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Π
άνω που λέγαμε ότι ο εφιάλτης του κορο-
νοϊού έχει κάπως κοπάσει σε παγκόσμιο
επίπεδο, επιστρέφουν πάλι ο τρόμος και ο
πανικός από την Covid-19 και συγκεκριμέ-

να από το Πεκίνο. Το μεγάλο πρόβλημα για τον υπό-
λοιπο κόσμο είναι να μάθει ποια στελέχη του ιού κυ-
κλοφορούν στην Κίνα.

Η Κίνα έχει ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική
από τον υπόλοιπο κόσμο στρατηγική μηδενικών
κρουσμάτων. Αυτό οδήγησε πολλούς Κινέζους στο να
μην έχουν εμβολιαστεί και πάρα πολλούς στο να μην
έχουν κάνει αναμνηστική δόση. Οι Κινέζοι εμβολιά-
στηκαν με τα δικά τους παλιάς τεχνολογίας εμβόλια
αδρανοποιημένων ιών, πολύ λιγότερο αποτελεσματι-

κά από τα εμβόλια που είχαμε εμείς - τύπου mRNA.
Ταυτόχρονα λόγω της πολιτικής μηδενικών κρουσμά-
των ελάχιστοι άνθρωποι, λίγοι γενικώς, είχαν νοσή-
σει. Άρα ο πληθυσμός τους είναι πολύ πιθανόν να μην
έχει αποκτήσει ανοσία. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη
πιο σύνθετο αν σκεφτούμε ότι όσα συμβαίνουν ακρι-
βώς στην Κίνα δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίζει, διότι
οι Κινέζοι δίνουν στοιχεία που δεν στέκουν στη λογι-
κή. Η παγκόσμια κοινότητα αμφισβητεί την αξιοπιστία
των στοιχείων αυτών και για αυτό τον λόγο ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας ζητάει από τους Κινέζους να
αλλάξουν τακτική, να δίνουν τα πραγματικά στοιχεία -
εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα.

Οι προβλέψεις των επιστημόνων είναι πάντως

απαισιόδοξες. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του
Χονγκ Κονγκ προβλέπουν ότι σχεδόν ένα εκατομμύ-
ριο Κινέζοι μπορεί να πεθάνουν από Covid φέτος τον
χειμώνα. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να βγουν και-
νούργια μεταλλαγμένα στελέχη, στελέχη δηλαδή που
δεν τα ξέρουμε. Βεβαίως, οι προβλέψεις είναι ότι
όταν ο ιός μεταλλάσσεται στην πορεία μιας πανδη-
μίας, συνήθως γίνεται πιο μεταδοτικός για να μπορέ-
σει ο ίδιος να επιβιώσει, αλλά λιγότερο «φονικός».
Καμιά φορά όμως μπορεί να συμβεί και ατύχημα. Να
περάσει δηλαδή κάποιο άγνωστο στέλεχος και να ζή-
σουμε καταστάσεις προηγούμενων ετών… Αυτό το
ατύχημα είναι που φοβόμαστε όλοι μας. 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

O εφιάλτης επέστρεψε πάλι στην Κίνα

Η παγκόσμια
κοινότητα φοβάται
κάποιο... ατύχημα

με την εμφάνιση
στελεχών του ιού

που έχουν άγνωστη
σύσταση και

συμπεριφορά
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Μ
ε τις πιθανότητες να προσδιορί-
ζουν την πρώτη κάλπη της απλής
αναλογικής εντός του Απριλίου
και... πριν από το Πάσχα -χωρίς

βεβαίως να θεωρείται κάτι «κλειδωμένο» τη
στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές- ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και το σύνολο του μηχανι-
σμού σε Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς κατα-
στρώνουν τον πολιτικό και οργανωτικό σχεδια-
σμό της «γαλάζιας» εκλογικής καμπάνιας.

Η άσκηση αποδεικνύεται σύνθετη, καθώς ο
προγραμματισμός δεν περιορίζεται σε μία αλ-
λά σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Επιπλέον,
άλλος σχεδιασμός θα ακολουθηθεί κατά την
«άτυπη» προεκλογική περίοδο έως τον χρόνο
προκήρυξης των εκλογών και διαφορετικός
στο... σπριντ των 3-4 εβδομάδων της επίσημης
προεκλογικής εκστρατείας.

Όπως έγραψε από χθες η «Political», το
πρωί πραγματοποιείται υπό τον πρωθυ-
πουργό διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο
Μαξίμου με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων,
του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου,
του γγ Συντονισμού Θανάση Κοντογεώργη,
του υφυπουργού Επικρατείας Γιάννη Μπρα-
τάκου, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτρο-
πής Παύλου Μαρινάκη, του συμβούλου Θα-
νάση Νέζη, του γραμματέα Προγράμματος
Χάρη Θεοχάρη, του υπεύθυνου Ψηφιακής
Στρατηγικής Έρικ Παρκς και της διευθύν-
τριας Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Κύ-
ρας Κάπη.

Κατευθυντήριες γραμμές
Σε αυτήν κατά πληροφορίες θα δοθούν κα-

τευθυντήριες γραμμές για τη σταδιακή, όπως
έχει ξαναειπωθεί, ανακοίνωση των «γαλά-
ζιων» υποψηφιοτήτων, τις περιοδείες που
έχουν σε πρώτη φάση «κλειδώσει» αλλά και τις
προγραμματικές εξαγγελίες του κυβερνώντος
κόμματος.

Κομματικά στελέχη μεταδίδουν ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα μπει κατ’ ουσίαν σε
προεκλογικό mode από τα μέσα Ιανουαρίου
και μετά, όταν και αναμένονται οι πρώτες «μα-
ζικές» ανακοινώσεις «γαλάζιων» υποψηφίων
βάσει ηλικιακών, γεωγραφικών και άλλων
κριτηρίων.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν το αυξημένο εν-
διαφέρον που παρατηρείται για συμμετοχή
στις «γαλάζιες» λίστες και προϊδεάζουν ότι
στόχος της Πειραιώς είναι να έχει «κλειδώ-
σει» το 80% των υποψηφιοτήτων έως το τέ-
λος του Ιανουαρίου.

Σε αυτά πρόκειται, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, να υπάρχει διακριτή πλην ισχυρή η πα-
ρουσία της γενιάς των 30-40άρηδων, των γυ-

ναικών, όσο και εκπροσώπων των δυναμικότε-
ρων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. 

Οι εξορμήσεις
Στο σκέλος των περιοδειών, η στόχευση εί-

ναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να περνά προ-
οδευτικά και από τα τέλη Ιανουαρίου και εντεύ-
θεν περισσότερο χρόνο εκτός παρά εντός του
Μεγάρου Μαξίμου. Φαίνεται να έχει οριστικο-
ποιηθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης και δη σε Κομοτηνή και Αλεξαν-
δρούπολη στις 13 και 14 Ιανουαρίου, ενώ κατα-
βάλλονται προσπάθειες να γίνει ακόμη μία
ανάλογου χαρακτήρα εξόρμηση έως τα τέλη
του μήνα και πάντως πριν από το πρωθυπουρ-
γικό ταξίδι στην Ιαπωνία στις 28-31 Ιανουαρίου.

Βάσει του έως τώρα σχεδιασμού εντός του
πρώτου διμήνου του 2023 ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης προγραμματίζει να επισκεφτεί τη Δυτική

Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και
την Ήπειρο. Έντονη πάντως θα είναι η παρου-
σία του και εντός του λεκανοπεδίου.

Στην Πειραιώς σχεδιάζουν από τα μέσα Ια-
νουαρίου και μετά κομματικό κλιμάκιο να
πραγματοποιεί τρεις δράσεις ανά εβδομάδα σε
δήμους της Αττικής, με τον κ. Μητσοτάκη να
συμμετέχει στη μία εξ αυτών.

Βάρος στα πεπραγμένα και την οικονομία
Σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκεται,

σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Po-
litical», και η επεξεργασία των τελικών προ-
γραμματικών προτάσεων της Νέας Δημοκρα-
τίας. Είναι σαφές εξάλλου ότι το βάρος δίδεται
εκ των πραγμάτων στο πεδίο της οικονομίας,
εκεί όπου στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η
διαφορά με τα πεπραγμένα της προηγούμενης
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι χαώδης.

Καλά πληροφορημένες πηγές μεταδίδουν

ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο γραφείο
του τις εισηγήσεις και για τις βασικές κατευ-
θύνσεις του «γαλάζιου» προγράμματος ανά το-
μέα αλλά και τα χρονοδιαγράμματα που το συ-
νοδεύουν, προϊόν πολλαπλών συσκέψεων το
προηγούμενο χρονικό διάστημα των Μπρατά-
κου, Μαρινάκη και Θεοχάρη με τον «σύνδε-
σμο» με την κυβέρνηση, που δεν είναι άλλος
από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. 

Τα συνθήματα
Σκέψεις υπάρχουν και για τα βασικά συνθή-

ματα της προεκλογικής περιόδου, τα οποία βε-
βαίως συνδέονται άρρηκτα με τα πολιτικά προ-
τάγματα του κυβερνώντος κόμματος. Ούτως ή
άλλως, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα
κυβέρνηση και κόμμα συνεργάστηκαν προκει-
μένου το επικαιροποιήμενο οσονούπω προ-
εκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ αφενός να αποτε-
λεί τη συνέχεια της παρούσας κυβερνητικής
θητείας, αφετέρου να αντανακλά τους στόχους
της επόμενης.

Όπως μεταδίδουν πρόσωπα που έχουν επι-
φορτιστεί με την ευθύνη του προεκλογικού
προγράμματος της ΝΔ, από τη στιγμή που θα
αποκρυσταλλωθούν οι προτεραιότητες καθώς
και ο τρόπος επικοινωνίας του προς την ελλη-
νική κοινωνία, θα απαιτηθούν μόνο λίγες
εβδομάδες για την κοστολόγηση των ανά
υπουργείο προτάσεων αλλά και για τη σύνταξη
των προγραμματικών κειμένων.

Ανάγκη σταθερότητας
Δεν ανακαλύπτει κανείς την πυρίτιδα εξάλ-

λου αν συναγάγει το συμπέρασμα ότι κεντρικό
πρόσωπο της «γαλάζιας» προεκλογικής καμ-
πάνιας δεν θα είναι άλλο από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θεω-
ρούν πως η απευθείας σύγκριση με τον Αλέξη
Τσίπρα προσθέτει πόντους στο κυβερνών
κόμμα. Η πρωθυπουργική ντιρεκτίβα εξάλλου
ότι δεν ανακόπτεται επ’ ουδενί λόγω η παραγω-
γή του κυβερνητικού έργου προδίδει και το γε-
γονός ότι η ΝΔ θα στηριχθεί στα κυβερνητικά
της πεπραγμένα, τα οποία και θα αντιπαραβάλ-
λει με τα αντίστοιχα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να
κάνει λόγο για ξεκάθαρη «γαλάζια» υπεροχή.

Τέλος και καθ’ οδόν προς την κάλπη της
απλής αναλογικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
αναδεικνύει με τρόπο εμφατικό την ανάγκη
σταθερότητας στη χώρα εν μέσω αυξημένης
διεθνούς ρευστότητας προκειμένου να κατα-
στεί εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στις
επαναληπτικές εκλογές της ενισχυμένης ανα-
λογικής.

«Εκλογικός
πυρετός»

στο Μαξίμου

Διευρυμένη σύσκεψη 
υπό τον πρωθυπουργό 
για ψηφοδέλτια, περιοδείες
και πρόγραμμα 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κλεί-
νοντας τη συζήτηση του προ-
ϋπολογισμού στη Βουλή προ-
ϊδέασε τους κοινοβουλευτι-

κούς συντάκτες ότι με το άνοιγμα της Βου-
λής μετά τα Φώτα θα τους περιμένει
«πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο».

Στα σκαριά είναι όπως διαμηνύουν από
το Μέγαρο Μαξίμου 30 νομοσχέδια από
σχεδόν όλα τα υπουργεία που θα ανεβά-
σουν τους τόνους της προεκλογικής αντι-
παράθεσης και θα δώσουν μια ευκαιρία
στην κυβέρνηση να ξεδιπλώσει τη μεταρ-
ρυθμιστική της ατζέντα τους τελευταίους
κρίσιμους μήνες πριν από την προσφυγή
στις κάλπες.

Όπως, άλλωστε, ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στο τε-
λευταίο υπουργικό συμβούλιο, έχουν
προγραμματιστεί για την επόμενη χρο-
νιά 111 νομοθετικές παρεμβάσεις από 17
υπουργεία, έχουν τεθεί 121 στόχοι πολι-
τικής και έχουν δρομολογηθεί 486 δρά-
σεις και 1.913 έργα έως τον Δεκέμβριο
του 2023.

Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα στη
Βουλή αναμένεται να κατατεθούν και να
ψηφιστούν τα εξής νομοσχέδια:
1. ΥΠΕΣ - Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
2. ΥΠΑΝ - Αντιπροσωπευτικές αγωγές για
την προστασία των συλλογικών συμφε-
ρόντων των καταναλωτών και διοικητική
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία
του καταναλωτή

3. ΥΠΔΙΚ - Διεθνής εμπορική διαιτησία
4. ΥΠΕΘΑ - Ίδρυση Πάρκου Ναυτικής Πα-
ράδοσης
5. ΥΠΟΙΚ - Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης
των δεσμευμένων και δημευμένων περι-
ουσιακών στοιχείων που προέρχονται από
εγκληματικές δραστηριότητες
6. ΥΠΟΙΚ - Κατεχόμενα ακίνητα του Δη-
μοσίου
7. ΥΠΟΙΚ - Σύσταση Μητρώου Παρακολού-
θησης Ιδιωτικού Χρέους
8. ΥΠΟΙΚ - Κωδικοποίηση Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα
9. ΥΠΟΙΚ - Κωδικοποίηση φορολογίας 
περιουσίας
10. ΥΠΥΓ - Δωρεά και μεταμόσχευση ορ-
γάνων, ιστών και κυττάρων

11. ΥΠΥΓ - Πλαίσιο λειτουργίας φαρμακευ-
τικών συλλόγων
12. ΥΠΥΓ - Προγράμματα υποστήριξης
ανέργων
13. ΥΠΥΓ - Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
14. ΥΠΕΝ - Αστική ανάπλαση και αναζωο-
γόνηση
15. ΥΠΕN - Σύσταση εθνικής ρυθμιστικής
αρχής για τα απόβλητα και τα ύδατα
16. ΥΠΕΝ - Κωδικοποίηση πολεοδομικής
νομοθεσίας
17. ΥΠΔΙΚ - Νέο πλαίσιο πόθεν έσχες
18. ΥΠΔΙΚ - Χάρτης διοικητικής δικαιοσύνης
19. ΥΠΨΗΦ/ΥΠΕΣ - Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας - Σχέσεις κράτους - πολίτη
20. ΥΠΠΟ/ΥΠΨΗΦ - Πλαίσιο διακυβέρνη-
σης της οπτικοακουστικής πολιτικής

21. ΥΠΠΟ - Νέο πλαίσιο λειτουργίας των
μουσείων
22. YΠΠΟ - Απασχόληση στον πολιτιστικό
τομέα, ορισμός του καθεστώτος των
«επαγγελματιών στον δημιουργικό ή πολι-
τιστικό κλάδο» και των αναλογικών φορο-
λογικών κινήτρων και κινήτρων κοινωνι-
κής ασφάλισης
23. ΥΠΤΟΥΡ - Νομοθετική ρύθμιση για τη
θεσμοθέτηση και θέση σε λειτουργία της
πλατφόρμας E-MHTE/ mydigitaltourism
24. ΥΠΤΟΥΡ - Ανάπτυξη ενιαίου συστήμα-
τος ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων
και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύ-
ματα (e-visitor)
25. ΥΠΤΟΥΡ - Σύσταση Κέντρου Έρευνας
και Παρακολούθησης για τον Παράκτιο και
Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο
26. ΥΠΑΓΡΟΤ - Εκσυγχρονισμός θεσμικού
πλαισίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
27. ΥΠΑΓΡΟΤ - Αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
28. ΥΠΑΓΡΟΤ - Εκσυγχρονισμός θεσμικού
πλαισίου επαγγελματικότητας στον κλάδο
αλιείας
29. ΥΠΑΙΘ - Διατάξεις για την εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρία με έμφαση στη συμ-
περιληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση
30. ΥΠΑΙΘ - Νέα κριτήρια επιλογής εκπαι-
δευτικών

Από το μπαράζ νομοσχεδίων που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση ξεχωρίζει αυτό που
αφορά αλλαγές στο πόθεν έσχες, που βρί-
σκεται ψηλά στην κοινοβουλευτική ατζέν-
τα και προβλέπει τη διασύνδεση της αρμό-
διας Αρχής με τα πιστωτικά ιδρύματα,
ώστε να υπάρχει άμεση και απευθείας
ενημέρωσή της και έλεγχος των συναλλα-
γών κάθε υπόχρεου να υποβάλλει ετησίως
τη σχετική δήλωση. 

«Αύξηση μισθών, πολιτικές με κοινωνικό 
πρόσημο, στέγη για νέους»

Τα 30 νομοσχέδια, από όλα τα υπουργεία, που έρχονται 
στη Βουλή τις επόμενες ημέρες 

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα επιμείνουν στην προβολή του απολογισμού των
κυβερνητικών πεπραγμένων από το 2019 έως και σήμερα, ενώ έμφαση θα
δοθεί στο πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, επικεντρωμένο στο τρίπτυ-
χο «αύξηση μισθών, πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο, στέγη για νέους». 
Πληθώρα νομοσχεδίων ψηφίστηκαν και το 2022, καθώς από την Ολομέλεια
πήραν το «πράσινο φως» 131 σχέδια νόμου, στα οποία εισήχθησαν 150 τρο-
πολογίες.  Επί τάπητος στη σημερινή σύσκεψη και το πρόγραμμα των πε-
ριοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αναμένεται να βρεθεί σε όσο το
δυνατόν περισσότερες περιφέρειες της χώρας το επόμενο διάστημα. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα Θεοφάνια ο πρωθυπουργός δεν απο-
κλείεται να μεταβεί στη Γαύδο, ενώ στο ημερολόγιο των περιοδειών
έχουν ήδη εγγραφεί για τα μέσα Ιανουαρίου η Ανατολική Μακεδονία και
η Θράκη -με σημαντικό σταθμό τον Έβρο- και εν συνεχεία τα Ιωάννινα
και η Λάρισα.

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ

Κορύφωση 
του κυβερνητικού έργου 
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Α
κόμη και το «Der Spiegel»
μπορεί να ζητήσει συγγνώμη, ο
ΣΥΡΙΖΑ όμως... ποτέ! Μπορεί
λοιπόν το γερμανικό περιοδικό

έπειτα από μήνες έρευνας να αποφάσισε
να «κατεβάσει» τελικώς τα κείμενα που μι-
λούσαν για την υποτιθέμενη «μικρή Μα-
ρία» του Έβρου που βρήκε... τραγικό θά-
νατο «αβοήθητη από τις ελληνικές Αρχές»,
διασύροντας διεθνώς την Ελλάδα ως
ανάλγητη, στην Κουμουνδούρου όμως κά-
νουν σαν να μην «άκουσαν» και συνεχί-
ζουν στην ίδια κατεύθυνση που είχαν χα-
ράξει σχετικά με το θέμα.

Ο Χρήστος Σπίρτζης σε διαδοχικές του εμ-
φανίσεις αρνείται κατηγορηματικά οποιαδή-
ποτε αυτοκριτική εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ που
υιοθέτησε τη συγκεκριμένη ψευδή είδηση, δί-
νοντάς της «αξιοπιστία» στο εξωτερικό και
«σηκώνοντας» και ο ίδιος το θέμα διεθνώς.

«Όχι μόνο δεν έχουμε κάνει αυτοκριτική»,
έλεγε χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Προστα-
σίας του Πολίτη της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, αντίθετα
όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι υπάρχει η περί-
φημη «μικρή Μαρία» άφησε τους πάντες

άφωνους στο πάνελ λέγοντας «και βέβαια
υπήρχε».

Τι και αν ο Γιώργος Κουμουτσάκος, χωρίς
ένταση, παρακαλούσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να ανακαλέσει... Εκείνος επέμενε «οι γο-
νείς και άλλοι μάρτυρες καταθέτουν ότι υπήρ-
χε», ενώ καλούμενος να εξηγήσει γιατί το γερ-
μανικό περιοδικό κατέβασε τα σχετικά κείμε-
να, μιλώντας μάλιστα για «επινοημένη ιστο-
ρία», ο Σπίρτζης σημείωσε «δεν ξέρω γιατί κα-
τέβασε τα άρθρα».

Τον Χρήστο Σπίρτζη πάντως εγκάλεσε για τη
στάση του ΣΥΡΙΖΑ και ο υπουργός Επενδύσε-
ων και Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σε τη-

λεοπτικό πάνελ την Τρίτη. Εκείνος μάλιστα σε
πολύ σκληρότερη γλώσσα από αυτήν που χρη-
σιμοποίησε ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

«Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό αγγίζει
τα όρια της προδοσίας. Οι γονείς στην αρχή
έλεγαν ότι υπάρχει το παιδάκι. Όταν τους ρώ-
τησαν “πού έχετε θάψει το παιδάκι;”, δεν ήξε-
ραν. Όταν τους είπαν “δείξτε μας μια φωτογρα-
φία”, δεν είχαν. Όταν τους είπαν “δείξτε μας
ένα ρούχο”, δεν είχαν. Πρέπει να ζητήσει ο
ίδιος ο Τσίπρας συγγνώμη», ανέφερε ο Γεωρ-
γιάδης, με τον Χρήστο Σπίρτζη να το ρίχνει
στο... σορολόπ.

«Η νησίδα δεν ήταν τουρκική. Δεν ήταν

αξιόπιστη η έρευνα, ενώ υπήρχε απόφαση να
πάνε οι ελληνικές υπηρεσίες να διασώσουν.
Δεν υπήρχε από πουθενά διάψευση ότι δεν
υπήρχε το κοριτσάκι». 

Και αφού ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ δεν
μπορούσε με κανέναν τρόπο να υποστηρί-
ξει την ύπαρξη της «μικρής Μαρίας» και
ακολούθως τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε
να πετά την μπάλα στην... κερκίδα, εστιά-
ζοντας στην κυριαρχία του εδάφους όπου
«πέθανε» το υποτιθέμενο παιδί: «Προδοσία
είναι να καλείς τις τουρκικές υπηρεσίες σε
ελληνικό έδαφος. 

Ακόμη και αν όλα αυτά που λέει ο κ. Γεωρ-
γιάδης είναι αλήθεια, το ζήτημα είναι τι κά-
νουν οι δικές μας υπηρεσίες και η δική μας
κυβέρνηση. Είπαν ότι η νησίδα δεν είναι ελ-
ληνική. Όταν εμείς τους αποκαλύψαμε ότι
είναι δηλωμένη στο Ελληνικό Κτηματολόγιο,
βγήκαν να αμφισβητήσουν τα στοιχεία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σπεκουλάρισε στη συγκεκριμένη υπόθεση
κάνοντας κακό στην εικόνα της χώρας και στο εξωτερι-
κό και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, προσδοκώντας
μικροκομματικά οφέλη. Η υπόθεση αποδείχτηκε κατα-
σκευασμένη εξολοκλήρου και μάλιστα με εμφανείς τις
πτυχές προβοκάτσιας από ξένα κέντρα.

Συγκεκριμένα, η μοναδική πηγή ενημέρωσης για
τους 38 πρόσφυγες του Έβρου, η λεγόμενη και αρχηγός
Μπάιντα (Baidaa S.), που διατηρούσε επαφή με τα ΜΜΕ
και τις ΜΚΟ, πλέον, σύμφωνα με το «Spiegel», ζει στην
περιοχή Ρηνανίας - Παλατινάτου. Μαζί με άλλους από
την ομάδα του Έβρου μεταφέρθηκε στη Δράμα, όμως
λίγο αργότερα από το TikTok ανέβασε βίντεο από πτήση
με αναχώρηση από Αθήνα με το αεροπλάνο της γραμμής
γράφοντας: «Έφτασα στη Γερμανία, ήταν ένας μακρύς

αγώνας». Το βίντεο μπορεί να διαγράφηκε, αλλά τα
ερωτήματα μένουν. Πώς μπόρεσε να πάρει η συγκεκρι-
μένη τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψει; Ούτε για
αυτό όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είπε κουβέντα.

Ο μοναδικός -από τον περίγυρο έστω του ΣΥΡΙΖΑ- που
βρέθηκε να ζητήσει μια συγγνώμη για τη συγκεκριμένη

υπόθεση ήταν η... Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της στα
social media, στην οποία ανέφερε: «Στην εκπνοή του
χρόνου, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί κι εγώ -
όπως τόσοι άλλοι- πίστεψα την ιστορία της “μικρής Μα-
ρίας” από τον Έβρο. Οι προθέσεις μου ήταν ειλικρινείς,
αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Ειλικρινά λυπάμαι.
Εύχομαι το 2023 να βρούμε τη δύναμη να ζητάμε συγ-
γνώμη όταν σφάλλουμε και να προσπαθούμε να διορ-
θώνουμε τα λάθη μας».

Αντίθετα με την προτροπή της δημοσιογράφου, στον
ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν προσκολλημένοι στη λογική «μην
αφήνεις μια μικρή λεπτομέρεια να σου χαλάσει μια
ωραία ιστορία» αλλά και εκείνης που αναφέρει πως
«όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το
χειρότερο για εκείνη».

Η αρχηγός έφυγε σαν... κυρία με το αεροπλάνο της γραμμής και ζει στη Γερμανία

Η «μικρή Μαρία»
και η επιμονή
του ΣΥΡΙΖΑ
στον διασυρμό της χώρας

Το «Spiegel» ζήτησε συγγνώμη και κατέβασε τα «ρεπορτάζ», 
όμως η Κουμουνδούρου και ο Σπίρτζης συνεχίζουν 

με την υπόθεση των 38 προσφύγων στον Έβρο 
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Μ
όνο απαρατήρητη δεν πέρασε από
τη Χαριλάου Τρικούπη η πρόσφα-
τη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα
στη Βραζιλία, ως προσκεκλημέ-

νου στην ορκωμοσία του προέδρου Λούλα. Ιδι-
αίτερα, δε, μετά τη θετική υποδοχή που είχε το
αποτέλεσμα των επαφών του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ με προβεβλημένους ηγέτες της Λατινικής
Αμερικής που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύ-
πωμα στην αριστερή διακυβέρνηση. 

Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα, όμως, εκτός
από την ενίσχυση του προφίλ του σε διεθνές
επίπεδο, είχε σαφή στόχο την ενδυνάμωση της
προσπάθειας που κάνει στο εσωτερικό, ώστε
να αναδειχθεί ως ο ηγέτης της Κεντροαριστε-
ράς, όπου το μόνο του εμπόδιο είναι το ΠΑΣΟΚ.
Στο πλαίσιο αυτό, αν και δημοσίως δεν πρόκει-
ται κανείς να το παραδεχτεί, ο Νίκος Ανδρου-
λάκης ετοιμάζει τη δική του απάντηση, σε χα-
μηλότερο βεληνεκές αλλά με ιδιαίτερους συμ-
βολισμούς. 

Την ώρα, λοιπόν, που ο κ. Τσίπρας την ημέρα
του εορτασμού των Θεοφανίων θα βρίσκεται
πιθανότατα στον Πειραιά, ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ θα βρίσκεται στο Φανάρι της Κωνσταντι-
νούπολης, καλεσμένος του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου. Σε μια στιγμή που η
ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κλιμα-
κώνεται, ο κ. Ανδρουλάκης που έχει τοποθετη-
θεί με σκληρή γλώσσα για την ανάγκη επιβο-
λής αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία από
την ΕΕ, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί και
να ανταλλάξει απόψεις με εκπροσώπους της
ελληνικής ομογένειας. 

Είναι εύλογο πάντως ότι στη Χαριλάου Τρι-
κούπη αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκριση
Ανδρουλάκη σε επίπεδο πολιτικού βεληνε-

κούς μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, αφού εκ
των πραγμάτων είναι μια άνιση σύγκριση, κα-
θώς έχει απέναντί του έναν νυν και έναν πρώην
πρωθυπουργό. Εμμένουν, όμως, στην κριτική
της πολιτικής τους ενώ οι επικοινωνιακές προ-
σπάθειες συντείνουν στην ενίσχυση του ηγετι-
κού του προφίλ και κυρίως στη διαφορετικότη-
τα των προτάσεων που καταθέτει στο τραπέζι
του πολιτικού διαλόγου. 

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης θα
αξιοποιήσει στο έπακρο την εμπειρία του από
το Ευρωκοινοβούλιο και τις «πόρτες που έχει
ανοίξει» προβάλλοντας τα θέματα που απα-
σχολούν τη χώρα αλλά και αντίστοιχα μεταφέ-

ροντας στο εσωτερικό πολιτικές με ευρωπαϊκό
«αέρα». Αυτό, όπως λένε στελέχη που γνωρί-
ζουν καλά τον τρόπο σκέψης του, είναι ένα από
τα «δυνατά του χαρτιά», προσθέτοντας πως, αν
αυτό κάποιοι σκόπιμα δεν το διακρίνουν, πολύ
σύντομα θα φανεί η διαφορά.

Εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι,
όπως λένε, να «μπει ένα τέλος» σε κάθε συ-
ζήτηση που βάζει το ΠΑΣΟΚ στο ίδιο κάδρο
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν, μάλιστα, ότι αυτό
γίνεται σκόπιμα και από τη ΝΔ, για αυτό και
επιμένουν στη λογική ότι «η ΝΔ είναι ο χο-
ρηγός του ΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι ο χορηγός της ΝΔ». Όπως είναι φυσι-

κό, οι δεξαμενές ψήφων για το ΠΑΣΟΚ είναι
ο ΣΥΡΙΖΑ και το τμήμα των αναποφάσιστων.
Οι τελευταίοι, όμως, διεκδικούνται από
όλους και η μάχη αναμένεται να είναι όχι
μόνο σκληρή αλλά όπως φαίνεται και χωρίς
κανόνες. Προς το παρόν αναζητούνται τρό-
ποι, προκειμένου οι διαχωριστικές γραμ-
μές με ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ να είναι ευδιάκριτες,
κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εφικτό.
Είτε επειδή οι μηχανισμοί των πολιτικών
τους αντιπάλων είναι πιο ισχυροί, άρα και
πιο αποτελεσματικοί, είτε το περιεχόμενο
της ρητορικής τους απλώς «μπάζει νερά»…
τουτέστιν δεν πείθει!

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Τσίπρας Βραζιλίας VS 
Ανδρουλάκη Βρυξελλών

Στο ΠΑΣΟΚ δεν πλήττεις ποτέ… και γενικώς δεν είναι
και υπέρμαχοι της «ησυχίας». Αυτά είναι δυο στοιχεία
γνωστά και διαχρονικά. Το μόνο που τους έλειπε
ήταν μια εσωκομματική κόντρα για τις drag
queens! Και το κατάφεραν. Και δεν μιλάμε
για «όποιες και όποιες» αλλά για εκείνες
που κλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη να διαβά-
σουν χριστουγεννιάτικες ιστορίες σε παι-
διά ηλικίας 3-13 ετών. Όλα ξεκίνησαν όταν
η νέα τομεάρχης Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ
Κατερίνα Λάσπα εξέφρασε μέσω του προσωπι-
κού της λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα την αντίθε-
σή της γράφοντας: «Σήμερα drag queens θα διαβάσουν
παραμύθια σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού της
Θεσσαλονίκης. Αθλιότητα. Ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει

στον εαυτό του. Κανένας, όμως, δεν έχει το δικαίωμα με
πλάγιο τρόπο να επιβάλει τέτοια πρότυπα σε παιδάκια».

Η δήλωση αυτή, πέρα από τη φασαρία που προκάλε-
σε, ουσιαστικά είχε ως αποτέλεσμα να πάρει η

κ. Λάσπα το βάπτισμα του πυρός στο «πασο-
κικό σύμπαν» (σ.σ.: δεν ήξερε, δεν ρώταγε;). 

Μάλιστα ο αναπληρωτής γραμματέας Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων του κόμματος
Γιάννης Βήκας πήρε τη σκυτάλη και έγραψε

ότι «η ομοφοβία και η τρανσφοβία καταγγέλ-
λονται απερίφραστα από το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά,

όχι στο όνομά μου οι δηλώσεις της κ. Λάσπα… Όταν, δε,
ο κακοποιητικός λόγος προέρχεται από στελέχη του
κόμματος, δεν εκφράζονται σε καμία περίπτωση οι
αξίες της Σοσιαλδημοκρατίας, για τις οποίες τόσο αγώ-

να κάνουμε, ώστε να διαλυθούν τα στερεότυπα και οι
διακρίσεις στις κοινωνίες μας. Σε αυτήν την περίπτωση
η διαδικασία που ακολουθείται είναι μία χωρίς αστερί-
σκους». Δηλαδή, η Λάσπα γκρέμισε τη Σοσιαλδημο-
κρατία! Ουαί υμίν!

Σύντροφοι, ψυχραιμία! Ήδη πέσατε στη «λούμπα» για
την οποία κατηγορείτε όλους τους άλλους και ρίχνετε
νερό σε έναν μύλο αντιπαράθεσης που θα έπρεπε να εί-
ναι άδειος. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με τον
υπερβολικό τρόπο που γίνεται η υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων αυτών των κοινωνικών ομάδων δημιουρ-
γούνται μεσομακροπρόθεσμα τα εντελώς αντίθετα απο-
τελέσματα. Χώρια που οι πιο υποψιασμένοι πίσω από
τέτοιες φανατικές συμπεριφορές διακρίνουν απλώς
ψηφαλάκια!..

Μάγκες και κούκλες! Σφαγή για τις drag queens

Τσίπρας και Ανδρουλάκης επιχειρούν να
θολώσουν τα νερά και επιδίδονται σε έναν
αγώνα δρόμου προβολής -ο καθένας από
την πλευρά του- των πολιτικών τους προ-
φίλ. Στόχος είναι να αποδείξουν ποιος έχει
το διεθνές κύρος και το βαρύ πολιτικό
εκτόπισμα ενός ηγέτη της Κεντροαριστε-
ράς. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο το προσε-
χές διάστημα θα πουλήσουν επικοινωνια-
κά μια δήθεν -μεταξύ τους- πολιτική κόν-
τρα, αφού το αφήγημα της μελλοντικής
τους συνεργασίας τούς στερεί δημοσκοπι-
κούς πόντους. Με αυτό τον πολιτικό τακτι-
κισμό ευελπιστούν να τριχοτομήσουν το
εκλογικό σώμα, σπάζοντας όσο μπορούν
το ποσοστό της ΝΔ για την πρώτη Κυριακή. 

Κ.Τ. 

Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ θα

αξιοποιήσει την
εμπειρία του από το

Ευρωκοινοβούλιο
μεταφέροντας στο

εσωτερικό πολιτικές
με «αέρα» Ευρώπης

Η στημένη πολιτική κόντρα  
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Δίνουν μεγάλη σημασία  

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, υπάρ-
χουν και άλλοι δύο βασικοί λόγοι για να καθυ-
στερήσουν οι εκλογές. Ο πρώτος έχει να κάνει
με το σενάριο του υπουργείου Οικονομικών για
την επενδυτι-
κή βαθμίδα
στο πρώτο τρί-
μηνο-τετρά-
μηνο του 2023,
που θα δώσει
έναν άλλον αέ-
ρα στην οικονομία. Ο δεύτερος ακούει στο όνο-
μα «κορονοϊός», που δυστυχώς μπαίνει ξανά
στη ζωή μας και ίσως επιφέρει νέα περιοριστικά
μέτρα. Θα ήθελε κάποιος πρωθυπουργός να
διενεργήσει εκλογές σε μήνα που έχει ακόμη
κρύο και μέτρα; Μάλλον όχι. 

Ευρωπαίος ΥΠΟΙΚ 
της χρονιάς για το ’23 
ο Σταϊκούρας!

Την πλέον τιμητική διάκριση από το περιοδι-
κό «The Banker» του Ομίλου Financial Times
απέσπασε ο Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς ανα-
κηρύχθηκε «υπουργός Οικονομικών της χρο-
νιάς 2023 στην Ευρώπη»! Ο ίδιος με δηλώσεις
του ανέφερε ότι η διάκριση αυτή αποτελεί ξε-
χωριστή τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για τη
χώρα, καθώς αντικατοπτρίζει την αναγνώριση
και την επιδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας
για την πρόοδο και τις επιδόσεις της χώρας μας
στο πεδίο της οικονομίας.

Προσοχή στις τελικές
επιλογές...  

Πάντως, το γεγονός ότι στη Νέα Δημοκρατία
δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι λίστες των υποψή-
φιων βουλευτών στις εθνικές εκλογές -μου λένε
για τεράστιο όγκο ονομάτων- δείχνει ότι γίνεται
διεξοδική δουλειά για να μην έχουμε και πάλι
φαινόμενα «Πάτση», αλλά σημαίνει και την κεν-
τρική στόχευση να μη χαθεί καμία ψήφος μέσα
από τις τελικές επιλογές. 

Η επιστροφή του γενικού γραμματέα Παύλου
Μαρινάκη στις επάλξεις μετά τις εορτές θα επι-
ταχύνει λίγο τα πράγματα, αλλά αυτό που θα
αποφασίσει θα είναι το Μέγαρο Μαξίμου. 

Μεγάλη συγκέντρωση στο Μαρκόπουλο
από τον Βασίλη Οικονόμου

Παλιός πολιτευτής μεγά-

λης περιφέρειας που είχε

προσχωρήσει στο στρατόπε-

δο υπουργού ως επιτελάρχης

του έχει καταλάβει ότι δεν θα

καταφέρει να βγει βουλευτής ο

«πρώην» κραταιός υπουργός

και μετακόμισε σε άλλον κρα-

ταιό βουλευτή της ίδιας περιφέ-

ρειας. «Δεν τραβάει», έλεγε και

ξαναέλεγε σε φίλους του στις

γιορτές. Για αυτό και πήγε στα

σίγουρα. Τώρα θα μου πείτε για-

τί τέτοια πρεμούρα για τον

πρώην πολιτευτή. Απλώς είχε

καταφέρει κάποτε να πάρει κα-

μιά 10άρα χιλιάδα ψήφους και

έτσι είναι αρεστός... 

Στην Εύβοια ο Μαρινάκης, ίσως
στην Κομοτηνή ο Μητσοτάκης

Στην Εύβοια λέει να κατευ-
θυνθεί ο γενικός γραμματέας
της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης
την επόμενη εβδομάδα, σε μια
προσπάθεια να ξεκινήσει και
πάλι τις περιοδείες και να
υπάρξει μια αποτελεσματική
κινητοποίηση στο νησί με ση-
μαντικές επαφές με παράγον-
τες της αυτοδιοίκησης αλλά
και κομματικά στελέχη. Βέ-
βαια, όπως μαθαίνω, στο Μέ-
γαρο Μαξίμου υπάρχει η σκέ-
ψη να γίνει περιοδεία του
πρωθυπουργού στον Νομό
Κομοτηνής. Το συμπέρασμα:
αρχίζουν ξανά φουλ οι περιο-
δείες στη ΝΔ. 

Χ
αμός έγινε στο πάρτι του Βασίλη Οικονόμου που
πραγματοποιήθηκε στο KWABA στο Μαρκό-
πουλο Μεσογαίας. Η ανταπόκριση του κόσμου
ήταν άμεση και, σύμφωνα με την Τροχαία που

ρύθμιζε την κυκλοφορία προς τον πολυχώρο, εκτιμάται
ότι είχαμε γύρω στα 3.500 άτομα.

Ασφαλώς αυτοί που έκλεψαν τις εντυπώσεις στη συγ-
κέντρωση του Βασίλη Οικονόμου ήταν οι υπουργοί που
κατέφθασαν για να τιμήσουν με την παρουσία τους τον
φίλο και συναγωνιστή τους. Εκεί βρέθηκαν ο Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Θανάσης
Πλεύρης, η Μίνα Γκάγκα, ενώ έδωσαν το «παρών»
όλοι οι δήμαρχοι της περιφέρειας αλλά και αντιπερι-
φερειάρχες. 



Τη νέα σύνθεση διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής
για το 2023 ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας,
αισιοδοξίας και ελπίδας για μια νέα δυναμική χρονιά.
Στα αξιοσημείωτα καταγράφουμε το γεγονός ότι
έχουν μείνει εκτός των θέσεων των αντιπεριφερειαρ-
χών όσοι έχουν ακουστεί ότι είναι πιθανό να είναι
υποψήφιοι βουλευτές ή δήμαρχοι, προφανώς λόγω
της σχετικής «οδηγίας» από το Μοσχάτο
ή γιατί θέλουν να ασχοληθούν πε-
ρισσότερο με τον δήμο τους.

Έτσι, ο Γιώργος Δημόπου-
λος και η Βασιλική Μπόγρη
δεν βρίσκονται πλέον στις λί-
στες των αντιπεριφερειαρ-
χών, καθώς, σύμφωνα με
πληροφορίες, θα είναι υποψή-
φιοι στις βουλευτικές εκλογές ο
πρώτος και στις αυτοδιοικητικές εκλογές
η δεύτερη. Ενώ και η Μαρία Κουρή, που ακούγεται
ότι μπορεί να είναι υποψήφια βουλευτής, έγινε εντε-
ταλμένη σύμβουλος. Κατά τ’ άλλα, η διοίκηση της πε-
ριφέρειας διατηρεί σε μεγάλο βαθμό ίδια την ισχυρή
σύνθεσή της με τον Γιώργο Βλάχο στον Κεντρικό Το-
μέα, τη Λουκία Κεφαλογιάννη στον Βόρειο, τον Αν-
δρέα Λεωτσάκο στον Δυτικό, τη Δήμητρα Νάνου στον
Νότιο Τομέα Αθηνών, τη Σταυρούλα Αντωνάκου στον
Πειραιά, τον Σταύρο Βοϊδονικόλα στα Νησιά, τον Θα-
νάση Αυγερινό στην Ανατολική Αττική και τον Λευτέ-
ρη Κοσμόπουλο στη Δυτική Αττική.

Στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες παραμέ-
νουν οι Νικόλαος Πέππας Οικονομικών, Βασίλης
Κόκκαλης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλον-
τος, Χάρης Ρώμας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ιωάν-
νης Κεχρής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας, Ηλίας Γρηγορίου Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας, Βασίλης Γιαννακόπουλος Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Χαράλαμπος Αλεξανδράτος Παιδείας,
Πολυτίμη Λεονάρδου Κοινωνικής Πολιτικής και Πο-
λιτισμικής Ανάπτυξης. 
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Θυμάστε που ο προ-
πονητής του Πανα-
θηναϊκού Βασίλης
Δανιήλ είχε δηλώσει
πως είναι εκατό χρό-
νια μπροστά; Ε, η Ελί-
ζα Βόζεμπεργκ στις
ευχές της για τον νέο
χρόνο βρέθηκε δέκα
χρόνια μπροστά. Ένα λάθος στο πληκτρο-
λόγιο, όπου αντί να πατήσει 2 πάτησε 3,
την έκανε να εύχεται καλή χρονιά για
το… 2033. «Καλό κι ευλογημένο το 2033!
Καλή χρονιά!», έγραψε η Ελληνίδα ευρω-
βουλευτής και το Twitter πήρε φωτιά.
«Τι έγινε, ρε παιδιά; Πόσο ήπια; Λίγο τα
μάτια είπα να κλείσω το βράδυ και ξύπνη-
σα καμιά δεκαριά χρόνια μετά», λέει
ένας. «Έως τότε δεν παίζει να δούμε καλή
χρονιά;», γράφει κάποιος άλλος. «Είστε
πολύ μπροστά από την εποχή σας τελι-
κά…», συμπληρώνει ένας τρίτος, ενώ ο
τέταρτος το τερματίζει: «Θα συμφωνή-
σω... Το 2022 ήταν σαν 10 χρόνια μαζί».
Μετά τον βομβαρδισμό η κυρία Βόζεμ-
περγκ έκανε τη διόρθωση: «Οκ, παιδιά, εκ
λάθους το 2033, έλεος! Προφανώς 2023
ήθελα να γράψω… Καλή χρονιά!».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι γνωστός φιλό-
ζωος και το αποδεικνύει. Ο άλλοτε υπουρ-
γός του ΠΑΣΟΚ βρήκε ένα αδέσποτο σκυ-
λάκι στον δρόμο και το μάζεψε, ενώ έσπευ-
σε αμέσως να
κάνει έκκλη-
ση σε όποιον
ενδιαφέρεται
να το αποκτή-
σει, καθώς ο
ίδιος έχει δύο
ακόμη σκυ-
λάκια.
Έτσι λοιπόν
προχώρησε
σε μια ανάρτηση στο Twitter στην οποία
αναφέρει: «Όποιος το θέλει, θα το λατρέ-
ψει. Είναι ημίαιμο κοκόνι. Είναι 6 κιλά,
ενός-ενάμισι έτους. Το πιο γλυκό σκυλάκι
που έχω γνωρίσει. Το έσωσα από τον δρόμο,
αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κρατήσω
γιατί έχω άλλα δύο. Το μόνο που θα σας
προσφέρει είναι αγάπη. Το εγγυώμαι».

Ο «καλός καπετάνιος»
Παύλος Χρηστίδης

Σε «man to man» 
το γυρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δέκα χρόνια 
μπροστά η Ελίζα

Έκκληση Λοβέρδου για
αδέσποτο σκυλάκι

Η νέα δυναμική
διοίκηση Πατούλη
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Στις δύσκολες πολιτικές στιγμές ενός πολιτι-
κού αρχηγού οι «πονηροί κόβουν λάσπη», δη-
λαδή κρατούν αποστάσεις, κρύβονται και όταν
περάσει η μπόρα βγαίνουν μπροστά και το παί-
ζουν τιμητές των πάντων. Όμως, ο καλός κα-
πετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ΠΑΣΟΚ
δεν μπορούσε να ξεφύγει από τις πολιτικές
φουρτούνες και ένας από τους καλούς καπε-
τάνιους αδιαμφισβήτητα είναι ο Παύλος Χρη-
στίδης. Από την πρώτη στιγμή που έσκασε η
υπόθεση Καϊλή δεν έκανε βήμα πίσω. Κάθε
μέρα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή να υπε-
ρασπίζεται το κόμμα, όταν κάποιοι άλλοι σφύ-
ριζαν αδιάφορα, ενώ στα εύκολα κραδαίνουν
το «πασοκόμετρο». Συντρόφια, μην το ξεχνά-
τε… μας βλέπουν! 

Σιγά μην έβαζε θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ
να το άφηνε να πέσει κάτω. Μετά τη φασαρία
που έχει γίνει με τα πτυχία των καλλιτεχνικών
σπουδών, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο
της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος που
υποβαθμίζει τα πτυχία, είχε με τη σειρά του
συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Θεάματος Ακροάματος. Είχε προηγηθεί επί-
σκεψή του στο Εθνικό Θέατρο. Χαρακτήρισε
απαράδεκτο το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα
που εξισώνει τους καλλιτέχνες με αποφοί-
τους Λυκείου και με διπλωματικό τρόπο πρό-
τεινε διάλογο για να βρεθεί, όπως είπε, «ο
βέλτιστος τρόπος να επιλυθεί αυτό το ζήτημα,
το οποίο σημειωτέον υπάρχει πάρα πολλά
χρόνια και με κυβερνητική αβελτηρία φτάσα-
με εδώ που φτάσαμε».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Υποψήφιος 
ο Παπαθανάσης 
στον Βόρειο Τομέα

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-

φορίες της «Political», ο Νίκος Παπαθα-

νάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτι-

κές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ, θα είναι υποψήφιος στις

εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα. Πρό-

κειται για έναν αεικίνητο άνθρωπο, εργάτη της πολιτικής.

Η εργασία του στο υπουργείο εκτιμήθηκε από το Μαξί-

μου και σήμερα θα ανακοινωθεί επισήμως η υποψηφιό-

τητά του. Εχθές είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσο-

τάκη στο Μ.Μ. και πήρε το πράσινο φως. 
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Λ
ίγο μετά την τοποθέτηση του διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα για την ανάγκη
δημιουργίας πέμπτου πόλου στο

εγχώριο τραπεζικό σύστημα, μαθαίνουμε ότι
οι διεκδικητές της θέσης έχουν μπει για τα
καλά στον στίβο μάχης και ετοιμάζονται για
ένα πολύ ενδιαφέρον 2023. Συγκεκριμένα, η
στήλη πληροφορείται ότι οι κύριοι Αλέξαν-
δρος Εξάρχου (φωτό πάνω) και Δημήτρης
Δημόπουλος (φωτό κάτω, Παγκρήτια Τράπε-
ζα) είναι πολύ κοντά σε συμφωνία που θα συ-
ζητηθεί στην αγορά και σίγουρα θα δώσει πο-
λύ μεγάλο προβάδισμα στη διεκδίκηση -αρ-
χικά- της πέμπτης θέσης. Και επειδή πολλοί
θα σπεύσετε να σκεφτείτε τη συνώνυμη με
την πρωτεύουσα τράπεζα, εμείς σας λέμε ότι
αυτό έχει μείνει πολύ πίσω, σε αντίθεση, δη-
λαδή, με τράπεζα-στόχο που δραστηριοποι-
είται σε δάνεια στη βαριά βιομηχανία της χώ-
ρας. Θυμίζουμε, εξάλλου, ότι ο κύριος Δημό-
πουλος με τον αείμνηστο Τουρκολιά ήταν
«μανούλες» σε αυτή την κατηγορία δανείων
όσο διοικούσαν την Εθνική Τράπεζα.

Στ. Σταυράκογλου:
Νέα δυνατή
υποψηφιότητα
για τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης 

Αν και ακόμη είναι νωρίς για τις

δημοτικές εκλογές, όλα δείχνουν

ότι για τον Δήμο Αλεξανδρούπο-

λης έχει κλειδώσει μια πολύ

ισχυρή «γαλάζια» υποψηφιότητα

και αναφερόμαστε στον Σταύρο

Σταυράκογλου. Ο κ. Σταυράκο-

γλου ετοιμάζεται να ηγηθεί μιας

αυτοδιοικητικής προσπάθειας με

στόχο την ηγεσία του Δήμου Αλε-

ξανδρούπολης με τις ευλογίες

της Νέας Δημοκρατίας. Εμπειρό-

τατο στέλεχος, πρώην πρόεδρος

της ΝΟΔΕ (Νομαρχιακής Επιτρο-

πής ΝΔ Έβρου) , πρώην πρό-

εδρος του Οργανισμού Λιμένος

Αλεξανδρούπολης και πρώην

πρόεδρος της Συνεταιριστικής

Τράπεζας Έβρου, με την παρου-

σία του αναμένεται να αλλάξει

πολλούς συσχετισμούς στην υπό

διαμόρφωση αυτοδιοικητική

σκακιέρα. Ο Σταύρος Σταυράκο-

γλου πάντως έχει υπηρετήσει την

Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη θέ-

ση του γενικού γραμματέα του

Δήμου Αλεξανδρούπολης (επί

δημαρχίας Βαγγέλη Λαμπάκη),

αλλά έχει υπάρξει και σε άλλες

επιτελικές θέσεις όπως η διοίκη-

ση του Οργανισμού Λιμένος.

Περιπέτεια υγείας 
για τον Ν. Βούτση
Νέα περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει
ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος νοσηλεύεται στο
ΓΝΑ με κολπική μαρμαρυγή. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Αυγής», ο τέως πρόεδρος της
Βουλής εισήχθη στο ΓΝΑ την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς. Να ευχηθούμε ολόψυχα να ξε-
περάσει κάθε πρόβλημα ο πρώην πρόεδρος της
Βουλής και να επιστρέψει δριμύτερος στα κα-
θήκοντά του… 

Δυνατός απολογισμός 
του υπ. Υποδομών 
και Μεταφορών

Με την ανάρτηση ενός περιεκτικού βίν-
τεο στα social media ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής
περιγράφει πώς άλλαξε μέσα σε 3,5 χρό-
νια η Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει η ανάρτηση: 
� Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε
εκπονήσαμε ένα ολοκληρωμένο και συνε-
κτικό σχέδιο τόσο στον τομέα των υποδο-
μών όσο και στον τομέα των μεταφορών.
� Το σχέδιο αυτό το υλοποιούμε με συνέ-
πεια και αποφασιστικότητα.
� Καταρτίσαμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
έργων ύψους 13 δισ. ευρώ, από τα οποία
καταφέραμε να δημοπρατήσουμε πάνω
από 10 δισ. και να συμβασιοποιήσουμε
σχεδόν τα 5 δισ.
� Ξεμπλοκάραμε εμβληματικές υποδομές
που βάλτωναν για χρόνια.
� Βάλαμε μπρος νέα μεγάλα έργα σε ολό-
κληρη τη χώρα, στηρίζοντας εμπράκτως
την περιφερειακή ανάπτυξη.
� Ενισχύσαμε τις δημόσιες αστικές συγ-
κοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
� Ξεκινήσαμε τα έργα «νέας γενιάς» πάνω
στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της
προστασίας του περιβάλλοντος.
� Εδώ και τριάμισι χρόνια αλλάζουμε τον
χάρτη των υποδομών και μεταφορών της
Ελλάδας με πράξεις.

Άγριο… κράξιμο 
στη Γερμανίδα YEΘΑ

Σάλος ξέσπασε στη Γερμανία με το
πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της υπουργού
Άμυνας της χώρας, που έκανε δηλώσεις
για την Ουκρανία με φόντο εορταστικές
εκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου.
Αυτό προκάλεσε την πρώτη έκρηξη, ενώ
τα λόγια της τη δεύτερη. «Υπάρχει σε εξέ-
λιξη ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευ-
ρώπης. Και σε σχέση με αυτό κέρδισα
πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές συναντή-
σεις με ενδιαφέροντες και υπέροχους
ανθρώπους. Και για αυτό λέω ένα ειλι-
κρινές ευχαριστώ», είπε η Κριστίνε Λάμ-
πρεχτ, με τα γερμανικά ΜΜΕ να της ζη-
τούν να παραιτηθεί, λέγοντας πως δεν εί-
ναι κατάλληλη για υπουργός και ντροπιά-
ζει τη χώρα.

Νέο deal:O Εξάρχου
πρωταγωνιστής 
των εξελίξεων

Ο αγώνας για τον πέμπτο
πυλώνα στο τραπεζικό
σύστημα έχει αρχίσει 
για τα καλά!
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Μ
ετά τα μη επανδρωμένα αεροσκά-
φη και τον βαλλιστικό πύραυλο
Tayfun, η Άγκυρα χρησιμοποιεί το
νέο ελικοπτεροφόρο «Anadolu»

για να κάνει με τη βοήθεια των τουρκικών μέσων
ενημέρωσης άλλη μία επίδειξη δύναμης απέ-
ναντι στην Ελλάδα. Όπως διαρρέει η Άγκυρα, η
πρώτη αποστολή του ελικοπτεροφόρου  θα είναι
στο Αιγαίο, αλλά και στη Μεσόγειο ανοιχτά της
Κρήτης, με Τούρκους αναλυτές να κάνουν λόγο
για μήνυμα αποτροπής απέναντι στο ενδεχόμενο
η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. 

Μετά το επικοινωνιακό σόου του Ακάρ, τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να δίνουν
πληροφορίες για το «Αnadolu». Όπως αναφέ-
ρουν, το «Αnadolu» διαθέτει διάδρομο κατάλλη-
λο για την κάθετη απονήωση των μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών και μαχητικών (KIZILELMA),
όπως και για τα αεροσκάφη F-35. Παράλληλα το
«Anadolu» έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 94
οχημάτων, αποβατικών τεθωρακισμένων, όλμων
και 700 ανδρών για τις στρατιωτικές επιχειρή-
σεις. Συνολικά έχει 1.223 στρατιωτικό προσωπι-
κό, ενώ διαθέτει και πλήρη νοσοκομειακή εγκα-
τάσταση με δύο χειρουργεία.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές θα επιχει-
ρούν: 4 επιθετικά ελικόπτερα T-129 ATAK - 8
μεταφορικά ελικόπτερα AS 532 ή CH-47F - 2
μεταφορικά ελικόπτερα S-70B Seahawk - 8-
12 μη επανδρωμένα μαχητικά κρούσης Anka ή
Bayraktar τα οποία θα μεταφέρουν πυραύλους
Cruise SOM. 

Ο εξοπλισμός αυτοάμυνας περιλαμβάνει: 5
πύργους της Aselsan με το σύστημα εγγύς αυτο-
προστασίας των 25mm STOP - 2 αντιπυραυλικά
συστήματα Phalanx CIWS - 1 πυραυλικό αντιπυ-
ραυλικό σύστημα RAM.

«Ανέτοιμο»
Πηγές από το Ναυτικό αναφέρουν στην «Poli-

tical»: «Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι η πε-
ριφερειακή δύναμη που μπορεί να ελέγχει τις
θαλάσσιες οδούς μεταξύ Μάλτας, Σουέζ και Βο-
σπόρου. Το πλοίο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Έχει
ολοκληρώσει τις δοκιμές για να το παραλάβει το

τουρκικό Ναυτικό, ωστόσο η εκπαίδευση του
προσωπικού, έτσι ώστε το πλοίο να είναι ετοιμο-
πόλεμο, απαιτεί τουλάχιστον τέσσερις μήνες,
ενώ για να αναλάβει πολεμικές αποστολές με το
πλήρωμά του χρειάζονται τουλάχιστον έξι μή-
νες. Το πλοίο δεν αποτελεί και δεν θα αποτελέ-
σει καμία απειλή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυ-
τικό. Η προπαγάνδα των Τούρκων δεν φοβίζει τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Επίσης ένα τέ-
τοιο πλοίο πλέει πάντα με τη συνοδεία πολλών
ναυτικών μονάδων, οι οποίες θα μπορούν να το

καλύψουν από αεροπορικές επιθέσεις και από
χτυπήματα υποβρυχίων. Το πλοίο από μόνο του
είναι σαν ένα κουτί που επιπλέει και οι δυνατό-
τητές του στον πόλεμο επιφανείας και στον αε-
ροπορικό πόλεμο είναι λίγες. Οι Τούρκοι δεν
έχουν τις δυνάμεις που απαιτούνται για να υπε-
ρασπιστούν το πλοίο». 

«Λύση ανάγκης»
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «πρόκειται για

λύση ανάγκης της Τουρκίας, καθώς ο αρχικός
σχεδιασμός και προγραμματισμός προέβλεπε
τη μεταφορά πέμπτης γενιάς μαχητικών καθέ-
του απογειώσεως F-35B, όμως κάτι τέτοιο δεν
θα γίνει λόγω του αποκλεισμού της Τουρκίας
από το πρόγραμμα των F-35. Οι Τούρκοι είχαν
σκοπό να το χρησιμοποιήσουν στο Ιόνιο μέσω
τουρκικής στρατιωτικής βάσης στη Λιβύη για να
μπορέσουν να διασπάσουν τις ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις σε περίπτωση σύγκρουσης από
Ανατολή και Δύση με τα F-35».

Τα σχέδια της Άγκυρας, όμως, άλλαξαν. Και
όσο ο Ερντογάν συνεχίζει το αναθεωρητικό του
αφήγημα, θα βρίσκει μπροστά του το αόρατο τεί-
χος των χωρών της Μεσογείου και των μεγάλων
δυνάμεων που διατηρούν ναυτική παρουσία
στην περιοχή και επιθυμούν ειρήνη, ασφάλεια
και σταθερότητα.

Γιαλαντζί τσαμπουκάς
του Ακάρ με το «Anadolu»

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές,
«το τουρκικό πλοίο δεν αποτελεί και

δεν θα αποτελέσει καμία απειλή 
για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό,

ούτε για τη χώρα μας»

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Μ
ε... σκηνοθετικό τρόπο φέρεται
να έστησε την ομιλία του
υπουργού Εργασίας του Κατάρ
Αλ Μάρι στο Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο ο Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος κατη-
γορείται πως ήταν ο «εγκέφαλος» της οργά-
νωσης στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα της
βελγική εφημερίδας «Le Soir», στις 14 Νο-
εμβρίου 2022 έξω από την αίθουσα 3G-3
επικρατούσε ασυνήθιστη αναταραχή και
πολυκοσμία. «Ήταν λίγες μέρες πριν αρχί-
σει το Μουντιάλ του Κατάρ και όλοι είχαν
σπεύσει προκειμένου να ακούσουν την
ομιλία του υπουργού Εργασίας του Κα-
τάρ Ali ben Samikh Al-Marri, ο οποίος
πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς κα-
νείς δεν γνώριζε τι θα επακολουθούσε»,
ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Εκεί ο Αλ Μάρι έδωσε μια καλοστημένη
παράσταση σε... σκηνοθεσία Παντσέρι.

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα, στην
ίδια αίθουσα ήταν o Φραντσέσκο Τζόρτζι
(πρώην βοηθός του Πιερ Αντόνιο Παντσέ-
ρι), ο Μαρκ Ταραμπέλα (ευρωβουλευτής
του S&D), ο Αντρέα Κοτσολίνο (ευρωβου-
λευτής του S&D) και η Μαρία Αρένα (πρό-
εδρος της συνάντησης). Από την πλευρά
του, ο Αντόνιο Παντσέρι παρακολουθούσε
ζωντανά τη συνάντηση.

Το δημοσίευμα επισήμανε επιπλέον ότι
από τις 3 Οκτωβρίου οι τηλεφωνικές υπο-
κλοπές ειδοποίησαν τους ανακριτές: ο
Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Αντόνιο Παν-
τσέρι συζήτησαν μια συνάντηση που είχε

προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Οκτω-
βρίου με τους «δικούς τους ανθρώπους». 

Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε. Μια
μέρα νωρίτερα οι αντιπρόσωποι από το
Κατάρ εγκαταστάθηκαν στη σουίτα 412
του Steigenberger Wiltcher’s, ενός ξε-
νοδοχείου πέντε αστέρων στη λεωφό-
ρο Louise. Εκεί έφτασαν έξι άνδρες με
τρεις μαύρες Mercedes, συμπεριλαμβα-
νομένου του υπουργού Εργασίας.

Τους έπιασαν οι κάμερες
Η «Le Soir» τόνισε ακόμη ότι Παντσέρι

και Τζόρτζι έφτασαν στην ώρα τους στο
ξενοδοχείο δίχως να γνωρίζουν πως τους
παρακολουθούσαν οι βελγικές Αρχές ή
οι κάμερες του ξενοδοχείου. Ένα μέλος
της αποστολής του Κατάρ τούς υποδέ-
χτηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και
τους ζήτησε να τον ακολουθήσουν στο
ασανσέρ προς τη σουίτα 412 του υπερπο-
λυτελούς ξενοδοχείου. Δίπλα τους και
ένας άντρας που κουβαλούσε μια βαλί-
τσα. Στην κρεβατοκάμαρα του δωματίου
δεν υπήρχαν κάμερες, μιας και απαιτείται
διακριτικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι

κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τις
Αρχές ο σύντροφος της Εύας Καϊλή ανέ-
φερε πως «ο Παντσέρι συναντήθηκε
(σ.σ.: με τα μέλη της αποστολής του Κα-
τάρ) για να τους εξηγήσει πώς πρέπει να
τοποθετηθούν». 

Όπως ανέφεραν οι ανακριτές, η συνάν-
τηση είχε διάρκεια σχεδόν 1,5 ώρα, με
τον Παντσέρι και τον Τζόρτζι να φεύγουν
στις 7.21 μμ από την πολυτελή σουίτα με
«μια πιο χοντρή βαλίτσα από αυτήν που
είχαν κατά την άφιξή τους». Η σκηνοθε-
σία του remake της ταινίας «Ο άνθρωπος
με τη βαλίτσα» από τον Αντόνιο Παντσέρι
μόλις είχε ολοκληρωθεί. Μετά τη συνάν-
τηση ακολούθησε η πρόταση για οργά-
νωση της ομιλίας που θα έδινε ο εκπρό-
σωπος του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την
προετοιμασία του.

« Έναν μήνα αργότερα, συγκεκριμένα
στις 14 Νοεμβρίου, ο υπουργός Αλί Μπεν
Σαμίχ Αλ Μάρι φτάνει στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. Αναμένεται να εμφανιστεί στο
διάσημο δωμάτιο 3G-3, μπροστά σε περί-
που 200 άτομα. Είναι 4 μμ. “Αγαπητοί φί-
λοι, σας ζητώ να ησυχάσετε. Αγαπητοί συ-
νάδελφοι, σας παρακαλώ να κάτσετε στις
θέσεις σας”. Η Μαρία Αρένα ανοίγει τη συ-
νεδρίαση», ανέφερε το δημοσίευμα
της «Le Soir» και συνέχισε: «Επί σχεδόν
δύο ώρες αναλύεται η κατάσταση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ με
συμμετέχοντες τον υπουργό του Κατάρ και
εκπροσώπους της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, του Παρατηρητηρίου Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και της Διεθνούς Συνο-
μοσπονδίας Συνδικάτων, της οποίας μέλος
είναι ο Λούκα Βισεντίνι, κατηγορούμενος
για την υπόθεση και στενός συνεργάτης
του Παντσέρι».

Ο «εγκέφαλος» του Qatargate έκανε ένα διαφορετικό... remake
της γνωστής ταινίας σκηνοθετώντας την παράσταση που έδωσε 
ο Καταριανός υπουργός Εργασίας στην ΕΕ - Μπήκε στη σουίτα 

του Αλ Μάρι με βαλιτσούλα και έφυγε με μια... παχιά 

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«Ο άνθρωπος
με τη βαλίτσα»
σε σκηνοθεσία 
Αντόνιο Παντσέρι

Διαψεύδονται οι φήμες περί εγκυμοσύνης
Όλα αυτά την ώρα που οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή ανα-
μένεται να καταθέσουν νέο αίτημα αποφυλάκισης υπό
όρους τής πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου που κρατείται από τις βελγικές Αρχές στο πλαί-
σιο του σκανδάλου Qatargate.
Οι συνήγοροί της έχουν ήδη ξεκινήσει την προεργασία
για να πειστεί ο ανακριτής να άρει την προφυλάκισή της,
να αφεθεί δηλαδή ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν χθες πως η διαδικασία αυτή
αναμένεται να δρομολογηθεί πολύ νωρίτερα από τις 20
Ιανουαρίου, όταν και η Εύα Καϊλή θα παρουσιαστεί ενώ-
πιον των βελγικών δικαστικών αρχών για να απολογηθεί,
αφού δεν κατάφερε να παραστεί στην ακρόαση του Δε-
κεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τις φήμες περί εγκυμοσύνης
της, ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος ξεκα-
θάρισε «πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα». 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



του
Δημήτρη 
Μάρδα

Καθηγητής 
Τμήματος 
Οικονομικών 
Επιστημών του ΑΠΘ,
π. αν. υπουργός 
Οικονομικών και
υφ/γός Εξωτερικών 

της
Δήμητρας 

Λυμπεροπούλου

Περιφερειακή 
σύμβουλος 

Πελοποννήσου, 
αν. γραμματέας 
Περιβάλλοντος 

του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
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O
ταν το πολιτικό μας σύστημα ανέχεται -το πιο επιει-
κές ρήμα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε- τη
διαστροφή και δεν θωρακίζει την κοινωνία, περιορί-

ζοντας την αυθαιρεσία των δικαστικών και τις παρεμβάσεις
στη Δικαιοσύνη (βλ. Global Competitiveness Report και για
Κράτος Δικαίου το World Justice Project - 3η από το τέλος
στη λίστα κρατών με υψηλό εισόδημα για το 2021), τότε γιατί
απορούμε για την παραβατική συμπεριφορά των νέων; Ποιος
κτίζει πρότυπα βιαστών σε αυτήν τη χώρα ή γενικότερα ποιος
κτίζει πρότυπα παραβατικής συμπεριφοράς είτε αυτά έχουν
σχέση με την ωμή βία ή ακόμη και με αυτήν τη διαφθορά;

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι μόνο με δρα-
κόντειους νόμους σώζεται η χώρα. Ο νομικός πολιτισμός που
αναφέρεται στην ελάφρυνση των ποινών αφορά άλλες χώ-
ρες, με νομοθετική εξουσία που αποτρέπει τις αυθαιρεσίες
της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας. Εδώ είμαστε πολύ
πίσω για να ακολουθήσουμε σύγχρονα συστήματα απονομής
της δικαιοσύνης, που εφαρμόζουν από τη μια πλευρά τον νό-
μο μη αγνοώντας βέβαια από την άλλη το ρητό «άκρον δί-
καιον άκρα αδικία». Ο νόμος όμως εφαρμόζεται!

Να υπενθυμίσουμε ότι στην υπόθεση του παιδεραστή Ντι-
τρού (Βέλγιο) του 1990, που αφορούσε απαγωγές νεαρών κο-
ριτσιών και σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος τους, παρότι
ακούστηκε ότι στις ειδεχθείς αυτές πράξεις συμμετείχαν και
πολιτικοί, ο νόμος εφαρμόσθηκε, παρά τις όποιες δυσκολίες
και την εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών. Έτσι, ο Ντιτρού τι-
μωρήθηκε και φυλακίσθηκε, χωρίς παραγραφές ή αναστο-
λές ή ελαφρυντικά λόγω πρότερου έντιμου βίου(!). 

Στο Βέλγιο, οι γονείς ξεσηκώθηκαν τότε για τα παιδιά τους.
Τα παιδιά όλου του κόσμου χρειάζονται προστασία από ένα
περιβάλλον βίας και διαστροφής, όπως χρειάζονται και κα-
θοδήγηση με σκοπό την αποτροπή τους από κακοτοπιές…
Και οι βιασμοί ή το εκτεταμένο πλέον bullying στα σχολεία ή η
ωμή βία ανάμεσα στους νέους και νέες που αντιγράφουν
πρακτικές μιας κοινωνίας που οδεύει στη σήψη δεν είναι τα
μόνα μελανά της στοιχεία.

Διαφθορά, εκβιασμοί, μαύρο ασύλληπτο χρήμα, ανοχή
σε αξιόποινες πράξεις και αυτής της μορφής κοσμούν κα-
θημερινά την κοινωνία μας μαζί με τις πράξεις παιδερα-
στίας, βιασμών και ωμής βίας. Πρωταγωνιστές, επώνυμοι,
ανώνυμοι, αιρετοί άρχοντες και μη. Κάποιοι από αυτούς
στόχευαν ή στοχεύουν σε υψηλά πολιτειακά αξιώματα ή
διαμορφώνουν εικόνες στην κοινωνία ως επιβήτορες της
καθημερινής μας ζωής. 

Τα υποδείγματα υπέρ της αντιγραφής παραβατικών συμ-
περιφορών ή δυνάμει τέτοιων συμπεριφορών που λειτουρ-
γούν σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας είναι πολλά. Μια άλλη
κορυφή ατιμωρησίας στο παγόβουνο της κοινωνικής πτώσης
δημιουργεί και η διαφθορά που σαρώνει. Η θέση μας στη
βαθμίδα της διαφθοράς (59η) κατά τη Διεθνή Διαφάνεια δεν
μας τιμά. Οι κρατικές προμήθειες, λόγου χάριν, βρίσκονται
στο μάτι του κυκλώνα αυτής της παθογένειας, καθώς δεν
ακολουθούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες που εισάγουν τον
ανταγωνισμό και τη διαφάνεια. 

Οι απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων προμηθειών,
παραδείγματος χάριν, που σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στις 3/2/2004) είναι ακριβότερες
κατά 20% από ό,τι θα ήταν αν υπήρχε κάποια μορφή ανταγωνι-
σμού, καλά κρατούν. Αν θεωρήσουμε ότι οι απευθείας αναθέ-
σεις της πρόσφατης περιόδου ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ, τότε
σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχει μια μαύρη τρύπα της τάξης
του 1,4 δισ. ευρώ ως σπατάλη ή ως νέφος διαφθοράς.

Τέλος, οι σύγχρονοι δυνάμει τρόποι ξεπλύματος μαύρου
χρήματος ή το απαρχαιωμένο σύστημα του «πόθεν έσχες»
των αιρετών μας αρχόντων αποτελούν στοιχεία μιας άλλης
ανοχής στην παραβατικότητα, δημιουργώντας άλλα υποδείγ-
ματα προς αντιγραφή! Διεθνείς οργανισμοί, το προϊόν διακυ-
βερνητικής συνεργασίας, έχουν οικοδομήσει δομές που επι-
διώκουν να πολεμήσουν το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Η
Financial Action Task Force που ιδρύθηκε το 1989 με πρωτο-
βουλία των επτά βιομηχανικών κρατών και η Global Forum
on Τransparency and Exchange Information for Τax Pur-
poses του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ), που ιδρύθηκε το 2000, στοχεύουν σε αυτό. 

Εύλογα οι offshore εταιρείες βρίσκονται στο μάτι του κυ-
κλώνα των δυο αυτών θεσμών, θεωρούμενες ως κύριοι φο-
ρείς δημιουργίας του μαύρου χρήματος. Το πολιτικό μας σύ-
στημα όφειλε να τις αφορίζει με αποτελεσματικές πρακτικές
που δεν αποδέχονται το οποιοδήποτε άλλοθι. Και εδώ η στά-
ση του εκάστοτε αρχηγού της κυβέρνησης όφειλε να παρα-
μένει αποφασιστική. Στον απόηχο των ανωτέρω, η διαχρονι-
κή ρήση κατά την οποία «η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει
να είναι τίμια αλλά να φαίνεται και τίμια» παραμένει πάντοτε
επίκαιρη.

O
σα συμβαίνουν στην ΕΕ τις τελευταίες μέρες δεί-
χνουν να μας οδηγούν απλώς στην επιβεβαίωση
όσων υποψιαζόμασταν ότι συνέβαιναν στους δια-

δρόμους του Ευρωκοινοβουλίου.
Από την άλλη πλευρά, κάποιοι από εμάς που έστω και λίγο

έχουμε συμμετάσχει σε διαδικασίες του Ευρωκοινοβουλίου
μέσω πολιτικών φορέων έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε πως
το πρόσφατο γεγονός χρηματισμού αξιωματούχων της ΕΕ εί-
ναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.

Άλλωστε και στο παρελθόν υπήρξαν αποφάσεις της ΕΕ
που αν μη τι άλλο προκάλεσαν έκπληξη στους πολλούς και
υποψίες στους λίγους.

Το «σκάνδαλο του Κατάρ» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως «η πιο κραυγαλέα υπόθεση διαφθοράς» που έχει αντιμε-
τωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια αλλά όχι
και η μοναδική.

• Το 2017 ανέκυψε το σκάνδαλο Laundromat, όπου απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες για δωροδοκία στον Λούκα Βολόντε,
επικεφαλής της Κεντροδεξιάς. Αφορούσε μεγάλο μέρος των
προσπαθειών του Αζερμπαϊτζάν για εξαγορά επιρροής, με
ποσά της τάξης των 2,9 δισ. δολαρίων, προκειμένου να τύχει
καλής δημοσιότητας εντός της Ευρώπης και να αποκομίσει
καλές και συμφέρουσες συμφωνίες.

• Ο πρώην Αυστριακός ευρωβουλευτής Ερνστ Στράσερ
λάμβανε 100 χιλ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να προωθεί στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευνοϊκά νομοσχέδια προς όφελος
μιας εικονικής εταιρείας δημοσιογράφων που παρίσταναν
τους λομπίστες, με στόχο το ξέπλυμα ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων.

• Ζητήματα επίσης προέκυψαν για τον πρώην επικεφαλής
του γραφείου του προέδρου της επιτροπής και πολύ στενό
συνεργάτη του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τα οποία δεν έχουν ακό-
μα διευθετηθεί και καθοριστεί πλήρως.

• Και φυσικά το μεγάλο σκάνδαλο του 1999 της επιτροπής
του Ζακ Σαντέρ, που αναγκάστηκε να παραιτηθεί ολόκληρη η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανέκαθεν, λοιπόν, οι Βρυξέλλες ήταν πόλος έλξης λομπι-
στών και διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να
πάρουν μερίδιο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι λομπίστες προσπαθούσαν, προσπαθούν και θα προσπα-
θούν ίσως να χρηματίσουν αξιωματούχους και ιδιαίτερα ευ-
ρωβουλευτές, προκειμένου να πετύχουν τους όποιους στό-
χους τους. Όμως τίθενται δύο πολύ σοβαρά ζητήματα, τα
οποία σαφώς και είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες ως προς
την εξέλιξη και τη σταθερότητα της Ευρώπης. 

Το πρώτο ζήτημα είναι οι ΕΠΙΛΟΓEΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜAΤΩΝ
όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν το ευρω-
ψηφοδέλτιο. 

Το δεύτερο ζήτημα είναι ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ
με την ψήφο μας ως εκπροσώπους μας στην Ευρωβουλή.

Με ποια κριτήρια, λοιπόν, αφενός μεν οι κομματικοί μηχα-
νισμοί και αφετέρου δε οι πολίτες «επιλέγουν» τα πρόσωπα
που θα εκπροσωπήσουν τον λαό όχι μόνο στην Ευρωβουλή
αλλά και στο ρλληνικό Κοινοβούλιο ακόμα και στα Περιφε-
ρειακά και Δημοτικά Συμβούλια; 

Η εμπειρία δείχνει πως αρκετές τέτοιες επιλογές προσώ-
πων, πρωτίστως από τα κόμματα και δευτερευόντως από τους
ψηφοφόρους, έχουν γίνει κυρίως με βασικό το κριτήριο της

ομορφιάς, της χάρης, της δημοτικότητας μέσω της παρου-
σίας τους στα ΜΜΕ κ.ά. και όχι με βάση τη στάση ζωής τους,
τη σταθερότητά τους αλλά και την πορεία τους στα κοινά δια-
χρονικά. Και δυστυχώς πολλές από αυτές τις επιλογές στην
καλύτερη περίπτωση απλώς δεν παρήγαγαν έργο και στη χει-
ρότερη αποδείχθηκαν επιρρεπείς στη διαφθορά. 

Ας σταματήσουν, λοιπόν, οι πολιτικοί φορείς να στελεχώ-
νουν τα ψηφοδέλτιά τους ΜΕ ΜOΝΟ ΚΡΙΤHΡΙΟ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ.

Ένα ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα που πρέπει να μας απα-
σχολήσει ειδικά στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι δεν δί-
νουμε μεγάλη σημασία στις ευρωεκλογές, αντίθετα πα-
θιαζόμαστε με άλλες εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες ναι
μεν αξίζουν μεγάλη συμμετοχή και σοβαρή αντιμετώπιση,
αλλά τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών είναι σε από-
λυτη συνάρτηση αλλά και εξάρτηση με τα αποτελέσματα
των ευρωεκλογών.

Στην Ευρώπη παίρνονται οι σοβαρές αποφάσεις που κρί-
νουν το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Αυτοί που αποφασί-
ζουν για την τύχη μας είναι αυτοί που εμείς στείλαμε να μας
εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο… Άρα, εμείς στείλα-
με εκεί αυτούς/ές που σήμερα κατηγορούνται για διαφθορά
και χρηματισμό. Να μην το ξεχνάμε αυτό.

Στις επόμενες, λοιπόν, Ευρωεκλογές (και όχι μόνο) να θυ-
μηθούμε αυτά που μάθαμε φέτος και προπάντων να πάμε να
ψηφίσουμε αυτούς που έχουν αποδείξει ότι αξίζουν την ψή-
φο μας, όχι γιατί είναι απλώς προβεβλημένοι, αλλά γιατί η πο-
ρεία τους στα κοινά είναι αποδεδειγμένα αξιοπρεπής και
σταθερή.

Γιατί απορούμε για τους 15χρονους βιαστές; Ποιος κτίζει
τέτοια πρότυπα διαστροφής όπως και διαφθοράς;

Από την «Ευρώπη στο προσκήνιο» οδηγούμαστε στο ευρωπαϊκό παρασκήνιο
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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

Φ
ωτιά έχουν πάρει τα σενάρια
για τις πρόωρες εκλογές στην
Τουρκία μετά τη συνάντηση που
έγινε ανάμεσα στον Ταγίπ Ερν-

τογάν και τον κυβερνητικό του εταίρο Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί. 

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, η κύρια ατζέντα της συνάντησής τους
ήταν η ημερομηνία των εκλογών και ότι επε-
τεύχθη μια προκαταρκτική συναίνεση για τις
30 Απριλίου. Ακολούθησαν οι δηλώσεις του
εκπροσώπου του ΑKP Ομέρ Τσελίκ, o οποί-
ος δήλωσε ότι «υπάρχουν κάποια προβλή-
ματα για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 18
Ιουνίου», δηλαδή, στην προγραμματισμένη
ημερομηνία τους.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να προκηρυχ-
θούν πρόωρες εκλογές στην Τουρκία. Ο
πρώτος είναι η τουρκική Εθνοσυνέλευση να
το ψηφίσει με τις 360, από τις 660, ψήφους

των βουλευτών και ο δεύτερος ο πρόεδρος
να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Είναι πολύ
δύσκολο για τον Ερντογάν να περάσει από
την Εθνοσυνέλευση την απόφαση για διεξα-
γωγή των εκλογών νωρίτερα από το χρονο-
διάγραμμα, εκτός εάν το επιτρέψει η αντιπο-
λίτευση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ερντογάν
μπορεί να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και
να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μέσα σε 60
μέρες. Αυτό θα σημαίνει, όμως, ότι στην
100ή επέτειο της Δημοκρατίας ένας πρό-
εδρος θα διαλύσει τη Βουλή για να αποκτή-
σει εκλογικό πλεονέκτημα.

Το κόλπο για τη νομιμοποίηση
τρίτης θητείας 

Ωστόσο, υπάρχει και μια ιδιαίτερη πρό-
βλεψη στο άρθρο 116 του Συντάγματος:
«Εάν η Εθνοσυνέλευση αποφασίσει πρό-
ωρες εκλογές κατά τη δεύτερη θητεία του
προέδρου, ο πρόεδρος μπορεί να είναι και
πάλι υποψήφιος, για τρίτη φορά, αν και
κανονικά έχει δικαίωμα για δύο θητείες.
Ωστόσο το άρθρο 116 μπορεί να διασφαλί-
ζει στον Ερντογάν και μια τρίτη θητεία, αλ-
λά με την προϋπόθεση ο πρόεδρος να μη
διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Τότε δεν

μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος».
Σε αυτή την περίπτωση, εάν οι εκλογές

περάσουν σε δεύτερο γύρο, η εκλογή προ-
έδρου, για την οποία απαιτείται 50%+ στον α’
εκλογικό γύρο, αυτός θα διεξαχθεί στις 14
Μαΐου 2023. 

Σύμφωνα με στελέχη του AKP που μίλη-
σαν σε μέσα ενημέρωσης, ο δεύτερος γύρος
των προεδρικών εκλογών είναι «πολύ πιθα-
νός». Ως εκ τούτου, για αυτό λήφθηκε υπό-
ψη ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων κατά τον
καθορισμό των ημερομηνιών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με δη-
μοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία
Optimar, ο Ερντογάν προηγείται κατά κρά-
τος. Επίσης ο Κιλιτσντάρογλου προηγείται
του Ιμάμογλου στην προτίμηση των ψηφο-
φόρων.

Στην ερώτηση «Ποιον θα ψηφίζατε αν γί-
νονταν εκλογές αυτή την Κυριακή;», ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ερντογάν έχει το προβάδισμα
με 43,7% των ψήφων, ακολουθούμενος από
τον αρχηγό του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου
με 12,4%, τον μητροπολιτικό δήμαρχο της
Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς με 10,1% και τον
μητροπολιτικό δήμαρχο της Κωνσταντινού-
πολης Εκρέμ Ιμάμογλου με 9%.

Σενάρια-φωτιά για πρόωρες κάλπες

Τι έκρυβε η συνάντηση 
Ερντογάν - Μπαχτσελί 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

ΤΟΥΡΚΙΑ
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Τ
έτοια εποχή πριν από έναν χρόνο έμπαιναν οι τελευταίες
πινελιές σε ένα βιβλίο. Σε μια προσπάθεια να ολοκλη-
ρωθεί το «Age of the Strongman» γράφτηκε πως «το
αυταρχικό καθεστώς είναι μια εγγενώς ελαττωματική

και ασταθής μορφή διακυβέρνησης. Στο τέλος θα καταρρεύσει…
Αλλά μπορεί να υπάρξουν πολλές αναταράξεις και ταλαιπωρία
προτού τελικά περάσει στην ιστορία».

Δύο μήνες αργότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρα-
νία. Η απόφασή του ήταν μια τυπική επίδειξη των ελαττωμάτων της
κυριαρχίας του αυταρχικού καθεστώτος. Έπειτα από δεκαετίες
στην εξουσία, οι ηγέτες συχνά γίνονται επιρρεπείς στη μεγαλομανία
ή την παράνοια και είναι απορροφημένοι με τη δική τους θέση στην
Ιστορία. Έχουν συνήθως εξαλείψει όλες τις πηγές αποτελεσματικής
αντιπολίτευσης. Αν αποφασίσουν μια καταστροφική πορεία δρά-
σης, δεν υπάρχει κανείς και τίποτα για να τους σταματήσει.

Ο Πούτιν ήρθε στην εξουσία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του
1999 και καθιέρωσε ένα νέο στιλ αυταρχικής ηγεσίας για τον 21ο αι-
ώνα -με τις διάσημες γυμνόστηθες πόζες του. Πίσω από το μάτσο
ποζάρισμά του, υπήρχε πραγματική βία. Οι εσωτερικοί αντίπαλοι
φυλακίστηκαν, αναγκάστηκαν σε εξορία ή δολοφονήθηκαν. Πραγ-
ματοποιήθηκαν κτηνώδεις στρατιωτικές εκστρατείες στην Τσετσε-
νία και στη Συρία. Ο Ρώσος ηγέτης έθεσε επίσης τον εαυτό του ως
ηγέτη της παγκόσμιας αντίδρασης στον δυτικό φιλελευθερισμό, λέ-
γοντας στους «Financial Times» το 2019 πως «η φιλελεύθερη ιδέα
είναι παρωχημένη».

Το fan club του Ρώσου πρόεδρου
Άλλοι αυταρχικοί ηγέτες επίσης μίλησαν ανοιχτά για τη διακυ-

βέρνησή τους. Το fan club του Ρώσου ηγέτη περιλάμβανε τον Σι
Τζινπίνγκ της Κίνας, τον Ροντρίγκο Ντουτέρτε των Φιλιππίνων, τον
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, τον Βίκτορ Όρμπαν
της Ουγγαρίας και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των
ΗΠΑ, μάλιστα, χαρακτήρισε τις απειλές του Πούτιν προς την Ουκρα-
νία ως μεγαλοφυή πράξη, λίγες ημέρες προτού εισβάλει η Ρωσία.

Τα αυταρχικά καθεστώτα που υποστηρίζουν τον Πούτιν επίσης
είχαν μια κακή χρονιά. Η ιρανική θεοκρατία, που βοήθησε τη Ρω-
σία με στρατιωτικά drones, αντιμετωπίζει τις πιο επίμονες λαϊκές
διαμαρτυρίες από την ιρανική επανάσταση του 1979. Ο ανώτατος
ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, είναι 83 ετών και άρρωστος. Ο θά-
νατός του θα αυξήσει τον κίνδυνο για το καθεστώς. Τα αντιδημο-
κρατικά συστήματα πάντα αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πο-
λιτική μετάβαση.

Στην Κίνα  ο Σι έφτασε με αυταρχικό τρόπο στην τρίτη του θητεία
και περιχαρακώνεται προκειμένου να κυβερνήσει διά βίου. Ωστόσο
η συγκέντρωση της εξουσίας του έχει οδηγήσει σε σημαντική επι-
δείνωση της κινεζικής διακυβέρνησης. Ο Σι έχει κάνει γκάφες στην
εξωτερική και οικονομική πολιτική -και οι μη βιώσιμες πολιτικές
του για την Covid-19 προκάλεσαν πρωτοφανείς διαδηλώσεις. Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κίνα οφείλονται άμεσα σε ένα πο-
λιτικό σύστημα στο οποίο η δύναμη και η εξουσία είναι υπερσυγ-
κεντρωμένες σε έναν μόνο, οιονεί αυτοκρατορικό ηγέτη -του οποί-
ου η κρίση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με ασφάλεια.

Οι… Τραμπ της Βραζιλίας και της Βρετανίας
Ο Τραμπ, ένας ενστικτώδης αυταρχικός ηγέτης, απένειμε πρό-

σφατα τα εύσημα στον Σι για τη διακυβέρνηση της Κίνας με «σιδηρά
πυγμή». Ωστόσο η φούσκα του ίδιου του Τραμπ φαίνεται πως ξε-
φουσκώνει ταχύτατα, μετά την απρόσμενα ισχνή επίδοση του ρε-
πουμπλικανικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές. Η πτώση του
δείχνει μια κρίσιμη διάκριση μεταξύ της αυταρχικής πολιτικής στις
δημοκρατίες και στα αυταρχικά συστήματα. Σε χώρες όπου οι δημο-
κρατικοί θεσμοί παραμένουν ισχυροί, είναι δυνατόν να απομακρυν-
θεί ένας αυταρχικός ηγέτης μέσω της κάλπης.

Αυτό φάνηκε στη Βραζιλία, όταν ο Τζαΐρ Μπολσονάρο -που ορι-
σμένες φορές περιγράφεται ως «ο Τραμπ των τροπικών»- δεν κατά-
φερε να επανεκλεγεί. Ο Ντουτέρτε, ο αυταρχικός ηγέτης των Φιλιπ-
πίνων, επίσης αναγκάστηκε να αποχωρήσει πέρυσι -αν και η κόρη
του είναι τώρα αντιπρόεδρος του Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ. Στη

Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον, που χαρακτηρίστηκε «ο 
Τραμπ της Βρετανίας» από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, επίσης
αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το αξίωμά του. Ο νέος πρωθυ-
πουργός Ρίσι Σούνακ βασίζεται πολύ λιγότερο από ό,τι ο Τζόνσον
στο προσωπικό χάρισμα και τη λαϊκιστική ρητορική. Οι αυταρχικοί
ηγέτες ωστόσο μπορούν επίσης να κερδίζουν τις εκλογές. Στην
Ουγγαρία ο Όρμπαν, που παραμένει ένας ήρωας για την ακροδεξιά
των ΗΠΑ, επανεξελέγη σχετικά εύκολα. Στο Ισραήλ ο Μπέντζαμιν
Νετανιάχου επέστρεψε ως πρωθυπουργός και ηγείται του πιο δεξι-
ού συνασπισμού στην ισραηλινή ιστορία -συμπεριλαμβανομένου
ενός υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που
έχει ιστορικό συμπάθειας της ακροδεξιάς τρομοκρατίας.

Τα λάθη του Ταγίπ
Στη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει ανακτήσει

αυτοπεποίθηση και εξουσία, μαζί με τις αυξανόμενες τιμές του πε-
τρελαίου. Στην Ινδία, ο Ναρέντρα Μόντι μπόρεσε να κάνει στην
άκρη τις επικρίσεις για τις επιδόσεις του στις κοινωνικές ελευθε-
ρίες και συνεχίζει να κυριαρχεί πολιτικά. Στο Μεξικό, ο λαϊκιστής
πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραντόρ, γνωστός ως Άμλο,
προχωρά τις αλλαγές που θα διαβρώσουν την ανεξάρτητη παρα-
κολούθηση των εκλογών.

Οι μηχανορραφίες του Άμλο αποδεικνύουν ότι ακόμη και οι χώ-
ρες με ελεύθερες εκλογές δεν είναι ασφαλείς από τα αντιδημοκρατι-
κά ένστικτα ενός αυταρχικού ηγέτη. Μια χαρακτηριστική κίνηση εί-
ναι η επίθεση σε ανεξάρτητους θεσμούς -και τελικά σε άτομα- που
απειλούν την εξουσία τους. Στην Τουρκία, ο δήμαρχος της Κωνσταν-
τινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος αναμενόταν να διεκδικήσει
την προεδρία φέτος ως αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατα-
δικάστηκε σε περισσότερα από δύο χρόνια φυλάκισης, με την κατη-
γορία της προσβολής δημόσιων λειτουργών.

Με διαφορετικούς τρόπους ο Ερντογάν, ο Πούτιν και ο Σι δεί-
χνουν πως, ενώ οι αυταρχικοί ηγέτες συχνά κάνουν τρομερά λάθη,
μπορεί και πάλι να είναι τρομακτικά δύσκολο να απομακρυνθούν.
Αλλά ακόμα και στην Τουρκία, η κυριαρχία των ισχυρών ανδρών
κλονίζεται -όπως ακριβώς συμβαίνει στη Ρωσία και ενδεχομένως
στην Κίνα. Είναι πιθανό ότι αυτό το κακόβουλο στιλ πολιτικής έχει
φτάσει στο αποκορύφωμά του. Ας το ελπίσουμε.

Η απόφαση του Πούτιν να εισβάλει στην
Ουκρανία έδειξε γιατί τα αυταρχικά
καθεστώτα καταλήγουν τόσο συχνά 
σε καταστροφή.Τα λάθη του Σι και 
η κλονισμένη κυριαρχία Ερντογάν

2022: Η χρονιά που οι ισχυροί 
ηγέτες «τσαλακώθηκαν» 

Πούτιν Σι

Τραμπ

Μπολσονάρο

Ντουτέρτε

Ομπραντόρ

Ερντογάν
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Δύσκολες ώρες περνούν οι Κινέζοι στην προσπάθειά
τους να κάψουν τους νεκρούς τους -θύματα Covid- στα
αποτεφρωτήρια. Τα πτώματα κάνουν... ουρές, αφού είναι
τόσα πολλά που δεν προλαβαίνουν να πάνε για καύση και
οι οικογένειές τους περιμένουν μέρες για να μπει ένας
επίλογος στην τραγωδία τους. Γραφεία τελετών στο Πεκί-
νο και στη Σαγκάη και αποτεφρωτήρια λειτουργούν και
όλη τη νύχτα, με την αναμονή για αποτέφρωση να φτάνει
έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Στη Σαγκάη το Σαββατοκύριακο το τοπικό αποτεφρω-
τήριο είχε λάβει περισσότερα από 500 πτώματα, περίπου
πέντε φορές περισσότερα απ’ ό,τι συνήθως. Ύστερα από

ώρες αναμονής κάθε οικογένεια είχε μόλις 5-10 λεπτά
για να θρηνήσει το αγαπημένο της πρόσωπο, σε μια τελε-
τή χωρίς «περιττές ανέσεις», σε ένα στενό δωμάτιο με
πτώματα ξαπλωμένα σε φορεία, μέσα σε κίτρινες σακού-
λες κλεισμένες με φερμουάρ...

Για πρώτη φορά στα χρονικά Κινέζοι αξιωματούχοι πα-
ραδέχτηκαν ότι ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό
είναι τεράστιος, ενώ, σύμφωνα με γιατρό, στη Σαγκάη το
70% των 25 εκατομμυρίων κατοίκων έχει μολυνθεί.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι αυτήν τη
στιγμή στη χώρα υπάρχει αύξηση στους ασθενείς που
νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και σε όσους έχουν

χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό.
Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η συ-

νεδρίαση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της
ΕΕ για τον κορονοϊό. Η πλειονότητα των κρατών-με-
λών τάχθηκε υπέρ της διενέργειας τεστ για τους ταξι-
διώτες πριν από την αναχώρησή τους από την Κίνα
προς την ΕΕ, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για κοινή προ-
σέγγιση στη λήψη μέτρων. Ωστόσο, η Κίνα χαρακτηρί-
ζει παράλογους και χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο
τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει δυτικές χώρες
-μεταξύ τους και χώρες της ΕΕ- στους προερχόμε-
νους από την Κίνα ταξιδιώτες. 

Χάος λόγω Covid: Ουρές στα αποτεφρωτήρια της Κίνας

Μ
ε τη νέα χρονιά του πολέ-
μου στην Ουκρανία ο «μά-
γειρας του Πούτιν», ο Ρώ-
σος Γεβγένι Πριγκόζιν, επι-

κεφαλής της φοβερής και τρομερής
ομάδας μισθοφόρων Βάγκνερ, παρου-
σιάζεται στη δημοσιότητα με όλο και πε-
ρισσότερη αυτοπεποίθηση. Πότε εμφα-
νίζεται σε πεδία μαχών και πότε επικρί-
νει τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία, λες
και ο πρόεδρος Πούτιν τού έχει δώσει το
ελεύθερο, λες και ο σκιώδης στρατός
του, μια παραστρατιωτική οργάνωση με
πολλούς καταδικασμένους εγκληματίες,
κρατά ήδη τα σκήπτρα της εξουσίας.

Και μάλιστα ενώ παλαιότερα ο Πούτιν
ισχυριζόταν ότι το ρωσικό κράτος δεν
έχει καμία σχέση με την ομάδα Βάγκνερ.
Αλλά γιατί αυτό το παρατσούκλι, «μάγει-
ρας του Πούτιν»; Διότι όταν ο πρώην
πράκτορας της KGB Πούτιν εργαζόταν
στη δημοτική διοίκηση της Αγίας Πε-
τρούπολης, φαίνεται πως σύχναζε στο
εστιατόριο του Πριγκόζιν.

Οι δύο άνδρες λοιπόν γνωρίζονται από
παλιά. Μάλιστα, τη χαοτική δεκαετία του
’90 ο Πριγκόζιν κατάφερε να αποκτήσει
πλούτο, παράλληλα με την εμπειρία του
στη φυλακή λόγω ληστείας. Ο Πριγκόζιν
έγινε, μεταξύ άλλων, γνωστός ως επι-
χειρηματίας, επικεφαλής μιας αυτοκρα-
τορίας εταιρειών, της Concord, αλλά και
από την καμπάνια παραπληροφόρησης
που φέρεται να οργάνωσε κατά τη διάρ-
κεια των προεδρικών εκλογών στις
ΗΠΑ. Για αυτό τον λόγο το FBI τον έχει
επικηρύξει.

Στρατολογεί υποδίκους
Για καιρό απέφευγε τη δημοσιότητα,

ειδικά όταν η ομάδα Βάγκνερ άρχισε να
δραστηριοποιείται στο Ντονμπάς μετά
την αποπομπή του Ουκρανού προέδρου
Γιανουκόβιτς το 2014. Αλλά όσο περισ-
σότερο διαρκεί ο ρωσικός πόλεμος στην

Ουκρανία, όπου καταζητείται ως εγκλη-
ματίας πολέμου, τόσο ο Πριγκόζιν εμ-
φανίζεται πιο επιθετικά στη δημοσιότη-
τα. Μάλιστα, αναζητεί σε στρατόπεδα
καταναγκαστικών έργων καταδικασμέ-
νους για να τους στρατολογήσει, υπο-
σχόμενος ότι θα τους χαριστεί το υπό-
λοιπο της ποινής τους. 

Ο Πριγκόζιν κινείται αυθαίρετα χωρίς
νομική βάση. Ακόμη και η ρωσική δικαιο-
σύνη φοβάται εδώ και καιρό την επιρροή
του άτρωτου έμπιστου του Πούτιν.

Ο Πριγκόζιν έγραψε στο Τelegram ότι
«μπορώ να πω ότι η ιδιωτική στρατιωτική
εταιρεία Βάγκνερ παίζει σήμερα έναν
από τους πιο κρίσιμους ρόλους στο πλαί-
σιο των στρατιωτικών ειδικών επιχειρή-
σεων». Σχεδόν καθημερινά ο άνθρωπος
για τις «βρομοδουλειές του Πούτιν» σχο-
λιάζει τα στρατιωτικά δρώμενα.

Το διεθνές ερευνητικό δίκτυο OCCRP,
που ιδρύθηκε από δημοσιογραφικές ορ-
γανώσεις με αντικείμενο το οργανωμένο
έγκλημα και τη διαφθορά, επέλεξε τον
χοντροκομμένο φαλακρό Πριγκόζιν ως
πρόσωπο της χρονιάς. Με τον πόλεμο
στην Ουκρανία ο Πριγκόζιν δίνει την πιο
σκληρή μάχη μετά τον πόλεμο στη Συρία.

Αλλά θα μπορούσε ο Πριγκόζιν να εί-
ναι ένας πιθανός διάδοχος του Πούτιν
και ο νέος ισχυρός άνδρας στη Μόσχα,
όπως ορισμένοι ήδη τον παρουσιάζουν;
Ο πολιτικός επιστήμων Αμπάς Γκαλια-
μόφ πιστεύει ότι ο «μάγειρας του Πού-
τιν» είναι πολύ δημοφιλής και λόγω της
ενεργής παρουσίας του στα ΜΜΕ, την
ώρα που άλλοι στη Μόσχα, συμπεριλαμ-
βανομένου και του Πούτιν, έχουν χάσει
σε επιρροή.

Σε έναν χρόνο θα γίνουν εκλογές, αλλά
ο Γκαλιαμόφ δεν του δίνει καμιά προ-
οπτική: «Ο φόβος ενός παντοδύναμου
Πριγκόζιν συσπειρώνει τις ελίτ στη Ρω-
σία. Και αυτές ξέρουν πώς να αποτρέ-
ψουν έναν πρόεδρο Πριγκόζιν».

Ο... επικηρυγμένος από το FBI Γεβγένι Πριγκόζιν είναι ο άνθρωπος για 
τις «βρομοδουλειές» του Ρώσου προέδρου, επικεφαλής της διαβόητης

ομάδας Βάγκνερ που δρα στην Ουκρανία. Μπορεί να τον διαδεχτεί;

Ο «μάγειρας
του Πούτιν»

και τα σενάρια
διαδοχής...
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Την άμεση εισαγγελική
παρέμβαση προκάλεσε το
βίντεο με «πρωταγωνιστή»
έναν 42χρονο Ρομά, ο
οποίος απαθανατίστηκε να
λέει... φλεγόμενος τα κά-
λαντα. Πρόκειται για άτομο
που, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, αντιμετωπίζει
νοητικό πρόβλημα και φέ-
ρεται να επισκέφτηκε κά-
ποια επιχείρηση της πε-
ριοχής για να πει τα κάλαντα την 31η Δεκεμ-
βρίου 2022. Εκεί κάποιοι φέρεται να τον
έβαλαν να κάτσει στα γόνατα για να πει τα

κάλαντα, βάζοντας του
φωτιά και βιντεοσκοπών-
τας την πράξη τους. Ωστό-
σο, ενώπιον των αστυνομι-
κών ο 42χρονος υποστή-
ριξε πως η φωτιά μπήκε
«για καλαμπούρι» και πως
ό,τι έγινε ήταν με τη δική
του θέληση. «Εγώ το ήθε-
λα κι επειδή με γνωρίζουν
τα παιδιά, από καλαμπούρι
έπαιξα. Και αυτοί έκαναν

καλαμπούρι και εγώ. Τα πόδια μου δεν
έχουν καεί καθόλου».

Παπ.

Σήμερα το πρωί αναμένεται να
οδηγηθεί ενώπιον του ανα-
κριτή Βέροιας η 29χρονη
γυναίκα που κατηγο-
ρείται ότι δολοφόνη-
σε το μόλις 11 μηνών
παιδί της ρίχνοντάς
το στον ποταμό
Αλιάκμονα και στη
συνέχεια πήγε -σαν να
μην έχει συμβεί κάτι- για
ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς. 

Η συγκεκριμένη γυναίκα αντι-
μετωπίζει χρόνια ψυχολογικά προβλή-
ματα (έχει νοσηλευτεί πάνω από 10 φο-
ρές) και το τελευταίο χρονικό διάστημα

δεν λάμβανε τη φαρμακευτική
αγωγή της. «Η μικρή μπου-

σούλησε και έπεσε στο
ποτάμι. Αφαιρέθηκα

στο κινητό που κρα-
τούσα στα χέρια μου
και έπεσε στο νερό.
Δεν μπορούσα να
πέσω στο νερό για να

τη βγάλω από μέσα.
Με κατηγορούν για

πράγματα που δεν έχω κά-
νει. Την αγαπούσα πολύ την κόρη

μου», φέρεται να υποστήριξε προανα-
κριτικά η 29χρονη.

Παπ.

«Δεν σκότωσα εγώ την κόρη μου»,
λέει η «Μήδεια» του Αλιάκμονα

Σ
ημαντική μείωση της εγκληματικότητας σε
σχέση με την προ κορονοϊού περίοδο, συγ-
κεκριμένα την πενταετία 2015-2019, κατα-
γράφηκε το 2022, όπως αναφέρεται σε κοι-

νή ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη και του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, οι κλοπές και οι
διαρρήξεις μειώθηκαν το 2022 κατά 12,12% σε σχέση
με τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2019, οι κλοπές
οχημάτων μειώθηκαν κατά 30,48% και οι ληστείες
κατά 35,69%, ενώ οι ανθρωποκτονίες ήταν οι λιγότε-
ρες που έχουν καταγραφεί από το 2011. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι το 2022 έγιναν 79 ανθρωποκτονίες και
το ποσοστό εξιχνιάσεων ανήλθε στο 88,61%. 

Αποτροπές παράνομης εισόδου
Όσον αφορά το μέτωπο της μετανάστευσης, σύμ-

φωνα με την ΕΛΑΣ, το 2022 έγιναν 256.060 αποτροπές
παράνομης εισόδου και 1.491 συλλήψεις διακινητών.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι
το 2022 σημειώθηκε «μπα-
ράζ» ελέγχων από τα στε-
λέχη της ΕΛΑΣ το 2022 για
την προστασία των ζώων.
Συνολικά, οι έλεγχοι σε
όλη τη χώρα έφτασαν τους
4.999, ενώ παράλληλα
σχηματίστηκαν 1.717 δικο-
γραφίες, σημειώθηκαν
308 συλλήψεις και βεβαι-
ώθηκαν 1.953 διοικητικά
πρόστιμα συνολικού
ύψους 3.251.265 ευρώ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των στατιστικών στοι-
χείων της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2022, ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος δή-
λωσε ότι «τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ
αφορούν τη ζωή όλων. Αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια
στα σύνορα της πατρίδας μας είναι σήμερα πανίσχυρη,
αντιμετωπίζοντας πολύ αποτελεσματικά την παράνομη
μετανάστευση. 

Και ταυτόχρονα η ασφάλεια στις γειτονιές βελτιώνε-
ται πλέον διαρκώς με τη σημαντική μείωση της εγκλη-
ματικότητας κατά 25% σε σχέση με την περίοδο 2015-
2019 και με τις λιγότερες ανθρωποκτονίες των τελευ-
ταίων 11 ετών, παρά το γεγονός ότι αυξάνονται τα περι-
στατικά ενδοοικογενειακής βίας».

«Δεν εφησυχάζουμε»
Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ακόμη ότι «σε καμία

περίπτωση δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε συστημα-
τικά. Με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Βάζοντας τέ-
λος σε κάθε άβατο ανομίας. Με τη σκληρή δουλειά των

αστυνομικών μας,
ενισχύοντας διαρ-
κώς την παρουσία
τους στις γειτονιές,
προστατεύουμε τη
ζωή και την περιου-
σία των πολιτών. Για-
τί η ασφάλειά τους
είναι προϋπόθεση
για την ευημερία και
για αυτό καθημερινή
μας υποχρέωση με
έργο και μετρήσιμο
αποτέλεσμα».

«Ασφάλεια στις γειτονιές
και στα σύνορά μας»!

Ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη μίλησε με 

τη γλώσσα των αριθμών
για τη σημαντική μείωση

της εγκληματικότητας
μέσα στο 2022

Ο 42χρονος Ρομά «αθωώνει» αυτούς που
του έβαλαν φωτιά ενώ έλεγε τα κάλαντα
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Ασκούνται διώξεις 
για τον χαμό
του 16χρονου μποξέρ Καραμπόλα 

με εννέα ΙΧ και
τέσσερις νταλίκες 
στην εθνική οδό

Μια απίστευτη καραμπόλα σημειώθη-
κε στην Αθηνών - Λαμίας,  λόγω ομί-
χλης, χθες το πρωί. Το τροχαίο έγινε στο
53ο χιλιόμετρο στο ύψος του Αυλώνα
στο ρεύμα προς Λαμία και προκλήθηκε
τεράστιο μποτιλιάρισμα. Συγκεκριμένα,
συγκρούστηκαν 13 οχήματα, 9 ΙΧ και 4
νταλίκες. Από την πρώτη στιγμή διαπι-
στώθηκε πως δεν έχασε κάποιος τη ζωή
του, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο
άτομα. Στο σημείο βρέθηκαν γρήγορα
τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέ-
λαβαν τους δύο τραυματίες, ενώ τέσσε-
ρα ακόμη περιστατικά έλαβαν επί τόπου
τις πρώτες βοήθειες και αρνήθηκαν τη
διακομιδή σε υγειονομική δομή.

Όπως φάνηκε αργότερα σε βίντεο και
φωτογραφίες από την περιοχή, το ση-
μείο είχε καλυφθεί από ομίχλη, με απο-
τέλεσμα ορισμένοι από τους οδηγούς
λόγω μειωμένης ορατότητας στον δρόμο
να εμπλακούν στην καραμπόλα.

Λίγα λεπτά μετά την απίστευτη καραμ-
πόλα, σημειώθηκε νέα σύγκρουση οχημά-
των στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή προς
Αθήνα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυ-
κλοφορία. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρω-
ση από την Τροχαία, η καραμπόλα σημει-
ώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 9.00 το πρωί.
Νωρίτερα, στις 08.30, άλλη μία καραμπόλα
είχε σημειωθεί στο ρεύμα προς Λαμία,
όπου συγκρούστηκαν έξι οχήματα.

Οι οδηγοί που είχαν εμπλοκή στο τρο-
χαίο έδωσαν αναλυτική κατάθεση στις
τροχονομικές Αρχές που διεξάγουν
έρευνες για το συμβάν και προσπαθούν
να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και
προκλήθηκε το περιστατικό. Βίντεο από
το σημείο της πρόσκρουσης των οχημά-
των έδειξαν χθες το μέγεθος της κατα-
στροφής. Για ακόμη μία φορά χθες, όσοι
ήταν στην εθνική οδό λίγο πριν και λίγο
μετά το τροχαίο βίωσαν απίστευτη ταλαι-
πωρία λόγω της κίνησης που δημιουρ-
γήθηκε, καθώς ο δρόμος έκλεισε.

Μ. Σ. 

Σ
ε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να
διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες τραυματίστηκε σο-
βαρά ο 16χρονος μποξέρ Βασίλης

Τόπαλος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή
του. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο
άτυχος νεαρός ήταν διασωληνωμένος στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκο-
μείο Τζάνειο, όπου έδωσε τεράστια μάχη για
πάνω από 15 ημέρες, όμως, δεν κατάφερε να
κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία
του πνοή λόγω της εγκεφαλικής βλάβης που
προκλήθηκε από τον βαρύ τραυματισμό του
στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί
του Τζάνειου νοσοκομείου είχαν προετοιμά-
σει τους γονείς του αθλητή για την κρισιμό-
τητα της κατάστασης και για ενδεχόμενο να
μην καταφέρει να κερδίσει την πιο δύσκολη
μάχη της ζωής του.

H υπόθεση οδηγήθηκε στον Άρειο Πάγο.
Η αθλητική υπερεισαγγελέας Βιργινία Σα-
κελλαροπούλου έδωσε εντολή για απόλυτη
προτεραιότητα στη δικογραφία που αφορά
το τραγικό συμβάν, ενώ παράλληλα ζήτησε
από τον αθλητικό εισαγγελέα Αθηνών Κώ-
στα Σπυρόπουλο να ασκηθούν διώξεις προς
πάσα κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος
πυγμάχησε στο πλαίσιο της προπόνησης
(αγώνας σπάρινγκ) με έναν έμπειρο Γεωρ-
γιανό, ο οποίος έχει 200 και πλέον αγώνες
στο ενεργητικό του, με αποτέλεσμα να δεχ-
θεί ο ανήλικος πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ειδικότερα, ο άτυχος αθλητής την ώρα της
προπόνησης αισθάνθηκε αδιαθεσία. Στη συ-
νέχεια κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια.
Στην τουαλέτα, έχασε τις αισθήσεις του και

χτύπησε το κεφάλι του άσχημα σε σκληρή
επιφάνεια. Συναθλητής του, που ήταν στο
σημείο, ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του γυμνα-
στηρίου και ακολούθως το ΕΚΑΒ τον μετέ-
φερε στο Τζάνειο, όπου και χειρουργήθηκε
στο κεφάλι.  Μετά τη δημοσιοποίηση της εί-
δησης, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέ-
ρης Αυγενάκης επικοινώνησε με τον αθλητι-
κό εισαγγελέα και του ζήτησε να διερευνή-
σει άμεσα το περιστατικό, ενώ επικοινώνησε
και με την αστυνομία για τον ίδιο λόγο.

«Η αθλητική οικογένεια της χώρας μας
θρηνεί τον χαμό του νεαρού πυγμάχου πρω-
ταθλητή Βασίλη Τόπαλου. Πολλά τα ερωτή-
ματα, αλλά είμαι βέβαιος ότι η εν εξελίξει
έρευνα θα ρίξει άπλετο φως σε κάθε πτυχή
των αδιευκρίνιστων συνθηκών του θανάσι-
μου τραυματισμού του», ανέφερε στο Twit-
ter ο Αυγενάκης.

Σημειώνεται πως η έρευνα του ιατροδικα-
στή πρόκειται να ξεδιαλύνει την υπόθεση,
μιας και για την ώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί
αν η πραγματική αιτία του θανάτου του ήταν
το λιποθυμικό επεισόδιο ή κάποιο χτύπημα
αντιπάλου του στο γυμναστήριο.

Εισαγγελική έρευνα
για τα αίτια που προκάλεσαν 
τον θανάσιμο τραυματισμό 
του Βασίλη Τόπαλου

Πρωτοχρονιάτικο
μπαράζ με…
αδέσποτες σφαίρες
Παρά το γεγονός ότι έχουμε θρηνή-
σει ένα 11χρονο παιδί, παρά τις εκ-
κλήσεις που γίνονται από φορείς
και απλούς πολίτες, κάποιοι δεν λέ-
νε να βάλουν μυαλό και συνεχίζουν
να «παίζουν» είτε με κυνηγετικά εί-
τε με πυροβόλα όπλα, με αποτέλε-
σμα αδέσποτες σφαίρες να καρφώ-
νονται σε τοίχους σπιτιών, παγκά-
κια, ΙΧ αυτοκίνητα κ.ά. Κάπως έτσι
παραμονή και ανήμερα την Πρωτο-
χρονιά καταγράφηκαν, μόνο στην
Αττική, περισσότερα από έξι περι-
στατικά άσκοπων πυροβολισμών
που οι βολίδες θα μπορούσαν να εί-
χαν προκαλέσει ακόμη και θάνατο.
Το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό στο
Κορωπί, όπου βολίδα από καραμπί-
να καρφώθηκε στον εσωτερικό τοί-
χο του παιδικού υπνοδωματίου δια-
μερίσματος, την ώρα μάλιστα που η
οικογένεια βρισκόταν μέσα στο σπί-
τι αλλά για καλή τους τύχη κάθονταν
στο σαλόνι. «Βγήκαμε στο μπαλκόνι
να δούμε τα βεγγαλικά και ακούσα-
με κρότο όπλου, αλλά δεν καταλά-
βαμε κάτι. Το επόμενο πρωί είδαμε
στο δωμάτιο των παιδιών σπασμένα
γυαλιά, σοβάδες και μια τρύπα από
τη σφαίρα στο ταβάνι», δηλώνει
στην «Political» η ιδιοκτήτρια του
διαμερίσματος και προσθέτει ότι «η
σφαίρα διαπέρασε διπλό τζάμι». Το
ΤΑ Κρωπίας προχώρησε στη σύλλη-
ψη ενός 28χρονου, κατάσχοντας
μάλιστα και το κυνηγετικό του όπλο.
Ανάλογα περιστατικά είχαμε και στη
Δυτική Αττική -από το Μενίδι και τη
Φυλή μέχρι τα Άνω Λιόσια- με την
ΕΛΑΣ να συλλαμβάνει δύο ανήλι-
κους Ρομά, στην κατοχή των οποίων
βρέθηκαν πιστόλι και γεμιστήρας
με έξι φυσίγγια. 

Κώστας Παπαδόπουλος

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Η
χώρα μας βρίσκεται σε κλοιό
ιώσεων και γρίπης. Οι γιορτές
κύλησαν με πολλούς συναν-
θρώπους μας στο κρεβάτι, να

ψάχνουν αντιπυρετικά, αντιβιώσεις και ει-
σπνεόμενα, ενώ πιο έντονο ήταν το πρό-
βλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων τόσο στα
παιδιατρικά σιρόπια για τον πυρετό όσο και
σε γνωστά αντιβιοτικά. 

Σε σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του
φαρμάκου, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να
γίνει μεγαλύτερος έλεγχος σε φαρμακαπο-
θήκες και φαρμακευτικές, αύξηση των πα-
ραγγελιών από τον ΙΦΕΤ για τις δραστικές
ουσίες όπου παρατηρείται η έλλειψη, ενη-
μέρωση από τον ΕΟΦ για τα φάρμακα που
λείπουν, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιείται
πού υπάρχει υποκατάσταση φαρμάκων.

Τα γενόσημα
Έτσι οι πολίτες θα μαθαίνουν ποια είναι τα

γενόσημα φάρμακα που μπορούν να αντικα-
ταστήσουν με την ίδια αποτελεσματικότητα
τα επώνυμα φάρμακα που ήδη γνωρίζουν.
Θα επεκταθεί η συνταγογράφηση γενοσή-
μων, όπως και η συνεργασία φαρμακοποιών
και πολιτών πάνω στα ελλειπτικά φάρμακα,
ώστε να προσαρμόζεται η συνταγογράφηση
σε αντίστοιχα θεραπευτικής αξίας. Παράλ-

ληλα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα
εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές της για αύ-
ξηση της παραγωγής γενοσήμων, ενώ οι πο-
λυεθνικές θα εντείνουν την εισαγωγή ελλει-
πτικών φαρμάκων. Επιπλέον θα ξεκινήσει η
συνταγογράφηση φαρμάκων που είναι σε
έλλειψη, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα
ποια θα είναι και θα υπάρξει εξορθολογι-
σμός των τιμών των ελλειπτικών φαρμάκων
τα οποία είναι πολύ χαμηλής κοστολόγησης.
Θα ενημερωθούν οι γιατροί για τα φάρμακα
σε έλλειψη, ώστε να συνταγογραφούν άλλα
με αντίστοιχη θεραπευτική αξία. 

Ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ
Το θέμα των ελλείψεων των φαρμάκων

έχει ξεσηκώσει και πολιτική κόντρα, με τον
υπουργό Υγείας να γράφει στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Twitter, «όλοι οι εμπλε-
κόμενοι στο φάρμακο αναφέρονται σε πρό-
βλημα παγκόσμιων ελλείψεων και καλύτε-
ρη θέση της χώρας λόγω εγχώριας παρα-
γωγής και ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι λειτουργεί με μι-
κροπολιτικό όφελος. Πολάκης χυδαίος, ο
Ξανθός λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ». Λίγο νωρί-
τερα ο Θάνος Πλεύρης είχε απαντήσει στα
βέλη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ελλείψεις και με
γραπτή ανακοίνωση στο ίδιο κλίμα με το πα-
ραπάνω tweet. 

Πάντως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με ανακοί-
νωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι

ελλείψεις φαρμάκων είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο που οφείλεται και στις ελλείψεις
πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας μαζί
με την έντονη φετινή αύξηση των λοιμώξε-
ων και πως το πρόβλημα θα διορθωθεί στα-
διακά μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ
συνιστάται η χρήση άλλων υποκατάστατων
φαρμάκων που είναι διαθέσιμα με την κα-
θοδήγηση γιατρού ή φαρμακοποιού. Με
δελτίο Τύπου η Πανελλήνια Ένωση Φαρμα-
κοβιομηχανίας αναφέρει πως αν δεν υπήρ-
χε η εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, οι ελ-
λείψεις θα ήταν πενταπλάσιες. Ο Ιατρικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης με ανακοίνωσή
του ζητεί να νομοθετηθεί άμεσα η χορήγη-
ση όλων των φαρμάκων να γίνεται μόνο με
ιατρική συνταγή, φέρνοντας ως παράδειγμα
τη συνταγογράφηση των αντιβιώσεων που
μείωσε την κατανάλωσή τους στο 18%. Πρό-
σφατα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
είχε ζητήσει το ίδιο, ώστε να μειωθεί η σπα-
τάλη των φαρμάκων.

Bloomberg: Κοντά στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα - Διαψεύδει το ΥΠΠΟ 

Στην εκτόξευση των λοιμώξεων αποδίδει ο ΣΦΕΕ την έλλειψη
φαρμάκων - Συντονισμένες ενέργειες από το υπουργείο 

Υγείας και τον ΕΟΦ για τη λύση του προβλήματος

Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα στην Ελλάδα; Σύμφωνα με το Bloomberg:
Ναι! Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσι-
εύει άρθρο με τίτλο «Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα ενδέχε-
ται να επιστρέψουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας συμφω-
νίας ανταλλαγής με το Ηνωμένο Βασίλειο». Στο άρθρο
αναφέρεται ότι το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της
Ακρόπολης στην Αθήνα είναι κοντά σε μια συμφωνία που
θα ανοίξει τον δρόμο για την εν καιρώ επιστροφή των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ως μέρος μιας πολιτι-

στικής ανταλλαγής. Επικαλούμενοι πηγές που θέλουν να
διατηρήσουν την ανωνυμία τους, οι συντάκτες του
Bloomberg υποστηρίζουν ότι με βάση την υπό διαμόρφω-
ση συμφωνία, που όμως ακόμη δεν έχει υπογραφεί, κά-
ποια από τα γλυπτά θα μπορούσαν να αποστέλλονται από
το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα εκ περιτροπής. 

Σε αντάλλαγμα, το Μουσείο της Ακρόπολης θα μπορού-
σε να δανείζει άλλα αντικείμενα στο Βρετανικό Μουσείο,
ενώ η Βρετανία θα μπορούσε να πάρει και γύψινα αντίγρα-
φα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Σύμφωνα πάντως με το

ίδιο δημοσίευμα, οι συζητήσεις είναι «περίπλοκες» και «η
συμφωνία ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί», ενώ ιδιαιτέ-
ρως περίπλοκα ως διαδικασία είναι και τα logistics της με-
τακίνησης των γλυπτών από τη μια χώρα στην άλλη. Η συμ-
φωνία θα μπορούσε να είναι παρόμοια με εκείνη που υπο-
γράφηκε, την περασμένη χρονιά, με το Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, βάσει της οποίας η Ελ-
λάδα έλαβε πίσω 161 έργα τέχνης.

Ωστόσο πηγές του υπουργείου Πολιτισμού ανέφεραν
χθες βράδυ ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα του Bloomberg.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Παγκόσμιο φαινόμενο 
οι ιώσεις
χωρίς… αντιβιώσεις!



Ο Γλαβίνας στον… Λευκό
Πύργο για τη γιορτή του 

Στη Θεσσαλονίκη θα γιορτάσει, όπως μαθαί-
νουμε, ο Θανάσης Γλαβίνας την ονομαστική του
εορτή. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως ο δι-
ευθυντής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προγραμ-
ματίζει την ίδια ημέρα το μεσημέρι να κάνει τρα-
πέζι σε δημοσιογράφους της πόλης.

«Χαλαρωτική» έξτρα έδρα 
Σε χαλαρή διάθεση βρίσκουμε τους βουλευ-

τές της Α’ Περιφέρειας της ΝΔ, σε αντίθεση με
τους συναδέλφους τους στη Β’, οι οποίοι καθη-
μερινά «οργώνουν» χωριά, λαϊκές και καφενεία.
Φαίνεται πως η μια έξτρα έδρα της απογραφής
σε συνδυασμό με το «κόψιμο» της Μαρίας Σπυ-
ράκη από τη λίστα έκανε πολλούς να αναθαρρή-
σουν και να κατεβάσουν στροφές. Βέβαια, το
ίδιο δεν ισχύει για τους πολιτευτές, οι οποίοι
τρέχουν στην κυριολεξία και δεν προλαβαίνουν.

Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του καθηγητή 
Μαιευτικής για το #MeToo στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Τ
ην ενοχή καθηγητή Μαιευτικής του ΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη
σε βάρος δύο σπουδαστριών του ζήτησε η ει-
σαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου

Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης. Ο καθηγητής πρωτόδι-
κα είχε καταδικαστεί για την ίδια πράξη σε φυλάκιση 4
ετών με αναστολή. 

Η υπόθεση των καταγγελιών σε βάρος του καθηγητή
είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο και ήταν η πρώτη υπό-
θεση #MeToo πριν μάλιστα από τη συγκλονιστική απο-
κάλυψη της Σοφίας Μπεκατώρου. Φοιτήτριες Μαιευτι-
κής είχαν υποστηρίξει ότι ο καθηγητής τη διετία 2015-16
με το πρόσχημα δωρεάν γυναικολογικής εξέτασης εν
είδει προσφοράς τις παρενοχλούσε σεξουαλικά. Τα όσα
υποστηρίζουν ότι πέρασαν εξιστόρησαν και στο Εφετείο

οι πρώην φοιτήτριες, οι περισσότερες εκ των οποίων
εργάζονται ως μαίες. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο δικα-
στήριο ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που είχε φτά-
σει στις Εσωτερικές Υποθέσεις Σωμάτων Ασφαλείας και
διερευνήθηκε από τους αστυνομικούς. 

Στην απολογία του ο καθηγητής, που έχει παυτεί από
τα καθήκοντά του, ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες έγιναν
ως πράξη αντεκδίκησης δύο άλλων καθηγητριών στο
στενό περιβάλλον των οποίων οδηγήθηκαν οι καταγγέλ-
λουσες φοιτήτριες. Η εισαγγελέας του Εφετείου Αλε-
ξάνδρα Χολέβα στην πρότασή της ζήτησε την καταδίκη
του καθηγητή για δύο περιπτώσεις από τις τρεις για τις
οποίες είχε καταδικαστεί πρωτόδικα. Η εισαγγελέας
σημείωσε πως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του ότι όλα
οργανώθηκαν από δύο άλλες καθηγήτριες. 

Στην Κωνσταντινούπολη θα βρεθούν το επόμενο διά-
στημα οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Η
ΠΕΔΚ-Μ διοργανώνει μέσα στον Ιανουάριο επίσκεψη

στη γειτονική χώρα και μεταξύ άλλων θα επιχειρηθεί η
αντιπροσωπεία των Ελλήνων δημάρχων να συναντηθεί
με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στην Πόλη ταξιδεύουν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας

Χέρι χέρι με τον Ζέρβα
και ο Βασίλης Μωυσίδης

«Ναι στη Θεσσαλονίκη», είπε και ο Βασίλης
Μωυσίδης, ο οποίος συμπορεύεται στον δρόμο
προς τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
με την παράταξη του δημάρχου Κωνσταντίνου
Ζέρβα. Το προηγούμενο διάστημα είχαν ανακοι-
νωθεί τα ονόματα των αντιδημάρχων και έπεται
συνέχεια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η τυχερή «πριγκίπισσα»
του Δήμου Πυλαίας
-Χορτιάτη
Έχει καθιερωθεί στον Δήμο Πυλαί-
ας-Χορτιάτη να κόβεται η βασιλόπι-
τα ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Έτσι
και φέτος ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊ-
τεζίδης μοίρασε τα κομμάτια στους
δημοτικούς συμβούλους και αντάλ-
λαξε ευχές με τη δεύτερη οικογέ-
νειά του, αυτή του δήμου. Το φλουρί
έπεσε στην πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου Πανοράματος, ωστόσο
τις εντυπώσεις έκλεψε η 3χρονη
κόρη της αντιδημάρχου Αθλητισμού,
η οποία έτρεξε να αγκαλιάσει τον κ.
Καϊτεζίδη όταν βρήκε το φλουρί στα
βασιλοπιτάκια που μοιράστηκαν στο
κοινό. 

Επιχείρηση 
«Κορδελιό» για 
Κ. Μανδαλιανό
Με την προεκλογική μάχη των δημο-
τικών εκλογών τον Οκτώβριο του
2023 να έχει αρχίσει για τα καλά, ο
δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου
Κλεάνθης Μανδαλιανός και η παρά-
ταξη Νέα Πνοή σχεδιάζει τις επόμε-
νες κινήσεις. Το βάρος θα πέσει στο
Κορδελιό με την υλοποίηση τριών
έργων - προεκλογικών δεσμεύσε-
ων: 1) Επαναλειτουργία του υπόγει-
ου πάρκινγκ, ώστε να αποσυμφορη-
θεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα επί
της οδού Α. Παπανδρέου. 2) Ανάπλα-
ση-λίφτινγκ στον πεζόδρομο του
Κορδελιού που θα δώσει νέα πνοή
στους κατοίκους και τους επαγγελ-
ματίες. 3) Το τρίτο έργο το οποίο βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη είναι οι
ασφαλτοστρώσεις, που θα αλλάξουν
την οπτική εικόνα του δικτύου.

Η «κολόνα» 
της οικογένειας
Βαρτζόπουλου
Τα γενέθλια της συζύγου του
Φωτεινής παρέα με φίλους
γιόρτασε ο Δημήτρης Βαρτζό-
πουλος. «Η κολόνα μας! Χρόνια
πολλά στη Φωτεινή μας!»,
έγραψε στη λεζάντα της φωτο-
γραφίας που ανήρτησε ο βου-
λευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Facebook, όλο
χαμόγελο και περηφάνια.

Ο Τσαβλής επισημοποιεί
την υποψηφιότητά του 

Βήμα υποψηφιότητας για τις εκλογές του
2023 στον Δήμο Θεσσαλονίκης έκανε ο ανε-
ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δρόσος Τσα-
βλής. Όπως ανακοίνωσε, συμμετέχει με όλες
του τις δυνάμεις, τις γνώσεις και την εμπειρία
σε ένα κίνημα ενεργών πολιτών, που ζυμώνε-
ται, οργανώνεται και θα διεκδικήσει την ψήφο
των Θεσσαλονικέων στις επικείμενες δημοτι-
κές εκλογές. Το μόνο που δεν μάθαμε είναι εάν
ο ίδιος θα είναι επικεφαλής αυτής της προσπά-
θειας ή θα συμμετέχει ως υποψήφιος σύμβου-
λος. Αναμένουμε…
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O
σο πάει γίνεται όλο και πιο μπερδεμένο το προ-
εκλογικό σκηνικό στον Δήμο Νέας Σμύρνης, κα-
θώς η απόφαση του δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη

να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές του Οκτωβρίου φαί-
νεται πως «απελευθέρωσε» πολλές δυνάμεις που βλέπουν
ότι μπορεί πλέον να έχει ανοίξει ο δρόμος για τη δημαρχία.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι περισσότερο μπλεγ-
μένη στον χώρο της ΝΔ, καθώς ήδη εμφανίζονται τέσσερις
πέντε διαφορετικές τάσεις. Ήδη τον τελευταίο καιρό κυ-
κλοφορούν έντονα οι πληροφορίες στην πλατεία ότι το φα-
βορί για να έχει την επίσημη στήριξη του Μοσχάτου είναι η
αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα της Αττικής Δήμητρα
Νάνου, η οποία φαίνεται ότι εδώ και αρκετό καιρό δουλεύει
αυτό το ενδεχόμενο σε κομματικό επίπεδο, αλλά έχει και
την απαραίτητη εμπειρία, καθώς προτού μεταπηδήσει στην
περιφέρεια με τον συνδυασμό του Γιώργου Πατούλη είχε

εκλεγεί τρεις φορές δημοτική σύμβουλος της Νέας Σμύρ-
νης, έχοντας διατελέσει και αντιδήμαρχος.

Όμως, η κυρία Νάνου δεν είναι η μόνη. Μέσα στις εορτα-
στικές μέρες είχαμε μια ανακοίνωση υποψηφιότητας από
τον «γαλάζιο» χώρο, εκείνη του Δημήτρη Πανταζή, αντι-
προέδρου των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ του δή-
μου, ενώ είχε εκλεγεί και δημοτικός σύμβουλος στην πρώ-
τη θέση με το ψηφοδέλτιο του Νίκου Στέφου το 2014.

Θυμίζουμε ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ο επίσημος
υποψήφιος δήμαρχος της ΝΔ το 2019 Γιώργος Λαρίσσης
ανακοίνωσε τη στήριξή του στη μία «πασοκογενή» υποψη-
φιότητα της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κλαίρης
Δεληγιάννη (η άλλη είναι του Γιώργου Κρικρή), ενώ σταθε-
ρά ένα κομμάτι του «γαλάζιου» χώρου της πόλης παραμέ-
νει κοντά στην υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου της πό-
λης Γιώργου Κουτελάκη. 

Δημιουργεί Αναπτυξιακή
Ενεργειακή ΑΕ

Τη σύσταση Αναπτυξιακής Ενεργειακής
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ ενέκρινε κατά
πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγρά-
φου έπειτα από πρόταση του δημάρχου Βα-
σίλη Θώδα στην τελευταία συνεδρίαση του
έτους. Αντικείμενο της νέας επιχείρησης θα
είναι, μεταξύ άλλων, η παραγωγή, η αποθή-
κευση, η ιδιοκατανάλωση ή η πώληση ηλε-
κτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
από σταθμούς ΑΠΕ ή υβριδικούς σταθμούς.
Ακόμη, μπορεί να προχωρά στην προμήθεια
ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγ-
καταστάσεων με στόχο τη μείωση της ενερ-
γειακής κατανάλωσης. 

Το καταψήφισαν 
αλλά το... πέρασε

Μεγάλη ένταση έχει δημιουργήσει στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η απόφαση
του περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη να
«περάσει» από την Οικονομική Επιτροπή
θέμα που του έκοψε το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο. Συγκεκριμένα, καταψηφίστηκε
από την πλειοψηφία του Περιφερειακού
Συμβουλίου το πρόγραμμα τουριστικής
προβολής που παρουσίασε η Περιφερει-
ακή Αρχή, καθώς υπέρ ψήφισαν 13 σύμ-
βουλοι (δύο από αυτούς της παράταξης
Μουτζούρη), κατά 21 και 6 λευκό. Παρά την
καταψήφιση από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, η περιφερειακή αρχή ενέκρινε το
θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, κάτι που
δημιούργησε θύελλα αντιδράσεων από την
αντιπολίτευση, η οποία ετοιμάζει προσφυ-
γές κατά της απόφασης. 

!
Δηλώνει «παρών»
Το σίριαλ με την υπο-
ψηφιότητα του περι-
φερειάρχη Πελοπον-
νήσου Παναγιώτη Νί-
κα συνεχίζεται,
ωστόσο φαίνεται να
πηγαίνει προς το τέ-
λος. Θυμίζουμε ότι
όταν είχε ρωτηθεί
πριν από λίγο καιρό
αν θα διεκδικήσει και
πάλι την περιφέρεια,
είχε αφήσει το θέμα
ανοιχτό, λέγοντας
πως θα περιμένει να
δει τι θα γίνει στις
εθνικές εκλογές, κα-
θώς, όπως υποστήριξε, θα επηρεάσουν και τις αυτοδιοικη-
τικές. Ωστόσο, επανήλθε δηλώνοντας πως «στις εκλογές
που έρχονται εγώ θα είμαι παρών από οποιαδήποτε θέση»
και επανέλαβε ότι «δεν εξαρτάται η πορεία της περιφέρει-
ας από ένα πρόσωπο και κατ’ επανάληψη έχω δηλώσει ότι
δεν εξαρτάται από εμένα. Γύρω από εμένα είναι πάνω από
100 άνθρωποι». Ό,τι καταλάβατε... 
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«Τοπίο στην ομίχλη» το προεκλογικό σκηνικό
Νέα Σμύρνη

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα βό-
ρεια της Αθήνας η αντιπολίτευση απει-
λεί ευθέως τη διοίκηση με προσφυγές

για τις αποφάσεις που πήραν οι επιτρο-
πές; Με ανακοίνωση καλούν τον δήμαρχο

να ακυρώσει τις αποφάσεις που πήραν οι επιτρο-
πές μετά την 1η Δεκεμβρίου και τις υπηρεσίες να
μην προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, απει-
λώντας ότι θα ακολουθήσουν κάθε νομική οδό.
Φαίνεται ότι ανοίγουν τον δρόμο... 

Στη δημιουργία ενός δικτύου από πάρκα σκύλων
(dog parks) σε πυκνοδομημένες γειτονιές της Αθή-
νας προχωρεί ο Δήμος Αθηναίων με την προσθήκη
δύο νέων πάρκων στα ήδη τρία υπάρχοντα. Συγκεκρι-
μένα, το ένα πάρκο δημιουργήθηκε στον Νέο Κόσμο,
στον Λόφο Λαμπράκη που πρόσφατα αναπλάστηκε
στο μεγαλύτερο μέρος του, αναπτύσσεται σε μια έκτα-
ση 1,5 στρέμματος και διαθέτει κατάλληλη περίφραξη
και πόρτα ασφαλείας. Το δεύτερο πάρκο, έκτασης 5
στρεμμάτων, δημιουργήθηκε εντός του Άλσους Χω-
ροφυλακής επί της λεωφόρου Μεσογείων. Ο χώρος
περιφράχτηκε και εντός του πάρκου, που χωρίζεται
και αυτό σε δύο ζώνες, τοποθετήθηκαν ειδικός εξο-
πλισμός και όργανα εκγύμνασης. Και τα δύο πάρκα
διαθέτουν συνεχή παροχή πόσιμου νερού για τα ζώα,
καθώς και χώρους με σκίαση και παγκάκια για τους
συνοδούς. Τις βραδινές ώρες ο φωτισμός είναι ενι-
σχυμένος με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των
επισκεπτών.

Δύο νέα πάρκα σκύλων 
στην Αθήνα

Γιώργος Κουτελάκης

Δημήτρης Πανταζής Κλαίρη Δεληγιάννη

Δήμητρα Νάνου
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Τ
ις επόμενες μέρες θα μά-
θουν χιλιάδες επαγγελμα-
τίες το ποσό της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής που κα-

λούνται να επιστρέψουν, καθώς και
ποιοι θα είναι οι... άτυχοι που θα πλη-
ρώσουν ολόκληρο το ποσό -και μάλι-
στα εφάπαξ- έως τις 31 Ιανουαρίου.

Ως γνωστόν, την περασμένη Παρα-
σκευή, τελευταία εργάσιμη του έτους,
έληξε η προθεσμία υποβολής των δι-
καιολογητικών ώστε να κριθεί οριστι-
κά ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, το βασικό πρό-
βλημα εντοπιζόταν στον αριθμό των
εργαζομένων που είχαν απολυθεί κα-
τά το χρονικό διάστημα ισχύος του μέ-
τρου της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής, αφού ως βασική προϋπόθεση για
τη λήψη της ήταν η διατήρηση των θέ-
σεων εργασίας. Σύμφωνα με την Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση των υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, όσοι
δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις ως προς
τη διατήρηση του αριθμού των εργα-
ζομένων θα κληθούν να επιστρέψουν
τα ποσά που έλαβαν. Σημειώνεται ότι η
επιστροφή των ποσών που θα καταλο-
γιστούν στους επαγγελματίες θα εξο-
φληθεί σε 96 μηνιαίες δόσεις.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται τα
αποτελέσματα των διασταυρώσεων
του Taxisnet και του συστήματος ΕΡ-
ΓΑΝΗ, οπότε θα εκδοθεί και η... ετυ-
μηγορία σχετικά με το ποιοι και πόσα
θα επιστρέψουν. Τα ποσά αυτά θα επι-
στραφούν εφόσον δεν έχει τηρηθεί η

υποχρέωση διατήρησης του αριθμού
των εργαζομένων και ο μέσος όρος
των εργαζομένων κατά τους μήνες
υποχρέωσης διατήρησης είναι μικρό-
τερος κατά μία μονάδα και άνω σε
σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζο-
μένων που απασχολούσε η επιχείρη-
ση. Επιπλέον, αν μια επιχείρηση κα-
τήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομέ-

νου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλον
εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θε-
ωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατή-
ρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής
του επιστρεπτέου ποσού της ενίσχυ-
σης με έκπτωση 15% ισχύει μόνο
εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά είχαν υποβληθεί το αργότερο

μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.
Όπως ορίζεται στη σχετική υπουργι-
κή απόφαση, εφόσον μετά τον επα-
νυπολογισμό της υποχρέωσης δια-
τήρησης εργαζομένων και την παρέ-
λευση της προθεσμίας της 30ής Δε-
κεμβρίου 2022 για την υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών προ-
κύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρε-
ώσεις της επιχείρησης, η παράταση
θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και
επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέ-
χρι και τις 2 Νοεμβρίου 2022 επιβάλ-
λονται από 1ης Δεκεμβρίου 2022 τό-
κοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Το μέτρο της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής αποτέλεσε «οξυγόνο» για
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις
κατά την περίοδο των περιοριστικών
μέτρων του κορονοϊού, ενώ η επι-
στροφή των «κουρεμένων» ποσών θα
γίνει σε 96 δόσεις. Σύμφωνα με τα
σχετικά στοιχεία, μία στις τρεις επι-
χειρήσεις θα επιστρέψει το 25% της
συνολικής βοήθειας που έλαβε. Δη-
λαδή, αν κάποιος πήρε 20.000 ευρώ,
θα επιστρέψει τα 5.000 ευρώ σε 96
δόσεις, ήτοι 52,08 ευρώ μηνιαίως.
Επιπλέον, το 39% των επιχειρήσεων θα
επιστρέψει το 33,3% του ποσού που
έλαβε (αν έλαβε 10.000 ευρώ, θα επι-
στρέψει 3.330 ευρώ), ενώ το 33% θα
επιστρέψει το μισό (50%) της προκατα-
βολής που έλαβε από το κράτος. 

Την τελευταία ευκαιρία για ευνοϊκό κλείσιμο εκ-
κρεμών φορολογικών υποθέσεων θα έχουν χιλιά-
δες φορολογούμενοι έως τις 28 Φεβρουαρίου,
έτσι ώστε να μη φτάσουν στο ακροατήριο του δικα-
στηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως
την προαναφερόμενη ημερομηνία αίτηση για εξώ-
δικη επίλυση της διαφοράς, κερδίζοντας μείωση
προστίμων και προσαυξήσεων κατά 75%, ρυθμί-
ζοντας μάλιστα ευνοϊκά και την αποπληρωμή των

σχετικών ποσών έως και σε 24 δόσεις. Επίσης, νέα
αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2023 και για υποθέσεις για τις οποίες είχε
υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την επι-
τροπή για τυπικούς λόγους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα www.eefdd.gr και ειδική επιτροπή εξετά-
ζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογου-
μένων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή
και προστίμων και θα αποφασίζει για την εν όλω ή

εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος,
προτείνοντας στον φορολογούμενο συγκεκριμένο
τρόπο διευθέτησης των διαφορών με διαγραφή
έως του 75% των προσαυξήσεων και προστίμων.
Στη συνέχεια, η επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί
ανάλογα με την κατηγορία της υπόθεσης έως τις
30 Ιουνίου 2023 ή, εναλλακτικά, έως τις 29 Σε-
πτεμβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία λήγει
η θητεία του γενικού προϊσταμένου, των μελών
των επιτροπών και των γραμματέων. 

Τελευταία ευκαιρία για κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επιστρεπτέα: Κλειδώνει ο λογαριασμός 
Ποιοι δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις και 
θα πληρώσουν ολόκληρο
το ποσό -και μάλιστα 
εφάπαξ- έως 
τις 31 Ιανουαρίου
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O
λοι θυμόμαστε το ξαφνικό
αυγουστιάτικο μπουρίνι που
«έπνιξε» τον Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης και

την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι κά-
τοικοι της περιοχής από την πρωτοφανή
σε όγκο νερού καταιγίδα στις 23 Αυγού-
στου. Φερτά υλικά απομακρύνθηκαν
από την κοίτη του Λυκορέματος στο Πα-
νόραμα Βούλας και οι εργασίες για την
ομαλοποίησή του ολοκληρώθηκαν.

Όμως, δεν είναι το μοναδικό ρέμα
από το οποίο κινδυνεύει η περιοχή. Ο
χειμώνας μπορεί να μην έχει ακόμη
«δείξει» τις προθέσεις του, αλλά οι απα-
ραίτητες εργασίες για τη θωράκιση της
περιοχής από ανάλογα πλημμυρικά
φαινόμενα είναι αναγκαίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης συναντή-

θηκε με τον δήμαρχο ΒΒΒ Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο, ενημερώνοντάς τον για
την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των
σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων
στην περιοχή.

Τη συζήτηση απασχόλησε το έργο
διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στην
περιοχή της Βάρης, για το οποίο ο περι-
φερειάρχης, όπως ενημέρωσε, έχει
δώσει εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες
της περιφέρειας να ολοκληρώσουν τά-
χιστα τις διαδικασίες για την άμεση
επανεκκίνησή του.

«Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτε-

ρα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρει-
ας στην περιοχή, το οποίο θα θωρακίσει
αντιπλημμυρικά τον δήμο και είμαστε
αποφασισμένοι, παρά τις όποιες δυ-
σκολίες, να το ολοκληρώσουμε τάχι-
στα», ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης.

Στα 20 εκατ. ο προϋπολογισμός
Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη

συνάντηση, οριστικοποιήθηκαν και
δρομολογήθηκαν τα βήματα και οι δια-
δικασίες που θα ακολουθηθούν ώστε
το έργο να συνεχίσει άμεσα, ενώ θα συ-
σταθεί ειδικό Παρατηρητήριο της περι-

φέρειας και του Δήμου ΒΒΒ με στόχο
την καθημερινή παρακολούθηση του
έργου. Πρόκειται για ένα έργο νευραλγι-
κής σημασίας για ολόκληρο τον δήμο,
προϋπολογισμού σχεδόν 20 εκατ.€, το
οποίο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια
Αττικής και θα χρηματοδοτηθεί από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

«Έργα που θωρακίζουν τις ζωές και
τις περιουσίες των πολιτών παραμένουν
στις απόλυτες προτεραιότητές μας»,
σημείωσε ο περιφερειάρχης Αττικής
και πρόσθεσε πως τα μεγάλα αντιπλημ-
μυρικά έργα του δήμου αλλά και τα υπό-
λοιπα έργα, τα οποία θα αναβαθμίσουν
την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα προ-
χωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επί-
σης και έργα όπως η κατασκευή παι-
δικού σταθμού στην πόλη, για το
οποίο θα υπογραφεί η σχετική προ-
γραμματική σύμβαση το προσεχές
διάστημα, αλλά και έργα διευθέτησης
ομβρίων υδάτων.

Μεταξύ των τεσσάρων πρώτων της Ευρώπης στην
ανάκαμψη της αεροπορικής κίνησης βρέθηκε η χώρα
μας. Η Ελλάδα πέτυχε τους στόχους της και η επιβατι-
κή κίνηση ξεπέρασε κατά 1% την αεροπορική κίνηση
του 2019 και με 5.000 περισσότερες πτήσεις. Πρώτη
βρέθηκε η Αλβανία, η οποία ξεπέρασε κατά 37% τα προ
πανδημίας επίπεδα.

Κλείνει η «ψαλίδα» από την τεράστια κρίση που υπέ-
στη λόγω της πανδημίας Covid-19 η ευρωπαϊκή εναέ-
ρια κυκλοφορία. Τη χρονιά που μας πέρασε ανέκτησε

το 83% της συνολικής εναέριας κυκλοφορίας του 2019.
Τα αεροδρόμια της Ευρώπης φιλοξένησαν περίπου 2
δισ. επιβάτες το 2022, έναντι 2,42 δισ. επιβατών που
είχαν αντίστοιχα δεχτεί το 2019.

Την ισχυρή ανάκαμψη της εναέριας κυκλοφορίας
επιβεβαίωσε σε σχετική έκθεσή του ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας Eu-
rocontrol, μεταθέτοντας για το 2025 την εκτίμησή του
για ολική επαναφορά στην προ Covid εποχή.

Μπορεί η πανδημία να δείχνει μια σχετική σταθερο-

ποίηση, όμως το Eurocontrol συνυπολογίζει την αδυ-
ναμία πλήρους οικονομικής ανάκαμψης, τον πληθωρι-
σμό αλλά και τον κίνδυνο συνέχισης του πολέμου στην
Ουκρανία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Γερμανία ανέκτησε το 75%
της εναέριας κυκλοφορίας της, η Γαλλία το 86%, η Ισπα-
νία το 91% και η Πορτογαλία το 96%. Η κίνηση στην Ελλά-
δα, αντίθετα, ανήλθε στο 101% του όγκου που είχε κατα-
γραφεί τρία χρόνια νωρίτερα και στο 137% η Αλβανία.

Ρ.Σ.

Η Ελλάδα ανάμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης στην ανάκαμψη της εναέριας κυκλοφορίας

Αντιπλημμυρικά
για τη θωράκιση
του Δήμου ΒΒΒ

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης 
συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βάρης 
- Βούλας - Βουλιαγμένης  Γρηγόρη Κωνσταντέλλο 
και τον ενημέρωσε για την επιτάχυνση των εργασιών



Τ
ην ευκαιρία για σημαντι-
κά υψηλότερη επικουρι-
κή σύνταξη έχουν δεκά-
δες χιλιάδες νέοι έως 35

ετών, οι οποίοι σήμερα εργάζονται
και θα επιθυμήσουν τη μεταπήδη-
σή τους στο Ταμείο Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
be.teka.gov.gr άνοιξε χθες και…
περιμένει νέους εργαζομένους
που γεννήθηκαν έως την 1η/1/1987
να δηλώσουν την ένταξη στο νέο
σύστημα έως τις 31/12/2023. Το
ΤΕΚΑ πρόκειται να αντικαταστήσει
την υφιστάμενη επικουρική ασφά-
λιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕ-
ΑΕΠ), ενώ μέσα στον πρώτο χρόνο
έχουν εγγραφεί 150.000 νέοι, οι
οποίοι απασχολούνται σε 65.000
εργοδότες.

Η διαδικασία αλλαγής φορέα επι-
κουρικής ασφάλισης είναι εύκολη
και γίνεται μόνο με μερικά κλικ.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται: 

1. Για τη συμπλήρωση της σχετι-
κής αίτησης, οι μισθωτοί τόσο του

ιδιωτικού όσο και του δημόσιου το-
μέα πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθ-
μό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), τον
οποίο οφείλουν να ενημερώσουν
για την αλλαγή φορέα. 

2. Οι μη μισθωτοί με υποχρέωση
επικουρικής ασφάλισης πρέπει να
γνωρίζουν τον Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, όπως
έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

3. Σε περίπτωση άσκησης πα-
ράλληλης δραστηριότητας, αρκεί η
δήλωση της μισθωτής δραστηριό-
τητας και ο ΑΜΕ.

4. Με την οριστική υποβολή της
σχετικής αίτησης, οι εργοδότες
ενημερώνονται αυτομάτως στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν
δηλώσει στο Μητρώο Εργοδοτών.
Η ενεργοποίηση της αλλαγής φο-
ρέα πραγματοποιείται τον μεθεπό-
μενο της αίτησης μήνα, ώστε να
έχουν τον χρόνο να αποτυπώσουν
την αλλαγή ασφάλισης στην καρτέ-
λα του εργαζομένου και να ξεκινή-
σουν την υποβολή διακριτής Πε-

ριοδικής Δήλωσης ΤΕΚΑ. 
5. Η αλλαγή του φορέα γίνεται

μόνο μία φορά και δεν μπορεί να
ανακληθεί.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστής Χα-
τζηδάκης δήλωσε ότι «οι νέοι με
μία απλή αίτηση εντάσσονται στο
ΤΕΚΑ και οι υφιστάμενοι εργαζό-
μενοι ηλικίας έως 35 ετών, εφόσον
το επιθυμούν. Τα χρήματά τους δεν
μπαίνουν σε έναν μεγάλο κορβανά
που τα διαχειρίζεται το κράτος, αλ-
λά στον ατομικό τους λογαριασμό,
όπου μπορούν να βλέπουν πώς
εξελίσσονται οι αποταμιεύσεις
τους σε σχέση με την επικουρική
τους σύνταξη». 

Ο υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος
Τσακλόγλου ανέφερε ότι «η ηλικία
αποτελεί το διαβατήριο για τη με-
ταφορά των ασφαλιστικών τους δι-
καιωμάτων της επικουρικής ασφά-
λισης στο νέο Ταμείο, το οποίο έχει
διανύσει με επιτυχία έναν χρόνο
λειτουργίας, πατώντας σε γερά θε-
μέλια, με σύγχρονες διοικητικές
αντιλήψεις, λειτουργικές επιχει-
ρησιακές διαδικασίες και σύγχρο-
να πληροφοριακά συστήματα, χω-
ρίς τις αγκυλώσεις και τις στρε-
βλώσεις του παρελθόντος».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Covid και τροχαία 
φέρνουν αυξήσεις 
στα ασφάλιστρα 
υγείας και ΙΧ

Η επιβάρυνση της υγείας των πολιτών λόγω
του κορονοϊού, οι μακροπρόθεσμες δαπάνες
για παθήσεις που σχετίζονται με αυτόν, αλλά
και η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και
δυστυχημάτων φέρνουν νέες αυξήσεις στα
ασφάλιστρα υγείας και αυτοκινήτου, μέσα
στις προσεχείς ημέρες. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, καθώς το
ζήτημα είναι ιδιαιτέρως λεπτό, λόγω και των
επικείμενων εκλογών. Οι ασφαλιστικές εται-
ρείες επικαλούνται τη μεγάλη επιβάρυνση
του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης και νοσηλείας, καθώς και των τιμών της
ενέργειας στον κλάδο της υγείας, αλλά και
των επιβαρύνσεων από το κόστος καυσίμων,
ανταλλακτικών και αποζημιώσεων στον κλά-
δο του αυτοκινήτου. Επιπλέον, επισημαίνουν
ότι τα ασφάλιστρα παρέμεναν για αρκετά χρό-
νια «παγωμένα», καθώς ο πληθωρισμός ήταν
αρνητικός, ενώ τα περιοριστικά μέτρα της
πανδημίας είχαν μειώσει τις μετακινήσεις με
αυτοκίνητο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον κλάδο ασφά-
λισης οχημάτων επιβλήθηκαν αυξήσεις 5%-8%
το περασμένο φθινόπωρο, ενώ εκτιμάται ότι
σε αυτό το ποσοστό θα κυμανθούν και οι νέες
αυξήσεις, αφού πλέον πολλές ασφαλιστικές
εταιρείες έχουν αρχίσει να πιέζονται χρημα-
τοοικονομικά. Παράλληλα, υπάρχει και η με-
γάλη… πληγή των ανασφάλιστων οχημάτων,
καθώς τα νοικοκυριά πιέζονται λόγω της ακρί-
βειας και προχωρούν σε τέτοιου είδους κινή-
σεις, οι οποίες όταν γίνει η… στραβή αποβαί-
νουν μοιραίες σε πολλά επίπεδα. Είναι, δε, κα-
θημερινό φαινόμενο οι έλεγχοι της Τροχαίας
να αποκαλύπτουν ολοένα και περισσότερα
ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία αποτελούν κι-
νούμενες «βόμβες», αφού εκτός από τη μη
πληρωμή των ασφαλίστρων, συνήθως δεν
έχουν περάσει και από το ΚΤΕΟ, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την οδική ασφάλεια. Παράλ-
ληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες διαβάζουν
και τα μεγέθη της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής σχετικά με τα οδικά ατυχήματα, τα οποία
παρουσιάζουν επικίνδυνη αύξηση φέτος.
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Άνοιξε η πλατφόρμα 
του ΤΕΚΑ για νέους που 

εργάζονται και επιθυμούν 
να ενταχθούν στον φορέα

Ευκαιρία για μεγαλύτερη
επικουρική σε 35άρηδες



Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος
Ανώνυμη Εταιρεία και ΟΤE Διεθνείς Λύσεις
Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία με απορ-
ρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώ-
τη. Αυτό γνωστοποιήθηκε με απόφαση της
αρμόδιας διεύθυνσης της γενικής γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Η απόφαση θα καταχωριστεί στο Γενικό Εμ-
πορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και η ανακοίνωση
της καταχώρισης θα δημοσιευτεί στον διαδι-
κτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL BUSINESS24
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

M
ε το... δεξί υποδέχτηκε
το 2023 το Ελληνικό
Χρηματιστήριο και μέ-
νει να φανεί αν οι ενερ-

γοί επενδυτές έχουν αποφασίσει να
οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα
τον Γενικό Δείκτη. Ο ΓΔ κατακτά νέα
υψηλά οκταμήνου, καθώς για πρώτη
φορά από τον περσινό Απρίλιο ξεπέ-
ρασε τις 936,15 μονάδες. Όπως επι-
σημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος
της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζα-
χαράκης, «η διάσπαση του 930 οδη-
γεί στην πολύ σημαντική ζώνη των
950 μονάδων. Θυμίζουμε ότι το επί-
πεδο αυτό ήταν και το μετεκλογικό
υψηλό του 2019, με την πανδημική
κρίση να ακολουθεί. Έπειτα από πε-
ρίπου τρία χρόνια η αγορά βρίσκεται

περίπου στα ίδια επίπεδα, χωρίς,
παρ’ όλα αυτά, να είναι ίδια και τα
δεδομένα. Υπάρχει το τεράστιο πα-
κέτο από το Ταμείο Στήριξης που
ακολουθεί, ένας τραπεζικός κλάδος
χωρίς βάρη και με την πολυτέλεια να

δανείζει, αλλά και με αρκετές νέες
ξένες επενδύσεις που ήδη έχουν γί-
νει ή συνεχίζουν να γίνονται. Το ΑΕΠ
της χώρας είναι αυξημένο περίπου
κατά 6% και με πολλές εταιρείες να
έχουν ρευστότητα».

Νέα γενική διευθύντρια
Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών στη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ
ανακοινώνει την ανάθεση καθηκόντων γενι-
κής διευθύντριας Υποστηρικτικών Υπηρε-
σιών στη Γεωργία Χριστοδουλοπούλου από
20/12/2022. Η Γεωργία Χριστοδουλοπούλου
κατείχε τη θέση της διευθύντριας του Γρα-
φείου Διοίκησης από το 2019. Είναι στο δυνα-
μικό της επιχείρησης 30 χρόνια και έχει δια-
τελέσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην
εταιρεία. Διαθέτει 15ετή εμπειρία σε προ-
γράμματα μετασχηματισμού και εισαγωγής
νέων συστημάτων και διαδικασιών. Είναι οι-
κονομολόγος γεωπόνος και έχει μεταπτυχια-
κές σπουδές στο Marketing από το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
ΜΒΑ από το ALBA Graduate Business
School.

Attica Bank 
και Μιχάλης Ανδρεάδης

Το ποσό των 300.000 ευρώ έλαβε ως απο-
ζημίωση ο Μιχάλης Ανδρεάδης, ο οποίος
διατέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Attica
Bank από τον Φεβρουάριο έως και τον Αύ-
γουστο του 2022. Την «παχυλή» αποζημίωση
ενέκρινε η ΓΣ των μετόχων της Attica Bank
κατά τη σύγκλησή της την Παρασκευή 30 Δε-
κεμβρίου ως αντιστάθμισμα στην πρόωρη
λήξη της θητείας του τέως διευθύνοντος
συμβούλου.

Αναβλήθηκε η έκτακτη 
ΓΣ της Προοδευτικής

Η εταιρεία Προοδευτική ΑΤΕ ανακοίνωσε
ότι η προγραμματισμένη έκτακτη γενική συ-
νέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθη-
κε στις 29/12/2022, δεν ολοκλήρωσε τις ερ-
γασίες της λόγω ελλείψεως της απαιτούμε-
νης απαρτίας. Η γενική συνέλευση των μετό-
χων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική
συνεδρίαση σήμερα την ίδια ώρα και τόπο
της αρχικής συνεδρίασης, σύμφωνα και με
τα όσα αναφέρονται σχετικά στην από
8/12/2022 πρόσκληση της εταιρείας, μη
απαιτούμενης ως εκ τούτου νεότερης πρό-
σκλησης.

Με στόχο την αντιμετώπιση της επισιτιστικής
ανασφάλειας και στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλ-
λιώς», η εταιρεία προχώρησε στην προσφορά 1,5
τόνου τροφίμων σε κοινωνικά παντοπωλεία και φο-
ρείς που ζήτησαν τη συνδρομή της. Όπως αναφέρει
σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, αποδέκτες των
τροφίμων ήταν:
� Το Πολυκοινωνικό Κέντρο Κοινωνικής Προστα-
σίας Αλληλεγγύης - Παιδείας - Περιβάλλοντος του
Δήμου Αλεξανδρούπολης που υποστηρίζει σε μόνι-
μη βάση περισσότερες από 1.500 οικογένειες.

� Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής για την κάλυψη βασικών βιοτικών
αναγκών των οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων δημοτών.
� Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τρικκαίων που λειτουργεί με γνώμονα την κοινωνική αλληλεγγύη
και την υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έκτακτες και άμεσες ανάγκες επιβίωσης.
� Το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά
στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών -κοινωνικά και οικονομικά- ατόμων και οι-
κογενειών.

Θετικό το momentum στο Χρηματιστήριο

Interlife: Πρόσφερε 1,5 τόνο τρόφιμα σε κοινωνικά παντοπωλεία και φορείς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Εγκρίθηκε η συγχώνευση ΟΤΕ και ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις
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Νέα επένδυση 
από τη Thebeherbs

Στα 137 δισ. δολάρια η αξία
της SpaceX του  Έλον Μασκ

Το ποσό των 750 εκατ. δολαρίων «μάζε-
ψε» η SpaceX σε νέο γύρο χρηματοδότησης,
με την αξία της εταιρείας του Έλον Μασκ να
ανεβαίνει στα 137 δισ. δολάρια, όπως μετέ-
δωσε το CNBC. Κατά το δημοσίευμα, η εται-
ρεία συγκέντρωσε πάνω από 2 δισ. δολάρια
σε γύρους χρηματοδοτήσεων για το 2022, με
την κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται στα
127 δισ. στο μέσο του προηγούμενου χρό-
νου. Μεταξύ των επενδυτών που συμμετεί-
χαν στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης
της SpaceX ήταν ο Άντεερσεν Γουόλοβιτς
(γνωστός ως 16z), ο οποίος είχε συμμετά-
σχει στη συγκέντρωση των 44 δισ. δολαρίων
με τα οποία ο Μασκ εξαγόρασε το Twitter.

Πρόστιμο 2,2 εκατ. 
δολαρίων στην Tesla

Η αρχή τήρησης της αντιμονοπωλιακής νο-
μοθεσίας της Νότιας Κορέας επέβαλε πρό-
στιμο 2,8 δισ. γουόν (2,2 εκατ. δολαρίων)
στην Tesla για φερόμενες παραβιάσεις του
νόμου περί διαφήμισης. Η Tesla προχώρησε
σε ενέργειες προώθησης, υπερβάλλοντας
την οδηγική αυτονομία και την ταχύτητα φόρ-
τισης των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων, κα-
θώς και όσον αφορά την οικονομία στο πεδίο
των καυσίμων, όπως ανέφερε η Επιτροπή Δί-
καιου Εμπορίου της Νότιας Κορέας σε δήλω-
σή της. Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Έλον
Μασκ τροποποίησε τη διαφήμισή της στον
ιστότοπό της στην κορεατική γλώσσα τον Φε-
βρουάριο, όταν η νοτιοκορεατική Αρχή ξεκί-
νησε την έρευνά της.

Εγκρίθηκε η απορρόφηση
δύο θυγατρικών 
από τις Αττικές Εκδόσεις

Χαμηλά έσοδα και ζημίες 
για τη Wolt Market

Στις 8 Ιανουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος
από τη μέρα που ιδρύθηκε η Wolt Market με αρχικό
μετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και μοναδικό μέτο-
χο την εταιρεία Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες
Παροχής Φαγητού ΑΕ. Το ηλεκτρονικό σουπερμάρ-
κετ της Wolt, που δημοσίευσε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο τις οικονομικές του καταστάσεις πριν από
λίγες ώρες, εμφάνισε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
του, καθαρό τζίρο 1,857 εκατ. ευρώ και ζημίες
594.605 ευρώ. Οι επιδόσεις της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας Wolt, της Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρε-
σίες Παροχής Φαγητού ΑΕ βασικής και μοναδικής
μετόχου της Wolt Market, για τη χρήση του 2021 πα-
ραμένουν άγνωστες, διότι ακόμη δεν έχει αναρτήσει
τις οικονομικές της καταστάσεις στο ΓΕΜΗ.

Μια νέα επένδυση στον χώρο της φαρμακευ-
τικής κάνναβης υπάχθηκε στον αναπτυξιακό
νόμο. Πρόκειται για το επενδυτικό σχέδιο της
εταιρείας Thebeherbs, που αναφέρεται στην
ίδρυση καθετοποιημένης μονάδας καλλιέργει-
ας και μεταποίησης προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας στη θέ-
ση Παζαίτες στην Τανάγρα. Η επένδυση συνολι-
κού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4,80 εκατ. ευ-
ρώ θα λάβει επιχορήγηση 500.000 ευρώ από τον
αναπτυξιακό νόμο. Πίσω από τη Thebeherbs
βρίσκεται η Artline Constructions, το τεχνικό
γραφείο των βορείων προαστίων που «τρέ-
χουν» ο Σπύρος Χουβαρδάς και η Ελένη Καρα-
κατσάνη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Fast food: Έτρεξε με
ανάπτυξη 6% το 2022
Ανάπτυξη 6% εμφάνισε το 2022 ο κλάδος των αλυ-
σίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ICAP CRIF, συνε-
χίζοντας την προσπάθεια για επανάκτηση των
μεγεθών προ πανδημίας. Όπως επισημαίνει η
Ελένη Δεμερτζή, senior manager της Διεύθυν-
σης Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της I-
CAP CRIF, σημαντικό πρόβλημα και για τον κλάδο
αυτόν αποτελεί η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει
επιφέρει αύξηση του λειτουργικού κόστους των
επιχειρήσεων, καθώς και οι έντονες πληθωριστι-
κές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά, με αποτέ-
λεσμα να συρρικνώνεται το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών και να περιορίζονται οι κατανα-
λωτικές δαπάνες.

Η
ανώνυμη εταιρεία Αττικές Εκδόσεις
Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστο-
ποιεί ότι στις 30/12/2022, με τη με Αρ.
Πρωτ. 2864970ΑΠ απόφαση του υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Εταιρειών - Τμήμα Εισηγμένων ΑΕ), εγκρίθηκε η
συγχώνευση με απορρόφηση από τη μητρική εται-
ρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εται-
ρεία των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών:
� «International Radio Networks Ανώνυμη Εται-
ρεία Ραδιοφωνικών Επιχειρήσεων» με αριθμό ΓΕ-
ΜΗ 6301901000.
� «The Toc Digital Media Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό ΓΕ-
ΜΗ 127479201000.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν. 4601/2019 και
του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, ως ισχύουν.
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Ο Ρονάλντο στην Αθήνα

Θα έρθει 
ως πρεσβευτής της
συνυποψηφιότητας
Σαουδικής Αραβίας, 

Αιγύπτου 
και Ελλάδας 

για το Μουντιάλ 
του 2030

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 χρόνων με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αρα-
βίας και αυτό έχει άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Εκτός από ποδοσφαιριστής, ο Πορτογάλος
σούπερ σταρ θα γίνει και πρεσβευτής της συνυποψηφιότητας της Σαουδικής Αραβίας, της

Αιγύπτου και της Ελλάδας για την ανάληψη της διοργάνωσης του Μουντιάλ του 2030. Όταν
κατατεθεί επισήμως η πρόταση στη FIFA περί τα τέλη Ιουνίου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα
επισκεφτεί την Ελλάδα για να προμοτάρει και από εδώ τη συνδιεκδίκηση από τα υπάρ-
χοντα γήπεδα, αλλά και από αυτά που αναμένεται να γίνουν, όπως ο Βοτανικός για τον
Παναθηναϊκό και η Νέα Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Θα πάει και στην Αίγυπτο και φυσικά
στη Σαουδική Αραβία.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας για τον
τόπο όπου θα διεξαχθεί το Μουντιάλ του 2030 θα αποφασιστεί το 2024 το καλοκαίρι.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η πρόσληψη του Κριστιάνο Ρονάλντο από τους Σαουδάραβες
έχει πολυποίκιλη σημασία και δεν είναι αυστηρά με ποδοσφαιρική προοπτική εντός
γηπέδων. Προφανώς το εκτόπισμα του Ρονάλντο είναι μεγάλο, αλλά τέτοιες αποφά-
σεις, όπως είναι γνωστό, παίρνονται πλέον αυστηρά με οικονομικά κριτήρια. Οι Σα-
ουδάραβες έχουν το περισσότερο χρήμα από όλες τις υποψήφιες χώρες. Και ο
Ρονάλντο μπορεί να είναι ένας απλός «κράχτης» και τίποτα περισσότερο. Για
το φαίνεσθαι.

Για την ίδια διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα θέσουν από κοι-
νού υποψηφιότητα η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ουκρανία
και στη Λατινική Αμερική η Ουρουγουάη, η Χιλή, η Παρα-
γουάη και η Αργεντινή. Ενδεχομένως και το Μαρόκο, το
οποίο σχεδόν πάντα θέτει υποψηφιότητα τα τελευταία 20
χρόνια αλλά αποτυγχάνει να πάρει μια διοργάνωση.

Όσον αφορά τα χρήματα που θα πάρει για αυτά τα 2,5
χρόνια ο Ρονάλντο, πραγματικά ζαλίζουν. Τα 6,5 ευρώ το
δευτερόλεπτο, όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα, ση-
μαίνουν ότι σε κάθε του ανάσα θα εισπράττει αυτά τα
χρήματα. Τίναξε στον αέρα τις μπάνκες και του Μέσι και
του Μπαπέ. Και αν η Νιούκαστλ, που επίσης είναι επιχεί-
ρηση της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας,
βγει στο Champions League την προσεχή σεζόν, ο Κρι-
στιάνο θα πάρει μεταγραφή από την Αλ Νασρ για να τελει-
ώσει εκεί την καριέρα του. Μπορεί και με περισσότερα χρή-
ματα. Όταν ο Κριστιάνο ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή αν ξέρει
πόσα χρήματα έχει στην τράπεζα, απάντησε πως δεν ξέρει γιατί
δεν ήταν ποτέ το κίνητρό του.

ΟΙ ΑΠΟΛΑΒEΣ 
Ανά έτος ........................200 εκατ. ευρώ
Ανά μήνα ......................16,7 εκατ. ευρώ
Ανά εβδομάδα................3,8 εκατ. ευρώ
Ανά μέρα ........................555.000 ευρώ
Ανά ώρα ............................23.125 ευρώ
Ανά λεπτό................................386 ευρώ
Ανά δευτερόλεπτο ..................6,5 ευρώ



Π
αγκόσμιος σάλος προκλή-
θηκε κατά τη διάρκεια του
λαϊκού προσκυνήματος

της σορού του «βασιλιά» Πελέ, όταν
ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντί-
νο έβγαλε… selfie με το κινητό με
φόντο το φέρετρο. Η δε κόρη του
Πελέ, Κέλι Κριστίνα Νασιμέντο,
φωτογραφήθηκε με την αδερφή
της και τον αδερφό της άκρως... χα-
μογελαστή. Ουδεμία ενσυναίσθηση
και από τον πρόεδρο και από την
κόρη επίσης, όπως γράφει ο ξένος
Τύπος. Σε όλα τα Media του κόσμου
δημοσιεύτηκαν αυτές οι φωτογραφίες, με αρνητικά σχόλια ως επί το πλείστον, αλλά και θετικά, στη λογική
πως αν ο Ινφαντίνο είχε απλώς μια φωτογραφική μηχανή, ουδείς θα τον σχολίαζε. Σε δηλώσεις του ο πρό-
εδρος, αφού είπε τα τετριμμένα ότι ο Πελέ θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων εις τους αιώνες των αιώνων,
είπε και ένα καλό. Ότι θα ζητήσει από κάθε χώρα να ονομάσει ένα γήπεδό της «Πελέ» στη μνήμη του. 

Πελέ: Selfie και χαμόγελα στο φέρετρο Ο Μίτσελ έβαλε
71 πόντους

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε την εμφάνιση της
ζωής του, σημείωσε 71 πόντους και οδήγησε
τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στη νίκη επί των Σικά-
γο Μπουλς (145-134) στην παράταση. Είχε 15/19
δίποντα, 7/15 τρίποντα και 20/25 βολές, 8 ριμπά-
ουντ και 11 ασίστ. Μόλις επτά είναι οι παίκτες
στην ιστορία του ΝΒΑ που έχουν σημειώσει 70 ή
περισσότερους πόντους, με τον Ντέβιν Μπούκερ
να είναι -πλην του Ντόνοβαν Μίτσελ- ο μοναδι-
κός που είναι εν ενεργεία.

Μαρσέλο: Ειρωνείες 
για τον προπονητή

Εξελίξεις αναμένονται στον Ολυμπιακό με τον
διεθνή Βραζιλιάνο σούπερ σταρ Μαρσέλο. Ο
προπονητής του Μίτσελ δεν τον πήρε καν στην
αποστολή στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ιωνικό στη
Νίκαια και αυτός τον... ειρωνεύτηκε στο Insta-
gram, ποστάροντας μια φωτογραφία με λεζάντα
«Έτοιμος». Ο Μαρσέλο θα φύγει από τον Ολυμ-
πιακό την τρέχουσα μεταγραφή σεζόν.

Διαιτητής-φούρνος
μικροκυμάτων

Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό η Λίβερπουλ
έχασε 3-1 εκτός έδρας από την Μπρέντφορντ και
μαζί κάθε ελπίδα για τον τίτλο. Ο δε Γερμανός
προπονητής της Γιούργκεν Κλοπ είχε παράπονα
από τη διαιτησία και σε σχετικές δηλώσεις του
μετά το ματς είπε ότι στην Αγγλία «είτε μιλάς με
τον διαιτητή είτε με έναν φούρνο μικροκυμάτων,
είναι το ίδιο πράγμα».

ΠΑΟΚ - Άρης απόψε 
στην Τούμπα

Στην Τούμπα θα γίνει σήμερα το μεγάλο ματς
της αγωνιστικής στη Super League, μια και ο
ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον συμπολίτη του
Άρη (20.00, Nova). Πρόκειται για ματς μεγάλης
βαθμολογικής σημασίας. Τρεις ώρες νωρίτε-
ρα, στις 17.00 (Nova), ο Αστέρας Τρίπολης με
νέο προπονητή τον Άκη Μάντζιο στη θέση του
Ηρακλή Μεταξά θα υποδεχτεί τη Λαμία στο
«Κολοκοτρώνης».

Ολυμπιακός: Έφυγε ο Κούντε
Η πρώτη αποχώρηση από τον Ολυμπιακό είναι γεγο-

νός. Ο Πιερ Κούντε έπειτα από ενάμιση χρόνο επι-

στρέφει στο γερμανικό πρωτάθλημα για να φορέσει

την φανέλα της Μπόχουμ. Δανεικός για έξι μήνες με

οψιόν αγοράς τα 2 εκατ. ευρώ. Γύρω στα 3 εκατ. ευ-

ρώ είχαν δώσει οι «ερυθρόλευκοι» για να τον πά-

ρουν από τη Μάιντζ. 

Με απολαβές επιπέδου Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε στον Ολυμπιακό μέχρι το 2026 
ο διεθνής Βούλγαρος μπασκετμπολίστας Σάσα Βεζένκοφ. Λέγεται μάλιστα ότι είναι 
ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος μετά τον Μίτροβιτς της Μπαρτσελόνα, ο οποίος αμείβεται
με 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ο Βεζένκοφ, μακράν ο κορυφαίος παίκτης της EuroLeague 
το 2022, έχει 19,2 πόντους, 7,2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

SPORTS
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Έμεινε 
ο Βεζένκοφ 
με απολαβές...
Σπανούλη



Τ
ο ιαπωνικό πλοίο που έγινε σανίδα
σωτηρίας για εκατοντάδες Έλληνες
της προσφυγιάς στη φλεγόμενη Σμύρ-
νη το 1922 αποτελεί το ιστορικό γεγο-

νός έμπνευσης για το δεύτερο best seller βιβλίο
του Πέτρου Πουρλιάκα.

Μετά το «Νενικήκαμεν» o συγγραφέας επέ-
στρεψε με μια έκδοση γεμάτη δράση, συγκίνηση
και αληθινές μαρτυρικές αποκαλύψεις, αφιε-
ρωμένη στον αλτρουισμό του πλοιάρχου και των
ναυτών του ατμόπλοιου «S/S Tokei Maru» που
πέταξαν τόνους τόπια μεταξιού στη θάλασσα για
να επιβιβάσουν από την προκυμαία της Σμύρνης
825 ανθρώπους, μεταφέροντάς τους με ασφά-
λεια στον Πειραιά.

Το ιστορικό μυθιστόρημα περιλαμβάνει ένα ξε-
κάθαρο και δίχως περικοπές «κατηγορώ» για
τους υπαιτίους της Μικρασιατικής Καταστροφής
με πρωταγωνιστές πρόσωπα που κουβάλησαν
στις πλάτες τους την ιστορία ολόκληρης της
Σμύρνης, όπως αποκάλυψε ο λογοτέχνης στην
«Political» για αυτή την -άγνωστη μέχρι σήμερα-
συγκλονιστική ιστορία που εκτυλίχθηκε στα σκο-
τεινά χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Μαραθωνοδρόμος ετών 86!
Ο Καβαλιώτης Πέτρος Πουρλιάκας, με κατα-

γωγή από το ορεινό χωριό Βλάστη της Κοζάνης,
έχει να περηφανεύεται για πολλά. Είναι ο εμ-
πνευστής των «Διάπλων» του Αιγαίου Πελάγους
που προσφέρουν εθελοντικά ιατρικές και κοι-

νωνικές υπηρεσίες στους νησιώτες με τεράστια
επιτυχία, πέρασε τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό
Ωκεανό σε ένα ταξίδι 4 μηνών από τον Πειραιά
στην Αμερική με ιστιοπλοϊκό σκάφος 12 μέτρων,
με αποκλειστική χρήση πανιών στον ωκεανό,
ενώ συμμετέχει σε αγώνες μεγάλων αποστάσε-
ων παρέα με τον 86χρονο πατέρα του, Πλούταρ-
χο Πουρλιάκα!

«Ποτέ δεν ήταν αθλητής. Ποτέ δεν είχε τρέ-
ξει στη ζωή του. Ήταν πάντα δρομέας, μα δεν
το ήξερε! Στα 75 του χρόνια σε ένα ταξίδι στην

Αθήνα βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο σαν θεατής
του μαραθωνίου. Και άλλαξε η ζωή του. Ήθελε
οπωσδήποτε έστω και μια φορά να το προσπα-
θήσει!», αποκάλυψε για τον πατέρα του ο συγ-
γραφέας. Αρχικά, όπως ανέφερε ο λογοτέ-
χνης, ήταν επιβεβλημένη μια επίσκεψη στον
καρδιολόγο. Οι μετρήσεις του ήταν για εξηντά-
ρη. Το «πράσινο φως» δόθηκε. Δεν ήξερε
όμως να τρέχει. Ούτε τα βασικά. Ξεκίνησε με
τον γιο του προπονήσεις. Ο πρώτος μαραθώ-
νιος του 2012, στα 75 του χρόνια, του πήρε 6
ώρες και 29 λεπτά.

«Από τότε ο παππούς Πλούταρχος έχει τρέξει
δέκα μαραθωνίους με καλύτερη επίδοση το
2015, 6 ώρες και 11 λεπτά», αποκάλυψε ο Πέτρος
Πουρλιάκας περιγράφοντας με χιούμορ: «Όχι
απλώς δεν χάνει αλλά κερδίζει και χρόνο! Τρέ-
χει και σε πολλούς μικρότερους αγώνες βουνού
αλλά και ασφάλτου τοπικού χαρακτήρα. Στον
μαραθώνιο του 2022 η επίδοση ήταν στις 6 ώρες
και 47 λεπτά, ο μεγαλύτερος ηλικιακά που τερ-
μάτισε εντός χρόνου. Πέσαμε λιγάκι αλλά έχου-
με ακόμη! Ειδικά τώρα που μαζεύει και από ένα
γράμμα σε κάθε αγώνα, έχει συλλέξει τα M.A.R.
αλλά για να συμπληρωθεί το MARATHON υπο-
λείπονται πέντε ακόμη»!

«Το αναθεματισμένο λατινικό αλφάβητο! Το
“θήτα” το έχει με δύο γράμματα! Ήταν ανάγκη;
Αν δεν προλάβω, να μαζέψουν τα υπόλοιπα τα
εγγόνια!», επαναλαμβάνει στον γιο του ο Πλού-
ταρχος Πουρλιάκας.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα
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Η (απίθανη)ιστορία ζωής
του Πέτρου Πουρλιάκα



Η φετινή Πρωτοχρονιά ήταν η καλύτερη για την
Τζένη Μπαλατσινού. Η παρουσιάστρια υποδέ-
χτηκε τον νέο χρόνο με τον σύζυγό της Βασίλη
Κικίλια, τον γιο τους Παναγιώτη-Αντώνιο αλλά
και τα τρία παιδιά της -Αμαλία, Αλεξάνδρα και
Μάξιμο- που απέκτησε από τον πρώτο γάμο με
τον Πέτρο Κωστόπουλο. Όλοι μαζί πόζαραν σε
μια γιορτινή φωτογραφία και η χαρούμενη μαμά
ευχήθηκε από καρδιάς: «Στην αγάπη ελαφραί-
νουν όλα. Καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Να
αγαπάτε και να αγαπιέστε».

Οικογενειακή υπόθεση

Φαντασμαγορικά
γενέθλια

Happy birthday party διοργάνωσε ο Στάθης Σχί-
ζας για τη γυναίκα των ονείρων του Αλεξάνδρα
Παναγιώταρου. Ο ερωτευμένος επιχειρηματίας,
λίγα 24ωρα πριν από την επιστροφή του στον Άγιο
Δομίνικο για το «Survivor All Star», χάρισε στην
αγαπημένη του μια φαντασμαγορική βραδιά για
τα 30ά της γενέθλια με τετραώροφη ροζ τούρτα
και καλεσμένους όλους τους καλούς φίλους της.
«Αλλάζω δεκαετία και σκέφτομαι πόσο γεμάτη
ήταν η κάθε μέρα, η κάθε στιγμή μου έως σήμε-
ρα!», εξομολογήθηκε η εορτάζουσα.

Φόρεσαν οικογενειακά τις
ολόσωμες πιτζάμες τους και
υποδέχτηκαν στο Instagram
τον νέο χρόνο! Την πρώτη οι-
κογενειακή φωτογραφία αγ-
καλιά με το μόλις λίγων εβδο-
μάδων μωράκι τους, ανάρτη-
σαν η Μαίρη Συνατσάκη και ο
Ίαν Στρατής στα προσωπικά
τους social media, με τη διά-
σημη μαμά να σχολιάζει εύ-
στοχα: «Ξεκινήσαμε τη χρονιά
202ΔΥΟ και υποδεχόμαστε την
καινούργια 202ΤΡΕΙΣ».

Πρωτοχρονιά
για τρεις

Το αγέννητο αγοράκι της Ιωάννας Τούνη και
του Δημήτρη Αλεξάνδρου κέρδισε το φλουρί
στην πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα που έκο-
ψε το ευτυχισμένο ζευγάρι για το καλό του
χρόνου. Την αποκάλυψη έκανε η εγκυμο-
νούσα influencer, η οποία αναμένεται να
γεννήσει από μέρα σε μέρα: «Κόψαμε βασι-
λόπιτα, εγώ δηλαδή με το δικό μου χέρι, το
μαγικό. Το μωρό κέρδισε το πρώτο του φλου-
ρί και 100 ευρώ μαζί»!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αποθέωση από το Vanity Fair

Το τυχερό μωρό

Τ
ο όνομα του πρωταγωνιστή Μάκη Παπαδημητρίου φιγου-
ράρει στη λίστα με τις καλύτερες παγκοσμίως ερμηνείες
της χρονιάς. Το έγκυρο περιοδικό «Vanity Fair» επέλεξε
τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς που σημάδεψαν τη με-

γάλη οθόνη το 2022 και ανάμεσα στους Χολιγουντιανούς σταρ Κέιτ
Μπλάνσετ, Κόλιν Φάρελ και σύσσωμο το καστ της σειράς «The
Bear» βρίσκεται και ο δικός μας πολυτάλαντος καλλιτέχνης για τον
ρόλο του στην κινηματογραφική ταινία του Πίτερ Στρίκλαντ «Flux
Gourmet». Το στόρι διαδραματίζεται σε έναν χώρο φιλοξενίας για
καλλιτέχνες με υπεύθυνο έναν πρωτοκλασάτο ωραιολάτρη, ο οποί-
ος έχει καλέσει για έναν μήνα μια γαστρονομική κολεκτίβα για την
παρουσίαση της πρακτικής «ηχητικού κέιτερινγκ». Τη δημοσιογρα-
φική κάλυψη έχει αναλάβει ένας Έλληνας συγγραφέας, ο οποίος
αντιμετωπίζει προβλήματα δυσπεψίας, ενώ ο κυνικός γιατρός του
ινστιτούτου τον συμβουλεύει να «αφήσει το φαγητό να δράσει ως
φάρμακο».
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Πάλι «όχι» στο «Survivor»
Για πρώτη φορά η Βίκυ Κουλιανού αποκάλυψε τους λόγους που
αρνείται τη συμμετοχή της στο «Survivor». Το μοντέλο των 90s,
που έγραψε τη δική του ιστορία στο εγχώριο μόντελινγκ, παραδέ-
χτηκε πως έχει δεχτεί επανειλημμένως προτάσεις για το ριάλιτι
επιβίωσης: «Διαγνώστηκα με σπονδυλοαρθροπάθεια που προήλ-
θε από έναν ρόλο σε μια παράσταση, οπότε δεν μπορώ να κάνω
απότομες κινήσεις πλέον».



Μ
πορεί φέτος ο καιρός να είναι κυρίως
ανοιξιάτικος παρά το γεγονός ότι βρι-
σκόμαστε στον χειμώνα, όμως όσοι
καταφέρουν και εκδράμουν σε μέρη

με χιόνι καλό θα είναι να προσέξουν τα χειμερινά
σπορ. Ένας μεγάλος αριθμός τραυματισμών
οφείλεται στα αθλήματα στο χιόνι. Οι κακώσεις
μπορεί είναι σχετικά απλές, όπως τα διαστρέμμα-
τα της ποδοκνημικής άρθρωσης, οι μυϊκές θλά-
σεις και οι απλές συνδεσμικές κακώσεις, ή και
σοβαρές, όπως οι συνδεσμικές κακώσεις του γό-
νατος, η ρήξη του πρόσθιου χιαστού, τα κατάγμα-
τα των κάτω άκρων ή της σπονδυλικής στήλης και
οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι συχνοί
τραυματισμοί στα χειμερινά αθλήματα. Κάθε χρό-

νο στις ΗΠΑ καταγράφονται 23.500 τέτοιοι τραυ-
ματισμοί, οι οποίοι αποδίδονται στα αθλήματα αυ-
τά. Το ένα τρίτο μάλιστα από αυτούς αφορά παι-
διά. «Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν από
πτώσεις κατά τη διάρκεια χιονοδρομιών ή της
άθλησης με χιονοσανίδα και μπορούν να προκα-
λέσουν σοβαρή εγκεφαλική βλάβη ή και να έχουν
ακόμη και θανατηφόρα κατάληξη. Ευτυχώς οι
τραυματισμοί αυτοί δεν είναι συχνοί, αλλά πάντο-
τε πρέπει να ζητείται άμεσα ιατρική βοήθεια εφό-
σον υπάρχουν θόλωση της όρασης, ζάλη, σύγχυ-
ση, έμετος ή τάση για έμετο. Τα γόνατα απορρο-
φούν τους κραδασμούς κατά τις δραστηριότητες
όπως η βάδιση και το τρέξιμο και οπωσδήποτε
δέχονται μεγαλύτερες φορτίσεις κατά τη διάρκεια
του σκι ή του πατινάζ στον πάγο. Οι κακώσεις στο

γόνατο αποτελούν έτσι τους πιο συχνούς τραυμα-
τισμούς που οφείλονται στα χειμερινά αθλήμα-
τα», αναφέρει ο ορθοπεδικός-χειρουργός, δρ Αν-
τώνης Αγγουλές.

Τα απλά διαστρέμματα (στραμπουλήγματα) εί-
ναι πολύ συχνά και είναι κακώσεις που αφορούν
τα μαλακά μόρια, συγκεκριμένα τους συνδέ-
σμους στην περιοχή του αστράγαλου. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις το πόδι θα είναι πρησμένο
στην περιοχή της ποδοκνημικής άρθρωσης,
όπου υπάρχουν ευαισθησία και κάποιος πόνος
κατά τη βάδιση. Συνήθως οι ενοχλήσεις υποχω-
ρούν σε λίγες μέρες. Για την ελαχιστοποίηση αυ-
τών των τραυματισμών οι συμμετέχοντες στα
χειμερινά αθλήματα όπως το σκι ή το σνόουμ-
πορντ οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους
απλούς κανόνες που αφορούν τον εξοπλισμό και
τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες
πρέπει να πραγματοποιούνται αυτές οι δραστη-
ριότητες. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ατομικός
και προσαρμοσμένος στη σωματική διάπλαση
κάθε διαφορετικού ατόμου. Να μη δανείζεται σε
άλλα άτομα, γιατί αυτό έχει αποδειχτεί ότι λόγω
της ακαταλληλότητάς του αυξάνει σημαντικά τις
πιθανότητες τραυματισμού. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Τι πρέπει να προσέχουν όσοι πάνε
για παγοδρομίες, σκι ή σνόουμπορντ

Όχι αλκοόλ πριν από την άθληση
Το προστατευτικό κράνος είναι απαραίτητο μαζί με ειδικά γυαλιά και τα προστατευτικά του
καρπού, τα οποία μάλιστα αρκετές φορές παραλείπονται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται
στις δέστρες, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζουν σωστά στα πόδια κάθε αθλητή, να είναι σωστά
ρυθμισμένες και να συντηρούνται τακτικά. Κατάλληλο ντύσιμο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδι-
αίτερες κλιματολογικές συνθήκες, χωρίς να σημαίνει αυτό να σημαίνει ότι η βαριά ενδυμασία
είναι η καταλληλότερη. Επαρκής προθέρμανση, διατάσεις πριν από τη άθληση για περίπου 30
δευτερόλεπτα, ιδιαίτερα των μυών του μηρού και της γαστροκνημίας, συνεχής εκπαίδευση.
Επαρκής λήψη υγρών. Όχι κατανάλωση αλκοόλ πριν από την άθληση. H παρουσία εξειδικευ-
μένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι απαραίτητη. Καλό θα είναι να ξέρετε αν
στο συγκεκριμένο χιονοδρομικό θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για άμεση διακομιδή
του τραυματία σε οργανωμένο νοσοκομείο και αν είναι δυνατή πιθανή αεροδιακομιδή.

Οι τραυματισμοί 
στα χειμερινά σπορ

Δρ Αντώνης Αγγουλές, 
ορθοπεδικός-χειρουργός
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Κριός
(21/3-20/4)
Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν σήμερα
θα έχουν να κάνουν με την κοινωνική σας
ζωή, τα σχέδιά σας αλλά και με νέες γνωρι-
μίες, που θα σας φανούν πολύ σημαντικές
και χρήσιμες στο μέλλον.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια μέρα που θα σας απασχολήσουν τα
επαγγελματικά σας, όπου δεν θα λείψουν οι
ευκαιρίες σε αυτό τον τομέα. Ίσως μάλιστα
να κάνετε κάποιες συμφωνίες, που θα είναι
μυστικές και παρασκηνιακές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια θετική μέρα που δεν θα λείψουν οι
επαγγελματικές ευκαιρίες και σχέσεις με
πολύ καλές προοπτικές. Είναι πολύ πιθανό
εσείς των πρώτων ημερών να προγραμματί-
σετε κάποιο ταξίδι ή να επικοινωνήσετε με
πρόσωπο που βρίσκεται μακριά.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα υπάρξουν ευκαιρίες να αυξήσετε τα εισο-
δήματά σας και να κάνετε επιτυχημένες συμ-
φωνίες. Αν βρίσκεστε σε περίοδο όπου θέλε-
τε να αναπτύξετε τις επαγγελματικές σας
δραστηριότητες και να τις αναβαθμίσετε, τότε
σήμερα είστε σε μια καλή στιγμή.

Λέων
(23/7-22/8)
Ξεκινά μια όμορφη συναισθηματικά περίο-
δος, όπου η Αφροδίτη απέναντι από το δικό
σας ζώδιο θα φροντίσει τις σχέσεις σας. Εί-
ναι καιρός, επίσης, να φροντίσετε τα πρόσω-
πα που είναι σημαντικά για εσάς.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα η θετική όψη του Δία με την Αφροδί-
τη μπορεί να μην επηρεάζει άμεσα το δικό
σας ζώδιο, όμως θα υπάρξει μια θετικότατη
ροή σε θέματα που αφορούν τα επαγγελμα-
τικά σας αλλά και κάποια χρήματα που θα
έρθουν σε εσάς την κατάλληλη στιγμή. Η
ψυχολογία σας, αλλά και ο τρόπος αντιμετώ-
πισης κάποιων πραγμάτων, θα έχουν αισιό-
δοξη προέκταση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι υπέροχη μέρα για να πάρετε κάποιες
αποφάσεις που αφορούν την προσωπική
σας ζωή. Ίσως μάλιστα μπουν στην καθη-
μερινότητά σας πρόσωπα με αισιόδοξη
διάθεση και θετική στάση ζωής. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ανανεώ-
σετε τις σχέσεις σας με την οικογένειά σας,
να φροντίσετε τον χώρο που μένετε, αλλά
και να κάνετε κάποια θετική αλλαγή, που θα
σας δώσει αισιόδοξη τροπή στην καθημερι-
νότητά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν πρέπει να κάνετε σήμερα κάποιες συ-
ζητήσεις που αφορούν την προσωπική σας
ζωή, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή. Είναι
μια καλή ευκαιρία για να πάρετε ένα θετικό
μήνυμα, μια συμφωνία ή να αναθερμάνετε
τις σχέσεις με το περιβάλλον σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα οικονομικά σας σήμερα βελτιώνονται,
όπου θα μπορέσετε να κάνετε μια σωστή
κίνηση και να δεχθείτε το παραπάνω από
εκείνο που έχετε υπολογίσει, ιδίως αν εί-
στε επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες. Πολύ καλή η εξέλιξη, επίσης, σε
ένα προσωπικό σας θέμα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Αφροδίτη βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο
και δημιουργεί μια πολύ καλή όψη με τον
Δία. Είναι η στιγμή για εσάς των πρώτων
ημερών να νιώσετε έτοιμοι για μια αλλαγή
στην εμφάνισή σας, αλλά και μια ανανέωση
σε προσωπική σας επιλογή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα θα νιώσετε ότι η τύχη είναι με το μέ-
ρος σας. Ίσως μια κίνησή σας καρποφορή-
σει και ανθήσουν τα οικονομικά σας. Πολύ
καλή στιγμή για να δώσετε ώθηση στην προ-
σωπική σας ζωή. 
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Ο Δίας δημιουργεί μια πολύ θετική
όψη με την Αφροδίτη, όπου θα
αποδοθούν συναισθηματικές γέφυρες
αλλά και καλές οικονομικές

ευκαιρίες. Πολύ καλή μέρα για τα ζώδια του
Αέρα και της Φωτιάς των πρώτων δύο
ημερών. Πιθανότατα να παρουσιαστούν
ευκαιρίες που αφορούν την προσωπική σας
ζωή αλλά και τα οικονομικά σας. 
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Δολοφονημένα και 
κακοποιημένα παιδιά.
Πού είναι η οικογένεια;

E
ντεκα μηνών αγγελούδι πνιγμένο στα
παγωμένα νερά του Αλιάκμονα -ριγμένο από
τη μητέρα του, που αντιμετώπιζε ψυχιατρικά

προβλήματα- και οι περίοικοι στην τηλεόραση
ρωτούν τους δημοσιογράφους «πού είναι το
κράτος;», «πού είναι τα ιδρύματα;»! Ένα έγκλημα
που έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά δυστυχώς
αλυσίδα κακοποίησης της παιδικότητας,
παραβίασης της εμπιστοσύνης στη σχέση γονιού-
τέκνου (Πισπιρίγκου, 12χρονη κοκ), σε μια κοινωνία
που με συνέπεια αρνείται τις ευθύνες της και πετά
την μπάλα στην εξέδρα: στο κράτος, τα ιδρύματα κοκ.

Σημαντική σημείωση: Τα όσα ακολουθούν δεν
αφορούν το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο μας
έχει συγκλονίσει όλους τις τελευταίες μέρες. Το

έχουμε πει, η στήλη δεν δικάζει, δεν
καταδικάζει. Αφορμή για τους
προβληματισμούς που ακολουθούν
είναι οι επαναλαμβανόμενες ατάκες
της «γειτονιάς». Η οποία είτε πέφτει
από τα σύννεφα είτε καλύπτει τη
(συν)ένοχη σιωπή της μεταθέτοντας τις
ευθύνες αλλού.

Πάμε λοιπόν. Πώς μπορεί (και αν
πρέπει) το κράτος να γνωρίζει όλα όσα
συμβαίνουν σε ένα νοικοκυριό; Πώς

μπορεί το κράτος να βοηθήσει, αν η ίδια η οικογένεια
που αντιμετωπίζει το πρόβλημα δείχνει άρνηση ή
αδιαφορία; Γιατί, ειδικά στις ψυχιατρικές
περιπτώσεις, πολλές φορές η οικογένεια αρνείται να
το παραδεχτεί και να ζητήσει βοήθεια. Πώς μπορεί
το κράτος να παρέμβει όταν η εκμετάλλευση ξεκινά
και καλύπτεται από τον οικογενειακό περίγυρο; Τι να
σου κάνει το κράτος όταν η γειτονιά αποστρέφει το
βλέμμα και αφήνει μικρά και μεγάλα μυστικά να
εξελίσσονται; Και δηλώνουν μετά διάφοροι
«λεβέντες» στις τηλεοράσεις ότι «κάτι με ενοχλούσε
στη συμπεριφορά του»; Πότε περιμένουν κάποιοι να
μιλήσουν; Πότε ο οικογενειακός περίγυρος
αισθάνεται την ανάγκη να παρέμβει όταν βλέπει ένα
δράμα να εξελίσσεται;

Πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Φτώχειας και ανέχειας, κακής σχέσης των γονιών,
δράματα με ζητήματα υγείας, παραβατικές
συμπεριφορές και εθισμούς. Αλλά δεν φτάνουν όλες
οι υποθέσεις στο αστυνομικό δελτίο. Αν στοιχειωδώς
λειτουργεί ο κοινωνικός έλεγχος -από την
οικογένεια, το συγγενικό περιβάλλον και τη
γειτονιά- τα πράγματα αλλάζουν. Παρεμβαίνουν οι
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, η Εκκλησία, τα
ιδρύματα και το κράτος. Και τότε μπορεί να το
προλάβουμε το κακό.

Στο τέλος της μέρας το πραγματικό ερώτημα είναι
ένα: «Πού είναι η οικογένεια»; Κανείς και τίποτα δεν
γίνεται να την υποκαταστήσει. Εκεί ξεκινά και εκεί
καταλήγει το «νήμα». 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί κανείς να
απολαμβάνει τη ζωή του και τους κόπους του
όπως το επιθυμεί. Αλλά, κύριε Ρονάλντο, όταν
το ποδόσφαιρο θρηνεί ένα παγκόσμιο ίνδαλμα,
είναι σωστό ένας παίκτης να προβάλλει το νέο
του σπορ αυτοκίνητο, ένα τεράστιο μονόπετρο(!)
στα δάχτυλά του και η σύντροφός του να ξαπλώ-
νει με ένα χρυσό ρολόι και διάφορα άλλα κο-
σμήματα σε διπλό κρεβάτι ιδιωτικού τζετ; Συνά-
δει με τον ρόλο του προτύπου που διεκδικείτε
(και χάρη στο οποίο πλουτίζετε) για εκατομμύ-
ρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο; Συνάδει με
το πρότυπο ζωής ενός αθλητή; Είναι η ακραία

προβολή πλούτου κομμάτι του «παι-
χνιδιού»; Εκτός και αν δεν σας εν-
διαφέρει πλέον το ποδόσφαιρο
και το «άθλημα» είστε εσείς; Στα
αλήθεια όμως, συμφωνείτε να εί-
στε το «προϊόν»; Το έχετε ανάγ-
κη; Και ρωτάμε πραγματικά με
καλή διάθεση, γιατί γνωρί-
ζουμε ότι είστε άνθρωπος
που προσφέρει. Εδώ όμως
κάνατε φάουλ. Κόκκινη
κάρτα και VAR δεν έχει, αλ-
λά η φάση «βγάζει μάτια»…

�Μπορεί ο ήλιος να είναι σταθερά ψηλά, αλλά στην
πολιτική «βρέχει» δημοσκοπήσεις. Η μάχη του

σταυρού έχει ξεκινήσει για τους υποψήφιους
βουλευτές. Παράλληλα, έχουν πιάσει δουλειά και τα
τηλεφωνικά κέντρα που μεταφέρουν τις ευχές των
στελεχών και ενημερώνουν τους πολίτες για τις
δραστηριότητες της προεκλογικής περιόδου. Χτυπά
χωρίς σταματημό το κινητό! 

••••••••••••

� «Κακώς βιάζονται ορισμένοι», είπε στη στήλη
έμπειρος κοινοβουλευτικός. «Ο Μητσοτάκης θα

κάνει εκλογές τον Ιούλιο, ακριβώς πάνω στο τέλος της
4ετίας», προέβλεψε. Αν και διαφωνεί με την εκτίμηση
της στήλης (έχουμε γράψει ότι και οι πρώτες και οι
δεύτερες κάλπες θα γίνουν την άνοιξη), μεταφέρουμε
την εκτίμηση με σεβασμό, καθώς μιλάμε για εξαιρετικά
έμπειρο κοινοβουλευτικό παράγοντα.

� «Διαφωνεί» -λένε όσοι υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν
τα της Εκκλησίας- ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με το

ενδεχόμενο εντός της Μεγάλης Εβδομάδας να είναι σε
εξέλιξη οι διερευνητικές εντολές. Δηλαδή να έχουν γίνει
οι εκλογές στις 9 Απριλίου. Και όσοι λένε ότι γνωρίζουν τα
της Παιδείας υποστηρίζουν ότι «δεν γίνονται
πανελλαδικές με υπηρεσιακή κυβέρνηση». Έχουμε
γεμίσει χρησμούς και ειδικούς. Εμείς πάντως επιμένουμε:
Άνοιξη, τι ωραία εποχή.

••••••••••••

� Βέβαια, υπάρχει μια εξέλιξη που μας προβληματίζει.
Αν ο Ερντογάν φέρει τις εκλογές στις 30 Απριλίου, ίσως

θα είχε ένα νόημα να προηγηθεί η Τουρκία και να
ακολουθήσει η Ελλάδα. Ώστε το κρίσιμο χρονικό διάστημα
που ο Ταγίπ θα δίνει τα «ρέστα» του, στη χώρα μας να υπάρχει
έμπειρη και μονταρισμένη κυβέρνηση. Είναι αλήθεια πολλοί
οι παράγοντες που θα βαρύνουν στις τελικές αποφάσεις. 

Καλημέρα σας, κύριε Ρονάλντο!

Η στήλη
στηρίζει τον
αυθορμητισμό 
και όποιους 
αισθάνονται 
παιδιά

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com


