναστολή
λειτουργίας δύο φαρμακαποθηκών. Οι
γονείς δυστυχώς παραπονιούνται ότι δεν
βρίσκουν σιρόπια αναλγητικά, αντιπυρε-
τικά, αντιβιοτικά και εισπνεόμενα φάρ-
μακα. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής Κωνσταντίνος Λου-
ράντος ανέφερε στο Mega ότι «δεν κρύ-
βουμε φάρμακα, δεν έχουμε φάρμακα.
Να προσπαθήσουμε να δείξουμε στον
κόσμο να έχει εμπιστοσύνη στα γενόση-
μα. Και οι γιατροί να μη συνταγογραφούν
αντιβιοτικά που αυτήν τη στιγμή είναι σε
έλλειψη». 

Μάλιστα, τόνισε ότι το να βρει κανείς
ένα πολύ γνωστό εισπνεόμενο για τον
βήχα είναι σαν να πιάσει το λαχείο! Πάν-
τως, επάρκεια φαρμάκων υπάρχει σε όλα
τα δημόσια νοσοκομεία. 

Δύο θάνατοι, επτά ασθενείς σε ΜΕΘ και έντονη ανησυχία 
των γονιών για μωρά μέχρι δύο ετών που προσβάλλονται 

από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό 

Προβληματισμός σεισμολόγων και αγωνία κατοίκων για τα 4,9R στα Ψαχνά
Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της Εύβοιας αλλά και οι σει-

σμολόγοι μετά τη δόνηση των 4,9 Ρίχτερ που το μεσημέρι
της Τετάρτης ταρακούνησε για τα καλά τους κατοίκους των
Ψαχνών. Το μικρό εστιακό βάθος -σε συνδυασμό με το μέ-
γεθος του σεισμού- είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει
αισθητή και στην Αττική. Έκτοτε υπάρχει σχετικά έντονη
ακολουθία σεισμών, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει με
βεβαιότητα ότι τα 4,9 Ρίχτερ ήταν το κύριο χτύπημα του Εγ-
κέλαδου. Ο καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε δη-
λώσεις του έκανε λόγο για «μια εστία που δεν έχει σχέση

με αυτήν που ενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Νότιας
Εύβοιας τον προηγούμενο μήνα στα Νέα Στύρα. Πρόκειται
για νέα εστία και αυτό σημαίνει ότι στην Εύβοια έχουμε μια
ευρύτερη ενεργοποίηση. Και όταν έχουμε ευρύτερη ενερ-
γοποίηση, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι από δω
και πέρα η πορεία. Είναι σημαντικό το μέγεθος κοντά σε
ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως η Χαλκίδα».

Ο καθηγητής Κώστας Παπαζάχος έκρουσε ακόμη πιο
ηχηρό καμπανάκι κινδύνου, τονίζοντας ότι «αυτά τα ρήγ-
ματα μπορούν να δώσουν εύκολα σεισμούς της τάξης των

6 Ρίχτερ. Αλλά να θυμίσω ότι στην περιοχή έχουν ξαναγίνει
μικροακολουθίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τη
γένεση κάποιου ιδιαίτερου ισχυρού σεισμού».

Πολλοί κάτοικοι στα Ψαχνά και τις γύρω περιοχές πέρα-
σαν και το βράδυ της Πέμπτης στα οχήματά τους, αν και ζη-
μιές υπέστησαν περίπου 10 σπίτια, εκ των οποίων μόνο 3
χαρακτηρίζονται μη κατοικήσιμα. Να σημειώσουμε, τέλος,
ότι ΕΜΑΚ και Πολιτική Προστασία παραμένουν σε κατά-
σταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. 

Παπ.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

«Θερίζουν» η γρίπη και ο RSV



Τραπέζι Ζέρβα 
στους αντιδημάρχους

Εορταστικό τραπέζι έκανε ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας στους αντιδημάρχους
και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Ο
δήμαρχος θέλησε να τα πουν σε χαλαρούς ρυθμούς
λίγο προτού ξεκινήσει επίσημα το τρέξιμο του σταυ-
ρού για τις εκλογές του 2023. Όσο για το μαγαζί που
επέλεξε να τους κάνει το τραπέζι; Το «Συν-Τροφή»
του Αλέξανδρου Μπαρμπουνάκη. Ίσως θέλησε να
τους τονίσει πως όπως το όνομα του μαγαζιού, έτσι
και όλοι μαζί ως «σύντροφοι» θα πορευτούν έως την
κάλπη.

Η δύσκολη εξίσωση 
Οι δημοσκοπικές εταιρείες ήδη έπιασαν δουλειά

στη Θεσσαλονίκη κατά παραγγελίες υποψήφιων
βουλευτών τόσο σε Α’ όσο και σε Β’ Περιφέρεια. Και
αν στην Α’ ακόμη η «τράπουλα» των υποψηφίων της
ΝΔ ανακατεύεται, εντούτοις στη Β’ φαίνεται ότι η μά-
χη θα δοθεί ανάμεσα στους τέσσερις άνδρες: Τους
τρεις εκλεγμένους, Θόδωρο Καράογλου, Σάββα
Αναστασιάδη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, και τον Φάνη
Παππά. Πάντως, δημοσκοπικά, ο Θ. Καράογλου δεί-
χνει να μην έχει αντίπαλο. Για τους υπολοίπους όλα
είναι ανοιχτά. 

Ελεύθερος με απαγόρευση να πλησιάζει την  καταγγέλλουσα
ο 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό 

E
λεύθερος με τον περιοριστικό όρο να
μην προσεγγίζει τη 18χρονη που τον
κατήγγειλε για βιασμό αφέθηκε μετά

την απολογία του ο 17χρονος που συνελήφθη
κατηγορούμενος για σεξουαλική συνεύρεση
χωρίς συναίνεση. Με σύμφωνη γνώμη ανα-
κρίτριας και εισαγγελέα επιβλήθηκε ο συγ-
κεκριμένος περιοριστικός όρος. Ο νεαρός
στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες
υποστηρίζοντας ότι δεν έχει βάση η καταγγε-
λία της 18χρονης και πως ό,τι έγινε μεταξύ
τους ήταν απολύτως συναινετικό.

Γεμάτο θα είναι το πρόγραμμα του Γιώργου Ορφα-
νού τη χρονιά που έρχεται, καθώς όπως όλα δείχνουν
θα μετάσχει σε… διπλές εκλογές. Καταρχάς πρόκει-
ται να συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψηφίων στο
ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε ότι
η παρουσία του είναι πολύτιμη χάρη στη δεξαμενή

ψηφοφόρων από τις δυτικές συνοικίες, εκεί όπου η
ΝΔ καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις. Ασφαλώς,
ακολουθούν οι δημοτικές εκλογές, όπου έχει ανα-
κοινώσει επισήμως ότι θα μετάσχει εκ νέου για τη θέ-
ση του δημάρχου. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει αρκετός
δρόμος.

Το γεμάτο πρόγραμμα του Γιώργου Ορφανού 

Καταγγελίες Τζακόπουλου 
για την Οικονομική Επιτροπή 
Τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονί-
κης καταγγέλλουν οι ανεξάρτη-
τοι δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσα-
λονίκης Σάκης Τζακόπουλος και
Σταύρος Καλαϊτζίδης. Με επιστο-
λή τους προς τον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου έκαναν
γνωστό ότι οι αποφάσεις που
λαμβάνονται είναι κατ’ ουσίαν
άκυρες, δεν θα συμμετάσχουν
στη συνεδρίαση και θα προσφύγουν κατά των απο-
φάσεων αρμοδίως στον Επόπτη ΟΤΑ, σύμφωνα με
τη νομοθεσία, καθώς έχουν προφανές έννομο
συμφέρον ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ιωακείμοβιτς και 
εθελοντές μαγείρεψαν
στους αστέγους
Εθελοντές, στελέχη και φίλοι της
Νέας Δημοκρατίας του νομού Θεσ-
σαλονίκης, υπό τις οδηγίες του προ-
έδρου της Διοικούσας Ζήση Ιωακεί-
μοβιτς, μπήκαν στην κουζίνα του
παιδικού σταθμού «Μέγας Αλέξαν-
δρος» και μαγείρεψαν 140 μερίδες
φαγητού, οι οποίες μοιράστηκαν σε
άστεγους συμπολίτες μας, στο Κέν-
τρο Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονί-
κης. «Ως Νέα Δημοκρατία θα συνε-
χίσουμε να πορευόμαστε με στο-
χευμένες δράσεις και αποτελεσμα-
τικές πολιτικές κοινωνικής στήρι-
ξης των αδυνάτων, ανταποκρινόμε-
νοι στις προκλήσεις της εποχής»,
δήλωσε ο κ. Ιωακείμοβιτς.

Ο Χατζηβασιλείου
έδωσε αίμα
και ελπίδα ζωής
Για ακόμα μία χρονιά ο βουλευτής
Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασι-
λείου και οι συνεργάτες του στέλ-
νουν ένα δυνατό μήνυμα για
την αξία της αιμοδοσίας προσφέ-
ροντας αίμα στην ομάδα «Ελπίδα
Ζωής Προβατά». Ο Σερραίος βου-
λευτής αντάλλαξε ευχές με τη δι-
οίκηση του νοσοκομείου όπου έγι-
νε η αιμοδοσία και συνομίλησε μα-
ζί τους για διάφορα ζητήματα.

Παραίτηση Γάκη
από την προεδρία
του ΜΜΘ
Την παραίτησή του από τη θέση
του προέδρου του ΔΣ του Ορ-
γανισμού Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης υπέβαλε ο Βα-
σίλης Γάκης, προκειμένου να
είναι υποψήφιος στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές τον Οκτώβριο
του 2023. Ο κ. Γάκης ευχαρί-
στησε θερμά τους υπουργούς
Λ. Μενδώνη και Ν. Γιατρομα-
νωλάκη και τα μέλη του ΔΣ του
ΟΜΜΘ για την εμπιστοσύνη
προς το πρόσωπό του και τη
γόνιμη συνεργασία. Αυτό που
δεν ξέρουμε ακόμη είναι εάν
θα είναι ο ίδιος επικεφαλής
παράταξης ή θα συνταχθεί στο
πλευρό κάποιου άλλου υπο-
ψηφίου.

Συνάντηση Νοτοπούλου 
με δημοτικούς υπαλλήλους 

Ευχές και προβλήματα… Από όλα είχε το «μενού»
της συνάντησης της Κατερίνας Νοτοπούλου με τους
εργαζόμενους στην καθαριότητα που έγινε στο αμαξο-
στάσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αντάλλαξαν τα χρό-
νια πολλά και συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην
προσπάθεια να κρατήσουν καθαρή την πόλη, κυρίως
με την έλλειψη προσωπικού και μέσων ατομικής προ-
στασίας.
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Με ένα θέαμα υψηλής αισθητικής στην πλα-
τεία Συντάγματος και ένα μεταμεσονύκτιο
πάρτι για όλους στην εμβληματική αγορά
της Βαρβακείου θα υποδεχθεί η πόλη της
Αθήνας τη νέα χρόνια. Ο Μάριος Φραγκού-
λης και ο Γιώργος Περρής, συνοδεία 10με-
λούς ορχήστρας δεξιοτεχνών μουσικών και
σολίστ, με τραγούδια και αγαπημένες μελω-
δίες και ένα πρόγραμμα ειδικά φτιαγμένο
για τις φετινές γιορτές, θα καλωσορίσουν
τον νέο χρόνο στη γιορτινή και λαμπερή
πλατεία Συντάγματος. Οικοδεσπότες της
βραδιάς, που θα ξεκινήσει στις 22.30, θα εί-
ναι ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη
Μελιτά, οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερ-
δώς στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου
Αθηναίων. Όπως συνηθίζεται, ελάχιστα λε-

πτά πριν από τα μεσάνυχτα, στη σκηνή θα
ανέβει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης και μαζί με τους Αθηναίους θα
αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την αλλαγή
του χρόνου, που όπως πάντα θα μεταδοθεί
ζωντανά από την ΕΡΤ1. Στην πλατεία Συν-
τάγματος, τη μουσική σκυτάλη θα παραλά-
βει η high energy χορευτική cover band των
Bejeezus που θα απογειώσει τη διάθεσή
μας με pop, swing, latin και rock ’n’ roll
ρυθμούς για ατελείωτο χορό!
Λίγο πιο μακριά αλλά πάντα στην καρδιά της
Αθήνας, στη στοά της Βαρβακείου, ο Δήμος
Αθηναίων με τους πιο σημαντικούς DJs της
Αθήνας δημιουργούν ένα ανοιχτό πάρτι για
όλους που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.

Χρηματοδότηση για τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Το συνολικό ποσό των 5 εκατ. ευρώ κατανέμεται σε
όλους τους δήμους της χώρας για την υλοποίηση δρά-
σεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Σύμ-
φωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, τα χρήματα προορίζονται
ώστε οι δήμοι να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες για
την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συν-
τροφιάς, περιλαμβανομένων των στειρώσεων, των εμ-
βολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της ηλεκτρο-
νικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης αναδό-
χου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια,
αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της τα-
φής και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης
του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και
το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο.

ΠΠαραίτηση με βαρύτητα 
Η μία μετά την άλλη έρχονται οι ανακοινώσεις στελε-

χών της αντιπολίτευσης, σχεδόν σε όλους τους δήμους
της χώρας, από τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επι-
τροπές Ποιότητας Ζωής σε μια προσπάθεια να κάνουν
σαφές προς τις δημοτικές αρχές ότι οφείλουν να εφαρ-
μόσουν την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ως
αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις για την κυβερνησιμό-
τητα των δήμων. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουμε τις πα-
ραιτήσεις του πρώην δημάρχου Καλλιθέας Κώστα
Ασκούνη και των μελών της παράταξής του από τις επι-
τροπές, καλώντας τον δήμαρχο Δημήτρη Κάρναβο να
εφαρμόσει την απόφαση, επειδή ο κ. Ασκούνης έχει δια-
τελέσει για μία θητεία και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Και όλα
αυτά ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έχει
δηλώσει πως περιμένει το σκεπτικό της απόφασης, προ-
κειμένου να προχωρήσει σε ανάλογες ρυθμίσεις. 

! Κάτι ξέχασε… 
και αποχώρησαν

Για μια ακόμη φορά μια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής ήταν επεισοδια-
κή, ή πιο σωστά, αυτή τη φορά δεν ήταν καν συνε-
δρίαση. Και αυτό γιατί αυ-
τή που είχε οριστεί για τη
συζήτηση του προϋπολο-
γισμού του 2023 δεν έγινε
ποτέ. Τρεις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης δεν
συμμετείχαν, με αποτέλε-
σμα να μη συμπληρωθεί η
απαραίτητη απαρτία. Ο λό-
γος της «αποχής» ήταν ότι
η Δημοτική Αρχή του Βα-
σίλη Ζορμπά δεν είχε συμπεριλάβει στον προϋπολο-
γισμό το δάνειο που έχει αποφασίσει η Οικονομική
Επιτροπή για την απόκτηση του ακινήτου των πρώην
Εκπαιδευτηρίων Μακρή. Παρότι ο δήμαρχος έριξε
την ευθύνη στην τράπεζα που καθυστερεί τις διαδι-
κασίες και δεσμεύθηκε να αλλάξει την απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, δεν κατάφερε να τους πεί-
σει να κάνουν απαρτία. 

Αντιδήμαρχος ανακοίνωσε
υποψηφιότητα

Την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Κοζάνης
ανακοίνωσε ο Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, νυν αντι-
δήμαρχος Κοζάνης με την παράταξη του Κυριάκου
Μιχαηλίδη και πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωσή του, ήδη συναντήθηκε με τον δήμαρχο Λά-
ζαρο Μαλούτα και του ζήτησε να μην τον ορίσει εκ
νέου αντιδήμαρχο στο πλαίσιο της συμφωνίας της
σύμπραξης των δύο παρατάξεων, καθώς θα ασχολη-
θεί πλέον με την υποψηφιότητά του. Πάντως ξεκαθά-
ρισε ότι η συνεργασία του με τον δήμαρχο ήταν άρι-
στη και ανεξάρτητη από την απόφασή του.
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Πώς θα υποδεχθεί το 2023 η Αθήνα 
Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Συνεχίζονται με μεγάλη ένταση οι διεργα-
σίες στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, προ-
κειμένου η «γαλάζια» παράταξη να βρει τον
διάδοχο του δημάρχου Τάσου Μαυρίδη που,
ως γνωστόν, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υπο-
ψήφιος στις εκλογές του επόμενου Οκτωβρί-
ου. Είναι προφανές ότι ισχυρές δυνάμεις στην
πόλη δεν θεωρούν ότι μπορεί αυτό τον ρόλο
να τον παίξει η Μαρίνα Σταυράκη-Πατούλη
που ήδη έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά
της. Έτσι, αφού ναυάγησε το σχέδιο για υπο-
ψηφιότητα του προπονητή βόλεϊ και πρώην
υποψήφιου βουλευτή Στέλιου Προσαλίκα,
καθώς δεν θέλησε ο ίδιος να είναι υποψή-
φιος, έρχεται άλλο ένα όνομα να πέσει στο
τραπέζι. Ο λόγος για τον πρόεδρο της Ελληνι-
κής Ιατροδικαστικής Εταιρείας και δημοτικό
σύμβουλο της Αθήνας Γρηγόρη Λέων, που
έχει δεχθεί την πρόταση αλλά δεν έχει πάρει
ακόμη την απόφαση. 

Καινούργια πρόταση 
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ενναίες ενισχύσεις για επι-
χειρήσεις από τους πλέον
σημαντικούς κλάδους της
οικονομίας προβλέπει το

πρόγραμμα ενισχύσεων «Επιχειρη-
ματικότητα 360°» του νέου Αναπτυ-
ξιακού Νόμου. 

Την προκήρυξη υπέγραψε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης,
ανοίγοντας τον δρόμο για χρηματο-
δοτήσεις μέσω του νέου Αναπτυξια-
κού Νόμου
4887/2022. Η
περίοδος υπο-
βολής των αι-
τήσεων υπα-
γωγής θα ξεκι-
νήσει στις 9 Ια-
νουαρίου και
θα λήξει στις 10 Απριλίου. Με το
πρόγραμμα ενισχύσεων «Επιχειρη-
ματικότητα 360°» συμπληρώνονται
τα υπόλοιπα καθεστώτα ενισχύσεων
του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς
απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια
που αφορούν σημαντικούς τομείς
για την εθνική οικονομία και που
δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές
κατηγορίες.

Ενδεικτικά, στο εν λόγω καθεστώς
μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για
επενδυτικά σχέδια που αφορούν την
αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε
νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλω-
ση, τη δημιουργία κινηματογραφι-
κών στούντιο, τη δημιουργία γηπέ-
δων και κολυμβητηρίων, τη δημιουρ-
γία κέντρων αποθεραπείας και απο-
κατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.ά.,
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
που ορίζονται στην προκήρυξη.
Εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια

που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων της αγροδιατροφής, της
μεταποίησης-εφοδιαστικής αλυσί-
δας, της ενίσχυσης τουριστικών
επενδύσεων και των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού. Οι επιλέξιμοι
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) θα αναρτηθούν στο υποστηρι-
κτικό υλικό της ιστοσελίδας της Γενι-
κής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis
.mindev.gov.gr) καθώς και το πλήρες
κείμενο της προκήρυξης και ειδικό-
τερες πληροφορίες.  Η υποβολή των
αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω
του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφο-
ριακού Συστήματος (https://opsan.
mindev.gov.gr). 

Τι υποστηρίζουν 
Άδωνις - Παπαθανάσης 

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιά-
δη, «η έναρξη του προγράμματος δη-
μιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για
έναν νέο κύκλο σημαντικών επενδύ-
σεων από τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, σε μια κρίσιμη για την οικονομία
στιγμή λόγω της επερχόμενης ύφεσης
στην Ευρώπη το 2023». Από την πλευ-
ρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Νί-
κος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι
«μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες -
χρόνο-ρεκόρ για τα δεδομένα των
προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων-
καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε
τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης του

νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Γεγονός
που αποδεικνύει εμπράκτως την ισχυ-
ρή βούληση της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας να κινητοποιήσει έναν
μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επενδύσε-
ων στην Ελλάδα και να δώσει τη δυνα-
τότητα σε επιχειρήσεις όλων των με-
γεθών να δραστηριοποιηθούν σε πολ-
λούς οικονομικούς τομείς». 

Το τέταρτο κατά σειρά Καθεστώς
Ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα
360°» καλύπτει πολλούς και καθορι-
στικούς για την εθνική οικονομία
κλάδους, ενώ τα οφέλη από το νέο
καθεστώς θα είναι πολλαπλά. Με την
«Επιχειρηματικότητα 360°» θα κινη-
τοποιηθούν νέα επενδυτικά κεφά-
λαια και θα δημιουργηθούν πολλές
νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας
καθοριστικά στη διατήρηση των ανα-
πτυξιακών προοπτικών της χώρας,
αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής. 

Μέσα στον Φεβρουάριο θα ολοκληρωθεί ο διάλογος
του υπουργείου Οικονομικών με τους επενδυτές που
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φο-
ρέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που προ-
βλέπει ο κώδικας ρύθμισης οφειλών μέσω της παροχής
δεύτερης ευκαιρίας. 

Στον φορέα αναμένεται να επενδυθούν κεφάλαια 1,5-
2,0 δισ. ευρώ για αγορές ευάλωτων πρώτων κατοικιών,
ωστόσο, το θέμα είναι… ευαίσθητο και οι τελικές απο-

φάσεις θα μετατεθούν ουσιαστικά μετά τις εκλογές,
ώστε να προχωρήσει το project από την κυβέρνηση που
θα προκύψει. Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου θα
ακολουθήσει η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών
έως το τέλος Απριλίου, έτσι ώστε μέσα στον Μάιο να επι-
λεγεί ο προτιμητέος επενδυτής και μέσα στον Ιούλιο να
υπογραφεί η σχετική σύμβαση παραχώρησης, για να
κυρωθεί στη συνέχεια από τη Βουλή προς το τέλος του
καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπώρου.  Στο υπουρ-

γείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η διαπραγμάτευση για τη
διεκδίκηση της σύστασης και λειτουργίας του φορέα θα
οδηγήσει σε σύμπραξη επενδυτών. Σημειώνεται ότι
στους ενδιαφερόμενους επενδυτές περιλαμβάνονται οι
Fortress, Davidson Kempner, Bain, Bracebridge,
Bayview και CRC. Ο φορέας θα συμπληρώσει το πλαίσιο
του νέου πτωχευτικού νόμου, προστατεύοντας αφενός
το δικαίωμα στέγασης των ευάλωτων οφειλετών που θα
πτωχεύσουν και αποτρέποντας αφετέρου τις εξώσεις. 

Αντίστροφη μέτρηση για τον φορέα που θα αγοράζει α’ κατοικία

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Φουλ χρήμα το ’23 με την… 
«Επιχειρηματικότητα 360°»

Από 9/1 έως 10/4 οι αιτήσεις για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου 



τουΜιχάλη Μαστοράκη

Ε
να σημαντικό βήμα για την
απανθρακοποίηση του στόλου
των ταξί υλοποιεί το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

με το νέο πρόγραμμα «Πράσινα ΤΑΞΙ» που
στόχο έχει την αντικατάσταση 2.000 παλαι-
ών ταξί με νέα, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του
υπουργείου, στις 9 Ιανουαρίου εκκινεί η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων με κα-
ταληκτική ημερομηνία τις 31 Δεκεμβρίου
2023. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας prasinata-
xi.gov.gr.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ανακοινώνει ότι ξεκινά σήμερα με την
έκδοση του σχετικού ΦΕΚ η εμβληματική
δράση «Πράσινα ΤΑΞΙ», καθώς από τις 9 Ια-
νουαρίου 2023 αρχίζει η υποβολή αιτήσε-
ων και παράλληλα τίθεται σε λειτουργία η
ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η
31η Δεκεμβρίου 2023.

Η νέα δράση «Πράσινα ΤΑΞΙ», συνολικού
προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, χρηματο-
δοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την προ-
ώθηση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των
οχημάτων ταξί που κυκλοφορούν εντός της
ελληνικής επικράτειας με αντικατάσταση
περίπου 2.000 παλιών και ρυπογόνων ταξί
με νέα αμιγώς ηλεκτρικά.

Mε το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατό-
τητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος
ταξί για αγορά ή χρονομίσθωση (leasing)
αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ταξί, καθώς
και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυ-
πνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρι-
κού οχήματος.

Η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρ-
χεται σε ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό
να αγγίζει τις 17.500 ευρώ και την υποχρε-
ωτική απόσυρση οχήματος ταξί να επιβρα-
βεύεται με 5.000 ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται
ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες
με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και τους
νέους έως 29 ετών με ξεχωριστή προσαύ-
ξηση σε κάθε κατηγορία.

Οι ωφελούμενοι
� Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ταξί κατηγο-
ρίας ElJR05 και παλαιότερης με βάση την
άδεια κυκλοφορίας.
� Ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν
το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχή-
ματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότε-
ρων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιο-
κτήτες/συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται
από το σύνολο των δικαιούχων.
� Κάθε ωφελούμενος δικαιούται την
αγορά ή σύναψη χρονομίσθωσης (lea-

sing) ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινή-
του μηδενικών εκπομπών ρύπων C02
(BEV) ανά άδεια. 
� Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προβούν
σε απόσυρση και καταστροφή του παλαιού
οχήματος ταξί. Το ποσό επιδότησης για την
απόσυρση συνυπολογίζεται στο τελικό πο-
σό του οικολογικού bonus.
� Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
των δαπανών ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου
2021, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπά-
νες που αφορούν την προκαταβολή για την
παραγγελία του οχήματος.

Ύψος ενισχύσεων
II. Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV)

οχήματα ταξί η επιδότηση ανέρχεται σε πο-
σοστό 40% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων
(ΛΤΠΦ) με μέγιστο ποσό τις 17.500 ευρώ. 

ΙΙ. Η υποχρεωτική απόσυρση οχήματος
ταξί επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ.

ΙΙΙ. Η αγορά «έξυπνου» σημείου επανα-
φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για εγκα-
τάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο
στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρό-
σβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού
ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική.

Τα επιπλέον
Στις περιπτώσεις που η άδεια είναι ατο-

μική:
Ι. Για τις κατηγορίες ΑμεΑ προβλέπεται

προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της
επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρι-
κού οχήματος ταξί.

ΙΙ. Για τις κατηγορίες οικογενειών με του-
λάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα προβλέπεται
προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της
επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρι-
κού οχήματος ταξί.

ΙΙΙ. Για νέους έως 29 ετών, που είναι ήδη
κάτοχοι άδειας οχήματος ταξί, προβλέπε-
ται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό
της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλε-
κτρικού οχήματος ταξί.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βά-
ση την υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ οχήματος τα-
ξί είναι παραπάνω από ένας και καθένας
από αυτούς τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω
ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξη-
σης που δικαιούται ανάλογα με την κάθε ει-
δική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το
ποσοστό που του αναλογεί στην υφιστάμε-
νη άδεια ΕΔΧ οχήματος ταξί. 
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Οι δικαιούχοι και οι επιδοτήσεις
για την αντικατάσταση 
των παλαιών οχημάτων 
με ηλεκτρικά μέσω 
του σχετικού προγράμματος

Στους δρόμους
2.000 νέα
«πράσινα» ταξί
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Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος
για την αύξηση κεφαλαίου
της Attica Bank, με τη δι-
ευθύνουσα σύμβουλο

Ελένη Βρεττού να είναι αποφασισμέ-
νη να οδηγήσει την τράπεζα σε ανα-
πτυξιακή τροχιά και να βρει λύσεις,
έχοντας πάντα plan b στα ακανθώδη
ζητήματα που μπορεί να αποτελέσουν
τροχοπέδη για την επόμενη μέρα της

τράπεζας.
Βασικό ζήτημα ήταν και παραμένει

η διαχείριση των κόκκινων δανείων
και οι προθέσεις των μετόχων για τα
300 εκατ. ευρώ που αφορούν το επι-
πλέον «καπέλο» στα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια (NPLs), το οποίο αντι-
στοιχεί σε αυξημένες προβλέψεις.
Όπως είναι γνωστό, η αύξηση έχει ως
μέγιστο ποσό τα 490 εκατ. ευρώ. Από

αυτά, τα 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυν-
θούν στη μείωση των κόκκινων δανεί-
ων και αυτό ορίζεται στη συμφωνία
της 30ής/9/2022.

Το ΤΧΣ θα κληθεί να καλύψει ποσό
που αναλογεί στο 69,51%, δηλαδή 331
εκατ. ευρώ της συνολικής ΑΜΚ, ενώ η
Ellington με ποσοστό 8,08% θα καλύ-
ψει 37 με 38 εκατ. Και εδώ αρχίζουν
τα δύσκολα και τα διλήμματα σχετικά

με τη στάση της Ellington, που μπορεί
να θέλει να έχει τον τίτλο του στρατη-
γικού επενδυτή, αλλά... δυσκολεύεται
να βάλει το χέρι στην τσέπη. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για να
συμμετάσχει στην ΑΜΚ των 490 εκατ.,
η Ellington έχει ζητήσει διαβεβαι-
ώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος
ότι μετά δεν θα προκύψουν νέες ζη-
μίες, ενώ απαίτησε τα warrants που
θα εκδοθούν να είναι σε χαμηλή τιμή.
Επένδυση εκ του ασφαλούς δηλαδή
και σε χαμηλή τιμή. 

Απαιτήσεις που δεν είναι σίγουρο
ότι θα γίνουν δεκτές και ανά πάσα
στιγμή μπορεί να τινάξουν την ΑΜΚ
στον αέρα.

Τα οδικά έργα, οι επεκτάσεις του μετρό και οι επε-
κτάσεις του προαστιακού σιδηροδρόμου αποτελούν
τους τρεις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους το
υπουργείο Υποδομών σχεδιάζει και προωθεί την αλ-

λαγή του κυκλοφορια-
κού χάρτη του λεκανο-
πεδίου. «Η χώρα μας εί-
χε μείνει πίσω στις υπο-
δομές. Το μετρό, οι επε-
κτάσεις του προαστια-
κού και τα οδικά έργα

αποτελούν τη λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα»,
δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Τρία είναι τα βασικά οδικά έργα που δρομολο-
γούνται στην Αττική. Έχει ήδη δημοπρατηθεί η επέ-
κταση της λεωφόρου Κύμης, από τον ομώνυμο κόμ-
βο μέχρι την Εθνική Οδό, και με την ολοκλήρωσή της
θα δημιουργηθεί ουσιαστικά μια νέα έξοδος προς
την εθνική οδό, όπου οι οδηγοί θα γλιτώνουν τις ου-
ρές που σχηματίζονται στον κόμβο της Μεταμόρφω-
σης. Υπάρχουν ακόμη το έργο της Δυτικής Περιφε-
ρειακής Αιγάλεω, το οποίο δημοπρατείται εντός του

Ιανουαρίου και θα συμβάλει στην απο-
φόρτιση των βεβαρημένων περιοχών
των δυτικών προαστίων, καθώς και το έρ-
γο για τη σύνδεση του Καρέα με το Ελληνι-
κό που βρίσκεται σε μελετητική διαδικασία.

Τι δήλωσε ο Καραγιάννης
«Η παρέμβασή μας θα αφορά την υπογειοποίηση

από την περιοχή της Ηλιούπολης μέχρι τη λεωφόρο
Αλίμου προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όλη εκεί-
νη την περιοχή, ενώ επιπλέον σχεδιάζουμε πώς θα
προχωρήσουν οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς
τη Ραφήνα και το Λαύριο», σημείωσε ο Γιώργος Κα-
ραγιάννης. Τα έργα για τον προαστιακό σιδηρόδρομο

αφορούν τρεις επεκτάσεις. Στον αέρα βρίσκεται ο
διαγωνισμός για τον προαστιακό Δυτικής Αττικής,
από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, μήκους 36 χλμ.,
με 10 σταθμούς και ταυτόχρονα «τρέχει» και ο δια-

γωνισμός για τη σύνδεση του προαστιακού τό-
σο με τη Ραφήνα όσο και με το Λαύριο.

«Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε
όλες τις υποδομές. Φανταστείτε την
Αττική τα επόμενα χρόνια πώς θα αλ-
λάξει με το μετρό, τον προαστιακό και
τα μεγάλα οδικά έργα», επεσήμανε ο

υφυπουργός Υποδομών. Παράλληλα
και με γοργούς ρυθμούς προχωρά και η

κατασκευή του πρώτου τμήματος της γραμ-
μής 4 του μετρό.

Η γραμμή 4 αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο έργο
της χώρας, με προϋπολογισμό 1,8 δισ. €, και εκτιμά-
ται πως θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, συμβάλλον-
τας στην αποσυμφόρηση των υφιστάμενων κεντρι-
κών σταθμών του μετρό από τη συνεχώς αυξανόμε-
νη ζήτηση, ενώ θα εξυπηρετεί σημαντικά κτίρια και
εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομειακές μονάδες και
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το τρίπτυχο των έργων που θα αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη στην Αττική

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

H διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank 
είναι αποφασισμένη να οδηγήσει την τράπεζα 

σε αναπτυξιακή τροχιά 

Γράφει η
Ρεγγίνα 
Σαβούρδου

Η ειλημμένη
απόφαση της Βρεττού 
και τα παιχνίδια της Ellington



ΔΥΠΑ: Σε περισσότερες 
επιχειρήσεις θα δοθεί 
η ενίσχυση των 14.800 ευρώ 

Αναρτήθηκε χθες στον ιστότοπο της ΔΥ-
ΠΑ ο πίνακας των επιπλέον εγκεκριμένων
έργων για τον Β’ κύκλο του προγράμματος
νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφα-
ση στις γυναίκες, βάσει του οποίου θα δο-
θεί το ποσό των 14.800 ευρώ ως επιχορή-
γηση για την έναρξη της δικής τους επι-
χειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
του υπουργείου Εργασίας, το οποίο ανα-
δεικνύει την προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης για επανένταξη των ανέργων στην
αγορά εργασίας και ειδικότερα για τη δη-
μιουργία της δικής τους επιχείρησης. Μά-
λιστα, η αύξηση του αριθμού των νέων επι-
χειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν κα-
τέστη δυνατή μετά την αύξηση του συνολι-
κού προϋπολογισμού της δράσης. Ο στό-
χος της 12μηνης δράσης είναι η προώθη-
ση στην αυτοαπασχόληση 2.200 νέων
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων
επιχειρήσεων, ενώ τουλάχιστον 60% των
δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Το ποσό της ενίσχυσης θα καταβληθεί
σε τρεις δόσεις και πιο συγκεκριμένα η 1η
δόση, ύψους 4.000 ευρώ, θα κατατεθεί
στους λογαριασμούς των δικαιούχων του
προγράμματος αμέσως μετά την έναρξη
δραστηριότητας στη ΔΟΥ όπου υπάγονται.
Θα ακολουθήσει η 2η δόση, ύψους 5.400
ευρώ, η οποία θα καταβληθεί μετά τη λήξη
του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επι-
χείρησης, ενώ η 3η δόση, επίσης 5.400 ευ-
ρώ, θα δοθεί μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου
από την έναρξη της επιχείρησης.

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό
61.200.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται
από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευ-
ση και Διά βίου Μάθηση 2014 -2020». Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον
ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr. 
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Π
άνω από 1,1 δισ. ευρώ
από τις καταθέσεις
νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων «θυσιάστη-

καν» το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμ-
βρίου, ενώ την ίδια στιγμή η ενερ-
γοποίηση των προγραμμάτων του
Ταμείου Ανάκαμψης συνέβαλε
στην αύξηση των χρηματοδοτήσε-
ων από τις τράπεζες προς τις επι-
χειρήσεις. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, τον Νοέμβριο
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του
συνόλου των καταθέσεων διαμορ-
φώθηκε σε 4,0% από 5,4% τον προ-
ηγούμενο μήνα. Έτσι, οι καταθέ-
σεις του ιδιωτικού τομέα μειώθη-
καν κατά 591 εκατ. ευρώ τον Νοέμ-
βριο του 2022, ενώ είχαν σημει-
ώσει μείωση κατά 550 εκατ. ευρώ
τον Οκτώβριο. Επομένως, το σύνο-
λο των καταθέσεων διαμορφώνε-

ται λίγο πάνω από τα 184 δισ. ευρώ. 

Οι μεταβολές 

1 H μηνιαία καθαρή ροή του συ-
νόλου των καταθέσεων ήταν

αρνητική κατά 694 εκατ. ευρώ τον
Νοέμβριο του 2022, έναντι αρνητι-
κής καθαρής ροής 872 εκατ. ευρώ
τον Οκτώβριο του 2022. Οι κατα-
θέσεις των νοικοκυριών μειώθη-
καν κατά 409 εκατ. ευρώ τον Νο-
έμβριο έναντι αύξησης κατά 121
εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέ-
μεινε σχεδόν αμετάβλητος στο
4,2% από 4,3% τον προηγούμενο
μήνα. Οι καταθέσεις των επιχειρή-
σεων παρουσίασαν μείωση κατά
182 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο,
έναντι μείωσης 671 εκατ. ευρώ τον
Οκτώβριο. Την ίδια στιγμή, οι κα-
ταθέσεις της γενικής κυβέρνησης
μειώθηκαν κατά 104 εκατ. ευρώ,

έναντι μείωσης 322 εκατ. ευρώ
τον Οκτώβριο. 

2 H μηνιαία καθαρή ροή της συνο-
λικής χρηματοδότησης ήταν θε-

τική κατά 1,188 δισ. ευρώ τον Νοέμ-
βριο του 2022, έναντι αρνητικής κα-
θαρής ροής 639 εκατ. ευρώ τον προ-
ηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή
ροή της συνολικής χρηματοδότησης
προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική
κατά 81 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 898 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα. Επιπλέον, η μη-
νιαία καθαρή ροή της χρηματοδότη-
σης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετι-
κή κατά 44 εκατ. ευρώ, έναντι αρνη-
τικής καθαρής ροής 665 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε
10,4% από 11,3% τον προηγούμενο
μήνα. Τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησης προς τους
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες
και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρ-
νητική κατά 7 εκατ. ευρώ, έναντι αρ-
νητικής καθαρής ροής 80 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδό-
τησής τους μειώθηκε σε 0,4%, από
0,7% τον προηγούμενο μήνα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Περισσότερα δάνεια 
δόθηκαν από τις τράπεζες

προς τις επιχειρήσεις 
τον Νοέμβριο 

Καταθέσεις 1,14 δισ. «έφαγε»
η ακρίβεια σε ένα δίμηνο
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Exxon Mobil κατέθεσε μήνυση κατά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπά-
θεια του αμερικανικού ομίλου να μπλοκά-
ρει τη νομοθεσία για τη φορολόγηση των
υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών,
υποστηρίζοντας πως οι Βρυξέλλες υπερ-
βαίνουν τη νομική τους εξουσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Exxon,
Κέισι Νόρτον, η υπερφορολόγηση είναι
«αντιπαραγωγική», αποθαρρύνει τις επεν-
δύσεις και υποσκάπτει την επενδυτική εμ-
πιστοσύνη. Παράλληλα, η αμερικανική
εταιρεία στέλνει μήνυμα στην ΕΕ, λέγοντας
πως θα υπολογίσει τον φόρο για τις μελλοντικές επενδύσεις δεκάδων δισ. ευρώ στην Ευρώπη σχετικά με την
ενεργειακή μετάβαση. «Το εάν θα επενδύσουμε εκεί (στην Ευρώπη) θα εξαρτηθεί από το πόσο θελκτική και αν-
ταγωνιστική θα είναι η Ευρώπη», υπογράμμισε ο Νόρτον, σύμφωνα με το Reuters.

Η
διατήρηση των κεκτημένων
αποτελεί στην παρούσα
φάση το ζητούμενο στο ελ-

ληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό
Δείκτη να καταφέρνει να διατηρείται
πάνω από τις 920 μονάδες. Αυτό που
έχει καταστεί σαφές είναι πως οι
ενεργοί παίκτες με επιλεκτικές κι-
νήσεις κρατούν τον Γενικό Δείκτη
στα τρέχοντα επίπεδα και αναμέ-
νουν καινούργιους καταλύτες που
ενδεχομένως να ενεργοποιήσουν το
επενδυτικό ενδιαφέρον. Πάντως το
ΧΑ κρατά το θετικό πρόσημο του
έτους, αλλά και τα κέρδη του Δεκεμ-
βρίου, συνεχίζοντας να ξεχωρίζει
έναντι των ξένων αγορών. Τεχνικά, ο
Γενικός Δείκτης διατηρεί το αγορα-
στικό σήμα, το οποίο αναιρείται με
επιστροφή χαμηλότερα των 902 μο-

νάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψη-
λότερα των 902, δεν μπορεί να απο-
κλειστεί κίνηση προς τις 931, 937,
944, 958-960 και 973 μονάδες. Η
επόμενη στήριξη στις 893, 879, 871-
863 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών). Το αγοραστικό σήμα
παραμένει και για τον δείκτη υψη-
λής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώ-

νεται με επιστροφή χαμηλότερα των
2.187 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίμα-
τα υψηλότερα των 2.187, ελπίζει σε
κίνηση προς τις 2.250 μονάδες, με
απώτερο στόχο τις 2.332 μονάδες.
Κλείσιμο χαμηλότερα των 2.187,
μπορεί να πιέσει προς τις 2.168,
2.132 και 2.107-2.084 μονάδες
(σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Λεβεντέρης: Παραιτήθηκε 
από CEO η Λητώ Λεβεντέρη

Μετά την από 22/12/2022 επιστολή πα-
ραίτησης της κ. Λητώς Λεβεντέρη από τη
θέση της διευθυνούσης συμβούλου για
προσωπικούς λόγους, συγκλήθηκε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο για τον ορισμό νέου δι-
ευθύνοντος συμβούλου.

Μετά την από 27/12/2022 συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο ΔΣ
απαρτίζεται από τους παρακάτω:

Εκτελεστικά μέλη: Αρετή Λεβεντέρη, σύ-
ζυγος Ευσταθίου, πρόεδρος και διευθύ-
νουσα σύμβουλος, Λητώ Λεβεντέρη του
Ευσταθίου, σύμβουλος.

Μη εκτελεστικά μέλη: Peter Keil του
Herbert, αντιπρόεδρος, 

Karl Heinz Lenninghaous του Josef,
σύμβουλος, Λήδα Λεβεντέρη του Ευσταθί-
ου, σύμβουλος, Βογιατζής Αθανάσιος του
Γεωργίου, σύμβουλος.

Ικανοποιητικές αποδόσεις 
από την Ambrosia Capital

Καθαρά κέρδη 437.168 ευρώ κατέγραψε
η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών στη χρήση 1/7/2021 έως
30/6/2022, με τα συνολικά της έσοδα να
ανέρχονται σε 1,6 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμέ-
να, η χρηματιστηριακή εταιρεία του Τάσου
Αστυφίδη πέτυχε στη χρήση 1/7/2021 έως
30/6/2022 έσοδα από προμήθειες διαχείρι-
σης χαρτοφυλακίου 550.150 ευρώ, έσοδα
79.616 ευρώ από προμήθειες διεκπεραί-
ωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών και
έσοδα 1 εκατ. ευρώ από διαμεσολάβηση σε
χρηματιστηριακές πράξεις. Αν αναλογιστεί
κανείς πως η εταιρεία έλαβε από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια για την παρο-
χή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριο-
τήτων στις 19 Μαρτίου 2021, οι επιδόσεις
της κρίνονται ικανοποιητικές.

Ανακαλούνται πάνω 
από 200.000 υβριδικά Honda

Η Honda θα ανακαλέσει περισσότερα
από 200.000 υβριδικά αυτοκίνητα που κα-
τασκευάστηκαν στην Κίνα, λόγω προβλη-
μάτων στους αισθητήρες των φρένων. Η ια-
πωνική αυτοκινητοβιομηχανία θα ανακα-
λέσει 105.608 αυτοκίνητα που κατασκευά-
στηκαν από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον
Σεπτέμβριο του 2020, ενώ άλλα 95.081 οχή-
ματα που παρήχθησαν σε συνεργασία με
την Guangzhou Automobile Group Co. θα
ανακληθούν επίσης για τους ίδιους λόγους.
Η Honda κατασκεύασε 1,62 εκατ. οχήματα
στην Κίνα το τελευταίο οικονομικό έτος, το
οποίο έληξε τον Μάρτιο, δηλαδή, 14% λιγό-
τερα σε σχέση με πέρυσι. Η μετοχή της
Honda διολίσθαινε έως και 1,3% στο Τόκιο
την Πέμπτη, σε χαμηλά 21 μηνών (ενδοσυ-
νεδριακά), ήτοι από τον Μάρτιο του 2021,
σύμφωνα με το Bloomberg.

Την ΕΤΕΜ απορροφά η Cosmos Aluminium, η
οποία έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική, εξά-
γοντας το 99% της παραγωγής της. Η ΕΤΕΜ, θυγατρι-
κή κατά 100% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του Ομίλου Vio-
halco, μέσα από ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης
έχει ανακάμψει οριστικά και «παντρεύεται» με την
Cosmos Aluminium που ίδρυσε το 2006 ο Ξενοφών
Καντώνιας, όταν αποχώρησε από την οικογενειακή
επιχείρηση της Βιοκαρπέτ. Στο νέο σχήμα η ΕΛ-
ΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ελέγχει το 15% και οι υφιστάμενοι
μέτοχοι της Cosmos Aluminium το 85%. Η ολοκλή-

ρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με
τον νόμο, εγκρίσεων από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών, καθώς επίσης τελεί
υπό την αίρεση των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Ο εταιρικός μετασχηματισμός αναμέ-
νεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15/3/2023.

ΧΑ: Επιλεκτικές κινήσεις

Η Cosmos Aluminium απορροφά την ΕΤΕΜ 

Η Exxon Mobil μηνύει την ΕΕ για τη φορολόγηση των υπερκερδών 
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Α
ΕΚ και Ολυμπιακός αποχαιρέτησαν το 2022 με
χαμόγελα, όχι όμως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑ-
ΟΚ, που έφεραν ισοπαλίες 1-1 με τον ΟΦΗ στη
Λεωφόρο και τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «πράσινοι» στην κατάμεστη Λεωφόρο είχαν... Αϊ-Βα-
σίλη τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος μπήκε αλλαγή και ισο-
φάρισε στο 97’ τους Κρητικούς, οι οποίοι είχαν προηγηθεί
με τον Λάρσον στο 59’ και από το 11’ έπαιζαν με δέκα παί-
κτες λόγω αποβολής του Γιοχού. Τεράστια γκέλα για τον
Παναθηναϊκό, που είδε την ΑΕΚ να τον ακολουθεί στους
τέσσερις βαθμούς. Οι «πράσινοι» παραμένουν αήττητοι,
αλλά τίποτα δεν είναι όπως στον πρώτο γύρο, όταν είχαν
μόνο νίκες και μία ισοπαλία.

Στο Πανθεσσαλικό η ΑΕΚ με την παρότρυνση 8.000 εκ-
δρομέων από την Αθήνα συνέτριψε 4-0 τον Βόλο με γκολ
των Μήτογλου, Φαν Βέερτ, Πινέδα και Λιβάι Γκαρσία και
μείωσε στους τέσσερις βαθμούς την απόσταση από τον
πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η φετινή ΑΕΚ είναι ομάδα με
σκληρό μέταλλο και έχει στόχο να πανηγυρίσει έναν τίτλο

στο ολοκαίνουργιο γήπεδό της. Είναι σχεδόν πλήρης σε
όλες τις γραμμές της, έχει και κανονικό προπονητή στον
πάγκο, τον Αργεντινό Ματίας Αλμέιδα. Η Ένωση έχει την
καλύτερη επίθεση με 30 γκολ και την καλύτερη άμυνα με
μόλις πέντε παθητικό.

Maestro... Χάμες
Στο «Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός θύμισε τη δεύτερη

χρονιά του Μαρτίνς, έπαιξε μπάλα ευρωπαϊκών προδια-
γραφών και «σκόρπισε» τον Αστέρα Τρίπολης (5-0) με

γκολ των Μπιέλ, Χάμες Ροντρίγκες, Μπακαμπού, Μα-
σούρα και Γκάρι Ροντρίγκες. Ενθαρρυντικό που δεν δέ-
χτηκε γκολ, με τον Παπασταθόπουλο να πλαισιώνει τον
νεαρό Ντόι. Ο Ισπανός τεχνικός Μίτσελ μετά το τέλος
του ματς είπε ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί στις μετα-
γραφές. Σε τρεις θέσεις, λένε οι πληροφορίες. Σε αυτήν
του σέντερ φορ, του αριστερού μπακ και κεντρικού
αμυντικού. 

Εντύπωση προκάλεσε ο εκνευρισμός του διεθνούς Κο-
λομβιανού άσου Χάμες Ροντρίγκες, που «κάτι» δεν του
άρεσε στην κερκίδα. Μέσα στο γήπεδο ήταν maestro.

Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με γκολ του Ολιβέι-
ρα έπειτα από εξαιρετική πάσα του Κωνσταντέλια. Αυτός ο
μικρός... μεγάλος χαφ δεν πρέπει να χαθεί ούτε από τον
ΠΑΟΚ ούτε από την Εθνική. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια
τεχνική από Έλληνα παίκτη.

Επί των πεπραγμένων στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ έχασε
πολλές ευκαιρίες για γκολ και πλέον ισοβαθμεί με τον
Ολυμπιακό στην 3η θέση.

Ο Φώτης Ιωαννίδης «έσωσε» 
τον Παναθηναϊκό στο 1-1 με τον ΟΦΗ,

στους τέσσερις βαθμούς πλησίασε 
η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός 5-0 τον Αστέρα,
ισοπαλία 1-1 ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι

Aϊ-Βασίλης με τα πράσινα



Ο
μάγος της μπάλας δεν μένει πια εδώ! Ο «βα-
σιλιάς» Πελέ έσβησε χθες σε νοσοκομείο
του Σάο Πάολο σε ηλικία 82 ετών έπειτα από

πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας θρήνο
στους φιλάθλους -και όχι μόνο- όλου του κόσμου. Ο
για πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των
εποχών οδήγησε την εθνική Βραζιλίας στην κατά-
κτηση τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων το 1958, το 1962
και το 1970. 

Ο Έντσο Αράντες ντο Νασιμέντο, όπως ήταν το πλή-
ρες όνομά του, γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1940
στην πόλη Τρες Κορασόες και έκανε τα πρώτα ποδο-
σφαιρικά του βήματα στην εφηβική ομάδα της Μπα-
ουρού, ενώ το 1956 πήρε μεταγραφή στη θρυλική
Σάντος. Με τη φανέλα της αγωνίστηκε από το 1956
μέχρι το 1974, παίρνοντας μέρος σε 638 παιχνίδια και
σκοράροντας 619 γκολ! Κατέκτησε 6 πρωταθλήματα
Βραζιλίας, 3 Διηπειρωτικά και 3 Κόπα Λιμπερταδό-

ρες, ενώ στις 20 Νοεμβρίου 1969 πέτυχε το 1.000ό
τέρμα της καριέρας του!

Με τη «σελεσάο» αγωνίστηκε σε 92 παιχνίδια πε-
τυχαίνοντας 77 γκολ. Έκλεισε την τεράστια καριέρα
του στην ομάδα Κόσμος της Νέας Υόρκης.

Έσβησε ο «βασιλιάς» Πελέ Τον μαχαίρωσαν 
μέχρι θανάτου

Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή τα τελευταία
24ωρα. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Κόντι Φίσερ, ο
οποίος αγωνιζόταν στη Non League Premier
(ερασιτεχνική κατηγορία στην Αγγλία), μαχαιρώ-
θηκε μέχρι θανάτου. Ο 23χρονος παίκτης της
Στάμφορντ Τάουν δολοφονήθηκε το βράδυ της
Δευτέρας σε νυχτερινό μαγαζί, στο οποίο γινόταν
μια εκδήλωση για την Boxing Day. Άγνωστα πα-
ραμένουν τα αίτια της δολοφονίας.. 

«Εξωγήινος» ο Γιάννης,
αλλά δεν έφτανε

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα από τα
μεγαλύτερα ματς της σεζόν και μάλιστα σημεί-
ωσε ρεκόρ καριέρας σε ριμπάουντ, ολοκλη-
ρώνοντας τον αγώνα με 45 πόντους, 22 ριμπά-
ουντ και 7 ασίστ, έχοντας και 1 κλέψιμο σε 42
λεπτά συμμετοχής, με 17/36 δίποντα και 11/19
βολές. Ωστόσο, οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν
ένα «δικό τους» παιχνίδι με 119-113 από τους
Μπουλς στο Σικάγο.

«Υπάρχει παράγκα 
στη Super League 2»

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Αχιλλέας Νταβέλης
είχε δικαιολογημένα φριχτά παράπονα από την
αντιμετώπιση της ομάδας του από τη διαιτησία
και μίλησε ευθέως για ύπαρξη παράγκας στη Su-
per League 2: «Πρέπει να βρεθεί ένας φορέας
με γνώση να μας βοηθήσει να στήσουμε από την
αρχή την κατηγορία. Υπάρχει μια παράγκα κανο-
νικότατη, πιο δραστήρια από την παλαιότερη του
2000, ας το πούμε τέλος πάντων!».

Μειώθηκαν οι ποινές σε
Βρέντζο, Καραπαπά

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μείωσε τις ποι-
νές που αρχικά είχαν επιβληθεί στους Γιάννη
Βρέντζο και Κώστα Καραπαπά για τα όσα έγιναν
στη Λεωφόρο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Στον πρώτο η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα
για 3 μήνες και 15 μέρες έγινε 1 μήνας και 15 μέ-
ρες. Στον δεύτερο οι 6 μήνες έγιναν 2 μήνες και
15 μέρες.

Πήραν από ένα αριστερό μπακ
Από ένα αριστερό μπακ πήραν Ολυμπιακός και Πα-
ναθηναϊκός. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν τον
25χρονο Τόνι Λάτο από τη Βαλένθια και απομένει το
χρηματικό ποσό που θα καταβάλουν, καθότι ο παί-
κτης μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Οι «πράσινοι»
έφεραν στην Αθήνα τον διεθνή Πολωνό Τιμοτέους
Πούχατς, 23 ετών, δανεικό για έξι μήνες από την Ου-
νιόν Βερολίνου.

Τέλος από τον Άρη ο διεθνής Ιβοριανός επιθετικός Ζερβίνιο! Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
σε συναινετικό διαζύγιο. Ο 35χρονος επιθετικός, ο οποίος πλην λιγοστών εκλάμψεων 
δεν δικαίωσε το μεγάλο του όνομα, σε 11 εμφανίσεις και σε συνολικά μόλις 411 λεπτά
συμμετοχής είχε ένα γκολ (στο 2-1 απέναντι στον Ιωνικό) και μία ασίστ (στο 5-0 
επί της Λαμίας).
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Τέλος ο Ζερβίνιο
από τον Άρη



Ζ
ήστε τη μαγεία της μουσικής με την
άφιξη του νέου χρόνου! Η διάσημη Ορ-
χήστρα Μότσαρτ της Βιέννης, μετά το
sold out στο Ηρώδειο, επιστρέφει στην

Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου 2023 για μια γιορτινή
πρωτοχρονιάτικη συναυλία στο Christmas The-
ater! Οι μουσικοί, φορώντας αυθεντικά κοστού-
μια και περούκες της εποχής που έζησε και με-
γαλούργησε ο διάσημος συνθέτης Βόλφγκανγκ
Αμαντέους Μότσαρτ, θα ταξιδέψουν το κοινό
στην εποχή του μπαρόκ που διαμόρφωσε καλλι-
τεχνικά τη Βιέννη, την πρωτεύουσα και την κα-
τοικία της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Το
παραμυθένιο οπτικοακουστικό θέαμα είναι βα-
σισμένο στο ύφος των «Μουσικών Ακαδημιών»
του 18ου αιώνα, όπου συνηθιζόταν να εκτελούν-
ται μεμονωμένες κινήσεις από τις συμφωνίες,
ουβερτούρες και σόλο κονσέρτα του κορυφαίου
συνθέτη. Με τη διάσημη ορχήστρα, θα εμφανι-
σθούν επίσης σοπράνο από την Όπερα της Βιέν-
νης σε γνωστές και αγαπημένες άριες, φιλοδο-
ξώντας να μας χαρίσουν υπέροχες στιγμές και
να μας ταξιδέψουν στη μαγική ατμόσφαιρα της
αυστριακής πρωτεύουσας.

Μουσική ποιότητα μέσα 
σε αριστοτεχνική ατμόσφαιρα

Τον Μότσαρτ θα διαδεχθούν τα πασίγνωστα
βαλς και οι πόλκες της οικογένειας των Στράους
για να μας παρασύρουν σε έναν ρομαντικό και
ονειρικό στροβιλισμό. O «Ωραίος Γαλάζιος Δού-
ναβης», το «Αυτοκρατορικό Βαλς», η «Εισαγωγή
της Νυχτερίδας», το πασίγνωστο «Εμβατήριο
Radetzky» είναι μερικά μόνο από τα αριστουρ-
γήματα που θα ερμηνεύσουν οι αυθεντίες του
βιεννέζικου μουσικού ιδιώματος. Η ιδιαιτερότη-
τα του παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνικού συνό-

λου έγκειται αφενός στη μουσική ποιότητα που
το διακρίνει, αφετέρου στην αριστοτεχνική
ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα κοστούμια και
οι περούκες εποχής, σε συνδυασμό με τον καλ-
λιτεχνικό ενθουσιασμό και τη δεξιοτεχνία των
μουσικών.

Οι συναυλίες της κλασικής Vienna Mozart Or-
chestra με τους πενήντα δεξιοτέχνες μουσικούς
της θεωρούνται διεθνώς ως special event και
πραγματοποιούνται στις μεγαλύτερες και δια-
σημότερες εθνικές αίθουσες της χώρας, όπως
το «Golden Hall» της Musikverein, το Wiener
Konzerthaus και το «Great Hall» του Hofburg
(αυτοκρατορικό ανάκτορο). Μάλιστα, το dress
code εισόδου για το κοινό παραμένει μέχρι σή-
μερα αυστηρό και απαιτείται για τις κυρίες βρα-
δινή μακριά ενδυμασία, ενώ οι κύριοι πρέπει να
φορούν επίσημα ρούχα, μαύρη γραβάτα ή παρα-
δοσιακή ενδυμασία γκαλά! 
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα
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Πρωτοχρονιάτικη συναυλία 

με τη Vienna Mozart Orchestra



Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα ούτε τα Χριστού-
γεννα! Η Σοφία Παυλίδου παρέα με τη συνάδελ-
φό της Θωμαή Ανδρούτσου φόρεσε το μαγιό της
και έτρεξε για βουτιές στη ζεστή θάλασσα του
Δεκεμβρίου. Οι δύο πρωταγωνίστριες αποδείχ-
θηκαν δεινές χειμερινές κολυμβήτριες και πέ-
ρασαν μια ολόκληρη μέρα πλατσουρίζοντας στο
νερό, ενώ πόζαραν όλο χαμόγελα στις φωτογρα-
φίες που ανάρτησαν στους διαδικτυακούς λογα-
ριασμούς τους. «Χριστούγεννα 2022. Καλοκαι-
ρινή έκδοση», σχολίασε με χιούμορ η Σοφία
Παυλίδου κάνοντας το σήμα της νίκης.

Οι κολυμβήτριες

Άσπρες μέρες

Οικογενειακές διακοπές στη χιονισμένη Σερβία
για την Ελένη Πετρουλάκη. Η «εθνική μας γυμνά-
στρια» και ο σύζυγός της Ίλια Ίβιτς, παρέα με τις
κόρες τους Άννα Μαρία, τις δίδυμες Δωροθέα και
Μίλα και τη μικρή Ηλιάνα, βρίσκονται στην πατρί-
δα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, όπου και θα
αλλάξουν χρόνο. Η διάσημη μαμά και τα κορίτσια
της, λάτρεις των χειμερινών σπορ, φωτογραφή-
θηκαν στο κατάλευκο Kopaonik Ski Center με
φόντο τα χιονισμένα βουνά, λίγο προτού φορέ-
σουν τα πέδιλα και ξεχυθούν στις πίστες. 

Στην Αφρική θα υποδεχτούν
τον νέο χρόνο η Χριστίνα Κον-
τοβά και η μικρή Έιντα. Η σχε-
διάστρια μόδας, μετά τον αιφ-
νίδιο χωρισμό με τον media-
man Τζώννη Καλημέρη, «πέ-
ταξε» για την Τανζανία αφή-
νοντας πίσω όλα όσα την πλή-
γωσαν μέσα στο 2022. Μαμά
και κόρη απολαμβάνουν τον
ζεστό καιρό, τον ήλιο, τα παι-
χνίδια και τις βουτιές στη θά-
λασσα, ποζάροντας με χαμό-
γελα ευτυχίας.

Πρωτοχρονιά 
στην Τανζανία

Με μια οικογενειακή γιορτινή φωτογραφία η
Μαριάννα Γουλανδρή-Λαιμού και ο εφοπλι-
στής Φίλιππος Λαιμός ευχήθηκαν «χρόνια
πολλά» στους followers τους. Το αριστοκρα-
τικό ζευγάρι βρίσκεται σε διακοπές και πό-
ζαρε μπροστά σε χριστουγεννιάτικο δέντρο
φορώντας το πιο λαμπερό χαμόγελό του. Η
εγγονή της Μαριάννας Βαρδινογιάννη επέ-
λεξε για το ενσταντανέ ένα εντυπωσιακό μά-
ξι φόρεμα, ενώ ο σύζυγός της κοστούμι με
γαλάζιο πουκάμισο και μπλε γραβάτα.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Και του πουλιού το γάλα

Φωτό με... λάμψη

Ε
να λουκούλλειο γεύμα παρέθεσε ο Νίκος Κοκλώνης σε
φίλους και στενούς συνεργάτες! Ο παρουσιαστής του
λαμπερού σόου «J2US» άνοιξε το πολυτελέστατο σπίτι
του στη Βούλα και δεξιώθηκε αγαπημένα του πρόσωπα,

στρώνοντας ένα τραπέζι με λαχταριστά εδέσματα, signature πιάτα,
άφθονη σαμπάνια και ανεβασμένη διάθεση. Ανάμεσα στους προ-
σκεκλημένους ήταν ο hair stylist Τρύφωνας Σαμαράς, η Ολυμπιονί-
κης Πηγή Δεβετζή αλλά και η πολυαγαπημένη του παρουσιάστρια
Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με τη γιορτι-
νή εμφάνισή της. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας τηλεοπτικών παραγω-
γών  Barking Well Media θεωρείται από τους πιο large οικοδεσπό-
τες και τα εντυπωσιακά τραπεζώματά του γράφουν ιστορία! Ο ίδιος,
στέλνοντας ευχές στο Instagram, δημοσίευσε ένα video από τη χρι-
στουγεννιάτικη μάζωξη της μεγάλης παρέας, όπου έδωσαν το «πα-
ρών» οι κουμπάροι του Κική Αϊβάζη και Στάμος Κατσίκης, όπως και
η Νατάσσα Νομικού.
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Σιδερένια
Τέλος καλό, όλα καλά για τη Μαίρη Χρονοπούλου! Η σπουδαία κυ-
ρία του κινηματογράφου πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι
της έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία σε κλινική της Αθήνας λόγω
προγραμματισμένου χειρουργείου. Η πρωταγωνίστρια υποβλήθη-
κε σε επέμβαση στις καρωτίδες, παρέμεινε για λίγα 24ωρα στην
εντατική και τώρα αναρρώνει σιγά σιγά στην αγκαλιά καλών φίλων
της, με τους οποίους και θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά!



Ο
μέσος άνθρωπος παίρνει 5.373 θερμί-
δες την ημέρα στις μεγάλες γιορτές
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, θα
χρειαζόταν λοιπόν 208 ώρες (ή 8,6 ημέ-

ρες) ασταμάτητου περπατήματος για να τις κάψει.
Το κύριο ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν
προσπάθεια να χάσουν βάρος, τείνουν να μην τη-
ρούν το πρόγραμμα διατροφής τους κατά τη διάρ-
κεια των γιορτών. Δύσκολο να κρατηθείς όταν σε
ένα γιορτινό τραπέζι βλέπεις μπροστά σου τόσες
λιχουδιές.

«Προσπαθήστε να εστιάσετε στα μεγέθη των
μερίδων και βάλτε στο πιάτο σας πολύ λιγότερες

θερμιδικές τροφές, όπως ψητές πατάτες. Τα ψητά
λαχανικά μπορεί να είναι εξίσου ωραία και πολύ
καλύτερα για εσάς και το πρόγραμμα διατροφής
σας», μας συμβουλεύει η διαιτολόγος-διατροφο-
λόγος Γεωργία Ζιώγου. «Ας ξεκινήσουμε με το
κεντρικό στοιχείο στο γιορτινό τραπέζι που είναι η
ψητή γαλοπούλα. Έχοντας στο πιάτο σας μια με-
ρίδα γαλοπούλα θα πρέπει να γνωρίζετε πως της
αντιστοιχούν περίπου 189 θερμίδες, που θα ποι-
κίλλουν λίγο ανάλογα με το μέρος της γαλοπού-
λας που θα καταναλώσετε. Αυτό είναι μόνο για τη
γαλοπούλα χωρίς δέρμα -εάν συμπεριληφθεί το
δέρμα, αναπόφευκτα οι θερμίδες θα είναι περισ-

σότερες. Η γαλοπούλα συνήθως είναι γεμιστή, με
μέσο όρο 170 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια γέμι-
σης, οι οποίες θα διαφέρουν ανάλογα με τα υλικά
τα οποία θα επιλέξουμε, π.χ., κάστανα, σταφίδες,
τυρί κ.ά. Σκεφτείτε ότι τέσσερα μικρά κάστανα αν-
τιστοιχούν σε 80-100 θερμίδες. Οπότε, μία μερίδα
από το κυρίως πιάτο στο πρωτοχρονιάτικο τραπέ-
ζι φτάνει τις 400-450 θερμίδες.

Επειδή όμως η γαλοπούλα δεν αρέσει σε
όλους, ακολουθούν οι συγκρίσεις με άλλα ψητά
που μπορεί να υπάρχουν στο τραπέζι. Οι θερμί-
δες ανά μερίδα 100 γραμμαρίων (ψητό) είναι για
το χοιρινό 230, για το μοσχάρι 341, για το κοτό-
πουλο 197 και για το αρνί 276.

Ας δούμε τώρα τα συνοδευτικά. Το βασικό συ-
νοδευτικό σε κάθε ψητό κρέας είναι οι ψητές
πατάτες. Κατά μέσο όρο, οι ψητές πατάτες έχουν
150 θερμίδες ανά μερίδα 100 γραμμαρίων. Το
τραπέζι του ρεβεγιόν συμπληρώνουν διαφόρων
ειδών πίτες. Η τυρόπιτα θα προσθέσει στο γεύμα
σας άλλες 300 θερμίδες, αν φάτε ένα μέτριο
κομμάτι της».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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Πόσο… πάνε η γαλοπούλα, 
οι πατάτες, οι πίτες, η βασιλόπιτα 
και τα μελομακάρονα

Προσοχή σε γλυκά και αλκοόλ
Είναι εύκολο να ξεχάσετε την ποσότητα των θερμίδων που περιέχονται στο αλκοόλ, αλλά η
μείωση των ποτών με πολλές θερμίδες είναι ένα άλμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχου-
με την ίδια αίσθηση πληρότητας από τα υγρά, οπότε «τα πάντα με μέτρο» παραμένει ο χρυσός
κανόνας. Οι περισσότεροι από εμάς δεν σκεφτόμαστε πόσες θερμίδες έχουν τα ποτά που κα-
ταναλώνουμε. Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί έχει 70-90 θερμίδες. Ένα ποτήρι λευκό κρασί 60-70
θερμίδες. Ένα ποτήρι μαυροδάφνη 140 θερμίδες.
Τις μέρες των γιορτών έχουμε την τάση να καταναλώνουμε και πιο βαριά ποτά. Ένα ποτήρι κο-
νιάκ ή ουίσκι αντιστοιχεί σε 110 θερμίδες. Φυσικά, οι γλυκές λιχουδιές πρωταγωνιστούν όλη
την περίοδο των εορτών και δεν λείπουν από τα γιορτινά τραπέζια. Η πουτίγκα με κρέμα έχει
587 θερμίδες, ένας κουραμπιές 40 γρ. αντιστοιχεί σε 240 θερμίδες. Ένα μελομακάρονο 40 γρ.
έχει περίπου 190-200 θερμίδες. Ένα κομμάτι πανετόνε έχει γύρω στις 400 θερμίδες. Ένα μέ-
τριο κομμάτι βασιλόπιτα κέικ έχει 300 -380 θερμίδες.

Οι πειρασμοί 
των γιορτών 

σε... θερμίδες!

Γεωργία Ζιώγου, 
διαιτολόγος-διατροφολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα θα έχετε έντονη διάθεση να κάνετε
απολογισμό σε πολλά θέματα, λίγο πριν φύ-
γει η χρονιά. Το καλύτερο της μέρας θα είναι
όταν καταλάβετε ότι κάποια πρόσωπα από το
περιβάλλον σας θα συμμετέχουν με ειλικρί-
νεια σε ό,τι κάνει εσάς χαρούμενους. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα έξοδα των τελευταίων ημερών ίσως σας
έχουν αποσυντονίσει και έχει χαθεί το μέ-
τρο. Αλλά και πάλι επιθυμείτε να κάνετε το
καλύτερο για τους άλλους, ίσως γιατί θέλετε
να νιώσετε με αυτό τον τρόπο την εορταστική
ατμόσφαιρα, έντονη και φωτεινή στη ζωή
σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η μέρα σας θα είναι γεμάτη θετική ενέργεια,
ιδίως αν ανήκετε στο πρώτο και το δεύτερο
δεκαήμερο του ζωδίου σας. Νέα σχέδια, νέα
πρόσωπα και καλή διάθεση συνθέτουν αυτή
τη μέρα, λίγο πριν αποχωριστείτε το 2022. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μια πολύ έντονη μέρα για εσάς, όπου οι
καταστάσεις θα εναλλάσσονται. Πολύ πιθα-
νόν να ασχοληθείτε με την προσωπική σας
ζωή, αλλά και με τα επαγγελματικά σας, σαν
να πρέπει να κάνετε έναν απολογισμό πριν
έρθει το 2023. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η μέρα αυτή θα έχει
κάποια πρακτικά θέματα που θα πρέπει να
τα τακτοποιήσετε. Ίσως, μάλιστα, πρέπει να
βάλετε σε σειρά ζητήματα που αφορούν νο-
μικές ή άλλες οικονομικές υποθέσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα σας απασχολήσουν τα οικονομι-
κά σας, όχι απαραίτητα με αρνητικό τρόπο,
γιατί θα μπορέσετε να κλείσετε υποθέσεις
της τελευταίας στιγμής. Επίσης είστε περισ-
σότερο αισιόδοξοι για να σκεφτείτε πράγμα-
τα που σας είχαν προβληματίσει το τελευ-
ταίο διάστημα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα η Σελήνη σάς έχει προβληματίσει,
κυρίως για ένα προσωπικό θέμα και καλό
είναι να σκεφτείτε αυτή τη φορά ποιο είναι
το καλύτερο για εσάς. Από την άλλη, θα σας
δοθούν ευκαιρίες να ταξιδέψετε, όπου θα
υπάρξουν καλές εξελίξεις και σίγουρα θα
έχετε καλή παρέα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι σκέψεις σας θα είναι αρκετά μπερδεμέ-
νες, όταν μάλιστα θα έχετε να αποφασίσετε
για σημαντικά ζητήματα. Ίσως ένα επαγγελ-
ματικό θέμα, ή μια ανατροπή στην υγεία σας,
είναι εκείνο που σας απασχολεί έντονα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τα οικονομικά σας, σε συνάρτηση με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα, θα σας δημιουρ-
γήσουν σήμερα έναν εκνευρισμό. Οι μέρες
αυτές έχουν μια αναστάτωση, ακόμη και
στα συναισθήματα που τρέφετε για ένα
πρόσωπο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικογενειακά θέματα θα έχουν μια ανα-
στάτωση, αλλά θα πρέπει να έχετε αντοχές
και να μην εγκαταλείψετε τα όνειρά σας
και τους στόχους σας για κανέναν και για
τίποτα. Φροντίστε να δεχτείτε το 2023 χω-
ρίς δεύτερες σκέψεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι οι μέρες αυτές που σας έχουν κάνει
πολύ ευαίσθητους και νιώθετε ότι κάτι δεν
κάνατε καλά όταν μπορούσατε. Από την άλ-
λη θέλετε να ξεφύγετε από ό,τι σας έχει φέ-
ρει στενοχώρια και είναι στο χέρι σας να κά-
νετε το καλύτερο για εσάς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι καλή μέρα για να συναντήσετε τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα, να επικοινωνήσετε,
να ταξιδέψετε και να νιώσετε καλά με τις
επιλογές σας. Μη συμβουλευτείτε πρόσωπα
που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης από
τον δικό σας. 
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HΣελήνη προχωρά στο ζώδιο του Κριού,
ενώ σχηματίζει δύσκολη όψη με τον
Ήλιο. Έτσι, σήμερα θα έχουν κάποιες
δυσκολίες τα ζώδια του παρορμητικού

Σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και
Αιγόκερως). Επίσης, ο Άρης βλέπει θετικά τη
Σελήνη, βάζοντας τις αποφάσεις μας σε
εγρήγορση. 
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Η Ρωσία, η Τουρκία
και το casus belli

Μ
ια απλή ματιά στον παγκόσμιο χάρτη
αρκεί για να αντιληφθεί κανείς την
υπεραξία της Τουρκίας για τη Δύση.

Μια χώρα στο μαλακό υπογάστριο της Ρω-
σίας, με χερσαία σύνορα με τον αραβικό κό-
σμο και κοινή θρησκεία. Αντίστοιχα, για τη
Ρωσία η Τουρκία έχει αξία γιατί «διασφαλί-
ζει» την έξοδό της στη Μεσόγειο και τη «συν-
δέει» με συμμάχους της στη Μέση Ανατολή.
Με αυτή την ιδιαιτερότητα η γειτονική μας
χώρα πορεύτηκε στο δεύτερο μισό του προ-
ηγούμενου αιώνα. Έχοντας, βέβαια, ταχθεί
καθαρά με την πλευρά της Δύσης. Έτσι πί-
στευε η Δύση, τουλάχιστον.

Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος το 2022 έχει
αλλάξει δραματικά. Και αυτό δείχνει να έχει

μπερδέψει τη διπλωματία της πάλαι
ποτέ «Υψηλής Πύλης». Η «πυξίδα»
της οποίας δείχνει να αποπροσανα-
τολίζεται από τα ισχυρά μαγνητικά
πεδία των «μεγάλων» που τη
«φλερτάρουν». Αλλά και να δελεά-
ζεται από το ενδεχόμενο να παίξει
έναν ευρύτερο ρόλο στον μουσουλ-
μανικό κόσμο. 

Το 2015 η Άγκυρα έδωσε εντολή
κατάρριψης ρωσικού Σουχόι που

επιχειρούσε στη Συρία, το 2016 δολοφονήθηκε
στην τουρκική πρωτεύουσα ο Ρώσος πρέσβης
και μετά… ήρθε η άνοιξη. Η Τουρκία αγόρασε
S-400, ουσιαστικά συνεργάστηκε με τη Ρωσία
στον τελευταίο πόλεμο Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας,
στηρίζει τη Ρωσία στην «ειδική στρατιωτική επι-
χείρηση» στην Ουκρανία και επιδιώκει να γίνει
κόμβος για τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα. 

Η Άγκυρα δείχνει να ασφυκτιά μεταξύ Ανα-
τολής και Δύσης. Ως προκεχωρημένο φυλάκιο
του ενός ή του άλλου κόσμου. Για αυτό αναζητά
τον δικό της… ζωτικό χώρο. Επικίνδυνο συναί-
σθημα, όπως μας έχει διδάξει η Iστορία. Πόσω
μάλλον όταν ο κύριος όγκος του χώρου που
διεκδικεί είναι η περίφημη πλέον… «Γαλάζια
Πατρίδα»!

Η κλασική ανάγνωση του χάρτη και τα παλαιά
εργαλεία δεν προσφέρονται πλέον για την ανά-
λυση των σύγχρονων φαινομένων. Ούτε η στάση
της Τουρκίας μπορεί να εξηγηθεί στο 100% από
τις εκλογικές ανάγκες του Ερντογάν. Η Δύση

οφείλει να υπολογίσει ως εξαιρετικά πιθανό το
σενάριο Ρωσία και Τουρκία να συνάψουν τα
επόμενα χρόνια στρατηγική συμμαχία. Και η
Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει τη στρατη-

γική της έναντι αυτής της Τουρκίας. Που
δεν θα νιώθει ότι δεσμεύεται από το ΝΑΤΟ
και τους δυτικούς θεσμούς συνεργασίας.
Που θα έχει οριστικά παραιτηθεί από την
προοπτική να γίνει μέλος της ΕΕ. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Ευχόμαστε η θητεία σας να αποβεί παραγωγική για
εσάς, το κόμμα σας και την πολιτική ζωή στη χώρα
μας συνολικά. Ελπίζουμε η επιλογή σας να αποτε-
λεί πράγματι μέρος της απόφασης του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διευρύνει τον
τρόπο σκέψης του. Να απομακρυνθεί από ιδεολη-
ψίες του παρελθόντος, ιδεοληψίες που καθιστούν
ανέφικτη τη σχέση του με ένα σημαντικό κομμάτι
του προοδευτικού κόσμου. Ελπίζουμε να βοηθή-
σετε να αλλάξει και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι
στους δημοσιογράφους συνολικά. Γιατί η «λογική»
ή είναι μαζί μας ή… πετσωμένοι δεν είναι πολύ πα-

ραγωγική. Δεν έχει λογική το κόμμα να
διαθέτει επισήμως στρατευμένους δημο-
σιογράφους και την ίδια στιγμή να εγκαλεί
όποιον συνάδελφό τους τολμά να έχει δια-
φορετική άποψη. Να κρεμά ταμπελάκια
και να κάνει δίκες προθέσεων. Έχει έρθει
η ώρα η πολιτική στη χώρα μας να γίνει πιο
αντικειμενική. Να το προσπαθήσει έστω
όσο το προσπαθούν τα ΜΜΕ. Και σε αυτό
οι δημοσιογράφοι σίγουρα έχουν ρόλο
να παίξουν. Είτε από τη δημοσιογραφία
είτε από την πολιτική. 

� Πρωτοχρονιά στη Βραζιλία θα κάνει ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι για λόγους αναψυχής. Ο

Αλέξης Τσίπρας ταξιδεύει στη χώρα για δουλειά, καθώς
είναι μεταξύ των καλεσμένων στην ορκωμοσία του κ.
Λούλα. Έξω πάμε καλά, που λέγαμε παλιά.

••••••••••••

� Δεν άρεσε σε όλους στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης η τοποθέτηση της κυρίας Τσαπα-

νίδου στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμμα-
τος. Η Φωτεινή Βάκη, πρώην βουλευτής και κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος, υποστήριξε σε ανάρτησή
της ότι «προτάχθηκε η λάμψη του τηλεαστέρα και όχι
η ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση ενός μέλους
του κόμματος». 

••••••••••••

� Αντίθετα, εξαιρετικά ικανοποιημένος εμφανίστη-
κε στο Open ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έκα-

νε λόγο για «εικόνα από το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ». «Άρα
ντρέπεστε για το παρελθόν», πήρε το νήμα της σκέψης ο

πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Ξεκαλάκης,
ο οποίος πάντως έριξε το καρφί χαμογελαστός. 

••••••••••••

� «Βλέπω την προοδευτική διακυβέρνηση να έχει
προβλήματα», μπήκε στην κουβέντα ο Δημήτρης

Καμπουράκης, που συντόνιζε το πάνελ στο Open. «Άλ-
λοι πρέπει να ντρέπονται για το παρελθόν», σήκωσε το
γάντι -μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό- ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έσπευσε πάντως να ευχηθεί τα «χρό-
νια πολλά» στον Στέφανο Ξεκαλάκη για την πρόσφατη
γιορτή του. Αν μη τι άλλο, στην Κεντροαριστερά είναι μία
ωραία ατμόσφαιρα. Δεν συμφωνείτε; Περνάνε καλά και
αυτό βγαίνει προς τα έξω.

••••••••••••

� Και η κλασική απορία της στήλης: Γιώργος Κύρ-
τσος και Ευάγγελος Αντώναρος στα αλήθεια πι-

στεύουν ότι κάνουν κακό στην κυβέρνηση και τη ΝΔ και
καλό στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε όποιον άλλον θέλουν με τις συ-
νεχείς αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα; 

Καλημέρα σας, κυρία Τσαπανίδου!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Εδώ… 
καλάθι 
δεν έχει!


