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Τ
α Φώτα, όλα τα πονηρά πνεύματα φεύγουν
με τον αγιασμό… Στην ελληνική εθιμολογία,
η τελετουργία των Θεοφανίων, δηλαδή ο
«αγιασμός των υδάτων», συμβολίζει μεταξύ

άλλων και τον εξαγνισμό και την απαλλαγή των αν-
θρώπων από την επήρεια των δαιμονίων. Για αυτό οι
καλικάντζαροι βιάζονται να χωθούν γρήγορα πίσω
στα βάθη της Γης, προτού ο παπάς αρχίσει να αγιάζει
τα νερά. Με τον αγιασμό των υδάτων, τρέπονται σε
άγρια φυγή και για να μην ξεμείνει κανένας πάνω στη
Γη, παρακινεί ο ένας τον άλλο, λέγοντας: «Φορτώστε
να φορτώσουμε, κι αϊντέστε να φύγουμε, τ’ έφτασε ο
τουρλόπαπας, με την αγιαστούρα του». Σύμφωνα με
την ελληνική λαογραφία, υπήρχαν όντα που είχαν ως

σκοπό να προκαλέσουν το χάος και ενίοτε την κατα-
στροφή των Χριστουγέννων. Διάσπαρτη στην ελληνι-
κή λαογραφία είναι η παρουσία μυθικών πλασμάτων
με το όνομα «καλικάντζαροι». 

Πρόκειται για δαιμόνια αρχαίας καταγωγής που
σύμφωνα με τη σύγχρονη λαϊκή δοξασία βρίσκονται
με το ένα πόδι στον Κάτω Κόσμο, όπου προσπαθούν
να κόψουν το Δέντρο της Ζωής που στηρίζει τη Γη. Με
το άλλο πόδι τριγυρίζουν στην ανθρώπινη νύχτα, προ-
σπαθώντας να αποσταθεροποιήσουν την τάξη του κό-
σμου κατά τις γιορτινές μέρες. 

Σας θυμίζουν κάποιους αυτές οι περιγραφές; Διότι
καλικάντζαροι με την ευρεία έννοια του όρου (που
επιθυμούν την αταξία και το απόλυτο χάος) υπάρ-

χουν ακόμα και σήμερα. Μάλιστα, ορισμένες συνή-
θειές τους έχουν υιοθετηθεί και από πολιτικά πρό-
σωπα. Σύγχρονοι καλικάντζαροι σε μεταμοντέρνα
εκδοχή, οι οποίοι είναι βουτηγμένοι στη μιζέρια και
στην κλάψα… χωρίς καμία θετική ατζέντα. Αυτοί,
λοιπόν, οι καλικάντζαροι έχουν μεγαλεπήβολα σχέ-
δια, τάζουν λαγούς με πετραχήλια, υπόσχονται ό,τι
μπορείς να φανταστείς, αλλά στο τέλος δεν κάνουν
απολύτως τίποτα. Ροκανίζουν μόνο το δέντρο της
ζωής… Ας ελπίσουμε ότι με τη νέα χρονιά θα εξαφα-
νιστούν όλα αυτά τα πολιτικά δαιμόνια που ασχημαί-
νουν τη ζωή και την αισθητική μας και εμποδίζουν τη
χώρα να γυρίσει σελίδα.
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Η φυγή των καλικάντζαρων… 

Μην ξεχνάτε ότι
υπάρχουν και
σύγχρονοι
καλικάντζαροι
σε μεταμοντέρνα
εκδοχή, 
οι οποίοι είναι
βουτηγμένοι 
στη μιζέρια και 
στην κλάψα…
χωρίς καμία 
θετική ατζέντα
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Σ
τροφή στην καθημερινότητα
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
καθώς η νέα έξαρση των
κρουσμάτων κορονοϊού, που

καταγράφεται στην Κίνα, προβληματίζει
έντονα την παγκόσμια κοινότητα και εν
προκειμένω και τα κράτη-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο
Μαξίμου με την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας τέθηκαν επί τάπητος οι
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
αφίξεις από την Κίνα.

Βάσει της ανακοίνωσης που εξέδωσε
αργότερα ο ΕΟΔΥ, η κυβέρνηση θα ζητά
εφεξής υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού
αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου
(rapid ή PCR) όλων των ταξιδιωτών των
απευθείας πτήσεων από Κίνα, 48 ώρες
πριν από την αναχώρησή τους, ενώ πρό-
κειται να εντατικοποιήσει τους ήδη διε-
νεργούμενους ελέγχους στα λύματα των
πτήσεων από την Κίνα, ως ισχυρό προλη-
πτικό μέτρο, καθώς υπάρχει η καχυποψία
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών ότι η κι-
νεζική κυβέρνηση δεν παρέχει λεπτομερή
ενημέρωση για τυχόν επικίνδυνες μεταλ-
λάξεις του κορονοϊού. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΟΔΥ επικαιρο-

ποιεί τη σύστασή του για χρήση μάσκας
υψηλής προστασίας σε επιβάτες διεθνών
πτήσεων με προορισμό τη χώρα μας από
αρχικό προορισμό την Κίνα, αλλά και χρή-
ση της ίδιας μάσκας σε χώρους αεροδρο-
μίων για όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτη-
τως προορισμού, το προσωπικό αεροδρο-
μίων και τους εργαζόμενους σε αεροπορι-
κές εταιρείες.

Ο εμβολιασμός
Επιπλέον απευθύνεται εκ νέου σύστα-

ση για τον έγκαιρο εμβολιασμό με έμφα-
ση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για
το βασικό σχήμα και τις αναμνηστικές
δόσεις. 

«Έτσι κι αλλιώς, η χώρα μας ήταν πολύ
μπροστά στην αντιμετώπιση της πανδη-
μίας όλο το προηγούμενο διάστημα και
κυρίως τότε που τα πράγματα ήταν πολύ
δυσκολότερα. Έχει σήμερα πολύ περισ-
σότερα όπλα για να αισθάνεται ασφαλής
και για να μην πανικοβαλλόμαστε, ούτε να
τρομοκρατούμαστε ότι μπορεί να ξαναγυ-
ρίσουμε σε συνθήκες σαν και αυτές που
ζήσαμε τα δύο και τρία προηγούμενα χρό-
νια», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος αναφερόμενος στην ανησυχία που
υπάρχει για ένα νέο κύμα της Covid-19.

Τη σύσκεψη, πάντως, απασχόλησε και

το μείζον θέμα των ημερών που δεν είναι
άλλο από τις ελλείψεις που διαπιστώνον-
ται σε «δημοφιλή» φάρμακα. 

Κατά πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για την κατάσταση όπως δια-
μορφώνεται τις τελευταίες ώρες. Ανώτε-
ρες πηγές του υπουργείου εμφανίζονται
καθησυχαστικές ως προς τις ελλείψεις,
τονίζοντας ότι το επόμενο δεκαήμερο θα
ενταθεί η εισαγωγή εισπνεόμενων φαρμά-
κων, ενώ σε ό,τι αφορά την παρακεταμόλη,
η ίδια γραμμή πληροφόρησης τονίζει πως
τα γενόσημα επαρκούν.

Διεθνές το πρόβλημα με τα φάρμακα
Από την κυβέρνηση τονίζουν πως το

πρόβλημα είναι διεθνές και όχι ελληνικό
και προεξοφλούν πως θα είναι παροδικό.
«Πρέπει να είναι κανείς απόλυτα φανατι-
σμένος κομματικά για να μην αντιλαμβά-
νεται την παγκόσμια διάσταση του προ-
βλήματος… Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα
που είναι αναγκαία, έτσι ώστε να μην
υπάρξουν ελλείψεις, που δεν θα μπο-
ρούν να υποκατασταθούν. Όλα δείχνουν
ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι
παροδικό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου. 

Μέτρα και στην Ελλάδα για
την έξαρση του κορονοϊού

Προβληματισμός στα κράτη-μέλη της ΕΕ - «Όχι ακραία
αντιμετώπιση, όχι πανικός για την Κίνα», λέει η κυβέρνηση - 

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη στο Μαξίμου 

Μητσοτάκης: 
Σημαντική πρόοδος
σε θέματα παιδικής
Δικαιοσύνης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης επισκέφθηκε χθες το «Σπίτι
του Παιδιού» στο Παλαιό Φάληρο,
τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που
διαθέτει για πρώτη φορά η Ελλάδα
όπου διεξάγεται η κατάθεση ανηλί-
κων που έχουν πέσει θύματα κακο-
ποίησης.
Το «Σπίτι του Παιδιού» προσφέρει
ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά που
έχουν υποστεί κακοποίηση μπο-
ρούν να μιλήσουν για τις τραυματι-
κές εμπειρίες τους και να δώσουν
πληροφορίες για την εξιχνίαση των
εγκλημάτων σε βάρος τους. 
«Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κά-
νετε. Ήθελα πολύ να έρθω να δω τον
χώρο, γιατί έχω δει πόση πρόοδο
έχουμε κάνει, ειδικά στα ζητήματα
της παιδικής Δικαιοσύνης. Πως
μπορεί ένα παιδί να έρχεται σε έναν
τέτοιο χώρο, φιλικό, που δεν παρα-
πέμπει σε τίποτα σε αστυνομικό
τμήμα ή σε άλλη δομή», τόνισε ο
πρωθυπουργός στη συζήτηση που
είχε με τους ψυχολόγους και τους
κοινωνικούς λειτουργούς της ειδι-
κής δομής. 
Κατά την παρουσίαση του έργου του
«Σπιτιού του Παιδιού» τονίστηκε ότι
πλέον καταγγέλλονται περισσότε-
ρες περιπτώσεις κακοποίησης, με
τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι
«αυτό από μόνο του είναι πολύ ση-
μαντικό». Η κ. Νίκα αφηγήθηκε μά-
λιστα στον πρωθυπουργό την ιστορία
ενός παιδιού που είχε καθολική
αλαλία λόγω των βιωμάτων του και
κατάφερε να μιλήσει για πρώτη φο-
ρά ύστερα από τρία χρόνια μετά τη
συνέντευξη, στην οποία μπόρεσε να
δώσει στοιχεία μέσω παντομίμας για
τα πρόσωπα που το είχαν βλάψει.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Σ
ε αναζήτηση πολιτικού βηματι-
σμού και ευδιάκριτου πολιτικού
στίγματος βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ
στο κατώφλι της νέας χρονιάς.

Με την πίεση του πολιτικού χρόνου ενόψει
της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, το
κοντέρ μοιάζει να έχει μηδενιστεί και όλοι
να βρίσκονται και πάλι στην αφετηρία.

Η υπόθεση Καϊλή φαίνεται πως μαγνήτι-
σε την «πολιτική πυξίδα» και σχεδόν έναν
μήνα τώρα τα στελέχη του μοιάζουν να κι-
νούνται σε τεθλασμένες γραμμές.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε και από τις δη-
μοσκοπήσεις, οι οποίες μετά τις μεγάλες
προσδοκίες που είχαν καλλιεργήσει, τώρα
οδήγησαν ακόμη και τους πιο αισιόδοξους
σε μια όχι τόσο ομαλή προσγείωση. Η νέα
πολιτική πραγματικότητα που έχουν δημι-
ουργήσει φέρνουν το ΠΑΣΟΚ σε οριακά δι-
ψήφια ποσοστά της τάξεως του 10%-10,5%.
Το γεγονός αυτό επιφέρει, εκτός από προ-
βληματισμό, και τάσεις εσωστρέφειας. Ο
αρχικός ενθουσιασμός έχει δώσει τη σκυ-
τάλη στον ρεαλισμό.

Απόσυρση υποψηφιοτήτων
Αν όχι αίσθηση, τουλάχιστον ένα περίερ-

γο κλίμα έχει δημιουργήσει και το «κύμα»
αποχωρήσεων στελεχών από τα ψηφοδέλ-
τια του κόμματος. Από τις πιο ηχηρές ήταν
αυτή του Γιώργου Πετρουλάκη, του κλίμα-
τος Παπανδρέου και πρώην γραμματέας
στο υπουργείο Τύπου και Ενημέρωσης.

Συζητήσεις προκάλεσε και η απόσυρση
της υποψηφιότητας από τις λίστες των
υποψηφίων στην Αιτωλοακαρνανία του ορ-
θοπεδικού- χειρουργού Βαγγέλη Γάκη, ο
οποίος συνοδεύτηκε με αιχμές κατά της
ηγεσίας. Πιο αθόρυβη ήταν η απόσταση
που επέλεξε ο Ηλίας Λιβάνης, ο οποίος
επέστρεψε από τον ΣΥΡΙΖΑ στους κόλπους
του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι και στα ψηφοδέλτια.

Στη Δυτική Αττική αποχαιρέτησε ο Κώ-
στας Προβατόπουλος, ενώ η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι ήταν αυτή του Λευτέρη
Χρυσοφάκη στη Α’ Πειραιά. 

«Είναι ντροπή»
Η Χαριλάου Τρικούπη δεν έκρυψε τη δυ-

σφορία της, με κύκλους του κόμματος να

περνούν στην αντεπίθεση επισημαίνοντας
σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους: «Είναι ντρο-
πή να εμφανίζεται ως υποψήφιος πρόσω-
πο που έχει αποκλειστεί από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, καθώς δεν
πληρούσε τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Τις
τελευταίες εβδομάδες γράφεται εμμονικά
ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καθυστέ-
ρησε να ανακοινώσει τους υποψήφιους
βουλευτές του, όταν κανένα κόμμα δεν

έχει προβεί σε ανάλογες ανακοινώσεις για
τον προφανή λόγο, την ενσωμάτωση της
τελικής απογραφής. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα
Αλλαγής θα ανακοινώσει έγκαιρα και κυ-
ρίως ακηδεμόνευτα τους υποψήφιους
βουλευτές του. Τα φτηνά επικοινωνιακά
παιχνίδια τα αντιλαμβάνονται πλήρως οι
πολίτες. Ας μη ματαιοπονούν λοιπόν ορι-
σμένοι».

Η εκτίμηση που επικρατεί για αυτές τις

αποχωρήσεις είναι ότι πρόκειται περισσό-
τερο για μια «ηρωική έξοδο» είτε επειδή
βρήκαν τοίχο είτε γιατί οι υπολογισμοί τους
δεν τους βγήκαν. Σε κάθε περίπτωση πάν-
τως στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι
με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων και
την επίσημη έναρξη του προεκλογικού
αγώνα όλες αυτές οι αντιθέσεις θα αμ-
βλυνθούν, αφού, όπως λένε, ο σκοπός είναι
κοινός, «ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ». 
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Ψάχνουν για «πυξίδα» στο ΠΑΣΟΚ

Την ώρα που στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν «πυξίδα», ο πρό-
εδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να βγει
μπροστά. Στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας του στην
Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένος του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου επισκέφτηκε δύο ιστορικά εκ-
παιδευτικά ιδρύματα άρρηκτα συνδεδεμένα με τους Έλλη-
νες της Πόλης, την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή
και το Ζωγράφειο Λύκειο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε το γεγονός ότι ενώ το 1964
στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούσαν 49 σχολεία με 3.000
μαθητές, σήμερα απέμειναν 7, συμπεριλαμβανομένων των
σχολείων της Ίμβρου, με συνολικά 300 μαθητές. «Αυτό όμως
δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι δίνουν καθημερινά τιτάνιο αγώ-
να και έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους καθηγητές, τους σχο-

λάρχες και τους μαθητές. Για εμάς είναι βασική προτεραιότητα
να συνεχίσει να χτυπά δυνατά η καρδιά του Ελληνισμού εδώ,
να υπάρχουν τα σχολεία μας, ο πολιτισμός και η κουλτούρα
μας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο διευθυντής της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής
Δημήτρης Ζώτος και ο διευθυντής του Ζωγράφειου Λυκείου
Γιάννης Δεμιρτζόγλου ξενάγησαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-
Κινήματος Αλλαγής στις εγκαταστάσεις και συζήτησαν επί μα-
κρόν μαζί του.

«Δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερα-
σπιστούμε την προσπάθειά τους και να συμβάλουμε να επιλυ-
θούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν προκειμένου να διευκο-
λυνθεί το σημαντικό έργο που επιτελούν εδώ στην Πόλη», κα-
τέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Χρέος μας να στηρίξουμε τους  Έλληνες της Πόλης»
ΝIΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛAΚΗΣ:

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Μπαράζ αποχωρήσεων 
από τα ψηφοδέλτια  - 
Προβληματισμός και 

τάσεις εσωστρέφειας 
στη Χαριλάου Τρικούπη 

για τα ποσοστά 
των γκάλοπ 
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Ο
ΣΥΡΙΖΑ κουνά το δάχτυλο με
αφορμή την υπόθεση Χειμάρα
σαν να απευθύνεται σε χρυσό-
ψαρα… Μάλιστα χαρακτηρίζει

άτολμο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη για την αντίδρασή του στο ζήτημα του
πρώην πλέον βουλευτή Θέμη Χειμάρα και
τις αναθέσεις που έπαιρνε η εταιρεία του.

Ο βουλευτής Φθιώτιδας παραιτήθηκε και
παρέδωσε την έδρα του στη Νέα Δημοκρα-
τία, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερω-
τώμενος σχετικά, αποκάλυψε ότι είχε ζητη-
θεί και η παραίτηση του Ανδρέα Πάτση, ο
οποίος όμως αρνήθηκε και διαγράφηκε.

Στην περίπτωση του Πάτση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
ήταν ικανοποιημένος από τη διαγραφή του,
σε εκείνη του Θέμη Χειμάρα δεν είναι ικα-
νοποιημένος με την παραίτηση. Πιθανότα-
τα, και στο Σύνταγμα να… εκτελούνταν με
εντολή Μητσοτάκη, θα έβρισκε την αντί-
δραση του πρωθυπουργού «χλιαρή».

Ας υποθέσουμε, όμως, ότι ο ρόλος της
αντιπολίτευσης είναι να φωνάζει. Εδώ δεν
μιλάμε, ωστόσο, για κάποιο «φωνακλάδι-
κο» κόμμα που δεν έχει ασκήσει ποτέ εξου-
σία και ποντάρει απλώς στη φθορά της κυ-
βέρνησης για να τσιμπήσει μερικά «ψηφα-
λάκια». Πρόκειται για κόμμα με θεσμικό
ρόλο αλλά και κυβερνητική θητεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που απέχει μόλις τρία και κάτι χρόνια
και εφόσον κάποιος δεν έχει μνήμη… χρυ-
σόψαρου, μπορεί να θυμηθεί τη στάση του
Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του πρωθυπουρ-
γού σε αντίστοιχες περιπτώσεις όχι μόνο
βουλευτών αλλά υπουργών του.

Ο Γιάννης Οικονόμου, ερωτώμενος για
τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα, σταχυολό-
γησε τις περιπτώσεις που υπουργοί της
προηγούμενης κυβέρνησης ελέγχθηκαν
για αντίστοιχα ζητήματα. Μίλησε για τον
Αλέκο Φλαμπουράρη και την Όλγα Γερο-
βασίλη, ξεχνώντας και την περίπτωση του
Γιώργου Σταθάκη. Ας θυμηθούμε τις περι-
πτώσεις λίγο πιο αναλυτικά από τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο. 

Η Όλγα Γεροβασίλη
Η Όλγα Γεροβασίλη, τότε υπουργός Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης, κατηγορήθη-
κε πως παραβίασε το βουλευτικό ασυμβί-
βαστο ως μέτοχος σε εταιρεία που προσέ-
φερε ιατρικές υπηρεσίες και συνεργαζό-
ταν με τον ΕΟΠΥΥ. 

Η ίδια απαντούσε ότι ασυμβίβαστο δεν
υπάρχει και ότι οι βουλευτές «μπορούν να
δραστηριοποιούνται νομίμως ως επαγγελ-
ματίες γιατροί». Απειλούσε, μάλιστα, με
αγωγές για το σχετικό δημοσίευμα.

Η Όλγα Γεροβασίλη, που εξελέγη βου-
λευτής το 2012, θα έπρεπε εντός 8 ημερών
να παραιτηθεί από μέτοχος της εταιρείας
και μεταβίβασε τις μετοχές στον γιο της
δώδεκα ημέρες μετά την ορκωμοσία της

ως κυβερνητικής εκπροσώπου, αρκετά
χρόνια αργότερα.

Η περίπτωση Φλαμπουράρη
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης από την πλευ-

ρά του είχε εταιρεία η οποία είχε πάρει μέ-
σω διαγωνισμού έργο από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί πως
είχε παραιτηθεί από το ΔΣ της εταιρείας
την επομένη των εκλογών του 2015, συγκε-
κριμένα πως η αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας που έπαιρνε έργα κατά
τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνη-
ση είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2014,
όμως ο σχετικός φάκελος διεκπεραι-
ώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ο Σταθάκης 
και το πόθεν έσχες

Και ο Γιώργος Σταθάκης, όμως,
τότε υπουργός Οικονομίας, είχε προ-
βλήματα με το πόθεν έσχες ή με τη μνή-
μη του, καθώς είχε ξεχάσει να εγγράψει

όχι ένα και δύο αλλά… 38 ακίνητα στη δή-
λωσή του και κάτι λιγότερα από 2 εκατομ-
μύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «επρόκειτο για λο-
γαριασμούς της μητέρας του» και «κτίρια
της γυναίκας του», την ώρα που η Επιτρο-
πή Πόθεν Έσχες της Βουλής τον παρέπεμ-
πε σε ορκωτούς λογιστές για περαιτέρω
έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής του
κατάστασης.

Ο ίδιος, ο επίσης Συριζαίος τότε πρό-
εδρος της αρμόδιας Επιτροπής, έλεγε πως

από την «εθελούσια τροποποιητική δή-
λωση Σταθάκη προέκυψε ότι

δεν έλειπε μόνο το 1 εκατ.
ευρώ, αλλά περισσότερα
περιουσιακά στοιχεία».
Σύμφωνα με τους ορκω-

τούς λογιστές πάντως, ο
τότε υπουργός είχε ποσοστό

συμμετοχής στα ακίνητα αυτά
από 3% έως και 66%. Η κυβέρνηση των ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δήλωνε τότε -μέσω  διαρρο-
ών- ικανοποιημένη από τις απαντήσεις
Σταθάκη.

«Κουνούν το δάχτυλο»
Αυτοί είναι, λοιπόν, που σήμερα «κου-

νούν το δάχτυλο» στη Νέα Δημοκρατία, μι-
λώντας για «κυβέρνηση σκανδάλων» την
ώρα που οι ίδιοι κράτησαν στη θέση τους
όχι βουλευτές, αλλά υπουργούς που ελέγ-
χονταν για τις πράξεις τους. Οι τρεις προ-
αναφερθείσες υποθέσεις αφορούν μόνο
τα οικονομικά πεπραγμένα των τότε κυ-
βερνητικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Τις υπόλοιπες υποθέσεις, άλλωστε, τις
έχουν ήδη αναλάβει η Δικαιοσύνη και τα
Ειδικά Δικαστήρια, όπως συμβαίνει με την
υπόθεση του Νίκου Παππά και του διαγω-
νισμού των τηλεοπτικών αδειών και του
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και την περί-
πτωση της σκευωρίας Novartis.

Όλοι οι προαναφερθέντες πάντως, μη-
δενός εξαιρουμένου, όχι μόνο δεν διαγρά-
φηκαν ή παραιτήθηκαν από τις θέσεις ή τις
έδρες τους, αλλά παραμένουν και κορυ-
φαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ -πλην Παπαγγε-
λόπουλου- μέχρι και σήμερα. 

Α Μ Ν Η Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ

Τα ξεχασμένα ασυμβίβαστα 
των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ 

Κανένας υπουργός ή βουλευτής του Τσίπρα
που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη δεν παραιτήθηκε 
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Γ
ια δεύτερη φορά μέσα σε λίγα
24ωρα το Μέγαρο Μαξίμου
έκλεισε με κατηγορηματικό τρό-
πο οποιαδήποτε συζήτηση για

κάλπες το α’ τρίμηνο του έτους.
Η επιβεβαίωση διά στόματος κυβερνητι-

κών πηγών τής στιχομυθίας του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον Δημήτρη Κουτσούμπα
στο Προεδρικό Μέγαρο την Πρωτοχρονιά,
ότι «μετά τον Απρίλιο όλα είναι ανοιχτά» για
τον χρόνο των εκλογών, έγινε ακόμη πιο
σαφής με τη διαρροή ότι «ο πρωθυπουργός
είναι συνεπής στη δέσμευσή του για εκλο-
γές στο τέλος της τετραετίας και θα προσ-
διορίσει ο ίδιος ποια είναι η κατάλληλη
ημερομηνία από τον Απρίλιο και μετά».

Οι πέντε Κυριακές του Απριλίου βρί-
σκονται πλέον στο επίκεντρο. Μία από αυ-
τές, η 16η Απριλίου, εκ των πραγμάτων
απορρίπτεται, καθώς πρόκειται για την
Κυριακή του Πάσχα.

Εκτός επιλογής φαίνεται να βγαίνει και η
23η Απριλίου, Κυριακή του Θωμά, καθώς
αν στήνονταν τότε οι πρώτες κάλπες, αυτό
θα σήμαινε ότι η τελική ευθεία της προ-
εκλογικής περιόδου θα συνέπιπτε με τη
Μεγάλη Εβδομάδα και την επομένη του
Πάσχα, με τους ψηφοφόρους να βρίσκον-
ται μακριά από την καθημερινότητα.

Η 30ή Απριλίου θα μπορούσε να θεωρη-
θεί πιθανή ημερομηνία, αν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επέλεγε να φτάσει ακόμη πιο
κοντά στο τέλος της τετραετίας. Στα μει-
ονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής θα ήταν
ότι η επαναληπτική κάλπη θα έπρεπε να
στηθεί ίσως και τον Ιούλιο, καθώς θα χρει-
αστεί να μεσολαβήσουν ενδεχομένως πε-
ρισσότερες από 30 μέρες, αν συνυπολογί-
σει κανείς τις διερευνητικές εντολές που
θα λάβουν τα τρία πρώτα κόμματα και τον
ορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Σε αυτή την περίπτωση το ημερολόγιο
θα έφτανε στον Ιούνιο, που είναι όμως
απαγορευτικός μήνας, καθώς στις 2 Ιουνί-
ου αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις,

που ολοκληρώνονται στις 29 Ιουνίου.
Επίσης, στις 30 Απριλίου ενδέχεται να

διεξαχθούν οι εκλογές και στην Τουρκία,
σύμπτωση που η Αθήνα θα ήθελε για πολ-
λούς λόγους να αποφύγει.

Τα μειονεκτήματα 
και τα πλεονεκτήματα

Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι Κυριακές
2 και 9 Απριλίου μοιάζουν να είναι οι κα-
ταλληλότερες ημερομηνίες για την πρώτη

εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική.
Σε αυτή την περίπτωση η δεύτερη κάλπη

θα στηνόταν μετά το Πάσχα, στα μέσα Μαΐ-
ου, αφήνοντας περιθώριο για μια πλήρη
προεκλογική εκστρατεία πριν από τις δεύ-
τερες κρίσιμες εκλογές. Στο κυβερνητικό
επιτελείο μετρούν ήδη τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα αυτών των δύο ημε-
ρών. Η 2α Απριλίου δίνει ως πλεονέκτημα
την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών
προτού οι πολίτες περάσουν στο πασχαλι-

νό κλίμα και βρεθούν στα χωριά τους,
όπου το «παρών» θα δώσουν και τα πολιτι-
κά στελέχη, συμμετέχοντας στις ζυμώσεις
που συνήθως «κορυφώνονται» γύρω από
τον οβελία.

Από την άλλη πλευρά, η 9η Απριλίου
μπορεί να βρει πολλούς ήδη στην περιφέ-
ρεια, καθώς συνδυάζεται με την έξοδο των
εκδρομέων για το Πάσχα, θα δυσκόλευε
ωστόσο τους εργαζομένους, οι οποίοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να λείψουν από την
εργασία τους μία ολόκληρη εβδομάδα. Δεν
πρέπει κανείς να υποτιμά και τις ενστάσεις
που θα προκαλούσαν οι έντονες πολιτικές
διεργασίες, όπως οι διερευνητικές εντολές,
εν μέσω της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Οι αρχές Απριλίου εξυπηρετούν και τον κυβερνητικό σχεδια-
σμό, καθώς όλες οι δράσεις που έχουν ανακοινωθεί
έως τώρα ολοκληρώνονται ουσιαστικά στα τέλη
Μαρτίου.
Η διπλή αύξηση των συντάξεων θα ολοκληρωθεί
τέλη Ιανουαρίου και τέλη Φεβρουαρίου, η εφαρ-
μογή του market pass αρχίζει τον Φεβρουάριο με
το άνοιγμα της πλατφόρμας και συνεχίζεται τον
Μάρτιο με την καταβολή των πρώτων χρημάτων, η
δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης είναι προγραμ-
ματισμένη για τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η αύξηση του κατώ-

τατου μισθού τοποθετείται τον Απρίλιο, αφού θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων και θα

έχει πάρει το «πράσινο φως» από το υπουργικό συμ-
βούλιο.
Παράλληλα, μέχρι τη διάλυση της Βουλής το κυ-
βερνητικό έργο προχωρά, με 30 σχέδια νόμου να
παίρνουν τον κοινοβουλευτικό δρόμο, ενώ το οι-

κονομικό επιτελείο επαναλαμβάνει ότι κάθε δημο-
σιονομικό περιθώριο που υπάρχει θα επιστρέφεται

στους πολίτες, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για «εκπλή-
ξεις» της τελευταίας στιγμής.

Οι παροχές και οι «εκπλήξεις» της τελευταίας στιγμής

Οι δεύτερες σκέψεις του Μαξίμου
για τις ημερομηνίες των εκλογών 

Οι Κυριακές
του Απρίλη,
οι διερευνητικές
και το Πάσχα



Στη Σπάρτη βρέθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης την Πρωτοχρονιά,
καλεσμένος του δημάρχου Πέτρου Δούκα παρέα με τον βουλευτή Νεοκλή Κρη-
τικό και πλήθος αντιπεριφερειαρχών, αντιδημάρχων και εκπροσώπων Τύπου.
Τώρα θα μου πείτε πώς ο καταγόμενος από τη Ναυπακτία έκανε γιορτές στη Λα-
κωνία και δίκιο θα έχετε, αλλά όπως έμαθα το είχε υποσχεθεί ο πρέσβης στον
δήμαρχο και το τήρησε. Γενικά το κλίμα για τον πρέσβη ήταν πολύ καλό και φιλό-
ξενο και εκείνος το ευχαριστήθηκε πολύ. Περισσότερο ευχαριστήθηκε τις ιστο-
ρίες για την Αρχαία Σπάρτη, από την οποία εμπνέονται πολύ οι Αμερικανοί… 
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Εκδήλωση για 
το ψηφιακό κράτος
made in NΔ

Την ερχόμενη Τρίτη, ο γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής του κόμμα-
τος Παύλος Μαρινάκης έχει οργανώ-

σει μια κομματική εκδή-
λωση σχετικά με το

ψηφιακό κράτος.
Θα είναι, όπως
έμαθα, two men
show, δηλαδή,

εκείνος και φυσικά
ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυ-

ριάκος Πιερρακά-
κης. Ουσιαστικά θα
είναι μια μεγάλη
καταγραφή του κυ-

βερνητικού έργου
πάνω στις ψηφιακές

υπηρεσίες. Μου τόνισαν
ότι είναι κομματική εκδήλωση, παρό-
λο που θα κληθούν και υπουργοί, για
έναν βασικό λόγο: Στη ΝΔ θέλουν να
κατοχυρώσουν ότι είναι το κόμμα του
εκσυγχρονισμού και των μεγάλων αλ-
λαγών στο ψηφιακό κράτος. 

Δυναμώνει 
την παρουσία της 

Δυναμώνει η παρουσία της Σοφίας
Ζαχαράκη στην Ανατολική Αττική και
πλέον αρχίζει ο κόσμος και την ανα-
γνωρίζει. Προχθές, λοιπόν, παρευ-
ρέθηκε σε δύο εκδηλώσεις βράβευ-
σης επιτυχόντων μαθητών που πέρα-
σαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα της χώρας. Η μία έγινε στον
Διόνυσο και η άλλη στην Παλλήνη.
Εκεί ήρθε σε επαφή με νέους αλλά
και τους γονείς και υπήρχε μεγάλη
ανταπόκριση του κόσμου. Πλέον με
τις δύο έδρες που παίρνει η Ανατολι-
κή Αττική, η Σοφία Ζαχαράκη έχει
αρκετές πιθανότητες να είναι μέσα
στις εκλόγιμες θέσεις. 

Εργάτες γης φέρνει 
ο Μιλτιάδης 

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερη για
τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αφού, όπως έμαθα,
θα υπογραφεί η πρώτη διακρατική συμφωνία
για νόμιμη και οργανωμένη μετανάστευση
εκατοντάδων Αιγυπτίων εργατών γης. Το τονί-
ζω, γιατί ήταν να γίνει και μία άλλη με τον Νότη
Μηταράκη και το Μπαγκλαντές και τελικά δεν
προχώρησε. Ωστόσο, η κατάσταση στις ελιές,
όπως μαθαίνω από βουλευτές της περιφέρει-
ας, είναι τραγική, δεν βρίσκουν εργάτες ούτε
για αστείο. Και δεν είναι να παίζεις με το λάδι
μας, που είναι και εξαγώγιμο προϊόν. 

Έπιασε τον στόχο για την
ηλεκτροκίνηση η Σδούκου 

Τον απολογισμό της χρονιάς έκα-
νε η γενική γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών Αλεξάν-
δρα Σδούκου σε σχέση
με τη βασική γραμμή
του υπουργείου για την
ηλεκτροκίνηση. Πλέον
τα ηλεκτροκίνητα αυτοκί-
νητα αποτελούν το 7,9% του
μεριδίου της αγοράς για το 2022, ήτοι
18.658 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πουλήθηκαν
μέσα στον χρόνο, και για το 2023 ετοιμάζονται κι
άλλες παρεμβάσεις, καθώς προωθούνται νέες
δράσεις επιδότησης όπως τα «Πράσινα Ταξί», το
«Φορτίζω Παντού» και το «Produc-e Green».
Πάντως, ο στόχος επετεύχθη και το κουτάκι τι-
καρίστηκε, όπως λένε και στο Μαξίμου… 

Στη Σπάρτη ο πρέσβης Τσούνης

O
Άδωνις Γεωργιάδης ό,τι λέει το εννοεί. Θα βοηθήσει τον Νίκο Πα-
παθανάση να εκλεγεί στον Βόρειο Τομέα και ήδη δύο μέρες τον
έχει πάει στα σουπερμάρκετ των βορείων προαστίων, προκειμέ-

νου να τον γνωρίσει ο κόσμος, αλλά, βεβαίως, και να ελέγξει εάν οι αλυσί-
δες τηρούν το «καλάθι του νοικοκυριού». Πάντως, για αυτή τη συνεργασία
κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του στην ίδια περιφέρεια έχουν ανησυχήσει,
καθώς μπορεί να έχουν αυξηθεί οι έδρες στον Βόρειο Τομέα με τη νέα απο-
γραφή, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η μάχη. Άλλωστε, για την
περιφέρεια πιέζεται να κατέβει και η Μίνα Γκάγκα… Για αυτό και το επόμε-
νο διάστημα θα ανακοινώσουν και εκείνοι πρόγραμμα περιοδειών. Ο κ. Πα-
παθανάσης είναι άφθαρτο πρόσωπο, είναι «παραγωγικός» υπουργός και
έχει ένα καλό προφίλ για τους ψηφοφόρους των βορείων προαστίων. 

Μετά τον Παπαθανάση, μήπως
η Γκάγκα παίρνει σειρά;

Οι βουλευτίνες με τα ακριβά γούστα… 
Μου είπαν για δύο βουλευτίνες κάτι ωραία πραγματάκια τώρα προ-

εκλογικά και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη τάζει σε όλο τον
νομό δουλειές (βέβαια είναι όλες του ποδαριού με πολύ μικρούς μι-
σθούς) με σκοπό να δείξει ότι ενδιαφέρεται διακαώς για την ανεργία των
νέων, ενώ κυκλοφορεί στην πόλη με πανάκριβα συνολάκια και τσάντες.
Η δεύτερη, σε βόρειο νομό, ακούστηκε ότι πήγε στα χωράφια με τις γνω-
στές πανάκριβες γόβες της (έχει πολύ μεγάλη συλλογή από παλιά) για τη
χαιρετούρα με αγρότες και τις γέμισε λάσπες. Και τελικά οι αγρότες
ήταν αλλοδαποί εργάτες γης που δεν ψηφίζουν. Μετά, νευριασμένη
μπήκε σε προποτζίδικο που ο ιδιοκτήτης δεν την αναγνώρισε και τα πή-
ρε κιόλας, «διότι εμένα όλοι με γνωρίζουν», όπως είπε… Ας προσγει-
ωθούν κάποιες λέω εγώ…



Μ
εγάλη μέρα
η σημερι-
νή για την
έγκλειστη

Εύα Καϊλή. Τα αλλεπάλ-
ληλα αιτήματά της για να
μπορέσει να δει έστω για λί-
γο, ακόμα και μέσω Skype, τη δίχρονη κόρη της
έγιναν δεκτά και εκτός απροόπτου η Ελληνίδα ευ-
ρωβουλευτής θα μπορέσει σήμερα να αγκαλιάσει
τη μικρή της στις φυλακές του Χάρεν. Το τρίτο αί-
τημα του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπου-
λου δεν ήταν και... φαρμακερό, αφού εξασφαλί-
στηκε τρίωρο επισκεπτήριο για να βρεθεί η Καϊλή
μαζί με το κοριτσάκι της. «Βασανίζομαι. Είναι άδι-
κο αυτό. Δεν αντέχω. Καταρρέω. Τι τους φταίει η
μικρή και την κρατάνε μακριά μου;», φέρεται να
φώναζε πίσω από τα κάγκελα η ευρωβουλευτής,
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star.

Στο μεταξύ, χθες η ευρωβουλευτής Μαρί Αρε-
νά, η οποία βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των
ερευνών και είχε γραφτεί πως η Καϊλή επικοινώ-
νησε πανικόβλητη μαζί της όταν ξέσπασε το
σκάνδαλο, επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα: «Ναι, με
πήρε τηλέφωνο η Εύα Καϊλή. Ήμουν σε συνέδριο
στο UCL και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Απλώς
της είπα να μείνει ήρεμη και να περιμένει να ξε-
καθαρίσουν τα πράγματα. Υποθέτω ότι πανικό-
βλητη πλησίασε τους Βέλγους βουλευτές της
ομάδας της».
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Ανδρέα Παπανδρέου θυμίζει ο Ταγίπ Ερντο-
γάν, ο οποίος άρχισε να σκέφτεται πως δεν
πρέπει να φτάσει καλοκαίρι για να κάνει τις
εκλογές στην πατρίδα του. Όπως ο Ανδρέας
σκεφτόταν να μη... χαλάσει τα μπάνια του λα-
ού, στο ίδιο mood κινείται και ο «σουλτάνος».
Στην αρχή οι Τούρκοι συζητούσαν να πάνε σε
κάλπες στις 18 Ιουνίου, αλλά σιγά σιγά μελε-
τούν να πάνε σε πρόωρες για να μην πειράξουν
τις διακοπές των Τούρκων. Ο Ερντογάν, ο οποί-
ος βλέπει την καρέκλα του να τρίζει επικίνδυ-
να, άνοιξε το... κουτάκι με τις παροχές σε μια
προσπάθεια να καλοπιάσει τους συμπατριώ-
τες του. Έτσι, το πρώτο πακέτο μέτρων περι-
λαμβάνει 25% αύξηση στους συνταξιούχους
του Δημοσίου, ενώ υποσχέθηκε αύξηση και
στους δημόσιους υπαλλήλους. Στα... ΘΑ του
«σουλτάνου» είναι ακόμη η άνοδος του βασι-
κού μισθού κατά 50% και η συνταξιοδότηση σε
2,5 εκατ. Τούρκους πολίτες. Και σύντομα θα
ακολουθήσει δεύτερο πακέτο παροχών. Ο Τα-
γίπ βρίσκεται στριμωγμένος στα… σκοινιά και
θέλει να πιάσει στον ύπνο την αντιπολίτευση
ώστε να τους μειώσει τον χρόνο αντίδρασης
στην προσπάθεια που κάνουν για να συσπει-
ρωθούν εναντίον του.

Στην Αλεξανδρούπολη 
ο Κυριάκος

Δυσφορία στο ΠΑΣΟΚ
για όσους φεύγουν...

Τούρκοι διακινητές και
πυροβολισμοί από το Λιμενικό
Πολλή δουλειά είχε το βράδυ της Τρίτης το Λιμενικό
στην Κω, το οποίο ενεπλάκη σε δύο σοβαρά επεισόδια
με πυροβολισμούς και καταδιώξεις δουλεμπόρων. Στο
πρώτο οι Τούρκοι διακινητές άφησαν στην περιοχή
Θέρμα της Κω 20 μετανάστες, αλλά έγιναν αντιληπτοί
από τους Έλληνες που
τους καταδίωξαν. Οι
Τούρκοι προσπάθη-
σαν να εμβολίσουν το
σκάφος του Λιμενι-
κού, από το οποίο
έφυγαν εύστοχες
προειδοποιητικές βο-
λές στον κινητήρα των
δουλεμπόρων που συνελήφθησαν. Ανάλογο και το δεύ-
τερο περιστατικό στον Προφήτη Ζαχαρία της Κω, με άλ-
λο σκάφος που άφησε άλλους 20 μετανάστες. Και εκεί
υπήρξε προσπάθεια εμβολισμού του σκάφους μας και
καταδίωξη των Τούρκων. Οι δύο διακινητές έπεσαν στη
θάλασσα για να ξεφύγουν, αλλά συνελήφθησαν. 

Σαν άλλος... Ανδρέας  ο Ταγίπ,
σκέφτεται τα μπάνια του λαού

Ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες με την εξαφάνιση
στενού συνεργάτη του υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Σίμου Κεδίκογλου, ο οποίος αγνο-
ούνταν επί δύο μέρες. Την εξαφάνισή του δή-
λωσε πριν από δύο μέρες η αδελφή του στο ΑΤ
επαρχιακής πόλης από την οποία κατάγονται,
καθώς δεν είχε δώσει σημάδια ζωής και είχε
κλείσει και το κινητό του. Μάλιστα, σύμφωνα με
πληροφορίες, ετοιμαζόταν και η έκδοση Silver
Alert για την εξαφάνισή του. Τελικά, ο 39χρονος
επικοινώνησε με την ασφάλεια του υφυπουρ-
γού, δήλωσε ότι είναι καλά και ότι δεν χρειάζε-
ται να τον ψάχνουν… 

Αίσιο τέλος με την εξαφάνιση
συνεργάτη υφυπουργού

Χ
ρο
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Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου από τη ΔΕΗ, τη ΔΕ-
ΠΑ και τον Όμιλο Κοπελούζου ξεκινά η κατα-
σκευή της νέας μονάδας αερίου στην Αλε-
ξανδρούπολη. Εκεί θα βρίσκεται και ο πρω-
θυπουργός. Η τελετή έναρξης, στην οποία θα
παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γίνεται λι-
γότερο από έναν μήνα μετά την υπογραφή της
συμφωνίας των τριών εταιρειών, δείγμα της
πρόθεσής τους η μονάδα να ολοκληρωθεί μέ-
σα στο «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα που έχει
τεθεί και το οποίο προβλέπει πως θα είναι
έτοιμη στο τέλος του 2025.

Η πρόσφατη αποχώρη-
ση του Λευτέρη Χρυ-
σοφάκη από τα ψηφο-
δέλτια του Κινήματος
στον Πειραιά δημιουρ-
γεί συνθήκες εσω-
στρέφειας στο ΠΑΣΟΚ.
Τα πράγματα δηλαδή
είναι χειρότερα απ’
όσο αρχικά είχα εκτι-
μήσει. Πηγές της Χαρι-
λάου Τρικούπη σημεί-
ωναν: «Είναι ντροπή να
εμφανίζεται ως υπο-
ψήφιος πρόσωπο που έχει αποκλειστεί από
την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων,
καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια που έχουν
τεθεί. Τις τελευταίες εβδομάδες γράφεται εμ-
μονικά ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καθυ-
στέρησε να ανακοινώσει τους υποψήφιους
βουλευτές του, όταν κανένα κόμμα δεν έχει
προβεί σε ανάλογες ανακοινώσεις για τον
προφανή λόγο, την ενσωμάτωση της τελικής
απογραφής. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα
ανακοινώσει έγκαιρα και κυρίως ακηδεμό-
νευτα τους υποψήφιους βουλευτές του. Τα
φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια τα αντιλαμβά-
νονται πλήρως οι πολίτες. Ας μη ματαιοπονούν
λοιπόν ορισμένοι». 

Θα αγκαλιάσει
την κόρη της 
η Εύα
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πιλεκτική ευαισθησία και πρωτοφανή ταύτιση απόψεων με τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον πρόεδρό του Αλέξη Τσίπρα επιδεικνύει ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρ-
χής για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος,
με αποτέλεσμα η αντικειμενικότητα και η σκοπιμότητα των κινήσεών του να

τίθενται πλέον εν αμφιβόλω. Σε απροσχημάτιστη πλέον σύμπλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Ράμμος σπεύδει να πραγματοποιεί ελέγχους σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους καθ’
υπόδειξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να δώσει τροφή στο αφή-
γημα του Αλέξη Τσίπρα στον δρόμο προς τις κάλπες, λες και αισθάνεται υποχρέωση
για τον διορισμό του. Ο ίδιος όμως σφύριζε αδιάφορα όταν επί ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύματα
έκαναν λόγο για παρακολουθήσεις υπουργών, δικαστικών αλλά και πολιτικών αντιπά-
λων τής τότε κυβέρνησης. Αντιθέτως, σήμερα ο κ. Ράμμος δείχνει ιδιαίτερη σπουδή να
διαπιστώσει αν έχουν παρακολουθηθεί στρατιωτικοί αλλά και οι Κύρτσος και Τέλλο-
γλου. Μάλιστα, για τους δύο τελευταίους υπήρξε και η απαράδεκτη διαρροή στο Εu-
ractiv, κάτι που είναι αντιθεσμικό και απαράδεκτο και προφανώς έγινε από τα «υψηλά»
πατώματα της ΑΔΑΕ, αφού στον συγκεκριμένο έλεγχο οι παρόντες ήταν ελάχιστοι και
είναι πολύ δύσκολο οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα διαρροής στο
συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης.

Ψάχνουν για εκπρόσωπο
στο Μαξίμου

Ο Γιάννης Οικονόμου μένει μέχρι να φύ-
γει, αφού ως γνωστόν θα είναι υποψήφιος
στη Φθιώτιδα και πρέπει να τρέξει για τη μά-

χη του σταυρού. Θα συνεχίσει να
κάνει τη δουλειά του μέχρι

τη στιγμή που δεν θα έχει
τους περιορισμούς που
το Σύνταγμα επιβάλλει
σχετικά με τις εμφανί-

σεις του υποψήφιου βου-
λευτή. Αυτό πρακτικά ση-

μαίνει ότι ο πρωθυπουργός
βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέου εκπροσώ-
που. Ονόματα ακούγονται πολλά βεβαίως,
κάποια εκ των οποίων θα «καούν»… Ας μη
βιαζόμαστε λοιπόν. 

To έριξε στο σανίδι... 
Δεν ξέρω αν τη θέλουν ή όχι στο ΠΑΣΟΚ,

αλλά σίγουρα την έχει κερδίσει το θεατρικό
σανίδι. Ο λόγος για τη Ζέφη Δημαδάμα, η
οποία ανεβαίνει ξανά στο σανίδι και στην πα-
ράσταση «Συνηθισμένοι χωρισμοί, ασυνήθι-
στες συναντήσεις»… της Αγγελικής Σπανού
σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Το προσεχές
Σάββατο στις 22.30 στο φουαγέ του θεάτρου
«Επί Κολωνώ» θα ξαναδούμε σκηνές από
την πολυσυζητημένη παράσταση, στην
οποία συμμετέχει η αντιπρόεδρος Γυναικών
ΕΣΚ και πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου του ΠΑΣΟΚ και φυσικά την απολαυ-
στική φεμινιστική σκηνή με την Ιόλη Μπάκα.
Στην παράσταση έχουν κληθεί, όπως μαθαί-
νουμε, οι Μανόλης Χριστοδουλάκης, Νάντια
Γιαννακοπούλου και Παύλος Χρηστίδης, οι
οποίοι θα δώσουν το «παρών» εφόσον το
επιτρέψει το πρόγραμμά τους.

Η αύξηση στον μισθό 
της Ούρσουλας
Να σας δώσω και μια είδηση που θα σας φτιάξει το κέφι. Μετά την
προσαρμογή στα νέα δεδομένα, λοιπόν, ο βασικός μισθός της προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν αυξά-
νεται κατά 2.044 ευρώ σε σχέση με το 2021, φτάνοντας στα 31.250 ευ-
ρώ. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη φορά που ο μισθός του επικεφα-
λής της Κομισιόν ξεπερνά τα 30.000 ευρώ. Μαζί με το επίδομα για τα
ταξίδια στο εξωτερικό, το μηνιαίο εισόδημα της Φον ντερ Λάιεν αγγί-
ζει σχεδόν τα 36.000 ευρώ τον μήνα, ποσό που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ
τη μέρα! Φανταστείτε να ήταν και επιτυχημένη πόσα θα έπαιρνε… 

Ο θεοσεβούμενος
Αλέξης

Ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, ο
οποίος από άθεος μετετράπη σε
θεοσεβούμενο, θα παραστεί σή-
μερα στον αγιασμό των υδάτων
στον Πειραιά δίπλα στον Αρχιεπί-
σκοπο Ιερώνυμο και τον μητροπο-
λίτη Σεραφείμ. Δεν τα χάνει αυτά ο
πρόεδρος. 

Στα χειροφιλήματα ιεραρχών
είναι πρώτος και καλύτερος. Θυ-
μίζω ότι και το 2015 ήταν στον Πει-
ραιά και τον έβαλαν να ελευθερώ-
σει και δύο περιστέρια… 

Περί Κασιδιάρη
Ρώτησα ξανά και

ξανά αν υπάρ-
χει κάποια
νομοθετι-
κή πρω-
τοβουλία
στα σκα-
ριά που να
μπλοκάρει
την κάθοδο του
κόμματος Κασιδιάρη στις επι-
κείμενες εκλογές. «Ξέχασέ το»,
μου ανέφεραν κορυφαία «γαλά-
ζια» στελέχη, «δεν θα τον κά-
νουμε και ήρωα…». 

Έκθετος ο Ράμμος της ΑΔΑΕ -  Δυο 
μέτρα και δυο σταθμά από 
τον πρόεδρο της «Ανεξάρτητης» Αρχής
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Η
εμπρηστική ρητορική της
τουρκικής ηγεσίας συνεχίζε-
ται και κλιμακώνεται και στο
πεδίο. Οι Τούρκοι τραβούν

επικίνδυνα το σχοινί της έντασης φλερ-
τάροντας με το ατύχημα στον αέρα του
Αιγαίου. Μετά τις χθεσινές μαζικές πα-
ραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου,
τις επικίνδυνες αερομαχίες που κατέλη-
ξαν σε έξι εμπλοκές μεταξύ ελληνικών
και τουρκικών μαχητικών αλλά και τις
υπερπτήσεις σε Οινούσσες, Παναγιά και
Κανδελιούσσα, η τουρκική αεροπορία
προχώρησε σε νέο μπαράζ υπερπτήσεων
σε νησίδες του Αρχιπελάγους.

Στο στόχαστρο των γειτόνων βρέθηκαν
για μία ακόμη φορά οι Οινούσσες και η
Παναγιά αρχικά με τουρκικό μη επαν-
δρωμένο αεροσκάφος που μπήκε χωρίς
σχέδιο πτήσης στο FIR Αθηνών το μεση-
μέρι της Πέμπτης και με διαφορά λίγων
λεπτών πέταξε τρεις φορές πάνω από την
Παναγιά και μία φορά πάνω από τις Οι-
νούσσες και στη συνέχεια με ζεύγος
τουρκικών F-16 που το απόγευμα της
ίδιας μέρας πέταξαν εκ νέου πάνω από τα
δύο αυτά ελληνικά νησιά, εκ των οποίων
το ένα θυμίζουμε ότι είναι κατοικημένο.

Το 2023, πάντως, ξεκίνησε με το χειρό-
τερο «ποδαρικό». Από την 1η Ιανουαρίου
μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω
από 200 παραβιάσεις του εθνικού εναέρι-
ου χώρου στο Αιγαίο και 11 υπερπτήσεις σε

ελληνικό έδαφος από τουρκικά μαχητικά
και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι
υπερπτήσεις με τουρκικά drones ξεκίνη-
σαν για πρώτη φορά το 2022, τα οποία
προχώρησαν σε συνολικά 83 πτήσεις πά-
νω από ελληνικά νησιά. Στρατιωτικές πη-
γές επισημαίνουν ότι πλησιάζει η ώρα που
το αντι-UAV σύστημα θα τεθεί σε λειτουρ-
γία και θα παρουσιαστεί μάλιστα επίσημα
σε ειδική τελετή, στέλνοντας το κατάλληλο
μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Διαρκής η κλιμάκωση
Αεροπορικές πηγές αναφέρουν ότι ο

ουρανός του Αιγαίου τις τελευταίες εβδο-
μάδες έχει μετατραπεί σε «πεδίο μάχης»
μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητι-
κών. Τα τουρκικά μαχητικά που παραβιά-
ζουν τον εθνικό εναέριο χώρο είναι πε-
ρισσότερα, μπαίνουν σε μεγάλους σχημα-
τισμούς και είναι σχεδόν όλα οπλισμένα.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν αύξηση της προ-
κλητικότητας από την Τουρκία επί του πεδί-
ου όσο πλησιάζουν οι τουρκικές εκλογές, με
τον κίνδυνο ενός ατυχήματος να είναι όλο
και πιο κοντά. Τα τουρκικά μαχητικά δεί-
χνουν τις επιθετικές τους προθέσεις, καθώς
απομακρύνονται δύσκολα από το FIR Αθη-
νών και όταν παραβιάζουν τον εθνικό εναέ-
ριο χώρο, εμπλέκονται σε σκληρές αερομα-
χίες με τα ελληνικά μαχητικά, που βρίσκον-
ται πάντα απέναντί τους. Το ερώτημα είναι
εάν οι Τούρκοι επιδιώκουν το ατύχημα που
θα ήταν μοιραίο και για τις δύο πλευρές. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται

σήμερα την ακριτική Γαύδο νότια της Κρή-
της, για να στείλει ένα σαφές αποτρεπτικό
μήνυμα στην Άγκυρα, που έχει εντάξει στον
αναθεωρητικό της σχεδιασμό στη Μεσόγειο
και τη Μεγαλόνησο. Εκτός από τον πρωθυ-
πουργό, όμως, μήνυμα ετοιμότητας αναμέ-
νεται να στείλει και ο υφυπουργός Άμυνας
Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος θα επισκεφθεί
τον Ναύσταθμο Κρήτης συνοδευόμενος από
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο
Φλώρο, με αφορμή τον εορτασμό των Θεο-
φανίων και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το
υποβρύχιο «Τρίτων», τη φρεγάτα «Ύδρα» και
την 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα. 

Επεισόδιο στο Φαρμακονήσι 
Άλλο ένα προκλητικό επεισόδιο παρε-

νόχλησης σκάφους του Λιμενικού από
τουρκική ακταιωρό σημειώθηκε χθες το
πρωί εντός ελληνικών χωρικών υδάτων,
νοτιοανατολικά του Φαρμακονησίου. Τουρ-
κική ακταιωρός που «προστάτευε» Τούρ-
κους ψαράδες που είχαν εισβάλει στα χωρι-
κά μας ύδατα έκανε επικίνδυνους ελιγμούς
για να εμβολίσει το ελληνικό σκάφος, το
πλήρωμα του οποίου προχώρησε σε ρίψη
προειδοποιητικών βολών. Οι Τούρκοι προ-
σπαθώντας να διαστρεβλώσουν -ως συνή-
θως- την αλήθεια υποστήριξαν πως το ελ-
ληνικό περιπολικό παρενόχλησε Τούρκους
ψαράδες και οι ακτοφύλακες της Άγκυρας
πυροβόλησαν προς το ελληνικό σκάφος,
που ανταπέδωσε. Ωστόσο, τα πλάνα που
τραβήχτηκαν από την ελληνική πλευρά δια-
ψεύδουν τους ισχυρισμούς των Τούρκων.

Πεδίο μάχης ο ουρανός του Αιγαίου

Στα όρια ατυχήματος η κατάσταση με τους Τούρκους -
Μηνύματα αποτροπής από την Αθήνα με αφορμή τα Θεοφάνια

Επικοινωνία Φλώρου 
με τον πρόεδρο 
της Στρατιωτικής
Επιτροπής του ΝΑΤΟ
Η Αθήνα έχει ενημερώσει σε διπλω-
ματικό και στρατιωτικό επίπεδο συμ-
μάχους και διεθνείς οργανισμούς
για το ζήτημα της κλιμάκωσης της
τουρκικής επιθετικότητας, επιση-
μαίνοντας ότι η κατάσταση πάνω από
το Αιγαίο με ευθύνη της Άγκυρας
βρίσκεται ξανά «στο κόκκινο». Το
μεσημέρι της Πέμπτης, ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος είχε τηλεφωνική επικοινω-
νία με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής
Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχο Ρομπ
Μπάουερ, κατά την οποία συζήτησαν
τα θέματα που θα εξεταστούν στην
επερχόμενη Σύνοδο της Στρατιωτι-
κής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, η οποία θα
λάβει χώρα στις Βρυξέλλες από 18
έως 19 Ιανουαρίου 2023, όπως και
για τις προκλήσεις άμυνας και
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή

της Μεσογείου, κα-
θώς και θέματα

αμοιβαίου
ενδιαφέ-
ροντος.
Σύμφωνα
με πληρο-

φορίες, ο
στρατηγός

Φλώρος επε-
σήμανε για ακόμα

μία φορά τον θετικό ρόλο της Ελλά-
δας που συμβάλλει στην περιοχή ως
εγγυήτρια δύναμη για την ασφάλεια
και σταθερότητα, τόνισε την ανάγκη
συνοχής στο ΝΑΤΟ «δείχνοντας»
ουσιαστικά την Τουρκία που με τη
συμπεριφορά της υπονομεύει την
ενότητα στη νατοϊκή συμμαχία και,
τέλος, αναφέρθηκε στη στρατηγική
σημασία της Σούδας και της… Σού-
δας του Βορρά, της Αλεξανδρούπο-
λης, για το ΝΑΤΟ. 

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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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

Λ
ίγες μέρες πριν από τη συνάντη-
ση στην Ουάσιγκτον ανάμεσα
στον υπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου και τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι
Μπλίνκεν, όπου θα συζητηθούν και οι ενερ-
γειακές εξελίξεις, η Τουρκία εμφανίζεται
ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα αυτόν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας στέλνει μηνύματα
προς πάσα κατεύθυνση, καθώς χθες είχε τηλεφω-
νική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντί-
μιρ Πούτιν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκι-
κής προεδρίας, η συνομιλία αφορούσε περαιτέρω
συνεργασία στο φυσικό αέριο.  «Ο πρόεδρος Ερν-
τογάν τόνισε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ότι
η Τουρκία ενισχύει τις υποδομές για τη δημιουργία
κόμβου φυσικού αερίου στη χώρα. Πρόσθεσε επί-
σης ότι στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται να ολοκλη-
ρωθεί η προετοιμασία του οδικού χάρτη του έργου
με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποί-
ησή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Και «ειρηνοποιός» ο σουλτάνος
Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ο

Ερντογάν έχει φροντίσει να κρατήσει χαμηλούς
τόνους απέναντι στη Μόσχα, διεκδικώντας και πε-
τυχαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις διαμεσο-
λαβητικό ρόλο για τη διευθέτηση του πολέμου
στην Ουκρανία.  Ο Ερντογάν ζήτησε την κατάπαυ-
ση του πυρός στην Ουκρανία και την ειρηνική δι-
ευθέτηση της σύγκρουσης. «Ο πρόεδρος Ερντο-

γάν υπενθύμισε τα θετικά αποτελέσματα που
έδωσαν οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία
του διαδρόμου για τη μεταφορά των σιτηρών, η
ανταλλαγή αιχμαλώτων και η ασφάλεια του πυρη-
νικού σταθμού Ζαπορίζιε. Εξέφρασε την υποστή-
ριξή του στις εκκλήσεις για ειρήνη και διαπραγ-
ματεύσεις, την κατάπαυση του πυρός και τη δίκαιη

διευθέτηση της σύγκρουσης», αναφέρει η ανα-
κοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Η Τουρκία όμως δεν σταματά εδώ την κινητι-
κότητά της. Προχώρησε σε συμφωνία με τη
Βουλγαρία, χώρα με την οποία παραδοσιακά
έχει στενούς οικονομικούς δεσμούς. Η διμερής
συμφωνία δίνει τη δυνατότητα να έχει η Βουλ-
γαρία πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς
της γειτονικής Τουρκίας για υγροποιημένο φυ-
σικό αέριο (LNG) και τη διαμετακόμιση του φυ-
σικού αερίου στα σύνορά της.Η Βουλγαρία, η
οποία ήταν σχεδόν πλήρως εξαρτημένη από το
ρωσικό φυσικό αέριο, προσπαθεί να εξασφαλίσει
εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου σε
προσιτές τιμές μετά τη διακοπή των παραδόσεων
από τη Μόσχα τον Απρίλιο λόγω της άρνησης της
Σόφιας να πληρώσει σε ρούβλια.

Η Βουλγαρία θα καλύψει το ένα τρίτο των
αναγκών της σε φυσικό αέριο με εισαγωγές φυ-
σικού αερίου LNG μέσω Τουρκίας, το ένα τρίτο
μέσω του τερματικού σταθμού LNG κοντά στην
Αλεξανδρούπολη που αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία το 2024 και το ένα τρίτο με προμήθει-
ες από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ερντογάν θα πουλάει αέριο
στην ΕΕ με τη βούλα Πούτιν 

Το τηλεφώνημα 
με τον πρόεδρο 
της Ρωσίας 
και η συμφωνία 
με τη Βουλγαρία 
για το LNG

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη
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του
Βασίλη 
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ

Ε
ίναι γεγονός ότι το 2022 άφησε πολλές και
δύσκολες εκκρεμότητες να διευθετηθούν
το 2023, αφού ήταν μια δύσκολη χρονιά

που είχε διαφορετική αρχή και διαφορετικό τέλος.
Ελπίζουμε το 2023 να έχει επίσης ένα διαφορετικό
αλλά αυτήν τη φορά πολύ καλύτερο τέλος. Τις με-
ταπανδημικές προσδοκίες διαδέχτηκε ένας πόλε-
μος στην Ευρώπη και εξελίχθηκε σε ενεργειακή
κρίση. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία όχι μό-
νο άντεξε αλλά και αναπτύχθηκε αφήνοντας ελπί-
δες για σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες το
νέο έτος. Οι εκκρεμότητες οφείλονται κατά κύριο
λόγο στην ενεργειακή κρίση και τις τιμές των καυ-
σίμων, το σχέδιο της Ευρωζώνης για ενεργειακή
μετάβαση και βεβαίως τα προβλήματα του πληθω-
ρισμού και τις αρρυθμίες στην παγκόσμια εφοδια-
στική αλυσίδα που θα εξαλειφθούν όταν η προ-
σφορά εξισορροπήσει την αντίστοιχη ζήτηση. Αυτό
βεβαίως δεν μπορεί να συμβεί με την αλλαγή του
χρόνου, αφού θα πρέπει πρώτα να τελειώσει ο πό-
λεμος στην Ουκρανία, ώστε η Ευρώπη να καταφέ-
ρει να εξασφαλίσει επαρκή, συνεχή και φθηνότερη
προσφορά ενέργειας για όσο διαρκεί η ενεργειακή
της μετάβαση μέχρι το 2030.

Στην Ελλάδα οι εκκρεμότητες επικεντρώνονται
στον επίμονο πληθωρισμό, τα υψηλά επιτόκια, την
επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα, την αύξηση
των αποδοχών, τη συνέχιση των εγχώριων και ξέ-
νων επενδύσεων. Η υψηλή εξάρτηση της χώρας
μας στις εισαγωγές, παρά την αύξηση των εξαγω-
γών μας, καθιστά την εγχώρια αγορά ιδιαίτερα
ευάλωτη σε εξωγενείς παραμέτρους, ιδιαίτερα
στις εξελίξεις των διεθνών αγορών αλλά και τις με-
γάλες μεταβολές των τιμών. Η εκτίναξη του ελλείμ-
ματος το 2022 στο εμπορικό ισοζύγιο, κυρίως αγα-
θών, ενέχει τον κίνδυνο μακροοικονομικής ανι-
σορροπίας. Άρα το 2023 είναι απαραίτητο να εντεί-
νουμε τις προσπάθειες για ενίσχυση της εγχώριας
παραγωγής σε ανταγωνιστικούς κλάδους και προ-
ϊόντα για να αποφύγουμε τις δυσάρεστες συνέπει-
ες του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΤτΕ, η ελληνική οι-
κονομία θα επιβραδύνει απότομα το 2023, καθώς ο
ρυθμός ανάπτυξης θα προσγειωθεί στο 1,5% από το
6,2% φέτος, ενώ ο υψηλός πληθωρισμός από 9,4%
θα μειωθεί σε ένα επίσης υψηλό της τάξεως του
5,8%. Η ετήσια Έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου
Παραγωγικότητας έδειξε ότι η συνέχιση των με-
ταρρυθμίσεων το 2023 είναι αναγκαία. Ιδιαίτερα
στους τομείς της ψηφιοποίησης, της πράσινης με-
τάβασης και της έρευνας και καινοτομίας. Αν και
έχει υπάρξει σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια,
η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ ανα-
φορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που παρέ-
χουν εκπαίδευση σε θέματα Τεχνολογίας, Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, την κάλυψη σταθερών
δικτύων και την κάλυψη οπτικών ινών μέχρι τις εγ-
καταστάσεις. Η χώρα μας μπορεί να παρουσιάζει
υψηλές βαθμολογίες στην πράσινη μετάβαση,
όμως θα πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις της
στην ανακύκλωση και τις πράσινες μεταφορές
ώστε να σημειώσει πρόοδο σε δείκτες καθαρής
καινοτομίας, όπως πράσινες πατέντες και ιδιωτι-
κές επενδύσεις στην τεχνολογία τροφίμων, καθώς
και στους δείκτες πολιτικής για το κλίμα, συμπερι-
λαμβάνοντας ζητήματα βιωσιμότητας της γεωρ-
γίας και άλλες δράσεις για το κλίμα στη βάση της
Συμφωνίας του Παρισιού.

Η χώρα μας θα πρέπει το 2023 να αυξήσει τις δη-
μόσιες δαπάνες για Έρευνα και Καινοτομία, έτσι
ώστε να ενισχύσει τις θετικές επιδράσεις διάχυσης
της τεχνολογίας στη βιομηχανία και σε ολόκληρη
την οικονομία. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα θα πρέπει να
ενισχύσει τη θέση της στην προσέλκυση επενδύ-
σεων σε ΑΠΕ και να επιταχύνει σε όλες τις άλλες
πτυχές της μετάβασης, πέρα από την πράσινη και
την ψηφιακή, έτσι ώστε να συγκλίνει και να υπερ-
βεί τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει σημειώσει
μεγάλη πρόοδο στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων, σημειώνοντας τα τελευταία δύο χρό-
νια νέα ρεκόρ. Ωστόσο, αυτό που χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής είναι πως η οικονομία συνεχίζει να

υστερεί σημαντικά στο επενδυτικό απόθεμα, που
είναι μόλις 30% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της
ΕΕ-27 είναι πάνω από 60%. Αυτό οφείλεται στο ότι
ένα σημαντικό μέρος στην Ελλάδα αφορά την αγο-
ρά ακινήτων αντί των επενδύσεων σε παραγωγικό
εξοπλισμό με μεγαλύτερο όφελος για την ελληνική
οικονομία.

Το 2023 η βελτίωση των επιδόσεων σε όλους
τους τομείς της οικονομίας είναι απαραίτητη για τη
συνέχιση της δυναμικής ανάπτυξης της χώρας μας
σε ένα ολοένα και δυσμενέστερο ευρωπαϊκό περι-
βάλλον, που φαίνεται να οδεύει προς ύφεση, σε αν-
τίθεση με την Ελλάδα όπου ο ρυθμός ανάπτυξης θα
διατηρηθεί με θετικό πρόσημο. Η εξάρτηση της οι-
κονομίας από τις τιμές των καυσίμων είναι ένας
διαρκής κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουμε και το
2023, με προσθήκη στην εξίσωση την ανοδική τά-
ση της τιμής του πετρελαίου που κυμαίνεται ήδη
πάνω από τα 82$ το βαρέλι στις διεθνείς αγορές.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πλήρης επανεκκί-
νηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα, που
αυξάνει τη ζήτηση πετρελαίου κατά 4 εκατ. βαρέ-
λια, συνοδεύεται από το κλείσιμο της στρόφιγγας
ρωσικού πετρελαίου από τον Φεβρουάριο στις ευ-
ρωπαϊκές χώρες.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας,
θα πρέπει να εκτιμήσουμε, όχι μεμονωμένα και
αποσπασματικά, αλλά αθροιστικά και συνδυαστι-
κά, τα μέτρα της επιδοματικής πολιτικής της κυ-
βέρνησης σε μια δύσκολη χρονιά υψηλού πληθω-
ρισμού που φεύγει και σε μια εξίσου δύσκολη που
έρχεται. Τέλος, δεν ξεχνάμε ότι το 2023 είναι μια
κρίσιμη εκλογική χρονιά λόγω της αλλαγής του
εκλογικού νόμου και των πιθανών διπλών εκλο-
γών, που ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτεί από τα
πολιτικά κόμματα αυτοσυγκράτηση για την αποφυ-
γή προεκλογικής πλειοδοσίας, για τη διατήρηση
της δημοσιονομικής σταθερότητας και για τη δια-
φύλαξη της πραγματικής οικονομίας. Εύχομαι κά-
θε επιχειρηματική μας προσδοκία να γίνει δημι-
ουργία το 2023. Καλή χρονιά...

Με αισιοδοξία ατενίζει η επιχειρηματικότητα το 2023 
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Γ
ια να βγάλει κανείς πολιτικά συμπεράσματα από
όλα όσα περιλαμβάνονται στις δημοσκοπήσεις
που δημοσιοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της

χρονιάς που μας άφησε, πρέπει να εστιάσει όχι μόνο σε
ποσοτικά αλλά κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία. Το κυρίαρ-
χο συμπέρασμα πάντως που αναδεικνύεται, μελετών-
τας κυρίως τα «κρυφά» στοιχεία των δημοσκοπήσεων,
είναι πως, ενώ μεσολάβησαν και μεσολαβούν πολλά
γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στάση
των ψηφοφόρων, αυτοί στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία παραμένουν σταθεροί και μοιάζει πια να συνιστούν
έναν «σκληρό πυρήνα» των κομμάτων. Αυτό σημαίνει
ότι δύσκολα θα αλλάξουν στάση και κατά πάσα πιθανό-
τητα θα φτάσουν στην κάλπη και θα ψηφίσουν το κόμμα
που έχουν επιλέξει.

Είναι χρήσιμο να δει κανείς τη διαχρονική εξέλιξη
της πρόθεσης ψήφου για ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ, ώστε να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο «σκληρός
πυρήνας» τους. Ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του
2021 και φθάνοντας μέχρι σήμερα, το ποσοστό στην
πρόθεση ψήφου σε ένα από τα τελευταία γκάλοπ (της
Pulse για τον ΣΚΑΪ) καταγράφεται για τη ΝΔ από το
36,5% μέχρι το σημερινό 33%, έχοντας περάσει και από
το χαμηλότερο 32% τον Μάρτιο του 2022, ακριβώς μετά
την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για τον ΣΥΡΙΖΑ,
την ίδια χρονική περίοδο, το υψηλότερο ποσοστό κατα-
γράφεται τον Σεπτέμβριο του 2022 και ήταν 26,5%, μετά
τη ΔΕΘ, ενώ το μικρότερο ήταν 22,5% τον Ιανουάριο του
2022. Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 26%. Το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει τα μεγαλύτερα σκαμπανεβάσματα.
Ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2021 από το 7%, ανεβαίνει
τον Νοέμβριο στο 10%, εν συνέχεια μετά τη νίκη του Αν-
δρουλάκη φτάνει στο 14,5% και τελικά, με μια πτωτική

πορεία τους τελευταίους μήνες, βρίσκεται τώρα στο 11%.
Στους αναποφάσιστους, στη λεγόμενη «γκρίζα ζώ-

νη», το τοπίο είναι θολό και για να διακρίνει κανείς τις
τάσεις, πρέπει να αναλύσει τα ποιοτικά στοιχεία. Σε
σχετικές ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στις δημο-
σκοπήσεις, υπάρχουν κάποιες απαντήσεις που μπο-
ρούν να μας καθοδηγήσουν. Στα περισσότερα ερωτή-
ματα που ζητούν από τους ψηφοφόρους να κρίνουν
ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύ-
τερα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες (ακρί-
βεια, οικονομία, εθνικά, διαφάνεια), οι απαντήσεις συ-
νάδουν συνήθως με την ιδεολογική, πολιτική θέση των
ερωτώμενων. Δεξιοί και κεντρώοι επιλέγουν τον Μη-
τσοτάκη, ο οποίος προηγείται στην καταλληλότητα για
τη διαχείριση των περισσότερων θεμάτων. Κεντροαρι-
στεροί και αριστεροί τον Τσίπρα, ο οποίος μόνο στο θέ-
μα της διαφάνειας προηγείται οριακά.

Σε όσους δεν επιλέγουν καμία από όλες αυτές τις ιδε-
ολογικές κατευθύνσεις, η εικόνα είναι εντελώς συγκε-
χυμένη. Κατά βάση, στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν
θεωρούν κανέναν κατάλληλο, ενώ μεταξύ των δύο τα
ποσοστά διαφοροποιούνται ανά ερώτημα, δημιουρ-
γώντας μια εικόνα «ισοπαλίας».

Το «ντέρμπι» που προκύπτει από τα ποιοτικά στοιχεία
ανάμεσα σε Μητσοτάκη - Τσίπρα δείχνει ότι ο Μητσοτά-

κης έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αλλάξει τη
σημερινή ισορροπία δυνάμεων μέσα από την ψήφο των
αναποφάσιστων. Και αυτό γιατί οι προτιμήσεις των ψη-
φοφόρων στην περίπτωση αυτή μοιράζονται ανάμεσα
στους δύο, γεγονός που προφανώς ευνοεί τον πρώτο,
τον νικητή.

Το μυστήριο, όμως, που κρύβεται πίσω από τους ψη-
φοφόρους της ζώνης των αναποφάσιστων δεν εξαντ-
λείται στη σύγκριση Μητσοτάκη - Τσίπρα. Είναι σημαν-
τικό να διαπιστώσει κανείς αν σε αυτήν κρύβονται «αν-
τισυστημικοί» ψηφοφόροι και σε τι ποσοστό, καθώς
επίσης και να διερευνήσει αν αυτοί οι ψηφοφόροι θα
εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στο πολιτι-
κό-κομματικό σύστημα, απέχοντας από τις εκλογές ή
επιλέγοντας να ψηφίσουν ένα από τα μικρότερα κόμμα-
τα. Στην πρώτη περίπτωση (αποχή) δεν επηρεάζουν το
εκλογικό αποτέλεσμα, απλώς «ανεβάζουν» εμμέσως το
ποσοστό των μεγαλύτερων κομμάτων. Το ίδιο και αν
ψηφίσουν λευκό ή ρίξουν στην κάλπη άκυρο ψηφοδέλ-
τιο, αφού, ως γνωστόν, το εκλογικό αποτέλεσμα κρίνε-
ται επί των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Είναι εντελώς διαφορετικές, όμως, οι επιπτώσεις, αν
οι ψηφοφόροι της κατηγορίας αυτής ψηφίσουν μικρό-
τερα κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν δεν
καταφέρουν να τα βάλουν στη Βουλή (ποσοστό 3%) θα
δυσκολέψουν τα μεγαλύτερα κόμματα να ανεβάσουν τα
ποσοστά τους και θα κάνουν πιο δύσκολο τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης. Για αυτό και δεν είναι τυχαία η συνε-
χής επισήμανση του κ. Μητσοτάκη για αθρόα προσέ-
λευση των ψηφοφόρων στην κάλπη την πρώτη Κυριακή
της απλής αναλογικής και μεγάλη νίκη της ΝΔ, που θα
αποτελέσει και τη «μαγιά» για την αυτοδυναμία στη
δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με την ενισχυμένη.

Η
νόσος Covid-19 έφερε τεράστια αναστάτωση
στα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις των κρα-
τών-μελών της ΕΕ αδυνατούν να αντιμετωπί-

σουν τα οικονομικά προβλήματα. Υπέρογκες αυξήσεις,
φυσικές καταστροφές, έλλειψη χρηματοδοτικών εργα-
λείων δημιουργούν αποπνικτικό κλίμα στην αγορά.

Η πατρίδα μας καλείται να αντιμετωπίσει με ευελιξία
και αποφασιστικότητα τη μεγάλη κρίση και οι τράπεζες
δείχνουν για μία ακόμη φορά απρόθυμες να στηρίξουν
τις επιχειρήσεις. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι πολλών
υπουργείων έδειξαν ατολμία και έλλειψη management
να διαχειριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας
και άφησαν εκτεθειμένο τον πρωθυπουργό. 

Ο λαός δεν αντέχει άλλες αυξήσεις σε ρεύμα, αέριο
και είδη πρώτης ανάγκης. Οι επενδύσεις καθυστερούν
και ο τουρισμός, για μία ακόμη χρονιά, ίσως αποτελέσει
τη σανίδα σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας. 

Ενώ το 2022 ήταν μια χρονιά ισχυρής οικονομικής

ανάκαμψης, η ανάκαμψη αυτή ούτε καθολική ήταν ούτε
ολοκληρωμένη. Μετά την επιθετική στάση της προ-
έδρου της ΕΚΤ κ. Κριστίν Λαγκάρντ, οι αγορές περιμέ-
νουν τώρα πως το τελικό σημείο για την ΕΚΤ σε ό,τι αφο-
ρά τις αυξήσεις επιτοκίων θα είναι υψηλότερο του ανα-
μενόμενου. Τα υψηλότερα επιτόκια, μια ύφεση και η
ποσοτική σύσφιξη θα αυξήσουν τις πιέσεις στις αποδό-
σεις των ομολόγων της περιφέρειας. 

Οι αγορές αναμένουν πως το Fed Funds Rate θα κο-
ρυφωθεί στο 4,9% στο πρώτο ήμισυ του 2023 και στη συ-
νέχεια θα μειωθεί στο 4,7% τον Σεπτέμβριο και στο 4,4%
τον Δεκέμβριο. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα των μελών
της Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς πιστεύει πως το επιτό-
κιο θα βρεθεί στο τέλος της χρονιάς στο 5%.

Οι συνθήκες για εκεχειρία με διάρκεια ανάμεσα
σε Ρωσία και Ουκρανία ή ένας επίσημος ειρηνευτι-
κός διακανονισμός είναι πολύ δύσκολο να υπάρ-
ξουν το 2023. Το πάγωμα των τωρινών θέσεων δεν

θα ικανοποιούσε ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν θα εξα-

πολύσει ένα μπαράζ μεθόδων, θεμιτών και αθέμιτων,
για να κρατηθεί στην εξουσία παρά τη φθίνουσα δημο-
φιλία του. Η ανανέωση της θητείας του για μια τρίτη δε-
καετία θα έχει συνέπειες για την ήδη προβληματική οι-
κονομία της χώρας, θα επιδεινώσει την πτώση στο βιο-
τικό επίπεδο και θα θέσει περαιτέρω περιορισμούς στις
προσωπικές ελευθερίες. 

Η Ελλάδα καλείται να βελτιώσει τις επιδόσεις της στο
μεταβαλλόμενο παγκόσμιο σκηνικό, όχι με μέτρα
ασφυξίας και επιδοτήσεων, αλλά με μια σύγχρονη και
ευέλικτη οικονομική πολιτική που θα δημιουργεί ανά-
πτυξη και ευημερία. 

Οι εθνικές εκλογές θα δώσουν το έναυσμα για συνεν-
νόηση και συνεργασία. Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και να
ακούσουν καλά τη γνώμη των πολιτών. 

Τι κρύβεται πίσω από την «γκρίζα ζώνη» 
των αναποφάσιστων

Η ελληνική οικονομία να αναδείξει 
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Το μυστήριο που κρύβεται πίσω από
τους ψηφοφόρους της ζώνης των
αναποφάσιστων δεν εξαντλείται 

στη σύγκριση Μητσοτάκη - Τσίπρα
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Y
στερα από σκληρή επιδίωξη μηδε-
νικά κρούσματα κορονοϊού, η Κίνα
έχει πλέον χαλαρώσει πολλούς πε-
ριορισμούς, συμπεριλαμβανομέ-

νης της καραντίνας για τους ταξιδιώτες.
Ωστόσο, ορισμένοι εμπειρογνώμονες εκ-
φράζουν ανησυχίες πως η στροφή αυτή
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Μέχρι πρόσφατα η Κίνα ακολουθούσε μια
πολιτική μηδενικής ανοχής, με αυστηρά
λουκέτα και καραντίνα σε όσους βρέθηκαν
θετικοί και στις στενές επαφές τους. Ωστόσο,
πρόσφατα έκανε μια απότομη στροφή, εγκα-
ταλείποντας πολλούς -αν όχι όλους- από
τους περιορισμούς της, προφανώς ως «λύ-
ση» στις διαμαρτυρίες των πολιτών. Μεταξύ
των μέτρων που έχει καταργήσει είναι η
χρήση της εφαρμογής που «παρακολουθού-
σε» τις κινήσεις των πολιτών, ενώ οι περιορι-
σμοί στα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας
έχουν επίσης αρθεί. Η κυβέρνηση επέτρεψε
στους ανθρώπους με κορονοϊό να μπαίνουν
σε καραντίνα στο σπίτι και δήλωσε πως από
τις αρχές Ιανουαρίου όσοι εισέρχονται στη
χώρα δεν θα χρειάζεται πλέον να μπαίνουν
σε υποχρεωτική καραντίνα.

Η Κίνα βιώνει ένα μεγάλο κύμα μολύνσε-
ων από την Covid-19, με αναφορές για νοσο-
κομεία που δέχονται έντονη πίεση. Ωστόσο,
είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόσοι θάνατοι
υπάρχουν: την περασμένη εβδομάδα η Κίνα
άλλαξε τον ορισμό των θανάτων από Covid,
έτσι ώστε μόνο οι ασθενείς με τον ιό που πε-
θαίνουν λόγω πνευμονίας και αναπνευστι-
κής ανεπάρκειας να πληρούν πλέον τα κρι-
τήρια, όπως γράφει η «Guardian».

Λίγοι νοσήσαντες, υποτονική
εκστρατεία εμβολιασμού 

Γιατί η Κίνα βιώνει ένα τόσο δύσκολο κύ-
μα; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που απαντούν
στο ερώτημα. Η χαλάρωση των περιορισμών
έδωσε στον ιό μεγαλύτερη ευκαιρία να εξα-
πλωθεί και η υποτονική εκστρατεία εμβο-
λιασμού της Κίνας -σε συνδυασμό με τη
χρήση ενός λιγότερο αποτελεσματικού εμ-
βολίου από εκείνα που αναπτύχθηκαν στη
Δύση- σημαίνει πως ο πληθυσμός έχει μι-

κρή προστασία και πολλοί ευάλωτοι άνθρω-
ποι εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Επιπλέ-
ον, οι αυστηροί περιορισμοί που εφαρμόζον-
ταν προηγουμένως σημαίνουν ότι λίγοι άν-
θρωποι έχουν νοσήσει από κορονοϊό στο πα-
ρελθόν. Κατά συνέπεια, υπάρχει μικρή φυ-
σική ανοσία κατά το σημερινό κύμα. Ως απο-
τέλεσμα όλων αυτών, πολλοί άνθρωποι νο-
σούν τώρα από Covid-19 και χρειάζονται νο-
σοκομειακή περίθαλψη, οδηγώντας σε αυ-
ξανόμενη πίεση στα συστήματα υγειονομι-
κής περίθαλψης.

«Η ξαφνική αλλαγή της πολιτικής είναι σί-
γουρα ανησυχητική για την Κίνα. Το γεγονός
ότι πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν νοσήσει από
Covid-19, καθώς και η χαμηλότερη πρόσλη-
ψη εμβολίων/ενισχυτικών, ιδίως στις ευά-
λωτες ηλικιακές ομάδες, σημαίνει ότι υπάρ-
χει χαμηλότερη συνολική ανοσία, ιδίως στις
ευάλωτες ομάδες, σε σχέση με τον υπόλοιπο
κόσμο αυτή τη στιγμή», δήλωσε η δρ Έμα
Χόντκροφτ, μοριακή επιδημιολόγος στο Πα-
νεπιστήμιο της Βέρνης και στο Πανεπιστήμιο
της Γενεύης στην Ελβετία.

Μια άλλη ανησυχία επικεντρώνεται στην
έλλειψη διαφάνειας γύρω από τις επιπτώ-
σεις του τρέχοντος κύματος στην Κίνα και τις
αλλαγές στη γενετική του ιού. «Τα ποσοστά
μόλυνσης στην Κίνα είναι πολύ υψηλά και
δεν ξέρουμε ποιες παραλλαγές κυκλοφο-
ρούν εκεί και την έκταση της μόλυνσης», δή-

λωσε ο καθηγητής Ρόουλαντ Κάο του Πανε-
πιστημίου του Εδιμβούργου.

Μόνο 13 νεκροί 
επισήμως τον Δεκέμβριο

Πόσα κρούσματα και θάνατοι από Covid-
19 υπάρχουν στην Κίνα; Επισήμως, υπήρ-
ξαν μόνο 13 θάνατοι από Covid-19 κατά τη
διάρκεια του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η Κίνα
έχει περιορισμένα κριτήρια για την επιβε-
βαίωση των θανάτων Covid-19, τα οποία
περιλαμβάνουν μόνο όσους πεθαίνουν
άμεσα από αναπνευστικές ασθένειες που
προκαλούνται από τον κορονοϊό και όχι θα-
νάτους που προκαλούνται από παρενέρ-
γειές του. «Η μέθοδος καταμέτρησης δεν
ανταποκρίνεται στις οδηγίες του ΠΟΥ και
οδηγεί σε έναν αριθμό που είναι πολύ κάτω
από τον αριθμό των θανάτων σε πολλές άλ-
λες χώρες», γράφει το BBC. 

Η βρετανική εταιρεία ερευνών Airfinity
ανέφερε πως το μοντέλο της εκτιμά ότι τα
κρούσματα στην Κίνα θα μπορού-
σαν να φτάσουν πάνω από 3 εκα-
τομμύρια την ημέρα τον Ιανουά-
ριο και θεωρεί πως περίπου
9.000 άνθρωποι πεθαίνουν πι-
θανότατα καθημερινά στην Κίνα
από Covid-19, καθώς αυξάνονται
οι λοιμώξεις στην πολυπληθέστε-
ρη χώρα του κόσμου.

Μια νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊ-
ού, η ΧΒΒ.1.5, η οποία εξαπλώνεται με
ταχύ ρυθμό σε ολοένα περισσότερες
χώρες και τείνει να γίνει κυρίαρχη, εί-
ναι η πιο μεταδοτική που έχει εμφανι-
στεί μέχρι σήμερα. Η επιδημιολόγος δρ
Μαρία βαν Κερκχόβε του ΠΟΥ δήλωσε
ότι η νέα υποπαραλλαγή της Όμικρον
έχει ήδη ανιχνευθεί σε 29 χώρες και
πιθανώς υπάρχει σε ακόμη περισσότε-
ρες. Το νέο στέλεχος διαθέτει μεταλλά-
ξεις που του επιτρέπουν να μολύνει
γρήγορα και να πολλαπλασιάζεται.
«Ανησυχούμε για το πλεονέκτημά της
στη μετάδοση. Ιδίως σε μερικές χώρες
της Ευρώπης και στη Βόρεια Αμερική,
κυρίως στις Βορειοανατολικές ΗΠΑ, η
ΧΒΒ.1.5 έχει γρήγορα αντικαταστήσει
άλλες παραλλαγές που κυκλοφορού-
σαν», ανέφερε η ίδια και επεσήμανε
ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα
από τον ΠΟΥ μια αξιολόγηση κινδύνου
για τη ΧΒΒ.1.5. Σήμερα εκτιμάται ότι
εξαιτίας αυτής της μετάλλαξης οι μο-
λύνσεις στις ΗΠΑ διπλασιάζονται κάθε
περίπου δύο εβδομάδες. Αν και πιο με-
ταδοτική, είναι ακόμα ασαφές κατά πό-
σο η ΧΒΒ.1.5 είναι και πιο επικίνδυνη

από άποψη συμπτωμάτων και
σοβαρότητας νόσησης.

Βρετανοί επιστήμονες
θεωρούν πιθανό -αν
όχι βέβαιο- ότι η
ΧΒΒ.1.5 θα πυροδο-
τήσει ένα νέο κύμα

Covid-19 έως το τέ-
λος Ιανουαρίου. 

ΠΟΥ: Συναγερμός για
την πιο μεταδοτική
μετάλλαξη… ever 

Πώς η χαλάρωση
των μέτρων έφερε
τα νέα… κινέζικα
βασανιστήρια

Γύρισε μπούμερανγκ 
στον «κόκκινο δράκο» 
η απότομη στροφή από 
την πολιτική της μηδενικής
ανοχής με αυστηρά λουκέτα
και καραντίνα στην άρση
όλων των περιορισμών 



Μ
εγάλη αίσθηση έχει προ-
καλέσει στην Ελλάδα και
το εξωτερικό η δήλωση
του αρχηγού των μυστι-

κών υπηρεσιών του ουκρανικού στρα-
τού Κίρλο Μπουντάνοφ (μικρή φωτό), ο
οποίος είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν θα πεθάνει πολύ σύν-
τομα, καθώς πάσχει από καρκίνο. Η δή-
λωση αυτή έγινε στο αμερικανικό δίκτυο
ABC και το ερώτημα είναι αν έχει πλη-
ροφορίες που προέρχονται από τον στε-
νό κύκλο του Πούτιν. 

Την ίδια ώρα, το γερμανικό ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο Berlingske φιλοξενεί
δηλώσεις πράκτορα της Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών της Δανίας FE, που κατονομά-
ζεται μόνο ως Joakim και ο οποίος δήλω-
σε ότι ο Ρώσος πρόεδρος πάσχει επίσης
από χρόνιους πόνους: «Πρόκειται για χρό-
νιους πόνους. Υποφέρει εδώ και αρκετό
καιρό. Για αυτό τείνει να κάθεται και να
πιάνει σφικτά τα πράγματα. Το κάνει για να
απαλύνει τον πόνο».

Οι Μυστικές Υπηρεσίες της Δανίας εκτι-
μούν πως του χορηγήθηκαν ισχυρά φάρ-
μακα για να εξαλείψει τον πόνο, που μπο-
ρεί να οφείλεται σε πτώση ή αθλητικό
τραυματισμό.

Ύποπτα σημάδια
Στο παρελθόν υπήρξαν φήμες ότι ο

Πούτιν έχει προβλήματα με την υγεία του,
όταν κάμερα εντόπισε στο χέρι του ύποπτα
σημάδια από ενδοφλέβια θεραπεία, με
δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι πάσχει
από καρκίνο ή άλλες σοβαρές νόσους,
όπως Πάρκινσον.

Τότε, μάλιστα, ο ανταποκριτής της ου-
κρανικής εφημερίδας «Kyiv Post» Τζέι-
σον Τζέι Σμαρτ μοιράστηκε βίντεο στο
Twitter, υποστηρίζοντας ότι τα βίντεο που
κυκλοφόρησαν από τα ρωσικά ΜΜΕ δεί-
χνουν ότι θα μπορούσε να είναι σημάδια
ενδοφλέβιας ένεσης στο χέρι του. 

Τον περασμένο Ιούνιο, το «Newsweek»

είχε δημοσιεύσει πληροφορία ότι έχει
καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο επικα-
λούμενο απόρρητη έκθεση των μυστικών
υπηρεσιών των ΗΠΑ και ότι εισήχθη μυ-
στικά σε νοσοκομείο για θεραπεία τον
Απρίλιο, δύο μήνες μετά το ξέσπασμα του
πολέμου στην Ουκρανία.

Σε σανατόριο
Αλλά και ο πρώην επικεφαλής της MI6,

σερ Ρίτσαρντ Ντίρλοβ, είχε δηλώσει ότι «ο

Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να εισαχθεί

σε σανατόριο και ότι θα έχει αποχωρήσει

μέχρι το 2023 από την εξουσία, λόγω ια-

τρικών προβλημάτων».

ΡΡεπουμπλικανικό
αδιέξοδο για εκλογή
προέδρου στη Βουλή
των Αντιπροσώπων

Είναι η πρώτη φορά από το 1923
που δεν εξελέγη νέος πρόεδρος στη
Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ
από την πρώτη ημέρα. Έπειτα από έξι
ψηφοφορίες, οι Ρεπουμπλικάνοι
ακόμη δεν έχουν καταφέρει να εκλέ-
ξουν πρόεδρο στη Βουλή, καθώς 20
από τους βουλευτές τους επιμένουν
να απορρίπτουν τον Κέβιν Μακάρθι
από την Καλιφόρνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους 20
Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που
έχουν διαφοροποιηθεί να στηρίξουν
τον Μακάρθι, ωστόσο εκείνοι δεν
συμφώνησαν, διότι και οι είκοσι θέ-
λουν για πρόεδρο έναν άλλο Ρεπουμ-
πλικάνο: τον Μπάιρον Ντόναλντς από
τη Φλόριντα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν συ-
νολικά 222 έδρες στη Βουλή. Για να
εκλεγεί πρόεδρος ο Μακάρθι, χρει-
άζεται να τον στηρίξουν 218 βουλευ-
τές. Αυτό σημαίνει ότι όποιος και να
κερδίσει αυτή τη δύσκολη μάχη για τη
θέση του προέδρου της Βουλής θα
αντιμετωπίσει έντονες επιφυλάξεις
όταν θα προσπαθεί να δρομολογήσει
νομοσχέδια.

Υπενθυμίζεται ότι στις ενδιάμεσες
εκλογές του Νοεμβρίου οι Ρεπουμ-
πλικάνοι έχασαν την υποστήριξη
των ανεξάρτητων και μετριοπαθών
ψηφοφόρων, κάτι που τους κόστισε
σημαντικά σε αρκετές εκλογικές
περιφέρειες. 
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Δήλωση-βόμβα από τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών
της Ουκρανίας, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος 

πάσχει από καρκίνο και… μετράει μέρες

Το Κίεβο «πεθαίνει» τον Πούτιν

H είδηση μοιάζει απίστευτη, κυρίως διότι οι ΗΠΑ έχουν
επιβάλει εδώ και χρόνια σκληρούς περιορισμούς και κυ-
ρώσεις στον έλεγχο των εξαγωγών, για να εμποδίσουν το
Ιράν να αποκτήσει υλικά πρώτης γραμμής. Παρ’ όλα αυτά,
σύμφωνα με το CNN, ανταλλακτικά κατασκευασμένα κυ-
ρίως από αμερικανικές εταιρείες βρέθηκαν μέσα σε ιρανι-
κό drone που καταρρίφθηκε στην Ουκρανία το φθινόπωρο.
Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο που επικαλείται έρευνα

του Λευκού Οίκου, από τα 52 εξαρτήματα που αφαίρεσαν οι
Ουκρανοί από το ιρανικό drone Shahed-136, τα 40, δηλαδή
το 77%, φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί από 13 διαφορετι-
κές αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις κυ-
ρώσεις, το Ιράν εξακολουθεί να βρίσκει εμπορικά διαθέσι-
μη τεχνολογία. Για παράδειγμα, η εταιρεία που κατασκεύα-
σε το drone που καταρρίφθηκε, η Iran Aircraft Manufactur-

ing Industries Corporation, βρίσκεται υπό αμερικανικές
κυρώσεις από το 2008. Αυτό αποτελεί ένα χτύπημα στον
Αμερικανό πρόεδρο, διότι αποδεικνύεται ότι οι Ιρανοί μπο-
ρούν να ιδρύσουν εταιρείες-βιτρίνες για να αγοράσουν τον
εξοπλισμό και να αποφύγουν τις κυρώσεις και ότι ο έλεγ-
χος για το πού καταλήγουν αυτά τα πανταχού παρόντα
εξαρτήματα στην παγκόσμια αγορά είναι συχνά πολύ δύ-
σκολος για τους κατασκευαστές. 

Ποιο εμπάργκο; Ιρανικό drone με ανταλλακτικά made in USA!

Εκεχειρία λόγω 
Χριστουγέννων

Κατάπαυση πυρός για 36 ώρες με εντολή
Πούτιν στον πόλεμο της Ουκρανίας από σή-
μερα το μεσημέρι (12.00) έως τα μεσάνυχτα
του Σαββάτου, λόγω του εορτασμού των Χρι-
στουγέννων. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί σε Ρω-
σία και Ουκρανία είναι παλαιοημερολογίτες
και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 6 και 7
Ιανουαρίου. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη
φορά από την αρχή του πολέμου στις 24 Φε-
βρουαρίου που δίνεται εντολή από τη Μόσχα
για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο. 



Ν
έα διχογνωμία προκλήθηκε
χθες μεταξύ σεισμολόγων για
τον νέο σεισμό που σημειώθη-
κε το βράδυ της Τετάρτης στην

Εύβοια, όπου το τελευταίο διάστημα πα-
ρατηρείται μεγάλη σεισμική δραστηριότη-
τα. Η καταγραφή του σεισμού έφτασε στα
4,2 Ρίχτερ στην περιοχή Βλαχιάς Κεντρι-
κής Εύβοιας και έγινε αισθητός και στην
Αττική. Ακολούθησαν 14 μετασεισμοί, με
τον μεγαλύτερο να έχει μέγεθος 3 Ρίχτερ.

O διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστι-
τούτου Άκης Τσελέντης (φωτό πάνω) ξε-
καθάρισε με δηλώσεις του στην «Politi-
cal» πως «τα μεγέθη δεν είναι μεγάλα, δεν
χρειάζεται να σπέρνουμε τον πανικό επει-
δή υπάρχουν δύο μικροί σεισμοί σε κοντι-
νή σχετικά απόσταση. Παρακολουθούμε
την εξέλιξη και σύντομα θα έχουμε μια
πιο ξεκάθαρη εικόνα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ
Ευθύμιος Λέκκας (μεσαία φωτό) μιλώντας
στην «Political» ανέφερε πως «δεν υπάρχει
λόγος ανησυχίας». «Πιθανότατα είναι ο με-
τασεισμός που περιμέναμε», μας είπε και
ξεκαθάρισε πως είναι κάτι αναμενόμενο με-
τά τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ με επίκεντρο τα
Ψαχνά στις 28 Δεκεμβρίου που έγινε αισθη-
τός και στην Αττική. Επιπλέον εξήγησε ότι
«δεν είναι από το ίδιο σημείο, είναι πιο βο-
ρειοανατολικά αλλά από τον ίδιο σεισμογό-
νο χώρο και την ίδια ρηξιγενή ζώνη». 

«Υπό αυτή την έννοια είμαστε περισσότε-
ρο ήσυχοι από την εκτόνωση του φαινόμε-
νου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και
πρόσθεσε πως «περιμένουμε να εκτονωθεί
με σεισμούς από 3 Ρίχτερ και κάτω, ώστε να
πούμε ότι τελειώνουμε με αυτό το φαινόμε-
νο». Ανέφερε ακόμη για τον σεισμό των 4,2
Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τε-
τάρτης: «Το χθεσινό γεγονός το είχαμε συμ-
περιλάβει μέσα στις εκτιμήσεις που είχαμε
κάνει» (σ.σ.: στην Επιτροπή Σεισμικού Κιν-
δύνου που συνεδρίασε μετά τα 4,9 Ρίχτερ
στα Ψαχνά).

Νέα εστία
Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπου-

λος (φωτό κάτω) εξέφρασε την ανησυχία
του. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Fa-
cebook, σημείωσε πως πρόκειται για
ενεργοποίηση νέας εστίας στην Εύβοια:
«Σεισμός 22.01 προκαταρκτικού μεγέ-
θους 4,3 (ΕΜSC) στην περιοχή Βλαχιάς
Κεντρικής Εύβοιας, αισθητός και στην Ατ-
τική. Σε προηγούμενη ανάρτησή μου είχα
επισημάνει ότι εκεί έχουμε ενεργοποίηση

νέας εστίας. Μεγάλη προσοχή στην Εύ-
βοια». Ύστερα από λίγες ώρες επανήλθε
γράφοντας: «Νέα εστία σεισμών στην Εύ-
βοια! Σεισμός μεγέθους 3,4 και μερικοί
μικρότεροι έγιναν το ξημέρωμα κοντά στα
Βλαχιά στα βορειοανατολικά από τη Μεσ-
σάπια (Ψαχνά). Στα Ψαχνά η μετασεισμική
ακολουθία συνεχίζεται».

Σε εξέλιξη
Την περασμένη εβδομάδα λόγω της σο-

βαρότητας της κατάστασης ύστερα από
εντολή του υπουργού Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστου Στυλιανίδη συνεδρίασε η
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης
Σεισμικού Κινδύνου. Σύμφωνα με τα πο-
ρίσματα της επιτροπής, η εξέλιξη της σει-
σμικής ακολουθίας παρακολουθείται συ-

νεχώς από τα Εθνικά Δίκτυα Σεισμογρά-
φων και Επιταχυνσιογράφων. Σύμφωνα
με τις ανακοινώσεις που έγιναν τότε, «από
την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων
το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη», γεγονός
που δεν επιτρέπει τουλάχιστον μέχρι τώ-
ρα να πει κανείς με σιγουριά ότι τα 4,9 Ρί-
χτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Πάντως οι δε-
κάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί
αξιολογούνται ως μια πρώτη θετική εξέλι-
ξη από τους σεισμολόγους.

Οι ειδικοί προτείνουν στους κατοίκους
της Εύβοιας να είναι ιδιαίτερα επιφυλα-
κτικοί και προσεκτικοί τις επόμενες ημέ-
ρες. Από την Πολιτική Προστασία γίνονται
ισχυρές συστάσεις: να αποφεύγουν την
είσοδο και την παραμονή τους σε κτίρια
που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή είναι

κατασκευές υψηλής τρωτότητας και να
επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη
μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό,
για την προστασία τους από πτώση αντι-
κειμένων ή άλλων δομικών στοιχείων. 

Την περασμένη εβδομάδα είχε πραγ-
ματοποιηθεί σύσκεψη στην Εύβοια με
τους αρμόδιους φορείς. Όπως σημει-
ώθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
από το σύνολο των φορέων, «θα διατηρή-
σουν αυξημένη ετοιμότητα» και ύστερα
από εντολές που έχουν δοθεί από το αρ-
χηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος το
σύνολο των δυνάμεων της Πυροσβεστι-
κής θα συνεχίσει περιπολίες στην ευρύ-
τερη περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας,
όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστω-
θεί σοβαρά προβλήματα. 
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Οι σεισμολόγοι διαφωνούν μετά το νέο 
χτύπημα του Εγκέλαδου και συστήνουν 
προσοχή στους κατοίκους

Ρίχτερ διχασμού
και... πανικού
για την Εύβοια!

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
δίνει ο 6χρονος Θωμάς από τα Γρεβενά, ο
οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς και νο-
σηλεύεται στη ΜΕΘ στο Ρίο σε κρίσιμη
κατάσταση. Οι γιατροί του νοσοκομείου,
σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλουν
προσπάθειες να αναστρέψουν την κατά-
σταση για τον 6χρονο Θωμά, ο οποίος
αναγκάστηκε να ταξιδέψει από τα Γρεβε-
νά στην Πάτρα. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν
χθες πως το επόμενο 48ωρο θα ήταν ιδι-
αίτερα κρίσιμο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν

χθες πως το παιδί έπαθε ανακοπή ενώ βρι-
σκόταν στο σπίτι του και άμεσα το ΕΚΑΒ στα
Γρεβενά ανέλαβε το περιστατικό. Όπως έγι-
νε γνωστό, οι θεράποντες ιατροί προχώρη-
σαν σε μια διαδικασία «ψύξης» του εγκε-
φάλου (θεραπευτική υποθερμία), ώστε να
τον προφυλάξουν από πιθανές βλάβες λό-
γω της καταστολής, ξεκινώντας θεραπευτι-
κή αγωγή. Επιπρόσθετα στο νοσοκομείο
προχώρησαν σε γονιδιακό έλεγχο για να
διαπιστωθεί η αιτία της ανακοπής και έχουν
σταλεί τα δείγματα στην Αθήνα.

Μ.Σ. 

Σε συμπληρωματική κατάθεση στις
Αρχές προχώρησε ο ιδιοκτήτης του γυ-
μναστηρίου όπου έχασε τη ζωή του ο
ανήλικος πυγμάχος Βασίλης Τόπαλος
έπειτα από αγώνα σπάρινγκ. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός είχε
λιποθυμήσει ακόμη μία φορά στο γυ-
μναστήριο. Όπως προέκυψε από την ια-
τροδικαστική εξέταση, το αιμάτωμα που
προκάλεσε τον θανατηφόρο τραυματι-
σμό του Βασίλη Τόπαλου δημιουργήθη-
κε στον δεξιό κρόταφο και σε μέρος του
δεξιού τμήματος του εγκεφάλου.

Από χθες οι αρμόδιοι ιατροδικαστές

ψάχνουν αν το αιμάτωμα προκλήθηκε
κατά την πτώση του όταν λιποθύμησε ή
στον αγώνα προπόνησης που έδωσε λί-
γο νωρίτερα με Γεωργιανό πυγμάχο ή
τις προηγούμενες μέρες.

Από τις καταθέσεις των συγγενών του
16χρονου αλλά και όσων ήταν στο γυ-
μναστήριο προέκυψε πως ο νεαρός
αθλητής δεν ένιωθε καλά, πήγε στην
τουαλέτα και εκεί λιποθύμησε. Σημει-
ώνεται πως ο άτυχος αθλητής είχε δια-
κομιστεί από τις 16 Δεκεμβρίου 2022
στο Τζάνειο νοσοκομείο στον Πειραιά.

Μ.Σ. 

Ο άτυχος Βασίλης Τόπαλος είχε
λιποθυμήσει ξανά στο γυμναστήριο

«O
λο αυτό ήταν μια πλά-
κα. Ένα παιδικό παι-
χνίδι, άρχισε με διά-
φορα πειράγματα με-

ταξύ μας πάνω από τα ρούχα. Μου έχει
συμβεί και σε εμένα. Και πριν και μετά
το βίντεο, αλλά δεν με πόνεσαν τα παι-
διά». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε
στους αστυνομικούς της Ασφάλειας τις
αποτρόπαιες πράξεις ένας από τους
ανήλικους δράστες που κατηγορούνται
για τον βιασμό και τον βασανισμό ενός
συμμαθητή τους μέσα σε ένα εγκαταλε-
λειμμένο σπίτι στο Ίλιον. 

«Με πόναγε…»
Η δικογραφία για την υπόθεση αλλά

και η περιγραφή του θύματος συγκλο-
νίζουν. «Όταν τα θυμάμαι και πάω να μι-
λήσω για αυτά που μου έκαναν, όταν
επίσης μίλαγα με τους γονείς μου για
αυτά, ένιωθα μια θολούρα στο κεφάλι
μου. Δεν μπορούσα να θυμηθώ καλά τι
είχε συμβεί. Ένιωθα έναν κόμπο μέσα
μου και με πονούσε αυτό το θέμα. Επί-
σης, κάποια βράδια δεν μπορούσα να
κοιμηθώ επειδή το σκεφτόμουν και
έκλαιγα μόνος μου. Γενικά ένιωθα άγ-
χος και νευρίαζα με τον εαυτό μου που
δεν μπορούσα να κάνω κάτι εκείνη τη

στιγμή. Δεν θέλω ούτε να τους δω
μπροστά μου γιατί δεν ξέρω με τι ύφος
θα τους αντικρίσω», είπε ο ανήλικος
στους αστυνομικούς.

«Πολύ κάθεσαι...»
Το θύμα θυμήθηκε και τον τρόπο με

τον οποίο ξεκινούσαν οι βιασμοί του από
τους συμμαθητές του: «Έτσι όπως καθό-
μασταν όλοι μαζί και ήμασταν σαν παρέα
και συζητάγαμε και κάναμε τις πλάκες
μας. Βρισκόμασταν σε ένα σπίτι της για-
γιάς του Κώστα που έχει πεθάνει. Όλο
αυτό το γνώριζαν οι γονείς μου και οι γο-
νείς των παιδιών. [….] Μου λέγανε “πολύ
κάθεσαι, πολύ κάθεσαι”… “Πολύ κάθε-
σαι”. Όταν το έλεγαν αυτό, σήμαινε ότι
πήγαιναν να το κάνουνε. Με έχουν βαρέ-
σει. Όταν σταματούσαν, καθόμουν πέντε
δέκα λεπτά να ηρεμήσω και μετά έφευ-
γα. Δεν ήθελα να κάτσω μαζί τους. Αυτοί
λέγανε “κάτσε, δεν θα το ξανακάνουμε”,
αλλά εγώ έφευγα».

«Μια πλάκα»
Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στη δι-

κογραφία της υπόθεσης, οι ανήλικοι
δράστες στις απολογίες τους ανέφεραν
πως όλα ήταν «μια πλάκα». «Το πρώτο
περιστατικό έγινε στα μέσα Νοεμβρίου
και ξεκίνησε με ένα απλό πείραγμα με-
ταξύ όλων, όπως συνηθίζαμε να κάνουμε
τις φορές που βρισκόμασταν στα πλαίσια
της μεταξύ μας παρέας και του ελεύθε-
ρου χρόνου μας», είπε ο 15χρονος που
τράβηξε βίντεο.

«Ήταν σαν παιχνίδι,
βίασαν και μένα»

Μαρτυρίες-σοκ  στη δικογραφία 
για την κακοποίηση  του 15χρονου 

από τη συμμορία 
των συνομηλίκων του στο Ίλιον

Αγωνία για 6χρονο που υπέστη
ανακοπή και νοσηλεύεται στο Ρίο

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Σ
αρωτικές είναι οι αλλαγές που έχει
επιφέρει στην «Κιβωτό του Κό-
σμου» η νέα διοίκηση υπό την Αλε-
ξάνδρα Μαρτίνου (μικρή φωτό), η

οποία σε ανακοίνωσή της για τα όσα έχουν
γίνει μέσα σε έναν μήνα αλλά και όσα θα λά-
βουν χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα
επισημαίνει ότι «στόχος μας είναι, στο άμε-
σο μέλλον, η “Κιβωτός” να καταστεί μια σύγ-
χρονη και διαφανής οργάνωση παιδικής
προστασίας».

Από την πρώτη στιγμή που η Δικαιοσύνη
προχώρησε στον ορισμό νέου, προσωρινού,
διοικητικού συμβουλίου, κατέστη σαφές ότι
λέξη-κλειδί θα είναι η «διαφάνεια»: τόσο
στη διαβίωση των φιλοξενούμενων παιδιών
όσο και στη διαχείριση των οικονομικών.
Άλλωστε και για τα δύο είναι υπό διερεύνη-
ση από τις Αρχές ο ιδρυτής της ΜΚΟ πατέ-
ρας Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα
του Σταματία Γεωργαντή και οι πρώην κορυ-
φαίοι συνεργάτες τους (σ.σ.: που έχουν και
αυτοί αποπεμφθεί από το ΔΣ). Στόχος, όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση της κ. Μαρτί-
νου, είναι «η “Κιβωτός” να λειτουργεί εξυπη-
ρετώντας στον βέλτιστο βαθμό τις ανάγκες
των φιλοξενούμενων παιδιών», ενώ προτε-
ραιότητα της διοίκησης υπό την προεδρία
της είναι «να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα
μεγαλώνουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Οι 10 δράσεις του ΔΣ
� Πραγματοποίησε επισκέψεις σε όλες τις
κατά τόπους δομές της οργάνωσης με σκο-
πό να γνωρίσει από κοντά τα φιλοξενούμενα
παιδιά και να συζητήσει με τους υπευθύ-

νους και το προσωπικό της κάθε στέγης.
� Κατέγραψε τις ανάγκες όλων των δομών
και κάλυψε τις άμεσες ανάγκες τους σε τρό-
φιμα, καύσιμα και εξοπλισμό, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.
� Προχώρησε στην καταγραφή του ανθρώ-
πινου δυναμικού των δομών.
� Εντόπισε ανάγκες σε εξειδικευμένο προ-
σωπικό για τη διασφάλιση της ορθής καθη-
μερινής λειτουργίας όλων των δομών καθώς
και την επιστημονική τους πλαισίωση, στη-
ριζόμενη στα διεθνή παιδαγωγικά πρωτό-
κολλα και τα πρωτόκολλα λειτουργίας των

δομών παιδικής προστασίας.
� Προέβη σε πρόσληψη διοικητικού προ-
σωπικού και υπευθύνου κοινωνικής υπηρε-
σίας.
� Στελέχωσε τις δομές του Πειραιά, της Χίου
και του Βόλου με κοινωνικούς λειτουργούς.
� Ξεκίνησε τη διαδικασία εξορθολογισμού
της διοικητικής δομής του οργανισμού.
� Προχωράει τις διαδικασίες για αδειοδότη-
ση της λειτουργίας των δομών.
� Είναι στη διαδικασία καταγραφής της κι-
νητής και της ακίνητης περιουσίας της.
� Υλοποιεί οικονομικό έλεγχο με την ευγε-

νική υποστήριξη της εταιρείας Price Water
house Coopers.

Στον ανακριτή
Ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου έχει

κληθεί για ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος
για τη διάπραξη κακουργηματικής ασέλγει-
ας σε βάρος δύο ανηλίκων φιλοξενούμενων
στην «Κιβωτό του Κόσμου». Η συγκεκριμέ-
νη κλήση ήρθε έπειτα και από τη δεύτερη
κατάθεση ενός 19χρονου σήμερα αγοριού,
αλλά και ενός 15χρονου πρώην φιλοξενού-
μενου στη δομή του Βόλου. Ο ιδρυτής της
ΜΚΟ, τέλος, σε δηλώσεις του εξέφρασε την
πίστη του στη Δικαιοσύνη και τόνισε ότι
«έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Είμαι
λειτουργός του Υψίστου και είμαι έτοιμος να
αποδεχτώ ό,τι ο Θεός επιτρέψει είτε κατά
παραχώρηση είτε κατά ευλογία». 
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ξαναφουντώνει ο κορονοϊός (142 θάνατοι σε μία εβδομάδα) και «θερίζει» η γρίπη
Αύξηση σε όλους τους αναπνευστικούς ιούς, τη γρίπη και

τη νόσο Covid-19 καταγράφεται στην έκθεση του ΕΟΔΥ για
τη βδομάδα που αφορούσε την εορταστική περίοδο
26/12/22-1/1/23. 

Οι επισκέψεις στον γιατρό για όλες τις ηλικίες με
συμπτώματα γριπώδους συνδρομής έχουν αυξηθεί,
περισσότερο και από την περίοδο προ πανδημίας. Σε
σχέση με τον κορονοϊό, έχουμε αύξηση κρουσμάτων,
με 119 συνανθρώπους μας στις ΜΕΘ και 142 θανάτους
ηλικίας από 2 έως 102 ετών. 

Σε σχέση με τη γρίπη παρατηρείται επίσης μεγάλη
αύξηση, ένα νέο κρούσμα σε ΜΕΘ αυτή τη βδομάδα
και τρεις νέους θανάτους. Από την έναρξη καταγραφής της
γρίπης μέχρι σήμερα 27 άτομα έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ και
έξι άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. 

Μέτρα του ΕΟΔΥ για την Κίνα
Αναφορικά με την επιδημιολογική κατάσταση της πανδη-

μίας Covid-19 στην Κίνα και την αντιμετώπισή της και σε συ-
νέχεια των συστάσεων της αρμόδιας επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προληπτικά μέτρα που
προτείνονται από τον ΕΟΔΥ για τη χώρα μας είναι τα
ακόλουθα: 
� Υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος
διαγνωστικού ελέγχου (αντιγονικό τεστ ταχείας ανί-
χνευσης ή μοριακού ελέγχου) όλων των ταξιδιωτών
των απευθείας πτήσεων από Κίνα, 48 ώρες πριν από
την αναχώρησή τους.

� Πραγματοποίηση γονιδιωματικής επιτήρησης του
SARS-CoV-2 σε λύματα αεροπλάνων που αφορούν απευ-
θείας πτήσεις από την Κίνα, καθώς και σε αστικά λύματα

του αερολιμένα Αθηνών.
� Ενίσχυση της γονιδιωματικής επιτήρησης του SARS-CoV-2
στην κοινότητα για την επιτήρηση και έγκαιρη ανίχνευση τυ-
χόν νέων παραλλαγών.
� Σύσταση για χρήση μάσκας υψηλής προστασίας
N95/KN95/FFP2 σε επιβάτες διεθνών πτήσεων με προορι-
σμό τη χώρα μας από αρχικό προορισμό την Κίνα. Σύσταση
για χρήση μάσκας γενικότερα σε χώρους αεροδρομίων για
όλους τους ταξιδιώτες ανεξαρτήτως προορισμού, το προ-
σωπικό αεροδρομίων και τους εργαζόμενους σε αεροπο-
ρικές εταιρείες.
� Σύσταση για εμβολιασμό με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού για βασικό σχήμα και αναμνηστικές δόσεις εμβο-
λιασμού έναντι του SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. 

Εκ βάθρων αλλαγές στη ΜΚΟ του σκανδάλου από 
τη νέα διοίκηση υπό την Αλεξάνδρα Μαρτίνου

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 

Ώρα «διαφάνειας»



«Περνάει» ο Σακισλόγλου  
Στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης φαίνε-

ται να περνάει η περίπτωση του Άκη Σακισλό-
γλου για τον κεντρικό δήμο. Οι θετικές γνώμες
όσο περνούν οι μέρες αυξάνονται, αναγνωρί-
ζοντας τον δημόσιο λόγο του κατά της διοίκησης
Ζέρβα και την επιρροή που μπορεί να έχει στο
αριστερό ακροατήριο. Το ερώτημα, βέβαια, είναι
τι θα αποφασίσουν η Αθήνα και ο Αλέξης Τσί-
πρας που θα έχει τον τελευταίο λόγο.

«Σίγησαν τα τρολ» 
Εντύπωση έκανε σε πολλά στελέχη του ΠΑ-

ΣΟΚ Θεσσαλονίκης η στάση μελών του ΣΥΡΙΖΑ
για την εκτός γραμμής στάση της Κ. Λάσπα για
τις drag queens. Ανέμεναν, όπως λένε, έναν
ορυμαγδό επιθέσεων, αλλά «τα τρολ σίγησαν»,
όπως σχολιάζουν. Την περίοδο του «φλερτ»
συγχωρείς πολλά, το δικό μας σχόλιο…

Φ
ωτιά ξέσπασε τα
ξημερώματα της
Πέμπτης σε ΙΧ
αυτοκίνητο που

ήταν εν κινήσει, έξω από τη
Θεσσαλονίκη. Στις 03.35,
ενώ ο οδηγός του αυτοκινή-
του κινούνταν προς την
Εγνατία οδό, στο ύψος των
Μαλγάρων με κατεύθυνση
προς Θεσσαλονίκη, είδε τη
μηχανή του οχήματός του να
πιάνει φωτιά. Επέδειξε ψυ-
χραιμία, στρίβοντας προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου
ακινητοποιώντας το όχημα και βγήκε γρήγορα καλώντας

την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία. Ευτυχώς δεν υπήρξε
κανένας τραυματισμός ή
επιχείρηση απεγκλωβι-
σμού. Το όχημα κάηκε μερι-
κώς.

Κάτι ανάλογο συνέβη και
στην εθνική οδό Θεσσαλο-
νίκης - Νέων Μουδανιών,
όταν δυο πυροσβέστες με
ένα υδροφόρο όχημα κατέ-
σβησαν φωτιά σε αυτοκίνη-
το που κινούνταν στο ύψος

της Νέας Καλλικράτειας. Δεν υπήρξε τραυματισμός, πα-
ρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Αμέσως μετά τις γιορτές των Φώτων ο πρωθυπουρ-
γός βγαίνει ξανά στον δρόμο, με τις πληροφορίες να
λένε πως στις 14 Ιανουαρίου θα επισκεφθεί την Αλε-
ξανδρούπολη, προκειμένου να εγκαινιάσει την έναρ-

ξη των εργασιών κατασκευής εργοστασίου ηλεκτρο-
παραγωγής μεγάλου ομίλου. Μαζί του θα είναι και ο
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας
Σκρέκας.

Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή ετοιμάζουν πρωθυπουργική υποδοχή

Δίπλα στα ιδρύματα 

«Δίπλα σε κάθε πολίτη» βρέθηκαν τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας
(ΔΕΕΠ) Α’ Θεσσαλονίκης και τις ημέρες των εορ-
τών. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν τον «Φάρο
του Κόσμου» και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσ-
σαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». Εκεί ενημερώθη-
καν από τους αρμόδιους για τον τρόπο λειτουρ-
γίας των ιδρυμάτων, έγινε καταγραφή προβλη-
μάτων και προσφέρθηκαν από τα μέλη της ΔΕΕΠ
είδη ιματισμού και άλλα απαραίτητα είδη πρώτης
ανάγκης. Η προμήθεια των ειδών αυτών έγινε με
οικονομική συνεισφορά των μελών της ΔΕΕΠ και
των βουλευτών της Εκλογικής Περιφέρειας Α’
Θεσσαλονίκης. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ρέκορντμαν 
δράσεων 
ο Καράογλου
Το ρεκόρ των 47 εκδηλώσεων, σε
ολόκληρη τη Β’ Περιφέρεια της
Θεσσαλονίκης, μέσα στο 2022 κατέ-
γραψε ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδω-
ρος Καράογλου, ενώ για τη νέα χρο-
νιά που μόλις ξεκίνησε έχει στο
ημερολόγιό του σημειωμένες ακόμα
18, με επίκεντρο αυτή της 4ης Μαρ-
τίου, την ημέρα της ονομαστικής του
εορτής. 

Ευχετήριο
βίντεο ενότητας
από Σαουλίδη
Τα συγχαρητήρια των συντρόφων
του δέχεται ο Αντώνης Σαουλίδης
για το ευχετήριο βίντεό του για το
2023. Το βίντεο γυρίστηκε σε διάφο-
ρες γειτονιές της Α’ Θεσσαλονίκης,
περιείχε όχι μόνο ευχές αλλά και
πολιτικά μηνύματα ενόψει των
εκλογικών αναμετρήσεων, ενώ ένα
κεντρικό σύνθημα ενότητας στο τέ-
λος από τη γειτονιά όπου γεννήθηκε
και μεγάλωσε έδινε τον τόνο. Νέες προσθήκες 

στην παράταξη 
του Κ. Ζέρβα
Συνεχίζει το «χτίσιμο» της
ομάδας με την οποία θα διεκδι-
κήσει την επανεκλογή του στον
Δήμο Θεσσαλονίκης ο Κων-
σταντίνος Ζέρβας. Αυτή τη φο-
ρά ο δήμαρχος ανακοίνωσε
δέκα πρόσωπα, μεταξύ των
οποίων παλιοί γνώριμοι των
δημοτικών εδράνων (Δαγκλής,
Γωγάκος, Ίνγκα Αβραμίδου,
Βαρσάμη) αλλά και «φρέσκο
αίμα» όπως η δικηγόρος Μα-
ριάννα Βαραδίνη (φωτό).

Μόνος του «παίζει» 
ο Απόστολος Τζιτζικώστας  

«Είναι νωρίς ακόμη να συζητάμε για εκλογές,
έχουμε δουλειά να κάνουμε». Αυτό είναι το μή-
νυμα που στέλνουν οι συνεργάτες του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα, όταν έρχεται η κουβέντα στις
αυτοδιοικητικές κάλπες που θα στηθούν τον
ερχόμενο Οκτώβριο. Η αλήθεια είναι πως ο πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας «παίζει»
μόνος του και λόγω της υψηλής αποδοχής από
τους πολίτες δύσκολα θα βρεθεί αντίπαλος να
τον κοντράρει. 
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Έπιασαν φωτιά δύο αυτοκίνητα εν κινήσει



Τ
έλος στη μεγάλη φασαρία που έχει δημιουργηθεί και
στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την
απόφαση του ΣτΕ για τη σύνθεση των Επιτροπών και τις

αρμοδιότητες βάζει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.
Μιλώντας σε αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ στην περιοχή του
Αμυνταίου Φλώρινας, ξεκαθάρισε ότι στις 17 Ιανουαρίου κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου του
υπουργείου Εσωτερικών για την πολυεπίπεδη εκπαίδευση «θα
φέρουμε τροπολογία με την οποία θα συμμορφωνόμαστε με
την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας».

Όσον αφορά την ουσία των αλλαγών, ο κ. Βορίδης πρόσθεσε
ότι «οι συνθέσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότη-
τας Ζωής θα μείνουν ως έχουν με βάση την ισχύουσα διάταξη,
όμως θα υπάρξει παρέμβασή μας σε σχέση με την κατανομή

των αρμοδιοτήτων, καθώς ορισμένες αρμοδιότητες θα επι-
στρέψουν στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια». Πάν-
τως, ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι πριν από την εισα-
γωγή της τροπολογίας στη Βουλή έχει προγραμματιστεί συ-
νάντηση με τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και
ΕΝΠΕ), όπου θα υπάρξουν ενημέρωση και συζήτηση για τις
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Θυμίζουμε ότι με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των
νόμων με τις οποίες θεσπίστηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότη-
σης των δύο βασικών επιτροπών των δήμων, ώστε να έχει την
πλειοψηφία η παράταξη του δημάρχου. Κατά συνέπεια, είναι
πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι παράνομες τόσο η σύν-
θεση των επιτροπών όσο και οι αποφάσεις που λαμβάνουν. 

«Άνοιγμα» 
για συνεργασίες

Ένα κάλεσμα συνεργασίας ενόψει των δη-
μοτικών εκλογών του Οκτωβρίου έκανε προς
τις άλλες κεντροαριστερές δυνάμεις της αν-
τιπολίτευσης στον Δήμο Αμαρουσίου η «πα-
σοκογενής» επικεφαλής παράταξης της αν-
τιπολίτευσης Μαίρη Διακολιού. Όπως επιση-
μαίνει, σκοπός της πρότασης είναι «η διαφα-
νής διεργασία για τη βήμα βήμα οικοδόμηση
συνθηκών ώστε στις εκλογές του 2023 ο Δή-
μος Αμαρουσίου να έχει μια μεγάλη αλλαγή
πολιτικής». Η πρόταση αυτή έρχεται ακριβώς
τη στιγμή που και η παράταξη του Γιώργου
Καραμέρου βρίσκεται σε αναζήτηση επικε-
φαλής, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς
θα αντιμετωπιστεί. 

ΖΖητά... διόρθωση
Την έντονη δυσαρέσκειά του και τη δια-

φωνία του για την πρόσφατη απόφαση του
ΥΠΟΙΚ για αύξηση των τιμών ζώνης των ακι-
νήτων της πόλης, που φτάνει ακόμη και το
81%, εκφράζει με απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο Γλυφάδας και ζητά τη σημαντική
μείωση στις αντικειμενικές. Θυμίζουμε ότι
από το καλοκαίρι ο Δήμος Γλυφάδας έχει
προχωρήσει σε διαβήματα διαμαρτυρίας
και τώρα καταθέτει αρμοδίως αιτιολογημέ-
νη γνώμη για μείωση των αντικειμενικών
αξιών, τονίζοντας ότι «η φορολογία που έχει
προκύψει είναι δυσβάσταχτη και αναπό-
φευκτα θα οδηγήσει πολλούς στην εκποί-
ηση των ακινήτων τους».

! Έκλεισε μεταγραφή
Μια σημαντική συνεργασία πέτυχε ενόψει των

εκλογών του Οκτωβρίου ο δήμαρχος Κηφισιάς
Γιώργος Θωμάκος, καθώς προσθέτει στο ψηφο-
δέλτιό του την τέως δήμαρχο Εκάλης Βάσω Σπη-
λιωτοπούλου. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η κυ-
ρία Σπηλιωτοπούλου μέσω σελίδας κοινωνικής
δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι αποδέχτηκε την
πρόταση του δημάρχου να βάλει τέλος στην αποχή
της από τα κοινά και να μπει και πάλι στην προσπά-
θεια για την αναβάθμιση της πόλης της Κηφισιάς. 

Βρέθηκε η λύση

Έναν από τους μεγάλους πονοκεφάλους της δη-
μοτικής αρχής του Αγίου Δημητρίου φαίνεται ότι
εξαφανίζει σχετικά έγκαιρα πριν από τις εκλογές η
δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου. Και αυτό καθώς μετά
την ολοκλήρωση των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδι-
κασιών προσυμβατικού ελέγχου, υπογράφηκε από
τη δήμαρχο και τον εκπρόσωπο της μειοδότριας
εταιρείας η σύμβαση για την τοποθέτηση συνθετι-
κού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο, συνο-
λικής αξίας 602.748 ευρώ. Η δαπάνη χρηματοδοτεί-
ται με το ποσό των 535.259,76 ευρώ από την Περι-
φέρεια Αττικής και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το
γήπεδο αναμένεται να λάβει το πιστοποιητικό Fifa
Quality Pro εντός τεσσάρων μηνών. Η ολοκλήρωση
του έργου θα είναι μια ανακούφιση για τη δημοτική
αρχή και τα αθλητικά σωματεία της πόλης, καθώς
μετά το «ναυάγιο» της πρώτης σύμβασης η καθυ-
στέρησή του ήταν πολύ μεγάλη. 
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Πότε έρχεται η τροπολογία για 
τη «συμμόρφωση» στην απόφαση ΣτΕ

Υπουργείο Εσωτερικών

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Στο πλαίσιο της συνδρομής στη διαχείριση εκτάκτων
συμβάντων που προκαλούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας της Αττικής, ο περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης έχει δρομολογήσει τη λειτουργία πλατφόρμας με
γερανό στη λεωφόρο Κηφισού για την ταχεία απομάκρυν-
ση ακινητοποιημένων οχημάτων από διάφορες αιτίες (τρα-
καρίσματα, μηχανικές βλάβες, κ.ά.). Η πλατφόρμα συνεπι-
κουρεί τα οχήματα οδικής ασφάλειας κλειστού τύπου (βαν)
που επιχειρούν -με ιδιαίτερη επιτυχία- στη λεωφόρο Κη-
φισού εδώ και δύο χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρ-
μόδιας διεύθυνσης από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον
Νοέμβριο του 2022, η ομάδα άμεσης επέμβασης της περι-
φέρειας έχει συμβάλει στη διαχείριση 1.004 συμβάντων.
Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης, «τα οχήματα τύπου βαν, η ειδι-
κή πλατφόρμα, το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και ο
τηλεφωνικός αριθμός 1544 συνεπικουρούν το έργο της
Τροχαίας και συμβάλλουν εμπράκτως στην ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας».

Ενίσχυση της οδικής
ασφάλειας στον Κηφισό
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Τ
ο «καλάθι του νοικοκυριού»
θα αποτελέσει τεστ... κοπώ-
σεως για το α’ δίμηνο του
έτους, καθώς θα κριθεί αν

και κατά πόσο οι υψηλές τιμές παρα-
γωγού στη βιομηχανία θα επιδράσουν
ανοδικά στη λιανική και ειδικότερα
στα ράφια των σουπερμάρκετ.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων έχει σημάνει συναγερμός,
καθώς τα μηνύματα είναι ανησυχητικά
και το χειρότερο που θα μπορούσε να
συμβεί στην τελική ευθεία προς τις
εκλογές θα ήταν ένα νέο κύμα ανατι-
μήσεων, το οποίο θα επισκίαζε την
εφαρμογή του market pass. Ο Ια-
νουάριος αναμένεται να είναι ο πρώ-
τος μήνας στον οποίο θα περάσουν οι
νέες ανατιμήσεις μετά την επιβάρυν-
ση του δείκτη τιμών παραγωγού τον
Νοέμβριο του 2022 κατά 26,2% σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2021. Μάλιστα, η αύξηση από τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο προς τον Νοέμ-
βριο διαμορφώθηκε στο 5,8%, ενώ στο
δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2021 - Νο-
εμβρίου 2022 ο δείκτης αυξήθηκε κα-
τά 36,4%.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν σημάνει
συναγερμό στο υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και η πολιτική ηγεσία
κατά την τηλεδιάσκεψη με τους εκ-
προσώπους του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Βιομηχανιών Τροφίμων έλαβε τη
διαβεβαίωση ότι θα καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια για συγκράτηση
των τιμών αλλά και για συμπερίληψη
περισσότερων προϊόντων στο «καλάθι
του νοικοκυριού». Σύμφωνα με τα
στοιχεία των τιμοκαταλόγων που γνω-
στοποίησαν οι αλυσίδες σουπερμάρ-
κετ στο υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, το 92% των προϊόντων
που περιλαμβάνονται στο «καλάθι»

συνέχισε να εμφανίζει μείωση τιμής
για 10η σερί εβδομάδα.

Από το σύνολο των 833 προϊόντων
που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του
νοικοκυριού» και είναι απολύτως
συγκρίσιμα μεταξύ τους, στα 55 από
αυτά (ποσοστό 7%) η τιμή παρουσίασε
μείωση, στα 714 (ποσοστό 85%) παρέ-
μεινε σταθερή και σε 64 (ποσοστό 8%)
η τιμή αυξήθηκε. Συνεπώς από τα
στοιχεία αυτά προκύπτει ότι με... νύ-
χια και με δόντια η συντριπτική πλει-
ονότητα των προϊόντων βρίσκεται με
το ένα... πόδι προς υψηλότερα επίπε-
δα τιμών. Το θετικό στοιχείο κατά το
τελευταίο διάστημα είναι ότι οι τιμές

της ενέργειας έχουν αρχίσει να υπο-
χωρούν, οπότε με βάση και τους τζί-
ρους των αλυσίδων κατά τις μέρες την
εορταστική περίοδο θα καταστεί εφι-
κτή η απορρόφηση ενός σημαντικού
μέρους του κόστους παραγωγής.

Από την άλλη πλευρά καταγρά-
φονται θετικές εξελίξεις στο μέτωπο
του πληθωρισμού, καθώς η συγκρά-
τηση του ενεργειακού κόστους αλλά
και η διατήρηση σταθερών τιμών στα
προϊόντα του «καλαθιού» βοηθούν
στην περαιτέρω αποκλιμάκωσή του.
Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός τον
περασμένο Νοέμβριο διαμορφώθη-
κε στο 8,5%, παρουσιάζοντας ση-
μαντική επιβράδυνση σε σχέση με
τον Οκτώβριο, αφού προηγουμένως
είχε φτάσει στο 12% τον Σεπτέμβριο
(υψηλό 28 ετών).

Σημαντικό στήριγμα για την οικονομία αποτέλεσαν στο
δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022 οι εξαγωγές
ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, σημειώνον-
τας αύξηση 13,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), οι
ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ ή 0,8%
του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος, ενισχύοντας
σημαντικά τα μεγέθη των επιχειρήσεων και συμβάλ-
λοντας όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στην αύξηση

των θέσεων απασχόλησης. Βέβαια, οι εξαγωγές από
το καλοκαίρι και μετά παρουσίασαν κάμψη, καθώς ο
πληθωρισμός και κυρίως η αύξηση του ενεργειακού
κόστους περιόρισαν την κατανάλωση των ειδών ένδυ-
σης κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές.

Από τα στοιχεία του Συνδέσμου προκύπτει ότι οι
εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν σημαντική άνοδο
κατά 17,8% και ανήλθαν σε 934 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία
των κλωστοϋφαντουργικών ειδών που εξήχθησαν ση-
μείωσε αύξηση κατά 26% και διαμορφώθηκε στα 474
εκατ. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές βάμβακος

παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% και υποχώρησαν στα
450 εκατ. ευρώ. Παρά την ισχυρή στήριξη των ελληνι-
κών εξαγωγών από τα είδη ένδυσης και κλωστοϋφαν-
τουργίας, εντούτοις με υπερδιπλάσιο ρυθμό έτρεχαν
και οι εισαγωγές. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές προ-
ϊόντων κλωστοϋφαντουργίας «έτρεξαν» με αύξηση
31,7% και οι αντίστοιχες των ενδυμάτων με 34%. Πάν-
τως, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο δεκάμηνο
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022 οι λιανικές πωλήσεις
ενδυμάτων σημείωσαν άνοδο κατά 21,9% και ανήλθαν
σε αξία στα 2,05 δισ. ευρώ.

Στήριξη στην οικονομία από τις εξαγωγές προϊόντων ένδυσης

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι θα κριθεί το πρώτο δίμηνο του έτους - «Κλειδί»
η βιομηχανία για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων στο ράφι

Τεστ... κοπώσεως
για το «καλάθι
του νοικοκυριού»



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

του Μιχάλη Μαστοράκη

Κ
λείσιμο του έτους με αρ-
νητική «πρωτιά» έκανε η
Ελλάδα, καταλήγοντας τον
τελευταίο μήνα του χρό-

νου να αποτελεί τη 2η ακριβότερη
αγορά χονδρικής ρεύματος σε σχέση
με τις υπόλοιπες αγορές της ΕΕ. Σύμ-
φωνα με το δελτίο του Χρηματιστηρί-
ου Ενέργειας, η μέση τιμή του μήνα
διαμορφώθηκε στα 276,89 ευρώ ανά
μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 21,5%
από τον Νοέμβριο και κατά 18% από
τον Δεκέμβριο του 2021.

Οι μόνες χώρες που κινήθηκαν
υψηλότερα ήταν η Ιταλία και η Μάλτα,
οι οποίες ωστόσο αποτελούν ενιαία
αγορά ηλεκτρισμού. Τα δύο αυτά κρά-
τη-μέλη «αποχαιρέτησαν» το 2022 με
μηνιαία τιμή στα 294,91 ευρώ ανά με-
γαβατώρα.

Το μοντέλο
Όσον αφορά την Ελλάδα, η υψηλή

χονδρεμπορική τιμή αποδίδεται στο
μοντέλο με το οποίο τιμολογείται το
φυσικό αέριο στη χώρα μας, το οποίο
με τη σειρά του επηρεάζει το λειτουρ-
γικό κόστος των μονάδων αερίου. Με
βάση αυτό το μοντέλο (month ahead)
το καύσιμο που καταναλώνεται τον
τρέχοντα μήνα στην Ελλάδα τιμολο-
γείται με τον μέσο όρο του προηγού-
μενου μήνα, με άλλα λόγια το κόστος
του αερίου που χρησιμοποιήθηκε τον
Δεκέμβριο βασίζεται στη μεσοσταθ-
μική τιμή στην οποία «κλείδωσε» στο
τέλος Νοεμβρίου στον ολλανδικό
κόμβο TTF το συμβόλαιο παράδοσης
Δεκεμβρίου.

Ο προηγούμενος μήνας «έτρεξε» με
την τιμή του αερίου στην Ελλάδα στα
118,68 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αντίθε-
τα, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χον-
δρεμπορικές τιμές ρεύματος επωφε-

λήθηκαν από την πτώση του spot τι-
μών αερίου, στο τελευταίο δεκαήμερο
του Δεκεμβρίου, οι οποίες έφτασαν
μέχρι τα επίπεδα των 75 ευρώ ανά με-
γαβατώρα.

Στην περίπτωση της χώρας μας αρ-
νητική παράμετρος ήταν επίσης η πε-
ριορισμένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο
μείγμα, η οποία άγγιξε το 23% λόγω
του σχετικά χαμηλού αιολικού δυνα-
μικού. Έναν μόλις μήνα νωρίτερα, δη-
λαδή τον Νοέμβριο, είχαν καταγράψει
ποσοστό 33%, καταλαμβάνοντας τα
πρωτεία στην κάλυψη των εγχώριων
αναγκών σε ρεύμα. Στον αντίποδα, το
τελευταίο διάστημα του Δεκεμβρίου
στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη

ήταν σημαντικά ενισχυμένη η αιολική
παραγωγή.

Τα άλλα κράτη-μέλη
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αρκε-

τές αγορές κινήθηκαν σε παρόμοια επί-
πεδα με την εγχώρια DAM, καθώς για
παράδειγμα 17 κράτη-μέλη έκλεισαν
τον Δεκέμβριο με χονδρεμπορικές τι-
μές πάνω από 250 ευρώ ανά μεγαβατώ-
ρα, ενώ έξι εξ αυτών «είδαν» τις αγορές
τους να ξεπερνούν τα 260 ευρώ. Αυτές
ήταν οι Ιρλανδία (276,69 €/MWh), Γαλ-
λία (270,89 €/MWh), Βέλγιο (269,28
€/MWh), Σλοβενία (264,62 €/MWh),
Λετονία (264,28 €/MWh), Λιθουανία
(263,91 €/MWh), Εσθονία (263,45

€/MWh), Αυστρία (261,21 €/MWh) και
Ουγγαρία (261,15 €/MWh). Σύμφωνα με
το δελτίο, το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορ-
φώθηκε στο 63,29%, αυξημένο από τον
Νοέμβριο, όταν ήταν 61,31%. Όπως είναι
φυσικό, αντίστροφα κινήθηκε το ποσο-
στό των ιδιωτών, αγγίζοντας το 36,71%
από 38,69%. Όσον αφορά τα επιμέρους
ποσοστά κάθε ιδιώτη παρόχου, στη
συντριπτική τους πλειονότητα υπήρξαν
οριακές μειώσεις. 

Έτσι, η Mytilineos κατέλαβε ποσοστό
7,60% (από 8,84%), η ΗΡΩΝ 7,03% (από
7,52%), η Elpedison 6,09% (από 6,41%), η
NRG 4,81% (από 4,84%), η Αέριο Αττικής
2,50% (από 2,58%), η Watt&Volt 2,16%
(από 2,01%), η ZeniΘ 2,14% (από 1,89%), η
Volterra 1,90% (από 2,19%), η Volton
1,09% (από 1,03%), η ΚΕΝ 0,60% (από
0,59%) και η ΕΛΙΝΟΙΛ 0,23% (από 0,23%).

«Ζήτημα ημερών» είναι πλέον η εκκίνηση του
προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες», καθώς
νεότερες πληροφορίες της «Political» αναφέρουν
ότι η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος
αναμένεται να γίνει από το υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας προς τα μέσα του μήνα. Όπως
αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, με τον τρόπο αυτό
θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να προ-
ετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησης ένταξης
στο πρόγραμμα.

Αμέσως μετά το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει στην ορι-
στικοποίηση του οδηγού, ώστε να γίνει η επίσημη

προκήρυξη του προγράμματος και να καθοριστεί η
ημερομηνία στην οποία θα αρχίσει η υποβολή αιτή-
σεων στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που ανα-
πτύσσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος θα δο-
θεί επιδότηση σε τουλάχιστον 250.000 ιδιώτες, μι-
κρές επιχειρήσεις και αγρότες για τον δραστικό πε-
ριορισμό του ενεργειακού τους κόστους, με την
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μέσω του ενερ-
γειακού συμψηφισμού (net-metering). Ο σχεδια-
σμός προβλέπει ότι θα αναπτυχθούν τουλάχιστον
100.000 συστήματα σε κατοικίες και από 75.000 σε

μικρές επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις.
Η «αρχιτεκτονική» των επιδοτήσεων παραμένει

στον προσανατολισμό μέγιστης επιδότησης των φω-
τοβολταϊκών συστημάτων που θα συνδυαστούν με
μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται στή-
ριξη έως και 60% των δικαιούχων. Αντίθετα, μικρότε-
ρη θα είναι η χρηματοδότηση των «απλών» φωτο-
βολταϊκών, καθώς με τις παρούσες τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας ο συμψηφισμός ενός τέτοιου συστήματος
μπορεί να γίνει σε λίγα χρόνια. Η ελάχιστη επιδότη-
ση στο πρόγραμμα θα είναι 20%.

Μ.Μ. 

Εντός των επόμενων ημερών η εκκίνηση του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες»

Γιατί η Ελλάδα έκλεισε το 2022 ως η δεύτερη 
ακριβότερη αγορά χονδρικής ρεύματος στην ΕΕ

«Ηλεκτροσόκ»
και τον Δεκέμβριο!
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Ε κεί όπου ο παράδεισος συνάν-
τησε την ελληνική γη, σε ένα μέ-
ρος απαράμιλλης ομορφιάς και

ανέγγιχτο από κάθε μορφή ρύπανσης
και ενοχλητικού θορύβου, στα νότια του
Ευβοϊκού Κόλπου, στο σύμπλεγμα των
Πεταλιών, θα αναπτυχθεί τουριστικά
ένα εμβληματικό έργο.

Πρόκειται για μια τουριστική επένδυ-
ση πολυτελούς φιλοξενίας, αναψυχής
και ευεξίας, η οποία θα προάγει την αει-
φορία, την τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη και την πράσινη ενέργεια.

Υπηρετώντας τις αρχές του βιώσι-
μου τουρισμού, οι διοικούντες την Gri-
valia Hospitality θα κατασκευάσουν το
πρώτο αυτόνομο ενεργειακά θέρετρο,
σεβόμενοι το περιβάλλον, καθώς και
τις επιταγές των σύγχρονων -πράσι-
νων- και πλήρως αυτόνομων τουριστι-
κών υποδομών.

«Επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη
υπερπολυτελών τουριστικών ακινήτων
σε εξαιρετικούς προορισμούς της χώ-
ρας, πάντοτε με σεβασμό απέναντι στο
φυσικό τοπίο, στην ιστορία και στην πο-
λιτισμική κληρονομιά κάθε τόπου,
ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές
αρχιτεκτονικής, κατασκευής, βιωσι-
μότητας και σχεδιασμού», δήλωσε
στην «P» ο Γιώργος Χρυσικός, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Grivalia Hospitality.

Οι όρμοι του νησιωτικού συμπλέγμα-
τος, πολυάριθμοι και απάνεμοι και στη
Μεγαλόνησο, εκεί όπου θα κατασκευα-
στεί η βασική υποδομή, κοντά στα ερεί-
πια κάποιων κτιρίων που έχουν απομεί-
νει από την εποχή της Τουρκοκρατίας,
στα οποία διέμενε το χαρέμι του Ομέρ
Πασά της Καρύστου. Το έργο θα κατα-
σκευαστεί με τρόπο φιλικό προς το πε-
ριβάλλον, με βιώσιμα υλικά και με σε-
βασμό στα τοπικά οικοσυστήματα και
στη βιοποικιλότητα.

Πάνω από 280 εκατ. η επένδυση
Θα ακολουθηθεί ένα μοντέλο ήπιας

ανάπτυξης και σε επίπεδο δόμησης θα
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 8% της
συνολικής έκτασης.

Η Μεγαλόνησος στο κοντινό παρελ-

θόν διατηρούσε έναν μικρό πληθυσμό,
όμως σήμερα είναι ακατοίκητη και είναι
και η μεγαλύτερη σε έκταση, μαζί με το
Χερσονήσι, από τα συνολικά 10 νησιά
του συμπλέγματος.

Μπορεί η Εύβοια να δοκιμάστηκε πο-
λύ από τις δασικές πυρκαγιές του Αυ-
γούστου του 2021, όμως η δυναμική που
καταγράφει στο τουριστικό προϊόν της
χώρας είναι τεράστια, για αυτό ολοένα
και περισσότερες μεγάλες εταιρείες
(ελληνικές και ξένες) επενδύουν τουρι-
στικά στο νησί.

Το οικολογικό θέρετρο θα περιλαμβά-
νει πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα,
εστιατόρια, χώρους ευεξίας και εκγύ-
μνασης, καθώς και beach club, προ-
σφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε Έλλη-
νες και ξένους επισκέπτες.

Θα αναπτυχθούν επίσης και πολυτε-
λείς branded κατοικίες, οι ιδιοκτήτες
των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα να
απολαμβάνουν ιδιωτικότητα και πολυ-
τέλεια, σε συνδυασμό με μια ολοκλη-
ρωμένη σειρά υπηρεσιών υψηλού επι-
πέδου.

Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται
σε πάνω από 280 εκατ. ευρώ και αναμέ-
νεται να δημιουργήσει προστιθέμενη

αξία στον ελληνικό τουριστικό κλάδο
και στην οικονομία της χώρας, καθώς η
εισφορά του στο ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Δημιουργία 800 νέων 
θέσεων εργασίας

Θα συμβάλει στην ενίσχυση της τοπι-
κής οικονομίας και στην τόνωση της
απασχόλησης, καθώς στο στάδιο της
κατασκευής θα δημιουργηθούν περί τις
800 θέσεις απασχόλησης, ενώ κατά τη
λειτουργία του θα δημιουργηθούν 400
νέες μόνιμες θέσεις εργασίας σε ένα
ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Υλοποιώντας τουριστικές αναπτύξεις
με σεβασμό απέναντι τόσο στο φυσικό
τοπίο όσο και στην κληρονομιά και την
κουλτούρα κάθε περιοχής, στο χαρτο-
φυλάκιο της Grivalia Hospitality περι-
λαμβάνονται και άλλα επενδυτικά έργα
υπερπολυτελούς φιλοξενίας. Κάποια
από αυτά είναι το Amanzoe, το One&On-
ly Aesthesis στα Αστέρια της Γλυφά-
δας, το ολοκαίνουργιο ON Residence
στη Θεσσαλονίκη, το Avantmar στην
Πάρο και το Voula Project, τα οποία ξε-
περνούν σε αξία τα 600 εκατ. ευρώ και
θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ μετά την
ολοκλήρωση των υπό ανάπτυξη έργων.

«Επενδύουμε σε έργα μοναδικά
που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν
της χώρας μας συνολικά και έχουν
οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία
όσο και για την οικονομία. Μια τέτοια
εμβληματική επένδυση, όπως είναι η
νέα επένδυση που δρομολογείται στη
Μεγαλόνησο, έρχεται να συμβάλει σε
αυτό μας το έργο, θέτοντας τη χώρα
μας ακόμη πιο ψηλά στον τομέα του
υπερπολυτελούς τουρισμού στον
παγκόσμιο χάρτη», επεσήμανε μι-
λώντας στην «P» ο κ. Χρυσικός.

Στόχος της εταιρείας είναι το υπερ-
πολυτελές θέρετρο να αποτελέσει την
πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελ-
λάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως
που θα είναι πλήρως αυτόνομη ενερ-
γειακά.

Για τον σκοπό αυτόν προβλέπεται
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων για την κάλυψη του συνό-
λου των ενεργειακών αναγκών της
τουριστικής μονάδας, είτε άμεσα εί-
τε μέσω εφαρμογής συστήματος
συμψηφισμού (net metering). Επί-
σης, σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά
πρότυπα για οργανωμένες τουριστι-
κές αναπτύξεις, προβλέπεται η δη-
μιουργία όλων των απαραίτητων
υποδομών, όπως μονάδα αφαλάτω-
σης, σύστημα ύδρευσης και άρδευ-
σης, δίκτυο πυρόσβεσης, συστήμα-
τα φωτισμού, οδικό δίκτυο και αγκυ-
ροβόλιο σκαφών.

om

Γράφει 
η Ρεγγίνα 
Σαβούρδου

Ένα «πράσινο παλάτι» στην Εύβοια

Τουριστική επένδυση-μαμούθ από την Grivalia Hospitality, 
που θα κατασκευάσει το πρώτο αυτόνομο ενεργειακά θέρετρο

Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας



Σ
ε ένα ανέλπιστο δώρο για
τον «κουμπαρά» των προ-
εκλογικών παροχών της
κυβέρνησης εξελίσσεται η

κάθετη πτώση της τιμής του φυσικού
αερίου (65 ευρώ/μεγαβατώρα), κα-
θώς η καλοκαιρία στην Ευρώπη και
το πλαφόν των 180 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα που έχει αποφασίσει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση οδηγούν σε εξοικο-
νόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ. 

Εφόσον διατηρηθεί η πτωτική τά-
ση στο φυσικό αέριο και παράλληλα
το πετρέλαιο καθηλωθεί στα επίπε-
δα των 80 δολαρίων το βαρέλι, μετά
και την τελευταία σημαντική υποχώ-
ρηση, τότε η οικονομία θα έχει μπει
με το… δεξί στη νέα χρονιά. Σημει-
ώνεται ότι η αποκλιμάκωση των τι-
μών του αερίου σε… προπολεμικά
επίπεδα, σε συνδυασμό με την απο-
κλιμάκωση των τιμών των καυσίμων,

αλλά και της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος, δημιουργεί θετικές προσ-
δοκίες για την πορεία του πληθωρι-
σμού τον τρέχοντα μήνα. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
του οικονομικού επιτελείου της κυ-
βέρνησης, για κάθε 10 ευρώ ανό-
δου, το κόστος για την οικονομία
ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ, κα-
θώς η τιμή του καυσίμου «χτυπάει»
όλες τις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, που στηρίζονται σε αυτό. Συ-
νεπώς, η τελευταία ραγδαία αποκλι-
μάκωση των τιμών θα ευνοήσει τις
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με
αποτέλεσμα το κόστος των επιδοτή-
σεων προς τα νοικοκυριά να είναι
μικρότερο και ως εκ τούτου να πε-
ρισσέψει ένα επιπλέον ποσό πολ-
λών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο
μπορεί να διατεθεί για τη στήριξη
της κοινωνίας και μάλιστα στην τε-
λική ευθεία προς τις εκλογές.

Πέφτει η τιμή για τον Φεβρουάριο
Στο οικονομικό επιτελείο της κυ-

βέρνησης παρακολουθούν με ιδιαί-
τερη προσοχή τις τελευταίες εξελί-
ξεις και σχεδιάζουν τα επόμενα βή-
ματα, ακόμη και αν υπάρξει μεγάλη

ανατροπή στην τιμή από την άνοιξη,
όταν, δηλαδή, θα πρέπει να αρχί-
σουν οι προμήθειες προς αποθή-
κευση για τον επόμενο χειμώνα. Με
βάση τις τελευταίες εξελίξεις και
εφόσον δεν παρατηρηθούν σημαν-
τικές ανατροπές, η τιμή της κιλοβα-
τώρας που θα ανακοινώσουν οι
εταιρείες στις 20 του μηνός για τον
Φεβρουάριο θα επιστρέψει στα επί-
πεδα του Δεκεμβρίου ή και χαμηλό-
τερα. Μάλιστα, τον τελευταίο μήνα
του 2022, σύμφωνα με τον πανευ-
ρωπαϊκό δείκτη HEPI (Household
Energy Price Index), η Ελλάδα ήταν
η τρίτη φθηνότερη χώρα στη λιανική
τιμή του ρεύματος στην Ευρώπη,
λόγω των επιδοτήσεων που έδωσε
η κυβέρνηση. Αντιστοίχως, το τιμο-
λόγιο φυσικού αερίου για τους οι-
κιακούς καταναλωτές τον ίδιο μήνα
κατέταξε τη χώρα μας ως 14η φθη-
νότερη της ΕΕ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χρ. Σταϊκούρας: 
Ο διπλός στόχος
της οικονομίας 
για το 2023

Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονά-
σματος και η ανάκτηση της επενδυτι-
κής βαθμίδας αποτελούν τους δύο κο-
ρυφαίους στόχους της οικονομικής
πολιτικής της Ελλάδας για το 2023, ενώ
η θέση της χώρας μας θα είναι καλύτε-
ρη από την αντίστοιχη των υπόλοιπων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω
των αυξημένων επενδύσεων και του
θετικού ρυθμού ανάπτυξης. 

Αυτό δήλωσε χθες σε ραδιοφωνικό
σταθμό ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας,
ωστόσο, ότι οι επιπτώσεις της παγκό-
σμιας κρίσης θα συνεχίσουν να υφί-
στανται και στην Ελλάδα. Πρόσθεσε,
δε, ότι η ελληνική οικονομία θα είναι σε
καλύτερη θέση από την ευρωπαϊκή,
καθώς δεν θα μπει σε ύφεση, όπως η
μισή Ευρώπη, ενώ το ΑΕΠ θα αυξηθεί
με τριπλάσιο ποσοστό, σε σχέση με τον
μέσο όρο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, το
δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μει-
ώνεται, ενώ η Ελλάδα είναι η πρώτη
χώρα της ΕΕ με τη μεγαλύτερη μείωση
ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Ο υπουργός Οικονομικών δεν απέ-
κλεισε τη δημιουργία πρόσθετου δημο-
σιονομικού χώρου εντός του έτους, επι-
σημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει απο-
δείξει ότι όταν η οικονομία πάει καλά,
τότε το αποτέλεσμα διατίθεται στην κοι-
νωνία. Επιπλέον, επεσήμανε ότι η αύξη-
ση του κατώτατου μισθού και το market
pass δεν έχουν προεκλογικό χαρακτή-
ρα, προσθέτοντας ότι απαιτείται να γίνει
αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία
πρέπει να είναι τόση, ώστε αφενός να
ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα αυτών
που θα πάρουν την αύξηση και αφετέ-
ρου να αντέχει η επιχειρηματικότητα.

Τέλος, σε σχέση με τις τράπεζες, επε-
σήμανε ότι έχουν δεσμευτεί δημόσια
για αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων
και συγκράτηση των επιτοκίων χορηγή-
σεων, ενώ πιέζονται από την κυβέρνηση
και για μείωση των προμηθειών. 
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Εξοικονόμηση εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ λόγω 
της πτώσης της τιμής
στα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Το φυσικό αέριο… γεμίζει 
τον «κουμπαρά» των παροχών
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα από την
πρόσφατη τρισδιάστατη σεισμική έρευνα
που πραγματοποίησε στο Block 2, στο Βο-
ρειοδυτικό Ιόνιο, δημοσιοποίησε στο κανά-
λι της στο YouTube η Energean. Ήταν η τέ-
ταρτη σεισμική έρευνα που πραγματοποί-
ησε η εταιρεία από το 2009 έως σήμερα, στο
πλαίσιο της οποίας αποκτήθηκαν σεισμικά
δεδομένα 2.200 χιλιομέτρων, χωρίς οποι-
οδήποτε περιβαλλοντικό ή άλλο συμβάν
και σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, όπως
λένε πηγές της εταιρείας. Αποδίδουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εικόνα του υπεδάφους στην ερευνη-
θείσα περιοχή. Η επεξεργασία και ερμηνεία τους, η οποία θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, θα δώσει τη
δυνατότητα στην Energean να αξιολογήσει το μέγεθος και τις προοπτικές του δυναμικού υδρογονανθράκων και
των πιθανών αποθεμάτων και να εντοπίσει στόχους που θα ήταν δυνατό να ερευνηθούν με γεώτρηση.

Σ
υνεχίζεται η χαμηλού κό-
στους ανοδική κίνηση στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Μέχρι την Τετάρτη ο Γενικός Δεί-
κτης συμπλήρωσε 8 θετικές στις δέ-
κα τελευταίες συνεδριάσεις που
έχουν γίνει από τις 20 Δεκεμβρίου. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το ΧΑ
δείχνει να «θωρακίζεται» στην πε-
ριοχή των 930 - 940 μονάδων και ο
επόμενος στόχος είναι η υπέρβαση
των 950 - 970 μονάδων, που αποτε-
λούν το προηγούμενο υψηλό. Το εν-
θαρρυντικό στοιχείο είναι ότι το εγ-
χώριο Χρηματιστήριο «χωνεύει» τα
τρέχοντα επίπεδα με ενδοσυνε-
δριακές διορθώσεις, ενώ εκδηλώ-
νεται ενδιαφέρον για μετοχές που
είχαν υποαποδώσει. Αναφορικά με
τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-

ησης, από τεχνικής πλευράς διατη-
ρείται το αγοραστικό σήμα, το οποίο
ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλό-
τερα των 2.187 μονάδων. 

Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 2.187 και ακόμη καλύτερα υψη-

λότερα των 2.250, ελπίζει σε κίνηση
προς τις 2.332 μονάδες. Κλείσιμο
χαμηλότερα των 2.187 μπορεί να
πιέσει προς τις 2.168, 2.132 και 2.117
- 2.093 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ
200 ημερών). 

Νάκας: «Ναι» για μέρισμα και
επιστροφή κεφαλαίου από τη ΓΣ

Την καταβολή ως μερίσματος του πο-
σού των €634.000, ήτοι €0,10 ανά μετο-
χή, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των με-
τόχων της Φίλιππος Νάκας. Παράλληλα,
η γενική συνέλευση ενέκρινε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαι-
οποίηση μέρους του αποθεματικού της
διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού €507.200
με αύξηση της ονομαστικής αξίας της με-
τοχής κατά €0,08, και τη μείωση του με-
τοχικού κεφαλαίου κατά €507.200 και
την επιστροφή στους μετόχους ποσού
€507.200 με αντίστοιχη μείωση της ονο-
μαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,08.

Συνεργασία ΕΥ και Cranfield
University για ανάπτυξη Logistics

Η ΕΥ συνήψε συμφωνία συνεργασίας
με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Cranfield
για την από κοινού προώθηση της έρευ-
νας σε θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής
αλυσίδας. Τον κεντρικό συντονισμό του
έργου θα έχει το τμήμα Εφοδιαστικής
Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λει-
τουργιών της ΕΥ Ελλάδος υπό τον Θάνο
Μαύρο, ο οποίος είχε και την πρωτοβου-
λία για την προώθηση της συνεργασίας,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στό-
χος είναι η προώθηση της έρευνας στον
κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Stellantis - Archer 
θα κατασκευάσουν 
ηλεκτρικά «αεροταξί» 

Η Stellantis θα παράγει ηλεκτρικά «αε-
ροταξί» εξελιγμένα από την αμερικανική
αεροπορική εταιρεία Archer. Στη μεγάλη
έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών ει-
δών (CES) στο Λας Βέγκας η Stellantis
επεσήμανε ότι θα επενδύσει επίσης έως
και 150 εκατ. δολάρια στην Archer και στο
αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και
προσγείωσης (eVTOL) που έχει σχεδια-
στεί για να μεταφέρει τέσσερις επιβάτες
εκτός από τον πιλότο. Το όχημα, που ονο-
μάζεται Midnight, μοιάζει με ένα μικρό
αεροπλάνο με πολλούς ρότορες στα φτε-
ρά του και έχει σχεδιαστεί για να κάνει
διαδοχικά ταξίδια περίπου 30 χιλιομέ-
τρων (20 μιλίων) με χρόνο επαναφόρτισης
περίπου 10 λεπτών μεταξύ κάθε ταξιδιού.

Η Attica Bank, σε συνέχεια των από 16/12/2022 και
30/12/2022 ανακοινώσεών της, γνωστοποίησε πως στη
ΓΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2022 εγκρίθηκε ομόφωνα η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με δι-
καίωμα προτίμησης των παλαιών μέτοχων και με σκοπό
τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέχρι ποσού
€473.346.868,50. Αναφορικά με την έκδοση των νέων
μετοχών προετοιμάζεται ήδη, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, συμπλήρωμα
του ενημερωτικού δελτίου που εγκρίθηκε από την Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύτηκε στις 17/11/2022 και το οποίο αφορούσε την εισαγωγή των τίτλων
καθώς και των μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή των τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προ-
βλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (DTC). Το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου θα υποβλη-
θεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν της έγκρισής του από αυτή θα δημοσιευτεί
προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ζητούμενο η υπέρβαση των 970 μονάδων στο Χρηματιστήριο

Το business και capital plan της Attica Bank

Energean: Υψηλής ποιότητας δεδομένα έδωσαν οι σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο
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Η διαιτησία 
στο απόσπασμα

Μεγάλα λάθη του Ούγγρου
Μπόγκναρ στο ΠΑΟΚ - Άρης

και του Μαλούτα 
στο Παναιτωλικός - Ατρόμητος

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος και δί-
καιος νικητής με 1-0 στο
ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμ-

πα, ενώ ο Παναιτωλικός με «μουντια-
λικό» γκολ του Καρέλη νίκησε 2-0 τον
Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Κοινοί παρονο-
μαστές, η διαιτησία και οι διαμαρτυ-
ρίες των φιλοξενουμένων. Στο άλλο
ματς της μέρας, Αστέρας Τρίπολης -
Λαμία 3-0... χωρίς διαμαρτυρίες.
Στην Τούμπα διαιτητής ήταν ο Ούγγρος
Μπόγκναρ, ο οποίος δεν ανήκει στην
elite της UEFA. Και... απέδειξε στο γή-
πεδο ότι δεν είναι εκ των κορυφαίων.
Διότι με τη βοήθεια του VAR καταλόγι-
σε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο

δεν ήταν, καθότι στο κόρνερ ο επιθετι-
κός παίρνει κεφαλιά, στη συνέχεια η
μπάλα χτυπάει στην πλάτη του και με-
τά στο χέρι του αμυντικού και ενώ ήταν
ακόμη στον αέρα. Ο Μπόγκναρ το έδω-
σε, ο Σβαμπ το εκτέλεσε, ο Κουέστα το
απέκρουσε. Ωστόσο, έπρεπε να δοθεί
επανάληψη, καθότι ο Ισπανός γκολκί-
περ του Άρη είχε βγει από το τέρμα και
το ένα τουλάχιστον πόδι δεν πατούσε
τη γραμμή του τέρματος, όπως ορίζει ο
κανονισμός. Δεν το είδε ο Μπόγκναρ,
ούτε ο συμπατριώτης του VARistas.
Αργότερα, πάλι σε εναέρια μονομαχία
στην περιοχή, ο Μπράμπετς του Άρη
γράπωσε από τον λαιμό τον Νέλσον

Ολιβέιρα. Κλασική περίπτωση πέναλ-
τι. Δεν το είδε ο Μπόγκναρ, ούτε ο VA-
Ristas. Στο δε γκολ του ΠΑΟΚ ο Κου-
λιεράκης έχει «καβαλήσει» τον αντί-
παλό του, τον Πίρσμαν, για να σερβίρει
με κεφαλιά στον Ίνγκασον, ο οποίος με
ανάποδο ψαλίδι έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα. Κλασική περίπτωση φάουλ,
αφού ο επιτιθέμενος δεν αφήνει τον
αμυνόμενο να σηκωθεί για κεφαλιά. Ο
Μπόγκναρ δεν το είδε, ούτε ο συμπα-
τριώτης του VARistas. «Το γκολ του
ΠΑΟΚ προήλθε από φάουλ», τα λόγια
του Άγγλου τεχνικού του Άρη Άλαν
Πάρντιου.
Στο ματς του Παναιτωλικού με τον

Ατρόμητο οι φιλοξενούμενοι έμει-
ναν με δέκα παίκτες στο 23’ λόγω
της αποβολής του γκολκίπερ Γιαν-
νιώτη, ο οποίος ανέτρεψε τον Σενγ-
κέλια. Σωστή η απόφαση του διαιτη-
τή Μαλούτα (Ημαθίας) να τον αποβά-
λει. Ο Ατρόμητος διαμαρτύρεται δί-
καια όχι για τη φάση της αποβολής
του Γιαννιώτη, αλλά επειδή ο Μα-
λούτας και ο VARistas Γκορτσίλας
δεν απέβαλαν τον Φλόρες σε πολύ
σκληρό - αντιαθλητικό φάουλ του
Φλόρες στον Κιάρτανσον. «Επικίν-
δυνος, άσχετος, ούτε για τοπικό», τα
λόγια του ιδιοκτήτη του Ατρομήτου
Γιώργου Σπανού.

Γράφει ο Άλκης Φιτσόπουλος



Α
πίστευτο, όμως αληθινό για τους
γνωρίζοντες. Η πρώτη φωτο-
γραφία που ο Λιονέλ Μέσι ανέ-

βασε στον επίσημο λογαριασμό του στο
Instagram μετά την κατάκτηση του
Μουντιάλ με την Αργεντινή ήταν με το
τρόπαιο στα χέρια. Όχι όμως το κανονικό
αλλά ομοίωμα! Το κανονικό τρόπαιο το
πήρε η FIFA λίγα μόλις λεπτά μετά τον
πρώτο πανηγυρισμό της εθνικής Αργεν-
τινής και στη θέση του έδωσε ρέπλικα.
Οπότε σε ό,τι ακολούθησε, με τους διε-
θνείς να φωτογραφίζονται με το τρόπαιο
στα δωμάτιά τους ή κατά τη διάρκεια των
πανηγυρισμών στο Μπουένος Άιρες, δεν ήταν το αυθεντικό. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, το αυθεντικό
τρόπαιο παραμένει στην κατοχή της FIFA, ασφαλισμένο στα κεντρικά γραφεία της στη Ζυρίχη, εξαιρουμένων
των τελετουργικών απαιτήσεων, όπως είναι ο γύρος του τροπαίου, οι κύριες κληρώσεις του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου FIFA και η τελική παρουσίαση.

Ρέπλικα το τρόπαιο του Μέσι Κριστιάνο καλεί Μαρσέλο
στην Αλ Νασρ

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Κριστιάν Μπα-
έτα, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον έγκυ-
ρους στην πατρίδα του, πόσταρε στον προσωπικό
του λογαριασμό στα social media ότι ο Κριστιάνο
Ρονάλντο θέλει τον Μαρσέλο του Ολυμπιακού
στη νέα του ομάδα, την Αλ Νασρ της Σαουδικής
Αραβίας. Είναι φίλοι από την εποχή που έπαιζαν
μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν γίνει μια τέτοια μετα-
γραφή, «σώθηκε» ο Ολυμπιακός που τον πληρώ-
νει για να κάθεται…

Σούπερ δίδυμο 
Στέφανος και Μαρία

Με το σούπερ δίδυμο Τσιτσιπά - Σάκκαρη η
Εθνική ομάδα πέρασε στα ημιτελικά του United
Cup νικώντας 3-2 την Κροατία στο Περθ. Η πρό-
κριση κρίθηκε στο μεικτό διπλό κόντρα στην Πέ-
τρα Μάρτιτς και τον Μπόρνα Γκόγιο. Τα σετ: 7-6,
6-4. Το εθνόσημο συνεχίζει να… απουσιάζει από
τις φανέλες τους ωστόσο. Επόμενος αντίπαλος
σήμερα θα είναι η Ιταλία του Ματέο Μπερεντίνι.

ΑΕΚ: Παίρνει 
Κικάνοβιτς ή Σιλά
Το ποσό του 1,9 εκατ. ευρώ ζητούν οι Αμερικα-

νοί από την ΑΕΚ για την παραχώρηση του αριστε-
ρού μπακ Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς, ο οποίος αγω-
νίζεται στη Σαν Χοσέ. Ο Βόσνιος παίκτης θέλει να
παίξει στην Ευρώπη προκειμένου να αγωνιστεί
και στην εθνική ομάδα της χώρας του και η Ένω-
ση είναι ένα τέτοιο σκαλοπάτι. Εναλλακτική λύση
είναι ο Ισιάγκα Σιλά (Γουινέα), ο οποίος έμεινε
ελεύθερος από τη γαλλική Τουλούζ.

Χαλάει του Έντσο 
στην Τσέλσι

Κι ενώ ήταν όλα έτοιμα για τη μεγάλη μετα-
γραφή του «Μέσι Νο2» της εθνικής Αργεντι-
νής Έντσο Φερνάντες από την Μπενφίκα στην
Τσέλσι, κάπου κόλλησε η υπόθεση. Πού; Στα
χρήματα φυσικά. Οι Πορτογάλοι, που είναι οι
μεγαλύτεροι ποδοσφαιρικοί «μεταπράτες»
παγκοσμίως, ζήτησαν 120 εκατ. ευρώ από τον
ζάπλουτο ιδιοκτήτη της Τσέλσι, τον Αμερικανό
Τοντ Μπόιλι.

Ο Γιάννης συνεχίζει να «πυροβολεί»
Μετά το ρεκόρ πόντων (55) κόντρα στους Γουίζαρντς, ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο πέτυχε άλλους 30 και οδήγησε τους
Μπακς σε νίκη 104-101 επί των Ράπτορς στο Τορόντο. Μέσα
σε 24 ώρες πέτυχε συνολικά 85 πόντους. Εκτός από τους 30
πόντους, ο Γιάννης είχε 21 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 μπλοκ και
12 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6/15 δίποντα, 1/3
τρίποντα και 15/21 βολές.

Σαν χθες 5 Ιανουαρίου 2020 οπαδοί του ΠΑΟΚ σκότωσαν τον Βούλγαρο οπαδό του Άρη
Τόσκο Μποζατζίσκι στην περιοχή του Διοικητηρίου. Αφού τον τραυμάτισαν σοβαρά, ένα
αυτοκίνητο πέρασε από πάνω του και τον αποτελείωσε. Όλοι οι καταδικασθέντες είναι…
ελεύθεροι με αναστολή, εκτός από τον 49χρονο που φέρεται ως εγκέφαλος της δολοφονίας.
Η οδηγός του αυτοκινήτου επίσης είναι ελεύθερη με αναστολή. 
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Ελεύθεροι 
για τη δολοφονία
Μποζατζίσκι



«Π
αγωμένο» το Χόλιγουντ παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις για την υγεία
του 51χρονου σταρ Τζέρεμι Ρέ-
νερ, ο οποίος δίνει μάχη για τη

ζωή του στην εντατική. Ο υπερ-ήρωας της Marvel
φαίνεται πως δεν διαφέρει και στην πραγματική
του ζωή, αφού την Τετάρτη εμφανίστηκε στο Insta-
gram στέλνοντας το πρώτο μήνυμα μέσα από τη
ΜΕΘ: «Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια.
Είμαι πολύ χάλια τώρα για να γράψω. Αλλά στέλνω
αγάπη σε όλους σας».

Καταβεβλημένος και με σωληνάκι οξυγόνου στη
μύτη, ο πολυτραυματίας έδειξε πως είναι «πολύ
σκληρός για να πεθάνει» πιάνοντας τόπο οι προ-
σευχές της οικογένειάς του για ένα θαύμα. Ο παγ-
κοσμίου φήμης ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά
το πρωί της Κυριακής, όταν παρασύρθηκε από το
εκχιονιστικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε για

να απομακρύνει το χιόνι από τον κήπο του σπιτιού
του στη λίμνη Τάχο και αμέσως στήθηκε κατεπεί-
γουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο.

Ο πρωταγωνιστής, όπως ανέφερε το ΤΖΜ, φέρει
σοβαρά τραύματα στο στήθος και ορθοπεδικές κα-
κώσεις και τη Δευτέρα υποβλήθηκε σε πολύωρη
επέμβαση. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας
Washoe ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Ρένερ
ήταν το μόνο άτομο που τραυματίστηκε στο περι-
στατικό που συνέβη στην περιοχή του Mt. Rose
Highway στο Ρίνο της Νεβάδας, ενώ εκπρόσωπος
επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε έρευνα από την ομάδα
διερεύνησης μεγάλων ατυχημάτων.

Αστέρες του αμερικανικού κινηματογράφου, σο-
καρισμένοι από το θλιβερό γεγονός, στέλνουν ευχές
μέσω Twitter, ενώ ο συμπρωταγωνιστής του στην
ταινία «Avengers» Μαρκ Ράφαλο έκανε δημόσια έκ-
κληση προς τους χρήστες να προσευχηθούν για τον

καλό του φίλο: «Προσευχές για τον αδελφό μας για
πλήρη και γρήγορη ανάρρωση. Παρακαλώ, στείλτε
τη θεραπευτική καλοσύνη με τον τρόπο σας».

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Τζέρεμι Ρε-
νερ έχει πάθος με το σπίτι του. Διαθέτει σειρά από
μηχανήματα καθαρισμού χιονιού, όπως φαίνεται
και στις φωτογραφίες που φιγουράρουν στο Insta-
gram, και πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε πως θα
στήσει έναν πυροσβεστικό σταθμό για την αντιμε-
τώπιση των καλοκαιρινών πυρκαγιών.

Γνωστός από τον ρόλο του Hawkeye στο Marvel
Cinematic Universe, ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί
σε ταινίες όπως το «The Hurt Locker», το «Ameri-
can Hustle» και το «Mission Impossible - Ghost
Protocol» μαζί με τον Τομ Κρουζ. Είναι μπαμπάς
μιας κόρης από την πρώην σύζυγό του Σόνι Πατσέ-
κο και αυτήν τη σεζόν πρωταγωνιστεί στη σειρά
«The Mayor of Kingstown». 
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Ο υπερ-ήρωας 
της Marvel 

ζωντανεύει...



Τον Χάρο με τα μάτια τους είδαν ο Άρης Σοϊλέ-
δης και η Μαρία Αντωνά. Ο πρώην παίκτης του
«Survivor» και η συνεργάτιδα της Μπέττυς Μαγ-
γίρα αποκάλυψαν πως παραλίγο να πέσουν με
το αυτοκίνητό τους σε γκρεμό, με τη δημοσιο-
γράφο να περιγράφει: «Λύθηκε το χειρόφρενο
ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο και παρ-
καρισμένο. Προφανώς κάτι δεν ενεργοποιήθηκε
με τον αυτόματο μηχανισμό και το αυτοκίνητο
κόντεψε να πέσει στον γκρεμό. Σταμάτησε με τη
μία ρόδα σε ένα σημείο».

Φτηνά τη γλίτωσαν

Τον έκανε... θηρίο

Μια φωτογραφία του Aντίνοου Αλμπάνη στο In-
stagram έγινε η αιτία για να στηθεί τρικούβερτος
διαδικτυακός καβγάς! Ο γοητευτικός ηθοποιός
είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και συ-
χνά οι θαυμάστριές του τον ανταμείβουν με κομ-
πλιμέντα, πλην μιας follower η οποία σχολίασε σε
μια ημίγυμνη πόζα του πως, αν και ωραίος, χρει-
άζεται αποτρίχωση. «Ποτέ δεν με απασχόλησε το
γεγονός ότι έχω τρίχες, ούτε καθόρισε αυτό που
αντιλαμβάνομαι ως όμορφο ή θελκτικό», ήταν η
αποστομωτική απάντησή του.

Σαν Χολιγουντιανός σταρ πό-
ζαρε στο Instagram ο Μιχάλης
Μαρίνος. Ο δημοφιλής ηθο-
ποιός κάνει χειμερινές διακο-
πές στην Ελβετία και πόζαρε
με γυαλιά ηλίου, μαύρο τζά-
κετ, γκρι μάλλινο κασκόλ και
φόντο τη γραφική λίμνη της
Ζυρίχης, στέλνοντας τους χαι-
ρετισμούς του στην Ελλάδα.
«Το νερό και η λάμψη του ήλι-
ου με κάνουν να χαμογελώ»,
έγραψε με ενθουσιασμό στη
λεζάντα της φωτογραφίας του.

Χαιρετισμούς 
από τη Ζυρίχη

Δεν είναι εστεμμένη ούτε έχει παρουσιάσει
εκπομπές στην τηλεόραση, αλλά έχει το ίδιο
ονοματεπώνυ-
μο με γνωστή
κυρία του θεά-
ματος. Η συμ-
παθέστατη γα-
τούλα πόζαρε
στον φακό της
Δωροθέας
Μερκούρη, η
οποία και μας
αποκάλυψε: «Η
ωραιότερη
αδέσποτη γα-
τούλα στο Μετς
είναι αυτή η
κούκλα και λέ-
γεται Τζένη Μπαλατσινού. Έτσι την ονόμα-
σαν όλοι οι κύριοι στο “Ολύμπιον” που την
πολιορκούν με αγάπη και θαυμασμό»!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Μη φοβάσαι τη βροχή

Η γάτα Τζένη Μπαλατσινού

Τ
ο ουράνιο τόξο που βγήκε έπειτα από μια γρήγορη μπόρα
στάθηκε αφορμή για ένα αισιόδοξο μήνυμα από τη Δού-
κισσα Νομικού σε σχέση με τους κύκλους της ζωής μας.
«Κοιτούσα τον ουρανό, αλλά ούτε καν το πρόσεξα. Τα παι-

διά το είδαν. Ίσα ίσα που πρόλαβα να το βγάλω φωτογραφία γιατί
μετά εξαφανίστηκε. Σαν να ήθελε απλώς να μου υπενθυμίσει πως
όταν κοιτάω κάπου πρέπει να κοιτάω εκεί. Να είμαι παρούσα, με το
σώμα, το μυαλό και τη ψυχή. Πόσες φορές δεν κοιτάμε κάπου, αλλά
δεν βλέπουμε τίποτα; Το μυαλό μας τρέχει στο μετά. Ε, ας σταματή-
σει για ένα λεπτό. Στο τώρα. Ας συγκεντρωθεί στα απλά. Σε ένα
όμορφο ουράνιο τόξο, για παράδειγμα. Μη φοβάσαι τη βροχή, τις
δυσκολίες και τις αναποδιές. Κάτι ωραίο και φωτεινό σε περιμένει
αμέσως μετά», έγραψε στο post της.
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Στόχος είναι τα λεφτά
Μισό εκατομμύριο ευρώ έβγαλε τον προηγούμενο χρόνο η Τζού-
λια Αλεξανδράτου από τη διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα
«Only Fans», όπου διατηρεί λογαριασμό με προσωπικές της φω-
τογραφίες και βίντεο. Την αποκάλυψη έκανε η μέλλουσα μαμά,
ανταπαντώντας σε σχετική ερώτηση follower στο Instagram, δη-
λώνοντας με άνεση: «Τον τελευταίο χρόνο μισό εκατομμύριο. Το
κάνω 6 χρόνια τώρα». Οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι για τους υπο-
λογισμούς!



Μ
ια δίαιτα πλούσια σε όσπρια και
ψάρια μπορεί να καθυστερήσει
την εμμηνόπαυση. Η υπερβολική
πρόσληψη τροφίμων πλούσιων σε

υδατάνθρακες μπορεί να την επιταχύνουν. Αυτό
δείχνει μια νέα έρευνα επιστημόνων του Πανε-
πιστημίου του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η ηλικία κατά την οποία μια γυναίκα βιώνει
την εμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσει την
υγεία της με ποικίλους τρόπους. Στην πραγματι-
κότητα, εκτός από το ότι δεν υπάρχει δυνατότη-
τα κύησης, η πρόωρη εμμηνόπαυση (εμμηνό-
παυση πριν από τα 40 έτη) ή η πρώιμη εμμηνό-
παυση (συμβαίνει στις ηλικίες 40-45 έτη) μπο-
ρούν να επιφέρουν πολλές επιπλοκές στην
υγεία. Η απώλεια οστικής πυκνότητας, ο αυξη-
μένος κίνδυνος καρδιακής νόσου και η απώ-
λεια σεξουαλικής επιθυμίας είναι μόνο μερικές
από τις συνέπειες της πρόωρης ή πρώιμης εμ-
μηνόπαυσης», εξηγεί ο Ευμένης Π. Καραφυλλί-
δης, κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος.

Η εμμηνόπαυση σε μεταγενέστερη ηλικία,
από την άλλη πλευρά, μπορεί να έχει κάποια
οφέλη για την υγεία. Λαμβάνοντας υπόψη τις
επιπτώσεις που έχει η εμφάνιση της εμμηνό-
παυσης στην υγεία, είναι σημαντικό να γνωρί-
ζουμε ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. Αυτό
οδήγησε μια ομάδα επιστημόνων του Πανεπι-
στημίου του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο στη
διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τη σχέση που
υπάρχει μεταξύ της διατροφής και της έναρξης
της εμμηνόπαυσης.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία
ομάδας γυναικών του Ηνωμένου Βασιλείου -

μια έρευνα με δείγμα μεγαλύτερο από 35.000
γυναίκες σε ηλικίες μεταξύ 35 και 69 ετών.
Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με την ηλι-
κία κατά την οποία οι γυναίκες εμφανίζουν εμ-
μηνόπαυση, στη μελέτη εξετάστηκαν και άλλοι
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα, όπως το βάρος και το ιστορικό
αναπαραγωγής, τα επίπεδα φυσικής δραστη-
ριότητας, η ορμονοθεραπεία και οι διατροφικές
συνήθειες. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που

αντλήθηκαν από τα ερωτηματολόγια συχνότη-
τας τροφίμων, οι ερευνητές κατάφεραν να εκτι-
μήσουν την ημερήσια πρόσληψη 217 διαφορε-
τικών ειδών διατροφής που κατανάλωσαν οι
συμμετέχουσες.

Από όλες τις γυναίκες μόνο οι 914 βίωσαν
φυσιολογικά την εμμηνόπαυση μεταξύ των
ηλικιών 40 και 65 ετών. Κατά μέσο όρο η ηλι-
κία κατά την οποία οι γυναίκες μπήκαν στην
περίοδο εμμηνόπαυσης ήταν τα 51 έτη και ένα
από τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν πως
ορισμένα είδη τροφίμων συνδέονταν με τον
χρόνο έναρξης.

Συγκεκριμένα, κάθε υπερβολική μερίδα επε-
ξεργασμένων υδατανθράκων, όπως τα ζυμαρι-
κά και το ρύζι, που καταναλώθηκε ανά ημέρα
σχετίστηκε με εμφάνιση εμμηνόπαυσης 1,5
χρόνο νωρίτερα. Αντιθέτως, για κάθε μερίδα
ψαριών και φρέσκων οσπρίων που καταναλώ-
θηκε, όπως τα μπιζέλια και τα φασόλια, η καθυ-
στέρηση στην έναρξη της εμμηνόπαυσης ήταν
μεγαλύτερη των τριών ετών. Επιπλέον, υψηλό-
τερη ημερήσια κατανάλωση βιταμίνης Β-6 και
ψευδαργύρου συνδέθηκε με μεταγενέστερη
εμφάνιση της εμμηνόπαυσης. 
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Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

H διατροφή σχετίζεται με την ηλικία
εμφάνισης της εμμηνόπαυσης,
κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό
σε επίπεδο δημόσιας υγείας

Κρεατοφάγοι 
vs χορτοφάγων
Κατά τη σύγκριση των χορτοφάγων με τις
κρεατοφάγους, οι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι η κατανάλωση κρέατος συνδέεται
με καθυστέρηση εμφάνισης της εμμηνό-
παυσης κατά ένα έτος. Μεταξύ των γυ-
ναικών που δεν είχαν παιδιά, αυξημένη
πρόσληψη σταφυλιών και πουλερικών
συνδέθηκε με μεταγενέστερη εμμηνό-
παυση. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η
διατροφή σχετίζεται με την ηλικία εμφά-
νισης της εμμηνόπαυσης, κάτι που είναι
ιδιαίτερα σημαντικό σε επίπεδο δημό-
σιας υγείας, καθώς η ηλικία εμφάνισής
της μπορεί μελλοντικά να έχει επιπτώ-
σεις στην υγεία. Τα όσπρια ωστόσο πε-
ριέχουν αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορεί
να αντισταθμίσουν αυτές τις αρνητικές
επιδράσεις και να καθυστερήσουν την
εμφάνιση της εμμηνόπαυσης.

Ποια τρόφιμα την καθυστερούν

Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, 
κλινικός διαιτολόγος - 

διατροφολόγος

Ε Μ Μ Η Ν Ο Π Α Υ Σ Η



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 είναι αρκετά
ρευστή, πολλά πράγματα θα έρθουν με τη
μορφή εκκρεμοτήτων και παλαιών υποθέ-
σεων, χωρίς να έχουν δοθεί οι λύσεις τους.
Φροντίστε να μην κάνετε σπασμωδικές κι-
νήσεις και αφήστε τον χρόνο να σας δώσει
τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους η μέρα θα κυλήσει
σχετικά ήρεμα, κυρίως αν ανήκετε στο
πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο. Ίσως μια
μετακίνησή σας θα σας δώσει μια νοσταλ-
γική νότα ή θα συναντήσετε πρόσωπα από
το παρελθόν. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έχετε μια έντονη διάθεση να τακτοποιήσετε
τα οικονομικά σας αλλά και να φροντίσετε
κάποιες αγορές που τις έχετε καθυστερή-
σει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επαγγελ-
ματικές υποθέσεις σας θα ολοκληρωθούν
σύντομα, αν αυτό δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί έως τώρα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η μέρα σας θα είναι πολύ σημαντική λίγο πριν
από την αυριανή Πανσέληνο που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο ζώδιό σας. Θα έχετε μια έντονη
ανησυχία για την προσωπική σας ζωή και
ίσως μάλιστα το παρελθόν να καθορίσει κά-
ποιες αποφάσεις σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες η αναζήτηση της αλή-
θειας με κάποιους σιωπηρούς τρόπους ίσως
σας πληγώσει. Καλό είναι να μη σκαλίσετε
θέματα στα οποία μάλλον θα βρείτε τοίχο
αλλά και πρόσωπα που δεν είναι θετικά το-
ποθετημένα απέναντί σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η μέρα σας θα εί-
ναι γλυκιά και αγαπησιάρικη. Ίσως μάλιστα
να συναντήσετε κάποια πρόσωπα από το πα-
ρελθόν ή να επικοινωνήσετε μαζί τους. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι γιορτές μάλλον σας έφεραν κάποια με-
λαγχολία και είναι σίγουρα μια πολύ καλή
χρονική στιγμή για να καταλάβετε τα ση-
μαντικά αλλά και τα ανούσια της ζωής σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ένα ταξιδάκι θα ήταν ό,τι καλύτερο για εσάς
αυτή την περίοδο, αλλά και αυτό να μην
πραγματοποιηθεί είναι σίγουρα πολύ ση-
μαντική μέρα για να επικοινωνήσετε και να
εκφράσετε τα συναισθήματά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Συναισθήματα έντονα αναβλύζουν σήμε-
ρα μέσα σας, ενώ για κάποιους άλλους η
μέρα θα φέρει κάποια οικονομικά θέμα-
τα που μάλλον έχουν καθυστερήσει να
έρθουν στα χέρια σας. Μπορεί ακόμη να
δώσετε εσείς σε κάποια πρόσωπα χρή-
ματα που υπήρχαν ως χρέος ή να κάνετε
μια δωρεά ή να προσφέρετε ένα δώρο
αγάπης. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
ενεργοποιεί τις προσωπικές σας σχέσεις
και φροντίζει να έχετε κοντά σας τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα. Ίσως μάλιστα πρό-
σωπα από το παρελθόν επανεμφανιστούν
στη ζωή σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι αναμφισβήτητα αυτή η περίοδος αρ-
κετά ιδιαίτερη και σας βοηθά να κάνετε την
ενδοσκόπησή σας, να νιώσετε περισσότε-
ρο τους άλλους και μάλιστα κάποιες συ-
ναντήσεις θα γίνουν στο πλαίσιο μιας μυ-
στικής συμφωνίας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς τα αισθήματά σας γίνον-
ται έντονα για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.
Ίσως είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να ανανε-
ωθείτε και να νιώσετε ότι υπάρχει μια αγκα-
λιά που σας περιμένει.
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Μια μέρα πριν από την πρώτη
Πανσέληνο της χρονιάς υπάρχει μια
έντονη συναισθηματική φόρτιση
που κάποιοι θα τη διαχειριστούν

καλά, σε κάποιους όμως θα υπάρξουν
ξεσπάσματα άγχους και ίσως ο παράγοντας
που θα επιβαρύνει αυτό είναι οι σκέψεις από
το παρελθόν και οι δύσκολες καταστάσεις
που δεν σας έχουν αφήσει ακόμη.
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Το πάθημα της Ρωσίας,
«μάθημα» της Κίνας;

Ε
πί σχεδόν έναν χρόνο ο ρωσικός στρα-
τός έχει κολλήσει στις λάσπες. Με τε-
ράστιες απώλειες, αρχικά μισθοφό-

ρων, αλλά και επίστρατων πλέον, γεγονός που
αυξάνει τον αντίκτυπο στη ρωσική κοινωνία.
Με άρματα που έμειναν από καύσιμα, με οχή-
ματα που δεν έχουν λάστιχα, με πυρομαχικά
σε έλλειψη. Αποτέλεσμα; Να βομβαρδίζει ο
Πούτιν το Κίεβο με ιρανικά drones!

Εκτός από το άμεσο κόστος που καταβάλ-
λουν οι δύο εμπόλεμοι και τις παράπλευρες
απώλειες για την παγκόσμια οικονομία και
σταθερότητα, μπορεί από αυτόν τον αχρείαστο
πόλεμο να βγει και κάποιο «κέρδος» -έστω
πρόσκαιρο- για τη διεθνή κοινότητα και την
παγκόσμια ασφάλεια: το πάθημα της Ρωσίας

να γίνει μάθημα στην Κίνα (σ.σ.: η
οποία δείχνει τα δόντια της στην
Ταϊβάν).

Βέβαια, οι υπερδυνάμεις -Δύ-
σης και Ανατολής- τα διδάγματα
θα έπρεπε να τα έχουν μάθει από
το παρελθόν (Βιετνάμ, Αφγανι-
στάν κ.ο.κ.). Αλλά μπορεί ένας άν-
θρωπος να μη γίνεται να μπει στο
ίδιο ποτάμι δύο φορές, αλλά κα-
νείς δεν μπορεί να του απαγορεύ-
σει να κάνει το ίδιο λάθος. Ακόμη

και αν μιλάμε για ηγέτες!

Η Ιστορία έχει δείξει ότι το να είσαι υπερδύ-
ναμη δεν σημαίνει πως «καθαρίζεις» εύκολα
μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο έθνος. Πό-
σω μάλλον όταν ο πόλεμος δεν είναι νομιμο-
ποιημένος στον δικό σου λαό. Όταν το περίφη-
μο «πουρκουά» (σ.σ.: «γιατί» στα γαλλικά) έχει
νόημα. 

Γιατί η Ταϊβάν είναι το ίδιο αδιάφορη για τον
μέσο Κινέζο όσο και η Ουκρανία για τον μέσο
Ρώσο. Ή, ακόμη χειρότερα για όσους ονει-
ρεύονται αυτοκρατορίες, ένας λαός γειτονικός
με κοινές παραδόσεις, αν όχι κοινή μήτρα. Με
τον οποίο κανείς στην ηπειρωτική Κίνα δεν
έχει να χωρίσει τίποτα. Όπως δεν έχει να χω-
ρίσει και ο κάτοικος της Μόσχας με τον κάτοι-

κο του Κιέβου. Ή, πολύ περισσότερο, ο
αγρότης/κτηνοτρόφος της αχανούς ρω-
σικής στέπας με τον καλλιεργητή των
ουκρανικών πεδιάδων. 

Ας ασχοληθούν οι ηγέτες του Πεκί-
νου με τον κορονοϊό και ας αφήσουν τις

μεγαλοστομίες για κατάληψη της Ταϊβάν. Οι
ισχυροί του κόσμου ας αντιληφθούν επιτέ-

λους ότι δεν μπορούν να εξαφανίσουν
τους αντιπάλους τους. Μόνο την

ανθρωπότητα και τον πλανήτη
μπορούν να καταστρέψουν. Αυ-
τή τη δύναμη την έχουν. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 1687. Ο Φραντσέσκο
Μοροζίνι βομβαρδίζει τον ναό του Παρθενώνα. Ένα
μνημείο που έστεκε αγέρωχο από τα μέσα του 5ου
προ Χριστού αιώνα. Το 1799 ο Τόμας Μπρους, 7ος κό-
μης του Έλγιν, διορίζεται πρεσβευτής της Βρετανίας
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ξεκινά η διαδικα-
σία που οδήγησε στην αποκαθήλωση των μαρμάρων
και τη μεταφορά τους στο Λονδίνο. Ένα μνημείο πλη-
γωμένο, γυμνό από «στολίδια», αλλά τόσο εντυπω-
σιακό. 
Με απλές αιώνιες γραμμές. Με κλίμακα που σέβεται
τον άνθρωπο. Που δεν τον μικραίνει. Αντίθετα, φωτί-
ζει τον άνθρωπο η ακτινοβολία του δημιουργήματος.

Με τέχνη που αποτυπώνει ταυ-
τόχρονα το παρελθόν και το
μέλλον. Τη γνώση, την επιδε-
ξιότητα του χθες, αλλά και τις
δυνατότητες του αύριο. 
Κύριε πρωθυπουργέ, δεν έχουν
νόημα τα παιχνίδια και οι ελιγ-
μοί. Όλος ο κόσμος θα χαρεί -
πολλοί εδώ θα κλάψουμε, είναι
αλήθεια- όταν ο ήλιος φωτίσει ξανά
τα μάρμαρα στον αττικό ουρανό. Στην
πατρίδα τους. Για να μιλήσουμε στην «καρ-
διά» κάθε Άγγλου: «Send the marbles home»! 

3 Πολλοί είχαν «επενδύσει» στην έλευση της νέας
γενιάς στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, δυστυχώς, οι

«ευχές» -μέρες που είναι- δεν φαίνεται να έπιασαν τό-
πο. Ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης… παιδί της Αλλαγής, καθώς
γεννήθηκε το 1981, έσπευσε στα κοινωνικά δίκτυα να
υποστηρίξει το «λάθος» του Ηλιόπουλου. «Όσοι κι όσες
το επιθυμείτε μπορείτε να μείνετε θεσμικοί. Είναι ανα-
φαίρετο δικαίωμά σας. Ο συγκεκριμένος είναι κλόουν»,
έγραψε χαρακτηριστικά. Και πάνω από την ανάρτησή
του το Twitter να ενημερώνει: «Giannis Ragkousis and
Θάνος Μωραΐτης follow». Αλλά… αυτοί είστε, που λέει
και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 

••••••••••••

w Ξέρουμε την Πολεμική Αεροπορία, την Αεροπορία
Ναυτικού, την Αεροπορία του Στρατού Ξηράς, μαθαί-

νουμε τώρα ότι έχουμε και… αεροπορία ΠΑΣΟΚ! Ο Νίκος
Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Παίδων Πεν-
τέλης για να κάνει δηλώσεις σχετικά με τα φάρμακα στο

κατάλληλο περιβάλλον, αλλά η είδηση βγήκε από το βίν-
τεο που έδωσε μετά στη δημοσιότητα η Χαριλάου Τρικού-
πη. Ξεκινά με πλάνα από ψηλά! Το Πεντελικό Όρος, το νο-
σοκομείο και ζουμ στην άφιξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 

••••••••••••

w Για την… ιστορία του μέλλοντος ο κ. Ανδρουλάκης
συνοδευόταν στην επίσκεψη από τον Γιάννη Σμέρο,

βασικό αντίπαλο του Νίκου Χριστοδουλάκη στην Ανατο-
λική Αττική. Προφανώς για να υπογραμμίσει τη στήριξή
του, απέναντι στον πρώην γραμματέα που ήταν επιλογή
της Φώφης Γεννηματά.

••••••••••••

3 Από τον λογαριασμό @gDragonGiant αλιεύσαμε
το εξής: «Τις προάλλες σε φαρμακείο, παρατηρώ

ότι δεν έχει Depon ενώ είναι τίγκα στα Panadol. Του λέω
γιατί δεν τους δίνεις Panadol; Και μου λέει, άντε να τους
πείσω ότι είναι το ίδιο πράμα». Πήγαμε, λοιπόν, στο φαρ-
μακείο και ζητήσαμε Panadol. «Δεν θέλετε Depon;» μας
ρώτησε ο φαρμακοποιός και η στήλη έμεινε «παγωτό».

Καλημέρα σας, κύριε Σούνακ!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Να είμαστε καλά,  να κάνουμε βουτιές, να στήνουμε χορούς!
Μακριά από τα… μακροβούτια, μόνο.


