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Π
ριν από τις εκλογές σε Ελλάδα και
Τουρκία μην περιμένετε κάποια κίνηση
διαλόγου από καμία πλευρά και για κα-
νένα ζήτημα. Ούτε για υφαλοκρηπίδα,

ούτε για 12 μίλια, ούτε για Μέτρα Οικοδόμησης Εμ-
πιστοσύνης. Τα όσα λένε καθημερινώς ο ίδιος ο Τα-
γίπ Ερντογάν, οι σύμβουλοί του και οι υπουργοί του
είναι μια προσπάθεια αυτοδιαφήμισης του καθε-
στώτος τους για το εσωτερικό της γείτονος. Τα τε-
λευταία χρόνια ο Ταγίπ Ερντογάν με τις απειλές που
εκτοξεύει συνεχώς κατά της Ελλάδας έχει καταφέ-
ρει να είναι σχεδόν καθημερινά πρωτοσέλιδο στον
ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Θα έλεγε
κανείς ότι τα ελληνικά Media αφιερώνουν πολύ πε-
ρισσότερο χώρο και χρόνο στον Τούρκο πρόεδρο
απ’ ό,τι τα εγχώρια καθεστωτικά Μέσα της Τουρ-
κίας. Αναμφίβολα αυτό είναι μια ιδιότυπη «επιτυ-

χία» για τον ίδιο, αφού έτσι εξασφαλίζει τζάμπα δια-
φήμιση στο εσωτερικό της χώρας του.

Για παράδειγμα, το περασμένο Σάββατο 7 Ιανουα-
ρίου στην Αττάλεια όπου βρέθηκε κατά τη διάρκεια
ομιλίας του είπε τα ακόλουθα: «Εκτοξεύσαμε τον
Ταϊφούν, η εμβέλειά του είναι στα 561 χιλιόμετρα. Οι
Έλληνες χτύπησαν συναγερμό, οι εφημερίδες τους
έγραψαν σε τίτλους πως θα χτυπήσουμε την Αθήνα.
Να ξέρουν πως αν δεν μπλέξουν με εμάς στο Αιγαίο,
τότε δεν θα μπλέξουμε κι εμείς μαζί τους. Όσο δεν
ασχολούνται μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα ασχολού-
μαστε κι εμείς μαζί τους».

Μια από τις βασικές του επιδιώξεις αυτή την πε-
ρίοδο είναι να αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στο
εσωτερικό της Ελλάδας και προφανώς η καθημερινή
ανάγνωση του τουρκικού Τύπου από τα ελληνικά
Media είναι κάτι που ικανοποιεί πλήρως τη δημόσια

εικόνα του. Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν έχει μπει
σε μια άλλη διαδικασία αυτοπροβολής, την οποία
αποσυνδέει από την παραδοσιακή διπλωματία. Δεν
είναι τυχαίο ότι η μόνιμη επιδίωξή του να είναι υψη-
λά στην ελληνική ειδησεογραφία ξεπερνά ακόμη και
τον Γκέμπελς. Για αυτό ακριβώς υιοθετεί και την
αποκαλούμενη μόδα του «Twiplomacy», η οποία
έχει αυξήσει τον κίνδυνο διπλωματικών εντάσεων
και συγκρούσεων. Είναι η λεγόμενη «προπαγάνδα
εξωτερικού» στην οποία έχει επιδοθεί ο Ερντογάν
για να δείχνει -όσο μπορεί- ότι έξω πάει καλά... Την
επομένη των εκλογών στην Τουρκία θα ξεκινήσουν
τα δύσκολα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε χά-
σει είτε κερδίσει ο Ερντογάν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι
στο σύνολό της η πολιτική ηγεσία της γείτονος δεν
επιθυμεί τη ΝΔ στο τιμόνι της Ελλάδας. 
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έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο
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Τ
ις προθέσεις της κυβέρνησης
έναντι του ζητήματος που έχει
δημιουργηθεί με τα Γλυπτά του
Παρθενώνα ξεκαθάρισαν με δη-

μόσιες τοποθετήσεις τους τόσο ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος όσο και ο διευθυντής
του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών ο Γιάννης Οικονόμου υπογράμ-
μισε: «Η κυβέρνησή μας από την αρχή της
θητείας της κινήθηκε με σοβαρότητα,
υπευθυνότητα και κυρίως με αποτελεσμα-
τικότητα προκειμένου να πραγματωθεί ο
εθνικός στόχος της οριστικής επιστροφής
της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, με βά-
ση την πάγια θέση της χώρας μας, ότι δη-
λαδή δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μου-
σείο νομή, κατοχή και φυσικά κυριότητα
των Γλυπτών. Αυτά τα 3,5 χρόνια σημει-
ώθηκε πολύ σημαντική πρόοδος στο ζήτη-
μα αυτό. Όχι γενικά, όχι αφηρημένα, αλλά
με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, με
πολύ συγκεκριμένα βήματα».

Όπως υποστήριξε ο κ. Οικονόμου:
«1. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Διακυ-

βερνητική Επιτροπή της UNESCO για πρώ-

τη φορά εκδίδει απόφαση με βάση την
οποία καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να
αναθεωρήσει τη στάση της σε σχέση με την
επανένωση των Γλυπτών.

2. Μια μερική επιστροφή ορισμένων
από τα Γλυπτά του Παρθενώνα έχει ήδη
ξεκινήσει. Τονίζεται η πολύ μεγάλη ση-
μασία της επιστροφής του θραύσματος
Fagan, που είναι ένα θραύσμα από την
Ανατολική Ζωοφόρο του Παρθενώνα, κα-

θώς επίσης και τα τρία θραύσματα, τα
οποία επιστρέφουν από το Βατικανό στη
χώρα μας.

3. Την πολύ ριζική μεταστροφή της κοι-
νής γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικά
αυτό δεν ήρθε από μόνο του αλλά μέσα
από πολύ συντονισμένες ενέργειες της ελ-
ληνικής κυβέρνησης».

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Οικονόμου, «το
θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του

Παρθενώνα είναι ένα ζήτημα υψίστης ση-
μασίας για την εθνική μας αυτοσυνειδησία
και δεν χωρούν ούτε μικροπολιτικές σκο-
πιμότητες, ούτε επαρχιωτισμός, ούτε αντι-
δραστικότητα».

Στηλίτευσε μάλιστα τη στάση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ο οποίος -παρότι το ελάχιστο που
απαιτούν ο ελληνικός λαός αλλά και η
Ιστορία και οι περιστάσεις σε ένα τόσο με-
γάλο και εθνικό ζήτημα είναι η συστράτευ-
ση όλων- «επιλέγει για πολλοστή φορά και
σε αυτό το θέμα τον ρόλο της θλιβερής
εθνικής εξαίρεσης».

«Μπροστά στην αμηχανία του για το ενδε-
χόμενο μιας ακόμη εθνικής επιτυχίας, μιας
ακόμη επιτυχίας της πατρίδας, δεν κρατά ού-
τε τα προσχήματα. Ανεξαρτήτως της μικρο-
ψυχίας και της εθελοτυφλίας του ΣΥΡΙΖΑ, η
κυβέρνησή μας, όπως έχει πολλές φορές
αποδείξει, διαπραγματεύεται με σωστό και
αποτελεσματικό τρόπο. Οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες απανταχού της Γης, καθώς και η
συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοι-
νής γνώμης είναι μαζί μας, είναι στο πλευρό
μας», σημείωσε ο κ. Οικονόμου.

Τελικός στόχος της κυβέρνησης είναι να
επιστρέψουν, να επανενωθούν τα γλυπτά
του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπο-
λης, ενώ η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλι-
ξη. Σύμφωνα με αυτήν, τέτοια ζητήματα
που ξεπερνούν εκλογικούς και πολιτικούς
κύκλους δεν θα πρέπει να εντάσσονται
στην πολιτική ή πολύ περισσότερο στη μι-
κροπολιτική αντιπαράθεση.

«Αυτό που η πλειονότητα των Ελλήνων
εύχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ το τρέμει...»
Στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου

του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα περί δανει-
σμού που λέγονται δεν προκύπτουν από καμία ελληνική θέση. Ταυτό-

χρονα, υπογράμμισε πως αυτό που η πλειονότητα των Ελλήνων εύ-
χεται, δηλαδή την επανένωση, ο ΣΥΡΙΖΑ το τρέμει.
Ο Δημήτρης Τσιόδρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ ξε-
καθάρισε ότι:

1. Η Ελλάδα «δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό Μουσείο ιδιοκτησία, νο-
μή και κατοχή των Γλυπτών του Παρθενώνα».

2. Η Ελλάδα προσέρχεται σε μια συζήτηση δύσκολη, που γίνεται σε αυτήν τη βάση.
3. Τα περί δανεισμού δεν προκύπτουν από καμία ελληνική θέση.
Ο κ. Τσιόδρας επανέλαβε ότι το όλο ζήτημα δεν συνδέεται επ’ ουδενί με τις εκλογές και
αναφέρθηκε στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρά: «Αυτό που εύχεται η πλειονότητα των
Ελλήνων ο ΣΥΡΙΖΑ το τρέμει».

Η Ελλάδα «δεν αναγνωρίζει στο Βρετανικό 
Μουσείο ιδιοκτησία, νομή και κατοχή των 
αρχαιοτήτων», ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση

Εθνικός στόχος η επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Σ
τα «παπούτσια» της Μελίνας
Μερκούρη φαίνεται πως μπήκε,
για την πρώτη της δήλωση με τη
νέα της ιδιότητα, της εκπροσώ-

που Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη σύντομη
περιπέτεια με την υγεία της, η Πόπη Τσα-
πανίδου και αναφέρθηκε στο ζήτημα της
επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Απαντώντας, λοιπόν, στην υπουργό Πο-
λιτισμού Λίνα Μενδώνη, ανέφερε: «Η
επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα
είναι μια υπόθεση που ενώνει όλους τους
Έλληνες, πάνω από κομματικές ταμπέλες.
Ο αγώνας για την επίτευξη αυτού του στό-
χου είναι εθνικός και διαρκεί δεκαετίες.
Οι ανησυχίες του αρχηγού της αντιπολί-
τευσης είναι εύλογες, καθώς προκύπτουν
μετά από σειρά δημοσιευμάτων στον βρε-
τανικό Τύπο που μιλάνε για δανεισμό και
ανταλλαγή των γλυπτών, αλλά και δημοσι-
ευμάτων στον ελληνικό Τύπο που κάνουν
λόγο για υβριδική λύση. Η κυβέρνηση,
λοιπόν, οφείλει να εξηγήσει στον ελληνι-
κό λαό τι σημαίνει και τι συνιστά υβριδική
λύση και να ενημερώσει τις πολιτικές δυ-
νάμεις για την πορεία των διαπραγματεύ-
σεων. Η υπουργός Πολιτισμού, κυρία
Μενδώνη, η οποία επιχειρεί με αιχμές να
μετατρέψει ένα τόσο κρίσιμο θέμα σε πε-
δίο κομματικής αντιπαράθεσης, ας μην
ξεχνά ότι το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
άνοιξε ο δρόμος για τη μετέπειτα θετική
απόφαση της UNESCO, με την υιοθέτηση
σύστασης που αναγνώριζε ρητά την ηθι-
κή, πολιτιστική και νομική διάσταση της
επανένωσης των γλυπτών. Τα Γλυπτά του
Παρθενώνα είναι εθνικής αλλά και οικου-
μενικής σημασίας υπόθεση. Μέχρι σήμε-
ρα καμία κυβέρνηση δεν την εργαλει-
οποίησε, δεν προσπάθησε να αποκομίσει
πρόσκαιρα μικροπολιτικά οφέλη μιας
προεκλογικής επικοινωνίας. Ας μην υπο-
πέσει σε αυτό το ατόπημα η κυβέρνηση
Μητσοτάκη».

Οι ακροβασίες της Κουμουνδούρου 
Μόνο που η νέα εκπρόσωπος Τύπου κά-

νει στην πρώτη της αυτή δήλωση αρκετά
λογικά άλματα, αν όχι λαθροχειρίες. Κα-
ταρχάς υπερτονίζει την αξία της απόφασης
της UNESCO για την επανένωση των γλυ-
πτών. Αποφάσεις υπάρχουν πολλές, πραγ-
ματικότητα όμως μία. Και για να γίνει κα-
τανοητό, η απόφαση για αναγνώριση του
κράτους της Παλαιστίνης υπάρχει από το
1988 για τον ΟΗΕ και 138 από τα 193 μέλη
του την είχαν αναγνωρίσει ως τέτοιο. Είναι
η Παλαιστίνη 35 χρόνια αργότερα κράτος;

Ακόμα η Πόπη Τσαπανίδου υιοθετεί σαν
δεδομένα τα δημοσιεύματα των -βρετανι-
κών- κυρίως εφημερίδων για την «επικεί-
μενη υβριδική συμφωνία», χωρίς όμως να
έχει υπάρξει καμία απολύτως επιβεβαί-
ωση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης,
η οποία μάλιστα σε όλους τους τόνους δη-
λώνει ότι δεν αναγνωρίζει τα γλυπτά σαν
ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου. Πώς
λοιπόν κατηγορεί την κυβέρνηση για «ερ-
γαλειοποίηση» του ζητήματος των γλυ-

πτών, όταν η τελευταία δεν έχει καν ανα-
φερθεί στο ζήτημα;

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί και αυτό το
πάθος που επιδεικνύει εσχάτως ο ΣΥΡΙΖΑ
τώρα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, νωρί-
τερα για τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου
στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Η πρόσφατη
αυτή αρχαιολατρία που έχει… πλήξει τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα καθαρά προεκλογικό ερ-
γαλείο όπως γίνεται σαφές από τα έργα και
τις ημέρες του κόμματος.

Όταν ο Τσίπρας έβλεπε 
γλυπτά στον σταθμό Βενιζέλου 

Σε συνάντησή του με την υπουργό Πολι-
τισμού Λίνα Μενδώνη, ο Τσίπρας τη ρω-
τούσε σχετικά με τα «γλυπτά στον σταθμό
Βενιζέλου» με την υπουργό να τα… χάνει
και να του απαντά «ποια γλυπτά, δεν υπάρ-
χουν γλυπτά, κύριε πρόεδρε, στη Βενιζέ-
λου». Όπως μάλιστα του υπενθύμισε, με-
τακίνηση αρχαιοτήτων δεν υπάρχει μόνο
στον σταθμό Βενιζέλου, αλλά υπήρξε και
επί των ημερών του στον σταθμό Αγίας Σο-
φίας. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τότε ότι δεν
είχε ιδέα.

Ιδέα και πιθανότατα ούτε και θέση έχουν
στην Κουμουνδούρου για την επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα, θέμα που
κάποτε συνήθιζε να ενώνει -όπως σωστά
αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Αυτό που ψάχνουν είναι ένα ακόμα θέ-
μα να πιαστούν, ώστε να αρχίσουν να φω-
νάζουν για «προδότες» και «εθνικούς μει-
οδότες» που «παίζουν με τη δημοκρατία».
Αυτός είναι ο καημός τους, ανεξάρτητα
από τα γλυπτά, μήπως καταφέρουν ό,τι δεν
κατάφεραν με το σίριαλ των παρακολου-
θήσεων ή τις καταγγελίες για διαφθορά
της κυβέρνησης.

Τι κρύβει η αρχαιολατρία
της Κουμουνδούρου που θέλει
να μπει στα «παπούτσια» 
της αείμνηστης Μελίνας

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ξεπεράσει και τον
χειρότερο εαυτό τους σε προεκλογικές
πλειοδοσίες. Στα social media διακι-
νούν βίντεο στο οποίο εμφανίζονται να
τάζουν μισθούς 880 ευρώ για τον κατώ-
τατο, αλλά και… σπίτια, αφήνοντας να
εννοηθεί πως θα καταργήσει και το
airbnb, ώστε να υπάρχει και προσφορά
και χαμηλότερα ενοίκια.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και
απευθύνεται στους νέους, υπάρχει ένας βομβαρδι-
σμός αρνητικής διαφήμισης περί μισθών, ενοικίων,

αγορών απαραίτητου οικιακού εξοπλισμού. Μια γκρί-
ζα διαφήμιση που έρχεται να θυμίσει τα προεκλογικά
σποτ του 2014 που είχαν βασιστεί στη λογική του Προ-
γράμματος Θεσσαλονίκης. Ενός προγράμματος που
έταζε τα πάντα στους πάντες. 

Για το βίντεο ο Τσίπρας γράφει: «Θες να φύγεις
από το πατρικό σου; Τα πράγματα είναι πολύ εύ-
κολα… ή μήπως όχι;», και αμέσως μετά διπλα-
σιάζει την επιδότηση ενοικίου και υπόσχεται
κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ και χαμηλά ενοί-
κια! Πάρτε, κόσμε… και λογική «Τσοβόλα δώσ’
τ’ όλα», αν και το 2015 όχι μόνο δεν έδωσε, αλλά
πήρε πίσω με φόρους και περικοπές οδηγώντας

σε πλήρη φτωχοποίηση τη μεσαία τάξη… 
Τώρα η Κουμουνδούρου έβαλε στο μάτι τους νέους

ψηφοφόρους, τους οποίους αντιμετωπίζει σαν σανίδα
σωτηρίας για την επερχόμενη ήττα στις επικείμενες
εκλογές. 

ΚΚρεσέντο λαϊκισμού από
Τσίπρα - Μοιράζει σπίτια

και μισθούς από το Twitter

Το όψιμο «πάθος» 
του ΣΥΡΙΖΑ
για τα… Γλυπτά
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Ε
σωκομματικές αναταράξεις πα-
ρατηρούνται τα τελευταία εικο-
σιτετράωρα στο ΠΑΣΟΚ. Μετά
τις αποχωρήσεις στελεχών από

τα ψηφοδέλτια του κόμματος, ήρθαν και οι
πρώτες αιχμές στελεχών κατά της ηγεσίας
του κόμματος. 

Η Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρος γυναι-
κών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος και μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, μιλών-
τας στο ieidiseis.gr αμφισβήτησε ευθέως
την έως τώρα πολιτική που ακολουθείται
ως κεντρική γραμμή. Η κυρία Δημαδάμα
υποστήριξε χωρίς περιστροφές: «Τα ευχο-
λόγια, τα στρογγυλέματα και οι κοινοτοπίες
δεν βοηθούν. Χρειάζεται να αποτυπωθεί
σοσιαλιστικό, προοδευτικό πρόγραμμα
από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ». 

«Ναι, είναι πρόβλημα»
Μάλιστα, παραδέ-

χτηκε ότι αποτελεί
πρόβλημα για το
κόμμα της το ότι ο
Νίκος Ανδρουλάκης
είναι εκτός από πρό-
εδρος του κόμματος
και ευρωβουλευτής: «Η
Εύα Καϊλή πρέπει άμεσα να παρα-
δώσει την έδρα της. Οι Ευρωσοσιαλιστές
πρέπει να πρωταγωνιστήσουν, όπως και το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αν και έχει μόλις έναν ευ-
ρωβουλευτή, τον Ν. Ανδρουλάκη, ο οποίος
είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της παρά-
ταξής μας. […] Ναι είναι, πρόβλημα».

Η κυρία Δημαδάμα, όμως, με αφορμή τη
δημόσια διαφοροποίηση της Κατερίνας
Λάσπα για την εκδήλωση με τις drag
queens, άδραξε την ευκαιρία να εξαπολύ-
σει βολές για τον τρόπο επιλογής στελε-
χών. «Θέλω να πιστεύω ότι ο προσβλητικός
και μισαλλόδοξος λόγος της κυρίας Λάσπα
έχει καταγραφεί από την ηγεσία και θα πε-
ριοριστεί αναγκαστικά». Κλιμακώνοντας
την κριτική της, είπε με νόημα: «Για να εί-
μαι ειλικρινής, δεν θεωρώ την κυρία Λά-
σπα συντρόφισσα και συνοδοιπόρο. Ανα-
ρωτιέμαι πολλές φορές με ποια κριτήρια
γίνονται οι επιλογές προσώπων για κρίσι-
μες θέσεις γενικότερα». 

Ευθεία επίθεση στον γραμματέα 
του Κινήματος

Την ίδια στιγμή, αίσθηση έχει προκαλέ-
σει και η οξεία ρητορική του Ανδρέα Τσού-
νη, χήρου της Φώφης Γεννηματά, που κα-
τακεραύνωσε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
αναφορικά με τα όσα είπε για το θέμα των
«αποχωρήσεων» υποψήφιων βουλευτών

από τα ψηφοδέλτια. «Εμείς δεν θέλουμε να
βρεθούμε μπροστά σε άλλους Πάτσηδες
και κάνουμε μια αξιολόγηση αυτών που
καταθέτουν υποψηφιότητα για να είναι
βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
Μερικές περιπτώσεις που αναδεικνύουν
τα φιλοκυβερνητικά μέσα είναι άνθρωποι
που αξιολογήθηκαν αρνητικά. Μετατρέ-

πουν την απόρριψη σε αποχώρηση. Κατα-
λαβαίνετε πού έχει φτάσει η κατρακύλα
του ΠΑΣΟΚ και του κ. Μητσοτάκη», ήταν η
σχετική δήλωση που έκανε ο γραμματέας
του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος στον
AΝΤ1. 

Ο Ανδρέας Τσούνης με ανάρτησή του στο
Twitter απάντησε: «Εντελώς άστοχη η το-

ποθέτηση του γραμματέα. Δεν μπορεί να
αφήνει υπονοούμενα ηθικής τάξης για
όσους κατέθεσαν αιτήσεις υποψηφιότητας.
Επειδή γνωρίζω τους ανθρώπους που απο-
χώρησαν από τα ψηφοδέλτια, δεν τιμά ούτε
τους ίδιους ούτε το κόμμα αυτό που λέει.

Κάποιοι ήταν και στις προηγούμενες
εκλογές υποψήφιοι. Ποιοι είναι οι δυνάμει
Πάτσηδες; Ο Γάκης, ο Πετρουλάκης, ο Χρυ-
σοφάκης; Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο γραμ-
ματέας, πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες
για διαγραφή τους κι από απλά μέλη του
κόμματος».

Βγήκαν τα μαχαίρια στο ΠΑΣΟΚ

Αίσθηση έχει προκαλέσει και η οξεία ρητορική του Ανδρέα
Τσούνη, συζύγου της Φώφης Γεννηματά

Στη «πραγματική ζωή», η προσπάθεια για πολιτική ανάκαμψη του
ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκε-
ται να είναι συνεχώς πάνω στο τραπέζι το θέμα των συνεργα-
σιών.«Πρώτα από όλα, τα πάντα θα οριστούν από την ψή-
φο των πολιτών. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
δεν καίμε την πρώτη Κυριακή. Θέλουμε σταθερότη-
τα, είναι σημαντικό να υπάρξει προγραμματική
σύγκλιση σε κρίσιμα θέματα», υποστήριξε ο αντι-
πρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινό-
πουλος και σε μια προσπάθεια να γίνει πιο σαφής
πρόσθεσε: «Εφόσον είμαστε ένα από τα τρία κόμματα
που θα πάρουν διερευνητική εντολή, θα θέσουμε το σο-
σιαλιστικό μας πρόγραμμα. Αυτό θα περιλαμβάνει κατάργηση
του άρθρου 10 του νομοσχεδίου για την υγεία που καταργεί τη δη-
μόσια δωρεάν περίθαλψη. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου

και άλλα σημαντικά θέματα όπως, για παράδειγμα, η κοινωνική
στέγη για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Εμείς ούτε καίμε την πρώτη

Κυριακή όπως ο κ. Μητσοτάκης, ούτε λέμε ότι “δεν κάνουμε
κυβέρνηση ηττημένων”, όπως λέει ο κ. Τσίπρας που αυ-

τός έφερε και ψήφισε την απλή αναλογική». 
Στη συνέχεια, όμως, επανήλθε στη γνωστή αδιέξοδη
-όπως όλα δείχνουν- γραμμή: «Έχουμε θέσει έναν
σαφή όρο, ότι στην κυβέρνηση που μπορεί να σχη-
ματιστεί με προγραμματική σύγκλιση δεν θα ηγηθεί

ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο κ. Τσίπρας. Φιλοδοξού-
με οι πολίτες να μας δώσουν ένα ισχυρό ποσοστό,

ώστε να επιμείνουμε στο πρόγραμμα και τις πολιτικές
μας. Αν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας συμφωνούν ότι ο αρχη-

γός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι και πρωθυπουργός, ας
ψηφίσουν ο ένας τον άλλον».

Εμμονή στην αδιέξοδη γραμμή, στο τραπέζι οι συνεργασίες
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Η
αντίστροφη μέτρηση για τις
κάλπες θέτει σε εγρήγορση την
κυβερνητική και κομματική
μηχανή της Νέας Δημοκρα-

τίας, εν αναμονή και των πρώτων δημο-
σκοπήσεων που θα διενεργηθούν μετά τις
εορτές και θα αποτυπώνουν το τοπίο που
έχει διαμορφωθεί, με ορατό πλέον τον
ορίζοντα των εκλογικών αναμετρήσεων.

Τα νέα ευρήματα θα είναι καθοριστικά
και για τη στρατηγική που το Μέγαρο Μα-
ξίμου θα ξεδιπλώσει τις περίπου 100 μέ-
ρες που απομένουν, σύμφωνα με τα σενά-
ρια εργασίας, πάνω στα οποία εργάζονται
στο κυβερνητικό επιτελείο. Μια στρατηγι-
κή που θα στοχεύει καταρχάς στην πρώτη
Κυριακή, οπότε οι εκλογές θα διεξαχθούν
με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στην
κυβέρνηση εκτιμούν ότι από την πρώτη
κάλπη θα πρέπει να μπουν οι βάσεις που
θα κάνουν εφικτό τον στόχο της αυτοδυνα-
μίας, ο οποίος αποτελεί «μονόδρομο»,
όπως σημειώνουν για την επόμενη μέρα
και έχει διακηρυχθεί ως ύψιστο διακύβευ-
μα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν
κρίσιμο στην κάλπη της απλής αναλογικής
να καταγραφούν ως μίνιμουμ ποσοστά
κοντά στο 34%. Αυτό σημαίνει ότι στον δεύ-
τερο γύρο των εκλογών, που θα διεξαχ-
θούν με το ενισχυμένο σύστημα, η Νέα
Δημοκρατία κερδίζοντας 4-5 ποσοστιαίες
μονάδες θα έφτανε σε ποσοστά αυτοδυνα-
μίας, με 151 έως 153 έδρες. Για να υλοποι-
ηθεί το σενάριο αυτό που θεωρείται μεν
εφικτό, αλλά ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο
είναι, κρίσιμο είναι τα αποτελέσματα της
πρώτης εκλογικής αναμέτρησης να εκ-
πέμπουν το μήνυμα της νίκης στη δεύτερη
κάλπη.

Σε αυτό τον σχεδιασμό πρώτος στόχος
αναδεικνύεται η επίτευξη της υψηλότερης
δυνατής συσπείρωσης που, σύμφωνα με
τις έρευνες, σήμερα φθάνει το 70%. Δεύτε-
ρος στόχος, η αποφυγή των διαρροών, ψη-
φοφόρων δηλαδή που ήδη δηλώνουν ότι
στις επικείμενες εκλογές θα ψηφίσουν τη
Νέα Δημοκρατία, στόχος που προϋποθέτει
να μην υπάρξουν απρόοπτα στον δρόμο

προς τις κάλπες. Τρίτος στόχος, με προ-
οπτική πλέον την αύξηση των ποσοστών, ο
διεμβολισμός του κεντρώου χώρου και
των ψηφοφόρων που αμφιταλαντεύονται
έως τώρα. Πρόκειται κυρίως για ψηφοφό-
ρους που έχουν περάσει από τον χώρο του
ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να
δείξει σε αυτούς ότι η ψήφος τους θα είχε
μεγαλύτερη αξία, αν έδινε στήριγμα στη
«γαλάζια» παράταξη για την επίτευξη αυ-
τοδυναμίας και όχι στον Νίκο Ανδρουλά-
κη, καθώς σε αυτή την περίπτωση η επιλο-
γή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτήν τη ρητορική εν-
τάσσεται και η επαναφορά του αποκαλού-
μενου «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου, καθώς στο
κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι

συγκεκριμένοι ψηφοφόροι δεν θέλουν να
δουν την επιστροφή της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης στην εξουσία.

Κόντρα με προσωπικά χαρακτηριστικά
Το κλίμα πόλωσης, που ήδη καλλιεργεί-

ται από όλες τις πλευρές, αναμένεται να
κάνει ακόμη πιο εμφατικά και τα διλήμμα-
τα που θα θέτουν η κυβέρνηση και ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε, είναι σα-
φές ότι η στρατηγική που χαράσσεται για
την πρώτη Κυριακή των εκλογών με στόχο
την αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες δεν
θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν
τελικά οι ψηφοφόροι ψηφίσουν είτε με
«χαλαρή ψήφο» είτε με ψήφο διαμαρτυ-
ρίας. Για τον λόγο αυτόν το επόμενο διά-

στημα αναμένεται όλο και περισσότερο τα
κυβερνητικά στελέχη να προχωρούν στη
σύγκριση των πεπραγμένων της τετραε-
τίας του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019) με τη διακυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ιούλιος
2019 έως σήμερα), καταδεικνύοντας τα
απτά αποτελέσματα της πολιτικής που
ακολουθήθηκε σε αντίθεση με τα κατα-
στροφικά, όπως λένε, αποτελέσματα της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Το δίλημμα αυτό θα λάβει και προσωπι-
κά χαρακτηριστικά, με την κυβέρνηση να
θέτει ευθέως στους πολίτες το ερώτημα
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας;» και τη σύγκριση
των δύο ανδρών, που έχουν κρατήσει στα
χέρια τους τα ηνία της κυβέρνησης. Αυτή η
σύγκριση, όπως εκτιμούν «γαλάζια» στε-
λέχη, τρομάζει την Κουμουνδούρου, αφού
στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσε-
ων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χάνει αρκετά
από τον πρωθυπουργό, ιδιαίτερα σε ζητή-
ματα αξιοπιστίας. 

«Προσέξτε τι ψηφίζετε», η στρατηγική της Πειραιώς έναντι 
του ΠΑΣΟΚ - Σε εγρήγορση η κομματική μηχανή της ΝΔ

Ένα από τα συνθήματα στα οποία θα επενδύσει η ΝΔ θα είναι
το «Προσοχή στο τι ψηφίζετε», υπό την έννοια ότι «ψηφίζεις
Ανδρουλάκη και σου βγαίνει Τσίπρας».

Η στρατηγική αυτή με τα σημερινά δεδομένα είναι βέβαιο ότι
θα στρέφει τα βέλη της και στον Νίκο Ανδρουλάκη, με την επι-
σήμανση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν
ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να είναι παρακολούθημα του κ. Τσί-
πρα, ας βγει να το πει με ειλικρίνεια, αντί να μας το λέει με μισό-
λογα», είναι κάτι που έχει επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτό τον τόνο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα και ο ίδιος ο

πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκινά και πάλι περιοδείες σε όλη
την Ελλάδα, αρχής γενομένης από την Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη στα τέλη της εβδομάδας.

Στην αιχμή του δόρατος αναμένεται να βρεθούν η οικονομία,
οι μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις αλλά και οι εξωτερικές σχέ-
σεις και το διεθνές κύρος της χώρας και οι συμμαχίες. Κατα-
κλείδα αυτής της ρητορικής θα είναι το διακύβευμα της σταθε-
ρότητας στη χώρα την επομένη των εκλογών. Σταθερότητα που
έως σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτίζει με την επίτευξη
αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας για μια ακόμη τετραετία. 

«Ψηφίζεις Ανδρουλάκη και σου βγαίνει Τσίπρας»

Η σύγκριση «Μητσοτάκης
ή Τσίπρας» τρομάζει
την Κουμουνδούρου 



Στο Penarrubia 
η Καραμανλή 

Στο παραλιακό μαγαζί Penarrubia μίλησε
χθες το απόγευμα η βουλευτής Άννα Καρα-
μανλή σε μια εκδήλωση που είχαν οργανώ-
σει ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αλίμου Κώστας
Αλάσσας, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νοτίου
Αθήνας Μίλτος Μπαντής αλλά και η υπεύθυ-
νη Οικογενειακής Ζωής και Ισότητας Φύλων
Ζωή Βασιλάκη. Η κ. Καραμανλή, η οποία
αποτελεί σταθερή αξία στα νότια, μίλησε για
την κρισιμότητα της πρώτης εκλογικής ανα-
μέτρησης που θα δώσει την αυτοδυναμία
στη ΝΔ κατά τις δεύτερες εκλογές.

Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, εκ-
προσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρευρέθηκε η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η ενθρόνιση έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας Νίκου Αναστασιάδη και της Προέδρου της Βουλής της Κύπρου Αννίτας Δημητρί-
ου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και υψηλών εκ-
προσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Καθολικής Εκκλησίας. Παρών
στην αποστολή στην Κύπρο ήταν και ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ο
οποίος το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων για τη δή-
λωσή του «ότι η Τουρκία στο τέλος θα πρέπει να πάρει τα F-16»…
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Το πάρτι του Μελά
στον Ιστιοπλοϊκό 

Το πάρτι του βουλευτή Πειραιά Γιάννη
Μελά στον Πειραιά, συγκεκριμένα στον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά, έκλεψε τις
εντυπώσεις, καθώς κατέφθασε πλήθος
κόσμου για να ευχηθεί στον νεαρό βου-
λευτή για την ονομαστική εορτή του.
Εκεί βρέθηκαν και άλλοι πολιτικοί που
γιόρταζαν όπως, πχ, ο υπουργός Ναυτι-
λίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος έγι-
νε και αυτός δέκτης ευχών, και ο δήμαρ-
χος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Εκεί
βρέθηκε, επίσης, και ο πεθερός του κ.
Μελά, Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος έχει
μεγάλο πυρήνα στο λιμάνι που έφτασε
να ευχηθεί στον νεαρό βουλευτή. 

Αρχίζει η διαβούλευση 
για τον νέο 
κατώτατο μισθό

Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει άμεσα,
τώρα τον Ιανουάριο, η διαδικασία για
την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει διαβού-
λευση του υπουργείου Εργασίας με
τους κοινωνικούς εταίρους, τα ινστι-
τούτα τους, την Τράπεζα της Ελλάδος
και το Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών. Στη συνέχεια,
αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικα-
σία, ο υπουργός Εργασίας θα προτεί-
νει στο Υπουργικό Συμβούλιο την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού. Επειδή
και η ΕΚΤ θεωρεί ότι στα ευρωπαϊκά
κράτη θα έχουμε γενναία αύξηση μι-
σθών, κρατήστε το, διότι μάλλον θα
προταθεί κατώτατος μισθός που θα
αγγίζει τα 800 ευρώ. 

Στην Κύπρο η Κεραμέως μαζί με τον Συρίγο 

Κ
οπή πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας
είχαμε στα κεν-
τρικά γραφεία

της Νέας Δημοκρατίας
χθες και αυτός που πήρε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο
στην κοπή της ήταν ο υφυ-
πουργός στον πρωθυπουρ-
γό Γιάννης Μπρατάκος που
εκπροσώπησε και τον
πρωθυπουργό αφού εκεί-
νη την ώρα είχε κρίσιμη
σύσκεψη για τους καλλιτέ-
χνες. Δίπλα του ο γραμμα-
τέας της ΠΕ της ΝΔ Παύλος
Μαρινάκης αλλά και ο
γραμματέας Οργανωτικού
Στέλιος Κονταδάκης. Στην
κοπή βρέθηκαν και ο βου-
λευτής και γραμματέας
Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ
Τάσος Χατζηβασιλείου αλλά και ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο εκπρόσω-
πος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης και άλλοι. Όπως μάθαμε, το φλουρί έπεσε στον
Θεόδωρο Κόλλια, γραμματέα Εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Μαθαίνω ότι ο Νίκος Παπαθανάσης θα στηριχτεί προ-
εκλογικά και από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζη-

δάκη, με τον οποίο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις, όπως και
με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Το λέω
γιατί με τη στήριξη των δύο αντιπροέδρων της ΝΔ ο κ.
Παπαθανάσης όχι μόνο θα εισέλθει στην επόμενη Βουλή

αλλά ίσως βγει και σε καλή θέση. 

Κοπή πίτας στην Πειραιώς 

Μου λένε ότι σε δημο-
σκοπήσεις σε μεγάλη πε-

ριφέρεια της Αττικής έχει
παρατηρηθεί το εξής: Δύο

πρώην, δυνατοί, νέοι σχετικά
βουλευτές έχουν πλέον χάσει
τη δυναμική τους, με ευθύνη
κυρίως δική τους. Προσοχή.
Δεν λένε ότι δεν θα εκλεγούν.
Αλλά θα είναι σε χαμηλές θέ-
σεις. Ο ανταγωνισμός έχει ανέ-
βει κατακόρυφα. 

Τελικά ρώτησα και έμαθα. Κατά 90%
δεν θα κατέβει σε κάποια περιφέρεια η
Μίνα Γκάγκα, διότι το Μέγαρο Μαξίμου
δεν θέλει να χαλάσει τις
ισορροπίες στα ψη-
φοδέλτια των μεγά-
λων περιφερειών.
Αυτό που πλέον
προέχει για τη ΝΔ
είναι η ανακοίνωση
νέων υποψηφίων, δεύτερης
γραμμής, που θα πάρουν εμπειρίες
από τις διπλές εκλογές. Το 10% το αφή-
νω, διότι μπορεί να επιστρατευτεί με
εντολή Μητσοτάκη, έτσι, για να αντιμε-
τωπίσει «την κρυάδα του σταυρού»,
όπως μου είπαν… 

Και ο Χατζηδάκης υπέρ Παπαθανάση



Τ
ο γνωστό στέλεχος μεγάλης εταιρείας στον
κλάδο των κατασκευών φαίνεται πως δεί-
χνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την… ερευνη-
τική δημοσιογραφία. 

Οι πληροφορίες ότι χρηματοδοτεί ιστοσελίδα που
«ειδικεύεται» σε αυτήν έχουν πληθύνει το τελευταίο
διάστημα. Μάλι-
στα, σύμφωνα με
καλά πληροφορη-
μένες πηγές, το
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο
στέλεχος μεγάλης
κατασκευαστικής έχει ανοίξει παρτίδες και με την
αξιωματική αντιπολίτευση, χρηματοδοτώντας έρευ-
νες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Οι «κακές γλώσσες» λένε ότι αυτός είναι ο άνθρω-
πος που παρέχει τους πόρους έτσι ώστε να γίνονται
«κατά παραγγελία» έρευνες και να ανακύπτουν
«σκάνδαλα», τα οποία στη συνέχεια στελέχη της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης μετατρέπουν σε αντιπολιτευ-
τική… σημαία.  Μάλιστα, περιγράφουν συγκεκριμένο
πρόσωπο, πρώην υπουργό που συχνά χρησιμοποιεί
σκληρή γλώσσα ως και απρεπείς χαρακτηρισμούς και
απειλές έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, το οποίο
απολαμβάνει της οικονομικής στήριξης του εν λόγω
στελέχους των κατασκευών στην προσπάθεια «ανεύ-
ρεσης» σκανδάλων.  Το θέμα είναι πώς θα καταφέρει
το συγκεκριμένο στέλεχος μεγάλης εταιρείας να δι-
καιολογήσει τη χρηματοδότηση τέτοιων ερευνών και
της ιστοσελίδας που δεδομένα «τροφοδοτεί» με κε-
φάλαια. Σύντομα θα κληθεί να δώσει απαντήσεις γιατί
συμβαίνει αυτό ανεπίσημα και γιατί δεν έχει προχω-
ρήσει, αφού δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, σε μια
επίσημη… επένδυση στον χώρο των media. Ποια είναι
τα συμφέροντα που εξυπηρετεί; Οι απαντήσεις έρχον-
ται σύντομα…
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Ολοένα και πληθαίνουν τα ερωτήματα για το τι
κάνει τελικά ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρ-
χής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, Χρήστος Ράμμος, και για το
ποια συμφέροντα εξυπηρετεί.
Ο κ. Ράμμος έχει ταυτιστεί πλέον με την αξιω-
ματική αντιπολίτευ-
ση, καθώς αποτελεί
κοινό μυστικό πως
βρίσκεται σε από-
λυτη σύμπλευση με
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Αλέξη Τσίπρα. Εν-
δεικτικό είναι ότι σε
περιπτώσεις δημο-
σιευμάτων για πα-
ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι ς
υπουργών, δικα-
στών αλλά και πολι-
τικών αντιπάλων
της κυβέρνησης,
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ράμμος «περί
άλλων τύρβαζε». Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο
και τώρα, όπου ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ φαίνεται
να παρεμβαίνει με βάση το αφήγημα του Αλέ-
ξη Τσίπρα και της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης σε θέματα παρακολουθήσεων. 
Το σίγουρο είναι πως με αυτές τις κινήσεις χά-
νεται κάθε αντικειμενικότητα, θεσμικό υπό-
βαθρο και προφανώς η Αρχή δεν μπορεί να θε-
ωρείται και τόσο ανεξάρτητη, όταν ο πρόεδρός
της είναι πολιτικά ταυτισμένος με μια παράτα-
ξη. Θα πρέπει, λοιπόν, ο κ. Ράμμος είτε να συμ-
περιφερθεί όπως αρμόζει στη θέση του, είτε
να δώσει απαντήσεις για το τι ακριβώς πράττει
και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί…

Φτωχά τα λόγια για 
τον χαμό του Παναγιώτη 

Όλη η οικογένεια 
στην Αθήνα για τον τέως

Μαρτυράει ο Γιάνης… 
Η είδηση, σύντροφοι, δεν είναι ότι ο Γιάνης Βαρουφά-
κης είναι προσκεκλημένος της κουβανι-
κής κυβέρνησης και ότι θα επισκε-
φθεί την Κούβα στις 25-30 Ιανουα-
ρίου… Η είδηση είναι αυτό που εί-
πε για τις υπόγειες διαδρομές ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. «Νομίζω ότι εί-
ναι επιλογή του κ. Τσίπρα να προσα-
νατολίζεται σε μια συναλλαγή με το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά την Κυριακή των εκλο-
γών. Αυτό δεν είναι προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό
δεν μας αφορά καθόλου», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ…

Πολλά γράφονται και λέγονται για τις επαφές
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σα-
μαρά και τον Κώστα Καραμανλή. Εγώ δεν πέ-
φτω από τα σύννεφα. Αυτή τη στιγμή η ΝΔ
τους χρειάζεται όλους στην πρώτη γραμμή
και ειδικά τους πρώην πρωθυπουργούς. Οπό-
τε και γεύματα θα υπάρξουν και επαφές και
συναντήσεις. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Ο Ράμμος, ο ΣΥΡΙΖΑ 
και η όχι και τόσο 
ανεξάρτητη Αρχή 
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Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τα
συναισθήματα όλης της δημοσιογραφικής οι-
κογένειας για τον άδικο και απροσδόκητο χα-
μό του Παναγιώτη Τζένου. Συλλυπητήρια στην
οικογένειά του, στον όμιλο των «Παραπολιτι-
κών» και στον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, από
όλη τη δημοσιογραφική ομάδα και τη διοίκη-
ση της «Political». 

Στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, στη
Μητρόπολη Αθηνών, έσπευσαν το μεσημέρι
του Σαββάτου μέλη της βασιλικής οικογένειας
να προσευχηθούν για τον τέως βασιλιά Κων-
σταντίνο, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσι-
μη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπεί-
ας του «Υγεία». Νωρίτερα, κάποια από τα μέλη
της οικογένειας είχαν ταξιδέψει από το εξω-
τερικό για να σταθούν στο πλευρό του Κων-
σταντίνου, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί
στη ζωή. Στη χώρα μας έφτασε εκτάκτως η
αδελφή του Σοφία, που έχει τον τίτλο της βασι-
λομήτορος στον ισπανικό θρόνο, ενώ ο βενια-
μίν της οικογένειας Φίλιππος με τη σύζυγό
του Νίνα Φλορ ταξίδεψε από το Τζαϊπούρ της
Ινδίας στην Αθήνα μετά τη σοβαρή εξέλιξη με
την υγεία του πατέρα του. Το «παρών» στο πα-
ρεκκλήσι της Μητρόπολης έδωσαν επίσης η
αδελφή του Κωνσταντίνου, Ειρήνη, όπως και
οι Μαρί Σαντάλ και Τατιάνα Μπλάτνικ, σύζυγοι
του Παύλου και του Νικολάου.

Το στέλεχος 
κατασκευαστικής 
που χρηματοδοτεί 
«έρευνες για 
σκάνδαλα»
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τον δικό τους κόσμο ζουν οι συστημικές τράπεζες, καθώς με τη στάση
τους δείχνουν ότι δεν αφουγκράζονται και δεν αντιμετωπίζουν τα προ-
βλήματα των πελατών τους με το πρόσχημα της κακώς εννοούμενης
προστασίας των συμφερόντων των μετόχων τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεγαλύτερη συστημική τράπεζα, η Εθνική, που
με την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου της Παύλου Μυλωνά γυρίζει
την πλάτη στους πελάτες της. Ρευστότητα με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα εν
μέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να
βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς μόνο τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης
δεν αρκούν για να αντεπεξέλθουν στη δυσμενή οικονομική πραγματικότητα που
έχει διαμορφωθεί. 

Ταυτόχρονα, τα επιτόκια των όποιων χορηγήσεων παραμένουν σε απαγορευ-
τικά επίπεδα, την ώρα που οι όποιες αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων γίνονται
υπό όρους για ορισμένα ποσά και για ορισμένη χρονική διάρκεια που αυτομά-
τως τις καθιστά άνευ αντικρίσματος. 

Επιπλέον, ο δανειολήπτης βλέπει συνεχώς τη δόση να αυξάνεται μήνα με τον
μήνα. Διότι οι διοικήσεις των τραπεζών περνούν σχεδόν ατόφια και με αξιοζή-
λευτη ταχύτητα την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια. 

Αυτή την αδιέξοδη και αντικοινωνική πολιτική ακολουθεί κατά γράμμα και η
διοίκηση Μυλωνά στην Εθνική Τράπεζα, που θεωρείται η ατμομηχανή του τρα-
πεζικού συστήματος, που δυστυχώς παρασέρνει στο πέρασμά της τις όποιες ελ-
πίδες δανειοληπτών, καταθετών και επιχειρηματιών για ουσιαστική στήριξη
προς την ανάπτυξη και την ευημερία, καθώς λειτουργεί χωρίς διορατικότητα και
γρήγορα ανακλαστικά, με κοντόφθαλμες πρακτικές του παρελθόντος.

«Μήνυμα» με ελέγχους 
σε νυχτερινά κέντρα

Σαρωτικούς ελέγχους σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ,
μπαρ, νυχτερινά κέντρα, strip shows-
πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββά-
του κλιμάκια του Τμήματος Δίωξης Εκ-
βιαστών στη Δυτική Αττική. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ελέγχθηκαν συνολικά 20
καταστήματα, καθώς πολιτική και φυσι-
κή ηγεσία της ΕΛΑΣ έχουν ζητήσει από
τους αρμόδιους αξιωματικούς απτά απο-
τελέσματα στην αντιμετώπιση του οργα-
νωμένου εγκλήματος. Για αυτό και οι
αστυνομικοί «ξεσκόνισαν» 17 άτομα που
εντοπίστηκαν μέσα σε αυτά τα μαγαζιά
και έχουν ποινικό παρελθόν για διάφορα
αδικήματα όπως -μεταξύ άλλων- για πα-
ράβαση του νόμου περί όπλων, εγκλημα-
τική οργάνωση, ληστείες, διακίνηση αλ-
λοδαπών, ακόμη και για βιασμό. Σε βά-
ρος τους αυτή τη φορά δεν βρέθηκε κάτι
επιλήψιμο, αλλά και μόνο η εμφάνιση
των αστυνομικών της ειδικής υπηρεσίας
της Ασφάλειας Αττικής ήταν ένα σαφές
«μήνυμα» προς πάσα κατεύθυνση.

Ο Τσίπρας νομίζει ότι 
τα γλυπτά είναι μάρμαρα… 
Κάθε μέρα και μια έκπληξη μας έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με
αφορμή το μέγα θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα έσπευσε
άρον άρον το περασμένο Σαββατοκύριακο να συναντηθεί με το προεδρείο του
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για να μας δείξει πόσο πολύ ενδιαφέρεται
για το ζήτημα. Μάλιστα, φρόντισε να κάνει και τη σχετική ανάρτηση στα social
media γράφοντας: «Συνάντηση με το προεδρείο του Συλλόγου Ελλήνων Αρ-
χαιολόγων για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα: Δεν μπορείς να δανειστείς κάτι
που σου ανήκει και σου το έχουν κλέψει»… Ο πρόεδρος θα νομίζει ότι είναι
τίποτα μάρμαρα όπως αυτά που έχει στο τζάκι, στο εξοχικό… 

Οι τελικές έδρες 
ανά περιφέρεια: Ποιοι
κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Η Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου
Εσωτερικών ολοκλήρωσε τη σύνταξη του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, στο
οποίο αποτυπώνονται όλες οι μεταβολές εν-
τός του χρονοδιαγράμματος που είχε ορίσει
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την τελευταία κα-
τανομή εδρών, όπως διαμορφώθηκε με το
Προεδρικό Διάταγμα 117/2018 - ΦΕΚ
225/Α/31-12-2018, δύο έδρες κερδίζει η
εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττι-
κής, ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος,
ο Δυτικός και ο Νότιος Τομέας Αθηνών, κα-
θώς και η Α’ εκλογική Περιφέρεια της Θεσ-
σαλονίκης. Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι
εκλογικές Περιφέρειες Α’ Αθηνών, Α’ Πειραι-
ώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών,
Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Οι
δύο τελευταίες περιφέρειες καθίστανται μο-
νοεδρικές. Στην κατανομή αυτή ενσωματώ-
νεται και η επίπτωση από τις τρεις έδρες που
αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες
για να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι
κάτοικοι εξωτερικού.

«Αδειάζει» το
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

Τέσσερις βουλευτές Επικρατείας εξέλεξε το
2019 ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς από αυτούς δεν πρό-
κειται να βρεθεί ξανά στο συγκεκριμένο ψη-
φοδέλτιο. Συγκεκριμένα Βασίλης Βασιλικός
και Αλέκος Φλαμπουράρης δεν αναμένεται να
είναι και πάλι υποψήφιοι, ενώ ο Πάνος Σκουρ-
λέτης θα βρεθεί στον Βόρειο Τομέα και η Έφη
Αχτσιόγλου στον Δυτικό. Το πιθανότερο είναι
ότι οι δύο από τις τέσσερις εκλόγιμες θέσεις
έχουν «κλείσει» από την Πόπη Τσαπανίδου και
τον πρώην υπουργό Άμυνας και επίτιμο αρχη-
γό ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη. Οι άλλοι
δύο είναι τα «ονόματα» που κυνηγά ο Αλέξης
Τσίπρας για να γίνει το ψηφοδέλτιο «ελκυστι-
κό» σε ευρύτερο κοινό.

Συστημικές τράπεζες 
με πρακτικές παρελθόντος 
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Σ
ενάρια δίνουν και παίρνουν όχι
μόνο για τον χρόνο διεξαγωγής
των εκλογών τόσο στην Ελλάδα
και την Τουρκία αλλά κυρίως για

το ποια θα είναι η στάση της Άγκυρας απέ-
ναντι στην Αθήνα αν χάσει ο Ερντογάν στις
εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικα-
νοί είχαν διαμηνύσει και στις δύο πρω-
τεύουσες ότι δεν θα ήθελαν να υπάρξει
ταυτόχρονα προεκλογική περίοδος και εί-
χαν εκφράσει ανησυχία μήπως ο Ερντογάν
επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το πολιτικό
κενό ανάμεσα στις δύο, όπως φαίνεται,
εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα. 

Στην Αθήνα έχουν βγάλει μολύβι και
χαρτί και βλέπουν τα εξής τρία σενάρια:
� Το πρώτο είναι ο Ερντογάν να κερδίσει
και να εδραιώσει την «αυτοκρατορία» του.
Σε αυτό το ενδεχόμενο αρκετοί εκτιμούν
ότι θα ηρεμήσει και θα επιχειρήσει να κι-
νηθεί πλέον πιο επιτηδευμένα εναντίον της
Ελλάδας. Σε καμία περίπτωση δεν θα στα-
ματήσει, ούτε θα αλλάξει στρατηγική επί
του αναθεωρητικού του σχεδίου. Τούρκοι
δημοσιογράφοι δεν αποκλείουν επίσης
παραμονές των εκλογών να εκδηλωθούν
βίαιες επιθέσεις που να αποδοθούν στο P-
KK, ώστε να μετατοπιστεί η προσοχή των
ψηφοφόρων στην τρομοκρατία. Κάτι τέτοιο
θα πυροδοτούσε μια εθνικιστική υστερία
που θα λειτουργούσε υπέρ του Ερντογάν.
� Το δεύτερο σενάριο είναι να κερδίσει ο
Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές, αλλά
να χάσει το AKP την πλειοψηφία. Μιλάμε
για ένα πολύ δύσκολο σενάριο, αφού κάτι
τέτοιο θα μετέτρεπε τον Ταγίπ Ερντογάν σε
μια «κουτσή πάπια». Χωρίς κοινοβουλευτι-
κή πλειοψηφία ο Ερντογάν δεν θα μπορεί
να ψηφίσει νόμους στο Κοινοβούλιο και

δεν θα είναι παντοδύναμος. Μπορεί να
προσπαθήσει να κυβερνήσει εκδίδοντας
διατάγματα, αλλά δεν θα είναι μια βιώσιμη
λύση μακροπρόθεσμα και θα αναγκαζόταν
να κάνει νέες εκλογές. Σε ένα τέτοιο σενά-
ριο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει ακόμη
πιο επιθετικός και ακόμη πιο αυταρχικός.
� Το τρίτο σενάριο είναι να χάσει ο Ερντο-
γάν στις εκλογές. Εδώ μπαίνουμε σε αχαρ-
τογράφητα νερά. Το ερώτημα τότε είναι τι
θα γίνει με το AKP. Ο Μπουράκ Μπεκντίλ,
από τους κορυφαίους αναλυτές της Τουρ-
κίας, εκτιμά ότι αυτό δεν θα σήμαινε μόνο
το τέλος της εποχής Ερντογάν αλλά την αρ-
χή ενός εμφύλιου πολέμου. Το AKP έχει
εκατομμύρια οργανωμένους οπαδούς σε

όλη τη χώρα. Πολλοί από αυτούς συνδέον-
ται μάλιστα με την τουρκική εταιρεία Sa-
dat, που ιδρύθηκε από συνταξιούχους ισ-
λαμιστές αξιωματικούς. Η Sadat κατηγο-
ρείται συχνά ότι εκπαιδεύει παραστρατιω-
τικές ομάδες στη Συρία και τη Λιβύη. Η
απώλεια της προεδρίας θα ήταν ένα βαρύ
πλήγμα για τον Ερντογάν, ενώ η πολιτική
κρίση που θα προκύψει μπορεί να γεννήσει
μια νέα «τερατογένεση» με ακραία εθνικι-
στικά χαρακτηριστικά, η οποία μπορεί να
μας οδηγήσει σε χειρότερες περιπέτειες
με την Τουρκία.

Στο ερώτημα πάντως ποιο σενάριο είναι
καλύτερο, αν δηλαδή προτιμούν να κερδί-
σει ή να χάσει ο Ερντογάν, την απάντηση δί-

νει μια αγγλική ρήση: «Better the devil you
know». Διότι αν χάσει ο Ερντογάν, κανείς
δεν μπορεί να ξέρει τι θα επακολουθήσει.

Το... τερμάτισε η Αλβανίδα ΥΠΕΞ για τους «Τσάμηδες»

Τα τρία σενάρια
για τις τουρκικές
εκλογές και γιατί
ανησυχεί η Αθήνα

Στο τραπέζι της συζήτησης το σύνολο των ζητημάτων που εκκρε-
μούν μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου του
Τσάμικου, έθεσε ξανά η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα
Τζάτσκα. «Δεν μιλάμε μόνο για οριοθέτηση του θαλάσσιου
χώρου αλλά και για άλλα ζητήματα, όπως η άρση του εμ-
πολέμου και κατ’ επέκταση και τα έννομα αποτελέσματα
που απορρέουν από αυτόν σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα
ιδιοκτησίας και τα θέματα σεβασμού και προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και στην άλλη πλευρά των
συνόρων», είπε μεταξύ άλλων η Όλτα Τζάτσκα σχετικά με τα
πεπραγμένα της αλβανικής διπλωματίας για το 2022.

Νωρίτερα επισήμανε πως «θα συνεχιστεί το τεχνικό έργο για
προετοιμασία των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την επί-
τευξη συμβιβασμού στα ζητήματα που θα υποβληθούν στο Διεθνές
Δικαστήριο σχετικά με το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων
περιοχών».

Αντίστοιχο θέμα είχε θέσει και τον περασμένο Μάιο. Συγκεκρι-
μένα, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων μετά τη συνάντηση που
είχε με τον Νίκο Δένδια, η Αλβανίδα ΥΠΕΞ, αφού αρχικά ανέφερε

πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν από κοι-
νού για την εντόπιση κοινών ζητημάτων όπως η οριοθέ-
τηση των θαλάσσιων ζωνών (ΑΟΖ), είπε: «Ελπίζουμε
ότι η προθυμία μας να βρεθεί μια αμοιβαία συμφωνη-
μένη λύση σε ένα ζήτημα τόσο δύσκολο όσο ο θαλάσ-

σιος χώρος μπορεί να χρησιμεύσει ως εποικοδομητική
προσέγγιση μέσω της οποίας οι χώρες μας μπορούν να ξε-

κινήσουν συζητήσεις για άλλα θέματα τόσο δύσκολα όσο έχουμε
κληρονομήσει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως η ανάγκη κα-
τάργησης του νόμου του πολέμου ή τα ζητήματα των δικαιωμά-
των ιδιοκτησίας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κοινότητας
των Τσάμηδων».

Μίλτος Σακελλάρης

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Ο φόβος για εκμετάλλευση 
του πολιτικού κενού ανάμεσα
στις δύο κάλπες - Αν χάσει 
ο Ερντογάν στις εκλογές,
μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα
νερά και ουδείς γνωρίζει 
τι θα επακολουθήσει
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Με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να βρίσκονται στο
κόκκινο, Νίκος Παναγιωτόπουλος και στρατηγός Κ.
Φλώρος υποδέχονται την Παρασκευή 13 Ια-
νουαρίου στο ελληνικό Πεντάγωνο τον
υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Σεμπαστιάν
Λεκορνί, ο οποίος θα πραγματοποιήσει
επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. 
Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Γαλλία συν-
δέονται με Στρατιωτική Συμφωνία που
προβλέπει ρήτρα Αμοιβαίας Αμυντικής

Συνδρομής, που σημαίνει ότι σε περί-
πτωση σύγκρουσης με τρίτη χώρα στο
Αιγαίο ή στη Μεσόγειο η Γαλλία θα συν-

δράμει με αποστολή στρατιωτικού υλικού. 
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα επισκεφτεί την

Αθήνα λίγες μέρες μετά την τηλεφωνική επικοινω-
νία Μητσοτάκη - Μακρόν, κατά την οποία συζητή-
θηκαν θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδια-
φέροντος, με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο. 
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος θα ενημερώσει τον Γάλλο
ομόλογό του για την τουρκική επιθετικότητα, ενώ
στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν και τα εξοπλι-
στικά.

Μ
ε το κρεσέντο απειλών εναν-
τίον της Ελλάδας να συνεχί-
ζεται, ο Ταγίπ Ερντογάν σε μια
νέα επίδειξη ισχύος προ-

αναγγέλλει ενίσχυση του τουρκικού οπλο-
στασίου το 2023 σε αέρα, ξηρά και θάλασ-
σα με νέα εξοπλιστικά προγράμματα εγχώ-
ριας κατασκευής.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην τε-
λετή παράδοσης του νέου τύπου αυτοκι-
νούμενων πυροβόλων Firtina, αναφέρθη-
κε στο ελικοπτεροφόρο «Anadolu» ως το
πρώτο που θα φιλοξενεί τουρκικά οπλι-
σμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην
εγχώριας κατασκευής φρεγάτα «Istanbul»,
στο πρώτο μη επανδρωμένο μαχητικό αε-
ροσκάφος «ΚΙΖΙLELMA», αλλά και στο
υποβρύχιο «Piri Reis» που βρίσκεται σε
στάδιο δοκιμών.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο τουρκι-
κό άρμα μάχης «ALTAY», του οποίου η κα-
τασκευή είχε σταματήσει μετά το σιωπηρό
εμπάργκο που επέβαλε η Γερμανία στην
Τουρκία που δεν ενέκρινε την παράδοση
κινητήρων για την κατασκευή του.

Η Τουρκία τότε αναζήτησε εναλλακτικές
λύσεις και ξεκίνησε συζητήσεις με τη Νότια
Κορέα για αγορά αντίστοιχων συστημάτων.
Τον Μάιο του ’22 η φιλοκυβερνητική εφη-
μερίδα «Sabah» δημοσίευσε ότι Τουρκία
και Νότια Κορέα κατέληξαν σε συμφωνία
για την προμήθεια κινητήρων, ενώ τον Δε-
κέμβριο του ίδιου έτους ο αντιπρόεδρος
Φουάτ Οκτάι, μιλώντας στην τουρκική εθνο-
συνέλευση, είχε δηλώσει ότι οι δοκιμές των
«ALTAY» ολοκληρώνονται σύντομα.

Το τουρκικό τανκ «ALTAY»
Σε συνέχεια αυτών, ο Τούρκος πρόεδρος

αποκάλυψε ότι «τα δύο πρώτα “εθνικά τε-
θωρακισμένα άρματα μάχης” τύπου “AL-
TAY” θα παραδοθούν στον τουρκικό Στρατό
Ξηράς τον ερχόμενο Μάιο του ’23 προκει-
μένου να ολοκληρωθούν οι τελικές δοκι-

μές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την
έναρξη της μαζικής παραγωγής των τανκς
νέας γενιάς εντός του 2025».

Ωστόσο, η ομιλία Ερντογάν, εκτός από την
Ελλάδα, είχε και αποδέκτη τις Ηνωμένες
Πολιτείες, που λόγω των κυρώσεων που
έχουν επιβληθεί στην Τουρκία έχουν «πα-
γώσει» αρκετά από τα εξοπλιστικά της προ-
γράμματα. Η Τουρκία προσπαθεί να αναδει-
χτεί σε περιφερειακή δύναμη και να στήσει
τη δική της αυτόνομη αμυντική βιομηχανία,
που θα είναι ανεξάρτητη από τις Ηνωμένες
Πολιτείες και γενικότερα από τη Δύση.

Σε άλλο σημείο της Τουρκίας ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ μετά το
επικοινωνιακό σόου στο ελικοπτεροφόρο
«Anadolu» επισκέφτηκε τον ναύσταθμο
Γκιολτζούκ, όπου ναυπηγούνται τα έξι

τουρκικά υποβρύχια. Ο Ακάρ, αφού επιθε-
ώρησε το πρώτο τουρκικό υποβρύχιο τύ-
που 214, έριξε λάδι στη φωτιά της έντασης
απειλώντας την Ελλάδα με νέα Μικρασιατι-
κή Καταστροφή. Η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν
πρόκειται να δεχτεί καμία αμφισβήτηση
της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων και ότι με βάση το Διεθνές
Δίκαιο, που σέβεται και τηρεί ευλαβικά, θα
απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική ανα-
θεωρητική ενέργεια.

Ασκήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προετοι-

μάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, ασκούνται
συνεχώς σε εθνικό και διασυμμαχικό επί-
πεδο σε ξηρά, αέρα και θάλασσα και είναι
έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε σενάριο

τουρκικής κλιμάκωσης. Στο πλαίσιο αυτό,
το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το Γενικό Επι-
τελείο Ναυτικού έχει προγραμματίσει ήδη
από τις πρώτες εβδομάδες του έτους μια
σειρά ασκήσεων στο Αιγαίο και τη Μεσό-
γειο. Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου έχει προ-
γραμματιστεί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά
των Ψαρών η αεροναυτική άσκηση μικρής
κλίμακας «ΤΡΙΑΙΝΑ» με τη συμμετοχή μιας
κανονιοφόρου και τεσσάρων μαχητικών F-
16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ηχηρή απάντηση στις όλο και αυξανόμε-
νες προκλήσεις της Άγκυρας αναμένεται
να δοθεί και με την άσκηση «Αστραπή»,
που από τις 18 έως τις 20 Ιανουαρίου σχε-
δόν όλες οι κύριες μονάδες επιφανείας του
στόλου (φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κανο-
νιοφόροι, υποβρύχια και ιπτάμενα μέσα)
θα βγουν στον Σαρωνικό Κόλπο, στο Μυρ-
τώο και στο Αιγαίο πέλαγος για ασκήσεις
σε κάθε μορφή ναυτικού πολέμου και με
σαφείς οδηγίες: «Εκπαιδευόμαστε όπως
θα πολεμήσουμε, όποτε και αν απαιτηθεί».

Διπλή πρόκληση από Ερντογάν και Ακάρ - Ηχηρή απάντηση 
της Ελλάδας με τις ασκήσεις «Τρίαινα» και «Αστραπή»

Επίδειξη ισχύος και κρεσέντο
απειλών από τους Τούρκους

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Στην Αθήνα την Παρασκευή
ο Γάλλος υπουργός Άμυνας
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Π
υρετωδώς συνεχίζονται οι
έρευνες για το σκάνδαλο δια-
φθοράς Qatargate στο Ευρω-
κοινοβούλιο, με νέα δεδομένα

να έρχονται συνεχώς στο φως. Οι μέρες
για τη νέα εκδίκαση της Εύας Καϊλή πλη-
σιάζουν και όλες οι αποφάσεις θα εξαρτη-
θούν από την κρίση των βελγικών Αρχών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της «Le
Soir» Κριστόφ Μπερτί, η βουλευτική
ασυλία της Εύας Καϊλή αποτελεί ένα από
τα βασικά «κλειδιά» στην εξέλιξη της
υπόθεσης, καθώς θα μπορούσε να «φρε-
νάρει» τις έρευνες για τις κινήσεις του
Κατάρ και του Μαρόκου. Πιο συγκεκρι-
μένα, με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό
σταθμό Alpha ο διευθυντής της «Le
Soir» αποκάλυψε επιπλέον λεπτομέρει-
ες της έρευνας, όπως, για παράδειγμα,
ότι ξεκίνησε τον Οκτώβριο και όχι τον
Νοέμβριο και πως η ευρωβουλευτής
οδηγήθηκε στη φυλακή γιατί είχε δώσει
τα χρήματα στον πατέρα της.

Γιατί δεν έπεισε τις Αρχές
Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, το τη-

λεφώνημα στον πατέρα της για να απο-
μακρύνει τα χρήματα ήταν καθοριστικό.
Αυτός φαίνεται μάλιστα ότι είναι ο βασι-
κός λόγος που η Ελληνίδα πολιτικός
οδηγήθηκε στη φυλακή, σε συνδυασμό
φυσικά με το γεγονός ότι δεν έπεισε τις
Αρχές για το ότι δεν γνώριζε για τα χρή-
ματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι της
και την προέλευσή τους. «Η Εύα Καϊλή
δεν θα ήταν φυλακή αν δεν είχε δώσει τη
βαλίτσα στον πατέρα της και δεν είχε
προσπαθήσει να τα απομακρύνει», επι-
σήμανε χαρακτηριστικά στις νέες δηλώ-
σεις του ο διευθυντής της «Le Soir», ενώ
παράλληλα εξήγησε ότι η βουλευτική της
ασυλία θα την προστάτευε καθώς είναι
πολύ ισχυρή στο Βέλγιο. Επιπρόσθετα, ο
έμπειρος δημοσιογράφος και διευθυν-
τής της «Le Soir», της βελγικής εφημερί-
δας που έχει γνώση του σκανδάλου δύο
μήνες πριν από την αποκάλυψή του, υπο-
γράμμισε πως διαθέτει και άλλες πληρο-
φορίες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Εύα Καϊλή βρέθη-
κε μπλεγμένη στο κύκλωμα γιατί ήταν χρή-
σιμη στον σύντροφό της Φραντσέσκο
Τζιόρτζι, ο οποίος ήταν βασικός βοηθός του
Αντόνιο Παντσέρι, δηλαδή του ανθρώπου
που κινούσε τα νήματα μεταξύ Κατάρ, Μα-
ρόκου και Ευρωκοινοβουλίου. «Για τον
Παντσέρι ήταν σημαντικό για τη “δουλειά

του”, για τη βοήθεια του Κατάρ και του Μα-
ρόκου. Η κ. Καϊλή τούς ήταν χρήσιμη για τη
δουλειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά,
γεγονός που κατέδειξε πως απαιτούνταν η
συμβολή της ευρωβουλευτού για το σκάν-
δαλο Qatargate. Βάσει της εκτίμησής του
ήταν ιδιαζόντως σημαντικό για το κύκλωμα
του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέ-
ρι να κερδίζει θετικές τοποθετήσεις και
ψήφους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των από την πτέρυγα των Σοσιαλιστών.

Οι απειλητικές κουβέντες Παντσέρι
και Τζόρτζι στους Μαροκινούς ακτιβιστές

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για τον τρόπο
με τον οποίο λειτουργούσε ο σύντροφος
της Εύας Καϊλή Φραντσέσκο Τζόρτζι λίγο
πριν συλληφθεί για την εμπλοκή του στο
σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate ήταν και
ένας Μαροκινός ακτιβιστής. Ειδικότερα, ο
Νουρεντίν Αντερμπάλ μίλησε στον Alpha
για τη συνάντηση που θα είχε το 2018 με
τον Αντόνιο Παντσέρι ως μέλος επιτροπής
για την προάσπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και για να συζητήσουν τη βρά-

βευση ενός φυλακισμένου ακτιβιστή.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, κανένας
δεν συναντούσε τον Παντσέρι αν δεν μι-
λούσε πρώτα τον σύντροφο της Εύας Καϊ-
λή Φραντσέσκο Τζόρτζι.

«Πριν μιλήσουμε με τον Παντσέρι, μιλή-
σαμε με τον Τζόρτζι και ήταν πολύ περίερ-
γη ακρόαση, μια πολύ παράξενη συζήτη-
ση. Με τον Τζόρτζι να μας δίνει “παράξε-
νες” συμβουλές, όπως “δεν πρέπει να προ-
βοκάρετε το Μαρόκο και ίσως τον επόμενο
χρόνο να σας υποσχεθούμε υποστήριξη”,
αυτός και ο Παντσέρι. Μας μιλούσε πολύ
περίεργα, για εμάς τους ακτιβιστές ήταν
σαν να έχουμε μπροστά μας κάποιον πολι-
τικό από το Μαρόκο και όχι κάποιον που
υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις ανθρώπινες αξίες», είπε αρχικά στη
συνέντευξη που παραχώρησε.

«Η δουλειά του είναι να υπερασπίζεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε αυτή
την περίπτωση ο Τζόρτζι και ο Παντσέρι
μάς έλεγαν ότι “δεν πρέπει να στοχοποι-
ούμε ψευδώς” το Μαρόκο, γιατί “δεν θα
μας βγει σε καλό αυτό επειδή οι πολιτικοί

στο Μαρόκο θα εκνευριστούν”, ήταν σαν
απειλή ο τρόπος που μιλούσαν. Ήταν σαν
να έλεγε “αν συνεχίσετε έτσι να προωθεί-
τε τη βράβευση ενός φυλακισμένου ακτι-
βιστή, θα γίνει κάτι κακό ή δεν θα κατα-
φέρετε τίποτα”», συμπλήρωσε, ενώ τόνι-
σε πως «στην αρχή νόμιζα πως ήταν κά-
πως αφελής, προφανώς όμως τα όσα εί-
πε τότε τώρα αποκτούν νόημα γιατί κα-
νείς δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο σαν
μέλος της επιτροπής ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, είχε όμως άλλη ατζέντα, την
ατζέντα του Μαρόκου». 

Τι λέει ο διευθυντής 
της «Le Soir» για τα χρήματα

που βρέθηκαν στα χέρια 
του πατέρα της, για 

το Qatargate και γιατί θεωρεί
«κλειδί» τη βουλευτική ασυλία

της Ελληνίδας πολιτικού

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Μια βαλίτσα
έστειλε στο κελί
την Εύα Καϊλή

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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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

Τ
ην ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλ-
λει βουλευτή της ΝΔ για συνερ-
γασία με τον ΕΦΚΑ και θέτει ζή-
τημα παραβίασης του Συντάγ-

ματος ζητώντας την αποπομπή της, απο-
καλύπτεται ότι και η βουλευτής της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Σουλτάνα Ελευ-
θεριάδου παρέχει υπηρεσίες προς τον
Οργανισμό από το 2019 και μετά. Ανακοί-
νωση για τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σουλτά-
να Ελευθεριάδου και τις υπηρεσίες της
προς τον ΕΦΚΑ εξέδωσε η ΝΔ, καλώντας
την αξιωματική αντιπολίτευση να δώσει
απαντήσεις. 

Η ΝΔ περνάει στην αντεπίθεση και ανα-
φέρει: «Η βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Ελευθεριάδου ας αφήσει τις βαρύγδου-
πες αναρτήσεις και, αντί να επιχειρεί να
εμφανιστεί ως τιμητής, ας απαντήσει τόσο
η ίδια όσο και το κόμμα της:
� Έχει ή όχι 55 εντάλματα πληρωμών για
υπηρεσίες της προς τον ΕΦΚΑ από το
2019 έως σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή είχε
βουλευτική ιδιότητα;
� Στην περίπτωσή της ισχύει το ασυμβί-
βαστο ή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι
υπεράνω του Συντάγματος;
� Ο κ. Τσίπρας θα ζητήσει την άμεση πα-
ραίτησή της ή όχι;».

Τι υποστηρίζει η ίδια
Από την πλευρά της, η βουλευτής Καβά-

λας τονίζει ότι «η ΝΔ θέλει να συμψηφίσει
7.000 ευρώ από νόμιμη εργασία μου σε 3,5
χρόνια με το “γαλάζιο” πλιάτσικο και τους
Πάτσηδες». Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
ισχυρίζεται ότι έχει γνωμοδότηση του
συνταγματολόγου Γιώργου Σωτηρέλη, κα-
θώς και ότι με βάση το άρ. 57 του Συντάγ-
ματος «δεν προκύπτει ασυμβίβαστο των
παραπάνω αναφερόμενων ιδιοτήτων, κα-
θώς ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου ως
ελεύθερη επαγγελματίας και όχι με την
ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου
ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του δι-
οικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυν-
τή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης».

Για απολύτως κοστολογημένη αμοιβή,
που δεν ξεπερνά τα 7.000 ευρώ καθαρά
σε διάστημα 3,5 ετών, μιλά η βουλευτής, η
οποία προσθέτει ότι δεν νιώθει την ανάγ-
κη να απολογηθεί για κάτι…

«Το ασυμβίβαστο δεν ισχύει
για την κυρία Ελευθεριάδου;»

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
με τα 55 εντάλματα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ Η ΝΔ
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του
Νότη 
Μηταράκη

Υπουργός 
Μετανάστευσης
και Ασύλου

του
Δημήτρη 

Κρανιά

Πρώην 
βουλευτής ΝΔ

Τ
ις τελευταίες ημέρες, η χώρα μας βίωσε μια δικαίω-
ση μετά την επίθεση που είχε δεχθεί στα τέλη του
καλοκαιριού για την υπόθεση των «38» μεταναστών

που διασώθηκαν μόλις βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος στον
Έβρο. Το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» αναθεώρησε
τα αρχικά του ρεπορτάζ και αφαίρεσε, έπειτα από ενδελεχή
έρευνα, όσα αναφέρονταν στον υποτιθέμενο θάνατο ενός
ανήλικου κοριτσιού. 

Κάποιοι μίλησαν για «μεγάλη νίκη» απέναντι στα fake
news. Τα ζητήματα εθνικού συμφέροντος, όμως, δεν μπο-
ρούν να μπαίνουν στο δίπολο «νίκης-ήττας». Η Ελλάδα από
την πρώτη στιγμή δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από ό,τι
κάνει πάντα. 

Διέσωσε αυτούς τους ανθρώπους μόλις τους εντόπισε
σε ελληνικό έδαφος και εξέτασε την υπόθεση με σεβασμό
στην αλήθεια. Η κατάληξη φανερώνει πως οι αρχές της
Πολιτείας μας λειτουργούν αποτελεσματικά και σύντομα.
Από τις 30/8 είχα υποστηρίξει πως δεν υπάρχει νεκρό παι-
δί στη συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, κάποιοι περίμεναν
το «Der Spiegel» για να πειστούν και εντέλει να σιωπή-
σουν, γιατί «συγγνώμη» δεν ζήτησαν ποτέ.  Η εξέλιξη,

όμως, αυτή φανερώνει και κάτι πολύ πιο σύνθετο και αφο-
ρά συνολικά τον διάλογο που γίνεται στην πολιτική ζωή. Ο
ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί συστηματικά να καλλιεργήσει μια εικόνα
για τη χώρα μας, ενός κράτους που ψεύδεται, ενός κρά-
τους δυνάστη. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν πτοείται
παρά τις συνεχείς διαψεύσεις από την πραγματικότητα. 

Από τη σκευωρία της Novartis έως το Μεταναστευτικό
και τις παρακολουθήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να δυσφημεί
τη χώρα μας. «Τυφλωμένος» από την πολιτική αντιπαρά-
θεση δείχνει να αδιαφορεί για τις επιπτώσεις που έχει στη
διεθνή εικόνα η «εκστρατεία» που κάνει κατά καιρούς να
αναδείξει θέματα τα οποία εντέλει καταπέφτουν με κρότο. 

Η Ελλάδα ευτυχώς, όμως, δεν είναι στο 2015, ούτε στο
2019. Ύστερα από σχεδόν μία τετραετία διακυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη έχει επιτευχθεί να έχει αναβαθμιστεί όσο ποτέ στο
πρόσφατο παρελθόν τόσο ο γεωπολιτικός μας ρόλος όσο
και το brand που ονομάζεται «Ελλάδα». 

Η χώρα μας είναι πλέον στα λαμπρά παραδείγματα δια-
χείρισης κρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας
παράλληλα και από τις πιο θετικές προβλέψεις στην οικο-

νομία, παρά τις παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις. Την
ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία έμεινε πιστή στις προεκλογι-
κές της δεσμεύσεις, βοηθώντας όσο καμία άλλη κυβέρνη-
ση τα τελευταία χρόνια τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώ-
ματα, μείωσε φόρους, ενώ αύξησε ήδη δύο φορές και θα
αυξηθεί ξανά εντός του 2023 ο κατώτατος μισθός. 

Η χώρα πορεύεται στην επόμενη τετραετία έχοντας επι-
λύσει προβλήματα που μας ταλάνιζαν στο παρελθόν, όπως
το Μεταναστευτικό, το οποίο είναι υπό τον πλήρη έλεγχό
μας, δέχεται συνεχώς νέες και μεγάλες επενδύσεις, πρω-
τοστατεί στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και αξιοποιεί το
ανθρώπινο δυναμικό σε καλές θέσεις εργασίας, μειώνον-
τας την ανεργία. 

Θα περίμενε κανείς να εμμένουμε στο να περιμένουμε
«συγγνώμη» από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μας αγγίζουν οι πο-
λιτικές του μεθοδεύσεις, στόχος μας και βασικό μας μέλη-
μα είναι η πρόοδος της Ελλάδας. Η πατρίδα μας έχει ανάγ-
κη από σταθερότητα, αισιοδοξία και πρόγραμμα για ένα
ακόμη καλύτερο μέλλον. Οι πολίτες αναγνωρίζουν όσα
έχουν γίνει και θα επιλέξουν μόλις κληθούν στην κάλπη το
καλύτερο για την Ελλάδα. 

Η
τετραετία που λήγει ενίσχυσε την εικόνα του
χυλού που κυριαρχεί στην πολιτική πραγματι-
κότητα της χώρας. Η φράση «όλοι ίδιοι είναι»

επανέρχεται στο προσκήνιο είτε από μετακινήσεις
επιφανών προσώπων από κόμμα σε κόμμα είτε από
πολλαπλασιασμό των κοινών πολιτικών μεταξύ των
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή (πχ, επι-
δοματική πολιτική, μετάλλαξη του θεσμού της οικο-
γένειας κά).

Στον πολιτικό χώρο που αποκαλούμε (ακόμη και σή-
μερα) Κεντροδεξιά, οι προβληματισμοί έχουν ενταθεί,
παρά το ότι κυβερνά τον τόπο, κυρίως λόγω της ιδεολο-
γικής του φύσης και του φιλελεύθερου χαρακτήρα της.
Η ανάγκη για μια καθαρή πολιτική ταυτότητα με συγκε-
κριμένες δεσμεύσεις σε μείζονα θέματα και ελεύθερη
συνθετική έκφραση στις υπόλοιπες πολιτικές πρακτι-
κές και τοποθετήσεις μπορεί να αλλάξει και το σκηνικό
και τη νοοτροπία του συστήματος. Η πολιτική πρέπει να
παράγει συνθέσεις εκεί που τελειώνουν ξεπερασμένες
αντιθέσεις.

Το πρώτο ζήτημα που απασχολεί την καθημερινότη-
τα του πολίτη και δεν χρειάζεται καμία δημοσκοπική
επιβεβαίωση είναι η οικονομική δυσπραγία με κορυ-
φαία έκφραση την ακρίβεια, που χτυπάει την πόρτα
όλων των πολιτών. Όλες οι κυβερνητικές προσπάθειες
έχουν αποτέλεσμα τη μείωση του φαινομένου, χωρίς
όμως να αφήνουν την αίσθηση καταπολέμησής του στη
ρίζα του. Οι έμμεσοι φόροι (και δεν είναι μόνον ο ΦΠΑ)
πλήττουν τα μεσαία και χαμηλά οικονομικά στρώματα
και υποσκάπτουν επί της ουσίας το κοινωνικό κράτος.
Η μείωσή τους είναι η άλλη πολιτική απέναντι στη λογι-
κή των επιδομάτων.

Το δεύτερο ζήτημα είναι το δημογραφικό. Αν ανατρέ-
ξει κάποιος στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, θα διαπιστώσει
εύκολα ότι μεταλλάσσεται τόσο η σύνθεση όσο και τα
ποιοτικά στοιχεία της οικογένειας. Η έλλειψη εθνικής
στρατηγικής για την οικογένεια με κέντρο το παιδί απο-

τρέπει πολλά νέα ζευγάρια από την ανάληψη της ευθύ-
νης. Η θεσμοθέτηση ενισχυτικών πολιτικών ακόμη και
σε συνταγματικό επίπεδο σήμερα είναι αναγκαία όσο
ποτέ. Αν επιβεβαιωθούν δε οι δυσοίωνες προβλέψεις
για τις προσεχείς δεκαετίες, τρομάζει οποιονδήποτε η
επερχόμενη αλλοίωση του πληθυσμού της Ελλάδας.

Τρίτο ζήτημα αποτελούν οι προκλήσεις που αφορούν
την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία έχει οδηγήσει
στην κλιματική αλλαγή. Η ερημοποίηση περιοχών του
πλανήτη και η καταστροφή των πάγων σε άλλες έχουν
επηρεάσει και περιοχές σαν τη δική μας που ζουν το
αποτέλεσμα των μεταβολών τόσο στα καιρικά φαινό-
μενα όσο και στους κλιματικούς μετανάστες. Τα έως
σήμερα μέτρα, με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα,
αποδείχθηκαν χωρίς βάθος μόλις ξέσπασε ο πόλεμος
στην Ουκρανία. Η σταδιακή και ισόρροπη μετάβαση
στην πράσινη ενέργεια και η συστηματική αξιοποίηση
των απορριμμάτων αποτελούν μονόδρομο για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή των προ-
βλημάτων που ήδη βιώνουμε.

Τέταρτο ζήτημα είναι η δημιουργία μιας εθνικής
γραμμής στην εξωτερική πολιτική. Κάποια στιγμή, αυτή
η χώρα οφείλει να αποκτήσει μια κοινή στάση απέναντι
στην Τουρκία, όπως ύστερα από πολλά χρόνια κατάφε-
ρε να ξεκαθαρίσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή ανε-
ξάρτητα από το ποιος κυβερνά. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν
είναι πλέον «δράκοι» αλλά φυσικοί εταίροι και σύμμα-
χοι για όλους.

Πέμπτο ζήτημα αποτελεί η παιδεία. Τα τελευταία
χρόνια έχει δοθεί μια έμφαση στην ενίσχυση της εκ-
παίδευσης στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, στις
ξένες γλώσσες, στο περιβάλλον και ευρύτερα σε ό,τι
αφορά τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την καθημε-
ρινή ζωή τα επόμενα χρόνια. Το πλαίσιο όμως της ορ-
θής χρήσης των νέων δυνατοτήτων απαιτεί μια ισχυρή
βάση αρχών και αξιών. Η ελληνική παιδεία, η γνώση
της ιστορίας, ο σεβασμός στις παραδόσεις και τον πολι-

τισμό, η εμπέδωση και η ενσωμάτωση όσων έχουν
κρατήσει την πατρίδα και τον λαό όρθιους τόσα χρόνια
σε εθνικές και κοινωνικές κρίσεις οφείλουν να αποτε-
λούν άξονα πολιτικής ταυτότητας.

Ας έλθουμε όμως στη δική μας πολιτική πραγματι-
κότητα. Είναι βέβαιο ότι τα παραπάνω θα εκφραστούν
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις προσεχείς εθνικές
εκλογές. Θα μπορούσαν να αποτελούν ένα πλαίσιο
στοιχειώδους συμφωνίας σε ένα κυβερνητικό σχήμα ή
κοινό τόπο σε ένα πολιτικό σχήμα όπου οι θέσεις για
άλλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία θα ήταν
τα στοιχεία της αυτονομίας των φορέων που θα το σύ-
στηναν. Ο φυσικός χώρος στον οποίο θα υπήρχε μια τέ-
τοια σύγκλιση είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας,
αν μιλήσουμε για κυβερνητική εκδοχή. Θα μπορούσε,
όμως, να αποτελέσει και έναν συνεκτικό κρίκο για όλα
τα προσωποκεντρικά σχήματα αυτού που αποκαλούμε
«Δεξιά» και αδυνατούν να βρουν κοινή έκφραση κυ-
ρίως λόγω των προσωπικών φιλοδοξιών.

Το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών (αυτοδυνα-
μία ή σχήμα συνεργασίας) θα ενσωματώσει κάποιους
κοινούς άξονες είτε στην αναζήτηση της ψήφου των
πολιτών είτε στην αναζήτηση κομματικών συνεργα-
σιών. Η αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας με
φιλελεύθερη λογική, η στρατηγική για την οικογένεια
και το δημογραφικό, η σταδιακή και ισόρροπη μετάβα-
ση στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η κοινή στάση
απέναντι στην Τουρκία και η πραγμάτωση εθνικής παι-
δείας αποτελούν κοινό τόπο για την πλειονότητα των
πολιτών και αφετηρία σύγκλισης πολιτικών δυνάμεων.

Τις εκλογές σε επίπεδο ρεύματος ψήφων θα τις κρί-
νουν πάντα η οικονομική κατάσταση και η προσδοκία
της ευημερίας. Το κρίσιμο όμως ποσοστό για την τελική
διαμόρφωση ενός αποτελέσματος θα το κρίνει ένας
αριθμός ψηφοφόρων, που θα δώσει την ψήφο του προ-
σθέτοντας στα κριτήριά του την κατεύθυνση που θέλει
να έχουν η κοινωνία και η χώρα. 

Ένα ένα τα μυθεύματα του ΣΥΡΙΖΑ καταρρέουν με κρότο 

Μια καθαρή πολιτική ταυτότητα



ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ15

Δ
εν ξέρω αν στις γιορτές πήρατε καθαρό
αέρα από κάποια βουνοκορφή. Για να
πάρετε τις τελικές αποφάσεις, όχι όπως

ο πρωθυπουργός μας για την ακριβή ημερομηνία
διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, αλλά για το αν
θα μπείτε στη διαδικασία να ζητήσετε την ψήφο
των πολιτών στα εθνικά ψηφοδέλτια ή στα αυτο-
διοικητικά. Η απόφαση που θα πάρετε εξαρτάται
από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.
Η οικογένεια και τα οικονομικά σας θα παίξουν
τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελική σας από-
φαση. Στους εξωτερικούς παράγοντες θα πρέπει
να υπολογίζονται οι προθέσεις του κόμματος
που σας ενδιαφέρει, απέναντι στην υποψηφιότη-
τά σας. 

Μελετήστε σωστά τις πιθανότητες εκλογής σας
και μην παίρνετε τις εκλογές αψήφιστα. Σε περί-
πτωση αποτυχίας στις εθνικές εκλογές, κατευ-
θυνθείτε στις επόμενες εκλογές, τον Οκτώβριο
του ίδιου χρόνου, στις αυτοδιοικητικές. Ήδη
έχετε μια βάση ψηφοφόρων που θα σας ακολου-
θήσουν στο νέο σας εγχείρημα, είτε κάνετε δικό
σας δημοτικό συνδυασμό είτε μπείτε κάτω από
την ομπρέλα υπάρχοντος συνδυασμού. Στα
εκλογικά παιχνίδια, αν αποφασίσετε να παίξετε,
σύμμαχος και πολύτιμος βοηθός είναι ο Οδηγός
Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» με
τα 333+1 tips, με έξυπνες φράσεις και πολιτικές
ατάκες που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε την

αναγνωσιμότητά σας και να βελτιώσετε την πολι-
τική εικόνα σας. 

1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, οι εξελίξεις
δεν είναι πάντοτε γραμμικές. Υπάρχει και ο απρό-
βλεπτος παράγοντας, που ακούει στο όνομα «τα
γεγονότα, τα γεγονότα»!

2. Σενάρια επί σεναρίων διακινούνται, πάντα
πριν από εθνικές εκλογές, για δημιουργία πολιτι-
κού κόμματος από αυτοδιοικητικά στελέχη. Το συ-
ζητάνε, το συζητάνε, αλλά ποτέ δεν το αποφασί-
ζουν. Δεν υπάρχει ο πρώτος, ο ηγέτης!

3. Η εξουσία και το χρήμα δεν διαφθείρουν τον
άνθρωπο, απλώς αποκαλύπτουν τον «κρυμμένο»
χαρακτήρα του. 

4. Σε κάθε επίδοξο δελφίνο ενός κόμματος
αθροίζονται και «φίλες» δυνάμεις από άλλους πο-
λιτικούς χώρους. Θεωρείται ο κατάλληλος δούρει-
ος ίππος για τη διάσπαση του αντιπάλου κόμματος. 

5. Σε κάθε πολιτικό ατόπημα, πρώτα ξορκίζουν
το κακό, στη συνέχεια παίρνουν τα κατασταλτικά
μέτρα που έπρεπε να έχουν πάρει και στο τέλος τι-
μωρούν τους ενόχους και αποθαρρύνουν επίδο-
ξους μιμητές. 

6. Η επιδοματική πολιτική λίγο πριν από τις
εκλογές θεωρείται πάντα από την αντιπολίτευση
σαν εξαγορά ψήφων από την κυβέρνηση. Όταν η
αντιπολίτευση γίνει κυβέρνηση, ακολουθεί το ίδιο
«τέχνασμα» εξαγοράς ψήφων. Για αυτό οι πολίτες
θεωρούν ότι όλα τα κόμματα ίδια είναι. 

7. Ακόμη και αν μια κυβέρνηση ρίξει στην αγορά
επιδόματα μαμούθ και επιδοτήσει τους πάντες, οι
αντιπολιτευόμενες ομάδες θα τα θεωρήσουν ασή-
μαντα, πενταροδεκάρες ή ένα κουλούρι την ημέρα. 

8. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για κοινωνικές εκρή-
ξεις προέρχεται πολλές φορές από τα ποσοστά της
αντισυστημικής ψήφου στην κάλπη. Η οργή μερί-
δας πολιτικών ομάδων θολώνει την κρίση των πο-
λιτών και πυροδοτεί ανεξέλεγκτες εξελίξεις.

9. Στην πολιτική όπως και στις πολιορκίες, τα κά-
στρα πέφτουν από μέσα. Πάντα θα υπάρχουν οι
πρωτοστατούντες σε στάσεις αποστάτες. 

10. Στις εκλογές με απλή αναλογική θα εκλεγούν
και βουλευτές που δεν θα επανεκλεγούν αν γίνουν
στη συνέχεια με την ενισχυμένη αναλογική. Το ίδιο
αλλά από την άλλη πλευρά θα συμβεί. Βουλευτές
θα εκλεγούν, αν υπάρξει αυτοδυναμία, που δεν
εκλέχθηκαν την πρώτη Κυριακή με την απλή ανα-
λογική. Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των δύο
εκλογικών συστημάτων. 

11. «Δεκάρικους» για σταθερότητα, πατριωτισμό,
κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, κάθαρση, διαφάνεια,
ευημερία και ανάπτυξη θα ακούσουμε από όλους
τους πολιτικούς αρχηγούς. Προεκλογικά είναι όλα! 

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

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedi-
agroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Α
ρκεί να επενδύσεις στον φόβο και πάντα
να έχεις σηκωμένο το δάχτυλο… Αρκεί
να χαρακτηρίσεις οποιαδήποτε παροχή

ως «προεκλογική» και να βάλεις… λυτούς και
δεμένους να σου βρούνε ένα σκάνδαλο ή κάτι
που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «σκάνδαλο»!

Έτσι κερδίζονται οι εκλογές (από καταβολής δη-
μοκρατίας) ή κάποιοι έτσι νομίζουν ότι μπορούν να
κερδίσουν τις εκλογές.

Οι εποχές αλλάζουν, οι ανάγκες των καιρών αλλά-
ζουν, όμως κάποιοι παραμένουν κολλημένοι σε
πρακτικές που ελάχιστα έχουν βοηθήσει στην εκλο-
γή τους, εκτός και αν ο στόχος είναι ένα ολοκληρωτι-
κό καθεστώς βασισμένο στον φόβο και τα εκδικητι-
κά ένστικτα (ο Θεός ξέρει γιατί και πώς) των λαών…

Στην κάτω κάτω γραμμή όμως, ζούμε στην επο-
χή όπου κάποιοι (και πάλι ο Θεός ξέρει γιατί) ποινι-
κοποίησαν την προσπάθεια, τη βοήθεια και -το
χειρότερο- ποινικοποίησαν την ελπίδα!

Έτσι, λοιπόν, κερδίζονται οι εκλογές; Ελπίζω
πως όχι, διότι αλλιώς τα πράγματα είναι πολύ πιο
σοβαρά και πολύ πιο επικίνδυνα!

Ποια είναι, λοιπόν, η ουσία; Η ουσία είναι ότι βρι-
σκόμαστε περίπου τρεις μήνες μακριά από τις

εκλογές και οι «αριθμοί» είναι η αποτύπωση της
πραγματικότητας… Η Νέα Δημοκρατία από την
αρχή της διακυβέρνησής της βρίσκεται μπροστά
από 6 έως 10 μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά δεύτε-
ρος δεν κατάφερε σε καμία στιγμή να κερδίσει κά-
τι από τη φυσική φθορά της κυβέρνησης (όσο και
αν έχει επενδύσει στον φόβο, όσο και αν κουνάει
το δάχτυλο, όσο και αν κατακρίνει την όποια κυ-
βερνητική προσπάθεια) και το «νέο» ΠΑΣΟΚ έχει
καταφέρει να «βγάλει τα μάτια του με τα χέρια του»
κινούμενο πλέον από το κακό στο χειρότερο, έστω
και αν θα μπορούσε να είναι «ρυθμιστής», αν όχι -
ουτοπικά- κόμμα «εξισορροπιστής».

Άρα, το δεδομένο είναι ότι νικητής της πρώτης
Κυριακής θα είναι η Νέα Δημοκρατία και όπως
όλα δείχνουν με διαφορά…

Τι γίνεται όμως τη δεύτερη Κυριακή και πόσο
καθοριστική θα είναι αυτή; 

Ο ψηφοφόρος θα «τσιμπήσει» στον φόβο που που-
λάει (θέλω να πιστεύω αποτυχημένα και βαρετά) η αν-
τιπολίτευση; Θα ασπαστεί τη λογική του «θύμωσε ο
αγάς και έκοψε τα… του» ή θα σκεφτεί απλά και μαθη-
ματικά, μια και «όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος»;

Η κυβέρνηση παρά τη φθορά και τα λάθη μπορεί

να υπερηφανεύεται ότι «το είπαμε, το κάναμε». Αν-
τιμετώπισε κρίσεις -άλλες με επιτυχία, άλλες χω-
ρίς-, όμως έκανε το καλύτερο δυνατόν αν μετρή-
σουμε δύο πρωτοφανείς διεθνείς κρίσεις (ένας
πόλεμος και μια πανδημία) και ένα άνευ προηγου-
μένου «μπρα ντε φερ» (στα Ελληνοτουρκικά ανα-
φέρομαι). Και με αυτά τα δεδομένα είναι λογικό και
δίκαιο να διεκδικεί μια δεύτερη τετραετία…

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, δεν έχει τίποτα να επι-
δείξει πέρα από μια κριτική με το δάχτυλο μονίμως
σηκωμένο και υποσχέσεις που απέχουν παρασάγ-
γας από τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής του. Και το
χειρότερο είναι ότι με τη μέχρι τώρα πορεία του
και στάση του από τη θέση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης δείχνει ότι δεν έμαθε τίποτα και δεν
κατάλαβε ούτε στο ελάχιστο γιατί οι πολίτες τού
γύρισαν την πλάτη με την ίδια ευκολία που τον
επέλεξαν το 2015… 

Αυτοί είναι οι αριθμοί, αυτή είναι η πραγματι-
κότητα, αυτά είναι τα δεδομένα. Και όπως όλα
θα έπρεπε να δείχνουν η επένδυση στον «φόβο»
είναι υψηλού ρίσκου, όχι μόνο για τον κύριο Τσί-
πρα και τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά για έναν
ολόκληρο λαό! 

Υψηλού ρίσκου η «επένδυση» στον φόβο 

του
Ίωνα
Παπαδάκη

Δημοσιογράφος
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O
λη η διεθνής κοινότητα, οι
Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρω-
παϊκή Ένωση μεταξύ άλλων
και η ελληνική κυβέρνηση κα-

ταδίκασαν την επί της ουσίας απόπειρα
πραξικοπήματος που πραγματοποιήθηκε
από υποστηρικτές του Ζαΐρ Μπολσονάρο
στο Κογκρέσο, στο Ανώτατο Δικαστήριο
και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια στην
Μπραζίλια. 

Ακόμη και η Ρωσία δήλωσε ότι υποστη-
ρίζει τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίζ Ινά-
σιο Λούλα ντα Σίλβα και καταδικάζει τις
ενέργειες των ταραχοποιών που λεηλάτη-
σαν κυβερνητικά κτίρια. Ο εκπρόσωπος
του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε
ότι η Μόσχα καταδικάζει «με τον πιο έντονο
τρόπο» τις ενέργειες εκείνων που υποκί-
νησαν την αναταραχή.

Αλλά και το Πεκίνο κινήθηκε περίπου
στην ίδια γραμμή. Σι και Μπολσονάρο είχαν
προκαλέσει τη δυσφορία της Δύσης παρά
την αντικινεζική ρητορική του Βραζιλιάνου
τέως προέδρου κατά τα πρώτα χρόνια της
προεδρίας του. Σύμφωνα με ανακοίνωση
του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, «η
Κίνα παρακολουθεί στενά και αντιτίθεται
σθεναρά στη βίαιη επίθεση εναντίον της
ομοσπονδιακής αρχής στην Μπραζίλια στις
8 Ιανουαρίου και υποστηρίζει τα μέτρα που
έλαβε η κυβέρνηση της Βραζιλίας για να
ηρεμήσει η κατάσταση, να αποκαταστήσει
την κοινωνική τάξη και να διαφυλάξει την
εθνική σταθερότητα».

Οι ομοιότητες ανάμεσα στη βία του πλή-
θους την Κυριακή στη Βραζιλία και στην ει-
σβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ια-
νουαρίου 2021 είναι ξεκάθαρες: Ο Ζαΐχ
Μπολσονάρο, ο δεξιός τέως πρόεδρος της
Βραζιλίας, προσπαθούσε επί μήνες να
υπονομεύσει τα αποτελέσματα των εκλο-
γών που έχασε, με τον ίδιο τρόπο που έκα-
νε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα του στις
προεδρικές εκλογές του 2020.

Αρνείται τα πάντα ο  Μπολσονάρο
Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση των οπα-

δών του Μπολσονάρο προετοιμαζόταν εδώ
και πολλές εβδομάδες και ήταν χρηματο-
δούμενη, καθώς εκατοντάδες λεωφορεία
πληρώθηκαν για να οδηγήσουν τους υπο-
στηρικτές του τέως προέδρου στην πρω-
τεύουσα της Βραζιλίας.

Χιλιάδες σκληροπυρηνικοί υποστηρι-
κτές του Μπολσονάρο προσπάθησαν να
πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους λίγες
μόλις ημέρες μετά την ορκωμοσία Λούλα
ως νέου προέδρου της χώρας. Απαίτησαν
στρατιωτική επέμβαση για να ανατραπεί
αυτό που ισχυρίζονται -χωρίς αποδείξεις-
ότι ήταν νοθευμένες εκλογές που οδήγη-
σαν τον Λούλα στην εξουσία. 

Παρόλο που ο Μπολσονάρο δεν ήταν

στην Μπραζίλια την ώρα της επίθεσης αλλά
στη Φλόριντα, κανείς δεν έχει αμφιβολία
ότι είναι ο ηθικός αυτουργός αυτής της κί-
νησης. Διότι ενώ βρισκόταν στην εξουσία
ενθάρρυνε τη δυσπιστία προς τους πολιτι-
κούς θεσμούς, υποστήριξε το κλείσιμο του
Κογκρέσου και επιτέθηκε στο Ανώτατο Δι-
καστήριο -δύο από τους θεσμούς που έγι-
ναν στόχος διαδηλωτών. Οι υποστηρικτές
του Μπολσονάρο λένε ότι πολλά ανώτερα
στελέχη του στρατού έχουν εκφράσει την
υποστήριξή τους στον αρχηγό τους και
συμπάθεια για τους καταυλισμούς διαμαρ-
τυρίας που έχουν στηθεί κοντά σε βάσεις

του στρατού και ότι θα υποστήριζαν την εκ-
δίωξη του Λούλα.

Ο Μπολσονάρο καλλιέργησε στενούς
δεσμούς με τον βραζιλιάνικο στρατό με-
τακινώντας βασικούς στρατιωτικούς σε
θέσεις στην κυβέρνηση. Οι δεξιοί στρα-
τηγοί που ήταν φιλικοί με τον Μπολσονά-
ρο έγιναν υπουργοί. Επιπλέον, υπολογί-
ζεται ότι περίπου 6.000 εν ενεργεία στρα-
τιωτικοί τοποθετήθηκαν σε μη στρατιωτι-
κές θέσεις στην κυβέρνηση τα τελευταία
οκτώ χρόνια.

Ο ίδιος πάντως μέσω Twitter απέρριψε
«τις αναπόδεικτες κατηγορίες» λέγοντας

πως το πλιάτσικο και οι εισβολές σε δη-
μόσια κτίρια αντίκεινται στον κανόνα των
ειρηνικών διαδηλώσεων. «Οι ειρηνικές
διαδηλώσεις ήταν δημοκρατικές, αλλά η
εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια ξεπέρασε
τα όρια».

Τουλάχιστον 1.200 εξτρεμιστές οπαδοί του Μπολσονάρο
που είχαν κατασκηνώσει έξω από το βραζιλιάνικο Πεντάγω-
νο, στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, και απαιτούσαν την ανατρο-
πή του πρόεδρου Λούλα συνέλαβαν οι Αρχές.

Οδηγήθηκαν από πάνοπλους αστυνομικούς στο αρχηγείο
της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας με δεκάδες λεωφορεία κατά
τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης.

Το κέντρο των τριών εξουσιών στην Μπραζίλια βυθίστηκε
στο χάος, καθώς παρότι η περιοχή ήταν αποκλεισμένη από τις
Αρχές, οι μπολσοναριστές κατάφεραν να διαπεράσουν τις
ζώνες ασφαλείας.

Αστυνομικοί προσπαθούσαν, μάταια, να τους απωθήσουν
με εκτενή χρήση δακρυγόνων, ενώ οι ζημιές είναι μεγάλες
στα τρία τεράστια κτίρια, που αποτελούν κοσμήματα της μον-
τέρνας αρχιτεκτονικής και είναι γεμάτα έργα τέχνης και πίνα-

κες ανυπολόγιστης αξίας. Ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, δικαστής
του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, έπαυσε για 90 ημέ-
ρες τον κυβερνήτη της Μπραζίλιας, Ιμπανέις Ρόσα, εξαιτίας
των σφαλμάτων και των παραλείψεων στα μέτρα ασφαλείας
που επέτρεψαν την εισβολή στις έδρες των τριών εξουσιών -
της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής. Ακό-
μη, διέταξε οι καταυλισμοί έξω από στρατιωτικές βάσεις που
έχουν στήσει οπαδοί του Μπολσονάρο, απαιτώντας οι ένο-
πλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε πραξικόπημα, να έχουν
διαλυθεί εντός 24 ωρών, να απομακρυνθούν τα οδοφράγματα
και να τερματιστούν οι καταλήψεις κτιρίων.

Ο δικαστής Μοράις έδωσε εντολή οι ιστότοποι κοινωνικής
δικτύωσης Facebook, Twitter και TikTok να αναστείλουν μέ-
χρι νεωτέρας τη λειτουργία των λογαριασμών χρηστών που
διασπείρουν αντιδημοκρατική προπαγάνδα. 

Πάνω από 1.200 συλλήψεις - Χάος στην Μπραζίλια, παύθηκε ο κυβερνήτης της

Οι… μπολσοναριστές
το έκαναν όπως ο Τραμπ

Πώς αποφεύχθηκε 
στη Βραζιλία το πραξικόπημα
από τους οπαδούς του 
τέως προέδρου της χώρας 



Ο
ι Ουκρανοί στρατιωτικοί βρί-
σκονται σε «δύσκολη» κατά-
σταση, καθώς ρωσικές δυνά-
μεις συγκεντρώνονται κοντά

στην πόλη Σολεντάρ, στην πρώτη γραμ-
μή, όπου οι μάχες συνεχίζουν να μαίνον-
ται, όπως ανέφερε η υφυπουργός Άμυ-
νας Χάνα Μαλιάρ μέσω Telegram.

Η διατήρηση του ελέγχου της Σολεντάρ
και της Μπαχμούτ, που απέχουν περίπου
14 χιλιόμετρα, θεωρείται ζωτικής σημα-
σίας για την προστασία των αμυντικών
γραμμών της Σλοβιάνσκ και της Κραμα-
τόρσκ, πόλεων της Ανατολικής Ουκρα-
νίας που παραμένουν υπό τον έλεγχο του
Κιέβου. Η κατάληψή τους θα ισοδυνα-
μούσε με την κατάκτηση ολόκληρου του
Ντονμπάς, στόχου που έθεσε η Ρωσία
όταν ξεκινούσε ο πόλεμος την 24η Φε-
βρουαρίου 2022.

«Αυτήν τη στιγμή (σ.σ.: η κατάσταση)
είναι δύσκολη στη Σολεντάρ», αναγνώρι-
σε η κυρία Μαλιάρ, εξηγώντας πως ο ρω-
σικός τακτικός στρατός και μισθοφόροι
της εταιρείας Βάγκνερ εξαπολύουν
αδιάκοπα επιθέσεις. Ρώσοι μπλόγκερ
που παρακολουθούν συστηματικά τις
εξελίξεις έκαναν λόγο για διάτρηση της
ουκρανικής άμυνας στη Σολεντάρ, κάτι
που δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από
τα μέρη.

Παρά τις σφοδρές μάχες, ο πρόεδρος
της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε νω-
ρίτερα πως δεν αναμένει μείζονα προ-
έλαση της Ρωσίας και υποσχέθηκε στους
στρατιώτες του ενισχύσεις.

Συντρίμμια μεγάλο μέρος της πόλης
«Η Μπαχμούτ κρατάει», είπε ο 44χρο-

νος αρχηγός του κράτους. «Η γειτονική
Σολεντάρ επίσης αντέχει», πρόσθεσε, αν
και παραδέχτηκε επίσης πως η κατάστα-

ση είναι δύσκολη και ότι η πόλη έχει με-
τατραπεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της
σε συντρίμμια. Πρόκειται για «ένα από τα
πιο αιματηρά σημεία στα μέτωπα», συμ-
πλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι, ο Ολε-
ξάντρ Σίρσκι, κορυφαίος αξιωματικός
του ουκρανικού στρατού, επισκέφτηκε
Μπαχμούτ και Σολεντάρ χθες για να δώ-
σει οδηγίες και να οργανώσει την άφιξη
ενισχύσεων και μεγαλύτερης ισχύος πυ-

ρός. Πρόκειται για αξιωματικό που το
Κίεβο χαρακτηρίζει ήρωα, πιστώνοντάς
του την υπεράσπιση του Κιέβου και την
αντεπίθεση στο Χάρκοβο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε επίσης
λόγο για ρωσικούς βομβαρδισμούς σε
Κραματόρσκ και Χερσώνα κατά τη διάρ-
κεια και μετά το τέλος της μονομερούς
κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε
η Μόσχα την Κυριακή. Το Κίεβο δεν ανα-
γνώρισε την κατάπαυση του πυρός, κά-
νοντας λόγο για «υποκρισία» και «προ-
παγάνδα». Η Κραματόρσκ και η Κοσταν-
τίνιβκα χτυπήθηκαν από πυραύλους, με
αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άν-
θρωπος και να τραυματιστούν άλλοι
οκτώ, σύμφωνα με τον Κιρίλο Τιμοσένκο,
αναπληρωτή γενικό γραμματέα της ου-
κρανικής προεδρίας.

ΚΚίνα: Με κορονοϊό
οι εννέα στους δέκα
κατοίκους της Χενάν

Σχεδόν το 90% των κατοίκων
της Χενάν, μιας από τις κινεζικές
επαρχίες με τον μεγαλύτερο πλη-
θυσμό στη χώρα, έχει μολυνθεί
από την Covid-19, όπως ανακοί-
νωσε χθες αξιωματούχος των πε-
ριφερειακών υγειονομικών αρ-
χών, τη στιγμή που η χώρα αντι-
μετωπίζει ένα άνευ προηγουμέ-
νου άλμα στα κρούσματα.

Έπειτα από τρία χρόνια περιο-
ρισμών, που ήταν από τους πιο
δρακόντειους στον κόσμο, η
Κίνα ήρε ξαφνικά τον περασμένο
μήνα τα περισσότερα από τα
υγειονομικά μέτρα της εναντίον
του κορονοϊού. Ο αριθμός των
ασθενών σημείωσε εκθετική αύ-
ξηση, ενώ το σύστημα υγείας κα-
τακλύζεται από ηλικιωμένους
ασθενείς και τα αποτεφρωτήρια
φαίνεται να μην μπορούν να αν-
ταποκριθούν στη συρροή των
πτωμάτων.

Στη Χενάν (Κεντρική Κίνα), την
τρίτη πιο πολυάνθρωπη επαρχία
της Κίνας, το 89% του πληθυσμού
ήταν στις 6 Ιανουαρίου μολυσμέ-
νο από τη Covid-19, όπως δήλωσε
ένας αξιωματούχος των τοπικών
υγειονομικών αρχών, ο Καν
Τσουανσένγκ. Βάσει αυτού του
ποσοστού, περίπου 88,5 εκατομ-
μύρια άνθρωποι φέρεται να
έχουν ήδη κολλήσει Covid, από
τους περίπου 100 εκατ. κατοί-
κους που αριθμεί η επαρχία.
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«Δύσκολη» η κατάσταση για
τους στρατιώτες του Ζελένσκι
στην περιοχή, αλλά ο πρόεδρος
τους υποσχέθηκε ενισχύσεις

Στρίμωξαν τους Ουκρανούς
οι Ρώσοι στο Σoλεντάρ

Εν μέσω μιας πρωτοφανούς κόντρας βρίσκεται το Βατικανό,
σύμφωνα με την «Deutsche Welle». Λίγες μέρες μετά τον θά-
νατο του Πάπα Βενέδικτου, η σύγκρουση των δύο κόσμων, που
χωρίζεται σε συντηρητικούς και πιο προοδευτικούς, βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη και εκφράζονται φόβοι ακόμη και για πιθα-
νό... σχίσμα.

Από τη μία ο προοδευτικός Πάπας Φραγκίσκος, γνωστός και
ως ο «Πάπας των φτωχών», και από την άλλη ο αρχιεπίσκοπος
και επί σειρά ετών γραμματέας του Πάπα Βενέδικτου Γκέοργκ

Γκένσβαϊν, ο οποίος διαφωνεί μόνιμα και ασκεί κριτική ανοιχτά
κατά του ποντίφικα. Κατηγορεί τον Πάπα Φραγκίσκο ότι «ράγι-
σε» την καρδιά του Βενέδικτου όταν περιόρισε αυστηρά την τέ-
λεση της Θείας Λειτουργίας στα Λατινικά, ενώ ο γραμματέας
και συνεργάτης του Γιόσεφ Ράτσινγκερ είπε ότι ο Αργεντινός
Πάπας δεν άκουσε τις συμβουλές του Βενέδικτου για την αντι-
μετώπιση των διεκδικήσεων των ομοφυλόφιλων.

Ο γραμματέας του Βενέδικτου δήλωσε ότι «μέσα στο Βατι-
κανό στο παρελθόν διαπίστωσε ότι υπήρχε ο διάβολος, o οποί-

ος έδρασε κατά του επίτιμου ποντίφικα», με τον Φραγκίσκο να
του απαντά: «Πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό και όχι τα ψεύτικα
είδωλα που μας σαγηνεύουν με το κύρος και την εξουσία, με τη
γοητεία των ψευδών ειδήσεων». Δεν είναι όμως μόνο προσω-
πική η κόντρα. Μετά τον θάνατο του Γερμανού επίτιμου Πάπα η
υπερσυντηρητική πτέρυγα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
φοβάται ότι μπορεί να τεθεί οριστικά στο περιθώριο και άνοιξε
συζήτηση για τη διαδοχή του Φραγκίσκου, με τις δύο πλευρές
ετοιμάζουν τους εκλεκτούς τους.

Εμφύλιος στο Βατικανό - Ποιος μίλησε για «διάβολο» και πώς αντέδρασε ο Πάπας



Π
ροβληματισμός επικρατεί
στους ειδικούς σεισμολόγους
μετά τον σεισμό στη Λέσβο αλ-
λά και αυτόν που έγινε χθες

ανοιχτά της Κρήτης. Το τελευταίο διάστη-
μα παρατηρείται έντονη σεισμική δραστη-
ριότητα, καθώς μετά τον σεισμό και τους
μετασεισμούς, που ακολούθησαν στο νησί
του Βορείου Αιγαίου, χθες το πρωί σεισμι-
κή δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγρά-
φηκε στο Λασίθι. Σύμφωνα με το Γεωδυ-
ναμικό Ινστιτούτο, είχε επίκεντρο θαλάσ-
σιο χώρο 34 χιλιόμετρα βορειανατολικά
της Νεάπολης Λασιθίου και εστιακό βάθος
5 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί λίγο μετά τις
7 το πρωί μικρότερη σεισμική δόνηση με-
γέθους 3,1 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Μπορεί να μην ήταν ο κύριος
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ιν-

στιτούτου Άκης Τσελέντης με δηλώσεις
του στην «Political» σχετικά με τον σει-
σμό στη Λέσβο ανέφερε: «Σχετικά με
την έως τώρα σεισμικότητα στη Λέσβο
και αξιολογώντας πολύ προσεκτικά όλα
τα έως τώρα στοιχεία, αναφέρω τα ακό-

λουθα: Η μετασεισμική ακολουθία είναι
υποτονική. Η πιθανότητα γένεσης κά-
ποιου ισχυρού μετασεισμού (αν υποθέ-
σουμε ότι ο 4,9 ήταν ο κύριος) είναι με-
γάλη. Τα έως τώρα σεισμολογικά δεδο-
μένα δεν μπορούν να μας οδηγήσουν
στο συμπέρασμα ότι ο 4,9 ήταν 100% ο
κύριος. Πάντα υπάρχει μια έστω και μι-
κρή πιθανότητα να μην ήταν».

Ακόμη ανέφερε πως «μολονότι φαίνε-
ται ότι η μετασεισμική ακολουθία συμπί-
πτει με ένα μικρότερο ρήγμα-παρακλάδι
του μεγάλου ρήγματος της Αγίας Παρα-
σκευής ΒΔ κατεύθυνσης, οι δύο σεισμοί
4,9 και 4,3 έγιναν πάνω στο ρήγμα της
Αγίας Παρασκευής και αυτό ταιριάζει με
το γεγονός ότι αντιστοιχούν σε δεξιό-
στροφο ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης,
όπως το ρήγμα της Αγίας Παρασκευής.
Αυτά τα γράφω γιατί ακούστηκαν από
διάφορα χείλη ότι ο 4,9 ήταν 100% ο κύ-

ριος και ότι τελειώσαμε. 100% δεν υπάρ-
χει στη Σεισμολογία και στον τρόπο που
λειτουργούν τα ρήγματα. 

Δεν κινδυνολογώ, αλλά όπως έχω
αναφέρει επανειλημμένως πρέπει να
έχουμε στο μυαλό μας την έστω και μι-
κρή πιθανότητα το φαινόμενο να συνεχι-
στεί με λίγο μεγαλύτερους σεισμούς και
πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε
τα μέτρα σεισμικής προφύλαξης».

Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας
«Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από

πλευράς επιστημονικής παρακολούθη-
σης και ως προς το σκέλος των προληπτι-
κών ενεργειών», τόνισε από την πλευρά
του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδό-
πουλος, ενώ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύ-
μης Λέκκας είπε: «Παρακολουθούμε την
εξέλιξη του φαινομένου. Μάλλον βρισκό-
μαστε σε φάση απόσβεσης».
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Τσελέντης στην «P» για τον σεισμό στη Μυτιλήνη: «Να έχουμε 
στο μυαλό μας την έστω και μικρή πιθανότητα το φαινόμενο

να συνεχιστεί με λίγο μεγαλύτερους σεισμούς
και να λαμβάνουμε τα μέτρα προφύλαξης»

Το κουδούνι των σχολείων της χώρας χτύπησε μετά τις
διακοπές των Χριστουγέννων και οι γονείς αγωνιούν μή-
πως τα παιδιά τους κολλήσουν ξανά κάποια νέα ίωση. Με-

τά το σαφάρι για την ανεύρεση φαρμά-
κων μέσα στις γιορτές, τώρα η επιστροφή
στα θρανία φέρνει ανησυχία για τις ιώ-
σεις και τη γρίπη. Κάποιοι γονείς σκέφτη-
καν να δώσουν για καλό και για κακό μια
μάσκα στα παιδιά τους, άλλοι είχαν δεύ-
τερες σκέψεις να τα στείλουν και κάποιοι
άλλοι, που είχαν άρρωστα παιδιά με συμ-
πτώματα γρίπης, τα κράτησαν στο σπίτι,

αφού με χαρτί γιατρού μπορεί ένας μαθητής να λείψει και
5 μέρες, αν νοσεί από γρίπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα η κα-
τάσταση στα παιδιατρικά μας νοσοκομεία είναι διαχειρί-
σιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», στα νοσο-
κομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» η
προσέλευση στα επείγοντα στις εφημερίες φτάνει τα 430

παιδιά, όταν πριν από τις γιορτές έφτανε και τα 650 παιδιά.
Αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε
στα κρεβάτια των παιδιατρικών ΜΕΘ, ούτε έχει χρειαστεί
να αναρτηθούν ράντζα σε εφημερίες. Τα κρεβάτια στις

παιδιατρικές ΜΕΘ είναι καλυμμένα στο 50% και 100% στη
Θεσσαλονίκη που διαθέτει μόλις 8 κρεβάτια ΜΕΘ στο Ιπ-
ποκράτειο της Θεσσαλονίκης και αυτά καλύπτουν όλη τη
Βόρεια Ελλάδα. Φυσικά έχει σημασία να δούμε πώς θα
εξελιχθεί η πρώτη εβδομάδα μετά την επιστροφή στο
σχολείο. Αν αυτό θα σημάνει περισσότερες νοσήσεις και
μεγαλύτερη διασπορά στην κοινότητα. Ωστόσο, οι παιδία-
τροι εκτιμούν ότι δεν είναι λύση να μην πάνε τα παιδιά στο
σχολείο αλλά να υπάρχουν σωστή πρόληψη και προστα-
σία. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης ανα-
φέρει ότι σε 2-3 εβδομάδες από τώρα περιμένει 300.000
κρούσματα γρίπης και άλλα τόσα κρούσματα άλλων ιώσε-
ων την εβδομάδα. Ενώ ο καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης αναφέρει
στην «Political» ότι θα ήταν χρήσιμο ειδικά αυτή την πε-
ρίοδο τα παιδιά να φορούν μάσκα στα σχολεία. «Η μάσκα
στα σχολεία είναι θετικό. Οι κόρες μου β’ δημοτικού πή-
γαν με μάσκα σήμερα», μας είπε χαρακτηριστικά. 

Αγωνία στα... θρανία για ιώσεις και γρίπη - Εκτόξευση κρουσμάτων περιμένουν οι ειδικοί

Γιατί οι σεισμολόγοι
«ταρακουνήθηκαν»
πολύ από τα Ρίχτερ
σε Λέσβο - Λασίθι

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 
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Πατέρας 14χρονης:
Της έκαναν bullying 
και την απειλούσαν
με το μαχαίρι…

Να αφήσει πίσω της τον εφιάλτη
του bullying που βίωνε για περισ-
σότερα από δύο χρόνια θέλει μια
14χρονη μαθήτρια γυμνασίου στην
Αργαλαστή του Βόλου, με τη Δι-
καιοσύνη να παρεμβαίνει δυναμι-
κά μετά την καταγγελία για όσα γί-
νονταν σε βάρος του ανήλικου κο-
ριτσιού. Στην υπόθεση εμπλέκον-
ται πέντε μαθητές, οι οποίοι κλή-
θηκαν μαζί με τους γονείς τους και
τη διευθύντρια του σχολείου από
την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου
προκειμένου να καταθέσουν για
τον εκφοβισμό που καταγγέλθηκε
από τη 14χρονη.

«Δεν μιλούσε γιατί την εκφόβι-
ζαν με το μαχαίρι ότι αν μιλήσει
στους καθηγητές θα τη σκοτώσουν.
Υπάρχουν απειλητικά μηνύματα
στο κινητό της, το οποίο παρέδωσε
στην διευθύντρια», δήλωσε ο πατέ-
ρας της ανήλικης μαθήτριας, ενώ
αναφέρθηκε και στον τρόπο που
επέλεξε το παιδί του να «αμυνθεί»,
αφού φοβόταν να μιλήσει: «Πήγε
και αγόρασε μαχαίρι και το έβαλε
στην τσάντα, γιατί δεν μπορούσε να
αντέξει άλλο τα χτυπήματα και τις
απειλές». Να σημειώσουμε ότι με
απόφαση των Αρχών σε όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς τό-
σο η 14χρονη όσο και τα αγόρια που
κατηγορήθηκαν θα παρακολου-
θούνται από ψυχολόγους και κοι-
νωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι
θα ενημερώνουν σε τακτά χρονικά
διάστημα την εισαγγελέα για την
πορεία της υποστήριξης.

Στο γυμνάσιο της Αργαλαστής
βρέθηκε χθες Δευτέρα, επ’ αφορ-
μή της επανέναρξης των μαθημά-
των μετά τις διακοπές λόγω των
εορτών, ο διευθυντής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Σω-
κράτης Σαβελίδης. Ο ίδιος επέβλε-
ψε τις διαδικασίες από ψυχολό-
γους και κοινωνικούς λειτουργούς
τις προηγούμενες μέρες. Θέση για
το θέμα πήρε και η υφυπουργός
Παιδείας Ζέττα Μακρή, τονίζοντας
ότι  «δεν είναι  μονοδιάστατο το
πρόβλημα. Εμπλέκονται η οικογέ-
νεια, το σχολείο, η κοινωνία, οι
συμμαθητές. Δεν πρέπει να σιω-
πούμε».

Κ.Παπ.

«E
ριξα το παιδί μου στα νερά του
φράγματος του Αλιάκμονα,
δεν επιθυμούσα τον θάνατο
του, ήλπιζα ότι κάποιος θα το

σώσει, μου λένε όλοι ψέματα ότι το παιδί πέ-
θανε. Το παιδί μου ζει». Τα λόγια αυτά ανήκουν
στην 29χρονη παιδοκτόνο της Βέροιας, η
οποία το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στο
φράγμα του Αλιάκμονα προκειμένου να ανα-
παραστήσει ενώπιον εισαγγελέα και αστυνο-
μικών όσα συνέβησαν την παραμονή της Πρω-
τοχρονιάς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρχικά και για 8
μέρες η 29χρονη -φέρεται να αντιμετωπίζει
ψυχιατρικά προβλήματα και να είχε εγκλειστεί
κατά το παρελθόν σε ίδρυμα- υποστήριζε πως
επρόκειτο για ατύχημα, λέγοντας ότι το 11 μη-
νών κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής της,
μπουσούλησε και έπεσε στο νερό, με την ίδια
να μη βουτάει για να το σώσει καθώς δεν γνω-
ρίζει μπάνιο. Ισχυρισμός που δεν είχε γίνει πι-
στευτός από εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποί-
οι διέταξαν την προφυλάκισή της για το αδίκη-
μα της ανθρωποκτονίας. Λίγο μετά τις 10 το
πρωί της Δευτέρας η 29χρονη, συνοδευόμενη
από αστυνομικούς και δικαστικό λειτουργό,
περπάτησε κατά μήκος το δρομάκι στην πε-
ριοχή του Αλιάκμονα και περίπου στα 700 μέ-

τρα απόστασης υπέδειξε το σημείο όπου πέτα-
ξε -όπως είπε η ίδια- το μωρό της, ομολογών-
τας με αυτό τον τρόπο την πράξη της. «Θέλω να
ανακαλέσω και να αλλάξω τη κατάθεσή μου.
Αυτά που είπα δεν συνέβησαν. Εγώ έριξα το
παιδί στο νερό», ήταν, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τα λόγια της. Η νεαρή γυναίκα δεν είπε τί-
ποτε άλλο, ούτε εξήγησε γιατί το έκανε και στη
συνέχεια οδηγήθηκε εκ νέου στα κρατητήρια
της Ασφάλειας Βέροιας. 

Δηλώνει πως δεν πιστεύει 
ότι πέθανε η κόρη της

Μετά την αναπαράσταση οι αξιωματικοί της
ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση θα συμ-
πληρώσουν τον φάκελο της υπόθεσης που
«πάγωσε» τη χώρα ανήμερα την Πρωτοχρονιά.
Η 29χρονη είχε υποβάλει αίτημα για διενέρ-
γεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, εξέ-
ταση που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επό-
μενες μέρες, και στη συνέχεια θα μεταχθεί
στις φυλακές στο πλαίσιο της προσωρινής
κράτησης. Σε δηλώσεις του έξω από το δικα-
στικό μέγαρο Βέροιας ο δικηγόρος της Αντώ-
νης Μπιδέρης επισήμανε πως «στο έγκλημα
δεν υπήρχε πρόθεση. Μέχρι και σήμερα η
29χρονη ελπίζει πως το παιδί της είναι ζωντα-
νό και δεν πιστεύει ότι εκείνο πέθανε».

«Εγώ έριξα το παιδί
στο νερό, ήλπιζα
πως θα το σώσουν»

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ομολόγησε έπειτα από οκτώ μέρες
το έγκλημά της η 29χρονη 
παιδοκτόνος της Βέροιας 

Πώς μια 23χρονη
από την Αλβανία
έπεσε στα «δίχτυα»
ενός μαστροπού

Θύμα ενός 33χρονου μαστρο-
πού έπεσε μια 23χρονη κοπέλα
από την Αλβανία, η οποία πείστη-
κε -από την... κλασική τακτική
που χρησιμοποιούν τα κυκλώμα-
τα trafficking- ότι στην Ελλάδα
την περιμένει μια νόμιμη δουλειά
που θα τη βγάλει από την ανέχεια.
Ο 33χρονος ομοεθνής της παρου-
σιάστηκε ως επιχειρηματίας της
νύχτας που είχε ανάγκη από μια
«λουλουδού», ωστόσο την παγί-
δευσε, την κρατούσε «φυλακι-
σμένη» σε ένα διαμέρισμα επί της
οδού Λάμπρου Κατσώνη στα
Εξάρχεια και την ανάγκαζε να εκ-
δίδεται έως και 4 φορές τη μέρα
έναντι 150 ευρώ. Ο εφιάλτης της
23χρονης κράτησε περίπου 4 μή-
νες, με την ίδια να περιγράφει
στους αστυνομικούς ότι εκδιδό-
ταν μέσω γραφείου «ερωτικών
ραντεβού», με τον 33χρονο να
εκτελεί και χρέη οδηγού (την πή-
γαινε στους «πελάτες», περίμενε
να ολοκληρωθεί το «ραντεβού»
και έπαιρνε τα χρήματα), ενώ της
παρακρατούσε και τα χρήματα
που θεωρητικά ήταν για εκείνη.
Μάλιστα, προκειμένου να μην
έχει επαφή με τον έξω κόσμο,
όταν ο ίδιος έλειπε από το διαμέ-
ρισμα της οδού Λάμπρου Κατσώ-
νη έβαζε άλλο άτομο σε ρόλο φύ-
λακα. Τον Αύγουστο η κοπέλα
από την Αλβανία φαίνεται ότι κα-
τάφερε να διαφύγει, ωστόσο ο
33χρονος την εντόπισε και άρχισε
να την απειλεί και να τη χτυπάει.
Τον Νοέμβριο η 23χρονη κατήγ-
γειλε όσα είχαν συμβεί στην
ΕΛΑΣ και έπειτα από έρευνα οι
αστυνομικοί συνέλαβαν τον
33χρονο, η εμπλοκή του οποίου
σε κύκλωμα ευρύτερο μαστρο-
πείας εξετάζεται.

Κ.Παπ.
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Η… μόνη και ο Μάνος - Μάταια η Πισπιρίγκου έψαχνε για ένα βλέμμα του Δασκαλάκη
Αναζητώντας με το βλέμμα της

συνεχώς τον εν διαστάσει σύζυγό
της Μάνο Δασκαλάκη, που θα εί-
ναι ο πρώτος μάρτυρας κατηγορη-
τηρίου στη δίκη της, η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου μπήκε στην αίθουσα
του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρί-
ου, όπου κάθισε στο εδώλιο για τη
δολοφονία αλλά και την απόπειρα
σε βάρος της πρωτότοκης κόρης
της Τζωρτζίνας.

Έναν περίπου χρόνο μετά τον
θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, η
«αυλαία» της δίκης άνοιξε, καθώς
δεν έγινε δεκτό το αίτημα αναβο-
λής της υπεράσπισης. Η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου, μαυροφορεμένη και
φανερά αδυνατισμένη, βρέθηκε
για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο με
τον Μάνο Δασκαλάκη, λίγο μετά
την αίτηση διαζυγίου που εκείνος

κατέθεσε. Ο Μάνος Δασκαλάκης
εμφανίστηκε εντελώς αγνώριστος,
φορώντας γυαλιά μυωπίας και με
επιπλέον κιλά, ενώ δεν κοίταξε ού-
τε για μια στιγμή τη Ρούλα Πισπι-
ρίγκου και την οικογένειά της που
ήταν στο πλευρό της.

Ο Μάνος Δασκαλάκης ως «βιο-
λογικός πατέρας της Τζωρτζίνας»

θα στηρίξει την κατηγορία σε βά-
ρος της 34χρονης, η οποία άκου-
σε όρθια και με δάκρυα στα μάτια
την εισαγγελέα της έδρας να δια-
βάζει το κατηγορητήριο το οποίο
αρνείται.

Αν και το δικαστήριο διέκοψε για
τις 11 του μηνός στις 12.00 το μεση-
μέρι, θεωρείται σφόδρα πιθανό να
μην προχωρήσει η διαδικασία, κα-
θώς εκτιμάται πως δεν θα έχει
ολοκληρωθεί η απολογία της κα-
τηγορούμενης ενώπιον της ανα-
κρίτριας για τον θάνατο των δύο μι-
κρότερων κοριτσιών της, Μαλένας
και Ίριδας, που έχει οριστεί την
ίδια ημέρα. Όπως έκανε γνωστό ο
συνήγορός της Αλέξης Κούγιας, η
απολογία της θα είναι πολύωρη,
καθώς το υπόμνημα που έχει συν-
ταχθεί ξεπερνά τις 100 σελίδες.

Τ
ο στίγμα του βιαστή προσπάθησε να αποτινάξει
από πάνω του ο Πέτρος Φιλιππίδης, απολογού-
μενος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

«Δεν είμαι βιαστής. Δεν είμαι διεστραμμένος, δεν είμαι
ανώμαλος. Δεν είμαι διπλή προσωπικότητα…», υποστήρι-
ξε ο ηθοποιός, καθισμένος σε καρέκλα, κατά τη διάρκεια
της χειμαρρώδους απολογίας του.

«Με λένε Πέτρο Φιλιππίδη… Ό,τι έχει μείνει από αυτό…
Θα μιλήσω από την καρδιά μου… Δεν περίμενα να βρεθώ
σε αυτή τη θέση». Άλλοτε ψιθυρίζοντας κι άλλοτε κλαίγον-
τας, ο Πέτρος Φιλιππίδης επαναλάμβανε διαρκώς τη ζημιά
που έχει υποστεί. «Η προσωπική και η οικογενειακή ζωή
μου έχει καταστραφεί. Οικονομικά είμαι κατεστραμμένος.
Καταστράφηκαν και οι γύρω μου… Το σπίτι της μάνας μου
το βανδάλισαν για να μην μπορώ να σταθώ πουθενά…», εί-
πε συναισθηματικά φορτισμένος, με τη σύζυγο και τον γιο
του να βρίσκονται και σήμερα στο κατάμεστο ακροατήριο,
για να τον στηρίξουν.

«Ήθελα να πεθάνω»
Ο κατηγορούμενος ηθοποιός είπε πως όταν έμαθε τις

καταγγελίες σε βάρος του ήθελε να πεθάνει. Μίλησε για
οργανωμένο σχέδιο ενώ απαρνήθηκε την ιδιότητα του
ηθοποιού, δηλώνοντας προδομένος από φίλους και συνα-
δέλφους. «Δεν είμαι πια ηθοποιός. Δεν είμαι σκηνοθέτης.
Δεν θέλω καμία σχέση πια με αυτό τον χώρο. Ούτε ως θεα-
τής δεν θέλω να περνάω απέξω. Έχω τελειώσει εγώ με τον
χώρο αυτό εδώ και δύο χρόνια. Δεν με πειράζει όλο αυτό,
αλλά με πειράζει ότι με λένε βιαστή», ανέφερε και συμ-
πλήρωσε: «Εμένα με έβγαλαν από το θέατρο. Δεν λέω ότι
δεν μου στοιχίζει. Από την καρδιά και τη μνήμη του κό-

σμου δεν θα με βγάλουν ποτέ. Εκεί δεν μπορούν να μπουν,
ό,τι απόφαση κι αν βγάλετε. Εγώ είμαι αγαπητός».

«Μιλάνε χωρίς να με ξέρουν»
«Έχουν έρθει εδώ άνθρωποι και έχουν μιλήσει χωρίς

να με ξέρουν. Με είπαν μαλ…, με είπαν βιαστή, αληταρά,
ελεεινό και τρισάθλιο… Δεν είμαι βιαστής. Δεν είχα κανέ-
να λόγο να είμαι βιαστής», επανέλαβε. «Είμαι χορτάτος
από έρωτα. Δεν είχα κανέναν λόγο και κανένα κίνητρο να
κάνω τίποτα από όλα αυτά… Ποιοι είναι όλοι αυτοί που μι-
λάνε για εμένα χωρίς να με έχουν δει ποτέ στη ζωή τους;
Άπιστος σύζυγος ήμουν. Βιαστής δεν είμαι», ανέφερε, ξε-
σπώντας για τους μήνες που πέρασε στη φυλακή, όπου
«σταματάει το μυαλό, η ζωή σου και βλέπεις το τέλος…».

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έστρεψε τα βέλη του σε βάρος
όσων τον κατηγορούν, λέγοντας πως γνωρίζουν ότι λένε
ψέματα και «δολοφονούν έναν άνθρωπο». «Δεν έχουν
συμβεί όλα αυτά τα πράγματα. Μου τρελαίνει το μυαλό.
Ζω μια τρέλα…», υποστήριξε, ενώ απευθυνόμενος στο
δικαστήριο είπε: «Έχω πολλά μέσα στην ψυχή μου. Δεν
αντέχω άλλο. Θέλω να πάω σπίτι μου. Επιτρέπεται 60
χρόνων άνθρωπος να κλαίω εδώ μπροστά σας; Κάντε
ό,τι θέλετε…».

«Άπιστος είμαι, αλλά όχι βιαστής»

Κλαίγοντας απολογήθηκε 
ο Πέτρος Φιλιππίδης, που δήλωσε
κατεστραμμένος και προδομένος από
φίλους και συναδέλφους του:
«Δολοφονούν έναν άνθρωπο»



Επιστρέφει ο Αβαρλής;
«Από δω και στο εξής θα με βλέπετε πιο συχνά»,

είπε με νόημα ο Γιώργος Αβαρλής σε πηγαδάκια
που σχηματίστηκαν με δημοσιογράφους στη γιορ-
τή για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΜΘ. Ο πρώην αντιδή-
μαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται,
έχει σχέδια για το μέλλον. Μένει να μάθουμε αν τα
σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνουν και τις προσεχείς
δημοτικές εκλογές, αν θα είναι υποψήφιος και με
ποιον...

Τα έβαλε με το «Survivor»
«Το “Survivor” θα συμβάλει στην απόλυτη απο-

χαύνωση και τον αποπροσανατολισμό των προβά-
των», έγραψε στον «τοίχο» του ο Βασίλης Μωυσί-
δης. Ο εντεταλμένος για την Πολιτική Προστασία
και υποψήφιος με τον Ζέρβα σχολίασε δηκτικά
πως «άπαντες στο Gounanistan είναι ευγνώμονες
στον Mexmet Talat και δεν τους νοιάζουν ούτε η
φτώχεια, ούτε η ανεργία, ούτε οι απλήρωτοι λογα-
ριασμοί ρεύματος και αερίου».

Πίσω από τα κάγκελα οδηγήθηκε 17χρονος
που κατηγορείται για ασέλγεια σε 9χρονη

Σ
τις φυλακές οδηγήθηκε με
σύμφωνη γνώμη ανακριτή
και εισαγγελέα ο ανήλικος
από την Ολλανδία που κα-

ταγγέλθηκε από μητέρα 9χρονης
ομοεθνούς του ότι ασέλγησε στην
κόρη της κατά τη διάρκεια της φιλο-
ξενίας του στο σπίτι της οικογένειας
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τον περασμένο Οκτώ-
βριο. Ο 17χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προσω-
ρινά κρατούμενος, παρότι αρνήθηκε την κατηγορία των
γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκου.

Η καταγγελία έγινε στις 3 Ιανουαρίου από τη μητέρα
της 9χρονης και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι διωκτικές

αρχές στη Θεσσαλονίκη. Μόλις εν-
τόπισαν τον 17χρονο εκείνος προ-
σπάθησε να αποφύγει τους αστυνο-
μικούς και συνελήφθη για απείθεια,
αντίσταση και οπλοφορία, επειδή εί-
χε στην κατοχή του ένα σκαπτικό ερ-
γαλείο. Μάλιστα, αρνήθηκε ότι έχει
σχέση με τις καταγγελίες. Μετά την

προσαγωγή του στον εισαγγελέα για τα συγκεκριμένα
αδικήματα ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε
βάρος ανηλίκου, εκδόθηκε ένταλμα και οδηγήθηκε στον
ανακριτή. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί σε ίδρυμα
αγωγής, όπου μπορεί να κρατηθεί μέχρι τη διεξαγωγή
της δίκης του για διάστημα μέχρι έξι μηνών. 

Στο ΚΚΕ πήραν τις κεντρικές αποφάσεις τους για
τα ψηφοδέλτια τόσο στις εθνικές εκλογές όσο και
στις αυτοδιοικητικές. Δελής και Στολτίδης αναμένε-
ται να είναι στην πρώτη γραμμή για Α’ και Β’ Θεσσα-
λονίκης αντίστοιχα, ο Σωτήρης Αβραμόπουλος ξανά

υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, ενώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης θα υπάρξει αλ-
λαγή. Ο Βασίλης Τομπουλίδης, πρώην εκπρόσωπος
Τύπου, αναμένεται να ηγηθεί του συνδυασμού αντί
του Σωτήρη Ζαριανόπουλου. 

Ο Τομπουλίδης θα ηγηθεί αντί του Ζαριανόπουλου για το ΚΚΕ

ΟΟ Φωτίου επιβεβαίωσε πως
κατεβαίνει στην Κασσάνδρα

«Μαθητικός χαρτοπόλεμος»
από τον Παντελή Τσακίρη

Ο Παντελής Τσακίρης φαίνεται πως περισσό-
τερο «κλέβει» τις εντυπώσεις με τις αναρτήσεις
του παρά με το έργο του. Ο δήμαρχος Ωραιοκά-
στρου, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα μά-
λωνε μέσω Facebook με τον πρώην δήμαρχο
Αστέριο Γαβότση, αυτήν τη φορά προχώρησε σε
μια ανάρτηση όπου έγραφε: «Ενός λεπτού σιγή
για αυτούς που μας “θάβουν”, ενώ οι ίδιοι μέσα
τους είναι ΝΕΚΡΟΙ». Λογικό να σχολιαστεί από
την αντιπολίτευση και δημότες που απορούσαν
αν πρόκειται για ανάρτηση δημάρχου ή για μα-
θητή που μόλις τελειώνει το λύκειο!
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η βόλτα της Ράπτη
με τη μητέρα της
Ανήμερα τα Φώτα η βουλευτής
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Έλενα Ρά-
πτη ανάρτησε μια φωτογραφία με
τη μητέρα της Φωτεινή. Mαμά και
κόρη χαμογελούν στην κάμερα
φορώντας λευκά τοπ και παρό-
μοια σακάκια. Με την ίδια ξανθιά
απόχρωση στα μαλλιά, μοιάζουν
εκπληκτικά! «Χρόνια πολλά, μα-
μά! Χρόνια πολλά σε όλους τους
εορτάζοντες!», έγραψε στη λε-
ζάντα η Έλενα Ράπτη, με τους fol-
lowers να σπεύδουν να στείλουν
τις ευχές τους.

Η Αδάμου και
οι Κουδουνοφόροι
Τρεις διαφορετικές περιοχές, τρία
διαφορετικά έθιμα για τη βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνα
Αδάμου στα Θεοφάνια. Πρώτα στον
Χορτιάτη όπου αναβίωσε το έθιμο
με τις «Μπρουλιές». Στη συνέχεια
στο Φράγμα της Θέρμης για τον Κα-
θαγιασμό των Υδάτων και, τέλος,
στον Προφήτη όπου αναβιώνει για
πολλούς αιώνες το έθιμο των Αρά-
πηδων Κουδουνοφόρων στην πλα-
τεία και τους δρόμους του χωριού.

Ανακοινώνει την...
υποψηφιότητά του
ο Σπύρος Πέγκας
Από ώρα σε ώρα είναι έτοιμος να ανα-
κοινώσει επισήμως την υποψηφιότη-
τά του ο Σπύρος Πέγκας. Την περα-
σμένη εβδομάδα πραγματοποίησε μια
πρώτη μάζωξη σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της πόλης και οι πληροφορίες
αναφέρουν πως άμεσα ο πρώην αντι-
δήμαρχος και επιχειρηματίας θα κά-
νει γνωστή την είδηση: πως κατεβαί-
νει υποψήφιος δήμαρχος για τη διεκ-
δίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης
κόντρα στον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ανα-
μένουμε.

Ο πρώην αν. γραμ-
ματέας Οργανωτικού
της ΝΔ και υπεύθυ-
νος για τις Οργανώ-
σεις Βορείου
Ελλάδος Κώστας
Φωτίου με μια ανα-
κοίνωσή του στα
μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης γνωστοποί-
ησε την
υποψηφιότητά του
για τον Δήμο Κασ-
σάνδρας. Ο επικε-
φαλής του
συνδυασμού e-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές του Οκτωβρίου θα βρεθεί απέ-
ναντι από τη Φανή Χαλκιά.



O
λο και μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα σε δή-
μους και περιφέρειες της χώρας ενόψει των
εκλογών του ερχόμενου Οκτωβρίου από στελέ-

χη που δείχνουν ενδιαφέρον να είναι υποψήφια. Ποιοι,
όμως, θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να παραιτηθούν από
τη θέση τους, ώστε να μπορούν να είναι υποψήφιοι και
ποιοι θα πρέπει να το φροντίσουν σύντομα; Σε αυτά τα
ερωτήματα έρχεται να απαντήσει η πρώτη εγκύκλιος του
υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα,
καθώς σύντομα θα ακολουθήσει και άλλη με περισσότε-
ρες διευκρινίσεις. Σύμφωνα με αυτή, διοικητές, υποδιοι-
κητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες
ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιω-

τικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων θα έπρε-
πε να έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους ως την 31η Δε-
κεμβρίου 2022 για να μπορούν να εκλεγούν στον δήμο
της έδρας του νομικού προσώπου, μπορούν, όμως, να
εκλεγούν σε άλλον δήμο ή περιφέρεια. Για να συμβεί αυ-
τό και να μην έχουν πρόβλημα εκλογιμότητας, θα πρέπει,
πάντως, να φροντίσουν να έχουν παραιτηθεί από τη θέση
που κατέχουν ως το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.

Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για όσους
είναι σήμερα γενικοί γραμματείς δήμων, ειδικοί σύμ-
βουλοι των δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των
δήμων. Διευκρινίζεται ότι στους ειδικούς συμβούλους
των δήμων περιλαμβάνονται τόσο οι άμισθοι όσο και οι
έμμισθοι.

Έργα σε εκτέλεση 
και σχεδιασμό 

Το θέμα της αστικής ανάπλασης στην παραρε-
μάτια περιοχή της πόλης κυριάρχησε στη σύ-
σκεψη του δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη
με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα. Ο υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή
του να χρηματοδοτηθεί η μελέτη οδοποιίας
ύψους 2,6 εκατ. και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τον σχεδιασμό του δήμου, σημειώνοντας
πως η εκτέλεση του έργου αυτού θα αλλάξει μια
ολόκληρη περιοχή, ενώ το χαρακτήρισε υπερτο-
νικής σημασίας, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό
τη στήριξή του. Από την πλευρά του ο δήμαρχος
έθεσε και το ζήτημα των σχολικών υποδομών.

««Πράσινη» διαχείριση 
των απορριμμάτων της Ύδρας

Άλλο ένα βήμα προς την υλοποίηση του προ-
γράμματός της για την υλοποίηση του περιφε-
ρειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των
απορριμμάτων κάνει η Περιφέρεια Αττικής σε
συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ. Μόλις πριν από μερι-
κές μέρες δημοπρατήθηκε το έργο που αφορά
την κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης
διαχείρισης αστικών αποβλήτων της Ύδρας, το
οποίο θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα της
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της. Το έρ-
γο, συνολικού προϋπολογισμού 12,5 εκατ. που
χρηματοδοτείται πλήρως από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 2014-2020, περιλαμβάνει την κατα-
σκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης
Αποβλήτων, χώρου υγειονομικής ταφής υπο-
λειμμάτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγ-
γισμάτων και την αποκατάσταση του όμορου χώ-
ρου ανεξέλεγκτης διάθεσης της Ύδρας. 

!
Αλλαγή προέδρου 
Νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ατ-
τικής εκλέχτηκε κατά πλειοψηφία ο πρώην αντιπερι-
φερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γιώργος Δημόπουλος,
έπειτα από εισήγηση του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη και της διοικούσας παράταξης
«Νέα Αρχή για την
Αττική». Η αλλαγή
του προέδρου ήταν
υποχρεωτική, κα-
θώς παραιτήθηκε
από τη θέση του ο
Χρήστος Θεοδω-
ρόπουλος, ώστε να
μην έχει κώλυμα
εκλογιμότητας στις
επερχόμενες
εκλογές. Ο κ. Πα-
τούλης αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο,
για τον οποίο τόνισε ότι ανταποκρίθηκε με δημοκρα-
τικό ήθος και πληρότητα στα καθήκοντά του, ανακοί-
νωσε την πρόταση εκλογής του κ. Δημόπουλου, εξαί-
ροντας την εμπειρία του στην Αυτοδιοίκηση και τη
μέχρι πρότινος επιτυχημένη πορεία του ως αντιπερι-
φερειάρχη Κεντρικού Τομέα.
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Ποιοι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι 
στις δημοτικές εκλογές του 2023

Υπουργείο Εσωτερικών 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, η αντιπολίτευ-
ση κατηγορεί τον δήμαρχο ότι προ-

σπάθησε να τους «παγιδέψει» σε διά
περιφοράς συνεδρίαση για να αποσπάσει τη
συμφωνία τους σε θέμα εργαζομένων; Το θέμα
αφορούσε την έφεση ή όχι σε θέμα μονιμοποί-
ησης εργαζομένων και λογικά προκάλεσε με-
γάλες αντιδράσεις και φυσικά αποχή από τη
διά περιφοράς συνεδρίαση, απαιτώντας να γί-
νει διά ζώσης… 

Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σε
πολιτικά και αθλητικά μέσα ενημέρωσης που
θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να θέλει τον μπασκετμπο-
λίστα του Παναθηναϊκού Νίκο Παππά έτοιμο
να διεκδικήσει τον δήμο της Αθήνας με τη
στήριξη της Κουμουνδούρου. Ωστόσο, αυτή
τη στιγμή τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται ορι-
στικό, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
η πρόταση έχει γίνει από πλευράς του κόμμα-
τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο
ο αθλητής, που πολύ πρόσφατα επέστρεψε
στη δράση υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με
τον Παναθηναϊκό, δεν έχει απαντήσει ακόμη,
θέλοντας να εξετάσει πρώτα όλα τα θετικά και
τα αρνητικά μιας τέτοιας υποψηφιότητας. Αν-
τίθετα, από τον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν μεγαλύτε-
ρη αισιοδοξία ότι είναι κοντά στο να «κλειδώ-
σουν» την υποψηφιότητα για την Περιφέρεια
Αττικής, καθώς ο πρόεδρος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθε-
οδοσίου, που είναι η πρώτη τους επιλογή,
φαίνεται ότι έχει αποδεχθεί την πρόταση. 

Τι συμβαίνει σε Αθήνα
και περιφέρεια 
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πενδύσεις δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ αναμένονται τα
επόμενα χρόνια σε οργανω-
μένα βιομηχανικά πάρκα, τα

οποία εντός πενταετίας πρέπει να γί-
νουν «έξυπνα» και «πράσινα». 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα
2.0», ξεκινά η εφαρμογή του προ-
γράμματος «Νέα Βιομηχανικά Πάρ-
κα», προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ,
για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να καταθέσουν τις σχετικές αιτή-
σεις. Πρόκειται για μια παρέμβαση
κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς ανα-
μένεται να ξεκλειδώσει πακτωλό
επενδυτικών κεφαλαίων, που θα διο-
χετευτούν σε αυτά. 

Απλή διαδικασία
Οι επενδύσεις στα βιομηχανικά πάρ-

κα θα είναι πιο εύκολες, καθώς η εγκα-
τάσταση αποτελεί πλέον μια απλή δια-
δικασία μετά την κατάργηση όλου του
παλαιού γραφειοκρατικού πλαισίου.
Για να είναι έτοιμα τα πάρκα να υπο-
δεχθούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων
ευρώ, πρέπει να αναπτύξουν υποδο-
μές νέας γενιάς, να διαθέτουν νέα κτί-
ρια με ειδικά κριτήρια ενεργειακής
απόδοσης, να είναι ψηφιοποιημένα, να
στηρίζονται στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, να κάνουν έξυπνη διαχείρι-
ση υδάτων, να διαθέτουν συστήματα
συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων,
να αναπτύξουν την ηλεκτροκίνηση και
τη χρήση του υδρογόνου και να προ-
χωρήσουν σε έργα αποκατάστασης
επιβαρυμένων περιοχών και μολυσμέ-

νων εδαφών.  Το πρόγραμμα προβλέ-
πει ενισχύσεις για δαπάνες εκπόνησης
σχεδίων υποδομών και μελετών, κατα-
σκευής έργων υποδομής, κοινόχρη-
στων και κοινωφελών υποδομών, ηλε-
κτρομηχανολογικών και άλλων εγκα-
ταστάσεων, εξοπλισμού ηλεκτρονικής
διαχείρισης υποδομών, ευρυζωνικών
δικτύων, απόκτησης γης (για ποσοστό
έως 10% του κόστους των τεχνικών έρ-
γων) κ.λπ. Επιπλέον, μέσα στον προ-
ϋπολογισμό των 63 εκατ. ευρώ περι-
λαμβάνονται επιλέξιμες δαπάνες που
αφορούν τον ΔΕΔΔΗΕ, για τη λειτουρ-
γία σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας,
εξοπλισμού κ.λπ.

Ένταξη στο νέο καθεστώς
Με τον νόμο 4982/2022 ενοποιήθη-

κε και απλοποιήθηκε το νομοθετικό
πλαίσιο για την ανάπτυξη των επιχει-
ρήσεων σε βιομηχανικά πάρκα. Ση-
μειώνεται ότι τα υφιστάμενα πάρκα
πρέπει να ενταχθούν στο νέο καθε-
στώς μέσα σε πέντε χρόνια.

Μεταξύ των σημαντικότερων
ρυθμίσεων προβλέπονται η απλού-
στευση και μείωση των ειδών και οι
νέοι τύποι επιχειρηματικών πάρκων,
ενώ προστίθενται σε αυτά και τα da-
ta centers. Τα βιομηχανικά πάρκα
δεν χρειάζονται αδειοδότηση και
έγκριση από το κράτος, καθώς η όλη

διαδικασία γίνεται ιδιωτικά από τον
φορέα που θα αναλάβει τη διαχείρι-
σή τους. Επιπλέον, επιτρέπεται για
πρώτη φορά η έγκριση και ανάπτυξη
πάρκου σε δύο ή περισσότερες δια-
κριτές γεωγραφικές περιοχές, όταν
για φυσικούς, περιβαλλοντικούς,
οικιστικούς ή λόγους υποδομών (πχ
δρόμοι, λιμάνια κλπ) δεν μπορεί να
είναι συνεχής η ανάπτυξη και επέ-
κταση του πάρκου, ενώ διασφαλί-
ζονται η ομαλή λειτουργία του και η
βιωσιμότητα των επενδύσεων. 

Τέλος, το νομικό πρόσωπο που ανα-
πτύσσει το πάρκο είναι και αυτό που το
διαχειρίζεται, ενώ μέσα στα κίνητρα
του νόμου εντάσσεται και η κατάργη-
ση της ελάχιστης έκτασης των 50
στρεμμάτων για ίδρυση πάρκου, κα-
θώς και η πρόβλεψη ότι η εισφορά σε
χρήμα εκπίπτει ως δαπάνη.

Ικανοποιητική ήταν η εικόνα των καταστημάτων κατά
τη διάρκεια των εορτών, καθώς το 25% εξ αυτών πέ-
τυχε υψηλότερες πωλήσεις σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο προ έτους. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Ελληνικής Συ-
νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,
το 27% των επιχειρήσεων δήλωσε πολύ ή πάρα πολύ
ικανοποιημένο από τις πωλήσεις κατά την εορταστι-
κή περίοδο, το 54% εμφανίζεται μέτρια ικανοποιημέ-
νο ενώ το 19% λίγο έως καθόλου. Το ευρήματα αυτά

αφορούν τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και
των πραγματικών πωλήσεων. 
Περισσότερες από μία στις τρεις (36,8%) δήλωσαν
από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένες από την
επισκεψιμότητα, ενώ σχεδόν οι μισές (47,9%) δήλω-
σαν μέτρια ικανοποιημένες. Το 43,6% των επιχειρή-
σεων δεν είχε κάποια μεταβολή στις πωλήσεις σε
σχέση με τις εορτές των Χριστουγέννων 2021 και της
Πρωτοχρονιάς 2022, ενώ το 26,4% κινήθηκε με βάση
τις προσφορές. 

Όπως διαπιστώνει η ΕΣΕΕ, η λειτουργία της αγοράς
δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί στα προ Covid-19
επίπεδα, ενώ καταναλωτικές συμπεριφορές οι οποί-
ες είχαν διογκωθεί κατά τη διάρκεια της υγειονομι-
κής κρίσης, όπως οι διαδικτυακές αγορές, διατη-
ρούνται, έως έναν βαθμό, ακόμη και σήμερα. Στα
παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν ο αντίκτυπος
της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων και η
αυξημένη αβεβαιότητα την οποία επέφερε η τελευ-
ταία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

ΕΣΕΕ: Ικανοποιητική η κίνηση στις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επενδύσεις δισ. σε βιομηχανικά πάρκα

Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» γίνονται «έξυπνα» 
και «πράσινα», περιμένοντας πακτωλό κεφαλαίων
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Α
μείωτος αναμένεται να συνε-
χιστεί ο επενδυτικός «πυρε-
τός» για επιπλέον έργα ΑΠΕ
στην Ελλάδα, με τις προβλέ-

ψεις για το 2023 να κάνουν λόγο για νέα
ρεκόρ. 

Με παρακαταθήκη τις υψηλές «ταχύ-
τητες» με τις οποίες τρέχει η αγορά τα
τελευταία χρόνια, βελτιούμενη από χρό-
νο σε χρόνο, η πρόβλεψη του αρμόδιου
Διαχειριστή για το 2023 σημειώνει ως
σοβαρό ενδεχόμενο να σπάσει για πρώ-
τη φορά το «φράγμα» των 2.000 MW στις
ενεργοποιήσεις μέσα σε ένα έτος «πρά-
σινων» έργων ηλεκτροπαραγωγής. 

Οι προβλέψεις του Διαχειριστή περι-
λαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο του για
τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (για τον Σε-
πτέμβριο 2022), όπου επίσης περιλαμβά-
νονται τα στοιχεία για την προηγούμενη
τετραετία, τα οποία δείχνουν ότι χρόνο με
τον χρόνο ο πήχης ανέβαινε όλο και υψη-
λότερα. Έτσι, μέσα στο 2019 τέθηκαν σε
λειτουργία σταθμοί ΑΠΕ συνολικής
ισχύος 905MW, το 2020 νέα έργα 999,3
MW και το 2021 μονάδες 1.233 MW. 

Για το 2022, ο Διαχειριστής εκτιμά ότι οι
νέες εγκαταστάσεις θα καταρρίψουν ένα
ακόμη ρεκόρ, με τις νέες εντάξεις να φτά-
νουν σε συνολική ισχύ τα 1.518 MW. Ωστό-
σο το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί φέτος,
καθώς προβλέπεται πως θα «ενεργοποι-
ηθούν» καινούργιες «πράσινες» επενδύ-
σεις συνολικής ισχύος 2.015 MW. 

Σύμφωνα με τον ΔΑΠΕΕΠ, στα έργα
αυτά θα κυριαρχήσουν τα φωτοβολταϊκά
πάρκα, με τη συνολική τους ισχύ να
ανέρχεται σε 1.584 MW. Θα ακολουθή-
σουν τα αιολικά πάρκα, με την αύξηση
του χαρτοφυλακίου τους κατά 412 MW
και μετά οι υπόλοιπες λιγότερο διαδεδο-
μένες «πράσινες» τεχνολογίες.

Έτσι, τα νέα μικρά υδροηλεκτρικά έρ-
γα θα ανέλθουν σε 13,5 MW, ενώ οι και-
νούργιες μονάδες βιομάζας σε 5,5 MW.
Οριακή, κατά 1 MW μόλις, θα είναι η αύ-
ξηση της εγκατεστημένης ισχύος μονά-
δων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και θερμότητας.

Η παγκόσμια τάση
Το ελληνικό παράδειγμα εγγράφεται

στη συνολικότερη τάση που υπάρχει
παγκοσμίως και αναμένεται να συνεχι-
στεί και τη νέα χρονιά για περισσότε-
ρες μονάδες «πράσινης» ενέργειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του
Bloomberg Intelligence, ο κλάδος των
φωτοβολταϊκών προβλέπεται να ση-
μειώσει ρυθμούς ανάπτυξης 20% τη
διετία 2023-2025 παγκοσμίως, με τα
συνολικά έσοδα της βιομηχανίας στον
κλάδο να ξεπερνούν τα 220 δισεκατομ-
μύρια το 2023. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Ενέργειας (International
Energy Agency) εκτιμά ότι η ηλιακή
ενέργεια αναμένεται να ξεπεράσει τον
άνθρακα μέχρι το 2027, καθώς η ενερ-
γειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρα-

νία έχουν οδηγήσει σε ριζική μετατόπι-
ση προς τις ΑΠΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει ενσωματώσει σοβαρές δε-
σμεύσεις για τη στήριξη και την ανάπτυ-
ξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών στο
σχέδιο REPowerEU, στοχεύοντας σε δι-
πλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος
σε περισσότερα από 350 GW μέχρι το
2025, γεγονός που θα επιδράσει σημαν-
τικά στον όγκο πωλήσεων τη διετία
2023-2025. 

Μέχρι το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση
στοχεύει σε 600 GW εγκατεστημένης
ηλιακής ισχύος, πράγμα που δύναται να
διατηρήσει τη δυναμική του κλάδου,
τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης, σε
υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος της δε-
καετίας.     

Τη συμφωνία «επί χάρτου» αναζητούν ΔΕΗ και βιομηχα-
νίες, προκειμένου να καταλήξουν σε νέα συμβόλαια παρο-
χής ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι από την 1η Ια-
νουαρίου έχουν λήξει οι παλιές συμβάσεις με τις εταιρείες
της υψηλής τάσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η ΔΕΗ βρί-
σκεται σε διαπραγματεύσεις με δύο, ίσως και τρεις βαριές
βιομηχανίες, με τις συζητήσεις να αφορούν τους όρους και
τις τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή 
PPA, δηλαδή, τη σύναψη διμερούς συμβάσεως παροχής
ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και σταθερά τιμο-
λόγια. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας προωθεί την εξαίρεση από το πλαφόν

που εφαρμόζεται στη χονδρεμπορική αγορά των ποσο-
τήτων ρεύματος που αλλάζουν χέρια μέσα από διμερή
συμβόλαια φυσικής παράδοσης. Υπενθυμίζεται ότι η
εξαίρεση από το πλαφόν των PPAs προβλέπεται σε ευ-

ρωπαϊκό κανονισμό και άρα το ΥΠΕΝ έχει τη θεσμική
κάλυψη για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το κεί-
μενο, μάλιστα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφο-
ρίες, βρίσκεται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ώστε να υπογραφεί η σχετική Υπουργική Από-
φαση το συντομότερο δυνατόν και συνεπώς να μην εί-
ναι μεγάλο το διάστημα που οι βιομηχανίες θα μείνουν
«ακάλυπτες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες βιομηχα-
νίες που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ δεν
έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών τους αναγ-
κών από δικές τους μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Δηλαδή,
δεν έχουν δραστηριότητα στην παραγωγή ρεύματος.

Μ.Μ. 

Σπάνε όλα τα ρεκόρ 
οι επενδύσεις σε ΑΠΕ 

Προβλέπεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά το «φράγμα»
των 2.000 MW στις ενεργοποιήσεις μέσα 

σε ένα έτος «πράσινων» έργων ηλεκτροπαραγωγής

ΔΕΗ: Σε διαπραγματεύσεις με τρεις βιομηχανίες για την παροχή ρεύματος
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E
να ακόμη μεγάλο έργο υπο-
δομής, το οποίο θα αλλάξει
τον συγκοινωνιακό χάρτη
του Λεκανοπεδίου, είναι η

επέκταση της γραμμής 2 του μετρό προς
το Ίλιον. Με αφορμή την προκήρυξη του
διαγωνισμού, ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής
αναφέρθηκε στο έργο, προϋπολογι-
σμού 550.000.000 ευρώ, το οποίο θέτει
τις βάσεις, ώστε να μειωθούν σημαντικά
οι χρόνοι πρόσβασης στο κέντρο της
Αθήνας από τις δυτικές συνοικίες.

«Κάνουμε το κρίσιμο βήμα για να υλο-
ποιηθεί ένα έργο φιλικό προς το περι-
βάλλον, που θα συμβάλει καθοριστικά
στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού
προβλήματος και θα προσφέρει σε πά-
νω από 50.000 επιπλέον συμπολίτες μας
μετακινήσεις με ταχύτητα και ασφά-
λεια», σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής.

Με την προκήρυξη της επέκτασης
συμπληρώνεται ακόμη ένα κομμάτι στο

παζλ των μεγάλων έργων, τα οποία θα
αλλάξουν οριστικά την εικόνα του Λε-
κανοπεδίου.

Σύντομα θα βγει και ο διαγωνισμός
για τον προαστιακό Δυτικής Αττικής,
από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα,
ενώ στην τελική ευθεία μπαίνει και το
έργο της Δυτικής Περιφερειακής Αιγά-
λεω, η οποία ουσιαστικά θα λειτουργεί
ως προέκταση της Αττικής Οδού.

«Θέλουμε το 2023 να
ξεπεράσουμε τους στόχους μας»

Ένα ακόμη έργο, το οποίο θα συνδρά-
μει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφο-

ριακού φόρτου του κόμβου Μεταμόρ-
φωσης, είναι η επέκταση της λεωφό-
ρου Κύμης.

«Συνεχίζουμε εντατικά και με συνέ-
πεια την υλοποίηση βήμα βήμα του
σχεδίου μας. Το 2023 είναι η χρονιά κα-
τά την οποία θα τρέξουμε ακόμη πιο
γρήγορα τα μεγάλα έργα, ώστε να ξεπε-
ράσουμε ακόμα και τους στόχους που
έχουμε θέσει», σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο υπουργός Υποδομών. 

Στη σύμβαση για την επέκταση της
γραμμής 2 περιλαμβάνεται η δημιουρ-
γία υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου
4 χλμ, από την Ανθούπολη έως τον Άγιο

Νικόλαο, με τρεις νέους σταθμούς. Οι
δύο από τους τρεις θα κατασκευαστούν
επί της οδού Θηβών, ο πρώτος, σταθμός
Παλατιανή, σε απόσταση 1.300μ περί-
που βόρεια του σταθμού Ανθούπολη
και ο δεύτερος, σταθμός Ίλιον, 1.000μ
βορειότερα του πρώτου. Ο τρίτος σταθ-
μός, Άγιος Νικόλαος, θα βρίσκεται επί
της οδού Αγίου Νικολάου στο Ίλιον. Κα-
θημερινά αναμένεται να μετακινούνται
τουλάχιστον 51.000 επιβάτες.

Στη σύμβαση περιλαμβάνoνται η με-
λέτη και η κατασκευή ενός υπόγειου
χώρου στάθμευσης αυτοκίνητων, ο
οποίος θα διαθέτει τρία επίπεδα και συ-
νολική χωρητικότητα περίπου 150 οχη-
μάτων, καθώς και την κατασκευή και
τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου
στον Ελαιώνα. 

Οι ξενοδοχειακές, τουριστικές και εμπορικές
επιχειρήσεις ΓΑΛΗΝΗ και η STARITEM INVEST-
MENTS είναι το επενδυτικό σχήμα που θα αναλά-
βει την αξιοποίηση του ακινήτου της λουτρόπο-
λης Καμμένων Βούρλων.

Το σχήμα προέκυψε μετά τη βελτιωμένη οικο-
νομική προσφορά που κατέθεσε και πλέον θα εκ-
μεταλλεύεται το ακίνητο επί 40 χρόνια, καταβάλ-
λοντας το εφάπαξ ποσό του 1,05 δισ. ευρώ και το
ετήσιο μίσθωμα που θα φτάνει τις 380.000 ευρώ.

Το κοινοπρακτικό σχήμα θα αναλάβει μέσω της

σύμβασης να υλοποιήσει συγκεκριμένες επεν-
δύσεις με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγ-
χρονισμό του ακινήτου.

Η σύμβαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει την απο-
κατάσταση των εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων
«Ράδιον» και «Θρόνιον» και του εγκαταλελειμμέ-
νου υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός», τα οποία
είναι χαρακτηρισμένα ως νεότερα μνημεία. 

Περιλαμβάνει, επίσης, τη βελτίωση και συντή-
ρηση των χώρων πρασίνου και των πεζόδρομων,
τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης

αυτοκινήτων, ενώ θα διαμορφωθεί περιμετρικά
κυκλοφοριακός δακτύλιος οδών ήπιας κυκλοφο-
ρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθε-
σίας, ενώ θα διατηρηθούν οι λειτουργικές προ-
διαγραφές του ξενοδοχείου «Γαλήνη», προκειμέ-
νου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες
προδιαγραφών λειτουργίας ξενοδοχείων της κα-
τηγορίας του.

Η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να ολοκλη-
ρώσει τις επενδύσεις εντός τεσσάρων ετών ενός
ακινήτου συνολικής έκτασης 474.524τμ.

Προσφορά πάνω από 1 εκατ. για την αξιοποίηση των Λουτρών των Καμμένων Βούρλων

Κώστας Καραμανλής: 
«Πιο γρήγορες και

ασφαλείς οι μετακινήσεις
στο κέντρο της Αθήνας 

από τις δυτικές συνοικίες
με ένα έργο φιλικό 

προς το περιβάλλον»

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Αττική: Αλλάζει
τον συγκοινωνιακό 
χάρτη η επέκταση
της γραμμής 2



Τ
ο «σαρακοστιανό καλά-
θι» για τους καταναλωτές
σχεδιάζει το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, το οποίο θα περιέχει και
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 

Αυτό προανήγγειλε χθες από τον
τηλεοπτικό σταθμό Mega ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανά-
σης. Όπως τόνισε ο υπουργός, «το
“καλάθι” είναι μια επιτυχία, το γνω-
ρίζουν όσοι το χρησιμοποιούν, και
κάνεις δεν είπε ότι δεν μπορεί να
υπάρξει ένα “σαρακοστιανό καλά-
θι”». Πρόσθεσε, δε, ότι μετά την
εμπειρία με το «εορταστικό καλά-
θι» και το «καλάθι του Αϊ-Βασίλη»
με εξαιρετικά δώρα που ο κόσμος
τα προτίμησε, θα υπάρξει ανάλογη
επιτυχία και με το «σαρακοστιανό
καλάθι».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση,
«στο “καλάθι” υπάρχει ένα ποσοστό
ιδιωτικής ετικέτας και συζητάμε με

την αγορά και τη βιομηχανία να βά-
λουμε και επώνυμα προϊόντα, ώστε
να μπει ένα επώνυμο και ένα ιδιωτι-
κής ετικέτας σε κάθε προϊόν, χωρίς
να αλλάξει η λειτουργία του. Θα
πρέπει πρώτα να πάρουμε την έγ-
κριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
και στη συνέχεια θα το κάνουμε».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή
υπουργό, «η συζήτηση με τις μεγά-
λες εταιρείες τροφίμων προχωρά
κάθε βδομάδα, και αυτές οι εται-
ρείες θέλουν να στηρίξουν την
προσπάθεια και να μπουν στο “κα-
λάθι”, διότι το “καλάθι” είναι προτι-
μητέο από τους καταναλωτές και
έχει μεγάλη επιτυχία. Έχει υπάρξει
ανταγωνισμός και έχουν κρατηθεί
οι τιμές δέκα βδομάδες τώρα».
Υπενθύμισε, δε, ότι και την περα-
σμένη Τετάρτη το 92% των προϊόν-
των είχε είτε πτωτική πορεία είτε

σταθερή τιμή. Τα προϊόντα ιδιωτι-
κής ετικέτας έχουν κερδίσει τη μά-
χη, για αυτό θέλουν να μπουν στο
καλάθι και τα επώνυμα προϊόντα. 

«Οι καταναλωτές έχουν αλλάξει
συμπεριφορά και αυτό ανησυχεί
την επώνυμη ετικέτα και θέλει να
μπει στο καλάθι», πρόσθεσε στη
συνέχεια.

Σχετικά με το «εορταστικό καλά-
θι», ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε
ότι αυτό «λειτούργησε πολύ καλά».
Ωστόσο, παρά το «καλάθι του νοι-
κοκυριού», οι αυξήσεις των τιμών
συνεχίζονται, με τον αναπληρωτή
υπουργό να δηλώνει: «Για αυτό
έχουμε βάλει και το πλαφόν στο
ποσοστό κέρδους και δεν σταματά-
με τους ελέγχους». Υπογράμμισε
ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρε-
σίες κάνουν ελέγχους και επιβάλ-
λουν πρόστιμα, εντοπίζοντας το
ποσοστό αισχροκέρδειας στο 6%-
8%. Τόνισε, δε, ότι καμία άλλη χώρα
δεν έχει την πλατφόρμα e-katana-
lotis για να δει τις τιμές των ειδών
πρώτης ανάγκης, ενώ κάλεσε τους
καταναλωτές να καταγγέλλουν
επώνυμα ή ανώνυμα στο 1520 πε-
ριπτώσεις που παραπέμπουν σε
αισχροκέρδεια.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πάνω από 53.000
αιτήσεις για 
το «Πάω Μπροστά»

Ξεπέρασε τις 53.000 ο αριθμός των αιτήσε-
ων για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμι-
σης δεξιοτήτων «Πάω Μπροστά» της ΔΥΠΑ,
που άνοιξε στις 22 Δεκεμβρίου και χρηματο-
δοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογι-
σμό 155 εκατ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα προ-
σφέρει επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας 80
ωρών σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτι-
κού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψη-
φιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιο-
τήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανε-
ξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Το ποσό της
επιδότησης ωφελούμενων ανέρχεται σε 5 ευ-
ρώ ανά ώρα, δηλαδή, συνολικά έως τα 400 ευ-
ρώ. Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι
να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγ-
χρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να
αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά
συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό
της ελληνικής οικονομίας.

SocGen: Περιμένει
επενδυτική βαθμίδα
ίσως και στις 21/4

Αναβάθμιση-έκπληξη σε επενδυτική βαθ-
μίδα προσδοκά για την Ελλάδα ο γαλλικός
χρηματοοικονομικός όμιλος Société
Générale (SocGen), δίνοντας, μάλιστα, ως
πιθανότερη ημερομηνία την 21η Απριλίου. Ο
γαλλικός όμιλος, σε σχετική έκθεσή του,
επισημαίνει ότι μία από τις τέσσερις κορυ-
φαίες προτάσεις της Société Générale για το
2023 παραμένει η αγορά ελληνικών ομολό-
γων έναντι των ιταλικών, με τη γαλλική τρά-
πεζα να εκτιμά, μάλιστα, πλέον πως υπάρχει
μια «δίκαιη πιθανότητα» η Ελλάδα να ανα-
κτήσει την επενδυτική βαθμίδα στις 21 Απρι-
λίου, ακόμη και πριν από τις εθνικές εκλο-
γές. H SocGen σημειώνει ότι τα ελληνικά
ομόλογα προφέρουν ένα πολύ καλό προφίλ
κινδύνου-ανταμοιβής, ενώ εκτιμά πως η Ελ-
λάδα θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της
στις αγορές τον τρέχοντα μήνα με ένα νέο
δεκαετές ομόλογο, δίνοντας παράλληλα ψή-
φο εμπιστοσύνης στην οικονομία.
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Το προανήγγειλε 
ο αναπληρωτής υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης 

- Διευρύνεται η στήριξη 
προς τα νοικοκυριά 

Έρχεται το…
«σαρακοστιανό 
καλάθι»
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Α
υτοψία στη Ρεβυθούσα,
το «μικρό ελληνικό νησί
του Σαρωνικού που βοη-
θά την Ευρώπη να αντιμε-

τωπίσει την ενεργειακή κρίση», κάνει
το CNBC.

Όπως σημειώνει το δίκτυο, η Ρεβυ-
θούσα είναι το μικρό νησί-ήρωας που
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, χωρίς όμως να
λαμβάνει τα εύσημα στον βαθμό που
τα αξίζει.

Ζωτικής σημασίας το LNG
«Η εισαγωγή LNG θα είναι ζωτικής

σημασίας για την Ευρώπη, ώστε να
μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της
σε θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια
τόσο για αυτόν όσο και για τον επόμε-
νο χειμώνα. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή
όσο και στον βιομηχανικό τομέα για
λιπάσματα και στην πετροχημική βιο-
μηχανία».

Η δημοσιογράφος του CNBC Τζου-
λιάνα Τάτλμπαουμ μίλησε με τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστα Σκρέκα, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στη μεγάλη προσπάθεια που κα-
ταβάλλει η Ευρώπη για να τερματίσει
την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα
μεταμορφώνεται στη βασική πύλη ει-

σαγωγής LNG στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.

Μάλιστα, ερωτηθείς εάν ανησυχεί
πως η έμφαση στο LNG μπορεί να επι-
βραδύνει τη μετάβαση στις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, ο κ. Σκρέκας
τόνισε πως οι εγκαταστάσεις που χρη-
σιμοποιούνται σήμερα για την επε-
ξεργασία του υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου θα μπορέσουν να αξιοποι-
ηθούν και στο μέλλον, πιθανότατα ως
υποδομές υδρογόνου.

Η δημοσιογράφος του CNBC Inter-
national μίλησε με τον Αριστοτέλη
Νάστο, διευθυντή της εγκατάστασης
υγροποιημένου φυσικού αερίου της
Ρεβυθούσας, που συμβάλλει στην κά-
λυψη των αναγκών όχι μόνο της Ελλά-
δας, αλλά και της Βουλγαρίας και άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα το

τελευταίο διάστημα προστίθεται στην
υφιστάμενη εγκατάσταση επιπλέον
70% δυνατότητα αποθήκευσης.

Διπλασιασμός ποσοστών
Όπως εξήγησε ο κ. Νάστος, ενώ ο

τερματικός συνήθιζε να λαμβάνει τέσ-
σερα με πέντε δοχεία τον μήνα, σήμε-
ρα με την ενεργειακή κρίση ο τερματι-
κός λαμβάνει δέκα δοχεία τον μήνα.
Αυτό συνεπάγεται πως τα ποσοστά
επαναεριοποίησης στον τερματικό
έχουν διπλασιαστεί και συγκεκριμένα
από τα 500-800 κυβικά μέτρα την ώρα
έχουν αυξηθεί στα 1.400 κυβικά μέτρα
την ώρα.

Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς LNG εί-
ναι η Αυστραλία, το Κατάρ και οι Ηνω-
μένες Πολιτείες. Από την έναρξη της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία οι

ΗΠΑ έχουν διπλασιάσει τις εξαγωγές
LNG προς την Ευρώπη. Πριν από την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Ευρώπη εξαρτιόταν σε τεράστιο βαθ-
μό από τη Ρωσία. Μετά τον πόλεμο η
Ευρώπη κλήθηκε να λάβει γρήγορες
αποφάσεις για να λήξει την εξάρτησή
της από το ρωσικό φυσικό αέριο και
να στραφεί στο LNG.

Ικανοποίηση
Τέλος, στο πλαίσιο της συνέντευξης

η δημοσιογράφος του CNBC Τζουλιά-
να Τάτλμπαουμ μίλησε και με τη Μα-
ρία-Ρίτα Γκάλι, διευθύνουσα σύμβου-
λο του ΔΕΣΦΑ, η οποία εξέφρασε την
ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η
πληρότητα στις αποθήκες φυσικού
αερίου στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει
το 90%, ενώ τόνισε πως η δυσκολία θα
είναι μεγαλύτερη το καλοκαίρι, όταν
θα πρέπει να αντικατασταθεί το φυσι-
κό αέριο που θα έχει χρησιμοποιηθεί
μέσα στον χειμώνα.

Ξεκινούν άμεσα, από τον Οργανισμό Λιμένων Νο-
μού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) ΑΕ, οι εργασίες για τη δημιουρ-
γία υποδομής υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κύμης
και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία για
να δοθεί και η σχετική άδεια λειτουργίας.

Άναψε, λοιπόν, το «πράσινο φως» και δρομολο-
γούνται οι διαδικασίες, ώστε να δούμε υδροπλάνα
να προσγειώνονται στην Κύμη, συνδέοντας την πε-
ριοχή με τα νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο.

Αφορμή στάθηκε η υπογραφή της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης μεταξύ του υφυπουργού Μεταφορών
Μιχάλη Παπαδόπουλου και του υπουργού Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.
Σχετικές άδειες ίδρυσης έχουν χορηγηθεί για τα

υδατοδρόμια Ίου, Βόλου, Ρεθύμνου, Καλαμάτας και
Κυλλήνης. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατο-
δρομίου διαθέτουν μόνο η Κέρκυρα και οι Παξοί,
ενώ δρομολογείται η συμμόρφωση της άδειας λει-
τουργίας του υδατοδρομίου στην Πάτρα. 

«Οι πτήσεις υδροπλάνων μπορούν να ενισχύσουν
περαιτέρω την τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει η
Εύβοια. Η Κύμη αποτελεί την πρώτη από τις πέντε
περιοχές της Εύβοιας που σχεδιάζεται να ιδρυθούν
και να λειτουργήσουν υδατοδρόμια, καθώς σχετικές

αιτήσεις αδειοδότησης έχουν υποβληθεί, επίσης,
για τη Χαλκίδα, την Αιδηψό, το Αλιβέρι και την Κάρυ-
στο», δήλωσε, με αφορμή το γεγονός, ο υφυπουργός
Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Στο υπουργείο εξετάζονται ακόμη 23 αιτήματα
χορήγησης αδειών για σχετικές υποδομές, και
από αυτά τα 18 αφορούν τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης και τα πέντε άδεια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας για τη Σκύρο, τη Σκόπελο, την Πάτμο, την
Αλόννησο και την Τήνο, με τα δύο τελευταία να
βρίσκονται σε ώριμο στάδιο.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ξεκινούν οι εργασίες για το υδατοδρόμιο στην Κύμη Ευβοίας

ν

Διθύραμβοι 
CNBC για 
Ρεβυθούσα 

«Το ελληνικό νησί που βοηθά την Ευρώπη 
να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση»



Η
περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων
ξεκίνησε από χθες και θα διαρκέσει
έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
Όπως έχουν ήδη ανακοινώσει οι έμπο-

ροι, στο πλαίσιο των εκπτώσεων τα καταστήματα
θα παραμείνουν ανοικτά την προσεχή Κυριακή 15
Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρή-
σεων Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), αυ-
τή την Κυριακή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν
σε όλη την επικράτεια με ωράριο από τις 11 το πρωί
έως τις 8 το βράδυ.

Τα δικαιώματα
Συγκεκριμένα, σε κάθε ανακοίνωση περί μεί-

ωσης τιμής πρέπει να υποδεικνύεται η προγενέ-
στερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορι-
σμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή
της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νο-
είται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος
κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συν-
τομότερου των 30 ημερών πριν από την έκπτωση.
Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγό-
τερο από 30 μέρες, τότε ως τιμή αναφοράς νοείται
η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά
τη διάρκεια του τελευταίου δεκαημέρου πριν από
τις εκπτώσεις. Με αφορμή την έναρξη των εκπτώ-
σεων, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελ-
λάδας επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά
από τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια των εκ-
πτωτικών περιόδων με σκοπό την ασφαλέστερη
και συνετή διενέργεια των αγορών.

Και τι γίνεται με όσους κάνουν εκπτώσεις-μαϊ-
μού; Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε
ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακρι-
βείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της
έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσό-
τητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προ-
σφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορ-
φής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε
βάρος του εμπόρου:
� Πρόστιμο έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργα-
σιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ.
� Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά
πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστη-
μα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου
προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου ερ-
γασιών του. 

Τα πέντε σημεία SOS
«Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων

οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν
μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές τι-
μές με άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο κα-
ταναλωτικό κοινό. Πληροφορούμε επίσης το κα-
ταναλωτικό κοινό ότι οι εταιρείες-μέλη μας έχουν
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση
όλων των υγειονομικών κανόνων», τονίζεται στην
ανακοίνωση.

� Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέ-
πει να αναγράφονται ευκρινώς στα σημεία όπου
πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα η αρχική
και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων με αναφο-
ρά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

� Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υπο-
δεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο
έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν
από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προ-
γενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που
εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού
διαστήματος όχι συντομότερου των τριάντα ημε-
ρών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τι-
μής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για
λιγότερο από τριάντα μέρες, ως προγενέστερη τι-
μή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμ-
πορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος
δέκα ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης
της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται
προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τι-
μή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη
εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
� Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την
αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τι-
μής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπονται και η αναγραφή και η εμ-
πορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον
παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το
60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέ-
πει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστή-
ματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοι-
νωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην
περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά
έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων θα πρέπει
να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσο-
στού («από… % έως… %»). 
� Τα καταστήματα stock ή outlet υποχρεούνται να
αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή
πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη
τιμή πώλησης με τρόπο που να επικοινωνεί στον
καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο
αυτών τιμών. Προαιρετικά επιτρέπεται να αναγρά-
φεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη
εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το πο-
σοστό της μείωσης. 
� Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε
ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακρι-
βείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της
έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσό-
τητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προ-
σφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορ-
φής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε
βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το 2% του ετήσι-
ου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο
από 20.000 ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση
μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος
του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου
κύκλου εργασιών του.
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Ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν
έως και τις 28 Φεβρουαρίου 
- Τι πρέπει να προσέξουν 
οι καταναλωτές

Πρόστιμα-μαμούθ
σε όσους κάνουν
εικονικές εκπτώσεις

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η αμερικανική πολυεθνική τράπεζα επενδύ-
σεων Goldman Sachs θα αρχίσει εντός της
εβδομάδας έναν από τους μεγαλύτερους κύ-
κλους κατάργησης θέσεων εργασίας στον
οποίο έχει προχωρήσει ποτέ, καταργώντας πε-
ρίπου 3.200 θέσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα
του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg. Η τρά-
πεζα, που προσφέρει διάφορες χρηματοοικο-
νομικές υπηρεσίες και απασχολούσε σχεδόν
44.000 εργαζομένους το 2021, αναμένεται να
ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή περί τα μέσα της
εβδομάδας, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλού-
μενο πηγή ενημερωμένη για τα σχέδια της διοί-
κησής της, η οποία δεν κατονομάζεται.

Η
κατοχύρωση του κομβι-
κού ορίου των 950 μονά-
δων αποτελεί το βασικό
στοίχημα που πρέπει να

κερδίσει το ΧΑ στις πρώτες συνε-
δριάσεις της εβδομάδας. Όπως επι-
σημαίνουν εγχώριοι αναλυτές, πριν
ο Γενικός Δείκτης βάλει πλώρη για
τις 973 μονάδες που είναι και τα
υψηλά 8ετίας, είναι αναγκαία η
ασφαλής κατοχύρωση των 950 μο-
νάδων. Όπως σημειώνει ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Fast Finance
ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης, «ο Γενι-
κός Δείκτης δοκιμάζει να κατοχυ-
ρώσει το πολύ σημαντικό τεχνικό
επίπεδο των 950-955 μονάδων, κάτι
που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για
τετραψήφιο νούμερο ύστερα από
πολλά χρόνια. Οι 930 μονάδες γίνον-

ται κοντινή στήριξη με τις 914 μονά-
δες κυρίως, ενώ πλέον φαίνεται ότι
οι 900 μονάδες μπορεί να γίνουν πο-
λύ ισχυρό ανάχωμα σε μεγάλη εικό-
να». Ο χρηματιστής θυμίζει ότι το
70% των εκλογικών χρονιών κλείνει

με κέρδη στον ΓΔ, ενώ συμπληρώνει
πως πλέον ο τραπεζικός δείκτης
τρέχει χωρίς «κόκκινα» βάρη, με τα
τραπεζικά ιδρύματα να ψάχνουν να
δώσουν δάνεια για να αυξήσουν την
κερδοφορία τους.

Ορόσημο ο Φεβρουάριος 
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Τον Φεβρουάριο θέτουν ως χρονικό ορό-
σημο για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά οι εμπλεκό-
μενες πλευρές. Αυτή την περίοδο ολοκλη-
ρώνεται η διαδικασία αποζημίωσης των 750
εργαζομένων στα ναυπηγεία από τον Ειδικό
Διαχειριστή, προκειμένου να ολοκληρωθεί
το τελευταίο βήμα για την παράδοση των
ναυπηγείων στον όμιλο του Γιώργου Προ-
κοπίου «ελεύθερων βαρών». Η μεταβίβαση
του τμήματος των ναυπηγείων που ελέγχει
η Ειδική Διαχείριση θα δώσει το «πράσινο
φως» για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του
υπόλοιπου τμήματος του συγκροτήματος
που κατέχει η Εταιρεία Ακινήτων του Δημο-
σίου, για το οποίο επίσης έχει πλειοδοτήσει
ο Όμιλος Προκοπίου.

Praktiker Hellas: Καλύπτει σταδιακά
τις απώλειες της Covid-19

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος της Praktiker
πέρυσι σε σχέση με το 2021, όπως εκτιμά η
διοίκηση της εταιρείας, η οποία αξιολογεί
συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλα-
γών στο μακροοικονομικό και χρηματοπι-
στωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, έτσι
ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες
οι απαραίτητες ενέργειες και μέτρα, προ-
κειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν
επιπτώσεις στη δραστηριότητα της εταιρεί-
ας. Μολονότι δεν είναι σε θέση να προβλέ-
ψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία, με βάση την αξιολόγη-
σή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
δεν απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες
προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοι-
κονομικών και μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων της Praktiker.

Ζημίες-μαμούθ για 
την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας

Η κυβέρνηση της Ελβετίας δεν θα λά-
βει μέρισμα από την Κεντρική Τράπεζα
της χώρας για το 2022, καθώς η τελευ-
ταία προβλέπει τις μεγαλύτερες ζημίες
στην 116χρονη ιστορία της. Η SNB αναμέ-
νει ετήσια ζημία περίπου 132 δισ. φράγ-
κων (143 δισ. δολάρια), πέντε φορές με-
γαλύτερες από το προηγούμενο ρεκόρ,
γνωστοποίησε τη Δευτέρα μέσα από τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα. Το μεγα-
λύτερο μέρος αυτού, 131 δισ. φράγκα,
προέρχεται από την κατάρρευση των
αποτιμήσεων των τεράστιων διαθεσίμων
της σε ξένα νομίσματα, που προέκυψαν
ως αποτέλεσμα αγορών δεκαετιών για
την αποδυνάμωση του φράγκου.

Το μεγαλύτερό της κατάστημα
εγκαινίασε η ΒΕΡΟ ΑΕ, συμφε-
ρόντων οικογένειας Βερόπουλου,
στο Νόβισαντ, τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της Σερβίας. Σε μια
επένδυση 15 εκατ. ευρώ, το ιδιό-
κτητο κτίριο επιφανείας 12.000τμ
αποτελείται από 3.500τμ κατάστη-
μα τροφίμων Super Vero και
6.500τμ κατάστημα ειδών σπιτιού
και παιχνιδιών Jumbo (η VERO
έχει συμφωνία για το master
franchise στη Σερβία) και διαθέ-
τει 220 θέσεις στάθμευσης, ανα-

φέρει ανακοίνωση. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε η πρέσβης της Ελλάδας στη Σερβία Μαρία Λεβάντη. Τον
εξωτερικό σχεδιασμό του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου ανέλαβε το ελληνικό αρχιτεκτονικό γρα-
φείο K-Lab και του εσωτερικού χώρου η αυστριακή Schweitzer.

ΧΑ: Στοίχημα η κατοχύρωση των 950 μονάδων

Η Vero εγκαινίασε το μεγαλύτερο κατάστημα στη Σερβία

Η Goldman Sachs θα καταργήσει 3.200 θέσεις εργασίας



ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL SPORTS30

Γράφει ο Άλκης Φιτσόπουλος

Η
ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια
του αθηναϊκού ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό 1-0 στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»

με γκολ όχι από τα συνηθισμένα. Ο Πορτο-
γάλος διαιτητής Νόμπρε διέκοψε τον
αγώνα, όταν βεγγαλικό έσκασε έξω από
την εστία του Παναθηναϊκού και ο γκολκί-
περ Μπρινιόλι έπεσε στο χορτάρι. Το ματς
επανάρχισε με «ελεύθερο» από τον διαι-
τητή, που σωστά έδωσε την μπάλα στον
Χατζισαφί, διότι αυτός ήταν ο τελευταίος
κάτοχος. Αυτός την πάσαρε στον Αραού-
χο, ακολούθησε πάσα στον Πινέδα, που
από πλάγια θέση έκανε το 1-0. Προς το τέ-
λος ο Παναθηναϊκός είχε δοκάρι με τον
Ιωαννίδη και η ΑΕΚ χαμένο πέναλτι με τον

Λιβάι Γκαρσία. Στα αποδυτήρια ο Δ. Με-
λισσανίδης ανακοίνωσε το ύψος του πριμ,
300.000 ευρώ. 

Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό είχαν
παράπονα από τη διαιτησία για τη φάση
του γκολ, θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να
δοθεί η μπάλα στον Χατζισαφί αλλά σε δι-
κό τους παίκτη. Επιπλέον, ο Μπρινιόλι,
που φέρει ευθύνη για το γκολ, δήλωνε ότι
ήταν ακόμα ζαλισμένος από την κροτίδα
που έσκασε κοντά στην εστία του. 

Στο πρωτάθλημα δημιουργούνται νέα
δεδομένα, καθότι ο πρωτοπόρος Παναθη-

ναϊκός, που έχασε το αήττητο, απέχει τέσ-
σερις βαθμούς στην κορυφή από την ΑΕΚ
και επτά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.
Να υπενθυμίσουμε ότι στο Champions
League θα παίξουν δύο ομάδες, ο πρωτα-
θλητής με τον δευτεραθλητή, μία ομάδα
στο Europa League και δύο στο Confer-
ence League.

Οι τέσσερις και οι επτά βαθμοί δεν είναι
ούτε λίγοι ούτε πολλοί. Ο ΠΑΟΚ πέρασε
εύκολα από τη Λαμία 3-0 με το τρίτο γκολ
να θυμίζει Μουντιάλ, όταν χάθηκε η μπάλα
από τη συνολική προσπάθεια. Στον Βόλο, ο

Ολυμπιακός κατέβασε περισσότερους από
10.000 οπαδούς του και τους αποζημίωσε
και με το παραπάνω με όμορφο ποδόσφαι-
ρο, σκορ 4-0. 

Είναι προφανές ότι ο πρωταθλητής μπή-
κε σε μια ρότα από τον Μίτσελ και αποδίδει
περίτεχνο ποδόσφαιρο. Αυτός, ωστόσο,
που αναμόρφωσε τον Ολυμπιακό είναι ο
διεθνής Νοτιοκορεάτης Ιν Μπέομ
Χουάνγκ, παίκτης παγκόσμιας κλάσης και
τρανή πολυτέλεια για το ελληνικό ποδό-
σφαιρο, ακόμα και αν στον Ολυμπιακό
αγωνίζεται ο Κολομβιανός Χάμες Ροντρίγ-
κες που έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ
Μαδρίτης και της Μπάγερν. 

Τα άλλα αποτελέσματα: Άρης - Αστέρας
Τρ. 3-0, Ατρόμητος - Ιωνικός 2-0, Λεβαδει-
ακός - ΠΑΣ Γιάννινα 1-3, Παναιτωλικός -
ΟΦΗ (το αποτέλεσμα στο paraskhnio.gr).

Τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα
Η ΑΕΚ 1-0 τον Παναθηναϊκό, στους -4 από την κορυφή, 

στους -7 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, που νίκησαν 
3-0 τη Λαμία και 4-0 τον Βόλο αντίστοιχα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(17 αγ.)

Παναθηναϊκός............42

ΑΕΚ.............................38

ΠΑΟΚ..........................35

Ολυμπιακός................35

Άρης............................28

Βόλος..........................26

Ατρόμητος ..................22

Παναιτωλικός (16) ......19

ΠΑΣ Γιάννινα ..............17

Αστέρας Τρ..................17

ΟΦΗ (16) .....................12

Λεβαδειακός ..............11

Λαμία ..........................10

Ιωνικός .......................8



Η
αποπνικτική ατμόσφαιρα στην «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά» από τα εκατοντάδες καπνογόνα, αλ-
λά και η ένταση του ματς έστειλαν στον θάνατο

από ανακοπή έναν οπαδό της ΑΕΚ και έναν άλλον, με έμ-
φραγμα, στην εντατική του νοσοκομείου «Αγία Όλγα».
Από αναπνευστικά προβλήματα και οι δυο. Ο εκλιπών
ήταν μόλις 57 ετών, ενώ ο δεύτερος 70. Το κακό έχει πα-
ραγίνει με τα καπνογόνα, σε όλα τα γήπεδα, βέβαια. Μό-
λις την προπερασμένη αγωνιστική στη Λιβαδειά, φίλα-
θλος του Παναθηναϊκού διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Στον Βόλο, όπου παρευρέθηκαν περισσότεροι από
10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, μία από τα ίδια. Σε όλα τα
γήπεδα της Ελλάδας όπου αγωνίζονται οι «μεγάλοι» το
ίδιο φαινόμενο, παρότι οι γιατροί επισημαίνουν ότι η ει-
σπνοή των καπνογόνων μπορεί να προκαλέσει τεράστιο

πρόβλημα. Φυσικά, καμία ΠΑΕ δεν τολμάει να τα βάλει
με τους «φανατικούς». Ούτε η Πολιτεία ούτε τα πειθαρχι-
κά όργανα του ποδοσφαίρου. Και η ζωή συνεχίζεται μέ-
χρι τον επόμενο θάνατο…

Ένας νεκρός, άλλος στην εντατική ΝΒΑ ο Ολυμπιακός, 
111-71 την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός, πρωτοπόρος στη βαθμολογία
της EuroLeague, έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ
και φόρτωσε με σαράντα πόντους την ΑΕΚ, 111-
71, στο φινάλε του πρώτου γύρου της Basket
League, σε μια βραδιά που ο Αϊζέια Κάναν έκανε
θραύση με 8/11 τρίποντα. Ο οποίος Κάναν θα είχε
φύγει αν ο Ολυμπιακός αποκτούσε τον Τάιλερ
Ντόρσεϊ, που τελικά παρέμεινε στις ΗΠΑ.

Australian Open: Θα παίζουν
ακόμα και οι θετικοί στην Covid!

Αυστραλιανές γελοιότητες. Οι τενίστες οι οποί-
οι θα συμμετάσχουν στο Australian Open δεν θα
υποχρεωθούν να κάνουν τεστ για την Covid-19
και θα μπορούν να παίξουν ακόμη και εάν φέ-
ρουν τον ιό, δήλωσε ο διευθυντής του τουρνουά
Κρεγκ Τάιλι. Πέρυσι τέτοιον καιρό ο εννέα φορές
πρωταθλητής Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε λόγω
της στάσης του κατά του εμβολιασμού.

Στην Ιαπωνία ο Γιακουμάκης
Στην Ιαπωνία θα συνεχίσει την καριέρα του ο

διεθνής Έλληνας σέντερ φορ της Σέλτικ Γιώργος
Γιακουμάκης. Με τεράστιο συμβόλαιο, έξι εκατ.
ευρώ τον χρόνο! Τόσα του προσφέρει η Ουράβα
Ρεντ Ντάιαμοντς που εδρεύει στη Σαϊτάμα. Ο Για-
κουμάκης πήγε στη Σέλτικ το καλοκαίρι του 2021
και κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα, όπου μάλι-
στα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Premier.
Συνολικά μετρά 56 εμφανίσεις με τη φανέλα της
και 25 γκολ.

Νέα αποχώρηση
από τον Ολυμπιακό Β’

Στο πρωτάθλημα της Super League 2, o Ολυμ-
πιακός Β’ αποχώρησε και πάλι από το γήπεδο,
όταν ο διαιτητής Βάτσιος απέβαλε τον Κωστή στο
ματς με την Κηφισιά στο 23’. Μία κίτρινη κάρτα
ήταν αρκετή. Είχε αποχωρήσει και από τον αγώ-
να με την Καλλιθέα, επίσης εξαιτίας κραυγαλέου
διαιτητικού λάθους. Οι ομάδες Β των «μεγάλων»
στη Super League 2 ούτε υποβιβάζονται ούτε
στέφονται πρωταθλήτριες.

Ο Ρονάλντο σε 17 δωμάτια και η Χεορχίνα μαντίλα 
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του ζουν σαν
βασιλιάδες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μετά
το ηγεμονικό συμβόλαιο που υπόγραψε με την Αλ
Νασρ, έναντι 500 εκατ. ευρώ για 2,5 χρόνια. Διαμέ-
νουν στη βασιλική σουίτα του ουρανοξύστη King-
dom Tower, ενώ έχουν στη διάθεσή τους συνολικά
17 δωμάτια και δύο ορόφους! Η δε σύντροφός του
Χεορχίνα φωτογραφίζεται με μαντίλα στο κεφάλι.

Ο Ελ Αραμπί 
ισοφάρισε
τον Τζιοβάνι

Με το γκολ που πέτυχε ο Ελ Αραμπί στο 4-0 του Ολυμπιακού επί του Βόλου έφτασε 
τα 61 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του «μάγου» Τζιοβάνι. Τρία τέρματα περισσότερα 
είχε βάλει ο Ίλια Ίβιτς, ο οποίος είναι δεύτερος στη σχετική λίστα με 64 γκολ 
και πρώτος με μεγάλη διαφορά ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς με 127 γκολ.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Τ
ο μιούζικαλ-υπερθέαμα του Άντριου
Λόιντ Ουέμπερ «Το Φάντασμα της Όπε-
ρας» επιστρέφει στην Αθήνα! Η παρά-
σταση-φαινόμενο των 140.000.000 θε-

ατών παγκοσμίως θα κάνει πρεμιέρα στη σκηνή
του Christmas Theater στις 8 Φεβρουαρίου, με
πρωταγωνιστές τούς αυθεντικούς συντελεστές
του West End του Λονδίνου.

Το πλάσμα με τη φωνή αγγέλου, φτιαγμένο από
σκοτάδια και θρύλους, ερμηνεύει ο διεθνής ροκ
σταρ Τιμ Χόγουορ, που κατέπληξε κοινό και κρι-
τικούς με την ερμηνεία του στον ομότιτλο ρόλο
στο West End της βρετανικής πρωτεύουσας. Στον
ρόλο της νεαρής πριμαντόνας Κριστίν συναντάμε
την εκπληκτική Χάριετ Τζόουνς και τη λαμπερή
Τζόρτζια Ουίλκινσον.

Ο μοναδικός Ναντίμ Νάαμαν, που ερμηνεύει
για πολλά χρόνια τον Ραούλ, έχει αφήσει ήδη τις
καλύτερες εντυπώσεις από την προηγούμενη

φορά στην Ελλάδα. Έπειτα από 49 sold out παρα-
στάσεις που σημείωσαν ρεκόρ εισιτηρίων για τα
εγχώρια δεδομένα, το ρομαντικό και επιβλητικό
έργο με τα διάσημα κλασικά τραγούδια που
έχουν αφήσει εποχή θα ζωντανέψει μπροστά στο
θεατρόφιλο κοινό για 18 παραστάσεις, με all star
διεθνή θίασο και φαντασμαγορικά σκηνικά.

Την ίδια περίοδο, στο Μπρόντγουεϊ θα πέσει η
αυλαία για το εμβληματικό μιούζικαλ έπειτα από
35 χρόνια. Έκανε πρεμιέρα στις 26 Ιανουαρίου
του 1988 και για δεκαετίες θεωρούνταν η καλλι-
τεχνική ατραξιόν για ταξιδιώτες και Νεοϋορκέ-
ζους. 

Το θρυλικό έργο παρακολούθησαν 19,8 εκα-
τομμύρια άνθρωποι, ενώ τα έσοδά του εκτιμάται
πως ξεπερνούν το 1,3 δισ. δολάρια.

Η υπόθεση
Στο έργο που διαδραματίζεται στην Όπερα του

Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολου-
θούμε τη νεαρή τραγουδίστρια Κριστίν να κερδί-
ζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μια Λυρική
Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυ-
στηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του
με μάσκα και κρύβεται στα σκοτάδια των παρα-
σκηνίων.

Το Φάντασμα είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και
τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει
τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την
επιτυχία της και κερδίζει τη συμπάθειά της -του-
λάχιστον ως τη στιγμή της αναπόφευκτης προδο-
σίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα φλερτ
με τον θάνατο.

Η επική παράσταση «The Phantom of the Ope-
ra» θα παρουσιαστεί και στο επιβλητικό Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2023. Η
θεατρική παραγωγή είναι στα αγγλικά με ελληνι-
κούς υπέρτιτλους.

«The Phantom of the Opera» is back!



Θυμόσαστε τη χαριτωμένη μπέμπα που
έπαιξε στη σειρά «Σαββατογεννημένες» την
κόρη του τηλεοπτικού Σάββα; Η μικρή είναι
σήμερα 19 χρόνων, καλλονή και σπουδάζει
στην Αμερική, όπως αποκάλυψε ο θείος της
Αργύρης Αγγέλου: «Με αφορμή την επίσκε-
ψη του αδερφού μου Σωτήρη με την οικογέ-
νειά του για τις γιορτές στην Ελλάδα, είπα να
κάνω ένα throwback. Το μωρό μεγάλωσε! Η
Αναστασία σπουδάζει και μαζί με την αδερ-
φή της Ηλιάνα ζουν μόνιμα στην Αμερική! Εί-
μαι ένας περήφανος χαζοθείος!».

Ο χαζοθείος

Κούκλος ο μπέμπης

Στον έβδομο ουρανό πετάνε από χαρά οι ευ-
τυχισμένοι γονείς Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
και Βασίλης Σταθοκωστόπουλος. Ο μόλις λίγων
ημερών γιόκας τους πήρε τη θέση του στο υπέ-
ροχα διακοσμημένο παιδικό δωμάτιο και η πα-
ρουσιάστρια βιώνει με ενθουσιασμό το θαύμα
της μητρότητας. «Είμαστε σε σοκ. Είναι ένα
θαύμα. Είναι ευλογία. Δεν το πίστευα, εννοώ
δεν ήξερα πώς είναι. Δεν πίστευα ότι υπάρχουν
αυτά τα συναισθήματα. Έχει αλλάξει όλη μας η
ζωή», δήλωσε η γλυκιά μαμά on camera.

Όσοι πιστοί (και θαυμαστές)
προσέλθετε! Η σέξι χορεύτρια
με τα πληθωρικά προσόντα
Αναστασία Γιουσέφ άνοιξε τη
δική της επιχείρηση, ένα κα-
λόγουστο καφέ στο Περιστέρι,
και αναζητάει υπαλλήλους.
«Αστεράκια μου, ζητείται προ-
σωπικό για μπουφέ και deliv-
ery στο καφέ μου, με καλό μι-
σθό και ένσημα», ενημέρωσε η
ξανθιά καλλονή σε αγγελία που
ανάρτησε στον λογαριασμό της
στο Instagram.

«Hot» 
αφεντικίνα

ΣΣτην Κουρσεβέλ
Στο πιο διάσημο γαλλικό θέρετρο των πλουσίων στις Άλ-
πεις απολαμβάνουν πολυτελείς χειμερινές διακοπές η
Μαριέττα Χρουσαλά με τον Λέοντα Πατίτσα και τα παιδιά
τους. Η απόδραση της εφοπλιστικής οικογένειας στο πα-
ραμυθένιο Κουρσεβέλ συνέπεσε με τα γενέθλια του γιου
τους Κωνσταντίνου, ο οποίος έκλεισε τα τέσσερα και τα
γιόρτασαν όλοι μαζί κάνοντας σκι στις πίστες του χιονο-
δρομικού κέντρου.

Όλα τα λεφτά για ταξίδια! Η Εβελίνα Νικό-
λιζα έχει λατρεία για τους αιθέρες και εκ-
μεταλλεύεται κάθε αργία για μια επίσκε-
ψη στις πιο διάσημες μητροπόλεις του
κόσμου. Μέσα στις γιορτές, η κόρη της
Μπέσσυς Αργυράκη «πέταξε» για Νέα
Υόρκη ποζάροντας στην Time Square
ντυμένη στα total black με χαμόγελο ευ-
τυχίας. «Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό το
ταξίδι», σχολίασε στη λεζάντα.
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Η Άννυ ανάμεσα 
σε Αλίκη και Τζένη 

Γιατί δεν έγινε
αεροσυνοδός;

Μ
ια σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Άριελ Κων-
σταντινίδη ανάμεσα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και
την Τζένη Καρέζη κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το
συλλεκτικό ενσταντανέ ανάρτησε στο Instagram η

δημοσιογράφος Έλενα Μακρή-Λυμπέρη: «Η Άριελ Κωνσταντινίδη
που κέρδισε τον ρόλο της Άννυ έπειτα από οντισιόν σε ηλικία 9 ετών,
για τον οποίο λέγεται ότι είχαν δηλώσει υποψηφιότητα 6 χιλιάδες
κορίτσια, συλλαμβάνεται από τον φακό σε μια σπάνια φωτογραφία
από το προσωπικό της αρχείο, ανάμεσα στις δύο εμβληματικές
πρωταγωνίστριες. Το διάσημο μιούζικαλ ανέβηκε στο κηποθέατρο
“Αλίκη” το 1982 σε παραγωγή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, γνωρίζον-
τας μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν ήταν όλα ρόδινα για την ταλαντούχα
και τόσο μικρή στην ηλικία πρωταγωνίστρια. “ Έπρεπε να είμαι
επαγγελματίας και να έχω μια συμπεριφορά που ήταν κόντρα στη
φυσική κατάσταση ενός παιδιού. Μου δημιούργησε μεγάλο πρό-
βλημα στην εφηβεία”, δήλωσε πρόσφατα». 



Τ
ο δέρμα του λαιμού είναι πιο επιρρεπές
στις ρυτίδες συγκριτικά με αυτό του
προσώπου. Με την αύξηση της ηλικίας,
η εμφάνισή τους επιδεινώνεται ταχύτα-

τα, δεδομένου ότι η φυσική διαδικασία της γή-
ρανσης συμβάλλει στην απώλεια κολλαγόνου και
ελαστίνης και στη χαλάρωση των μυών. Η κατά-
σταση επιταχύνεται ακόμα περισσότερο από τη
λανθασμένη στάση του κεφαλιού. 

Η συνεχής κάμψη του αυχένα και η αναδίπλω-
ση του δέρματος στον λαιμό γίνονται αιτίες ρυτί-
δων και διπλοσάγονου. Το πρόβλημα δεν εμφανί-
ζεται, όμως, μόνο στα άτομα προχωρημένης ηλι-
κίας, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αλλά και σε
ενήλικες κάτω των 35 ετών, ακόμα και σε πολύ
νεαρότερους, εξαιτίας της… τεχνολογίας! 

Οι κινητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα
έξυπνα τηλέφωνα και τα tablets, έχουν γίνει απα-
ραίτητα τα τελευταία χρόνια, γιατί πράγματι προ-
σφέρουν πολλά στους χρήστες τους. Και οι μεγα-
λύτεροι fans τους είναι άτομα από 16 έως 35 ετών,
οι οποίοι περνούν ώρες σκυμμένοι πάνω σε αυτά,
επικοινωνώντας, δουλεύοντας ή παίζοντας.

«Κατά την ενασχόληση με τα smartphones και
τους φορητούς υπολογιστές υποχρεώνουμε το
περίπου 10 κιλών κεφάλι μας να βρίσκεται σε
κάμψη, ασκώντας υπερβολική πίεση στα οστά και
στους μυς γύρω από τον λαιμό, ο οποίος δεν έχει
τις προδιαγραφές για να τα αντέχει. Το φαινόμενο
είναι γνωστό στο εξωτερικό ως “text (ή tech)
neck” και περιγράφει τις συνέπειες στο μυοσκε-
λετικό σύστημα του λαιμού όσο και των οριζόν-

τιων ρυτίδων που σχηματίζονται κατά μήκος αυ-
τού, συνηθέστερα στη μέση», επισημαίνει ο Γε-
ώργιος Βελημβασάκης, πλαστικός επανορθωτι-
κός και αισθητικός χειρουργός. 

Οι ρυτίδες του λαιμού εμφανίζονται ακόμα και
σε εφήβους! Με την πάροδο του χρόνου γίνονται
πιο βαθιές και εντονότερες. 

Η αισθητική κοσμετολογία και η πλαστική χει-
ρουργική μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ρυτίδες
και τη χαλάρωση στον λαιμό. Σύμφωνα με τον κ.
Βελημβασάκη, πέραν της περιποίησης του δέρ-
ματος με ενυδατικές κρέμες που αποτελεί καθη-
μερινή ρουτίνα, οι πιο αποτελεσματικές επιλογές
που υπάρχουν είναι:

Botox και fillers: Το botox χαλαρώνει τους μυς
του λαιμού και τα fillers γεμίζουν τις οριζόντιες
ρυτίδες, ενυδατώνουν την περιοχή και ενεργο-
ποιούν την παραγωγή κολλαγόνου, καθιστώντας
τες λιγότερο εμφανείς σε ελάχιστο χρονικό διά-
στημα.

Microneedling ή μεσοθεραπεία κολλαγονο-
γένεσης με μικροβελόνες: Όπως προδίδει και το
όνομά της, η μέθοδος αυτή πραγματοποιεί ελεγ-
χόμενους μικροτραυματισμούς στις ανώτερες
στιβάδες του δέρματος που γίνονται με μια πολύ
κομψή συσκευή που μοιάζει με στιλό, το
Dermapen. Στόχος είναι η ενεργοποίηση του φυ-
σικού μηχανισμού επούλωσης και η παρότρυνση
του οργανισμού να παραγάγει περισσότερο κολ-
λαγόνο, ελαστίνη και υαλουρονικό οξύ στην πε-
ριοχή που εφαρμόζεται. 
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Η συνεχής κάμψη του αυχένα 
και η αναδίπλωση του δέρματος 
στον λαιμό γίνονται αιτία 
ρυτίδων και διπλοσάγονου

Λύσεις για τη χαλάρωση 
Άμεσα είναι και τα αποτελέσματα που προ-
σφέρει η τοποθέτηση νημάτων στη γνάθο, τον
λαιμό και το ντεκολτέ. Η μέθοδος αυτή είναι
ιδανική για τη σύσφιξη του δέρματος και την
αντιμετώπιση του διπλοσάγονου. «Εξαιρετι-
κά είναι και τα αποτελέσματα που προσφέ-
ρουν οι χειρουργικές επεμβάσεις. Η αφαί-
ρεση του περιττού λίπους στον λαιμό αποτρέ-
πει την αναδίπλωση του δέρματος, αλλά δεν
ενδείκνυται για όσους έχουν ταυτόχρονα έν-
τονη χαλάρωση. Για αυτούς τους ασθενείς
υπάρχει η επιλογή του συνδυασμού λιποα-
ναρρόφησης με lifting στην περιοχή, η οποία
αντιμετωπίζει αμέσως ρυτίδες, χαλάρωση
και διπλοσάγονο. Είναι η απόλυτη θεραπεία,
που όμως δεν αποτελεί λύση πριν από τις
εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς, δεδομένου ότι απαιτεί περισσότερο
χρόνο τόσο για την πραγματοποίησή της όσο
και για την αποθεραπεία», καταλήγει ο κ. Βε-
λημβασάκης.

Ρυτίδες λαιμού: 
Πώς θα τις… σβήσετε
Ρυτίδες λαιμού: 
Πώς θα τις… σβήσετε

Γεώργιος Βελημβασάκης, 
πλαστικός επανορθωτικός 
και αισθητικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα αυτή θα σας
γεμίσει με υποχρεώσεις και μάλλον θα
έχετε μια έντονη δυσαρέσκεια για κάποιο
πρόσωπο. Είναι πολύ πιθανό να γίνετε πε-
ρισσότερο αναλυτικοί με τα καθημερινά
σας θέματα ή με ζητήματα που αφορούν
τη υγεία σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η προσοχή σας είναι στραμμένη σε οικογε-
νειακά ζητήματα, αλλά και σε καταστάσεις
που αφορούν το παρελθόν. Μην αφήσετε να
σας χαλάσει η διάθεση με άτομα που εμφα-
νίζουν κάποια σκληρή συμπεριφορά απέ-
ναντί σας και αν έχετε να επιλέξετε, καλύτε-
ρα να περάσετε τη μέρα σας με τους επίλε-
κτους της καρδιάς σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια θέματα που θα σας απασχολήσουν
σήμερα ίσως σας δημιουργήσουν κακή ψυ-
χολογία. Μπορεί να είναι συμπεριφορές των
άλλων, αλλά μπορεί να είναι και κάποια
έγραφα ή νομικές υποθέσεις που πρέπει να
τακτοποιήσετε.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η μέρα σας θα έχει
κάποιες οικονομικές ανατροπές, που θα
χρειαστεί να τις βάλετε σε τάξη. Βέβαια, από
το απόγευμα και μετά πολλά θέματα θα
έχουν καλύτερη εξέλιξη.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, τα
θέματα που θα σας απασχολήσουν αφορούν
την προσωπική σας ζωή. Ίσως, μάλιστα, να
βρεθείτε απέναντι σε μια κακή συμπεριφορά
του ανθρώπου που μοιράζεστε την καθημερι-
νότητά σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Λίγο η κούραση των ημερών, λίγο κάποια
αδιαθεσία, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου
σας θα περάσει με έναν έντονο προβληματι-
σμό. Από το απόγευμα και μετά θα περάσει η
Σελήνη στο δικό σας ζώδιο και θα θελήσετε
να ασχοληθείτε με την υγεία σας που έχετε
παραμελήσει.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, κάποια σχέδιά σας θα
αποτύχουν και σίγουρα θα ακολουθήσει ένα
διήμερο που δεν θα έχετε την καλύτερη ψυ-
χολογία. Φροντίστε την υγεία σας, αλλά και
κάποια επαγγελματικά θέματα, όπου χρει-
άζονται καλή διαχείριση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, ιδίως του τρίτου
δεκαημέρου, τα πράγματα σήμερα δεν θα εί-
ναι ιδιαίτερα ευνοϊκά. Ίσως να προέρθει η
κακή σας διάθεση από μια απογοήτευση ή
ένα ψυχολογικό βάρος, που ευτυχώς δεν θα
έχει μεγάλη διάρκεια.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Στη μέρα σας θα δημιουργηθούν έντονες
αναστατώσεις, ενώ θα πρέπει να αποφύγετε
τις συμφωνίες ή τις επαφές με πρόσωπα που
σας δημιουργούν έντονες συναισθηματικές
μεταπτώσεις. Από το απόγευμα, ένα επαγ-
γελματικό θέμα θα μπει και πάλι στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων με επιτυχία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά και συναισθηματικά θέματα θα
βρεθούν στο προσκήνιο, ιδίως για όσους
ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο. Φροντίστε
να κρατήσετε τον αυτοέλεγχό σας και από
αύριο να κάνετε πιο θετικές κινήσεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο,
τα πράγματα είναι αρκετά πιεσμένα και αυτό
θα το καταλάβετε και τις επόμενες μέρες,
όταν πρέπει να φροντίσετε πολλές εκκρεμό-
τητες, αλλά και να στηρίξετε αγαπημένα σας
πρόσωπα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, τα επαγγελματικά σας
μάλλον θα σας βάλουν σε κάποια προβλή-
ματα, ενώ θα έχετε μια έντονη ανάγκη να
μοιραστείτε με τους άλλους ένα προσωπικό
σας θέμα. 
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H Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο του Λέοντα στο τελευταίο
δεκαήμερο και σχηματίζει αντίθεση
με τον Κρόνο. Έτσι, είναι πολύ πιθανό

να δημιουργηθεί κακή ψυχολογία στα ζώδια
του Σταθερού Σταυρού (Ταύρο, Λέοντα,
Σκορπιό και Υδροχόο), ενώ έως το απόγευμα
στις 17.14 η Σελήνη βρίσκεται σε κενή πορεία
και μετά περνά στο ζώδιο της Παρθένου.
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Τρομολαγνεία!
Πολλά τα… κλικ (Άρη)

E
ρχονται «τσουνάμι» γρίπης, εκρηκτικό
«κοκτέιλ» με τον κορονοϊό, ακραία και-
ρικά φαινόμενα, περιμένουμε σεισμό

άνω των 6 Ρίχτερ, νέα οικονομική κρίση, θα
μείνουμε χωρίς φάρμακα, θα παγώσουμε τον
χειμώνα, πυρηνική καταστροφή, τρίτος Παγ-
κόσμιος Πόλεμος κοκ. Είναι μερικοί μόνο από
τους τίτλους που βλέπει κανείς στα ΜΜΕ, τίτλοι
που κυριαρχούν και στα κοινωνικά δίκτυα. Και
αν η εξήγηση για την προτίμηση που δείχνουν
τα μέσα ενημέρωσης στις αρνητικές ειδήσεις
είναι απλή -πολλά τα... κλικ (Άρη), οι καλές ει-
δήσεις δεν είναι ειδήσεις κοκ- το ερώτημα για
τη λεγόμενη δημοσιογραφία των πολιτών πα-
ραμένει.

Η κουλτούρα του φόβου δεν είναι πρωτόγνω-
ρη. Τον 21ο αιώνα όμως είναι παράταιρη. Με
τόση (επιστημονική) γνώση, με τόση πληροφό-

ρηση, με τόσα μέσα στη διάθεση
κρατών και πολιτών είναι πραγμα-
τικά αδιανόητο να αντιμετωπίζουν
κάποιοι τους κεραυνούς σαν οργή
του Θεού και ό,τι κακό συμβαίνει
ως σημάδι για τα ύστερα του κό-
σμου. Γιατί η τρομολαγνεία έχει
ένα υπόστρωμα σκοταδισμού, ο
οποίος προφανώς έχει επιβιώσει
σε διάφορες μορφές (λαϊκισμός,
αυταρχισμός κοκ) και στη σύγχρο-

νη εποχή. Αλλά ας μην κάνουμε και εμείς το
λάθος να αφορίσουμε ό,τι δεν μας «αρέσει».
Ας το ψάξουμε λίγο.

Η κουλτούρα του φόβου είναι διαδεδομένη
γιατί η απειλή είναι πραγματική (ως ενδεχόμε-
νο, ως πιθανότητα έστω). Ζούμε σε έναν επι-
κίνδυνο κόσμο. Και τα θέματα που συνθέτουν
την επικαιρότητα γύρω μας πράγματι προκα-
λούν ανασφάλεια (πανδημία, πόλεμος, φυσι-
κές καταστροφές). Επίσης, το «κακό» έχει αρ-
κετά πλεονεκτήματα. Σου δίνει άλλοθι, αν είσαι
ειδικός σε έναν τομέα ή δημοσιογράφος, ότι
κάνεις τη δουλειά σου (προειδοποιείς). Αν επι-
βεβαιωθείς, εύκολα λες «σας το είχα πει», αν
διαψευστείς κανείς δεν θα σου ζητήσει τον λό-
γο. Έχει δηλαδή εξασφαλισμένους «πελάτες»
και μηδενικό ρίσκο για τον «παραγωγό» και τον
«έμπορο».

Αλλά ο φόβος δεν είναι λύση για να αντι-
μετωπίσει κανείς απειλές και επικινδυ-
νότητες. Αντίθετα, προκαλεί εθισμό,
καλλιεργεί παθητικότητα και μοιρολα-
τρία, σε εξοικειώνει με λύσεις-ημίμε-
τρα. Λύσεις πολλές φορές αναποτελε-
σματικές και επικίνδυνες. Δημιουργεί-

ται έτσι ένας δευτερογενής κίνδυνος,
ίσως πιο «θανατηφόρος» από τον αρχικό.

Το παράδειγμα του βοσκού με τον λύκο είναι
χαρακτηριστικό. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια δουλειά
για να ζουν. Είναι οι πολλοί. Λογικό. Υπάρχουν
άλλοι που ζουν για να κάνουν μια δουλειά. Ο Πα-
ναγιώτης Τζένος ήταν 100% δημοσιογράφος.
Ζούσε στο στούντιο, της τηλεόρασης και του ρα-
διοφώνου, ζούσε στα γραφεία και τα τυπογρα-
φεία των εφημερίδων. Απολάμβανε τα τηλεφω-
νήματα με τις πηγές, τις ζυμώσεις και τις πληρο-
φορίες, τα μηνύματα του κόσμου. Ζούσε τη δη-
μοσιογραφία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό
ήθελε, αυτό έκανε. Με προσήλωση και επιτυχία. 

Πρωταγωνιστής στο «θαύμα» των «Παραπο-

λιτικών», σε μια περίοδο κρίσης και αμφισβή-
τησης του Τύπου. Μέλος μιας παρέας παιδιών
που έκαναν τα όνειρά τους πραγματικό-
τητα. Τι κρίμα που κράτησε τόσο λίγο
για τον Παναγιώτη. Καλό κατευόδιο,
φίλε μου. Οι σκέψεις μου είναι στην
οικογένειά σου, τους γονείς, τη σύζυ-
γο και το παιδί, στους συναδέλφους
των «Παραπολιτικών» που σε ζούσαν
καθημερινά και στον «αδερφό» σου,
τον Γιάννη Κουρτάκη.

Αφάνταστος ο πόνος τους. 

� Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταλέντο στο να διαβά-
ζουν τα… σημάδια. Όπως ο χρήστης @Marka2_ στο

Twitter, ο οποίος είδε… το μέλλον στο παρελθόν. «Η τε-
λευταία φορά που ο Ιερώνυμος έδωσε στον Αλέξη περι-
στέρι για να το αφήσει ελεύθερο τα Θεοφάνια ήταν τον Γε-
νάρη του 2015 και λίγες μέρες μετά είχαμε τον εκλογικό
θρίαμβο του #Τσιπρα. Σήμερα το επανέλαβε. Κάτι ξέρει ο
παππούλης», σχολίασε τη σχετική σκηνή από τη μέρα των
Θεοφανίων. Και προκάλεσε την πληρωμένη απάντηση από
τον συνάδελφο Μπάμπη Παπαπαναγιώτου: «@bpapapa-
nagiotou Replying to @Marka2_ Και… θεούσα;»!

••••••••••••

� Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρώην δήμαρχος
της Γαύδου τραβάει πάνω της τα φώτα της δημο-

σιότητας. Αρκετά χρόνια πριν από την επίσκεψη Μητσο-
τάκη στο ακριτικό νησί που την ενόχλησε, η κυρία Ευαγ-
γελία (Γκέλη) Καλλινίκου είχε διαμαρτυρηθεί για τις
πτήσεις των... ελληνικών F-16! Συγκεκριμένα, είχε υπο-
στηρίξει ότι ενοχλούν τους κατοίκους και αναστατώνουν
τη ζωή στο ήσυχο νησί! Με αφορμή μάλιστα μια πτώση

ελληνικού αεροσκάφους στην ευρύτερη θαλάσσια πε-
ριοχή. Άμα δεν νιώθει κανείς…

••••••••••••

� Κουβέντα για το ύψος έπιασε ο Γιώργος Αυτιάς
το Σάββατο στην εκπομπή του. Έχοντας απέναν-

τί του τον γραμματέα της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, τον ρώ-
τησε: «Ποιος είναι πιο ψηλός, εσύ ή ο Μητσοτάκης;».
Αν και η ερώτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί παγίδα, ο
γραμματέας της ΝΔ κατέβασε λίγο το βλέμμα και
απάντησε: «Είμαι πιο ψηλός από όλους, έχω παίξει και
μπάσκετ»! 

••••••••••••

� Στην ίδια εκπομπή -του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ- η
Νίκη Κεραμέως απέκλεισε ως εκλογικό μήνα τον

Ιούνιο, καθώς από την αρχή μέχρι το τέλος του πρώτου
καλοκαιρινού μήνα θα είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές
εξετάσεις. Από τον Απρίλιο και μετά, έχει πει ο πρωθυ-
πουργός, αποκλείεται ο Ιούνιος, είπε η υπουργός Παι-
δείας, οπότε τι μένει; Απρίλιο οι πρώτες κάλπες και
Μάιο οι δεύτερες! Αυτό λένε τα… σημάδια. 

Φίλε Παναγιώτη!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com
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