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Κ
αι τα δύο μαζί δεν γίνονται... Και ανεξάρ-
τητος και εξαρτημένος, είναι κομματάκι
οξύμωρο. «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευ-
γάς», λένε στα χωριά της ελληνικής επαρ-

χίας. Δεν γίνεται δηλαδή να είσαι πρόεδρος μιας Ανε-
ξάρτητης Αρχής και να παρουσιάζεσαι ως άτεγκτος,
αμείλικτος, ατσαλάκωτος, αδιάφθορος και ταυτόχρο-
να να ακολουθείς τις εντολές και τις κατευθύνσεις
που σου δίνει ένα πολιτικό κόμμα. Δεν στέκει δηλαδή
να θεωρείς εαυτόν «σερίφη» της νομιμότητας, των
θεσμών και της δημοκρατίας και να κάνεις συναντή-
σεις με αρχηγούς κομμάτων, οι οποίοι σου δίνουν εν-
τολές τύπου «ψάξε αυτό, κάνε το άλλο, θα σου δώσω
τρία τηλέφωνα να τα τσεκάρεις» και διάφορες άλλες

εξωθεσμικές διαδικασίες με τάσεις μυστικοπάθειας.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά να κάνεις και επιλεκτικές

διαρροές υπέρ ενός κόμματος, με το οποίο μπορεί να
ταυτίζεσαι μπορεί και όχι και να διαχέεις τη δυσφορία
σου κατά της κυβέρνησης με τσιτάτα τύπου «ο ανε-
ξάρτητος πήρε τ’ όπλο του» και διάφορα άλλα γλαφυ-
ρά. Όταν πραγματικά θέλεις να κάνεις μια σοβαρή
έρευνα με τη θεσμική σου ιδιότητα, λειτουργείς αθο-
ρύβως, κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς τυμ-
πανοκρουσίες και μετά τον λόγο έχει η δικαιοσύνη.
Όταν διοχετεύεις συγκεκριμένες πληροφορίες επί
σκοπώ, δεν είσαι διόλου ανεξάρτητος. Είσαι πλήρως
εξαρτημένος και ό,τι κάνεις το κάνεις εν πλήρει συ-
νειδήσει προσφέροντας τις υπηρεσίες σου...

Δεν είναι ηθικό να παραμυθιάζεις την κοινή γνώμη
με αναφορές στο Σύνταγμα και στην «άσκηση του
συνταγματικού και εν γένει κανονιστικού καθήκον-
τος» και άλλα ακόμη πιο βαρύγδουπα περί «εκτέλε-
σης δικαιοκρατικής αποστολής». Σε τούτο τον τόπο
χορτάσαμε από τύπους που ήταν «κάθε λέξη του Συν-
τάγματος». Δεν γνωρίζει ο... ανεξάρτητος ότι οι κινή-
σεις αυτές ενδέχεται να εργαλειοποιηθούν πλήρως
από συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης και το
κύρος της Αρχής να στιγματιστεί αρνητικά; Είναι άλλο
πράγμα το «κάνω δουλειά» και το «αναδεικνύω ζητή-
ματα» και άλλο πράγμα το «κάνω επίδειξη και αυτο-
προβάλλομαι».

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Ταμπαξής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

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

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ανεξάρτητος «εξαρτημένος»

Δεν γίνεται να είσαι
πρόεδρος μιας

Ανεξάρτητης
Αρχής, 

να παρουσιάζεσαι
ως άτεγκτος και
αδιάφθορος και

ταυτόχρονα 
να ακολουθείς 
τις εντολές και 

τις κατευθύνσεις
που σου δίνει ένα

πολιτικό κόμμα
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Κ
αθαρό διάδρομο τουλάχιστον
δύο μηνών έως την προκήρυξη
των εθνικών εκλογών της απλής
αναλογικής έδειξε ο Κυριάκος

Μητσοτάκης πως έχει η κυβέρνηση μετά
την πρωινή διευρυμένη σύσκεψη χθες στο
Μέγαρο Μαξίμου με θέμα τον προγραμμα-
τισμό του επόμενου χρονικού διαστήματος
και τις πρωθυπουργικές περιοδείες. 

Προς επίρρωσιν των προαναφερθέντων,
κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν μετά ότι «ο
πρωθυπουργός είναι συνεπής στη δέ-
σμευσή του για εκλογές στο τέλος της τε-
τραετίας. Θα προσδιορίσει ο ίδιος ποια εί-
ναι η κατάλληλη ημερομηνία από τον
Απρίλιο και μετά». 

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν
μεταξύ άλλων ο υπουργός Επικρατείας
Άκης Σκέρτσος, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου, ο υφυπουργός πα-
ρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο
γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύ-
λος Μαρινάκης, ο εξ απορρήτων του πρω-
θυπουργού Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας
προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας Χά-
ρης Θεοχάρης, τέθηκαν επί τάπητος οι πο-
λιτικές προτεραιότητες του αμέσως προσε-
χούς διαστήματος, ο τρόπος που θα επικοι-
νωνηθεί το κυβερνητικό έργο, τα πολιτικά
προτάγματα της επόμενης τετραετίας, αλλά
και οι πρωθυπουργικές περιοδείες.

Έμφαση στην αύξηση των μισθών
Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν μετά το

πέρας της σύσκεψης ότι συζητήθηκαν «οι
βασικές αρχές του προγράμματος για την
επόμενη τετραετία με έμφαση στην αύξη-
ση των μισθών», γεγονός που ενισχύει την
ούτως ή άλλως εμπεδωμένη αίσθηση ότι
το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να
στρέψει την προεκλογική αντιπαράθεση
στο γήπεδο της οικονομίας. 

Σε κάθε περίπτωση και συν τω χρόνω
οι συνεργασίες του Κυριάκου Μητσοτά-
κη με τους στενούς του συνεργάτες πυ-
κνώνουν, καθώς η κυβερνητική καθημε-
ρινότητα θα προσαρμόζεται ολοένα και

περισσότερο στην προεκλογική προπα-
ρασκευή. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έχει ήδη δώ-
σει σαφή εντολή να μην ανακοπεί επ’ ου-
δενί λόγω η παραγωγή του κυβερνητικού
έργου, καθώς αυτό, ήτοι το πλούσιο κυ-
βερνητικό έργο ανά τομέα, αναμένεται να
είναι ένα από τα «βαριά χαρτιά» της κυ-
βέρνησης ενόψει των εκλογών.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της
«Political», ο εκλογικός σχεδιασμός του
Μεγάρου Μαξίμου δεν αλλάζει: οι τελικές
αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα

ληφθούν κατά τα τέλη Φεβρουαρίου, αφού
ενσωματωθεί και το κύμα δημοσκοπήσε-
ων, που θα φθάσει στην πρωθυπουργική
έδρα μετά τα μέσα του μήνα. 

Επικρατέστερο προς ώρας μοιάζει το
σενάριο να στηθούν κάλπες στις 9 Απριλί-
ου, με τις επαναληπτικές -εφόσον αυτές
απαιτηθούν- να πραγματοποιούνται στις
21 Μαΐου.

Βρέθηκε εκτός Βουλής
Παρελθόν από τη Βουλή αποτελεί από

χθες ο Θέμης Χειμάρας, εξαιτίας του
ασυμβιβάστου ανάμεσα στην ιδιότητα
του βουλευτή και της επιχειρηματικής
του δραστηριότητας, παρά την ανακοι-
νωθείσα αποχώρησή του από την εται-
ρεία και την πρόθεσή του, όπως την είχε
κατά πληροφορίες επικοινωνήσει στο
Μέγαρο Μαξίμου και το περιβάλλον του,
να επιστρέψει τα «καθαρά» κέρδη από
τις συμβάσεις που είχε συνάψει με ΟΤΑ
την τελευταία τριετία. 

Η «Political» είναι σε θέση να γνωρίζει
πως ο ίδιος ο πρώην «γαλάζιος» βου-
λευτής είχε εξαρχής προτείνει να παραι-
τηθεί θέλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
να… διευκολύνει τους χειρισμούς του
Μεγάρου Μαξίμου.

Αυτό και του ζητήθηκε σύμφωνα με
τις πληροφορίες μας προχθές το βράδυ
κατόπιν επικοινωνιών του με τους Γιάν-
νη Μπρατάκο, Γιάννη Οικονόμου και
Γιάννη Μπούγα, με την απόφαση να
«επισημοποιείται» μετά τον χθεσινό
πρωινό καφέ. 

Κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν πως
το κλίμα είχε ήδη στο μεταξύ βαρύνει και
από τα συντονισμένα πυρά που δεχόταν το
κυβερνητικό στρατόπεδο από τα κόμματα
της αντιπολίτευσης. 

Μήνυμα μηδενικής ανοχής 

Τι αποφασίστηκε στην πρώτη εκλογική σύσκεψη υπό 
τον πρωθυπουργό - Το πλούσιο κυβερνητικό έργο θα είναι ένα 

από τα «βαριά χαρτιά» της κυβέρνησης ενόψει εκλογών

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπέμπει
αδιαλείπτως μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κρούσματα παρατυπιών, σε αν-
τίθεση με την αδιαφορία που επεδείκνυε για τις ίδιες υποθέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ

ως κυβέρνηση.
«Θυμίζω ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν

όχι βουλευτές, αλλά υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ είχαν
ακριβώς τα ίδια ζητήματα με την περίπτωση που
αναγνωρίζει ο κ. Χειμάρας και ως έμπρακτη ανα-
γνώριση προχώρησε στην παραίτησή του. Αναφέ-
ρομαι στις περιπτώσεις της κ. Γεροβασίλη και του κ.

Φλαμπουράρη. Μπορεί κάποιος από εσάς να μου
θυμίσει ποια ήταν τότε η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ; Καμία

απολύτως», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οι-
κονόμου στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών, κατηγο-

ρώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για υποκρισία. Για «ακούσια παρά-
λειψη» έκανε λόγο ο κ. Χειμάρας στην επιστολή παραίτησής του και δήλω-
σε ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της μάχης με τη Νέα Δημοκρατία και
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το παρασκήνιο της παραίτησης
Χειμάρα και ο εκλογικός Απρίλης 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Ε
ναν καθαρό πολιτικό χρόνο δύο
μηνών δημιουργεί για την κυ-
βέρνηση και τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη η επιβεβαίωση από κυ-

βερνητικές πηγές των πληροφοριών που
τοποθετούν την πρώτη εκλογική αναμέ-
τρηση τον Απρίλιο.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο
πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αξιο-
ποιήσει κάθε δυνατότητα ώστε φτάνοντας
στις κάλπες να έχει δημιουργηθεί το περι-
βάλλον εκείνο που θα καθιστά απολύτως
εφικτή τη διεκδίκηση της αυτοδυναμίας
στις δεύτερες κάλπες τον Μάιο.

Σύμφωνα με αναλυτές, ένα κόμμα για να
επιτύχει τον σχηματισμό κυβέρνησης σε
εκλογές με απλή αναλογική, χωρίς δηλα-
δή το μπόνους των 50 εδρών που προ-
έβλεπε το προηγούμενο εκλογικό σύστη-
μα, θα πρέπει να συγκεντρώνει -είτε μόνο
του είτε σε κυβέρνηση συνεργασίας- ένα
ποσοστό της τάξεως του 46%, αν κανείς
υπολογίσει ότι τα κόμματα που θα μείνουν
εκτός Βουλής θα καταγράψουν ένα ποσο-
στό της τάξεως του 8%, όπως είχε συμβεί
το 2019. Το ποσοστό αυτό, που θυμίζει άλ-
λες δεκαετίες, θεωρείται αδύνατο να επι-
τευχθεί από ένα κόμμα.

Τα σενάρια συγκυβέρνησης
Πεποίθηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

είναι ότι σε αυτήν τη συγκυρία η χώρα
χρειάζεται μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, το
έργο της οποίας δεν θα περιπλέκεται σε
ενδοκυβερνητικές διεργασίες και ατέρμο-
νες διαβουλεύσεις που θα βάζουν αναχώ-
ματα και θα καθυστερούν το έργο της στον
τομέα των μεταρρυθμίσεων και της ανά-
πτυξης της οικονομίας. Για τον λόγο αυτόν
έχει κάνει σαφές ότι επιδίωξή του είναι η
αυτοδυναμία, έχοντας ήδη απορρίψει τα
όποια σενάρια συγκυβέρνησης.

Με βάση τα ίδια δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος κάνει λόγο για προοδευτική διακυ-
βέρνηση, εμφανίζεται ανοιχτός σε όλες τις
προοδευτικές δυνάμεις, όπως επισημαί-
νει. Σε αυτό το σενάριο το ποσοστό του 46%
θα μπορούσε να προκύψει οριακά με συ-
νεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ
και το ΜέΡΑ25, αν υπολογίσει κανείς τα
δημοσκοπικά ευρήματα. Το ΚΚΕ όμως ήδη
έχει αποσαφηνίσει τη θέση του, με τον Δη-
μήτρη Κουτσούμπα να δηλώνει ότι δεν
πρόκειται να στηρίξει ή να δώσει ανοχή σε
μια προοδευτική κυβέρνηση «μούφα»,
όπως τη χαρακτήρισε. Επομένως, η δεύτε-
ρη κάλπη μοιάζει αυτή την ώρα αναπό-
φευκτη.

Κλιμακωτό μπόνους
Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση το

εκλογικό σύστημα προβλέπει κλιμακωτό
μπόνους εδρών που ξεκινούν από τη στιγ-

μή που το πρώτο κόμμα κατακτά ένα ποσο-
στό της τάξεως του 25% και λαμβάνει 20
επιπλέον έδρες.

Για κάθε επιπλέον ποσοστό της τάξεως
του 0,5% λαμβάνει μία επιπλέον έδρα από
το μπόνους. Για να επιτευχθεί ο στόχος της
αυτοδυναμίας χρειάζεται η Νέα Δημοκρα-
τία τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών να

συγκεντρώσει ένα ποσοστό από 37,5% έως
38,5%, αν τα μικρά κόμματα που δεν θα εκ-
προσωπηθούν στη νέα Βουλή συγκεντρώ-
νουν 8%-10%, όπως στο παρελθόν.

Στην περίπτωση αυτή ωστόσο θα επρό-
κειτο για τη δημιουργία μιας αυτοδύναμης
κυβέρνησης με οριακή όμως πλειοψηφία
151 εδρών.

Το ποσοστό του 39%
Αν και ο εκλογικός νόμος της Νέας Δη-

μοκρατίας καθιστά εξαιρετικά δύσκολο
τον σχηματισμό κυβερνήσεων με άνετη
πλειοψηφία, όπως αυτή της Νέας Δημο-
κρατίας, που το 2019 είχε 158 βουλευτές,
στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι
μια πλειοψηφία της τάξεως των 153 βου-
λευτών θα μπορούσε να διασφαλίσει τη
σταθερότητα για την προώθηση του κυ-
βερνητικού έργου την επόμενη τετραετία.
Ο αριθμός αυτών των εδρών αντιστοιχεί με
βάση τον νέο εκλογικό νόμο σε ένα ποσο-
στό περίπου 39%.

Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία είναι
υψηλός, καθώς καλείται να πλησιάσει την
εκλογική επίδοση του 2019, όταν είχε συγ-
κεντρώσει 39,85%, με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε στο
31,53%, το Κίνημα Αλλαγής στο 8,10%, το
ΚΚΕ στο 5,30%, την Ελληνική Λύση στο
3,70% και το ΜέΡΑ25 στο 3,44%.

Οι δημοσκοπήσεις
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του Δε-

κεμβρίου έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ένα
ποσοστό περί του 33%-34% στην πρώτη
αναμέτρηση.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αν το
ποσοστό αυτό αποτελέσει τη βάση πάνω
στην οποία η κυβέρνηση θα «χτίσει» το τε-
λικό της αποτέλεσμα, τότε ο στόχος για μια
αυτοδύναμη και σταθερή κυβέρνηση μπο-
ρεί να επιτευχθεί, δεδομένου ότι στο τρί-
μηνο -το ελάχιστον- που μεσολαβεί μέχρι
τις κάλπες το κλίμα πόλωσης θα ενταθεί,
τα διλήμματα θα τεθούν πιο επιτακτικά
στους πολίτες, ο κίνδυνος της αστάθειας
την επόμενη μέρα θα είναι ορατός και πα-
ράλληλα η εφαρμογή των κυβερνητικών
πρωτοβουλιών κυρίως στον τομέα της οι-
κονομίας -με την εφαρμογή, για παρά-
δειγμα, των αυξήσεων σε συντάξεις και
κατώτατο μισθό και του market pass- θα
έχει αποφέρει συσπείρωση των παλαιών
ψηφοφόρων.

Ταυτόχρονα, στο κυβερνητικό επιτελείο
σημειώνουν με έμφαση ότι σε αυτή την
εκλογική αναμέτρηση οι πολίτες θα έχουν
να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πρόσωπα
που έχουν ήδη περάσει από την πρωθυ-
πουργική καρέκλα, θεωρώντας ότι σε αυτή
την αναμέτρηση κερδισμένος είναι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τον Απρίλιο τοποθετούν
κυβερνητικές πηγές 
τις εκλογές - Tα ποσοστά 
και οι έδρες για ισχυρή 
εντολή στον δεύτερο γύρο

Τα μαθηματικά
της αυτοδυναμίας

και η «μαγιά»
της πρώτης κάλπης
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Π
αρά τους λεονταρισμούς του
Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερν-
τογάν και των υπουργών του, οι
Τούρκοι γνωρίζουν ότι η όποια

αντιπαράθεση θα κριθεί στον αέρα. Έτσι, ο
ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου
θα προσπαθήσει να «κλειδώσει» τη συμφω-
νία για το πρόγραμμα των τουρκικών F-16
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις
Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνάντηση που
θα έχει με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι

Μπλίνκεν στις 18 Ιανουαρίου
στην Ουάσιγκτον. 

Τούρκοι ειδικοί, όπως ο
απόστρατος πτέραρχος και
σύμβουλος σε θέματα
ασφάλειας του Ταγίπ Ερντο-

γάν, Ε. Καρακούς, αναγνωρί-
ζουν το αεροπορικό πλεονέ-

κτημα της Ελλάδας και μιλώντας σε τουρκικό
κανάλι αναφέρθηκε στην αεροπορική δύνα-
μη της χώρας μας και στις μεγάλες δυνατό-
τητες των μαχητικών αεροσκαφών Rafale
και F-16 Viper. «Κάποιοι στην Τουρκία λένε
ότι τα ελληνικά μαχητικά δεν μπορούν να
φθάσουν στην Άγκυρα. Μα πώς δεν μπο-
ρούν; Διαθέτουν 250 μαχητικά. Προσέξτε, τα
μαχητικά τους είναι τόσο εξελιγμένα, ώστε
να μπορούν να εκτοξεύσουν έξι πυραύλους
σε έξι διαφορετικούς στόχους από πολύ μα-
κρινή απόσταση», τόνισε ο Ε. Καρακούς.

H «ασπίδα» του γερουσιαστή Μενέντεζ
Ωστόσο, οι Τούρκοι γνωρίζουν καλά ότι

και να συμφωνήσουν με την αμερικανική
κυβέρνηση για τα F-16, δύσκολα θα σπά-
σουν το «τείχος» Μενέντεζ, ο οποίος έχει
δηλώσει ξεκάθαρα ότι όσο παραμένει στη
θέση του προέδρου της Επιτροπής Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων της Γερουσίας δεν πρό-
κειται οι Τούρκοι να πάρουν το πολυπόθη-
το «ΝΑΙ» για τον εκσυγχρονισμό και την
πώληση των F-16.

Θυμίζουμε τι ανέφερε κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης, συγκλονιστικής ομιλίας

του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσε-
ων της αμερικανικής Γερουσίας.

1. O φιλέλληνας γερουσιαστής υποστή-
ριξε ότι «έχει φτάσει πλέον η ώρα που οι
ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να λά-
βουν μέτρα για να λογοδοτήσει ο Ερντογάν
για τη συνεχή παραβίαση του Διεθνούς Δι-
καίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το κάλεσμα στη Γερουσία για την καταδίκη
Ερντογάν και τη λογοδοσία της Τουρκίας
είναι ίσως η πιο σαφής και κατηγορηματι-
κή έκφραση της αλλαγής στάσης των ΗΠΑ
απέναντι στην ερντογανική Τουρκία. 

2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Υποθέσεων απαίτησε με κατηγορημα-
τικό τρόπο να σταματήσει η απαράδεκτη και

συστηματική τουρκική ρητορική των απει-
λών κατά της Ελλάδας, οι υπερπτήσεις πά-
νω από ελληνικά εδάφη και να αποσυρθούν
τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την
Κύπρο. Ανέφερε ότι όσο ο Ερντογάν συνεχί-
ζει αυτήν την εκβιαστική και αυταρχική
συμπεριφορά σε όλη την περιοχή, οι ΗΠΑ
δεν πρέπει να εγκρίνουν την αγορά μαχητι-
κών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. 

3. Για τον Ρόμπερτ Μενέντεζ, η ξεκάθαρη
απόκλιση της Τουρκίας από τις δυτικές αξίες
είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την
αλλαγή στάσης των ΗΠΑ. Επ’ αυτού ο Μενέν-
τεζ επιχειρηματολόγησε με μια εικόνα «χι-
λίων λέξεων», παρουσιάζοντας την κοινή
φωτογράφιση των Πούτιν - Χαμενεΐ - Ερντο-
γάν κατά την πρόσφατη τριμερή συνάντηση
στην Τεχεράνη, αποδεικνύοντας με τον πιο
γλαφυρό τρόπο τη συμπόρευση Ερντογάν με
τις ιδεοληψίες του παγκόσμιου αυταρχισμού
και αναθεωρητισμού. 

4. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πολι-
τικός μέσα από την Επιτροπή Εξωτερι-
κών Υποθέσεων της αμερικανικής Γε-
ρουσίας έστειλε μήνυμα στήριξης στην
Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες, που
όπως είπε ζουν κάτω από τη σκιά των
«πυραυλικών απειλών» του Ερντογάν,
δηλώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο
ότι οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα τους. 

Η στήριξη των Αμερικανών στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία 
Η στήριξη προς την Ελλάδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού
μόνο τυχαία δεν είναι. Πώς να μην παρέχεται αυτή η στήριξη όταν η
χώρα μας με τη στάση της και τον θετικό της ρόλο αποτελεί τον στα-
θερό συνομιλητή των ΗΠΑ στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Πτέρυ-
γας του ΝΑΤΟ. 
Και αυτός ο ρόλος της χώρας μας τα τελευταία τρία χρόνια αποδει-
κνύεται έμπρακτα. Ειδικά στον τομέα της αμυντικής διπλωματίας
με τις κατευθύνσεις που δίνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος και τις κινήσεις που έχει κάνει ο ίδιος κατά τη
διάρκεια των επισκέψεών του σε συμμαχικές μας χώρες έχουν

ενισχυθεί οι στρατιωτικές συνεργασίες με σχεδόν όλες τις βαλκα-
νικές χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία,
την Ιορδανία και την Αίγυπτο. 
Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα των αποφάσεων
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας για
την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής. Όσο φυσικά για τη στρατιωτική συνεργα-
σία με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, αυτή βρίσκεται στο υψηλότερό της
επίπεδο, μέσω της σύναψης των αντίστοιχων αμυντικών συμφω-
νιών με τις χώρες αυτές, και συνεχίζει ακόμα πιο ψηλά, αφού το
ΓΕΕΘΑ έχει θέσει τον πήχη με τη φράση «sky is the limit».

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Τι γυρεύει
ο Τούρκος 
στο «παζάρι»;

Το «τείχος» Μενέντεζ και η προσπάθεια Τσαβούσογλου 
να «κλειδώσει» συμφωνία για τα F-16 - Ο Τούρκος ΥΠΕΞ 

θα συναντηθεί με τον Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Α
σταμάτητες είναι οι απειλές της Άγκυρας εις
βάρος της Ελλάδας, με πολλούς κυβερνητι-
κούς παράγοντες να παίρνουν τη σκυτάλη ο
ένας από τον άλλον και να προχωρούν σε προ-

κλητικές δηλώσεις. Χθες ο εκπρόσωπος του προέδρου
Ιμπραχίμ Καλίν διεμήνυσε πως εάν η χώρα μας επεκτεί-
νει τα χωρικά της ύδατα «θα υποστεί βαριές συνέπειες».

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο
NTV και ερωτηθείς τι θα κάνει η Άγκυρα σε περίπτωση
επέκτασης των χωρικών υδάτων στην Κρήτη στα δώδεκα μί-
λια, ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε:
«Όχι στα δώδεκα μίλια, αλλά ακόμη και στα έξι, επτά, οκτώ,
εννέα μίλια να γίνει επέ-
κταση, δεν είναι δυνατόν
να το δεχθούμε αυτό,
αποκλείεται. Αυτό θα έχει
βαριές συνέπειες και για
την Ελλάδα». Μάλιστα,
υπενθύμισε και τις δηλώ-
σεις του υπουργού Εξω-
τερικών της χώρας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου για
το συγκεκριμένο θέμα,
κάνοντας λόγο για «σθεναρή αντίσταση της Τουρκίας σε οποι-
αδήποτε ενέργεια γίνει πάνω από τα 6 μίλια». «Και ο υπουργός
των Εξωτερικών μας το είπε επίσης αυτό τις προάλλες. Όχι
μόνο στα δώδεκα μίλια, αλλά οποιαδήποτε ενέργεια που θα γί-
νει πάνω από τα έξι μίλια, θα έρθει αντιμέτωπη άμεσα με την
ένσταση, την αντίθεση και τη σθεναρή αντίσταση της Τουρκίας.
Ας το δηλώσουμε λοιπόν ξεκάθαρα. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να
το δεχτούμε αυτό, ακόμα και αν δεν πάνε στα δώδεκα μίλια,
αλλά στα έξι, επτά, οκτώ, εννέα. Αυτό αποκλείεται. Αυτό θα εί-
χε βαριές συνέπειες και για την
Ελλάδα. Με άλλα λόγια, επι-
θυμούμε και περιμένουμε
να μην προσφύγουν σε
ένα τέτοιο μονοπάτι.
Αν κάνουν βήμα
προς αυτή την
κατεύθυνση,
δεν πρόκει-
ται να το
αφήσου-

με ποτέ αναπάντητο», επισήμανε ο εκπρόσωπος του
Τούρκου προέδρου.

«Δεν θα σας ρίξουμε πυραύλους αν…»
Παράλληλα, σημείωσε πως ενδεχόμενη επέ-

κταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη στα
δώδεκα μίλια θα σήμαινε ότι ένα τουρκικό ή και
ξένο πλοίο που φεύγει από τη Μαύρη Θάλασσα,
τον Μαρμαρά ή το Αιγαίο θα φτάνει στη Μεσό-

γειο μόνο εάν περάσει μέσα από τα ελληνικά χωρικά
ύδατα. «Κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε», είπε και
συνέχισε ξεκαθαρίζοντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο

αντιβαίνει στο Διεθνές
Ναυτικό Δίκαιο και
«δεν συνάδει με τις
σχέσεις γειτονίας».

Επιπλέον, σημείωσε
πως ο ίδιος προσωπικά
δεν βλέπει «κανένα
όφελος» που μπορεί να
αποκομίσει η Ελλάδα
από την αύξηση της έν-
τασης, ενώ επανέλαβε

πως η Τουρκία θέλει να οικοδομήσει και να αναπτύξει τις σχέ-
σεις της με την Ελλάδα στη βάση της λογικής, του αμοιβαίου σε-
βασμού και του αμοιβαίου συμφέροντος. Ο Ιμπραχίν Καλίν χα-
ρακτήρισε ως «μάταιες τις προσπάθειες να ασκηθεί πίεση στην
Τουρκία μέσω άλλων χωρών». «Με άλλα λόγια, αυτά δεν θα
έχουν καμία επιρροή στην Τουρκία και θα βλάψουν τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις. Ενδεχόμενη ζημιά στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις θα αυξήσει την ένταση στην περιοχή. Αυτό δεν θα ωφε-
λήσει την Ελλάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Χθες το απόγευμα, μετά τις δηλώσεις Καλίν, προχώρη-
σε σε νέα πρόκληση και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
του AKP. Συγκεκριμένα, απείλησε ευθέως την Ελλάδα λέγοντας
ότι, αν η Αθήνα «καθίσει φρόνιμα», 
η Άγκυ ρα δεν θα τη χτυπήσει με πυραύ-
λους. «Δεν είχαμε εμείς πύραυλο και τώ-
ρα που φτιάξαμε τον δικό μας, οι Έλ-
ληνες πανικοβλήθηκαν», είπε ο Ερν-
τογάν, σύμφωνα με τα τουρκικά
ΜΜΕ, και συνέχισε: «Οι εφημερί-
δες γράφουν πρωτοσέλιδα:
“Κοιμάστε και ο Τούρκος στέλ-
νει Tayfun από τη Σμύρνη”».

Ο αδιΑΝΟΗΤΟΣ Ερντογάν Όλα αυτά την ώρα που ο σύμβουλος του
υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Δια-
κόπουλος, προειδοποιεί σε μια ενδιαφέ-
ρουσα ανάλυσή του στο Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής πως

είναι πιθανό να
δούμε ακραία τουρ-
κική κλιμάκωση
από πολεμικά πλοία
στο Αιγαίο, τα οποία
πιθανότατα θα πα-
ρεμποδίσουν μετα-
φορά ελληνικών
στρατευμάτων ή
στρατιωτικού υλι-
κού. «Η Άγκυρα δη-
μιουργεί και διατη-
ρεί ένα πλέγμα πολ-
λαπλών εστιών έν-
τασης, όπως σει-
σμικές έρευνες,
τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο, αποστρατιω-
τικοποίηση νησιών,
εργαλε ιοπο ίηση
Μεταναστευτικού,
υπερπτήσεις και
παραβιάσεις ελλη-
νικής κυριαρχίας,

μουσουλμανική μειονότητα, κ.λπ., μέσω
των οποίων ασκεί καταναγκαστική διπλω-
ματία (coercive diplomacy) εις βάρος της
Ελλάδας. Η Τουρκία χτίζει μεθοδικά, μέσω
αυτών των εστιών έντασης, ένα αφήγημα
που την εμφανίζει ως “αμυνόμενη” απέναντι
στις ελληνικές προκλήσεις και παραβιάσεις
των συνθηκών, ενώ έχει ήδη προσχεδιάσει
τις ενέργειές της. Υπό το φως των παραπά-
νω είναι πιθανό να δούμε τουρκικά πολεμι-
κά πλοία να παρεμποδίζουν ενδεχόμενη
μεταφορά στρατευμάτων ή υλικού στα νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου», ανέφερε ο
Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Αλ. Διακόπουλος: 
«Πιθανή 
η κλιμάκωση 
με τουρκικά 
πολεμικά πλοία 
στο Αιγαίο»

«Γαβγίζει» πάλι και απειλεί: «Ελλάδα, κάτσε
φρόνιμα» - «Θα υποστείτε βαριές συνέπειες,

αν επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα», 
λέει ο εκπρόσωπός του Ιμπραχίμ Καλίν

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Ένα νέο πρόσωπο κατεβάζει μεταξύ άλλων το ΠΑ-
ΣΟΚ στην Ξάνθη ως υποψήφια βουλευτή. Τη νύφη που
μπήκε στον γάμο της με τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ! Αυτήν
επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Ξάνθη. Πρόκει-
ται για την Έρση Παρχαρίδου, πρώην δημοσιογράφο
του Mega και επιχειρηματία της περιοχής, η οποία μα-
θαίνω σαρώνει… Γνήσια Πόντια, για να ξέρετε.
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Ο Νάσος…
Τζανακόπουλος  
Τελικά αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος εξελίσ-
σεται σε Τζανακόπουλο Νο2 όσον αφορά
τη φρασεολογία του, μιας και χθες αποκά-

λεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη
«κλόουν»… Και κάποιοι

νόμιζαν ότι είναι κα-
νένα μελιστάλακτο
παιδί με τρόπους
και ήθος -και κά-
ποιοι μετριοπα-
θείς τον ψήφισαν

όταν έβαλε για δή-
μαρχος της Αθήνας-

αλλά τελικά διαψεύστη-
καν οικτρά, αφού ο Νάσος…

ενσωματώθηκε πλήρως στην πολακική νο-
οτροπία που κατατρέχει τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ
και χρόνια. Επειδή, όμως, ο κόσμος δεν τα
γουστάρει πλέον κάτι τέτοια, μην έχετε
προσδοκίες για την εκλογή του… 

Τηλεδιάσκεψη για 
το «καλάθι του νοικοκυριού»

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Νίκος Παπαθανάσης και ο γγ Εμπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης
Αναγνωστόπουλος είχαν χθες τηλεδιάσκεψη
με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
υπό τον πρόεδρό του Γιάννη Γιώτη. Στην τη-
λεδιάσκεψη έγινε αποτίμηση της μέχρι σή-
μερα πορείας του «καλαθιού του νοικοκυρι-
ού» -πρωτοβουλία την οποία στηρίζει ο ΣΕΒΤ
όπως έχει αποτυπωθεί σε ανάλογη τηλεδιά-
σκεψη στις 12 Οκτωβρίου 2022- και εξετά-
στηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής του με
περισσότερα επώνυμα προϊόντα, με γνώμονα
πάντοτε την προστασία των νοικοκυριών και
κυρίως των πιο ευάλωτων στο σημερινό πε-
ριβάλλον του υψηλού πληθωρισμού. Επιση-
μαίνεται ότι, όπως στην προηγούμενη τηλε-
διάσκεψη της 12ης Οκτωβρίου 2022, έτσι και
η χθεσινή μαγνητοφωνήθηκε και τηρήθηκαν
πρακτικά, προκειμένου να είναι απολύτως
ασφαλής η τήρηση των κανόνων περί του αν-
ταγωνισμού.

Η υποψηφιότητα-έκπληξη 
στην Ξάνθη

Π
άντως, μιλώντας
με στελέχη που
πήραν μέρος στη
χθεσινή σύσκεψη

στο Μέγαρο Μαξίμου, κα-
νείς διαπίστωνε ότι δεν κα-
ταλάβαιναν για ποιο λόγο
δόθηκε τόση σημασία. Στη
διευρυμένη σύσκεψη που
γίνεται σχεδόν μία φορά τον
μήνα τίθενται όλα τα θέματα,
συζητούνται οι εκκρεμότη-
τες κ.λπ. Δεν παίρνονται
αποφάσεις. Αποφάσεις
παίρνει ο πρωθυπουργός.
Εν ολίγοις έδειξαν και δυσα-
ρεστημένοι για τις διαρροές.
Ειδικά αυτή η σύσκεψη έγι-
νε για να τεθούν οι εκκρεμό-
τητες σχετικά με τη νέα χρο-
νιά. Τώρα, όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών, ο πρωθυπουργός μίλησε
για Απρίλιο και μετά, αλλά πάνω κάτω όλοι το γνωρίζαμε. Ο Μάρτιος έχει
καεί εδώ και πολύ καιρό και ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει αυτό που λένε
πολλοί που μιλούν μαζί του, ότι «δεν βιάζεται». 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...
Η περίπτωση Χειμάρα δεν έχει κλείσει για τη ΝΔ, αλλά δεν θα την αν-
τιμετωπίσουν όπως εκείνη του Πάτση, καθώς ο πρώτος είχε την ευ-
θιξία να παραιτηθεί… Πάντως, για να έχουμε όλη την εικόνα, ο Θέ-
μης Χειμάρας έπαιζε πολύ και για την περιφέρεια της ΝΔ και ίσως
για αυτό τον λόγο να μην είναι στο επόμενο ψηφοδέλτιο της ΝΔ. 

Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
επιστρατεύει τους εξωκοινοβου-
λευτικούς του υπουργούς όπως ο
Νίκος Παπαθανάσης -που αρχικά
δεν θα κατέβαινε- σημαίνει ότι θα
το ζητήσει και από άλλους εξωκοι-
νοβουλευτικούς να επιστρατευ-
τούν για το καλό της παράταξης…
Έτσι εκτίμησε σημαίνον στέλεχος
του Μεγάρου Μαξίμου… 

Κάηκε ο Μάρτιος, 
ο Μητσοτάκης δεν βιάζεται

Τους ήρθε κουτί με την Έλενα Μακρή 
Δεν τους χάλασε καθόλου στη Νέα Δημοκρατία η παραίτηση

Χειμάρα. Ίσα ίσα που τους ήρθε και κουτί με τον ερχομό της

Έλενας Μακρή-Θεοδώρου, η οποία είναι παλιό και πιστό «γα-

λάζιο» στέλεχος. Είχε εκλεγεί επί Σαμαρά το 2012-2015 και θα

πάρει μπόνους τώρα που έρχεται στο προσκήνιο για τις επόμε-

νες εκλογές έναντι των άλλων συνυποψηφίων της. Το κυριό-

τερο, είναι γυναίκα και η ΝΔ χρειάζεται γυναίκες. Τέλος, όπως

έμαθα, έχει μαζί της πολύ καλές σχέσεις ο Χρήστος Σταϊκού-

ρας και χαίρει της εκτίμησής του.  

Καλά, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν για την υπόθεση της μικρής Μαρίας
στον Έβρο ενώ όλα τα διεθνή ΜΜΕ έχουν κάνει κωλοτούμπα και έχουν
ακυρώσει τις αναρτήσεις για το δήθεν περιστατικό. Ακόμα και η Έλενα
Ακρίτα ζήτησε συγγνώμη και τα πήρε όλα πίσω. Ποιοι έμειναν; Ένας Ιάσο-
νας Αποστολόπουλος, γνωστός για τον ανθελληνικό του ρόλο και τις σχέ-
σεις του με καλοπληρωμένες ΜΚΟ που τώρα ελέγχονται. Γιατί επιμένει ο
Σπίρτζης για αυτήν την υπόθεση… Και το ερώτημα είναι: Από αυτούς κρα-
τιέται ο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει στην «πληρωμένη» ιστορία της μικρής Μαρίας; 

Στη γραμμή Ιάσονα ο ΣΥΡΙΖΑ

Ποιος πρώην υπο-

ψήφιος βουλευτής,

ποιανού κόμματος,

ελέγχεται για τη σχέση του με

τη ΜΚΟ Αegean Boat Report,

της οποίας ο Νορβηγός ιδρυ-

τής ελέγχεται για σύσταση εγ-

κληματικής οργάνωσης… 

Δεν παίζει… 
Επειδή ακούστηκε το όνομα του Άκη
Σκέρτσου για εκπρόσωπος Τύπου της κυ-
βέρνησης την προεκλογική περίοδο, το
ψάξαμε και είδαμε ότι δεν ισχύει. Ή κα-
λύτερα, ακόμα και αν κάποιοι το σκέφτον-
ται, ο ίδιος δεν το επιθυμεί. Μάλιστα, τόνι-
σε εμφατικά ότι «αν ήθελα να ασχοληθώ
με την επικοινωνία, δεν θα ήμουν κάθε
μέρα στα κανάλια;». Είναι ξεκάθαρο ότι ο
Άκης έχει άλλο καθήκον και δεν θέλει να
τσαλακωθεί με την καθημερινή προστρι-
βή του με την αντιπολίτευση.



ΘΘεοδωρικάκος: «Βάζουμε
τέλος σε άβατα»

Για την αστυνομική επιχείρηση στο
Ζεφύρι τοποθετήθηκε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θε-
οδωρικάκος. Ο υπουργός με
ανάρτησή του στα social media
αναφέρθηκε στις δύο ειδικές επι-
χειρησιακές δράσεις της Ελληνι-
κής Αστυνομίας που πραγματοποι-
ήθηκαν χθες στη Δυτική Αττική και σε
υπό κατάληψη κτίριο στη Θεσσαλονίκη. «Με
πράξεις αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά κάθε μορφή εγ-
κληματικότητας, βάζουμε τέλος σε άβατα και γκρίζες ζώ-
νες ανομίας, αποδίδουμε τους δημόσιους χώρους στην
κοινωνία. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά στο Twitter ο κ. Θεοδωρικάκος.

Γ
ια τα καλά κρατάει ο χορός των αποχωρή-
σεων από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.
Χθες ήταν η σειρά του Λευτέρη Χρυσοφά-

κη να αποσύρει την υποψηφιότητά του από το ψη-
φοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Α’ Πειραιά. Για
ακόμη μια φορά η επιστολή παραίτησης συνο-
δευόταν από αιχμές κατά της ηγεσίας. Σε ανάρτη-
σή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook o κ. Χρυσοφάκης εξηγεί τους λόγους
που τον οδήγησαν στο να αποσύ-
ρει την υποψηφιότητά του
σημειώνοντας: «Στη μικρή
μου διαδρομή στην πολι-
τική υπηρέτησα την πα-
ράταξή μου και τον Πει-
ραιά με πίστη, με αγάπη,
με αφοσίωση, με ανιδιο-
τέλεια. Ήρθα για να δώσω
και όχι για να πάρω. Έμαθα να
ζω για την πολιτική και όχι από την
πολιτική. Γνώρισα ανθρώπους που με εμπιστεύ-
τηκαν, που έχτισα σχέσεις βαθιές, ειλικρινείς,
προσωπικές. Με χειραψίες ζεστές και βλέμματα
καθαρά. Έδωσα τη μάχη του σταυρού το 2019 με
μόλις έναν μήνα προετοιμασία, ξέροντας πως δεν
περιμένω τίποτα, απλώς για να ενώσω και εγώ τις
δυνάμεις μου με δεκάδες αγνούς αγωνιστές, και
κυρίως με αυτήν που μου το ζήτησε, με τη Φώφη
Γεννηματά, στον δύσκολο αγώνα που έδινε για να
μας κρατήσει όρθιους. Και το πέτυχε… Αποσύρω
με λύπη την υποψηφιότητά μου, αλλά και με την
ίδια πίστη και αφοσίωση θα παραμείνω στρατιώ-
της της παράταξης. Της χρωστάμε να συνεχίσου-
με στον δρόμο της. Εγώ θα το κάνω».
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Σας γράψαμε πρώτοι από τη στήλη ότι ο
Μητσοτάκης θα πάει Γαύδο και τελικά
επιβεβαιωθήκαμε. Ανήμερα τα Θεοφά-
νια, την Παρασκευή 6/1, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί
στη Γαύδο με ελικόπτερο από την 115
Πτέρυγα Μάχης, περίπου στις 11 το
πρωί, θα παραστεί στον αγιασμό των
υδάτων στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ στη
συνέχεια θα επιθεωρήσει το Εθνικό Φυ-
λάκιο του νησιού. Αμέσως μετά θα πε-
ριηγηθεί στο ακριτικό νησί. Αντιλαμβά-
νεστε ότι ο «άλλος» απέναντι θα πάθει
πάλι τεταρταίο πυρετό και θα απασφαλί-
σει… Να σημειώσω ότι πρόκειται για την
πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού στη
Γαύδο έπειτα από 26 χρόνια. Η τελευταία
επίσκεψη πρωθυπουργού της Ελλάδας
στη Γαύδο χρονολογείται το 1996, όταν
είχε επισκεφτεί το νησί ο Κώστας Σημί-
της. Να μην το ξεχάσω, και η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου είχε βρεθεί πέρυσι για τα Θεο-
φάνια στη Γαύδο.

Καλή χρονιά από Αντώνη
και Κώστα Σαμαρά

Ποιος θα πάρει 
τον Κωστέτσο;

Στη Γαύδο έπειτα 
από 26 χρόνια

Επειδή τα ερωτήματα πέφτουν βροχή για
τις «γαλάζιες» υποψηφιότητες, σας
απαντώ μονολεκτικά χωρίς πολλές λε-
πτομέρειες. Ερώτημα 1ο: Παίζει ο Δημή-
τρης Οικονόμου; Απάντηση: Παίζει. Ερώ-
τημα 2ο: Παίζει ο Πύρρος Δήμας; Απάντη-
ση: Παίζει. Όχι με σταυρό. Για Βρυξέλλες
και Επικρατείας. Αυτά... 

Τι συμβαίνει με
Οικονόμου και Πύρρο;

Πέφτουν από 
τα... παράθυρα 
στο ΠΑΣΟΚ

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
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Εγώ σας το είχα γράψει, ο Αντώνης Σαμαράς
είναι μια ισχυρή δύναμη στην παράταξη της
ΝΔ και της Δεξιάς και φαίνεται ότι τα χνάρια
του ακολουθεί και ο γιος του Κώστας. Πατέ-
ρας και γιος ανέβασαν στα social media μια
φωτογραφία αγκαλιά και ευχήθηκαν σε
όλους «καλή χρονιά». Ο πρώην πρωθυπουρ-
γός με ένα χαμόγελο μέχρι τ’ αυτιά καμαρώ-
νει τον γιο του, ο οποίος τον έχει περάσει
κοντά δύο κεφάλια σε ύψος.

Ήρθε η ώρα να ασχοληθώ και με το gossip ρε-
πορτάζ, αφού ο Βασίλειος Κωστέτσος θα κα-
τέλθει, όπως ο ίδιος είπε, στον πολιτικό στίβο.
Δεν αποκάλυψε με ποιο κόμμα θα κατέβει
βουλευτής, αλλά, όπως έμα-
θα, έχει δεχτεί προτάσεις
από τουλάχιστον δύο!
Πάντως, παλαιότερα ο
γνωστός σχεδιαστής δή-
λωνε απογοητευμένος
Συριζαίος και τους είχε ψη-
φίσει δύο φορές στο παρελθόν.
Όπως μάλιστα είχε πει ο ίδιος on camera το
2017: «Ψήφισα δύο φορές ΣΥΡΙΖΑ και κανείς
δεν ενδιαφέρεται. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει
κάνει τίποτε για εμάς. Περνούν μπροστά από
την Κανάρη από το μαγαζί μου και δεν λένε ού-
τε “γεια”, έλεος». Ε όχι, αυτό δεν το αντέχει
κανείς. Να περνούν από το μαγαζί του και να
μη λένε ένα «γειά σου, Βασίλειε». Ντροπή...
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πιλεκτικές πρω-
τοβουλίες, κινή-
σεις έξω από το
θεσμικό πλαίσιο

και διαρροές απόρρητων
στοιχείων που γίνονται
εκτός νόμου συνθέτουν το
τελευταίο διάστημα το
«πορτρέτο» της ΑΔΑΕ και
του προέδρου της Χρήστου
Ράμμου. Η ζέση της ΑΔΑΕ
και του προέδρου της Χρή-
στου Ράμμου να παρέμ-
βουν στην υπόθεση των
παρακολουθήσεων, υλο-
ποιώντας επί της ουσίας τα
αιτήματα της πλευράς ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είναι πρωτοφανής.

Κάθε φορά που ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης αναπτύσσει
κάποιο επιχείρημα πάνω
στο θέμα, η ΑΔΑΕ σπεύδει
να κάνει τους σχετικούς
ελέγχους και να αναλάβει πρωτοβουλίες. Βέβαια, δεν συνέβη το ίδιο όταν υπήρ-
ξαν καταγγελίες για παρακολουθήσεις υπουργών και δικαστών του Αρείου Πά-
γου επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΑΕ και ο κ. Ράμμος
μάλλον... έχασαν την παρεμβατικότητά τους.

Γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα μάλιστα δεν διστάζουν να μιλήσουν για
θεσμική εκτροπή από πλευράς του κ. Ράμμου. Όχι μόνο για το γεγονός ότι ασχο-
λείται επιλεκτικά και εντελώς αντιθεσμικά με το θέμα των παρακολουθήσεων,
αλλά και επειδή υπρχουν γεγονότα που ενδεχομένως να διώκονται και από τον
νόμο. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν η ΑΔΑΕ έκανε έρευνα στους παρόχους
κινητής τηλεφωνίας, σε καθέναν από αυτούς βρήκε έναν υπάλληλο έτσι ώστε να
διευκολύνει το έργο της. Στη συνέχεια υπήρξαν διαρροές για την έρευνα της
ΑΔΑΕ, τις οποίες προφανώς κανείς δεν θεωρεί ότι έκαναν οι... υπάλληλοι.

Εξίσου προφανές είναι και το ποιος διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με τις
υποθέσεις Κύρτσου και Τέλλογλου στο Euroactiv. Πέρα από το γεγονός ότι είναι
απαράδεκτο να υπάρχουν πληροφορίες μιας Ανεξάρτητης Αρχής που έχουν δο-
θεί «από το παράθυρο» σε δημοσιογράφους, η όποια διαρροή τέτοιων στοιχείων
θεωρείται παράνομη.

Συνεπώς ο κ. Ράμμος θα πρέπει να αναθεωρήσει αρκετά πράγματα από τη λει-
τουργία της ΑΔΑΕ επί των ημερών του και από την αντιθεσμική στάση που έχει
τηρήσει, μεροληπτώντας ξεκάθαρα στο θέμα των παρακολουθήσεων.

Το «χαμογελαστό παιδί» 
των κατασκευών και 
η «ερευνητική
δημοσιογραφία»

Ένας γνωστός επιχειρηματίας στον χώ-
ρο των κατασκευών φαίνεται ότι έχει ανα-
πτύξει ένα ιδιαίτερο... ενδιαφέρον για τον
χώρο των Media. Το «χαμογελαστό παιδί»,
όπως τον αποκαλούν κάποιοι, εσχάτως
φημολογείται πως ασχολείται αρκετά με
την «ερευνητική δημοσιογραφία». Συγκε-
κριμένα με μια ιστοσελίδα, η οποία ανα-
φέρει πως ειδικεύεται σε αυτήν, το μεγα-
λοστέλεχος του κλάδου των κατασκευών
είναι ένα από τα πρόσωπα που τη χρημα-
τοδοτούν εδώ και αρκετό καιρό. Το γεγο-
νός βέβαια ότι αυτή δεν είναι επίσημη και
ο ίδιος δεν εμφανίζεται πουθενά προκαλεί
ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν
στοιχεία για τη χρηματοδότηση ιστοσελί-
δας που «ειδικεύεται στην ερευνητική δη-
μοσιογραφία», όπως υποστηρίζει. Τα
στοιχεία αυτά σύντομα θα έρθουν στο φως
της δημοσιότητας και τότε δεδομένα το
«χαμογελαστό παιδί» του χώρου των κα-
τασκευών θα πρέπει να δώσει απαντήσεις.
Το μεγαλοστέλεχος θα κληθεί να απαντή-
σει γιατί επέλεξε να χρηματοδοτήσει με
αυτό τον τρόπο την ιστοσελίδα αλλά και
ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε αυτή του
η δραστηριότητα.

Ο Κουτσούμπας
έσωσε τον Νίκο 

«Ο Μήτσος τον έσωσε τον Νικολάκη».
Έτσι μου έλεγε ένας παλαιός σύντροφος
του ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ. «Τι εννοείς, σύν-

τροφε;», τον ρώτησα… «Ο
γραμματέας του ΚΚΕ είπε

ξεκάθαρα ότι δεν δίνει
καμία ανοχή σε προ-
οδευτική συμμαχία, κά-

τι που ανακούφισε τον
Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε

φορτωθεί τον Τσίπρα το τελευ-
ταίο διάστημα». Θα το κάνω σύνθημα: Νί-
κο, ακούμπα στις πλάτες του Κουτσούμπα!

Αθλιότητα Ηλιόπουλου σε Άδωνι: «Είσαι κλόουν»
Τα «προσεχώς» ενόψει εκλογών «έπαιξαν» στον τηλεοπτικό αέρα ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο
υπεύθυνος Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπου-
λος, οι οποίοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε υψηλότατους τόνους
στον ΑΝΤ1. Κεντρικά θέματα της αντιπαράθεσης των δύο, το «καλά-
θι του νοικοκυριού», ο βουλευτής της ΝΔ Θέμης Χειμάρας, η ακρί-
βεια, η ενεργειακή κρίση και οι παρακολουθήσεις. Η αντιπαράθεση
πάντως «ξέφυγε», με τον Νάσο Ηλιόπουλο να χαρακτηρίζει τον
υπουργό «απατεώνα» και «κλόουν» και τον υπουργό να απαντά «εί-
στε άθλια υποκείμενα» και «σας έχει σιχαθεί ο ελληνικός λαός».

Ποια είναι η Ελένη
Μακρή που παίρνει 
τη θέση του Χειμάρα

Την έδρα του όπως και τη θέση του Θέμη
Χειμάρα στην ΚΟ της ΝΔ θα καταλάβει η πρώ-
τη επιλαχούσα στον Νομό Φθιώτιδας Ελένη
Μακρή-Θεοδώρου. Η Ελένη Μακρή-Θεοδώ-
ρου γεννήθηκε στη Λαμία. Σπούδασε παιδα-
γωγικά στο ΕΚΠΑ και Πολιτικές Επιστήμες στο
Πάντειο. Παρακολούθησε το πρόγραμμα με-
τεκπαίδευσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο
και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκ-
παίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση στο
ΕΚΠΑ. Παρέλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα
(PhD) στην Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.
Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Βοιωτίας και
Φθιώτιδας. Τον Δεκέμβριο του 2017 αναγο-
ρεύτηκε διδάκτωρ στο ΕΚΠΑ. Η ίδια μιλά τη
γαλλική και την αγγλική γλώσσα. Είναι παντρε-
μένη με τον Μάριο Θεοδώρου και έχει δύο γι-
ους, τον Φάνη και τον Βαγγέλη.

Το 1999 εξελέγη δημοτική σύμβουλος στον
Δήμο Λειανοκλαδίου, όπου διετέλεσε γραμμα-
τέας του ΔΣ, μέλος της Τοπικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Φθιώτιδας και εκπρόσωπος
στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας. Το 2006 εξελέγη νομαρχιακή σύμ-
βουλος στον Νομό Φθιώτιδας, όπου διετέλεσε
αντινομάρχης αρμόδια για θέματα Παιδείας και
Πρόνοιας, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής Διοίκησης, Οικονομίας και Κοινωνικού Το-
μέα, πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Παι-
δείας και εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ στην Περιφε-
ρειακή Επιτροπή Ισότητας Στερεάς Ελλάδας. Το
2011 εξελέγη περιφερειακή σύμβουλος στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η κυρία Μακρή-Θεοδώρου είναι μέλος του
κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του
τομέα Παιδείας και Αυτοδιοίκησης της Νομαρ-
χιακής Διοικούσας Επιτροπής Φθιώτιδας. Συμ-
μετείχε στην ομάδα Ιδεολογικού του 9ου Συνε-
δρίου του κόμματος. Το 2012-2014 συμμετείχε
ως μέλος στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εκπρόσω-
πος της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Ιούνιο του
2013 είναι εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, το ανώτε-
ρο καθοδηγητικό και εκτελεστικό Όργανο του
κόμματος. Διετέλεσε βουλευτής Φθιώτιδας με
τη Νέα Δημοκρατία από τον Ιούνιο του 2012 έως
τον Ιανουάριο του 2015.

Οι παράνομες διαρροές εκθέτουν
την ΑΔΑΕ και τον Ράμμο



Τ
η λεπτή κλωστή πάνω στην οποία
ισορροπεί η ανακωχή στο εσωτε-
ρικό του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της πλει-
οψηφίας και της εσωκομματικής

αντιπολίτευσης λόγω εκλογών αποκάλυψε ο
διορισμός της Πόπης Τσαπανίδου στη θέση
του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επιλογή προκάλεσε έκπληξη. Στη μεν
πλειοψηφία θετική, καθώς η «μεταγραφή»
της παρουσιάστριας θεωρήθηκε «αερο-
δρομίου», ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί και
τη λογική της «αμφίπλευρης διεύρυνσης»
που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας,
καθώς αν και η Πόπη Τσαπανίδου θεω-
ρούνταν από τα μνημονιακά χρόνια φιλικά
διακείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ποτέ κα-
μία επαφή με τον κομματικό μηχανισμό.

Από την άλλη βέβαια, για την «Ομπρέ-
λα», την αποδυναμωμένη μετά το πρόσφα-
το συνέδριο εσωκομματική αντιπολίτευση,
έμοιαζε με... ανώμαλη προσγείωση μετά
τη διεύρυνση προς τα αριστερά με την έν-
ταξη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα των
πρώην βουλευτών του Γιάνη Βαρουφάκη,
της Αγγελικής Αδαμοπούλου και της Φω-
τεινής Μπακαδήμα.

Αντιδράσεις υπήρξαν μεν, όχι ομαδο-
ποιημένες δε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι
«όλα βαίνουν καλώς» για τη μειοψηφία
του κόμματος. Αντίθετα. Πολλά από τα στε-
λέχη της είναι στα «κάγκελα» με τη νέα
προσωποκεντρική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά παραμένουν προς το παρόν άφωνα.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
πρακτικά οι συνεδριάσεις της Πολιτικής
Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής
θα δώσουν το «πράσινο φως» για τις υπο-
ψηφιότητες. Για ποιες υποψηφιότητες;
Αυτές που είναι ήδη λίγο πολύ γνωστές.
Τον κύριο κορμό των ψηφοδελτίων δηλα-
δή που θα αποτελείται από τους 88 εν
ενεργεία βουλευτές και εκείνους που
αποτέλεσαν την κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία της περιόδου 2015-2019.

Δεν ρωτάει κανέναν
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, τα λεγόμενα

ηχηρά ονόματα, θα ανακοινώνονται όπως
γίνεται ήδη, προσωπικά από τον Αλέξη
Τσίπρα και χωρίς προηγούμενα να έχει
ερωτηθεί κανείς. Ρώτησε άραγε ο πρό-
εδρος του κόμματος κάποιο όργανο για να
ανακοινώσει ως εκπρόσωπο Τύπου την
Πόπη Τσαπανίδου; Εκτός αν η παρουσιά-
στρια παραιτήθηκε από τον σταθμό που
εργαζόταν και βιοποριζόταν για να κάνει
τα... ρεπό του Νάσου Ηλιόπουλου. Στο ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας και μάλιστα σε
εκλόγιμη θέση θα είναι η παρουσιάστρια.

Υποψήφιες θα είναι και οι εκλεγμένες
με το ΜέΡΑ25 βουλευτίνες και πάλι χωρίς
η υποψηφιότητά τους να περάσει από κά-
ποιο κομματικό όργανο. Πρόκειται μάλι-

στα για μια κίνηση που θα είχε νόημα να
συζητηθεί και πιο επισταμένως με «υπέρ»
και «κατά», καθώς -πιθανότατα- καίει τις
όποιες γέφυρες μπορούσαν να στηθούν με
το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Αυτός ο δρόμος που «χαράζει» ο Αλέξης
Τσίπρας, της μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ από
ένα κόμμα που πριν από 15 χρόνια δεν είχε
ποιον να στείλει στο debate γιατί δεν

υπήρχε «αναγνωρισμένος επικεφαλής»
αλλά δώδεκα επικεφαλής τάσεων, δεν εί-
ναι δα καινούργιος. Και στη «στροφή προς
τον ρεαλισμό», την εποχή της «βίαιης ωρί-
μανσης» του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ 2012 και 2015,
όταν δηλαδή το κόμμα μετατρεπόταν από
σχηματισμό που οριακά εξασφάλιζε την
εκπροσώπησή του στη Βουλή σε κόμμα
εξουσίας, υπήρχαν τέτοιες κινήσεις.

Όταν ο Αλέξης Τσίπρας προτού ακόμη
γίνει πρωθυπουργός φιλοξενούνταν στο
Ίδρυμα Κλίντον ή στο Φόρουμ του Κόμο,
δεν υπήρχε καμία σχετική απόφαση ή,
έστω, γνωμοδότηση οργάνου. Και τότε
υπήρχαν γκρίνιες. 

Η τότε εσωκομματική αντιπολίτευση,
που εκπροσωπούνταν από τους Λαφα-
ζάνη - Στρατούλη, «φώναζε» για τα στοι-
χεία της συλλογικότητας που χάνονταν
και κάποια από τα σημερινά στελέχη της
«Ομπρέλας» -τότε προεδρικοί- τον υπε-
ρασπίζονταν με το επιχείρημα της «κυ-
βερνησιμότητας».
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Αλέξης κερνάει, Τσίπρας πίνει: Όλες τις αποφάσεις 
τις παίρνει πλέον μόνος του ο πρόεδρος - «Εύθραυστη» 

η προεκλογική ανακωχή στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου

«Αφωνία» στον ΣΥΡΙΖΑ
μέχρι και τις εκλογές 

Η «Ομπρέλα» δεν θα εκδηλώσει ανοιχτά την αντίδρασή της
πριν από τις εκλογές. Δεν το έκανε στην περίπτωση του επι-
δόματος στους ενστόλους, όπου θα μπορούσε να έχει πά-
ρει υπογραφές εν ενεργεία βουλευτών κατά της
στάσης του κόμματος, ενώ σίγησε και για την επι-
λογή της Πόπης Τσαπανίδου, με την εξαίρεση
της πρώην βουλευτού Φωτεινής Βάκη. Δεν θα
μείνει όμως με σταυρωμένα τα χέρια έπειτα από
ενδεχόμενη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Τότε θα μπορεί να χρεώσει πλέον στον πρόεδρο
του κόμματος και στην προσωπική του τακτική την
ήττα, που θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη σε εθνικές
εκλογές και η τέταρτη συνολικά σε εκλογές από τη στιγμή
που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρόεδρος της Νέας Δημο-

κρατίας. Το επιχείρημα θα είναι «πρόεδρε, είχες λευκή επι-
ταγή για όλα».

Το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος και η επιμονή του
Αλέξη Τσίπρα για την εκλογή του από τη βάση και όχι

από την Κεντρική Επιτροπή είχαν ως στόχο να
«θωρακίσουν» τον ίδιο ακριβώς σε αυτή την κα-
τεύθυνση. Να μην έχει να απολογηθεί δηλαδή σε
κανένα κομματικό «σώμα», ευρύ ή στενό, παρά
μόνο στον «κόσμο».
Ίσως λοιπόν όταν οι αντιδράσεις της «Ομπρέ-

λας» έρθουν, να είναι πια αργά και ο Αλέξης Τσίπρας
να έχει προλάβει να μετατρέψει το κόμμα σε ένα κακέ-

κτυπο παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ, όπου όποιος διαφωνεί «θέτει
εαυτόν εκτός κόμματος».

Η «Ομπρέλα» και η... λευκή επιταγή μέχρι τις κάλπες
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Π
ροσπάθεια να ακολουθήσουν τα
χρήματα για να εντοπίσουν παρα-
τυπίες σε λογαριασμούς ευρω-
βουλευτών κάνουν οι ομοσπον-

διακοί εισαγγελείς, οι οποίοι ερευνούν το
σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate. Στο επίκεν-
τρο της έρευνας μπαίνουν ίχνη από τις κινή-
σεις λογαριασμών τής πρώην αντιπροέδρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή,
η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο
Qatargate και σήμερα βρίσκεται στη φυλακή,
σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της «La Re-
pubblica», που ανέφερε ότι οι Αρχές στρέ-
φονται στην Ελλάδα και κάνουν παράλληλες
αναζητήσεις και στο Βέλγιο και στην Ιταλία.

Οι αξιωματικοί της Guardia di Finanza, υπό
τον συντονισμό του αναπληρωτή εισαγγελέα
του Μιλάνου Φάμπιο ντε Πασκάλ, έχουν κάνει
φύλλο και φτερό τους λογαριασμούς των
Τζόρτζι και Παντσέρι, ενώ οι υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες στην Ελλάδα που ασχολούνται με τις
έρευνες μέσω της Αρχής Καταπολέμησης του
Ξεπλύματος Χρήματος προσπαθούν να διαπι-
στώσουν αν έχουν γίνει μεταφορές χρημάτων
από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ανήκουν
στην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή
και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Από
την περασμένη εβδομάδα ο αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμ-
πος Βουρλιώτης ζήτησε την άμεση συνδρομή
των Αρχών του Παναμά για εμβάσματα που

μπορεί να ξεπερνούν και τα 20 εκατ. από το
Κατάρ προς λογαριασμούς της Καϊλή ή άλ-
λων μελών της οικογένειάς της.

«Κοτσολίνο, 
ο… κληρονόμος του Αντόνιο»

Επίσης, οι ιταλικές Αρχές ερευνούν
συνολικά επτά τρεχούμενους λογα-
ριασμούς των Τζόρτζι, Παν-
τσέρι και Λούκα Βισεντίνι,
με τα πρώτα στοιχεία να
οδηγούν και σε άλλους λο-
γαριασμούς ακόμη και στη
Λατινική Αμερική, συγκε-
κριμένα στο βραζιλιάνικο
πιστωτικό ίδρυμα Lift
Bank. «Έχουμε πληροφο-
ρίες που μας κάνουν να πι-
στεύουμε ότι ο Παντσέρι και
η σύζυγός του Κολεόνι έχουν λογαριασμούς
στην εν λόγω τράπεζα», επισήμαναν οι βελγι-
κές Αρχές στα έγγραφα που απέστειλαν
στους Μιλανέζους συναδέλφους τους.

Σε άλλο δημοσίευμα η «La Repubblica»
αποκάλεσε τον Κοτσολίνο «κληρονόμο του
Παντσέρι», σημειώνοντας πως φαίνεται να
είχε «σταθερό ρόλο στην οργάνωση, της
οποίας ήταν ένας από τους πυλώνες μαζί με
τους Παντσέρι και Τζόρτζι». Επιπλέον, επικα-
λούμενη τις βελγικές μυστικές υπηρεσίες, η
ιταλική εφημερίδα μιλά για μια «ομάδα πα-
ρεμβολής» στη μισθοδοσία του Μαρόκου,
αφού ο Κοτσολίνο φαίνεται να είχε συναντη-
θεί τουλάχιστον μια φορά με τον επικεφαλής
των Μαροκινών μυστικών υπηρεσιών (Dged)
το 2019, όταν «θα γινόταν η παράδοση της
σκυτάλης μεταξύ του απερχόμενου από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Παντσέρι και του
Κοτσολίνο».

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα
Παντσέρι υπέρ του Μαρόκου (εκτός από το Κατάρ) περι-
γράφει η βελγική εφημερίδα «De Standaard», αναφέ-
ροντας ότι «για κάθε ψήφισμα κατά του Μαρόκου που
θα μπορούσε να μπλοκάρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, η ομάδα Παντσέρι και Τζόρτζι θα λάμβανε το ποσό
των 50.000 ευρώ».

Πχ, «το 2017 ο Παντσέρι μίλησε για την ανθρωπιστική
κατάσταση στην Υεμένη, τα βίαια ξεσπάσματα στο
Μπουρούντι και τη δίωξη των LGBT ατόμων στην Τσε-
τσενία, αλλά “έπνιξε” το θέμα με διαδηλωτές και δημο-
σιογράφους που κρατούνταν από τις μαροκινές Αρχές»,
αναφέρει η εφημερίδα και συμπληρώνει ότι όταν ευρω-
βουλευτές προσπάθησαν να θέσουν ψηφίσματα για την
κατάσταση στο Μαρόκο στην ημερήσια διάταξη, πάντα
καθυστερούσαν από τον Παντσέρι.

Από το 2013 Μαροκινοί διπλωμάτες τον συμβου-
λεύονταν για ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, σύμφωνα με διπλωματικά έγγραφα που είχαν προ-
ηγουμένως διαρρεύσει σε αυτό που είναι γνωστό ως η
μαροκινή παραλλαγή του WikiLeaks. Το 2014 και το
2015 ανώνυμος χάκερ με το ψευδώνυμο «Chris Cole-
man» κυκλοφόρησε μεγάλο μέρος κρατικών μυστικών
εγγράφων από το Μαρόκο. Σε αυτά ο Παντσέρι περιγρά-
φεται από τους Μαροκινούς ως σύμμαχος «ικανός να

καταπολεμήσει τον αυξανόμενο ακτιβισμό των εχθρών
μας στην Ευρώπη».

Όπως λένε οι Μαροκινοί, υιοθετεί μια έξυπνη στάση,
μερικές φορές επικριτική, αλλά τελικά βοηθούσε στην
προώθηση φιλομαροκινών προτάσεων μέσω του Κοι-
νοβουλίου. 

Όπως αναφέρει η «De Standaard», μετά την αποχώ-
ρησή του από την Ευρωβουλή το 2019 ο Παντσέρι παρα-
μένει ενεργός στα παρασκήνια. Ίδρυσε τη ΜΚΟ των
Βρυξελλών Fight Impunity για να ασκήσει πίεση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ουσιαστικά τη χρησιμο-
ποιεί ως κάλυμμα για μίζες από το Μαρόκο και το Κα-
τάρ. «Όταν έφυγε, οι πρώην συνεργάτες του έμειναν στο
Κοινοβούλιο. Ανάμεσά τους ο Τζόρτζι, ο οποίος θα ερ-
γαστεί για τον Ιταλό βουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο και ξε-
κινά σχέση με την Ελληνίδα βουλευτή Εύα Καϊλή».

Πώς δρούσε το κύκλωμα: «Μπόνους» 50.000 για κάθε μπλόκο σε ψήφισμα κατά του Μαρόκου

«Δημοσιεύονται πολλά, άλλα είναι κοντά στην αλήθεια και άλλα έχουν απόλυτο διαζύγιο
από την αλήθεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περιστατικό που δυστυχώς είναι ανα-

κριβές. Θέλει από την πρώτη στιγμή να συναντήσει την κορούλα της που
είναι 22 μηνών, μητέρα είναι, αλλά για λόγους διαδικαστικούς, ενώ το

αίτημα έχει υποβληθεί εγγράφως εδώ και πολύ καιρό στη διεύθυνση
των φυλακών, δεν έχει ικανοποιηθεί», περιέγραψε χθες σε δηλώ-
σεις του ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ερωτηθείς γιατί της το αρνούνται, απάντησε ότι δεν υπάρχει σα-
φής εξήγηση. «Δεν είναι λόγοι πάντως ότι θέλουν να της προκαλέ-

σουν πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία
διότι δεν έχουν προσωπικό. Έχει ζητήσει με δύο τρόπους να έχει επικοινωνία

με το παιδί της διά ζώσης και ζητάει και έστω μια επικοινωνία μέσω Skype. Ούτε ο πρώτος
τρόπος γίνεται δεκτός ούτε ο δεύτερος. Δεν πρόκειται όμως για μια ιδιαίτερη συμπεριφορά
στο πρόσωπο της κυρίας Καϊλή, είναι κάτι που ισχύει για όλες τις γυναίκες», σχολίασε.

Τους λογαριασμούς των Παντσέρι, Τζόρτζι
και Καϊλή ξεψαχνίζουν οι ομοσπονδιακοί

εισαγγελείς που ερευνούν 
το Qatargate 

Επιχείρηση… follow the money

Δημητρακόπουλος: «Θέλει να δει 
το παιδί της έστω μέσω Skype»
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Μ
ε την ενεργειακή κρίση να
προκαλεί ανησυχίες στις
κυβερνήσεις και να πλήττει
επιχειρήσεις και νοικοκυ-

ριά, η συζήτηση για το υδρογόνο εμφανί-
ζεται στο προσκήνιο ως απάντηση στις
προκλήσεις.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρί-
ζουν ότι το υδρογόνο μπορεί να συμβά-
λει καθοριστικά στην ενεργειακή μετά-
βαση ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η οποία
επιχειρεί τον «απογαλακτισμό» της από
τη ρωσική ενέργεια. Και μάλιστα η Ελλά-
δα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε
αυτήν τη διαδικασία.

«Θα αλλάξει το υδρογόνο τον κόσμο το
2023; Οι δύο τελευταίες δεκαετίες χαρα-
κτηρίστηκαν από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, όπως η ηλιακή και ο άνεμος. Η
τρέχουσα δεκαετία σηματοδοτεί σίγουρα
τη μαζική πρόσληψη υδρογόνου. Από το
2020 υπάρχουν παγκόσμιοι δείκτες που
δείχνουν ξεκάθαρα στοιχεία ότι το υδρο-
γόνο έχει μεγάλη ανάπτυξη. Το έτος 2023
θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σε
αυτή την εξέλιξη», γράφει χαρακτηριστι-
κά στον λογαριασμό του στο Linkedin ο
Γιώργος Χατζημαρκάκης, διευθύνων
σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου
Υδρογόνου Hydrogen Europe.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία
Και εξηγεί ότι οι τρέχουσες νομοθετικές

διαδικασίες στην Ευρώπη ολοκληρώνονται
και σίγουρα θα δείξουν πόσο μεγάλη θα εί-
ναι η αγορά H2 τα επόμενα δέκα χρόνια.
Υπενθυμίζει επίσης ότι οι στόχοι της Ευρω-

παϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαροι:
«Μέχρι το 2030 10 εκατομμύ-
ρια τόνοι υδρογόνου θα πρέ-
πει να παράγονται εγχώρια
στην Ευρώπη και άλλοι 10
εκατομμύρια τόνοι θα πρέ-
πει να εισάγονται σε ετήσια
βάση. Τα αντίστοιχα νομοθετι-
κά πακέτα θα εγκριθούν το αργό-

τερο την άνοιξη του 2023».
Ο κ. Χατζημαρκάκης υπο-
γραμμίζει επίσης ότι έχουμε
σαφείς αποφάσεις και ανα-
κοινώσεις μετά την COP 27
στην Αίγυπτο, οι οποίες θα

πρέπει να εξεταστούν σε
συνδυασμό με την COP28 που

θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμ-

πάι. «Αυτό θέτει στο παγκόσμιο προσκή-
νιο τις δραστηριότητες στην περιοχή ME-
NA (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική).
Οι κύριοι παράγοντες, όπως η Σαουδική
Αραβία και η Αίγυπτος, πιέζουν για τερά-
στιες ποσότητες παραγωγής υδρογόνου,
εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές
αγορές. 

Οι πρώτες υπογραφές για συγκεκριμέ-
να έργα έχουν παραδοθεί», γράφει χαρα-
κτηριστικά στο Linkedin.

O CEO του Hydrogen Europe αναφέρ-
θηκε επίσης και στον νόμο για τη μείωση
του πληθωρισμού (IRA) με πλαίσιο 750
δισ. δολαρίων που ψηφίστηκε στις ΗΠΑ,
υπογραμμίζοντας ότι το mega πακέτο της
Ουάσιγκτον περιλαμβάνει επίσης την πα-
ραγωγή υδρογόνου και των υποκείμενων
τεχνολογιών στη χώρα.

Τι λέει για τον «παράγοντα» Κίνα
Ο κ. Χατζημαρκάκης αναφέρεται και

στην περίπτωση της Κίνας, η οποία «έχει
υιοθετήσει το υδρογόνο ως βασική τεχνο-
λογία ήδη πριν από μερικά χρόνια»: «Αυ-
τό που είναι εντυπωσιακό αυτήν τη στιγμή
είναι ότι η χώρα παράγει ανταγωνιστικές
και ανθεκτικές εφαρμογές H2 ειδικά
στους τομείς των κυψελών καυσίμου για
κινητικότητα και ηλεκτρολύτες. Η παρα-
γωγική ικανότητα μπορεί ήδη να θεωρη-
θεί ως η μεγαλύτερη στον κόσμο και οι
πρώτες προσφορές σε Ευρωπαίους πε-
λάτες δείχνουν εξαιρετική ελαστικότητα
στην τιμολόγηση, φαινόμενο που έχουμε
ξαναδεί σε άλλες τεχνολογίες», τονίζει
χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα 
θα μπορούσε 
να γίνει “γίγαντας”
του υδρογόνου»

Ο CEO του Hydrogen Europe
Γιώργος Χατζημαρκάκης

τονίζει ότι το υδρογόνο 
θα κυριαρχήσει 

την επόμενη δεκαετία

Οι προοπτικές που ανοίγονται για τη χώρα μας 
«Η Ελλάδα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι τους πιο σημαντικούς κόμ-
βους και σημεία εισόδου υδρογόνου στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Σαουδική Αραβία το έχει
δηλώσει ξεκάθαρα και η Αίγυπτος βρίσκεται σε στενές διαπραγματεύσεις για τον αγωγό
EastMed με την ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα έχει κεντρικό ρόλο στην προώθηση
αυτών των συνομιλιών και επίσης στη χρήση της δύναμης του ναυτικού στόλου της προ-
κειμένου να κυριαρχήσει στη μεταβατική περίοδο», γράφει ο κ. Χατζημαρκάκης και προ-
σθέτει: «Η αμμωνία, το LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier) και επίσης η μεθανόλη
θα είναι σημαντικοί μεταφορείς υδρογόνου και τα πλοία πρέπει να επαναπροσδιοριστούν
ανάλογα. Η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στη μετάβαση, προετοιμάζοντας
επίσης πρόσθετα μέτρα υποδομής. Η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει γίγαντας του υδρογό-
νου. Ωστόσο, χρειάζονται σαφή πολιτικά μηνύματα και μέτρα για αυτό. Οι επερχόμενες
εθνικές εκλογές θα πρέπει να επιταχύνουν αυτήν τη διαδικασία. Το 2023 και για την Ελλά-
δα θα είναι η “έτος δημιουργίας και όχι άλλου διαλείμματος” για το υδρογόνο».
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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

Ο
ι βρετανικές διαρροές σχετικά
με την «επιστροφή» των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Ελ-
λάδα προκάλεσαν τεράστια

σύγχυση και οδήγησαν την Αθήνα να δια-
ψεύσει αμέσως το δημοσίευμα του Blo-
omberg, το οποίο έγραψε ότι «βλέπει» ως
πιθανή λύση της μακροχρόνιας διαμάχης
μια συμφωνία που προβλέπει την εκ περι-
τροπής αποστολή μέρους των Γλυπτών
στην Αθήνα, σε βάθος χρόνου, στο πλαίσιο
μιας πολιτιστικής ανταλλαγής με άλλα αρ-
χαία αντικείμενα που βρίσκονται σε ελλη-
νικά μουσεία. 

Αυτή ακριβώς η έκφραση περί ανταλλα-
γής είναι η παγίδα και το αγκάθι της όλης
διαδικασίας. Μπορεί το δημοσίευμα να
επικαλείται έγκυρες πηγές, τις οποίες
ωστόσο δεν αποκαλύπτει, δεδομένου ότι,
όπως υπογραμμίζεται, οι δυο πλευρές δεν
έχουν καταλήξει σε συμφωνία, η άμεση
διάψευση, ωστόσο, από πηγές του ελληνι-
κού υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού φανερώνει πως βρίσκεται σε εξέλιξη
ένα σκληρό διπλωματικό «πόκερ», από το
οποίο η κάθε πλευρά πασχίζει να εξασφα-
λίσει μια λύση που να βρίσκεται όσο το δυ-
νατόν πιο κοντά στα δικά της συμφέροντα.

Η αποδοχή από ελληνικής πλευράς μιας
διαδικασίας «ανταλλαγής» θα σήμαινε αυ-
τομάτως και αποδοχή ότι τα γλυπτά δεν

μας ανήκουν, κάτι που βεβαίως τινάζει
στον αέρα την εθνική μας στρατηγική επί
του θέματος. 

Με μια προσεκτική ανάγνωση του δη-
μοσιεύματος του Bloomberg γίνεται αντι-
ληπτό πως αναφέρεται σε στοιχεία και εν-
δεχόμενες λύσεις που είτε δεν ευσταθούν
είτε έχουν αποκλειστεί κατά το παρελθόν

από την ελληνική πλευρά. Για παράδειγ-
μα, στην πρώτη κιόλας σειρά γίνεται λόγος
για συμφωνία μεταξύ του Βρετανικού
Μουσείου και του Μουσείου της Ακρόπο-
λης, παρότι έχει καταστεί πλέον σαφές
πως, σύμφωνα και με το υψηλών συμβο-
λισμών ψήφισμα της UNESCO, ο επανα-
πατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα
αποτελεί ένα πολιτικό-κυβερνητικό ζήτη-
μα και υπερβαίνει το επίπεδο διαλόγου
μεταξύ μουσείων. Άλλωστε ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
ξεκαθαρίσει ότι έχει αποκλειστεί κάθε έν-
νοια δανεισμού. 

Οι διαπραγματεύσεις με τους Βρετανούς
δεν έχουν σταματήσει, όμως, η ελληνική κυ-
βέρνηση ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους
ότι «τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι ένα
εθνικό ζήτημα, το οποίο η κυβέρνηση αντι-
μετωπίζει με μια διαφορετική πολιτική». 

Έντονο παρασκήνιο πίσω από
το άρθρο-παγίδα του Bloomberg

Οι βρετανικές διαρροές περί
συμφωνίας για πολιτιστική
«ανταλλαγή» αρχαιοτήτων 
και η διάψευση της Ελλάδας

Γ Λ Υ Π Τ Α  Τ Ο Υ  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν Α

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής 
Πολιτικής 
Επιστήμης 
στο Πάντειο

Γ
ενικότερα ζούμε στη λεγόμενη μεταϊδεο-
λογική εποχή, αυτή που προέκυψε μετά
την κατάρρευση ή την απαξίωση των με-

γάλων «ζωογόνων» μύθων και των εξιδανικευ-
μένων κοσμοθεωρητικών προβολών με τις
οποίες η ανθρωπότητα, πρωτίστως βέβαια ο δυ-
τικός κόσμος, πορεύτηκε επί πάρα πολλές δε-
καετίες, επί αιώνες ουσιαστικά…

Όσον αφορά, δε, ειδικότερα την Ελλάδα μετά το
καλοκαίρι του 2015 προέκυψε, εξ ανάγκης και εκ
προσαρμογής έστω, επιπρόσθετη συναίνεση ή έστω
σύγκλιση μεταξύ των τριών βασικών και εμπλουτι-
σμένων με κυβερνητική εμπειρία πολιτικών δυνά-
μεων του τόπου, αναφορικά με τον δυτικοστραφή
και ενταγμένο στη λογική των μνημονίων και του -
κάποιου- δημοσιονομικού πραγματισμού κεντρικό
πολιτικό προσανατολισμό της χώρας μας…

Αυτά τα δεδομένα εκ των πραγμάτων θέτουν
στις επικείμενες εκλογές τούς (μη διεπόμενους
από αντικαθεστωτική λογική ή, ευρύτερα, μη
στερούμενους της όποιας πολιτικής λογικής)
Έλληνες πολίτες ενώπιον μιας επιλογής που θα
γίνει πρωτίστως -αν βέβαια δεν καθοριστεί από
την προοπτική προσωπικών ανταλλαγμάτων, αυ-
τό που οι Ιταλοί ονομάζουν «voto di scambio»-
με προσωποκεντρικά κριτήρια, κριτήρια αναφε-
ρόμενα στους πολιτικούς ηγέτες των τριών βασι-
κών κομμάτων της χώρας, κάποιοι εκ των οποί-
ων εμφανίζονται μάλιστα και ως υποψήφιοι
πρωθυπουργοί… 

Τούτων δοθέντων, οι επιλογές που προσφέ-
ρονται σε αυτή την κατηγορία πολιτών -που
αθροιστικά προσεγγίζουν το 80% του συνόλου-
είναι οι εξής:

1 Ένας ηγέτης-προϊόν του κομματικού σωλή-
να, καταφανώς μη επικοινωνιακός και φανε-

ρά ατάλαντος, κραυγαλέα στερούμενος κάθε
πολιτικού χαρίσματος, «άδροσος», πρόωρα γε-
ρασμένος ως προς τον πολιτικό λόγο που παρά-
γει και εκπέμπει, πασίδηλα έμφοβος και περιδε-
ής έναντι προσωπικοτήτων με πείρα, λάμψη,
ικανότητες και αυτόνομο πολιτικό κεφάλαιο (κά-
τι που προσδιορίζει και το διαμέτρημα των πε-
ρισσότερων εκ των στενών συνεργατών του),
επιπρόσθετα δε με απουσία γενικής κουλτούρας
και, οπωσδήποτε, επίπεδο παιδείας το οποίο ου-
δείς στοιχειωδώς απαιτητικός γονιός θα επιθυ-
μούσε για τα παιδιά του…

2 Ένας άλλος που αποτελεί αδιαμφισβήτητα
σπάνιο πολιτικό, ρητορικό και επικοινωνια-

κό ταλέντο, με χάρισμα σπάνιο και αναντίρρητο,
αλλά ακραία λαϊκιστής, αδίστακτα καιροσκόπος,
διαπιστωμένα ασυνεπής και πολιτικά αφερέγ-
γυος, από πολλές πλευρές -κυρίως λόγω της αρ-
χαϊκότητας του πολιτικού λόγου του- πρωτόγο-
νος, με δραματική ανεπάρκεια ως προς την ικα-
νότητα επιλογής αξιόλογων συνεργατών, τέλος,
δε, με απαιδευσία που προκαλεί ίλιγγο, καμιά
φορά και παραισθήσεις…

3 Τέλος, ένας τρίτος αρχηγός με αδιαμφισβή-
τητες διαχειριστικές δυνατότητες, ανθρω-

πομετρική ικανότητα εντυπωσιακή, πραγματι-
σμό αναντίρρητο, διεθνή αποδοχή πασίδηλη και
-μέχρις ενός σημείου τουλάχιστον- εθνωφε-
λή… Αλλά και με καταφανείς συνδέσεις με -αν
όχι εξαρτήσεις από- την ολιγαρχία του πλούτου,
της οποίας στηρίζει ανενδοίαστα τα συμφέρον-
τα, αποδεδειγμένη, κυρίως από τις μη δικαιολο-
γηθείσες παρακολουθήσεις, ελευθεριότητα ως
προς την αυστηρή λειτουργία των θεσμών, κα-
θώς και τάση για προεκλογική ιδιοτελή, μαυρο-
γιαλουρικού τύπου, παροχολογία ελάχιστα συμ-
βατή τόσο προς τη φιλοσοφία του εκσυγχρονι-
στικού φιλελευθερισμού, που επαγγέλλεται το
κόμμα του, όσο και του δημοσιονομικού πραγ-
ματισμού.

Αυτές νομίζω πως είναι, ως προς τα πρόσωπα,
οι επιλογές που έχει μπροστά του, προσερχόμε-
νος αύριο στην κάλπη, ο Έλληνας πολίτης, κάτι
που περισσότερο από ποτέ οδηγεί στο συμπέρα-
σμα πως η πολιτική κρίση στα δημοκρατικά πο-
λιτεύματα δεν μπορεί παρά να διαμορφώνεται
με τη λογική του ελάσσονος κακού. Τον ιδανικό
κόσμο, τον καλύτερο δυνατό, οι άνθρωποι μπο-
ρούν να τον αναζητούν στις εσχατολογικές θρη-
σκείες. Στην πολιτική εφικτός είναι ένας κόσμος
κατά το δυνατόν καλύτερος ή έστω -όταν έχει
διασφαλιστεί για τη συντριπτική πλειονότητα
των ανθρώπων ένα τουλάχιστον ικανοποιητικό
επίπεδο ζωής- όχι χειρότερος από τον υπάρχον-
τα, ο οποίος κατακτήθηκε με προσπάθειες πολ-
λών γενεών της εποχής του μεγάλου μόχθου.

Μ
εγάλα έργα με προϋπολογισμό πολλών
δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη
δρομολογηθεί ή πρόκειται να δρομο-

λογηθούν μέσα στο νέο έτος 2023. Έτσι, μέχρι
σήμερα υποβαθμισμένες περιοχές πρόκειται να
αναβαθμιστούν σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα θα
αλλάξει η όψη της Αθήνας και της Αττικής ευρύ-
τερα προς το καλύτερο. 

Έργα όπως, για παράδειγμα, το κυβερνητικό
πάρκο στον χώρο του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ
στην περιοχή Δάφνης-Υμηττού. Το Δημόσιο μπο-
ρεί να εξοικονομήσει μέχρι και 40 εκατ. ευρώ τον
χρόνο από καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων
που στεγάζουν υπουργεία. Για παράδειγμα, τα
εννέα υπουργεία που θα μετακομίσουν στο «κυ-
βερνητικό πάρκο» στεγάζονται σήμερα σε 127
κτίρια με τις ετήσιες δαπάνες για ενοίκια και λει-
τουργία να ξεπερνούν τα 33 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση του έργου, πέρα από την εξοι-
κονόμηση σημαντικών εσόδων για τα δημόσια
ταμεία, προωθεί ακόμα την αναβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος εργασιών των δημόσιων λειτουρ-

γών, τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ενώ
πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται και για ένα
«πράσινο έργο», καθώς θα παραδοθούν 120
στρέμματα πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων
στους κατοίκους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Σημαντικά έργα αποτελούν ακόμα η Διπλή
Ανάπλαση του γηπέδου του Παναθηναϊκού και
του Βοτανικού και η ανάπλαση του Ελαιώνα που
θα διαμορφώσουν νέα χωρική δυναμική στον
αστικό ιστό της πρωτεύουσας αποσυμφορώντας
το κέντρο της Αθήνας. Η Διπλή Ανάπλαση Βοτα-
νικού - Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι προϋπολο-
γισμού 267 εκατ. ευρώ, με δράσεις της τάξεως
των 100 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη ενταχθεί στο
Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα ανάπλασης στον Βο-
τανικό περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, ποδηλα-
τοδρόμου και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης,
διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώ-
ρων στην ευρύτερη περιοχή.

Η Αθήνα είναι μια από τις ευρωπαϊκές πόλεις με τη
μικρότερη αναλογία πρασίνου και ελεύθερων χώ-
ρων ανά κάτοικο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που

ήδη αλλάζει. Το τεράστιο έργο της Διπλής Ανάπλα-
σης θα φέρει ένα αστικό πάρκο στην καρδιά της
Αθήνας, αλλά και την πράσινη αναμόρφωση μιας εγ-
καταλελειμμένης βιομηχανικής περιοχής.

Επιπλέον, η ανάδυση του ξενοδοχείου Χίλτον σε
νέο ολοκληρωμένο προορισμό φιλοξενίας με
εκτενείς υποστηρικτικές δραστηριότητες ψυχα-
γωγίας έρχεται να αλλάξει σημαντικά την εικόνα
του κέντρου της Αθήνας. Η επένδυση σε κτιριακές
εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμό που
συμπεριλαμβάνουν βεβαίως το ξενοδοχείο και τις
υπόλοιπες υποδομές του ολοκληρωμένου συγ-
κροτήματος θα προσεγγίσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω είναι ορισμένα εμβληματικά έρ-
γα από τα δεκάδες σημαντικά έργα πνοής που
έχουν ήδη δρομολογηθεί και πρόκειται να αλλά-
ξουν την εικόνα της πρωτεύσας της χώρας, να
δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
και να καθιερώσουν την Αθήνα ως μια σύγχρονη
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ο κάθε πολίτης του
κόσμου θα επιθυμούσε να επισκεφτεί και να
θαυμάσει.

Προσωποκεντρικό τρίλημμα 

Η Αθήνα αλλάζει…

του
Φώτη 

Καρύδα

Δημοσιογράφος
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Β3 Νοτίου 
Τομέα Αθηνών,
υφυπουργός 
Μετανάστευσης
και Ασύλου, 
δημοσιογράφος

Η
έλλειψη φαρμάκων αποτε-
λεί παγκόσμιο φαινόμενο.
Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε την

ευκαιρία να ελληνοποιήσει άλλη μια
παγκόσμια κρίση. Αναμενόμενο. Ο
πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνε-
ται. Το πρόβλημα είναι πως για άλλη
μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύεται
ένα πράγματι σοβαρό πρόβλημα για
να κάνει αντιπολίτευση. Ποντάροντας
στη δικαιολογημένη δυσφορία του
κόσμου.

Στη γειτονική Ιταλία ανακοινώθηκε
επίσημα ότι ελλείψεις παρουσιάζονται
σε πάνω από 3.000 φάρμακα. Αλλά όσο
και αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει δήλω-
ση του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατι-
κού Κόμματος που να επιτίθεται στην
κυβέρνηση Μελόνι. Το ίδιο και στη Γαλ-
λία και στη Βρετανία, την Ιρλανδία, τις
ΗΠΑ, τον Καναδά. 

Στο Βέλγιο το 2022 εξαφανίστηκε
από τα φαρμακεία ένα στα πέντε φάρ-
μακα που το 2021 υπήρχε. Στη Γερμα-
νία, χώρα με μεγάλες φαρμακοβιο-
μηχανίες, επίσης υπάρχουν μεγάλες
ελλείψεις. Μάλιστα, ο Γερμανός
υπουργός Υγείας Λάουτερμπαχ άρχι-
σε να εκφράζει τον προβληματισμό
του σχετικά με τη στρατηγική συμπίε-
σης των τιμών των φαρμάκων, με
αποτέλεσμα να μη γίνονται επενδύ-
σεις στον χώρο.

Ελλείψεις παρουσιάζει ακόμη και η
Ελβετία, χώρα που εξάγει φάρμακα
στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Και να σκεφτεί κανείς ότι στην Ιρ-
λανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την
Ελβετία και το Βέλγιο δραστηριοποι-

ούνται οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές
φαρμακοβιομηχανίες.

Και δεν μιλάμε μόνο για τα αντιβιο-
τικά και τα αντιπυρετικά. Αλλά και για
τα φάρμακα για τα παιδιά, για τις λοι-
μώξεις, για αντικαρκινικά, για φάρ-
μακα καρδιακών και νευρολογικών
νόσων, όπως το Πάρκινσον.

Οι πραγματικοί λόγοι
Οι λόγοι για τη μεγάλη αυτή κρίση

είναι πολλοί και υπεράνω των δυνά-
μεων της Ελλάδας. Η παράθεσή τους
αποδεικνύει του λόγου το αληθές:

Το πρόβλημα είναι παλιό, αλλά εν-
τάθηκε με την κρίση της πανδημίας
του κορονοϊού: Με το σταμάτημα της
παγκόσμιας οικονομίας, τη διακοπή
των μεταφορών, τις δυσκολίες της
επανεκκίνησης.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δρα-
ματική με τον πόλεμο στην Ουκρανία
και τη χαώδη κατάσταση που επικρά-
τησε στον τομέα της ενέργειας. Η αύ-
ξηση των τιμών της ενέργειας δημι-
ούργησε πρωτοφανή κρίση στις φαρ-
μακοβιομηχανίες, καθώς αυξήθηκαν
τόσο το κόστος παραγωγής όσο και το
μεταφορικό.

Η έλλειψη πρώτων υλών αποτέλε-
σε την επώδυνη πλην όμως αναμενό-
μενη συνέπεια.

Οι ελλείψεις πρώτων υλών δεν
αφορούν μόνο αυτά καθαυτά τα φάρ-
μακα αλλά και τις συσκευασίες τους.
Δηλαδή, υπάρχουν ελλείψεις σε γυα-
λί, πλαστικό, χαρτί, υλικά αναγκαία
για τις συσκευασίες.

Το κόστος μεταφοράς, σε συνδυα-

σμό με την έλλειψη προσωπικού για
την ίδρυση νέων εργοστασίων ή για τα
ήδη λειτουργούντα.

Ο πληθωρισμός σε συνάρτηση με
τον έλεγχο των τιμών.

Η αύξηση της ζήτησης, καθώς βρί-
σκονται σε έξαρση όλες οι επιδημίες.

Η τεράστια ζήτηση σε φάρμακα που
παρουσιάστηκε και εξακολουθεί να
υφίσταται στην Κίνα, μια χώρα με με-
γάλο πληθυσμό, που έχει πληγεί και
πλήττεται υπερβολικά από τον κορο-
νοϊό και τις άλλες ιώσεις.

Οι χαμηλές επενδύσεις, καθώς το
επιχειρηματικό ρίσκο είναι μεγάλο
λόγω όλων των ανωτέρω παραγόν-
των.

Η τρομερή εξάρτηση της Ευρώπης
Και πάνω απ’ όλα: Η τεράστια εξάρ-

τηση της Ευρώπης από τις αγορές της
Ινδίας και της Κίνας. Οι ευρωπαϊκές
φαρμακοβιομηχανίες παρασκευά-
ζουν τα προϊόντα τους στην Ινδία, ενώ
το 70% των ουσιών προέρχεται από
την Κίνα.

Ειδικότερα, το πρόβλημα είναι κυ-
ρίως ευρωπαϊκό. Το καμπανάκι είχε
χτυπήσει πολύ νωρίτερα. Από το 2000
έως το 2018 η έλλειψη φαρμάκων
στην ΕΕ εικοσαπλασιάστηκε.

Τον Απρίλιο του 2020, αμέσως μετά
το ξέσπασμα της πανδημίας, το καμ-
πανάκι έγινε καμπάνα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε
την ΕΕ να γίνει περισσότερο αυτάρ-
κης.

Αλλά αυτήν τη στιγμή που μιλάμε
πάνω από το 50% των υπό εξάντληση

φαρμάκων είναι αυτά που χρησιμο-
ποιούνται για την αντιμετώπιση του
καρκίνου, των λοιμώξεων και των
νευρολογικών νόσων.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η
πραγματική πραγματικότητα, διότι
υπάρχει και η πραγματικότητα ΣΥΡΙΖΑ.

Και στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ…
Μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ η… θητεία του

οποίου στον χώρο ξεκίνησε με την κα-
ταψήφιση (στις 27 Νοεμβρίου 2013, κυ-
βέρνηση Αντώνη Σαμαρά, υπουργός
Άδωνις Γεωργιάδης) της τροπολογίας
για τη μείωση της τιμής των φαρμάκων -
επειδή λέει το επέβαλε η τρόικα!- και
κατέληξε με την υπερψήφιση (7 Μαρτί-
ου 2019) της τροπολογίας με την οποία
για πρώτη φορά επετράπησαν αυξήσεις
έως 10% ετησίως. Ήταν τότε που -επί
ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως- ο τρόπος τιμολόγησης
των φαρμάκων άλλαξε και πλέον δεν
καθοριζόταν από τον μέσο όρο των 3
χαμηλότερων τιμών μεταξύ των 27 της
ΕΕ αλλά από τον μέσο όρο των 2 χαμη-
λότερων τιμών των 18 της Ευρωζώνης.

Μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ του οποίου
ο πρόεδρος κ. Τσίπρας είχε δώσει
στις 26 Νοεμβρίου 2013, παραμονή
της ψήφισης της τροπολογίας για τη
μείωση των τιμών των φαρμάκων, κο-
τζάμ συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια
της οποίας κάλεσε την κυβέρνηση να
αποσύρει την τροπολογία - την οποία
και καταψήφισε.

Μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ του οποίου
υπουργός (ο κ. Κουρουμπλής) καθυ-
στέρησε το 2015 την έκδοση δελτίου
τιμών, ενώ ενόψει του (γελοίου) δη-
μοψηφίσματος και του κινδύνου ελ-
λείψεων δόθηκε εντολή στον ΕΟΠΥΥ
να αρχίσει να εξοφλεί μέρος των
οφειλών του προς τρίτους.

Μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που οδήγη-
σε τον ΦΠΑ στα φάρμακα από το 6%
στο 13%. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ από το 2012
διακήρυσσε πως αν ερχόταν στην
εξουσία θα καταργούσε τη συμμετο-
χή σε φάρμακα και εξετάσεις σε χα-
μηλοσυνταξιούχους, ανέργους, φοι-
τητές και πάσχοντες από χρόνια νο-
σήματα. Και όταν βρέθηκε στην εξου-
σία, επέβαλε χαράτσι υπέρ υγείας
στους συνταξιούχους!

Και για να μη λέμε πολλά… Μιλάμε
για τον ΣΥΡΙΖΑ!

Ελλείψεις στα φάρμακα: Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ελληνοποιεί άλλη μια διεθνή κρίση



Σ
αν απειλή ακούγεται η κινεζική
Πρωτοχρονιά στις 22 Ιανουαρί-
ου, καθώς τότε προβλέπεται να
γίνουν μαζικές μετακινήσεις

πληθυσμού, κλιμακώνοντας περαιτέρω
την κατάσταση με τον κορονοϊό και ενώ η
Κίνα επιμένει να υποβαθμίζει τη σοβαρό-
τητα του νέου κύματος, αναφέροντας ότι
για τους περισσότερους νοσούντες τα
συμπτώματα είναι ήπια, ενώ μόνο το 3%-
4% εισάγεται σε νοσοκομεία. Εμπειρο-
γνώμονες από τη Σαγκάη, όμως, λένε ότι
η διασπορά στην πόλη είναι ευρύτατη και
ενδέχεται να έχει αγγίξει το 70% του πλη-
θυσμού, που είναι 20-30 φορές μεγαλύ-
τερο ποσοστό σε σχέση με τον Απρίλιο
και τον Μάιο. Αν ευσταθεί το ποσοστό, μό-
νο στη Σαγκάη ο αριθμός των κρουσμά-
των ανέρχεται σε 17,5 εκατ., κάτι που
ασφαλώς, μέσα στη μυστικοπάθεια που
την περιβάλλει, δεν επιβεβαιώνει η κινε-
ζική κυβέρνηση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά απεγνω-
σμένα μια κοινή αντίδραση σε αυτή την
κατάσταση. Οι περισσότερες χώρες
έχουν ήδη ανακοινώσει μεμονωμένα κά-
ποια μορφή ελέγχων, με την Ιταλία να
υποβάλλει σε τεστ ταξιδιώτες που φτά-
νουν από την Κίνα και να απομονώνει
όσους είναι θετικοί. Η Ισπανία δοκίμασε
και πραγματοποίησε θερμομετρήσεις
ενώ άρχισε να επιβάλλει πιστοποιητικά
Covid-19, η δε Γαλλία απαιτεί αρνητικά
τεστ πριν ταξιδέψει κανείς από την Κίνα,
μάσκες σε αεροπλάνα και τεστ PCR κατά
την άφιξη για όλους τους επιβάτες.

Περιορισμοί
Η Σουηδία έγινε η τελευταία χώρα της

ΕΕ που ανακοίνωσε σχέδια για εφαρμογή

περιορισμών, λέγοντας ότι προετοιμάζεται
να εισαγάγει ταξιδιωτικούς περιορισμούς
που απαιτούν αρνητικό τεστ Covid-19 για
είσοδο στη χώρα από την Κίνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα
απαιτεί αρνητικό τεστ πριν από το ταξίδι και
θα λάβει επίσης δείγματα από τις αφίξεις.

Το Βέλγιο ακολούθησε διαφορετική αν-
τιμετώπιση, τεστάροντας τα λύματα από τα
αεροπλάνα δύο φορές την εβδομάδα και
ακολουθώντας τα δείγματα για αναζήτηση
νέων παραλλαγών.

Το Politico άσκησε κριτική στην Ευρω-
παϊκή Ένωση λέγοντας ότι ένα από τα βα-
σικά μαθήματα της Ευρώπης από την παν-
δημία υποτίθεται ότι ήταν η συλλογική αν-
ταπόκριση στις απειλές για την υγεία.
Ήταν τόσο σημαντικό για τις χώρες, που
ιδρύθηκε η Ένωση Υγείας της ΕΕ. Η ασύν-
τακτη, όμως, ανταπόκριση και οι εσωτερι-
κές διαφωνίες έχουν εγείρει ερωτήματα
σχετικά με το εάν ο συντονισμός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης έχει λάβει τη σωστή
μορφή. 

ΟΟ Πούτιν στέλνει  φρεγάτα
με υπερηχητικούς  
πυραύλους  στη Μεσόγειο

Εντολή να σταλεί σε υπηρεσία
μάχης η φρεγάτα «Admiral Gor-
shkov» έδωσε χθες ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στέλνον-
τας ένα μήνυμα προς τη Δύση ότι η
Ρωσία δεν θα υποχωρήσει στον
πόλεμο στην Ουκρανία. Το πλοίο
θα πραγματοποιήσει θαλάσσιο τα-
ξίδι μεγάλης εμβέλειας στον Ατ-
λαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό, κα-
θώς και στη Μεσόγειο Θάλασσα,
ανέφερε το ρωσικό κρατικό μέσο
TASS, επικαλούμενο τον υπουργό
Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Η φρεγάτα είναι εξοπλισμένη με
«το πιο πρόσφατο υπερηχητικό
σύστημα πυραύλων Zircon, αντί-
στοιχο του οποίου δεν υπάρχει σε
καμία χώρα του κόσμου -ένα υπε-
ρηχητικό σύστημα με βάση τη θά-
λασσα-, καθώς και άλλα όπλα τε-
λευταίας γενιάς», είπε ο Πούτιν,
μιλώντας μέσω βίντεο με τον Σοϊγ-
κού και τον κυβερνήτη του πλοίου,
Ιγκόρ Κρόκμαλ.

Σύμφωνα με τον Σοϊγκού, η
φρεγάτα «θα διεξαγάγει ασκή-
σεις» με υπερηχητικούς πυραύ-
λους Zircon, οι οποίοι θα μπορού-
σαν να ξεπεράσουν οποιοδήποτε
σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.
Οι πύραυλοι πετούν με εννέα φο-
ρές την ταχύτητα του ήχου και
έχουν βεληνεκές πάνω από 1.000
χιλιόμετρα.
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Στη «χώρα του κόκκινου 
δράκου» εξακολουθούν 

να υποβαθμίζουν την κατάσταση
με την Covid, ενώ στην Ευρώπη

αναζητούν κοινή γραμμή 
αντιμετώπισης

Σκόρπια μέτρα στην ΕΕ ενώ
το Πεκίνο κάνει τον… Κινέζο

Η ένταση παραμένει ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νό-
τια Κορέα μετά την πρόσφατη εισβολή βορειοκορεατι-
κών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 

Το ενδεχόμενο αναστολής της στρατιωτικής συμφω-
νίας του 2018 με την Πιονγιάνγκ εάν ο Βορράς παρα-
βιάσει ξανά τον εναέριο χώρο είναι ορατός, σύμφωνα
με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γι-
ουν Σουκ-Γέολ. 

Η συμφωνία του 2018, που επισφραγίστηκε στο πε-
ριθώριο της συνόδου κορυφής μεταξύ του ηγέτη της
Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και του προέδρου της

Νότιας Κορέας Μουν Τζάε-Ιν, προβλέπει την παύση
όλων των εχθροπραξιών, τη δημιουργία ζώνης απαγό-
ρευσης πτήσεων γύρω από τα σύνορα και την αφαίρε-
ση των ναρκών και της φρουράς εντός της βαριά οχυ-
ρωμένης αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Ο Γιουν προέβη στην ανακοίνωση, αφού ενημερώ-
θηκε για τα αντίμετρα σε βορειοκορεατικά μη στελε-
χωμένα αεροσκάφη που πέρασαν στον Νότο την περα-
σμένη εβδομάδα, ζητώντας την οικοδόμηση μιας συν-
τριπτικής ικανότητας ανταπόκρισης. 

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έδωσε εντολή

στο Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας να εξετάσει το ενδε-
χόμενο αναστολής της ισχύος της στρατιωτικής συμ-
φωνίας εάν η Βόρεια Κορέα πραγματοποιήσει άλλη
μια πρόκληση εισβάλλοντας στο έδαφός μας», είπε ο
εκπρόσωπός του. 

Η εγκατάλειψη της συμφωνίας θα μπορούσε να ση-
μάνει την επιστροφή της φρουράς, των ασκήσεων με
πραγματικά πυρά στην πρώην ζώνη απαγόρευσης
πτήσεων και της προπαγάνδας πέρα από τα σύνορα,
όλα αυτά που προκαλούσαν οργισμένες αντιδράσεις
από την Πιονγιάνγκ πριν από τη συμφωνία.

Οι προκλήσεις του Κιμ απειλούν τη στρατιωτική συμφωνία με τη Νότια Κορέα



«Ο
Μπάμπης Αναγνωστό-
πουλος εμπλεκόταν σε
συμμορία ναρκωτικών,
για αυτό σκότωσε την Κα-

ρολάιν». Σε αυτή τη δήλωση-βόμβα προ-
χώρησε ο Ντέιβιντ Κράουτς, πατέρας της
20χρονης κοπέλας που η στυγερή δολο-
φονία της -από τον σύζυγό της- συγκλόνι-
σε το πανελλήνιο. 

Σχεδόν 20 μήνες μετά το άγριο έγκλημα
στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, ο πατέ-
ρας της Καρολάιν μίλησε σε τηλεοπτικό
σταθμό και προχώρησε σε καταγγελίες
που αν μη τι άλλο θα προκαλέσουν εισαγ-
γελικό και αστυνομικό ενδιαφέρον. Όπως
υποστήριξε ο Ντέιβιντ Κράουτς, το κίνητρο
του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ήταν «να
κλείσει το στόμα της γυναίκας του», καθώς
έκανε το λάθος να της αποκαλύψει την εμ-
πλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκω-
τικών. «Εμπλεκόταν σε συμμορία ναρκωτι-
κών, το είπε στην Καρολάιν κι αυτή του
απάντησε πως αν συνέχιζε, θα έφευγε για
τις Φιλιππίνες», δήλωσε ο πατέρας του δο-
λοφονημένου κοριτσιού και πρόσθεσε: «Ο
Μπάμπης ήταν πολύ χαζός και είπε στα μέ-

λη της συμμορίας πως η Καρολάιν έμαθε
για τα ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να πουν,
“πρέπει να την ξεφορτωθούμε”».

«Μου έστειλε γράμμα»
Ο πατέρας της δολοφονημένης 20χρο-

νης κοπέλας, ο οποίος διαμένει μόνιμα
στο εξωτερικό, δήλωσε ακόμα: «Υπήρχε
ένα εστιατόριο στο οποίο ο Μπάμπης και η
Καρολάιν συνήθιζαν να πηγαίνουν. Ο ιδιο-
κτήτης του εστιατορίου εμπλεκόταν με
ναρκωτικά και είπε στον Μπάμπη ότι αυ-
τός και η συμμορία με την οποία ήταν
μπλεγμένος χρειάζονταν έναν πιλότο ελι-
κοπτέρου για να φέρει και να μεταφέρει

ναρκωτικά. Έτσι, επρόκειτο για μια δου-
λειά για την οποία θα τον πλήρωναν πολλά
χρήματα. Έλαβα ένα γράμμα από τον
Μπάμπη που μου εξηγούσε τι συνέβη». Ο
Ντέιβιντ Κράουτς χαρακτήρισε τον Μπάμ-
πη Αναγνωστόπουλο «πολύ χαζό» και
επεσήμανε πως «όταν το έκανε, αντί να
κρατήσει το στόμα του κλειστό, το είπε
στην Καρολάιν. Η Καρολάιν ήταν πολύ έν-
τιμος άνθρωπος και είπε ότι δεν θέλει να
έχει καμία σχέση με αυτό και ότι αν συνέ-
χιζε τη διακίνηση ναρκωτικών εκείνη θα
έφευγε αμέσως για Φιλιππίνες. Έτσι,
εκείνος είπε στους ανθρώπους της συμ-
μορίας ναρκωτικών ότι δεν μπορούσε να

το κάνει. Τον ρώτησαν γιατί και εκείνος
απάντησε, “το είπα στη σύζυγό μου και
μου είπε ότι θα με παρατήσει”».

«Να την ξεφορτωθούμε»
Σύμφωνα με τον κ. Κράουτς, «εκείνοι του

είπαν, “δεν μπορείς να το λες στη γυναίκα
σου, πρέπει να το κρατάς κρυφό”. “Αν με
αφήσει, θα είναι εντάξει”, είπε εκείνος. “Αν
σε αφήσει, θα φύγει μακριά αλλά θα εξα-
κολουθεί να το ξέρει και μια μέρα θα μιλή-
σει και θα πρέπει να την ξεφορτωθούμε”,
είπαν. Και στο τέλος τη σκότωσε ο ίδιος».

Αξίζει να σημειώσουμε, πάντως, ότι ο
πατέρας της Καρολάιν δεν έχει παραδώσει
στις Αρχές την επιστολή για την οποία κά-
νει λόγο, ενώ αστυνομικές πηγές που είχαν
εξετάσει κάθε ενδεχόμενο γύρω από την
άγρια δολοφονία, αλλά και τις επαφές του
Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, επισημαίνουν
ότι δεν είχε προκύψει κάτι σχετικό.
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Δήλωση-βόμβα από τον πατέρα της Καρολάιν που 
ισχυρίζεται ότι ο πιλότος σκότωσε την κόρη του 

για να της κλείσει το στόμα
papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο του 16χρονου πυγμάχου
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι τελευταίες

κρίσιμες ώρες πριν από τη λιποθυμία του 16χρονου πρω-
ταθλητή πυγμαχίας Βασίλη Τόπαλου, ο οποίος ύστερα από
μάχη 17 ημερών στη ΜΕΘ του Τζάνειου Νοσοκομείου ξε-
ψύχησε τη Δευτέρα (2/1). Ο 16χρονος αθλητής είχε μετα-
φερθεί σε κωματώδη κατάσταση με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ από γυμναστήριο στον Ταύρο -όπου προπονούνταν
μία με δύο φορές την εβδομάδα-, καθώς ένιωσε έντονη
αδιαθεσία, λιποθύμησε στα αποδυτήρια και ενώ ετοιμαζό-

ταν για ντους, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι του.
Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο Βασίλης Τόπαλος
έφερε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με την πιθα-
νότερη εκδοχή -όπως άλλωστε αναφέρουν και οι καταθέ-
σεις- να είναι ότι αυτή προήλθε από την πτώση και το χτύ-
πημα σε σκληρή επιφάνεια. 

Ωστόσο, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα προχω-
ρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να φανεί εάν
το μοιραίο τραύμα στο κεφάλι μπορεί να είχε προέλθει από

άλλη αιτία και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της προπό-
νησης. Κατάθεση θα κληθούν να δώσουν όσοι εκείνη την
ώρα βρίσκονταν στο γυμναστήριο (σ.σ.: ακόμη και αυτοί
που έχουν ήδη μιλήσει στην ΕΛΑΣ, όπως ο 20χρονος πυγ-
μάχος που τον εντόπισε πεσμένο στα αποδυτήρια). Να ση-
μειώσουμε, τέλος, ότι έχουν παραγγελθεί και τοξικολογι-
κές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους αναμένονται σε
μερικές εβδομάδες.

Παπ 

«Ο Μπάμπης 
μετέφερε
ναρκωτικά με 
το ελικόπτερο»
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Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα η
29χρονη μητέρα που κατηγορείται για
τον θάνατο του 11 μηνών βρέφους της
στον Αλιάκμονα. «Μπουσούλησε κι έπε-
σε στο ποτάμι», είπε στην απολογία της
και στη συνέχεια οδηγήθηκε στις Φυλα-
κές Διαβατών, αφού κρίθηκε προσωρινά
κρατούμενη.

Στην κατηγορούμενη έχει ήδη ασκηθεί
δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η
29χρονη έφυγε την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς με την ανήλικη από χωριό
της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου ζούσε με
τους γονείς της, και επέστρεψε την επόμε-
νη μέρα χωρίς το βρέφος.

Όπως ανέφεραν χθες τοπικά μέσα ενη-
μέρωσης, η κατηγορούμενη φέρεται να
διέμεινε εκείνο το βράδυ σε ξενοδοχείο
όπου έκανε αλλαγή του χρόνου και την
επόμενη μέρα, ανήμερα την Πρωτοχρονιά,
επέστρεψε στο σπίτι της.

Μ.Σ. 

Πολεμικά τυφέκια, δεκάδες σφαίρες,
διόπτρες, ακόμη και... βλήμα όλμου εν-
τοπίστηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής
επιχείρησης στη Δυτική Αττική, με την
ΕΛΑΣ να προχωρά συνολικά σε 12 συλ-
λήψεις. Από νωρίς χθες το πρωί πάνο-
πλοι αστυνομικοί κύκλωσαν καταυλι-
σμούς Ρομά σε Μενίδι, Ζεφύρι και Άνω
Λιόσια, κάνοντας στοχευμένες έρευνες
σε σπίτια αλλά και στον δρόμο. Το απο-
τέλεσμα ήταν να συλληφθούν 3 άτομα
για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρ-

κωτικών, 3 άτομα για παράβαση της νο-
μοθεσίας περί όπλων, ένα άτομο για
διωκτικά έγγραφα, καθώς και 5 για τρο-
χονομικές παραβάσεις. Κατά τη διάρ-
κεια των ερευνών, που πραγματοποι-
ήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουρ-
γού, κατασχέθηκαν συνολικά 2 πολεμι-
κά τυφέκια, 3 διόπτρες και σιγαστήρας
τυφεκίου, 6 όπλα, βλήμα όλμου, 200 κά-
λυκες διαφόρων διαμετρημάτων, κλομπ
και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Παπ.

Η ΕΛΑΣ βρήκε μέχρι και βλήμα
όλμου σε... οπλοστάσιο Ρομά!

των Δήμητρας Δάρδα, Μίλτου Σακελλάρη

Σ
υγκλονισμένο το πανελλήνιο από
τον τραγικό θάνατο του μεγάλου
συνθέτη μας Νότη Μαυρουδή. Ο
εξαιρετικός κιθαρίστας άφησε

την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης
πέφτοντας από ύψος τριών μέτρων κατά τη
διάρκεια εργασιών στο σπίτι του στο χωριό
Κουκουράβα Πηλίου. 

Τον δημιουργό βρήκε η σύζυγός του Βά-
σω, η οποία κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ, αλλά
όταν έφτασαν οι διασώστες στο σημείο ήταν
ήδη νεκρός. Στη συνέχεια η σορός του με-
ταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι
γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο άτυχος καλλιτέχνης έκανε διακοπές στο
σπίτι του και λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ της
Τρίτης έβαλε ένα ξύλο στα κάγκελα της αυ-
λής του σπιτιού του και πάτησε πάνω, ίσως
για να διορθώσει κάτι, αλλά πιθανότατα έχα-
σε την ισορροπία του ή ζαλίστηκε και έπεσε
στο κενό. Όπως έλεγαν χθες πληροφορίες, ο
77χρονος μουσικός έπεσε από ύψος τριών
μέτρων πάνω σε πέτρα με το κεφάλι, με απο-
τέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πολιτική κηδεία
Με μια λιτή ανάρτηση στο Facebook, ο

γιος του και γνωστός ηθοποιός Χάρης Μαυ-
ρουδής ανακοίνωσε εκ μέρους της οικογέ-
νειας πως η πολιτική κηδεία του πατέρα του
θα τελεστεί τις επόμενες μέρες στο Χαλάν-
δρι: «Αν κάτι χαρακτήριζε τον πατέρα μας
Νότη Μαυρουδή ως άνθρωπο, ήταν η καλο-
σύνη του, το ήθος και η σεμνότητά του. Με
τον ίδιο σεμνό τρόπο σάς ανακοινώνουμε
τον ξαφνικό θάνατό του. 

Η πολιτική κηδεία του θα γίνει στο Χα-
λάνδρι τις επόμενες μέρες. Η γυναίκα του
Βάσω, τα παιδιά του Ροδή και Χάρης και τα

εγγόνια του Ιάσονας, Αριάδνη, Έλλη και
Οδυσσέας».

Τα social media πλημμύρισαν από απο-
χαιρετιστήρια μηνύματα κορυφαίων καλλι-

τεχνών, συνεργατών και φίλων του. «Ένας
σοβαρός άνθρωπος, ένας υπέροχος μου-
σικός, ένας τρυφερός συνθέτης ταλαντού-
χος και γενναιόδωρος δεν είναι πια μαζί

μας. Τιμή μου που τον γνώρισα και συνερ-
γάστηκα μαζί του», έγραψε η Τάνια Τσανα-
κλίδου, προσθέτοντας: «Δύο αράδες από
ένα τραγούδι του που έχω πει: “Ποτέ δεν
είν’ αργά για να ματώσεις ποτέ, δεν είν’ αρ-
γά να γιατρευτείς”», δημοσιεύοντας μια
φωτογραφία με την Ελένη Βιτάλη, την Αρ-
λέτα και τον Μανώλη Μητσιά δίπλα στον
συνθέτη από την ηχογράφηση του δίσκου
«Ίσως φταίνε τα φεγγάρια».

Ο γιος των Κενταύρων
Ο Νότης Μαυρουδής γεννήθηκε στη Μα-

κρυνίτσα Πηλίου, αλλά τα δύο πρώτα χρό-
νια της ζωής του τα πέρασε στις φυλακές
Αβέρωφ μαζί με τη μητέρα του, που ήταν
πολιτική κρατούμενη. Λάτρευε τη μουσική
και ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας στο Εθνι-
κό Ωδείο, απ’ όπου και αποφοίτησε με άρι-
στα. Ως καθηγητής είχε μαθητές σπουδαί-
ους σήμερα ερμηνευτές όπως τον Σωκρά-
τη Μάλαμα, τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη και
τον Παναγιώτη Μάργαρη, ενώ στην καριέ-
ρα του συνεργάστηκε με τους σπουδαιότε-
ρους καλλιτέχνες.

Διετέλεσε πρόεδρος στη Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών, διευθυντής στο Διεθνές
Φεστιβάλ Πάτρας, ενώ κατέκτησε για το
μουσικό έργο του σημαντικά βραβεία σε
Ελλάδα και εξωτερικό. 

Το τραγούδι του «Ο παλιάτσος» με την παι-
δική χορωδία του Δημήτρη Τυπάλδου πήρε
το Α’ Βραβείο στον 12ο διεθνή διαγωνισμό
Παιδικών Χορωδιών στη Λισαβόνα. Δισκο-
γραφικά, μας αφήνει κληρονομιά σπουδαία
άλμπουμ και μεγάλες επιτυχίες όπως το
«Άκρη δεν έχει ο ουρανός» και «Τα γιορτινά
σου φόρεσε». Λίγες μέρες πριν από τον θά-
νατό του είχε παραχωρήσει την τελευταία
του συνέντευξη στην ΕΡΤ με αφορμή την κυ-
κλοφορία του νέου του δίσκου.

Συγχορδία θλίψης για τον Νότη Μαυρουδή

«Μπουσούλησε κι έπεσε», είπε η «Μήδεια
του Αλιάκμονα» και προφυλακίστηκε

«Έφυγε» ξαφνικά ο μεγάλος συνθέτης πέφτοντας από τα τρία μέτρα
κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του στο Πήλιο



Κ
αθησυχαστικός εμφανίστηκε για
τις ελλείψεις στα φάρμακα ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης σε έκτακτη συνέντευξη Τύ-

που που παραχώρησε μαζί με τον πρόεδρο
του ΕΟΦ Δημήτρη Φιλίππου και τον πρόεδρο
του ΙΦΕΤ Γιάννη Σωτηρίου. « Έχουμε δια-
σφαλίσει την επάρκεια των φαρμάκων και
δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επιβάρυνση
στους πολίτες», τόνισε ο υπουργός και δια-
βεβαίωσε ότι θα υπάρξει ομαλοποίηση μέχρι
τις 15 Ιανουαρίου.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Πλεύρης, το
πρόβλημα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες και
εντοπίζεται αφενός στην κατηγορία των
φαρμάκων που παρουσιάζουν διαχρονικά
έλλειψη λόγω εξαγωγών, αφετέρου στην τω-
ρινή έλλειψη παρακεταμόλης. «Αντιμετωπί-
ζουμε το πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό από
ό,τι άλλες χώρες σε πιο ακριβά φάρμακα,
όπως οι ΗΠΑ και άλλες», τόνισε σημειώνον-
τας ότι αυτό οφείλεται στην ισχυρή εγχώρια
παραγωγή που τροφοδοτεί την αγορά με γε-
νόσημα φάρμακα, αντίστοιχα αυτών που εί-
ναι σε έλλειψη. «Δεν είναι πρόβλημα τιμών
και εξαγωγών αλλά μειωμένης παραγωγής»,
εξήγησε. Υπογράμμισε επίσης πως η κατά-
σταση αυτήν τη στιγμή έχει να κάνει με καθυ-
στέρηση της τροφοδοσίας και όχι με μόνιμη
έλλειψη. Εξήγησε ότι τα νοσοκομεία έχουν
γενικά γενόσημα φάρμακα και παρέχουν
όλες τις θεραπείες και ότι δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας για την επάρκεια των φαρμάκων
στην ελληνική αγορά, καθώς είναι πλήρως
διασφαλισμένη.

Τα ΜΗΣΥΦΑ
Απαντώντας σε ερώτηση της «Political»

ξεκαθάρισε πως δεν θα βάλει πλαφόν στα μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως άλλα
ευρωπαϊκά κράτη, και ότι το θέμα των τιμών

που σε αυτά είναι υψηλή, όπως και ποια θα
πρέπει να συνταγογραφηθούν, επιβάλλεται
να εξεταστεί, αλλά κάποια άλλη στιγμή και
όχι στην παρούσα φάση.

Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε τα
μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων ελ-
λείψεων σε φάρμακα, τα οποία έχουν ως
εξής:

11) Συνέχιση ελέγχων σε φαρμακαποθήκες.
2) Έλεγχοι σε εννέα μεγάλες πολυεθνικές

φαρμακοβιομηχανίες για διατήρηση των
αποθεμάτων.

3) Σε συνεννόηση με την ΠΕΦ εντείνεται η
παραγωγή ελληνικών βιομηχανιών σε δρα-
στικές ουσίες που παρουσιάζουν έλλειψη.

4) Συνεννόηση με ΕΟΦ για ενημέρωση για
γενόσημα φάρμακα αντίστοιχης ουσίας και
αξίας.

5) Ενημέρωση στους γιατρούς για ελλεί-
ψεις, για ανάλογη συνταγογράφηση.

6) Μόνο άυλη συνταγογράφηση στα συν-
ταγογραφούμενα φάρμακα που παρουσιά-
ζουν έλλειψη.

7) Όσα φάρμακα δεν υπάρχουν ως υποκα-
τάστατα θα τα προμηθευτεί η κυβέρνηση για
να υπάρξει ομαλοποίηση της αγοράς.

Οι φαρμακοποιοί
Αγώνας δρόμου από τους πολίτες για να

βρουν τα φάρμακα που χρειάζονται και είναι
σε έλλειψη, αγώνας δρόμου και για τους
φαρμακοποιούς και τις φαρμακαποθήκες
που προσπαθούν να εφοδιαστούν με φάρμα-
κα. Στις μεγάλες φαρμακαποθήκες υπάρχει
μεγαλύτερη επάρκεια κυρίως σε γενόσημα,
ωστόσο υπάρχουν περίπου 40 κωδικοί όπου
τα φάρμακα είναι δυσεύρετα και μπορεί να
δίνουν μόλις 1 κουτί σε κάθε φαρμακείο. Κα-
θημερινά τα βανάκια των μεγάλων φαρμα-
καποθηκών κάνουν 2-3 δρομολόγια στα συ-
νεργαζόμενα φαρμακεία, τα οποία ζητούν
φάρμακα για να εξυπηρετήσουν τους πολί-
τες. Ο πρόεδρος του ΦΣΑ ανέφερε στην «Po-
litical» ότι η χθεσινή μέρα ήταν η πιο δύσκο-
λη, καθώς ο κόσμος δυσκολεύεται να δεχτεί
τα γενόσημα. Δεν δέχονται σε κάποιες περι-
πτώσεις γενόσημα ούτε για παυσίπονα, οπό-
τε ψάχνοντας τα επώνυμα που γνωρίζουν
από φαρμακείο σε φαρμακείο στο τέλος δεν
βρίσκουν ούτε γενόσημα γιατί έχουν φύγει
και αυτά. Κι ενώ δέχεται πως θα πρέπει να
υπάρξει αύξηση των τιμών στα πολύ φτηνά
φάρμακα των 1-2 ευρώ ώστε να συνεχίσουν
οι πολυεθνικές να τα στέλνουν στην Ελλάδα
και όχι σε άλλες χώρες σε πιο συμφέρουσες
τιμές, εντούτοις ο κ. Λουράντος ζητεί εξορ-
θολογισμό τιμών και στα μη συνταγογρα-
φούμενα που, όπως λέει, η τιμή τους έχει πά-
ρει την ανηφόρα.
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Καθησυχαστικός για 
τις ελλείψεις, 
ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης εξήγγειλε μέτρα για
τη λύση του προβλήματος

Συναγερμός για το βακτήριο της «Λεγεωνέλλας» που εντοπίστηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου
Για πρώτη φορά εντοπίστηκε στο εσωτερικό σύ-

στημα ύδρευσης των κλινικών του Γενικού Νοσο-
κομείου Ζακύνθου το επικίνδυνο βακτήριο της «Λε-
γεωνέλλας» ύστερα από καταγγελία ασθενούς που
νοσηλεύτηκε προ ημερών στο ίδρυμα.

Ειδικό συνεργείο που έφτασε πρόσφατα στην 6η
Υγειονομική Περιφέρεια Πατρών προχώρησε έπειτα
από έλεγχο που διενήργησε στην εξακρίβωση. Από
την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε η είδηση προ-
κλήθηκε ανησυχία στην τοπική κοινωνία του νησιού.

«Με αφορμή όσα αναφέρθηκαν σχετικά με το θέμα
ύπαρξης του βακτηρίου της “Λεγεωνέλλας” στο δί-
κτυο ύδρευσης του νοσοκομείου, ενημερώνουμε την
τοπική κοινωνία της Ζακύνθου ότι μετά τη γνωστοποί-
ηση των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας ΑΜΕΣΑ
η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον δι-
οικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλη, τον καθηγητή Υγιει-
νής του Τμ. Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ.
Βανταράκη, την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξε-
ων του νοσοκομείου, τον υγιεινολόγο κ. Λευτάκη,

προϊστάμενο Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον
χημικό μηχανικό εξειδικευμένο στην επεξεργασία
ύδατος νοσηλευτικών μονάδων της ιδιωτικής εταιρεί-
ας OSMO, τους τεχνικούς του νοσοκομείου και της
ιδιωτικής εταιρείας συντήρησης του νοσοκομείου,
προέβη στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα
υπάρχοντα επιστημονικά πρωτόκολλα που προβλέ-
πονται σε αυτές τις περιπτώσεις», ανέφερε το νοσο-
κομείο σε ανακοίνωσή του.

Μίλτος Σακελλάρης

«Ομαλοποίηση
με τα φάρμακα
σε δέκα μέρες»

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Τα «σίγουρα» και οι εκπλήξεις
Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται και που

έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και συζητήσεις είναι ο
πρώην πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, ο
πρώην αντιδήμαρχος της διοίκησης Μπουτάρη, Σπύ-
ρος Πέγκας, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής, Στέλιος Αγγελούδης, καθώς επί-
σης ο δημοσιογράφος και επιχειρηματίας Άκης Σα-
κισλόγλου. Μένει να δούμε ποιος θα κάνει επίσημα
εκκίνηση και ποιος θα φτάσει μέχρι το φότο φίνις!

ΤΤι συμβαίνει με τον Ταχματζίδη;
Πολύ περίεργο το σενάριο των τελευταίων

ημερών για τον δήμαρχο Λαγκαδά Γιάννη Ταχμα-
τζίδη που τον ήθελαν να κατεβαίνει υποψήφιος
βουλευτής με τη ΝΔ και μάλιστα στην Α’ Θεσσα-
λονίκης. «Θέλουμε να μάθουμε ποια τα διακι-
νεί», σχολίασαν στη στήλη συνεργάτες του δη-
μάρχου, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του
στα τέλη του μήνα. Πάντως πολύ πρόσφατα και
στην τοπική ΠΑΣΟΚ Λαγκαδά έβλεπαν «κενή» τη
θέση του δημάρχου, λέτε κάτι να ήξεραν;

Επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης 
Terra Incognita με 29 συλλήψεις

Σ
ε 29 συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυ-
νομία κατά την επιχείρηση που πραγματοποί-
ησε χθες το μεσημέρι, όταν ομάδα αντιεξου-

σιαστών ανακατέλαβε την κατάληψη Terra Incognita,
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας: «Άμεση
ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας όταν
ομάδα ατόμων εισήλθε (4 Ιανουαρίου 2023) σε κτίριο
ιδιοκτησίας ΑΠΘ στη συμβολή των οδών Τάσκου Πα-
παγεωργίου και Ολύμπου (Terra Incognita) προσπα-

θώντας να το ανακαταλάβει. Πραγματοποιήθηκε
αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λει-
τουργού, κατά την οποία συνελήφθησαν 29 άτομα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Διευ-
θύνσεων Ασφαλείας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων,
Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς
και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνά-
μεων Βορείου Ελλάδος.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Μία έδρα χάνει η Κοζάνη, που σήμερα εκλέγει
στο σύνολο πέντε βουλευτές. Με τα αποτελέσματα
του 2019 την έδρα θα έχανε η ΝΔ και από τέσσερις
βουλευτές θα εξέλεγε τρεις, με τον υφυπουργό Με-
ταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο να πηγαίνει για
πρωτιά. Στις Σέρρες επίσης οι έδρες από έξι γίνον-

ται πέντε. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ΝΔ, η οποία
δεν αποκλείεται να χάσει μία έδρα. 

Στις προηγούμενες εκλογές τελευταίος είχε
εκλεγεί ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, που αν χαθεί η
έδρα είναι ο βασικός που κινδυνεύει να μείνει
εκτός.

Η απογραφή φέρνει τα πάνω κάτω στην Κεντρική Μακεδονία 

Η Κεντροαριστερά ψάχνει
«ενωτικό» πρόσωπο

Δυναμικά στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Δή-
μου Θεσσαλονίκης μπαίνει η Κεντροαριστερά.
Αρκετά ονόματα κάνουν την εμφάνισή τους και
κάποια θα «κλειδώσουν» το προσεχές διάστημα.
Στόχος είναι να κατέβει ένας υποψήφιος που θα
«ενώνει» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχει διείσδυ-
ση και σε μερίδα ψηφοφόρων της Δεξιάς, ώστε
να κοντράρει τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα
στην κάλπη του Οκτωβρίου.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η «Αγάπη»
της  Έλενας
και ο Άνθιμος
«Αγάπη» μοίρασε

απλόχερα η Έλενα 

Ράπτη τις ημέρες των

εορτών σε συνεργασία

με τον παναγιώτατο

Μητροπολίτη Θεσσα-

λονίκης Άνθιμο. Η κοι-

νωνική οργάνωση, της

οποίας η βουλευτής

της Α’ Θεσσαλονίκης

της ΝΔ είναι ιδρυτικό

μέλος και μετρά 24

χρόνια ζωής, μαζί με

φίλους και μέλη προ-

σέφερε δέματα και

τρόφιμα σε οικογένει-

ες που έχουν ανάγκη.

Υποψήφιος 
με ρίζες από
Βόρεια Ήπειρο 
Νίκος Μπιλίκας, το νέο πρόσωπο
στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για
την Α’ Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός
(25 χρόνων) επιχειρηματίας έχει
καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο,
έχει σπουδάσει στο εξωτερικό Οι-
κονομικές Επιστήμες και επέ-
στρεψε στην Ελλάδα πρόσφατα.
Από τις επιλογές Ανδρουλάκη που
προστίθεται στις δυνάμεις ανανέ-
ωσης του πολιτικού προσωπικού.

Σε φουλ  ρυθμούς 
μετά τις γιορτές
Συνεχίζονται οι δράσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Θεσσαλονίκης μετά το σύντομο διάλειμμα των
εορτών. Μάλιστα τώρα οι μηχανές μπαίνουν
ξανά στο φουλ λόγω προεκλογικής περιόδου.
Πρώτη επίσκεψη για τη νέα χρονιά, στη Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών που αποτελείται από το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσι-
τίου, όπου παρέδωσαν προϊόντα. 

Στο κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης συμμετείχαν
τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου Αντώνης
Σαουλίδης και Πέννυ Δαλαμπούρα, η γραμ-
ματέας του τομέα Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ
Κατερίνα Λάσπα, το μέλος της Νομαρχιακής
Γιώργος Αρβανίτης, ο συντονιστής της Δη-
μοτικής Οργάνωσης Νεάπολης-Συκεών Πέ-
τρος Συριόπουλος και το μέλος της οργάνω-
σης Nίκος Μπιλίκας.

Στενή είναι η σχέση του Φώντα Μπαραλιάκου
με τους νέους της Πιερίας. Μάλιστα μέσα στις
γιορτές ο βουλευτής Πιερίας διοργάνωσε ανοι-
χτή συζήτηση για το μέλλον της εργασίας με
ομιλητές καταξιωμένους επαγγελματίες. Για
περισσότερο από δυόμισι ώρες μέσα στην αί-
θουσα κεντρικού κινηματογράφου της Κατερί-
νης διεξήχθη μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συ-
ζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά ερ-
γασίας, αλλά και για τα βήματα και τα εφόδια
της νέας γενιάς, προκειμένου να είναι σε θέση
να τις αντιμετωπίσει. 

Κοντά στους νέους 
ο Φώντας Μπαραλιάκος



Η
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης σημαντικών αντι-
πλημμυρικών έργων, μεταξύ των οποίων το ρέμα
Κόρμπι, καθώς και ο προγραμματισμός άλλων έρ-

γων κοινωνικού χαρακτήρα βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατού-
λη με τον δήμαρχο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο. Σε σχέση με τη διευθέτηση του ρέ-
ματος Κόρμπι, ο περιφερειάρχης ενημέρωσε ότι οι τεχνι-
κές υπηρεσίες θα επισπεύσουν τις διαδικασίες για την
επανεκκίνησή του, λέγοντας ότι «πρόκειται για ένα από τα
μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας στην
περιοχή, το οποίο θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά τον δή-
μο, και είμαστε αποφασισμένοι παρά τις όποιες δυσκολίες
να το ολοκληρώσουμε τάχιστα». Στο πλαίσιο αυτό, συμ-
φωνήθηκε να συσταθεί ένα παρατηρητήριο της περιφέ-
ρειας και δήμου για την καθημερινή παρακολούθηση του

έργου. Σημειώνεται ότι το έργο προϋπολογισμού περίπου
20 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα
εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής. Ο κ. Κωνσταντέλ-
λος διαβεβαίωσε για τη θετική βούληση και των δύο πλευ-
ρών προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο «νευραλγι-
κής σημασίας για την περιοχή», ενώ από την πλευρά του ο
κ. Πατούλης υπογράμμισε πως «έργα που θωρακίζουν τις
ζωές και τις περιουσίες των πολιτών παραμένουν στις
απόλυτες προτεραιότητές μας» και πρόσθεσε πως τα με-
γάλα αντιπλημμυρικά έργα του δήμου αλλά και άλλα που
θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών θα προ-
χωρήσουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Τέλος, συζητήθηκαν και η κατασκευή παιδικού σταθ-
μού, έργο για το οποίο άμεσα θα υπογραφεί η σχετική
προγραμματική σύμβαση, αλλά και η διευθέτηση των
ομβρίων.

Διερεύνηση συνεργασιών
Έντονη είναι η προεκλογική δραστηριότητα

στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκη-
δόνας, όπου πλέον εκτός από ανακοινώσεις
υποψηφιοτήτων βλέπουμε και κινήσεις για να
εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασιών. Το τε-
λευταίο διάστημα η «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολι-
τών», που έχουν δημιουργήσει οι δύο ανεξάρ-
τητοι δημοτικοί σύμβουλοι Ευτυχία Παπαλου-
κά και Αλέκος Γούλας, προχωρά σε επαφές
προκειμένου να δημιουργηθούν οι ανάλογες
συνθήκες. Έτσι, αφού πρώτα έγιναν επαφές με
την παράταξη του πρώην δημάρχου Άρη Βασι-
λόπουλου, από την οποία έχουν αποχωρήσει,
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα συναντήσεις
και με τον συνδυασμό «Σύγχρονη Πόλη» του
Στέφανου Γατσούλη και την παράταξη «Η Πόλη
της Καρδιάς μας» του Χάρη Τομπούλογλου. 

Το έργο και 
οι προειδοποιήσεις

Με μια πολύ θετική είδηση ξεκίνησε το
2023 για τον Δήμο Μαραθώνα, καθώς,
όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Στέργιος
Τσίρκας, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του
πρώην εργοστασίου της Porcelana και
μπαίνει στην τελική ευθεία για τη μετατρο-
πή του σε μοναδικό κέντρο πολιτισμού με
πολλαπλά οφέλη για τον δήμο αλλά και όλη
την Ανατολική Αττική. Πρόκειται για ένα
έργο προϋπολογισμού 16.702.800 ευρώ.
Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος έσπευσε να
υπενθυμίσει σε όσους αυθαίρετα καταλαμ-
βάνουν μέρος της Porcelana, καταπατών-
τας δημόσια περιουσία, ότι πολύ σύντομα
οι πράξεις αυτές θα αποτελούν παρελθόν,
επισείοντας τις κατά νόμο συνέπειες.

! ««Γαλάζια» σύγκρουση 
Μεγάλο ενδιαφέρον αποκτούν οι εκλογές στον Δήμο Άρ-

γους - Μυκηνών από τη στιγμή που ο πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Γιάννης Μαλτέζος απο-
φάσισε να είναι υποψήφιος δήμαρχος και να αντιμετωπίσει
τον Δημήτρη Καμπόσο. Θυμίζουμε ότι τα δύο «γαλάζια» αυτο-
διοικητικά στελέχη δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, κα-
θώς μόλις το περασμένο καλοκαίρι αντάλλαξαν μηνύσεις. Οι
εκτιμήσεις βλέπουν μια «θερμή» προεκλογική περίοδο και
πολύ σκληρή μάχη… 

Μεταφορά σε... καλή τιμή
Οριστική είναι πλέον η λύση για τη διαχείριση των απορριμ-

μάτων της Κέρκυρας, καθώς μετά την πολύχρονη ταλαιπωρία
των κατοίκων και των
επισκεπτών του νησι-
ού «κλείδωσε» η... με-
ταφορά τους σε Ιωάν-
νινα και Κοζάνη. Και
αυτό αφού πλέον δη-
μοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η
απόφαση με την οποία
δίνεται η δυνατότητα
μεταφοράς των απορ-
ριμμάτων του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νή-
σων και στο εργοστά-
σιο που λειτουργεί
στον Νομό Ιωαννίνων.
Με την απόφαση αυτή
21.000 τόνοι στερεών αποβλήτων θα μπορούν να μεταφέρον-
ται στη μονάδα των Ιωαννίνων και αντίστοιχη ποσότητα θα
μπορεί να μεταφέρεται στην Κοζάνη. Μάλιστα, η δήμαρχος
Μερόπη Υδραίου πανηγυρίζει, καθώς η λύση είναι και σε κα-
λή τιμή, υποστηρίζοντας πως «διασφαλίζεται η μεταφορά των
απορριμμάτων στη μονάδα των Ιωαννίνων ταυτόχρονα με αυ-
τήν της Κοζάνης και με ακόμη χαμηλότερες τιμές».
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Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Να σπεύσουν οι δήμοι να στείλουν τα αιτήματά τους
για την έγκριση των προσλήψεων του ειδικού ένστο-
λου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας καλεί το
υπουργείο Εσωτερικών με ανάλογη εγκύκλιό του. Η
προθεσμία υποβολής αιτημάτων μονίμου προσωπι-
κού δημοτικής αστυνομίας ξεκίνησε χθες και ολο-
κληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου στις 23.59 μμ, ενώ κα-
λούνται οι δήμοι που έχουν οργανική μονάδα Δημοτι-
κής Αστυνομίας να υποβάλουν τα αιτήματά τους για
την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου
δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών. Στη συνέ-
χεια και το συντομότερο δυνατό πρέπει να αποστα-
λούν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του
υπουργείου. Η υποβολή των αιτήσεων θα διεκπεραι-
ωθεί σε έναν ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσ-
λήψεων που διαιρείται σε δύο στάδια, στην υποβολή
αιτήσεων όπου οι δήμοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις
τους και θα ακολουθήσει ο έλεγχος αιτήσεων όπου το
υπουργείο θα επεξεργαστεί τα αιτήματα, παρεμβαί-
νοντας όπου κρίνει απαραίτητο.

Προθεσμία για τις προσλήψεις
στη Δημοτική Αστυνομία

Σημαντικά αντιπλημμυρικά και αναπτυξιακά έργα στον Δήμο ΒΒΒ
Περιφέρεια Αττικής
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εγάλα πολιτικά οφέλη
αναμένει η κυβέρνηση
μέσα στις προσεχείς 100
μέρες και ενόψει εκλο-

γών λόγω της εφαρμογής 13 σημαν-
τικών παρεμβάσεων που οδηγούν σε
αλλαγές στους μισθούς, τις συντά-
ξεις, τους φόρους και σε άλλες πα-
ροχές. Ειδικότερα, πρόκειται για τα
εξής μέτρα:

1 Στο τέλος Ιανουαρίου θα κατα-
βληθούν οι νέες αυξημένες

συντάξεις κατά 7,75%, οι οποίες αφο-
ρούν 1.724.713 συνταξιούχους. Εξ αυ-
τών, τουλάχιστον 1.350.000 θα πάρουν
ακέραιη την αύξηση και οι υπόλοιποι
μέρος αυτής λόγω θετικής προσωπι-
κής διαφοράς.

2 Καταργήθηκε από την 1/1/2023
η Εισφορά Αλληλεγγύης, ωφε-

λώντας 2.700.000 μισθωτούς του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνταξι-
ούχους, ελεύθερους επαγγελματίες
και αγρότες, με ετήσια εισοδήματα
πάνω από 12.000 ευρώ και με ετήσιο
όφελος από 2 έως 376 ευρώ. 

3 Αυξάνεται κατά 1% ο μισθός
των δημόσιων υπαλλήλων λό-

γω της κατάργησης της εισφοράς 1%
υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων.

4 Από τις αρχές Φεβρουαρίου
εφαρμόζεται το market pass με

τη χορήγηση έκπτωσης 10% στις αγο-
ρές τουλάχιστον 8.100.000 πολιτών. 

5 Συνεχίζεται έως το τέλος Μαρ-
τίου η επιδότηση στο πετρέλαιο

θέρμανσης με 0,15 ευρώ ανά λίτρο
στην αντλία, ενώ το επίδομα διαμορ-
φώνεται στα 100 με 1.600 ευρώ. 

6 Έρχεται η αύξηση του κατώτα-
του μισθού τουλάχιστον στα 751

ευρώ από την 1η Απριλίου.

7 Συνεχίζεται η μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κατά

3 εκατοστιαίες μονάδες. 

8 Καταργείται το Τέλος Επιτηδεύ-
ματος για μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ, αρ-
κεί να αυξάνουν τον αριθμό των εργα-
ζομένων. 

9 Με την υποβολή των φορολο-
γικών δηλώσεων χιλιάδες φο-

ρολογούμενοι θα λάβουν το μπόνους
των 2.200 ευρώ για ηλεκτρονικές
συναλλαγές με ελεύθερους επαγ-
γελματίες. 

10 Παραμένουν οι μειωμένοι
συντελεστές ΦΠΑ έως τον

Ιούνιο σε υπηρεσίες μεταφοράς προ-
σώπων, σε υπηρεσίες διάθεσης μη
αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων,
στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεα-
τρικών παραστάσεων και συναυλιών,
στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού
και στο τουριστικό πακέτο.

11Από τον Μάρτιο οι νέοι ηλι-
κίας 25-39 ετών μπορούν να

λάβουν φθηνά δάνεια με επιτόκιο 1%
για να αγοράσουν κατοικία προ του
2007, επιφάνειας έως 150 τμ και αξίας
έως 200.000 ευρώ. Το επιτόκιο μηδενί-
ζεται για τρίτεκνους και πολύτεκνους. 

12 Τουλάχιστον 30.000 ευάλω-
τα νοικοκυριά θα πληρώ-

σουν το μισό της επιβάρυνσης που θα
προκύψει για τις δόσεις των δανείων
που έλαβαν και τα οποία επιβαρύνον-
ται λόγω των υψηλών επιτοκίων. 

13 Μέσα στις επόμενες μέρες
θα «τρέξει» το πρόγραμμα

«Εξοικονομώ» για μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ τον Απρίλιο θα ανοί-
ξει το πρόγραμμα για τα νοικοκυριά.

Φτηνά δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ για επεν-
δύσεις στον πρωτογενή τομέα θα διοχετεύσουν οι τρά-
πεζες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο
των υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που τέθηκε σε εφαρμογή,
προβλέπει τη χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 40
εκατ. ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία
αναμένεται να δημιουργήσουν ισχυρή δυναμική για
περίπου 2.500 αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρή-
σεις. Οι χρηματοδοτήσεις θα γίνουν μέσω του Ταμείου
Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που έχει στόχο τη

χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και
μεταποιητικό κλάδο. Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014-
2020 με πόρους ύψους 21,5 εκατ. ευρώ.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο προσφέρει σημαντι-
κά πλεονεκτήματα στους δικαιούχους, όπως επιδότη-
ση επιτοκίου έως 100% για τα δύο πρώτα έτη ενός πεν-
ταετούς δανείου, επιδότηση 50% για τα υπόλοιπα τρία
χρόνια, ενώ παρέχεται και επιχορήγηση συμβουλευτι-
κής υποστήριξης. Η άνοδος των επιτοκίων στα επιχει-
ρηματικά δάνεια καθιστά το πρόγραμμα χρηματοδότη-

σης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πολύ... προ-
κλητικό, αφού επί της ουσίας στη λήξη ο δανειολήπτης
θα πληρώσει μόνο ένα πολύ μικρό ποσό για τόκους.

Τα ποσά των δανείων κρίνονται ως ζωτικής σημα-
σίας, καθώς θα χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες των πο-
λύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων μεταποιητικών
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να συνεχίσουν να είναι αντα-
γωνιστικές και να περάσουν τον κάβο της κρίσης με
τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Τέλος, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει χο-
ρηγήσει τα τελευταία 3,5 χρόνια όσα δάνεια είχε χο-
ρηγήσει τα προηγούμενα 16! 

Φτηνά αγροτικά δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το «13άρι» των παροχών
με φουλ εκλογικό άρωμα!

Ομοβροντία παρεμβάσεων τις προσεχείς 100 μέρες 
σε μισθούς, συντάξεις και φόρους
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λούσια ιστορία, δελεαστι-
κή τοπική κουζίνα και
συνδυασμός θάλασσας
και βουνού είναι μερικοί

μόνο από τους λόγους που καθιστούν
την πόλη της Θεσσαλονίκης ιδανική
για city break προορισμό, όπως ενη-
μερώνει το «CNN Travel» τους ανα-
γνώστες του.

Το περιοδικό, το οποίο ανήκει στο δί-
κτυο του CNN με εκατομμύρια αναγνώ-
στες ανά την υφήλιο, κατέταξε τη Θεσ-
σαλονίκη 8η σε μια λίστα αποτελούμε-
νη από 23 ιδανικούς προορισμούς παγ-
κοσμίως για τη χρονιά που μόλις ξεκί-
νησε. Παροτρύνει τους ταξιδιώτες για
το 2023 να εντάξουν τη Θεσσαλονίκη
στον προγραμματισμό τους, καθώς η

UNESCO τον περασμένο Νοέμβριο
ενέταξε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Ελλάδας στο Δίκτυο Δημιουργικών
Πόλεων Γαστρονομίας (Creative Cities
of Gastronomy), καθιστώντας την τη
μοναδική ελληνική πόλη που πέτυχε
κάτι ανάλογο έως τώρα. Ο γαστρονομι-
κός θρύλος της πόλης ξαναγεννήθηκε
συστήνοντας ξανά με αυτό τον τρόπο
την ιστορία της πόλης. Ανάμεσα στα
αξιοθέατα, ενημερώνει το άρθρο, που
ξεχωρίζουν στη Θεσσαλονίκη είναι
και η δημοφιλής προκυμαία της, η
οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε όμορ-

φες παραλίες αλλά και στα βουνά της
ενδοχώρας και με αυτό τον τρόπο εί-
ναι σίγουρα υποψήφια για έναν από
τους καλύτερους προορισμούς για ci-
ty break στην Ευρώπη.

Η αναφορά στο μετρό
Το άρθρο κάνει αναφορά και στο με-

τρό της πόλης: «Τι θα λέγατε για ένα
νέο σύστημα μετρό; Τον Νοέμβριο του
2023 αναμένεται να ανοίξει η κύρια
γραμμή ενός μεγάλου έργου υποδο-
μής που θα συνδέσει το κέντρο της
πόλης με το διεθνές αεροδρόμιό της.

Τρένα χωρίς οδηγό θα περνούν τους
επιβάτες μέσα από σήραγγες, η ανα-
σκαφή των οποίων έχει προσθέσει
έναν πλούσιο κατάλογο αρχαιολογι-
κών ανακαλύψεων, πολλά από τα
οποία θα εκτίθενται σε ειδικά διαμορ-
φωμένους σταθμούς-μουσεία», επι-
σημαίνει ο συντάκτης του άρθρου.

«Η πόλη επανασυστήνεται στον κό-
σμο», σχολίασε για τη διάκριση αυτή ο
δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας για
το περιοδικό που διαβάζεται από 2,5
εκατομμύρια συνδρομητές. «Το CNN
συστήνει τη Θεσσαλονίκη ως έναν από
τους καλύτερους προορισμούς για ci-
ty break στην Ευρώπη. Τα τελευταία
χρόνια κάνουμε μια πολύ οργανωμέ-
νη δουλειά για την εξωστρέφεια της
πόλης», κατέληξε στην ανακοίνωσή
του ο δήμαρχος της πόλης.

Στον «αέρα» της Διαύγειας της Αττικό Μετρό ΑΕ βρί-
σκεται από το πρωί της περασμένης Τρίτης η πρώτη φά-
ση του διαγωνισμού για την επέκταση της γραμμής 2
του μετρό προς το Ίλιον. Σε λιγότερο από πέντε χρόνια
από τη μέρα που θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση
υπολογίζεται η ολοκλήρωσή του και με την παράδοση
του έργου στο επιβατικό κοινό η απόσταση έως τον κεν-
τρικό σταθμό του Συντάγματος εκτιμάται στα 20 λεπτά,
ενώ η διαδρομή προς Ομόνοια στα 15 λεπτά.

Η επέκταση της γραμμής 2 αφορά επιπλέον 4 χλμ. σι-
δηροδρομικού δικτύου και τρεις νέους σταθμούς και
αναμένεται να αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πό-
λης. Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 682 εκατ. ευ-

ρώ (συν ΦΠΑ) και η αναθέτουσα αρχή Αττικό Μετρό ΑΕ
ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των
φακέλων ενδιαφέροντος την 28η Φεβρουαρίου. Η απο-
σφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2023.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
το πρώτο αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και το
δεύτερο την υποβολή προσφορών και την ανάθεση του
έργου.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται η
μελέτη και η κατασκευή της επέκτασης της γραμμής
προς Ίλιον με τους σταθμούς «Παλατιανή», « Ίλιον»,
«Άγιος Νικόλαος», η επέκταση του αμαξοστασίου
Ελαιώνα, καθώς και η αναβάθμιση και αντικατάσταση
των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
των γραμμών 2 και 3 του μετρό της Αθήνας.

Ρ.Σ.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επέκταση της γραμμής 2 του μετρό προς το Ίλιον

H Θεσσαλονίκη
ιδανικός city break
προορισμός κατά
το «CNN Travel»

Γράφει 
η Ρεγγίνα Σαβούρδου

Για ποιους λόγους το αμερικανικό περιοδικό 
την κατατάσσει στην 8η θέση της παγκόσμιας λίστας του 

και παροτρύνει τους αναγνώστες του να την επισκεφτούν
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ωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Ελληνι-
κό Χρηματιστήριο από την 30ή Δεκεμβρίου οι με-
τοχές της Intrakat, καθώς τη συγκεκριμένη ημε-

ρομηνία πραγματοποιήθηκε η αποκοπή του δικαιώματος
προτίμησης στην ΑΜΚ έως 100 εκατ. ευρώ (τιμή διάθεσης
1,17 ευρώ και σχέση ανταλλαγής 1,13878275664266 νέες με-
τοχές για καθεμία παλιά) της κατασκευαστικής εταιρείας.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμη-
σης ορίζεται από τις 4/1/2023 έως και τις 25/1/2023. Ως λήξη
της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα συναλλαγών του ΧΑ ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης
στις 20/1/2023. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν
προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ τον Φεβρουάριο (2/2/2023).

Παράγοντες του τομέα των κατασκευών αλλά και του Χρη-
ματιστηρίου εκτιμούν ότι εν πολλοίς βρισκόμαστε προ των
πυλών μιας πετυχημένης κεφαλαιακής ενίσχυσης της εται-
ρείας, καθώς οι μέτοχοι Winex (31,74), Castelano Properties
Limited (15,746%), Blue Silk Ltd (13,636%), Ιντρακόμ Ανώνυμη
Εταιρεία Συμμετοχών (5,09%) έχουν δηλώσει την πρόθεσή
τους να συμμετέχουν στην αύξηση και να ασκήσουν πλήρως
τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

Η επόμενη μέρα
Μάλιστα, η πρώτη (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) δήλω-

σε επιπλέον την πρόθεσή της να ασκήσει το δικαίωμα προεγ-
γραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών της εται-
ρείας που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες, επενδύοντας προς
τούτο ποσό τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ. Αν όλοι οι άλλοι μέτο-
χοι δεν συμμετάσχουν στην αύξηση και δεν ασκήσουν τα δι-
καιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και η αύξηση θα
καλυφθεί μερικώς, τότε η Winex θα βρεθεί με ποσοστό
44,11%, η Castelano με 17,5% (ο εφοπλιστής Ηλ. Γκότσης), η
Blue Silk με 15,15% (ο εφοπλιστής Αγγέλου), η Adamas (Δ.

Κούτρας, δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία δήλωση πρό-
θεσης συμμετοχής στην αύξηση) με 4,22%, η Intracom με
5,66% και το επενδυτικό κοινό (<5%, τώρα έχει συνολικά
25,7%) με 13,35%. Ο κ. Κούτρας δεν είχε ασκήσει τα δικαιώμα-
τά του και στην προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου της Intrakat,
που έγινε στις αρχές του 2022, με αποτέλεσμα το ποσοστό του
να υποχωρήσει από το 12,69% που βρισκόταν τότε.

Τα κεφάλαια
Αν επιβεβαιωθεί το επικρατέστερο σενάριο και έχουμε

πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ, τα συνολικά κεφάλαια που θα αντ-
ληθούν θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των €100 εκατ., εκ
των οποίων τα εκτιμώμενα έξοδα έκδοσης αναμένεται να
ανέλθουν στο ποσό περίπου €1 εκατ. και η εταιρεία θα τα χρη-

σιμοποιήσει μετά την αφαίρεση των ως άνω εξόδων ως εξής:
α) Ποσό ύψους περίπου €50 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από

την εταιρεία για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κε-
φάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσή-
κουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμε-
νων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμ-
βασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός
του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που ανα-
μένεται να προκηρυχθούν και αφορούν όλο το φάσμα των
δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου της.

β) Το υπόλοιπο ποσό ύψους περίπου €50 εκατ. θα χρησι-
μοποιηθεί από την εταιρεία για επενδύσεις στους τομείς δρα-
στηριότητας της εταιρείας με έμφαση σε επενδύσεις στον κα-
τασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και
ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος, καθώς και στον τομέα
των ΑΠΕ η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων θα γίνει
και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή αυτές διενερ-
γηθούν, όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή άλλων
κινητών αξιών ή τίτλων ιδιοκτησίας ή μέσω μετασχηματι-
σμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων εταιρειών ή
άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση από
κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες
στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Ο σχεδιασμός της ΑΜΚ είναι τέτοιος έτσι ώστε και η εται-
ρεία να αντλήσει κεφάλαια αλλά και να διασφαλιστούν τα δι-
καιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, ώστε αυτοί
να εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών αναλογικά με
τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ο ιθύνων νους της διοίκησης Αλέξανδρος Εξάρχου κρατά
κλειστά χαρτιά για τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις του
ομίλου, όμως πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί ανα-
φέρουν για εξαγορές της Intrakat σε Ελλάδα, ΤΕΚΑΛ και
Watt, αλλά και στο εξωτερικό. Η επόμενη μέρα του ομίλου
δείχνει ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του, κα-
θώς οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο όμιλος έως
και την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου ανέρχονται σε
€406,4 εκατ., το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του ομί-
λου στις 30/9/2022 ανήλθε σε €1,2 δισ., ενώ ο όμιλος είχε
μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους €759 εκατ., για τα οποία
αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποί-
ησής τους εντός του 2023. Στις 30/6/2022 οι απαιτήσεις του
ομίλου από έργα δημόσιου τομέα ανέρχονταν σε €19,4 εκατ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σε γερά θεμέλια η ΑΜΚ

Τα επενδυτικά πλάνα και
η επόμενη μέρα για τον όμιλο
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Τ
α επενδυτικά πλάνα του ομίλου στρέφονται
στην κατεύθυνση των ΑΠΕ, του τουρισμού, των
ακινήτων αλλά και σε ΣΔΙΤ.

Στον τομέα των ΑΠΕ και σε συνέχεια της συγχώνευσης
της εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας με την επω-
νυμία «Γαία Άνεμος Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και
Τουριστικών Αναπτύξεων» τον Ιούλιο του 2021, καθώς
και με την πραγματοποίηση εξαγορών χαρτοφυλακίων
φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW τον Σεπτέμβριο 2022, ο
όμιλος διαθέτει πλέον χαρτοφυλάκιο από αιολικά και
φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,8 gw (1 gw αι-
ολικά πάρκα και 0,8 gw φωτοβολταϊκά πάρκα). Από την
ως άνω συνολική ισχύ των 1 gw σε αιολικά πάρκα, αιολι-
κό πάρκο ισχύος 15mw ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά
εντός του α’ εξαμήνου του 2022, έλαβε βεβαίωση λει-
τουργικής ετοιμότητας και έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστι-
κή λειτουργία από τον Αύγουστο 2022, ενώ αναμένεται η
εμπορική λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2023. Επίσης,
αιολικά πάρκα ισχύος 83 mw έχουν εξασφαλίσει τιμή
πώλησης της παραγόμενης ενέργει-
ας και βρίσκονται σε φάση κα-
τασκευής, η οποία ανα-
μένεται να ολοκλη-
ρωθεί σταδιακά
έως το 2024.

Σημειώνεται
ότι για τη χρη-
ματοδότηση των
ανωτέρω έργων
ΑΠΕ ισχύος περίπου
100 mw η εταιρεία βρί-
σκεται σε προχωρημένο
στάδιο διαπραγματεύσε-
ων με τις συνεργαζόμενες
τράπεζες για τη λήψη ομο-
λογιακού δανείου ύψους
ποσού €120 εκατ., ώστε να
τεθούν σταδιακά σε λειτουργία
έως το 2024 και να ενισχύσουν ανά-
λογα το EBITDA και τα αποτελέσματα του
ομίλου. Στο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του ομί-
λου με εξασφαλισμένη τιμή πώλησης της παραγόμε-
νης ενέργειας για 20 έτη, προστέθηκε, εντός του Σεπτεμ-
βρίου 2022, ένα ακόμη αιολικό πάρκο ισχύος 32 mw, το
οποίο θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία έως
το 2025. Η περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των ΑΠΕ πε-
ριλαμβάνει και την ανάπτυξη 11 αδειών σταθμών αποθή-
κευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών
συνολικής ισχύος 700 mw.

Στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ο όμι-
λος ήδη συμμετέχει σε πληθώρα ενεργών διαγωνισμών
σε διάφορα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Επί-
σης, η εταιρεία έχει στόχο τη συμμετοχή της σε επιπρό-
σθετους διαγωνισμούς που αναμένονται να προκηρυχ-
θούν την περίοδο 2023-2024.

Στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, ο όμιλος ολοκλήρωσε
και λειτουργεί από τις αρχές του 2022 το πρώτο πεντά-
στερό του ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» χωρητικό-
τητας 43 δωματίων στην Αθήνα, εντός του οποίου λει-

τουργεί και το «Estiatorio Milos». Επίσης, ανακατα-
σκευάζει στο κέντρο της Αθήνας και επί της οδού
Ιπποκράτους 9ώροφο κτίριο γραφείων συνολικής
επιφάνειας 7.300 τμ, το οποίο θα λάβει πράσινη πι-
στοποίηση leed με την ολοκλήρωση της ανακατα-
σκευής του. Αναφορικά με την ευρύτερη γεωγραφι-
κή της δραστηριοποίηση, η εταιρεία αγόρασε μέσω
της θυγατρικής της Intra Estate οικόπεδο στην Άνω
Μερά Μυκόνου με σκοπό την ανάπτυξη συγκροτή-
ματος κατοικιών χωρητικότητας 256 κλινών, το
οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός
του 2024.

Επίσης, η εταιρεία εξαγόρασε μέσω
της κατά 100% θυγατρικής της εται-
ρείας Intra Estate Σχοινούσα
ΜΑΕ, το ξενοδοχείο «Apa-
nema Resort» στη χώ-
ρα Μυκόνου, το
οποίο θα ανα-

κατασκευαστεί πλήρως σε κατάλυμα 17 δωματίων και
θα μετατραπεί σε Luxury Boutique Hotel με branded
εστιατόριο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός
του 2024. Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα ανάπτυ-
ξης ακινήτων αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριο-
ποίηση της εταιρείας με τη δημιουργία επενδυτικών
προϊόντων στον τομέα των τουριστικών υποδομών και
σε προορισμούς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως
επίσης χώρων γραφείων και άλλων εμπορικών χώ-
ρων δημιουργώντας αξία για τον όμιλο.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τουρισμός, ακίνητα και ΣΔΙΤ μπαίνουν
στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Αμαλία Κάτζου

Πού στρέφονται τα επενδυτικά πλάνα



Π
ακτωλός επενδύσεων
21,55 δισ. ευρώ έπεσε
στην οικονομία το 2022,
οι οποίες θα βρίσκονται

σε εξέλιξη το νέο έτος, στο πλαίσιο
των δανείων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων μέσω των συγ-
χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα:
1. Σε 10,53 δισ. ευρώ ανέρχεται ο

συνολικός προϋπολογισμός των
291 επενδυτικών σχεδίων, που
υποβλήθηκαν στο δανειακό σκέ-
λος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0», μέσα στο 2022. Από αυτά τα
10,53 δισ. ευρώ, 4,5 δισ. ευρώ αντι-
στοιχούν σε δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΤΑΑ), 3,51 δισ. ευρώ σε κεφάλαια
τραπεζών και 2,52 δισ. ευρώ σε
ίδια συμμετοχή των επενδυτών. Τα
σχέδια αφορούν διαφορετικούς
κλάδους της οικονομίας (βιομηχα-
νία, λιανικό εμπόριο, ηλεκτροπα-
ραγωγικές επενδύσεις - ΑΠΕ, τη-

λεπικοινωνίες, τουρισμό και υπη-
ρεσίες). Ήδη, από το σύνολο των
σχεδίων, έχουν υπογραφεί 68 δα-
νειακές συμβάσεις (έως
30/12/2022), με τον προϋπολογι-
σμό των ισάριθμων επενδυτικών
σχεδίων να διαμορφώνεται σε 3,22
δισ. ευρώ. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θόδωρος Σκυλακάκης
(μικρή φωτό) δήλωσε ότι «μέσα σε
ένα εξάμηνο (30/6/2022 υπεγράφη
η πρώτη δανειακή σύμβαση) κατα-
τέθηκαν 291 προτάσεις, ενώ οι
επενδύσεις είναι διασκορπισμένες,
γεωγραφικά, σε πάνω από 100 δή-
μους, σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλι-
στα στις δανειακές συμβάσεις που
έχουν υπογραφεί, συμπεριλαμβά-
νονται πολλές βιομηχανικές και
τουριστικές επενδύσεις, ενώ πολύ
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το
συγκεκριμένο εργαλείο και στην
πράσινη ενεργειακή μετάβαση».

2. Μέσω του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων και των συγ-

χρηματοδοτούμενων έργων του
ΕΣΠΑ διατέθηκαν 11,025 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 2,84 δισ. ευρώ
(απορρόφηση 100,97%) αφορούν
τους απευθείας πόρους του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης. Στο εθνικό σκέλος
του ΠΔΕ εκταμιεύτηκε το σύνολο
του διαθέσιμου προϋπολογισμού
(100%), ήτοι 1,696 δισ. ευρώ. Στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος,
όπου περιλαμβάνονται τα Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,
η εκτέλεση ανήλθε στο ύψος των
6,486 δισ. ευρώ (ποσοστό 91,30%).
Σημειώνεται ότι ο τελικός προϋπο-
λογισμός του ΠΔΕ έκλεισε αυξη-
μένος κατά 1 δισ. ευρώ συγκριτικά
με τον αρχικό προϋπολογισμό του
ΠΔΕ 2022. Ακόμη, οι αρχικές πι-
στώσεις για τις περιφέρειες της
χώρας ενισχύθηκαν για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά και ήταν αυξημέ-
νες κατά 75% σε σχέση με το 2019.

Τα αιτήματα πληρωμής προς την
ΕΕ για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και
τα Λοιπά Προγράμματα ανήλθαν σε
3,920 δισ. ευρώ, ενισχύοντας ση-
μαντικά τα δημόσια έσοδα. Σημει-
ώνεται ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο
κράτος-μέλος της ΕΕ που απέστει-
λε εντός του 2022 το πρώτο αίτημα
πληρωμής της για τη νέα προγραμ-
ματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-
2027, ύψους 119,4 εκατ. ευρώ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αναπτυξιακός: Αιτήσεις 
επενδυτικών σχεδίων
ύψους 483,6 εκατ.
στον πρωτογενή τομέα

Ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη του πρωτογε-
νούς τομέα αναμένεται να δώσουν τα 330 επεν-
δυτικά σχέδια που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και αντιστοι-
χούν σε προϋπολογισμό 483,6 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ολο-
κληρώθηκε ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς
«Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία -
Υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού
Νόμου 4887/2022, για επενδύσεις
483.575.704,17 ευρώ. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν:
� 56 επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας, συνολικού προϋπολογισμού
86.631.660,43 ευρώ
�55 σχέδια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, προϋπολογισμού 122.421.644,94 ευρώ
� 39 σχέδια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
προϋπολογισμού 35.520.194,99 ευρώ
� 36 σχέδια στην Περιφέρεια Κρήτης, προϋπο-
λογισμού 35.193.054,54 ευρώ
� 30 σχέδια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, προϋπολογισμού 38.497.284,18 ευρώ
� 24 σχέδια στην Περιφέρεια Ηπείρου, προ-
ϋπολογισμού 27.440.183,03 ευρώ
� 23 σχέδια στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας, προϋπολογισμού 33.177.297,76 ευρώ
� 22 σχέδια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας, προϋπολογισμού 23.636.542,52 ευρώ
� 22 σχέδια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας-Θράκης, προϋπολογισμού
31.217.866,49 ευρώ
�13 σχέδια στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπο-
λογισμού 28.269.440,46 ευρώ
� 6 σχέδια στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
προϋπολογισμού 14.839.398,52 ευρώ
� 3 σχέδια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
προϋπολογισμού 6.562.736,32 ευρώ
� 1 επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, προϋπολογισμού 168.400,00 ευρώ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «έχουμε για
δεύτερο συνεχόμενο καθεστώς τόσο μεγάλη
συμμετοχή στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και αυ-
τή τη φορά όχι για τον συνήθη ύποπτο στην ανά-
πτυξη τουρισμό, αλλά για την αγροδιατροφή και
τον πρωτογενή τομέα». Από την πλευρά του ο
αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης
τόνισε: «Το καθεστώς της αγροδιατροφής ανα-
μένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα
και την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγω-
γής, αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα των
ελληνικών προϊόντων».

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ26
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Ισχυρή ώθηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το ΠΔΕ μέσω
των συγχρηματοδοτήσεων
του ΕΣΠΑ, που θα «τρέχει» 

και το νέο έτος 

Επενδύσεις 22 δισ. το 2022
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθύ-
νοντος συμβούλου της εταιρείας Μοτοδυναμι-
κή ανακοίνωσε ο Σωτήριος Χατζίκος, η οποία
και έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο
κατά τη συνεδρίαση της 3ης/1/2023, ενώ πα-
ραμένει δε στη σύνθεση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ως εκλεγμένο από τη γενική συνέ-
λευση μέλος. Τη θέση του νέου διευθύνοντος
συμβούλου αναλαμβάνει πλέον ο Πάρης Κυ-
ριακόπουλος. Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση
της 3ης/1/2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ανα-
συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελε-
στικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

T
ο Ελληνικό Χρηματιστήριο συνε-
χίζει να μαζεύει τις απώλειες λό-
γω του ουκρανικού πολέμου,
ενώ θετικό είναι το κλίμα και στις

διεθνείς αγορές, κυρίως στις ευρωπαϊκές.
Βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων
συνεδριάσεων είναι η απουσία πωλητών,
οπότε δείκτες και μετοχές κινούνται υψη-
λότερα ακόμη και με χαμηλούς τζίρους.
Μεγάλο ζητούμενο για το ΧΑ παραμένει η
σταδιακή αύξηση της καθαρής αξίας συ-
ναλλαγών αλλά και του αριθμού των θετι-
κών ημερήσιων πρωταγωνιστών, κάτι που
θα αυξήσει το ενδιαφέρον στις μέχρι τώρα
ανιαρές συνεδριάσεις. Τεχνικά ο Γενικός
Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό
σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή
χαμηλότερα των 902 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 902 και ακόμη καλύτερα υψηλότερα
των 931 - 937, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς

τις 944 - 950, 958 - 960 και 973 μονάδες. Η επόμενη
στήριξη στις 893, 879, 875 - 866 μονάδες (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 200 ημερών).

Seanergy Maritime: Πώληση
2 πλοίων με κέρδος 8 εκατ.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp
ανακοίνωσε την απόκτηση ενός πλοίου
Capesize (το «Vessel») κατασκευής 2012
από μεγάλη ιαπωνική εταιρεία και την
ταυτόχρονη έναρξη της περιόδου απα-
σχόλησής του. Επιπλέον, έχει συνάψει
οριστικές συμφωνίες για την πώληση του
M/V Goodship του 2005 και του M/V Tra-
dership του 2006, των παλαιότερων πλοί-
ων του στόλου της, στη United Maritime
Corporation και αναμένει να καταγράψει
κέρδη περίπου 8 εκατ. δολαρίων σε σχέ-
ση με την πώληση των δύο πλοίων το α’
τρίμηνο του 2023. Επίσης, οι προαναφερ-
θείσες συναλλαγές θα μειώσουν τη μέση
ηλικία του στόλου της Seanergy.

Aegean: Προς μίσθωση 
το υπόστεγο της παλαιάς ΟΑ

Τη μίσθωση του υπόστεγου της παλαι-
άς Ολυμπιακής Αεροπορίας στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών δρομολογεί η
Aegean Airlines. Πρόκειται για το μεγά-
λο υπόστεγο της τεχνικής βάσης 73.000
τμ, το οποίο έπαψε να λειτουργεί στα τέ-
λη του 2012, όταν έπαυσε η λειτουργία
της Olympic Engineering. Από τότε το
μεγάλο υπόστεγο της παλαιάς Ολυμπια-
κής Αεροπορίας παρέμενε ανεκμετάλ-
λευτο, καθώς οι διαγωνισμοί αξιοποί-
ησης από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών ήταν άγονοι. 

O ΔΕΔΔΗΕ και 
οι έξυπνοι μετρητές

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του δια-
γωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ για το έργο των
έξυπνων μετρητών, συνολικού προϋπο-
λογισμού 850 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες
φέρουν τρεις εταιρείες να περνούν στην
επόμενη φάση από τις συνολικά επτά που
μετείχαν στον διαγωνισμό. Πρόκειται για
την Elster, η οποία αποτελεί πλέον εται-
ρεία του διεθνούς ομίλου Honeywell, την
Intrasoft International, μέλος του Net-
company, με έδρα στη Δανία, και την In-
tron με έδρα στις ΗΠΑ.

Διακόπτει τις διερευνητικές επαφές και
συζητήσεις η Foodlink με τις εταιρείες
«Δελατόλας Μεταφορών 3pl Υπηρεσιών
ΑΕ», «Δελατόλας Ταχυμεταφορική Μονο-
πρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ-
νης» και «Easy Traνsport IKE», συμφε-
ρόντων της Οικογένειας Δελατόλα. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η
Foodlink, έχοντας ηγετική θέση στον χώρο
των Logistics, παραμένει προσηλωμένη
στη στρατηγική ανάπτυξης μέσω επωφε-
λών συνεργασιών, εξαγορών και συγχω-
νεύσεων, προκειμένου ο Όμιλος FDL να
αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο Logistics

ελληνικών συμφερόντων. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με οποιοδήποτε
γεγονός σχετίζεται με την παρούσα ανακοίνωση.

Οι αγοραστές επιμένουν στο Χρηματιστήριο

Foodlink: Τέλος οι συζητήσεις με εταιρείες της οικογένειας Δελατόλα

Μοτοδυναμική: Παραιτήθηκε ο Σ. Χατζίκος - Νέος CEO ο Π. Κυριακόπουλος
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του  Άλκη Φιτσόπουλου

Σ
την κούρσα του πρωταθλήματος
της Super League 1, η ΑΕΚ έπεσε
«θύμα» της ομολογουμένης αυ-
ταρέσκειας ότι παίζει μακράν το

ομορφότερο ποδόσφαιρο και έχασε 2-1 από
τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», ο Πα-
ναθηναϊκός είχε και πάλι τη γνωστή ρέντα
και πέρασε 1-0 χωρίς να το αξίζει από τη Λι-
βαδειά και τώρα τα φώτα... πέφτουν στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά». ΑΕΚ εναντίον
Παναθηναϊκού, με τη διαφορά τους να είναι
πλέον στους επτά βαθμούς. Πιθανή νίκη του
Παναθηναϊκού θα εκτοξεύσει τη διαφορά
στους δέκα βαθμούς και τότε το πρωτάθλη-
μα θα αρχίσει να χρωματίζει, έστω και αν εί-
ναι νωρίς ακόμη. Πιθανή νίκη της ΑΕΚ θα
επαναφέρει το ενδιαφέρον.

Στη Λιβαδειά ένα γκολ του Βέρμπιτς ήταν
αρκετό για το «τρίποντο» στους «πράσι-
νους». Στα Γιάννενα οι γηπεδούχοι προηγή-
θηκαν 2-0 πολύ εύκολα με γκολ των Ριέν-
στρα στο 9’ και Μπαλάν στο 32’. Η Ένωση
μείωσε με τον Αραούχο στο 51’, αλλά μέχρις
εκεί. Ο προπονητής της ΑΕΚ Ματίας Αλμέι-
δα θεώρησε πως η ήττα από τον ΠΑΣ είναι
και διδακτικού χαρακτήρα, όπως και κάθε
ήττα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ιβάν
Γιοβάνοβιτς με την ευθύτητα του χαρακτή-
ρα του παραδέχτηκε ότι ο Παναθηναϊκός
δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Την προσεχή
Κυριακή τίθενται αντιμέτωποι οι δυο τους
αλλά και η... ψυχολογία τους.

Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός... έρχεται. Με
γκολ των Μπακαμπού και Φορτούνη πέρα-
σε εύκολα 2-0 από τη Νίκαια κόντρα στον
Ιωνικό και απέχει μόλις τρεις βαθμούς από
την ΑΕΚ. Αυτός ο Ολυμπιακός των χιλίων
προβλημάτων από την αρχή της σεζόν και
τις τρεις αλλαγές προπονητών, αν δεν είχε
ισοφαριστεί με το ανόητο πέναλτι του Άβιλα
στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό και εί-
χε πάρει το «τρίποντο» στα Γιάννενα (είχε
προηγηθεί 2-0), τώρα θα είχε έναν βαθμό
περισσότερο από την ΑΕΚ. Είναι προφανές

ότι όταν μονταριστεί περισσότερο, μπορεί
να απειλήσει τους δύο προπορευόμενους
μέσα - έξω. Την Κυριακή ωστόσο έχει δύ-
σκολο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Ο Φορτούνης, αυτός ο «άχρηστος» κατά
τον Πέδρο Μαρτίνς, που τον έστελνε να
προπονείται στα… χωράφια, είναι και πάλι
το σημείο αναφοράς. Στο ματς με τον Ιωνι-
κό έκανε το ντεμπούτο του και ο νεοαπο-
κτηθείς Βραζιλιάνος Ροντινέι. Ένας κανο-
νικός μπακ. Μένει να έρθει και ένας αρι-
στερός μπακ. 

Αυτάρεσκη εναντίον τυχερού

Η ΑΕΚ έχασε 2-1 από 
τον ΠΑΣ Γιάννινα, 
ο Παναθηναϊκός χωρίς να
το αξίζει 1-0  τον Λεβαδειακό,
την Κυριακή το μεταξύ 
τους ντέρμπι και 
ο Ολυμπιακός έρχεται...



Χ
άος επικράτησε στη Λιβαδειά πριν
αλλά και στο ημίχρονο του αγώνα
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

όταν δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούστηκαν
με οπαδούς των «πρασίνων». Τα επεισό-
δια ξεκίνησαν 200 μέτρα μακριά από το
γήπεδο, όταν μερίδα οπαδών του Πανα-
θηναϊκού -από τους 2.500 που ταξίδε-
ψαν στη Λιβαδειά- πέταξαν αντικείμενα
εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομι-
κοί απάντησαν με ρήψη δακρυγόνων,
που με τον αέρα μεταφέρθηκαν εντός
του γηπέδου, με συνέπεια οι παίκτες να
διακόψουν την προθέρμανση και να
κλειστούν στα αποδυτήρια. Αφού ηρέμησαν τα πνεύματα, νέο χάος προκλήθηκε στο ημίχρονο, όταν και πάλι
έπεσαν δακρυγόνα, στην κερκίδα αυτήν τη φορά των οπαδών του Παναθηναϊκού. Όχι αναίτια, πάντως. Οι θε-
ατές στο σημείο εκείνο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ λιποθύμησε και ένας οπαδός που μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο. Ακολούθησε ένα αντιπολιτευτικό κρεσέντο στα social media ότι οι αστυνομικοί ήθελαν την
τιμωρία του Παναθηναϊκού και άρχισαν να ρίχνουν δακρυγόνα. Όταν τα καπνογόνα σκέπασαν τον ουρανό και
δημιούργησαν τοπίο στην ομίχλη, κανένα πρόβλημα. «Παιδιά είναι»...

Ως συνήθως, «για όλα φταίνε τα ΜΑΤ» Μπαρτσελόνα και Μπάγερν
για τον Κωνσταντέλια

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του «θαυμα-
τουργού» πιτσιρικά του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταν-
τέλια υπάρχει από την αφρόκρεμα των ευρωπαϊ-
κών κλαμπ, όπως δήλωσε ο διευθυντής των ακα-
δημιών του ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρθηκαν οι Μπαρτσε-
λόνα, Μπάγερν, Τσέλσι, Φούλαμ και Ατλέτικο
Μαδρίτης, όταν ο Κωνσταντέλιας ήταν 15 ετών.
Και συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τον 19χρο-
νο μέσο, ο οποίος φέτος είναι μακράν ο κορυφαί-
ος του «δικεφάλου του Βορρά».

Στην Τσέλσι ο «Μέσι Νο2»

Στην Τσέλσι θα συνεχίσει την καριέρα το παιδί-
θαύμα της εθνικής Αργεντινής και της Μπενφίκα
Έντσο Φερνάντες. Το παλικαράκι των 21 Μαΐων
που έκλεψε την παράσταση στο Μουντιάλ -μετά
τον Μέσι φυσικά- υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει
περί τα 100 εκατ. ευρώ στον λονδρέζικο σύλλογο,
που έχει Αμερικανό ιδιοκτήτη από το περασμένο
καλοκαίρι. 

Παναθηναϊκός: Όπως 
και πριν από 28 χρόνια

Με τη νίκη του 1-0 επί του Λεβαδειακού προχ-
θές Τρίτη ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε το καλύτε-
ρο ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα από τη σε-
ζόν 1994-95. Τότε ήταν η προηγούμενη φορά που
έκαναν 13 νίκες και 3 ισοπαλίες στα πρώτα 16
παιχνίδια. Εκείνη την αγωνιστική περίοδο το
«τριφύλλι» είχε πετύχει τον στόχο του φτάνοντας
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο
ήταν το 17ο της ιστορίας του.

Αμερικανικό μπλόκο 
στον Τζόκοβιτς

Μπλόκο των Αμερικανών στον Νόβακ Τζό-
κοβιτς. Δεν τον δέχονται γιατί είναι ανεμβολία-
στος. Ο κάτοχος 21 Grand Slams θα χάσει τα
αμερικανικά Masters, καθώς, όπως ανακοι-
νώθηκε, παραμένει μέχρι τις 10 Απριλίου η
απαγόρευση εισόδου στη χώρα για ανεμβο-
λίαστους επισκέπτες. Θα απουσιάσει από τα
Masters του Indian Wells και του Μαϊάμι, που
διεξάγονται μέχρι τις αρχές Απριλίου. Ο Τζό-
κοβιτς έχασε πέρυσι τέσσερα Masters και δύο
Grand Slams.

Τσιτσιπάς: Νίκη, αλλά πού είναι το εθνόσημο;
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν και δυσκολεύτηκε στο 2ο και το 3ο σετ
απέναντι στον Τσόριτς Μπόρνα, κατάφερε να πάρει τελικά τη νί-
κη με 2-1 σετ (6-0, 6-7, 7-5) και να δώσει στην Ελλάδα έναν πο-
λύτιμο βαθμό, ισοφαρίζοντας 1-1 την Κροατία. Μελανό σημείο,
το γεγονός ότι στη φανέλα του δεν υπάρχει το εθνόσημο, αν και
αγωνίζεται με την Εθνική. Το αυτό είχε γίνει και στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγρίεψε. Πήρε σβάρνα τους Γουίζαρντς (123-113) πετυχαίνοντας
ρεκόρ καριέρας με 55 πόντους! Πρόσθεσε ακόμη 10 ριμπάουντ, ενώ έφτασε κοντά στο triple
double με 7 ασίστ. Ο Γιάννης είχε και 2 κλεψίματα, 5 λάθη και 14 κερδισμένα φάουλ σε 36:34
λεπτά συμμετοχής. Στο τέλος δήλωσε: «Κάποιοι θεωρούν ότι είναι βαρετό το παίξιμό μου».
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Ρεκόρ καριέρας
ο Γιάννης 
με 55 πόντους



Τ
σιγγάνικα βιολιά και μουσικές
των Βαλκανίων από τον Γκόραν
Μπρέγκοβιτς σε μια πρωτοχρο-
νιάτικη γιορτή με τραγούδια

από τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το
«Underground» και το «Arizona Dream».

Μετά τον πρόσφατο τραυματισμό σε
τροχαίο στο Παρίσι, ο διάσημος συνθέτης,
«σιδερένιος» πλέον, θα ανέβει απόψε στο
stage του Christmas Theater για μια επι-
κή συναυλία με τη μουσική συντροφιά
του, τους Wedding & Funeral Band!

Ο Σέρβος μουσικός θα κάνει ποδαρικό
με ένα γιορτινό live «ντυμένο» με τρα-
γούδια όπως «Το βενζινάδικο», το «Θεός
αν είναι» και το «Παραδέχτηκα» αλλά και
κομμάτια από τον αγαπημένο δίσκο του
που έχει τίτλο «Τρία γράμματα από το Σε-
ράγεβο» και περιέχει έναν ύμνο για τη
γενέθλια πόλη του.

«Το Σεράγεβο είναι μια μεταφορά για
αυτό που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη»,
είχε πει ο Μπρέγκοβιτς σε μια παλιότερή
του συνέντευξη, «τη μια μέρα ζούμε αρ-
μονικά σαν καλοί γείτονες χριστιανοί,
Εβραίοι και μουσουλμάνοι και την επο-
μένη μπορεί να σφαχτούμε για αυτόν
ακριβώς τον λόγο».

Η αγάπη του για την Ελλάδα
Στα «Τρία γράμματα από το Σεράγεβο»

το κάστινγκ είναι πραγματικά μοναδικό
με τον Τυνήσιο σταρ Ρασίντ Αχά, τον Ισ-

ραηλινό φολκ Ασάφ Αβιντάν και τη λά-
τιν/ποπ Ισπανίδα τραγουδίστρια Bebe,
ενώ η εισαγωγή στο νέο του άλμπουμ εί-
ναι μια όμορφη ιστορία!

Ένας παππούς Εβραίος στέκεται
μπροστά από το Δυτικό Τείχος ή Τείχος
των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ και προ-
σεύχεται. Ο δημοσιογράφος του CNN τον
πλησιάζει και τον ρωτάει: «Μάθαμε ότι
προσεύχεστε κάθε μέρα εδώ και 40 χρό-
νια μπροστά στο τείχος, για ποιους προ-
σεύχεστε;». Απαντά: «Προσεύχομαι για
ειρήνη μεταξύ των χριστιανών, των
Εβραίων και των μουσουλμάνων. Προ-
σεύχομαι ώστε το μίσος και ο πόλεμος
να τελειώσουν. Προσεύχομαι τα παιδιά
μας να μεγαλώσουν ως υπεύθυνα όντα
και να αγαπήσουν τους γείτονές τους».
«Και πώς αισθάνεστε έπειτα από σαράν-
τα χρόνια προσευχής;». «Νιώθω σαν να
μιλάω σε έναν τοίχο».

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς λατρεύει την
Ελλάδα και σε σχετικό μήνυμά του προς
το κοινό ανέφερε: «Θα ήθελα να σας πω
κάτι. Είστε τόσο τυχεροί που έχετε γεν-
νηθεί σε μία από τις ομορφότερες χώρες
του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν
εκατομμύρια πράγματα για να παραπο-
νεθεί κανείς, αλλά σκεφτείτε λίγο την
Ιστορία σας, το φως, τη θάλασσα. Και μό-
νο το άκουσμα της λέξης “Ελλάδα” σε
κάνει να χαμογελάς από όποιο μέρος του
κόσμου και αν είσαι».
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα
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Αβάντι, 
μαέστρο 
Γκόραν!

Ο Μπρέγκοβιτς απόψε στο stage  
του Christmas Theater για  μια επική συναυλία

μαζί με τους Wedding & Funeral Band!



Για τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει ένα σο-
βαρό πρόβλημα υγείας, μίλησε πρώτη φορά on
camera η Βάνα Μπάρμπα. Συναισθηματικά
φορτισμένη η ηθοποιός, αποκάλυψε με τρεμά-
μενη φωνή: «Είμαστε αρκετοί άνθρωποι που
έχουμε τους γονείς μας με άνοια. Είναι τρομερό
να βλέπεις τον άνθρωπο που σε γέννησε να σε
κοιτάει και να μη σε αναγνωρίζει. Η μητέρα μου
απέκτησε άνοια μετά τον θάνατο της αδελφής
μου. Δεν άντεξε τον πόνο. Τώρα με αναγνωρίζει
πολύ λίγο».

Σπαρακτική εξομολόγηση

Ξινή η βόλτα στο βουνό

Παραλίγο Πρωτοχρονιά στο «Amber Alert» για τη
Μαρία Μπακοδήμου! Η ιδέα της παρουσιάστριας
να κάνει ανάβαση στο βουνό των Κενταύρων μαζί
με την παρέα της δεν είχε αίσια εξέλιξη, αφού
στην επιστροφή έχασαν το μονοπάτι μέσα στη νύ-
χτα. «Φανταστήκαμε τη στιγμή που θα μας σώ-
σουν τα ΕΚΑΜ και θα παίζαμε στις ειδήσεις. Τελι-
κά καταφέραμε από άλλο μονοπάτι να βρούμε τον
δρόμο μας. Είχαμε σωθεί αλλά και ταλαιπωρηθεί
και πεινάσει», αποκάλυψε για την περιπέτειά της.

Το λέει η περδικούλα του
Γιώργου Καπουτζίδη! Ο δημο-
φιλής ηθοποιός, που τα τελευ-
ταία χρόνια διαμένει μόνιμα
στο εξοχικό του στην Αίγινα,
υποδέχτηκε το νέο έτος με μια
βουτιά στη θάλασσα, ποζάρον-
τας σκασμένος στα γέλια. «Μη
ρωτάτε αν ήταν κρύα και μη
ρωτάτε και πώς έγινε. Έγινε.
Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Όχι
δεν ήταν, χλιαρή ήταν», έγρα-
ψε περιχαρής στη λεζάντα! 

Η πρώτη βουτιά
της χρονιάς

Δεν ξεκίνησε όμορφα το 2023 για τον Δημο-
σθένη Παπα-
δόπουλο. Με
το καλημέρα
ο ηθοποιός
μεταφέρθηκε
στα επείγον-
τα δημόσιου
νοσοκομείου
έπειτα από
ατύχημα, πο-
ζάροντας στο
Instagram
καθισμένος
σε αμαξίδιο
με μπαταρι-
σμένο πόδι
και επίδεσμο στο κεφάλι. «Άντε βρε! Μια
χαρά μάς μπήκε το ’23! Ο Χαμ και ο Κλοβ
στην πραγματική ζωή!», έγραψε με χιούμορ
παρά την άσχημη περιπέτεια.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

It’s a boy!

Στραπατσαρίστηκε

Μ
ε το δεξί μπήκε η νέα χρόνια για την Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου! Η παρουσιάστρια έγινε μαμά φέρνον-
τας στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, ένα υγιέστατο
αγοράκι 2 κιλών και 700 γραμμαρίων, χαρίζοντας μο-

ναδικές στιγμές χαράς και μεγάλης συγκίνησης στον σύζυγό της
Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Η Queen Dina γέννησε με καισαρική σε
ιδιωτικό μαιευτήριο λίγα 24ωρα μετά την Πρωτοχρονιά και την ονο-
μαστική γιορτή του επιχειρηματία, ενώ το δωμάτιό της γέμισε με
δώρα, λουλούδια και μπαλόνια από φίλους, θαυμαστές και συγγε-
νείς. «Νιώθω ευγνωμοσύνη και ένα απλόχερο και τεράστιο ευχαρι-
στώ για τη ζωή που έρχεται. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μη θέλει
να το φωνάξει τόσο δυνατά και να γιορτάσει με τη χαρά της», είχε
εξομολογηθεί η ευτυχισμένη μαμά στο Instagram.
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Τέζα στο κρεβάτι
Αλλιώς περίμενε το 2023, αλλιώς της ήρθε! Η φετινή Πρωτοχρονιά
δεν ήταν ακριβώς όπως τη φανταζόταν η Χριστίνα Μπόμπα, αφού
γιόρτασε τη αλλαγή του έτους κλινήρης στο σπίτι της στην Αθήνα,
με τις ιώσεις να κάνουν...πάρτι, όπως η ίδια έγραψε με απελπισία
στο Instagram: «Μέσα σε 3 βδομάδες, γρίπη Α, μια άγνωστη ίωση
και τώρα... φαρυγγίτιδα». Ποιος της έκανε ποδαρικό άραγε;



Τ
ον χειμώνα συνήθως η ακμή χειροτε-
ρεύει κυρίως λόγω της ξηρότητας της
ατμόσφαιρας αλλά και της παραμονής
μας σε εσωτερικούς χώρους με θερ-

μαντικές συσκευές που αφυδατώνουν το δέρμα.
Σε αντίθεση με το καλοκαίρι, οι παράγοντες αυ-
τοί είναι δυσκολότερα διαχειρίσιμοι. Επιπλέον,
οι αγωγές που εφαρμόζονται διαφέρουν αναλό-
γως της εποχής, δεδομένου ότι αυτές που λαμ-
βάνουν χώρα το καλοκαίρι είναι πιο «επιθετι-
κές» και μπορεί να επιδεινώνουν την ακμή τον
χειμώνα. 

Όλοι επιθυμούν να έχουν ένα πιο «καθαρό»,
λαμπερό και ελκυστικό δέρμα. Πρόσφατα απο-
δείχτηκε ότι τα ακνεϊκά δέρματα έχουν μειωμέ-
νη λειτουργία του επιδερμικού φραγμού - το
πρώτο στρώμα άμυνάς τους που αποτελείται
κυρίως από κεραμίδια, χοληστερόλη και απα-
ραίτητα λιπαρά οξέα.

«Μια μελέτη που ερεύνησε την εποχιακή δια-
κύμανση των κεραμιδίων στην κεράτινη στοιβάδα
διαπίστωσε ότι το δέρμα με ακμή έχει συνολικά
χαμηλότερα επίπεδα κεραμιδίων, κυρίως τους
χειμερινούς μήνες. Αυτά προκαλούν την αύξηση
της απώλειας νερού από την επιδερμίδα των
ασθενών, σε σύγκριση με εκείνων που έχουν
υγιές δέρμα, η οποία ωστόσο υποχωρεί εν μέρει
το καλοκαίρι. Οι συνθήκες που επικρατούν τον
χειμώνα επηρεάζουν επίσης τα επίπεδα της βιτα-
μίνης D στον οργανισμό - παραμονή σε εσωτερι-
κούς χώρους, λιγότερες μέρες με ηλιοφάνεια αλ-

λά και ώρες ανά μέρα. Η έρευνα δείχνει ότι όσοι
έχουν χαμηλότερα επίπεδα της συγκεκριμένης
βιταμίνης είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη ακ-
μής. Και αυτό διότι η πτώση του ανοσοποιητικού
που προκαλεί η έλλειψή της δυσχεραίνει την αντι-
μετώπιση των επιθέσεων από βακτήρια που προ-
καλούν την πάθηση», αναφέρει ο δερματολόγος-
αφροδισιολόγος, δρ Δημήτρης Στάμου.

Το δέρμα χρειάζεται προσεκτική φροντίδα, η
οποία περιλαμβάνει για όσους έχουν ακμή την

αποφυγή αγγίγματος του δέρματος, καθώς αυτή
είναι μια συμβουλή που ισχύει καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους! Το άγγιγμα μπορεί να γίνει αιτία
μεταφοράς μολυσματικών παραγόντων σε αυτό.
Τον καθαρισμό του με ένα απαλότερο καθαριστι-
κό από εκείνο που χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
Την ενυδάτωση με προϊόντα που απευθύνονται
σε δέρματα που είναι επιρρεπή στην ακμή και όχι
με παχιές, κρεμώδεις ενυδατικές κρέμες.

Καλό είναι να χρησιμοποιούνται προϊόντα χω-
ρίς λιπαρά στοιχεία που περιέχουν ουσίες που
βοηθούν στη θωράκιση της υγρασίας, όπως το
υαλουρονικό οξύ. Την επιλογή του σωστού χρό-
νου ενυδάτωσης. Η εφαρμογή του ενυδατικού
προϊόντος θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το
πλύσιμο του δέρματος. Την προσαρμογή της θε-
ραπευτικής αγωγής στον ψυχρό καιρό. Τα τοπικά
φάρμακα που συστήνονται για την αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων της ακμής στεγνώνουν το
δέρμα. Η αποφυγή αυτών ή/και η χρήση τους μό-
νο στο σημείο του προβλήματος και όχι στο σύ-
νολο του δέρματος προλαμβάνει την ξηρότητά
του και τις εξάρσεις βελτιώνοντας την όψη του. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Τον χειμώνα συνήθως χειροτερεύει
από την ξηρότητα της ατμόσφαιρας
και την παραμονή μας 
σε εσωτερικούς χώρους

Αποφυγή αλκοόλ
«Όσο πλησιάζουμε στις γιορτές, οι πά-
σχοντες από ακμή ή εκείνοι που έχουν
την τάση να την εμφανίσουν θα πρέπει να
προσέξουν τη διατροφή τους, μιας και η
ζάχαρη, οι υδατάνθρακες και τα γαλα-
κτοκομικά ενοχοποιούνται για έξαρση
της νόσου», αναφέρει ο δρ Στάμου. Κυ-
ρίως όμως θα πρέπει να δώσουν προσοχή
στην κατανάλωση αλκοόλ, δεδομένου ότι
μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία των
ορμονών, όπως η οιστραδιόλη, η τεστο-
στερόνη και η ωχρινοτρόπος ορμόνη, και
να οδηγήσει σε ακμή. Επειδή είναι δύ-
σκολο να αποφευχθεί τελείως η κατανά-
λωσή του τις γιορτές, καλό είναι όσοι
έχουν τάση για ακμή να καταναλώνουν
περισσότερο νερό.

Ακμή: Συμβουλές 
για καθαρό δέρμα 

Δρ Δημήτρης Στάμου, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα αυτή θα έχει
μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον οικονομικό
τομέα αλλά και στην καριέρα σας. Καλές
προοπτικές που μάλλον είχαν καθυστερήσει
να συμβούν είναι πλέον μπροστά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εσάς, θα
έχετε μια εύκολη πρόσβαση σε νομικές
υποθέσεις, σπουδές και ταξίδια. Αν πρέπει
να ζητήσετε τη γνώμη ενός ειδικού, είναι η
καλύτερη στιγμή να το κάνετε, φυσικά μετά
το απόγευμα, λόγω της Σελήνης που θα βρί-
σκεται σε κενή πορεία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους ανήσυχους του ζωδιακού η
πολύ αναζωογονητική όψη του Ουρανού με
τον Ήλιο θα δημιουργήσει μια εσωτερική
επανάσταση με πολύ καλά αποτελέσματα.
Είναι η στιγμή να δείτε τα πράγματα πιο κα-
θαρά και απαλλαγμένα από βάρη του παρελ-
θόντος.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι σχέσεις σας γίνονται πιο ξεκάθαρες όπου
το προκαλούν οι καταστάσεις και τα γεγονότα
που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στη
ζωή σας. Κάποιες συζητήσεις θα βοηθήσουν
να δείτε με την πραγματική τους διάσταση τα
θέματα που εξελίσσονται.

Λέων
(23/7-22/8)
Επαγγελματικά θέματα θα έχουν μια πολύ
καλή εξέλιξη. Ίσως μάλιστα χρειαστεί να
ασχοληθείτε με περισσότερες από μία επαγ-
γελματικές δραστηριότητες, κάνοντας μια
ανανεωτική κίνηση που θα σας γεμίσει
ενέργεια και χαρά.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ καλή μέρα για εσάς τους Παρθένους,
γίνεστε περισσότερο δραστήριοι και ανα-
λαμβάνετε με μεγαλύτερη ευκολία νέες
υποθέσεις Η τύχη είναι με το μέρος σας και
μπορείτε να αλλάξετε κάτι που σας δημιουρ-
γούσε κακή διάθεση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η οικογένεια θα παίξει έναν σημαντικό ρό-
λο σήμερα με αλλαγές που θα βοηθήσουν
να λυθούν κάποιοι προβληματισμοί σας.
Ίσως υπάρξει μια έντονη έλξη με πρόσωπο
που γνωρίζετε από παλιά.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ξαφνικά νέα θα σας φέρουν χαρά ή θα σας
δημιουργήσουν εκπλήρωση προσωπικών
σας στόχων. Κοινωνικές επαφές με συγγενι-
κά πρόσωπα, αδέλφια και άτομα που βρί-
σκονται στο περιβάλλον σας θα σας μεταφέ-
ρουν καλές ειδήσεις.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν και νιώθετε αυτή την περίοδο κάπως
ανασφαλείς, σήμερα κάποια οικονομικά
θέματα θα σας βγάλουν από τη διαδικασία
να κάνετε δυσοίωνες σκέψεις. Από την
άλλη, ένα προσωπικό θέμα θα έχει καλή
εξέλιξη.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε οι τυχεροί του ζωδιακού που θα απο-
λαύσετε την προσωπική σας ζωή, τα δημι-
ουργήματά σας αλλά και τις σχέσεις με τα
παιδιά σας. Ο Ήλιος σε όψη τριγώνου με
τον Ουρανό επιθυμεί να σας βγάλει από τη
μουντάδα και να φανείτε προς τα έξω με
αυτοπεποίθηση και τάση να κάνετε επιτυ-
χημένες αλλαγές.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε έτοιμοι να ξεφορτωθείτε κάποια από
τα βάρη του κοντινού παρελθόντος αλλά
και να κλείσετε την πόρτα σε πρόσωπα που
σας δημιουργούν ένταση και ταραχές. Η
διαίσθησή σας σήμερα θα σας κατευθύνει
σωστά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πολύ θετική μέρα για να εκφράσετε τα συ-
ναισθήματά σας, να επικοινωνήσετε με πρό-
σωπα από το περιβάλλον σας αλλά και να
κάνετε κάποια μετακίνηση που θα σας ανα-
νεώσει και θα σας προκαλέσει ευχάριστα
συναισθήματα.
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Σήμερα θα έχουμε δύο διαφορετικές
δυναμικές στη ροή των πραγμάτων.
Έως το απόγευμα καλό είναι να μην
επιδιώξετε κάτι σημαντικό, που θα

έχει καθυστερήσεις και θολές έννοιες. Από τις
16.15 οι καταστάσεις γίνονται καλύτερες,
αλλάζουν οι ενέργειες και αποδίδονται
επιτυχίες, όταν μάλιστα συμφωνεί και το
προσωπικό σας ωροσκόπιο. Η μέρα αυτή
αγαπά το διαφορετικό και γενικότερα θέλει
να έχουμε ανοικτή τη σκέψη και τα
συναισθήματα.
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«Πρόσφυγες»…
ηθοποιοί, με νύχι, 
μαλλί και παντεσπάνι!

Ξ
εκινώντας από όσα περιλαμβάνει ο τίτ-
λος του άρθρου, υπογραμμίζουμε ότι το
να είναι «ηθοποιοί» είναι η καλή εκδοχή

και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη καλής πίστης
της στήλης. Γιατί υπάρχουν και χειρότερες
εναλλακτικές: να είναι πράκτορες, συνεργάτες
διακινητών, πληρωμένα «πιστόλια» ύποπτων
ΜΚΟ κ.ο.κ.

Τον περασμένο Αύγουστο μάθαμε όλοι την
Μπάιντα, τη νεαρή μετανάστρια που ενημέρωνε
μέσω βιντεοκλήσεων τη διεθνή κοινή γνώμη
για την περιπέτεια ομάδας 38 μεταναστών, που
ήταν(;) εγκλωβισμένοι σε νησίδα στον Έβρο.
Από την Μπάιντα μάθαμε και για τη μικρή Μα-
ρία, για την οποία έλεγε ότι έχασε τη ζωή της

από δάγκωμα σκορπιού. 
Τελικά, η ομάδα των μεταναστών

εντοπίστηκε σε σημείο άσχετο με
τη νησίδα, Μαρία αποδείχτηκε ότι
δεν υπήρχε, το «Spiegel» ζήτησε
συγγνώμη για τα ρεπορτάζ σε βά-
ρος της χώρας μας, η ΜΚΟ που
προώθησε την υπόθεση το ίδιο -
βρίσκεται και σε οικονομικό έλεγ-
χο- και η Μπάιντα βρέθηκε να…
συνεχίζει τη ζωή της στη Γερμανία! 

Γιατί, σύμφωνα με αναρτήσεις της στους
προσωπικούς της λογαριασμούς, που έφερε
στην επιφάνεια η συνάδελφος Βασιλική Σιούτη,
ζούσε και ζει στην Ευρώπη. Μάλιστα, έχει έντο-
νη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, όπου προ-
βάλλει εικόνες από την τρυφηλή της ζωή! Νύχι
στην πένα, κουλουράκια, ροφήματα, σούπες με
σχέδια και άλλα γλαφυρά! 

Οι σχετικές φωτογραφίες κοσμούν τη στήλη
παραπλεύρως. Και επειδή έγινε προσπάθεια να
αμφισβητηθούν, η συνάδελφος επισήμανε ότι
στις αναρτήσεις φαίνονται ο τόπος και ο χρόνος
-πριν και μετά το περιστατικό στον Έβρο και
πάντα στη Γερμανία- αλλά και αλληλεπιδράσεις
(σχόλια κ.λπ.) με άλλους χρήστες. Προφανώς
και κάθε άλλη εξήγηση από την πρωταγωνί-
στρια θα γίνει δεκτή, αρκεί να συνοδεύεται από
στοιχεία.

Μέχρι τότε, όμως, δικαιούμαστε να εκφρά-
ζουμε την αγανάκτησή μας. Οι Έλληνες αστυ-
νομικοί κατηγορήθηκαν ως «δολοφόνοι», η Ελ-
λάδα ως «άκαρδη», ότι παραβιάζει το Διεθνές
Δίκαιο και δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα ενώ φαίνεται ότι κάποιοι έπαιζαν ρόλους!
Ή ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία!

Μιλάμε για μεγάλη «μπίζνα»! Με ατζέντα
που προφανώς υπερβαίνει το οικονομικό
όφελος. Η Ευρώπη οφείλει να ασχοληθεί
σοβαρά με το θέμα. Να αντιμετωπίσει τυχόν
στρεβλώσεις και να βάλει όρια. Κανόνες
που θα τους σέβονται όλοι. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες του
εσωτερικού πολιτικού παιχνιδιού στην Τουρκία.
Όπως και τις «υποχρεώσεις» του εκπροσώπου
του τουρκικής Προεδρίας. Όμως, οι συνεχείς πο-
λεμικές ιαχές δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες
σε καμία από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Εκτός
και αν έχουν δίκιο στην αντιπολίτευση (της Τουρ-
κίας) που υποστηρίζουν ότι σηκώνετε τον κόσμο
για κάτι που ξέρετε ότι δεν είναι στις άμεσες
προθέσεις της Ελλάδας. Ώστε να έχετε να λέτε.
Πως μετά τη σθεναρή στάση σας η Ελλάδα έκανε
πίσω. Χωρίς στην πραγματικότητα η χώρα μας να

έχει μετακινηθεί από την πάγια θέση της.
Αλλά αυτό δεν θα το ξέρουν οι «πολλοί»
Τούρκοι, οπότε δεν σας ενδιαφέρει. Θέλει
προσοχή, κύριε Καλίν. Κάποιες φο-
ρές πρέπει να σκέφτεται κανείς
τι προσεύχεται, γιατί στη ζωή
υπάρχουν και οι αυτοεκπλη-
ρούμενες προφητείες. Κάτι
σαν να συνωμοτεί το σύμ-
παν, αλλά όχι προς την κα-
τεύθυνση που έλεγε ο
Κοέλιο. 

� «Αν μειώναμε 7% τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, η ωφέλεια για
4μελή οικογένεια θα ήταν το πολύ 36 ευρώ. Με το mar-

ket pass φτάνει τα 52 ευρώ», υποστήριξε σε τηλεοπτική του
συνέντευξη ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Θυμάστε εκείνη
την… εξίσωση για το καλάθι του νοικοκυριού που είχε δώσει
ο Άδωνις Γεωργιάδης; Όλοι στον δρόμο που χάραξε ο Γιώρ-
γος Αυτιάς! Με πινακάκια και παραδείγματα θα κυκλοφο-
ρούν τα στελέχη των κομμάτων στην προεκλογική περίοδο.

••••••••••••

� Ανήσυχος, αλλά με επιχειρήματα, είναι ο Άγγελος
Συρίγος σε ό,τι αφορά το μέλλον των ελληνοτουρ-

κικών σχέσεων. «Με ανησυχεί το θέμα των εκλογών
στην Τουρκία, με ανησυχεί ότι κλείνει το Συριακό, οπότε
θα πουλήσει εθνικισμό δι’ ημών ή διά της Κύπρου»,
εκτιμά ο υφυπουργός Παιδείας, με την ιδιότητα βεβαίως
του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Μάθε τέχνη κι άσ’ τηνε,
κι άμα… έρθουν εκλογές πιάσ’ τηνε!

� «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα χάσει τις εκλογές
και πρωθυπουργός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας»,

προέβλεψε για το 2023 ο Χρήστος Σπίρτζης. Πότε είχε
πει ο Νοστράδαμος ότι θα καταστραφεί ο κόσμος; Χιού-
μορ κάνουμε, προφανώς δεν πιστεύετε σε αυτά τα πράγ-
ματα, έτσι δεν είναι; 

••••••••••••

� Αποσπάσματα από την εφ’ όλης της ύλης συνέντευ-
ξή της στον Βασίλη Ταλαμάγκα στο Rise TV και τον

Δημοσιογραφικό Συνεταιρισμό ΝΕΤ 24 ανέβασε στους
προσωπικούς της λογαριασμούς η τέως περιφερειάρ-
χης Αττικής Ρένα Δούρου. «Είναι τι κάναμε εμείς, τι κά-
νανε αυτοί και νομίζω ότι είναι η μέρα με τη νύχτα», κα-
ταλήγει στο σχετικό βίντεο. Συμφωνούμε! Μπορεί να
διαφωνούμε στο ποιος είναι η «μέρα» και ποιος είναι η
«νύχτα», αλλά στην πορεία προς τις κάλπες θα έχουμε
όλοι ευκαιρίες να θυμηθούμε.

Καλημέρα σας, κύριε Καλίν!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Ποιοι 
μας κάνουν
μαθήματα…


