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Η
πρόσφατη ιστορία με τους οπαδούς του
Μπολσονάρο στη Βραζιλία και τα έκτροπα
που επιχείρησαν είναι κάτι που θα έπρεπε

να ανησυχεί σύμπασα την πολιτική κοινότητα και
στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι και στη χώρα μας
είχαμε αντίστοιχα περιστατικά δήθεν αγανακτισμέ-
νων και δήθεν εξεγερμένων, οι οποίοι υποκινήθη-
καν τα προηγούμενα χρόνια από συγκεκριμένες
πολιτικές ομάδες. Φαινόμενα επιχείρησης εισβο-
λής στο Κοινοβούλιο δεν έζησαν μόνο στη Βραζιλία
και στις ΗΠΑ με τους οπαδούς του Τραμπ… Μπορεί
κανείς να ξεχάσει τι ζήσαμε από το 2010 μέχρι το
2014 με τους αγανακτισμένους της πάνω και της κά-
τω πλατείας; Μπορεί κανείς να λησμονήσει τους…
λυσσασμένους Χρυσαυγίτες ή τους εξοργισμένους
Συριζαίους που μούντζωναν το Κοινοβούλιο σε κα-
θημερινή βάση με χυδαία συνθήματα περί γερμα-

νοτσολιάδων και προδοτών; Το περίφημο σύνθημα
«να καεί να καεί το μπ… η Βουλή» ποιανών έμπνευ-
ση ήταν; Ποιοι ήταν αυτοί που επιτίθεντο και επιχει-
ρούσαν να λιντσάρουν βουλευτές στην πλατεία Συν-
τάγματος; Κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ο ωμός
αντικοινοβουλευτισμός. Από την πάνω πλατεία, πέ-
ρα από τα συνθήματα για κρεμάλες και Γουδή, επι-
χειρήθηκε εισβολή στο Κοινοβούλιο. Από την κάτω
πλατεία και από οργανώσεις με φανταχτερά ονόμα-
τα του τύπου «Άμεση Δημοκρατία» επιχειρήθηκε να
παρεμποδιστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία με
μπλόκα στους δρόμους. Οι απόπειρες εισβολής στο
Κοινοβούλιο, οι προσπάθειες παρεμπόδισης βου-
λευτών να προσεγγίσουν το κτίριο για να ψηφίσουν,
οι προπηλακισμοί των εκλεγμένων αντιπροσώπων
μετά την ψηφοφορία ήταν αντικοινοβουλευτικές
έκτροπες και ύβρεις στη Δημοκρατία, οι οποίες φυ-

σικά ξεπλύθηκαν με συνθήματα για «δίκαιη οργή
του λαού».

Για να μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό
μας, οι ίδιοι άνθρωποι -από τα άκρα δεξιά και τα άκρα
αριστερά- που έκαιγαν τις πλατείες και ξήλωναν τα πε-
ζοδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ίδιοι διεκδι-
κούν την ψήφο μας και σε αυτές τις εκλογές. Κάποιοι
από τη φυλακή, κάποιοι εκτός φυλακής… Υπάρχει πε-
ρίπτωση να έχουν αλλάξει πολιτική ιδιοσυγκρασία; Να
έχουν γίνει «δημοκρατικοί»; Θα αστειεύεστε βέβαια…
Ήταν, είναι και θα παραμείνουν εξτρεμιστές. Καλύ-
πτονται από τον μανδύα της δημοκρατικότητας και του
κοινοβουλευτισμού, αν και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
έκαναν καριέρες στις πλατείες των αγανακτισμένων,
εκμεταλλευόμενοι τη δυσφορία και τη δυστοκία του
ελληνικού λαού πουλώντας δήθεν επανάσταση… 
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Μπολσοναριστές, τραμπιστές… 
και πλατείες αγανακτισμένων στην Ελλάδα

Μπορεί κανείς να
λησμονήσει τους…
λυσσασμένους
Χρυσαυγίτες ή τους
εξοργισμένους
Συριζαίους που
μούντζωναν το
Κοινοβούλιο σε
καθημερινή βάση
με χυδαία
συνθήματα περί
γερμανοτσολιάδων
και προδοτών;
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Μ
ε την πολιτική ερώτηση του…

ενός εκατομμυρίου, το momen-

tum, δηλαδή, που θα επιλέξει ο

Κυριάκος Μητσοτάκης να στηθεί

η κάλπη της απλής αναλογικής, να αναμένει την

απάντησή του, Μέγαρο Μαξίμου και οδός Πει-

ραιώς θέτουν σε… επιταχυντή την προεκλογική

τους προετοιμασία. 

Ο πρωθυπουργός προετοιμάζεται για τον

επόμενο κύκλο των ανά την περιφέρεια περιο-

δειών του, με πρώτο σταθμό την Παρασκευή και

το Σάββατο την Κομοτηνή και την Αλεξανδρού-

πολη, οι συσκέψεις στην Ηρώδου Αττικού 19 πυ-

κνώνουν, εστιασμένες, κατά κύριο λόγο, στην

ανάπτυξη του «γαλάζιου» προγράμματος της

επόμενης τετραετίας, ενώ την… οδό της ανακοί-

νωσης αναμένεται να λάβουν το επόμενο διά-

στημα οι λίστες των υποψηφιοτήτων, με την…

τριάδα Γιάννη Μπρατάκου, Παύλου Μαρινάκη

και Θανάση Νέζη να είναι έτοιμη, σύμφωνα με

πληροφορίες, να καταθέσει τις εισηγήσεις της

στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κεντρικός στόχος
Μέσα σε αυτό το σκηνικό των προεκλογικών

προκλήσεων και με τις μηχανές να λειτουρ-

γούν ήδη στο κόκκινο, ορίζονται και τα μεγάλα

στοιχήματα για το εκλογικό 2023. Με δεδομέ-

νες, όπως όλα δείχνουν, τις διπλές κάλπες τόσο

ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ανώτερα κυ-

βερνητικά και κομματικά στελέχη τοποθετούν

σε θέση πρωταγωνιστική για το «γαλάζιο»

αφήγημα τον στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ τα

μεγάλα διλήμματα των εκλογών μετατρέπονται

σε… σταθερή πυξίδα στον δημόσιο λόγο. «Μέ-

σα στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογι-

κής, δεν υπάρχει κάτι σήμερα από τα πολιτικά

μεγέθη που παρατηρεί κανείς που να μας δεί-

χνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ισχυρή πι-

θανότητα να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κυβέρ-

νηση. Αυτός είναι ο προσανατολισμός, η στρα-

τηγική μας, η καθαρή μας θέση εδώ και πάρα

πολύ καιρό, ότι θα επιδιώξουμε μια ισχυρή εν-

τολή, την εμπιστοσύνη για να σχηματίσουμε

μία συμπαγή, αποτελεσματική κυβέρνηση με-

τά τις δεύτερες εκλογές», ανέφερε (ΕΡΤ) ο κυ-

βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,

ακολουθώντας το μοτίβο των δηλώσεων περί

του στόχου της αυτοδυναμίας και έτερων «γα-

λάζιων» παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση, ένα

βασικό δομικό κομμάτι μπροστά στο παζλ του

«151+» για τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί το πο-

σοστό που θα λάβει η κυβερνητική παράταξη

στην πρώτη κάλπη. 

Τα τρία κομβικά «κλειδιά» για
τη δεύτερη «γαλάζια» τετραετία

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυριακή της απλής ανα-

λογικής μετατρέπεται για το Μέγαρο Μαξίμου σε

«μητέρα των μαχών», με την προσοχή να είναι

εστιασμένη σε τρία κομβικά «κλειδιά», τα οποία

θα… ξεκλειδώσουν τελικά μία δεύτερη «γαλά-

ζια» τετραετία. Ποια είναι αυτά; Πρώτον, το πο-

σοστό που θα συγκεντρώσει η Νέα Δημοκρατία

το βράδυ των πρώτων εκλογών. 

Δεύτερον, η διαφορά που θα χωρίζει την οδό

Πειραιώς από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Τρίτον, η επίδοση που θα καταγράψει στην κάλ-

πη το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τις δημο-

σκοπήσεις που έφτασαν στο κυβερνητικό οικο-

σύστημα πριν από την εορταστική περίοδο, η

Νέα Δημοκρατία κινείται (στην πρώτη Κυριακή)

σε ένα περιβάλλον του 33% έως και του 34%.

Από την άλλη, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ κυμαί-

νονται πέριξ του 29%, με κομματικά στελέχη της

οδού Πειραιώς να εκτιμούν ότι η… πολιτική μα-

γιά για την αυτοδυναμία στις κάλπες της ενι-

σχυμένης αναλογικής υπάρχει και, συνάμα, εί-

ναι ισχυρή. Δεν πρέπει να λησμονείται, άλλω-

στε, ότι στη… μάχη των δεύτερων εκλογών εξέ-

χοντα ρόλο θα διαδραματίσουν και τα διλήμμα-

τα που θα τεθούν στο εκλογικό σώμα. Αλλά και

οι αιχμές της εκστρατείας των επόμενων 100

ημερών. Επικοινωνία του κυβερνητικού έργου

από το 2019 μέχρι σήμερα. Ανάλυση του σχεδί-

ου για την επόμενη τετραετία. Σύγκριση των πε-

πραγμένων με εκείνα της περιόδου της διακυ-

βέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Και τελικά, σύγ-

κριση των δύο αρχηγών.

Όσον αφορά τα διλήμματα που θα κυριαρχή-

σουν; Αυτά ήδη έχουν τεθεί από τον Κυριάκο

Μητσοτάκη, στο πλαίσιο των τελευταίων περιο-

δειών που πραγματοποίησε σε Πελοπόννησο

και Κεντρική Μακεδονία. «Συνέχεια, συνέπεια,

σταθερότητα». «Πρόοδος ή συντήρηση». «Πάμε

μπροστά ή γυρίζουμε πίσω». «Ισχυρή κυβέρνη-

ση ή πολιτικές τερατογενέσεις». Επάνω σε αυτά

τα ερωτήματα θα κληθεί να απαντήσει, σύμφω-

να με τους «γαλάζιους», το εκλογικό σώμα. Και,

πάντα, υπό το πρίσμα των τεκταινόμενων της

πρώτης Κυριακής, που αντιμετωπίζεται από τη

Νέα Δημοκρατία ως η τελική. «Δεν υπάρχει χώ-

ρος ούτε για αδιαφορία ούτε για αδράνεια. Όλοι

πρέπει να μάθουν ότι η χώρα, σήμερα περισσό-

τερο παρά ποτέ, δεν έχει ανάγκη ούτε από χα-

λαρές ψήφους ούτε από θολά μηνύματα που

μπορεί να οδηγήσουν είτε σε πολιτικές τερατο-

γενέσεις είτε σε αδιέξοδους συσχετισμούς», εί-

ναι το σήμα που έχει εκπέμψει ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης.

Το ερώτημα και τα σενάρια
Σε κάθε περίπτωση και με το στοίχημα της αυτοδυναμίας να μετατρέπεται στο μεγάλο «πο-

λιτικό θέλω» για το κυβερνητικό οικοσύστημα, ένα ερώτημα μένει να απαντηθεί. Και αυτό

σχετίζεται με το τι θα πράξουν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο σενάριο

εκείνο που δεν προκύψει το περιλάλητο «151+», μετά την κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής.

Ο τόπος θα οδηγηθεί σε μια τρίτη αναμέτρηση εντός ολίγων εβδομάδων ή το «γαλάζιο» οικο-

σύστημα θα αναζητήσει εταίρο στη δημιουργία μιας συγκυβέρνησης; Και αν ναι, ποιος θα εί-

ναι αυτός; Το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βε-

λόπουλου έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά. «Είναι χαοτικές και μεγάλες οι

διαφορές. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον, όταν εσύ κοιτάζεις προς

τη Δύση και αυτός προς την Ανατολή», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του

Γιάννη Οικονόμου. Παράλληλα, ένας μεγάλος συνασπισμός Νέας Δημοκρα-

τίας-ΣΥΡΙΖΑ ανάγεται στη σφαίρα της πολιτικής επιστημονικής φαντασίας,

ενώ το χάσμα ανάμεσα στην οδό Πειραιώς και τη Χαριλάου Τρικούπη

έχει βαθύνει μετά και την επιλογή Ανδρουλάκη να χρεώσει την

Εύα Καϊλή στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει πάντα, βέβαια, και μια

πρόσφατη ρήση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο χρόνος μπορεί

να γιατρέψει πολλά, μπορεί και όχι, αλλά, τελικά, το εκλογικό

σώμα θα είναι αυτό το οποίο θα επιλέξει». 

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Βασικό δομικό κομμάτι μπροστά στο παζλ του «151+» 
για τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί το ποσοστό που θα λάβει 

η κυβερνητική παράταξη στην πρώτη κάλπη

Το Μαξίμου...
χτίζει στρατηγική 
αυτοδυναμίας 
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Μ
ε την οικονομία να μπαί-
νει σε πρώτο πλάνο σχε-
τικά όχι μόνο με τα μα-
κροοικονομικά μεγέθη

αλλά και με τα θετικά αποτελέσματα,
που αλλάζουν την καθημερινότητα των
πολιτών, ένα από βασικά μότο της κυ-
βέρνησης ενόψει των επερχόμενων
εκλογικών αναμετρήσεων είναι το
εξής: «Καλύτεροι μισθοί, χαμηλότερη
ανεργία».

Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα
αποτέλεσε μια καλή αφορμή ώστε ο
πρωθυπουργός να επαναλάβει τα επι-
τεύγματα της ελληνικής οικονομίας
κατά την τελευταία τριετία, δίνοντας
έμφαση στο γεγονός ότι στάθηκε όρθια
σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθει-
ας. «Οι κόντρα άνεμοι θα επηρεάσουν
την πορεία της ελληνικής οικονομίας,
αλλά υπάρχουν αναχώματα», τόνισε
χαρακτηριστικά χθες ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, την ώρα που το ενδιαφέρον
του κυβερνητικού επιτελείου στρέφε-
ται στην αύξηση του κατώτατου μι-
σθού. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκανε
λόγο για χαμηλούς μισθούς, χαρακτη-
ρίζοντας «επόμενο στοίχημα» την αύ-
ξησή τους και τη σύγκρισή τους πλέον
με τις αποδοχές των Ευρωπαίων εργα-
ζομένων. Η διαδικασία για τη νέα αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού αναμένε-
ται να αρχίσει άμεσα, με τους κοινωνι-
κούς εταίρους να ξεκινούν τις διαβου-
λεύσεις ίσως και την επόμενη εβδομά-
δα. Στόχος, στα τέλη Φεβρουαρίου η
πρόταση, όταν θα είναι στα χέρια του
υπουργού Εργασίας, να κατατεθεί στο
Υπουργικό Συμβούλιο, να πάρει το
«πράσινο φως» και να προχωρήσει η
εφαρμογή της αύξησης από τον Απρί-
λιο, όπως έχει ανακοινώσει ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Θέσεις εργασίας
Δεύτερος πυλώνας στον οποίο επεν-

δύει η κυβέρνηση, η μείωση της ανερ-
γίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία μειώθηκε
στο 11,4% τον Νοέμβριο, παρά το τέλος
της τουριστικής περιόδου, που οδηγεί
εκτός εργασίας εποχικούς υπαλλή-
λους. Ήδη από την Κυριακή ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξε
μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν
ληφθεί με στόχο την τόνωση της απα-
σχόλησης, όπως το «πρώτο ένσημο»,
την επιδότηση δηλαδή για την πρόσλη-
ψη νέων έως 29 ετών που δεν είχαν
προϋπηρεσία, την εφαρμογή της ψη-
φιακής κάρτας εργασίας ώστε να απα-
λειφθούν οι απλήρωτες υπερωρίες,
αλλά και η μετατροπή του ΟΑΕΔ σε Δη-

μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που πα-
ρέχει επαγγελματική κατάρτιση στους
ανέργους μέσω συμπράξεων με εταιρεί-
ες όπως η Microsoft, η Amazon, η Cisco
και η Google. Κυβερνητικά στελέχη υπο-
γραμμίζουν ότι η περαιτέρω μείωση της
ανεργίας, που αποτελεί κεντρικό στόχο,
σχετίζεται άμεσα και με το πολιτικό κλί-
μα, κυρίως με το αποτέλεσμα της κάλ-
πης, καθώς αν προκύψει μια κυβέρνηση
που θα βάλει αναχώματα στις επενδύ-
σεις, τότε οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες
στον δείκτη της απασχόλησης.

Επενδυτική βαθμίδα
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η από-

κτηση επενδυτικής βαθμίδας, ένας ακό-
μη κομβικός στόχος στη στρατηγική της
κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δηλώνει δημοσίως πλέον ότι βρισκόμα-
στε ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του
στόχου αυτού, που θα παρείχε το απαι-
τούμενο «οξυγόνο» στη χώρα και τις επι-
χειρήσεις της, με πρόσβαση σε πιο φτη-
νό χρήμα. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν
ουσιαστικά παραπέμψει τις σχετικές
αποφάσεις τους για μετά τις εκλογές,
όταν το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει, με το
Μέγαρο Μαξίμου να «βλέπει» τον Ιούνιο
ως την κατάλληλη χρονική συγκυρία που
θα μπορούσε να προσδοκά μια τέτοια
απόφαση.

Με την ελληνική κυβέρνηση να εκτιμά
ότι την επόμενη χρονιά η ανάπτυξη θα
διατηρήσει θετικό πρόσημο, φτάνοντας
κοντά στο 2%, κυρίαρχο ζήτημα, όπως
διατυπώνεται από κυβερνητικά χείλη, εί-
ναι να υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιο-
νομικός χώρος ώστε να συνεχιστούν, όσο
διάστημα απαιτηθεί, τα μέτρα στήριξης.
Ήδη σε τροχιά υλοποίησης είναι το mar-
ket pass, για το οποίο η πλατφόρμα θα
ανοίξει τον Φεβρουάριο, με τα πρώτα
χρήματα να καταβάλλονται στους κατα-
ναλωτές τον Μάρτιο. Έως τότε θα έχουν
δει στις συντάξεις τους το σύνολο των
αυξήσεων χιλιάδες συνταξιούχοι. Τον
Μάρτιο αναμένεται να αρχίσει και η χο-
ρήγηση των πρώτων δανείων και των
πρώτων κατοικιών σε νέους από 25 έως
39 ετών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων
στεγαστικής πολιτικής που έχει ανακοι-
νώσει η κυβέρνηση. Έως τα τέλη Μαρτί-
ου συνεχίζεται και η επιδότηση του πε-
τρελαίου θέρμανσης, με τη διεθνή συγ-
κυρία να είναι ευνοϊκή και για τις διε-
θνείς τιμές του φυσικού αερίου. 

«Καλύτεροι μισθοί
και χαμηλότερη

ανεργία»

Το σύνθημα 
της κυβέρνησης 
μέχρι τις κάλπες
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Ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ισίδωρος Ντογιάκος γκρεμίζει
την εργαλειοποίηση των αρμο-
διοτήτων της ΑΔΑΕ και ο πρό-

εδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επιτί-
θεται στον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό
μιλώντας για κατάφωρη παραβίαση του
Συντάγματος. Μάλιστα, με ύφος εξόχως
ειρωνικό που αγγίζει τα όρια του θεάτρου
σκιών, ο κ. Τσίπρας ζητά από τον κ. Ντογιά-
κο να τον συλλάβει!

Επειδή η κατάσταση δείχνει να έχει ξε-
φύγει, με την πολυσέλιδη γνωμοδότησή
του επί της ουσίας ο ανώτατος εισαγγελι-
κός λειτουργός προσδιορίζει τα όρια αρ-
μοδιότητας της ΑΔΑΕ. Τι λέει, λοιπόν, ο κ.
Ντογιάκος; Ότι η Αρχή Διασφάλισης
Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) δεν
έχει αρμοδιότητα διαχείρισης αιτημάτων
πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν,
μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής, αν έχουν
τεθεί υπό παρακολούθηση για λόγους
εθνικής ασφάλειας και δεν μπορεί να
απευθύνεται σε παρόχους κινητής τηλε-
φωνίας ζητώντας τέτοιου είδους στοι-
χεία. Με τη γνωμοδότησή του ο εισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου καθορίζει τα όρια
αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ επικαλούμενος
τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε και
αφορά τη «Διαδικασία άρσης του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφά-
λεια και προστασία προσωπικών δεδομέ-
νων πολιτών». 

Δεν είναι αρμόδια σε ενημέρωση
για τις παρακολουθήσεις

Συγκεκριμένα, ο κ. Ντογιάκος γνωμοδο-
τεί υπό αυτό το πρίσμα ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει
πλέον αρμοδιότητα να διαχειρίζεται αιτή-
ματα πολιτών για ενημέρωση για παρακο-
λούθησή τους για λόγους εθνικής ασφά-
λειας, καθώς, όπως υπογραμμίζει, η αρ-
μοδιότητα αυτή ανήκει πλέον σε Τριμελές
Όργανο, που συγκροτείται από δύο εισαγ-
γελικούς λειτουργούς και τον πρόεδρο της
ΑΔΑΕ. Για όσους δεν κατάλαβαν, ο κ. Ντο-

γιάκος γκρεμίζει το αφήγημα της εργαλει-
οποίησης των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ
που εδώ και καιρό επιχειρούν ορισμένα
πολιτικά κέντρα… Σύμφωνα με τη γνωμο-
δότηση Ντογιάκου, η ΑΔΑΕ επιπρόσθετα
δεν χρειάζεται να απευθύνεται σε τηλε-
φωνικούς παρόχους, καθώς, όπως ανα-
φέρεται, έχει στη διάθεσή της όλες τις δια-
τάξεις για άρση απορρήτου είτε πρόκειται
για παρακολουθήσεις της ΕΥΠ για λόγους
εθνικής ασφάλειας είτε για παρακολουθή-
σεις που διατάσσονται για τη δια-
κρίβωση σοβαρών εγκλημάτων. 

Η «θεατρική παράσταση»
του Τσίπρα

Μετά την κίνηση του κ. Ντογιά-
κου, ο Αλέξης Τσίπρας
με μακροσκελή ανάρ-
τησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύω-
σης αναφέρει: «Κύ-

ριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παραι-
τούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας, σας
περιμένω να με συλλάβετε». Επισημαίνει
ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2022 επισκέφτηκε
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με
αφορμή τα δημοσιεύματα για την παρα-

κολούθηση των αρχηγών των Ενόπλων
Δυνάμεων, αλλά και σειράς πολιτικών
προσώπων από την ΕΥΠ και του εξέ-
θεσε τη βαθιά του ανησυχία για την
«επιχειρούμενη δημοκρατική
εκτροπή και του επισήμανα ότι τα

αποδεικτικά στοιχεία υπάρ-
χουν στους παρόχους». 

Ο κ. Τσίπρας προσθέτει:
«Έναν μήνα μετά, όχι μόνο
δεν ανταπο-

κρίθηκε στο αίτημά μου, αλλά με έκπληξη
παρακολουθώ ότι σήμερα επιχειρεί με
τρόπο πρωτόγνωρο να εμποδίσει την κατά
το Σύνταγμα αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή να
ασκήσει τα καθήκοντά της και να αναζητή-
σει την αλήθεια. Η γνωμοδότηση του κ.
Ντογιάκου αποτελεί κατάφωρη παραβία-
ση του Συντάγματος». Τέλος, κατηγορεί
τον εισαγγελέα ότι επιχειρεί και να εκφο-
βίσει τους λειτουργούς της Ανεξάρτητης
Αρχής. 

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Τσίπρας κατα-
λήγει: «Αν αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, διώκεται ποινικά, του δηλώνω ότι
παραιτούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας
και τον καλώ να προβεί στα νόμιμα σε βά-
ρος μου.

Κύριε εισαγγελέα,
Πλατεία Ελευθερίας 1 είναι το γρα-

φείο μου.
Σας περιμένω να με συλλάβετε.

Ας γνωρίζετε, όμως, τόσο εσείς όσο
και όσοι απεργάζονται αυτές τις πρωτο-
φανείς και κατάφωρα αντισυνταγματι-
κές ενέργειες πως ό,τι και να κάνετε,
δεν θα εμποδίσετε την αλήθεια να λάμ-
ψει, ούτε θα καταφέρετε να φιμώσετε τη
Δημοκρατία.

Έχει βαθιές ρίζες σε αυτόν τον τόπο».
Είναι πασιφανές ότι ο πρόεδρος του ΣΥ-

ΡΙΖΑ επιχειρεί να τινάξει στον αέρα όχι μό-
νο την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά και να
μετατρέψει σε χαμαιτυπείο και τη Δικαιο-
σύνη, ανοίγοντας μέτωπο και με τον εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου με υποδείξεις
που δεν συνάδουν ούτε με την πολιτική
ούτε βεβαίως με την επαγγελματική του
ιδιότητα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λησμονεί
προφανώς ότι στην Ελλάδα υπάρχει -ευ-
τυχώς- η διάκριση των εξουσιών. 

Στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος 
της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος

Με ανακοίνωσή του κατά του Ισίδωρου Ντογιάκου απάντησε και ο
πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος: «Η επίμαχη γνωμοδότηση του κ. ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, πέρα από το γεγονός ότι νομικά δεν έχει παραγάγει καμία
απολύτως δέσμευση (ως γνωστόν δέσμευση στην ελληνική έννομη τάξη παράγουν μόνο
οι δικαιοδοτικές αποφάσεις των δικαστηρίων), παραβιάζει εξόφθαλμα την ευθέως εκ
του Συντάγματος εκπορευόμενη ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ, η οποία μέχρι σήμερα είχε
πάντοτε γίνει σεβαστή». Το τοπίο έχει πλέον αρχίσει να ξεδιαλύνεται και ο Χρήστος Ράμ-
μος βρίσκεται καταφανέστατα σε πλήρη ταύτιση με τη γραμμή της Κουμουνδούρου.

Στην αντεπίθεση πέρασε η κυβέρνηση διά του εκπροσώπου Τύπου. «Ο κ. Τσίπρας
και ο ΣΥΡΙΖΑ συνηθίζουν να τιμούν τη Δικαιοσύνη μόνο όταν οι αποφάσεις της είναι
σύμφωνες με τις επιδιώξεις τους. Αντίθετα, η κυβέρνηση σέβεται και τιμά σταθερά
τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία: χωρίς ιδιοτελείς προϋποθέσεις, υποσημειώσεις
και αστερίσκους. Εμείς σταθερά με τους κανόνες και τους θεσμούς της Δημοκρα-
τίας, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει σταθερά να αναζητά ταυτότητα μέσα στην τοξικότητα»,
ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γιάννης Οικονόμου και πρόσθεσε: «Θα περιμέναμε
από τον κ. Τσίπρα, έναν πρώην πρωθυπουργό, να αντιλαμβάνεται ότι τέτοιους είδους
θεατρινισμοί ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιον σαν τον κ. Βαρουφάκη. Τελικά,
φαίνεται ότι οι δυο τους εξακολουθούν να μοιάζουν σε πολλά». 

Η ανακοίνωση Ράμμου 
και η απάντηση της κυβέρνησης

«Φρένο» Ντογιάκου
στην ΑΔΑΕ 

και σόου Τσίπρα 
για τη σύλληψή του

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΤΟΓΙΑΚΟΣ
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Τ
ο Ίδρυμα Νεολαίας Τουρκίας
(TÜGVA), το οποίο διευθύνεται
από τον γιο του Τούρκου προ-
έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

και χρηματοδοτείται από την τουρκική κυ-
βέρνηση, δίνει... οδηγίες σε νέους πτυχι-
ούχους και φοιτητές πανεπιστημίου που
σκοπεύουν να εργαστούν στο υπουργείο
Εξωτερικών, σε ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που ονομάζεται «Young Diplomat
Academy». 

Το Nordic Monitor σε δημοσίευμά του
ανέφερε πως στο πρόγραμμα υπάρχουν
ρίζες στον πολιτικό ισλαμιστικό ακτιβισμό
σε συνδυασμό με τζιχαντιστικά κίνητρα,
ενώ πολλά μέλη του αναπτύσσουν κατα-
σκοπευτικές δραστηριότητες για τη ΜΙΤ
της Τουρκίας, έχοντας φυσικά ως βασικό
στόχο να στηρίξουν την κυβέρνηση του
Τούρκου ηγέτη!

Η «ιδεολογική βάση» 
του προγράμματος

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της TÜGVA,
το «Young Diplomat Academy» είναι μια
σειρά σεμιναρίων και δραστηριοτήτων για
προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές
ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών. Όσοι επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
περνούν από μια διαδικτυακή συνέντευξη
και πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με την
TÜGVA. Το Ίδρυμα Νεολαίας διευθύνεται
από τον γιο του Τούρκου προέδρου, τον
Μπιλάλ Ερντογάν. Σύμφωνα με όσα έχουν
ανακοινωθεί, ακαδημαϊκοί, πρεσβευτές
και φιλοκυβερνητικοί γραφειοκράτες θα
δώσουν διαλέξεις κατά τη διάρκεια του εκ-
παιδευτικού προγράμματος. Οι συμμετέ-
χοντες αναμένεται να συμμετάσχουν σε

πρακτικές δραστηριότητες με μελέτες πε-
ριπτώσεων. Στο τέλος της εκπαίδευσης, η
οποία θα πραγματοποιηθεί τα Σαββατοκύ-
ριακα για έξι εβδομάδες, οι συμμετέχοντες
που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρό-
γραμμα θα οδηγηθούν στο τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα.

Όπως υποστηρίζει το Nordic Μonitor,
όταν κάποιος εξετάζεται για την «ιδεολογι-
κή βάση» του ιδρύματος, έρχονται άμεσα
στο προσκήνιο δύο αμφιλεγόμενα ονόματα.
Το πρώτο είναι αυτό του Χαϊρετίν Καραμάν,
γνωστού και ως «κυρίου φάτβα» για τον
Ερντογάν, τον οποίο ουσιαστικά ανακήρυξε
χαλίφη. Ο Καραμάν υποστηρίζει ανοιχτά τη

δική του… θεωρία πως όλοι οι μουσουλμά-
νοι είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το Ισ-
λάμ, να υποστηρίζουν τον Ερντογάν. Το
δεύτερο όνομα στο οποίο γίνεται αναφορά
είναι αυτό του Νουρεντίν Γιλντίζ, ο οποίος
είναι ένας ριζοσπάστης κληρικός που είναι
κοντά στον Τούρκο πρόεδρο. Ο συγκεκρι-
μένος υποστηρίζει ανοιχτά την ένοπλη τζι-
χάντ, περιγράφει τη δημοκρατία ως ένα
«σύστημα για τους απίστους» και λέει ότι
«μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο
εξαπάτησης για να ανέβει στην εξουσία».

Η τουρκική κατασκοπεία
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 ένα

εσωτερικό υπόμνημα της TÜGVA, που
διέρρευσε, αποκάλυψε τα μυστικά «σχέ-
δια συλλογής πληροφοριών» του ιδρύμα-
τος σε στενό συντονισμό με την υπηρεσία
κατασκοπείας της Τουρκίας, τον Εθνικό
Οργανισμό Πληροφοριών, γνωστό και ως
MIT. Σύμφωνα με το Nordic Monitor, στο
τρισέλιδο σημείωμα εμπεριέχονται συ-
στάσεις που εκδόθηκαν από το ίδρυμα του
οποίου ηγείται ο γιος του προέδρου, ο
Μπιλάλ Ερντογάν. Στο υπόμνημα γίνονται
αναφορές όχι μόνο στις πολιτικές ενέργει-
ες και τις πρακτικές του ιδρύματος αλλά
και στην προσπάθεια υποστήριξης της κα-
ταπιεστικής κυβέρνησης του Τούρκου
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι προ-
τάσεις περιλαμβάνουν τη συλλογή πληρο-
φοριών και την επιτήρηση σε ξένες χώρες
από την TÜGVA και ευθυγραμμισμένες
ενώσεις που εργάζονται υπό την κάλυψη
μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Πώς ο Ερντογάν
«πλάθει» νέους...
γενίτσαρους

Η αποκάλυψη του Nordic
Monitor για το Ίδρυμα
Νεολαίας Τουρκίας που
διευθύνεται από την οικογένεια
του προέδρου της χώρας,
εκπαιδεύει διπλωμάτες και
συνεργάζεται με τη ΜΙΤ - Γιατί
το αποκαλεί τζιχαντιστικό

Ακόμη ένας Τούρκος διακινητής εντοπίστηκε από τις λιμενικές Αρχές στην Κω. Όλα
έγιναν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», το βράδυ της περασμένης Τρίτης.
Ο Τούρκος δράστης ξεκίνησε με ένα ταχύπλοο από τα τουρκικά παράλια μεταφέρον-
τας 16 αλλοδαπούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι λιμενικές Αρχές τον εντόπισαν,
προσπάθησαν να σταματήσουν το ταχύπλοό του, αλλά εκείνος ανέπτυξε μεγάλη τα-
χύτητα και προσπάθησε να εμβολίσει το ελληνικό σκάφος. Τελικά, έπειτα από μια

μεγάλη καταδίωξη που έγινε για αρκετή
ώρα, οι άνδρες του Ελληνικού Λιμενι-
κού, αφού έριξαν προειδοποιητικές βο-
λές, κατάφεραν να τον συλλάβουν και
να του περάσουν χειροπέδες. Χθες οδη-
γήθηκε στον εισαγγελέα για να εκτελε-

στεί το ένταλμα σύλληψης, ενώ στη συνέχεια πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ού-
τως ώστε να απολογηθεί. Οι λιμενικές Αρχές του νησιού διερευνούν το ενδεχόμενο
να είχε μεταφέρει και άλλους μετανάστες στο νησί το τελευταίο διάστημα, ενώ προ-
σπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε κάποιον συνεργό στο ελληνικό νησί. Σημειώνεται
ότι είναι το τρίτο περιστατικό που γίνεται στην Κω μέσα σε λίγες μέρες.

Χειροπέδες σε
Τούρκο διακινητή
μεταναστών

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Στην Αγορά στη Φιλοθέη
η «γαλάζια» ομάδα 

Είναι περίοδος πρωτοχρονιάτικων πιτών και
μία που ξεχωρίσαμε χθες ήταν αυτή που κόπη-
κε στην Παλιά Αγορά στη Φιλοθέη, την οποία
οργάνωσε η ΔΗΜΤΟ Φιλοθέης - Ψυχικού. Η
Αγορά ούτως ή άλλως είναι ένα διαχρονικό πο-
λιτικό και δημοσιογραφικό στέκι που μαζεύει
κόσμο και κοσμάκη. Είδαμε όλους τους βου-
λευτές της ΝΔ Άδωνι, Χατζηδάκη, Καιρίδη (με
το ωραίο ζιβάγκο), Κουμουτσάκο, Ρουσόπου-
λο, τη Ζωή Ράπτη, τη Νίκη Κεραμέως, η οποία
ήταν βιαστική, και κάποιους από τους υποψή-
φιους βουλευτές, όπως την ντυμένη στα κόκ-
κινα Άρια Αγάτσα, η οποία εκτός από άνθρω-
πος της τηλεόρασης έχει και ένα ακόμη ατού:
έχει λαμβάνειν ψήφους και από το ΠΑΣΟΚ… 

ΣΣε Αλεξανδρούπολη 
και Κομοτηνή ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός την Παρασκευή μεταβαί-
νει στην Κομοτηνή και ακολούθως στην Αλε-
ξανδρούπολη για να πραγματοποιήσει διήμε-
ρη επίσκεψη. Στην Κομοτηνή πρώτα θα επι-
σκεφτεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, ενώ θα
κάνει και περίπατο στην αγορά της πόλης,
όπου θα συναντηθεί και θα συζητήσει με πολί-
τες. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με βου-
λευτές σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής,
ενώ στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει
κεντρική ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής Κομο-
τηνής. Μαζί του οι υπουργοί Μενδώνη, Κερα-
μέως, Γεωργαντάς, Παπαθανάσης. Το Σάββατο
θα παραστεί στην τελετή έναρξης υλοποίησης
της επένδυσης «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής
Αλεξανδρούπολης» που διοργανώνουν ο Όμι-
λος Κοπελούζου, η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Τέλος, στην Αλεξανδρούπολη θα παραχωρή-
σει συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. 

Απάντηση σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για
«στρατό» αστυνομικών που διατίθεται για την ασφάλεια
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικά-
κου έδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Αφού
επισημαίνεται αρχικά πως «η ευθύνη προστασίας και φύ-
λαξης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη -όπως και
κάθε φυλασσόμενου από την Πολιτεία στόχου- ανήκει
στην ΕΛΑΣ», στη συνέχεια το Αρχηγείο ξεκαθαρίζει πως
«τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας του υπουργού Προστα-

σίας του Πολίτη είναι τα συνήθως προβλεπόμενα, για αυ-
τό και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι
ο αντίστοιχος με των προκατόχων του». Τέλος, από την
Κατεχάκη υπενθυμίζεται στους συντάκτες των δημοσι-
ευμάτων ότι «αναβαθμίστηκαν σε αυτό το επίπεδο μετά
την πρόσφατη επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη, στη διάρκεια της οποίας κιν-
δύνεψε ο αστυνομικός φρουρός, και τις απειλές που
ακολούθησαν με προκήρυξη μέσω διαδικτύου».
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Κυβερνητικό «παρών»
και βραβεύσεις 
στο ΕΒΕΠ

Προχθές είχαμε την ετήσια εκδήλωση
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Πειραιά, όπου κόπηκε και η
πρωτοχρονιάτικη πίτα. Στην εκδήλωση
έγιναν πολλά. Καταρχάς, ανακηρύχθηκαν
επίτιμα μέλη του Επιμελητηρίου οι υπουρ-
γοί Άδωνις Γεωργιάδης και Χρήστος Σταϊ-
κούρας. Κατά δεύτερον, βραβεύτηκε σε
κλίμα συγκίνησης ο εφοπλιστής Γιώργος
Προκοπίου, ο οποίος βοήθησε στην «ανά-
σταση» των Ναυπηγείων της Ελευσίνας.
Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε άριστα ο
κ. Κορκίδης, εμφανίστηκαν αρκετά κυ-
βερνητικά στελέχη, εκτός από Γεωργιάδη
και Σταϊκούρα, όπως ο Γιώργος Γεραπετρί-
της, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Γιώργος Κα-
ραγιάννης, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Κώ-
στας Κατσαφάδος, ο Γιάννης Τσακίρης, η
Δόμνα Μιχαηλίδου και πλήθος βουλευτών
από όλα τα κόμματα. 

Mεσημεριανό κοκτέιλ πάρτι
διοργανώνει η Ζωή Ράπτη

Μεσημεριανό κοκτέιλ πάρτι σε δημοσιο-
γράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Υγείας

ετοιμάζει η υφυπουργός Υγείας
Ζωή Ράπτη για την άλλη εβδο-

μάδα, την ερχόμενη Τετάρ-
τη, επιλέγοντας το νεανικό
στέκι Albion στο Νέο Ψυ-
χικό. Η συνάντηση αυτή γί-

νεται φυσικά και για να αν-
ταλλάξει ευχές αλλά και για

να κάνει μια σούμα για όσα έχει πε-
τύχει και έχει δρομολογήσει η υπουργός
στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. 

Απαντήσεις από το Αρχηγείο για τη φύλαξη του υπουργού

Ε
ίναι το... κάτι άλλο ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τελικά. Προχθές σε
γνωστό μαγαζί στη Φιλελλήνων έκανε τα γενέθλιά του ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μια και έκλεισε τα 60
και είχε καλέσει το άπαν σύμπαν. Αν και ο κ. Χατζηθεοδοσίου προ-

έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά το παίζει και Συριζαίος, στο μαγαζί είδαμε πρό-
σωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Σε λίγο θα μας βγει και υπερκομ-
ματικός όπως πάει… Είδαμε φυσικά τον Χάρη Πασβαντίδη, τον Δημήτρη
Βερβεσό, τον Μιχάλη Κατρίνη, τον Μιχάλη Καρχιμάκη, τη Νάντια Γιαννακο-
πούλου, αλλά στην παρέα προστέθηκαν και ο Χρήστος Σπίρτζης του ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς και το δίδυμο Άδωνι - Παπαθανάση, το οποίο πρόλαβε το κόψιμο της
τούρτας. Κορυφαία στιγμή στην εκδήλωση ήταν η selfie Άδωνι με τον Σπίρ-
τζη, που παραξένεψε πολλούς αφού στα τηλεπαράθυρα έχουν πει τα χειρό-
τερα ο ένας στον άλλον! Πού και πού χρειάζεται και καμιά ανακωχή… 

Δεν είναι πλέον πιθανό σενάριο η απόκτηση
επενδυτικής βαθμίδας, σύμφωνα με ανώτα-
τες πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Οι οί-
κοι θα περιμένουν τις εκλογές και με αίσια
έκβαση, δηλαδή ή αυτοδύναμη κυβέρνηση
Μητσοτάκη ή κυβέρνηση συνεργασίας (εννο-
είται με κορμό τη ΝΔ), θα προβούν σε νέα ανα-
βάθμιση. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. 

Τα διακομματικά γενέθλια
του Χατζηθεοδοσίου...

Βαθμίδα μετά τις εκλογές

!
Στη δημοσιογραφική

ομάδα της «Political»

καλωσορίζουμε τον

Γιώργο Μητροφάνη, 

διευθυντή σύνταξης,

και τον διακεκριμένο

πολιτικό συντάκτη 

Δήμητρη Γκάτσιο.



Α
κόμη μία… αποχρώσα ένδειξη ότι
στην κυβέρνηση επιδιώκουν να
υπάρχει απόλυτη εκλογική ετοιμότη-
τα σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα,

συμπεριλαμβανομένου και αυ-
τού της ολοκλήρωσης
των νομοθετικών
εκκρεμοτήτων,
ενόψει του πρώ-
του δεκαπεν-
θημέρου του
Απριλίου, είναι
και το… στενό
μαρκάρισμα του
γενικού γραμματέα
του Υπουργικού Συμ-
βουλίου Στέλιου Κουτνατζή σε
εκείνα τα υπουργεία που κατεβάζουν το αμέσως
προσεχές διάστημα νομοσχέδια. Το alter ego του
υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη έχει
δώσει σαφείς εντολές στους επιτελικούς των
υπουργείων για την έγκαιρη ολοκλήρωση της
διαδικασίας επεξεργασίας και κατάθεσης των εκ-
κρεμών βάσει του κυβερνητικού προγραμματι-
σμού νομοσχεδίων, 30 στο σύνολο, το αργότερο
έως το τέλος Μαρτίου. Είναι βέβαιο πως ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης επιθυμεί να έχει καθαρό ορίζον-
τα, ώστε, εφόσον το επιλέξει, να μπορεί να πατή-
σει το κουμπί των εκλογών για το πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του Απριλίου.
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Την πλέον αναίσχυντη επίθεση δέχθηκε
χθες ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρα-
τίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος σε πρωτο-
σέλιδα αντιπολιτευόμενων εφημερίδων
αναφερόταν ως εμπλεκόμενος (όχι ονομα-
στικά, αλλά η  ιδιότητά του) σε υποτιθέμενα
σκάνδαλα, την ίδια ώρα που στα ρεπορτάζ
τους κάνουν λόγο
για εντελώς άλλο
πρόσωπο! Συγκε-
κριμένα, τα δημο-
σιεύματα βάφτι-
σαν ως γραμματέα
Στρατηγικού Σχε-
διασμού της Νέας
Δημοκρατίας τον
Ανδρέα Κουτού-
πη, ενώ οι πάντες
γνωρίζουν ότι τη
συγκεκριμένη θέση με απόφαση του προ-
έδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου
Μητσοτάκη κατέχει από τον Αύγουστο του
2019 ο κ. Φεύγας. Η εν λόγω εταιρεία στην
οποία αναφέρονται τα δημοσιεύματα των
δύο εφημερίδων άνθισε επί ΣΥΡΙΖΑ, οπότε
και σύναψε εκατοντάδες συμβάσεις εκα-
τοντάδων χιλιάδων ευρώ και φυσικά ουδε-
μία σχέση θα μπορούσε να έχει ο σημερι-
νός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού
της Νέας Δημοκρατίας. 

Το τελευταίο αντίο 
στον Παναγιώτη Τζένο

H «χορογραφία» 
του κατώτατου μισθού

Η συμμαχία Ραγκούση -
Αλεξιάδη και η κυρίαρχη Νίνα
Ψιλή κουβέντα έπιασαν στην εκδή-
λωση κοπής της πίτας του Εμπορι-
κού και Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιά οι κυρίες Δόμνα Μι-
χαηλίδου και Νίνα Κασιμάτη δί-
πλα στον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη, στην πρώτη γραμ-
μή καθισμάτων. Λίγο πιο πίσω κα-
θόταν και έριχνε… φαρμακερά
βλέμματα στη Νίνα Κασιμάτη ο
ομογάλακτός της Τρύφων Αλε-
ξιάδης. Νίνα Κασιμάτη, Τρύφων
Αλεξιάδης και Γιάννης Ραγκούσης
είναι οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στη Β’ Πειραιά με τους δύο τε-
λευταίους να έχουν συμμαχήσει
στην… άμιλλα για να περάσουν
την κυρία Κασιμάτη, όμως, η δια-
φορά των ψήφων στις κάλπες του
2019 μεταξύ της κυρίας και των δύο κυρίων ήταν σχε-
δόν… χαώδης για τα δεδομένα της περιφέρειας. Βρε,
τι μαθαίνω ο άνθρωπος; 

Κυριολεκτικά στα σύννεφα πετάει ο Παύλος
Χρηστίδης από τα ξημερώματα της Δευτέρας,
καθώς έγινε για δεύτερη φορά ευτυχισμένος
μπαμπάς. Η σύζυγός του έφερε στον κόσμο τη
δεύτερη κόρη τους… και η χαρά απλώς δεν πε-
ριγράφεται. Να τους ευχηθούμε κάθε καλό!

Βαφτίσια… με fake news

Στα σύννεφα πετάει… 
ο Παύλος Χρηστίδης

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, οι συγγε-
νείς, οι φίλοι και η οικογένεια του Ομίλου Παραπο-
λιτικά αποχαιρέτησαν τον γενικό διευθυντή των
Μέσων του Ομίλου Παναγιώτη Τζένο, που έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Πλήθος κόσμου είχε
κατακλύσει από νωρίς το πρωί τον Ιερό Ναό του
Αγίου Ανδρέα Πατρών, προκειμένου να πει το τε-
λευταίο αντίο στον 46χρονο δημοσιογράφο, ο
οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή το βράδυ της
Κυριακής έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Το «πα-
ρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν, μεταξύ άλ-
λων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, o Αχαιός υφυπουρ-
γός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Πατρι-
νός γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Παύλος Μαρινά-
κης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο
βουλευτής Ιάσονας Φωτήλας, ο βουλευτής της Α’
Πειραιώς Γιάννης Μελάς, ο περιφερειάρχης Δυτι-
κής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δικηγόρος
Αλέξης Κούγιας, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
Στην εξόδιο ακολουθία προεξήρχε ο Μητροπολί-
της Πατρών Χρυσόστομος, ενώ επικήδειους εκ-
φώνησαν ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Πα-
παδόπουλος και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Ως επτασφράγιστο μυστικό κρατούν στον άξονα Μεγά-
ρου Μαξίμου - Σταδίου τις σκέψεις γύρω από την αύξηση
του κατώτατου μισθού, παρά τη φημολογία που αναπτύσ-
σεται τις τελευταίες ημέρες. Κυβερνητικός παράγον-
τας-πρωταγωνιστής στη συγκεκριμένη υπόθεση μου
έλεγε πως η νέα, τρίτη κατά σειρά, αύξηση του κατώτα-
του μισθού θα αποτελέσει ένα από δυο τρία
κύρια προεκλογικά όπλα της Νέας Δη-
μοκρατίας. Μάλιστα, η ανακοίνωσή
της, που προσδιορίζεται για το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, δεν
αποκλείεται να αποτελέσει την καλύ-
τερη… εισαγωγή για τις εκλογές της
απλής αναλογικής, εάν επαληθευθεί το
σενάριο που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να στήνει κάλπες πριν από το Πάσχα. Βάσει του προ-
γραμματισμού, η τροπολογία για την επιτροπή που θα
«τρέξει» την όλη διαδικασία αναμένεται στη Βουλή την
Παρασκευή ή το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ ο
κύκλος της διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους
αναμένεται να κλείσει περί τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στοχεύουν 
τον Απρίλιο
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Α
ρνητικά σχόλια προκαλεί η ανοι-
χτή γραμμή που όπως όλα δεί-
χνουν υπάρχει μεταξύ του επικε-
φαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για

τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινω-
νιών Χρήστου Ράμμου και της Κου-
μουνδούρου αλλά και του φι-
λικά προσκείμενου στον
ΣΥΡΙΖΑ Τύπου. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα
αποτέλεσε η διαστρε-
βλωμένη ως προς τα γε-
γονότα διαρροή για τον
έλεγχο της ΑΔΑΕ τα Χρι-
στούγεννα, όπου υποτίθεται
ότι υπήρξε προσπάθεια παρεμπόδισης,
κάτι που έσπευσε να διαψεύσει η Cosmote.
Όπως διευκρίνισε η  Εταιρεία, εξέφρασε μόνο προβληματισμό για τη διαδικασία του
ελέγχου, καθώς άλλαξε πρόσφατα το θεσμικό πλαίσιο. Βέβαια στον φιλοσυριζαϊκό
Τύπο το θέμα προβλήθηκε ως μπλόκο στην έρευνα, εμπλέκοντας μάλιστα και τον ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Η κοινή πλεύση Ράμμου-ΣΥΡΙΖΑ είχε, όμως, και άλλο επεισόδιο, αφού πλέον δεν
τηρούνται ούτε τα προσχήματα. Την πρόσφατη απόφαση με οριακή πλειοψηφία της
Ανεξάρτητης Αρχής να αποστείλει ο κ. Ράμμος αίτημα στον Αλέξη Τσίπρα με το οποίο
ζητάει «εμπλουτισμό» του ερωτήματος με συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου. Ο
πρόεδρος, λοιπόν, της «Ανεξάρτητης» Αρχής όχι μόνο δέχθηκε το αίτημα του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ που βασίζεται σε φήμες και δημοσιεύματα, αλλά σπεύδει να ζητή-
σει και περισσότερες λεπτομέρειες από τον Αλέξη Τσίπρα, λες και ο αρχηγός της
αξιωματικής διαθέτει -από πού, άραγε;- τηλέφωνα και ονόματα δημοσιογράφων και
πολιτικών που παρακολουθούνταν τα τελευταία χρόνια. Ο ζήλος με τον οποίο Τσί-
πρας και ΣΥΡΙΖΑ «αγκαλιάζουν» την ΑΔΑΕ και τον πρόεδρό της θυμίζει το… έργο με
πρωταγωνίστρια τη Βασιλική Θάνου που διορίστηκε από νομική σύμβουλος του τότε
πρωθυπουργού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγ-
κεκριμένες σκοπιμότητες.

Κουβέιτ, Ιαπωνία 
ή Φινλανδία

«Βαρύ» είναι έως τα μέσα Φεβρουαρίου το
πρόγραμμα του υφυπουργού Εξωτερικών, αρ-
μόδιου για την Οικονομική Διπλωματία, Κώ-
στα Φραγκογιάννη. Στο υπουργείο Εξωτερι-
κών γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων, κα-
θώς την προσεχή Κυριακή μεταβαίνει στο
Κουβέιτ ο Κώστας Φραγκογιάννης μαζί με τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη. Εκεί αναμένεται να υπογραφούν
επενδυτικές συμφωνίες, ενώ θα προετοιμα-
στεί και το Επιχειρηματικό Φόρουμ ανάμεσα
σε Αθήνα και Κουβέιτ. Πυρετώδεις, εξάλλου,
είναι και οι προετοιμασίες για το σημαντικό τα-

ξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη
στη Ιαπωνία στις 30 και 31

Ιανουαρίου. Πληροφο-
ρούμαι πως τις επόμενες
ώρες «κλειδώνει» η σύν-

θεση της επιχειρηματικής
αποστολής που θα συμμετά-

σχει στο Επιχειρηματικό Φό-
ρουμ το οποίο διοργανώνεται στο Τόκιο την
Τρίτη 31 Ιανουαρίου και θα αριθμεί περί τους
20 top από τους εγχώριους επιχειρηματικούς
ομίλους. Μεταξύ αυτών θα είναι σύμφωνα με
τις έως τώρα πληροφορίες εταιρείες όπως η
Motor Oil, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι Όμιλοι Μυτιληναί-
ος και Κοπελούζος, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η
Sunlight Group, η Ιντρακόμ, η Space και η
ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Στα μέσα Φεβρουαρίου και συγ-
κεκριμένα στις 15 και 16, ο κ. Φραγκογιάννης
θα μεταβεί συνοδεία επιχειρηματικής απο-
στολής στη Φινλανδία, χώρα που διακρίνεται
για τις επιδόσεις της στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό κράτους και οικονομίας. 

Γιατί ανέβαλε το  ταξίδι ο Γάλλος YΕΘΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Κεντριού», αργά το βράδυ της Δευτέρας το υπουργείο Άμυ-
νας της Γαλλίας ανέβαλε την επίσκεψη του Σεμπαστιάν Λεκορνί στην Αθήνα, η οποία είχε
προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου. Όπως μαθαίνουμε, η επίσκεψη ανα-
βλήθηκε λόγω του πιεσμένου προγράμματος του Γάλλου υπουργού Άμυνας, ο οποίος αυτό
το διάστημα έχει πλήθος πολιτικών υποχρεώσεων και κάποιες από αυτές συνοδεύοντας τον
Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. 
Η επίσκεψη, ωστόσο, θα επαναπρογραμματιστεί και ήδη οι δύο πλευρές συζητούν για να
βρεθεί νέα ημερομηνία προς το τέλος του μήνα ή το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρί-
ου. Μάλιστα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του επιθυμεί να κάνει
αρκετές συναντήσεις τόσο με την πολιτική όσο και με τη στρατιωτική ηγεσία.

Έμπειρο «γαλάζιο» στέλεχος μου επεσήμανε τις προάλ-
λες ότι η Κυριακή 2 Απριλίου, καίτοι δεν αποτελεί το επι-
κρατέστερο σενάριο για την κάλπη της απλής αναλογικής,
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Και αυτό γιατί, όπως μου
εξηγούσε, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να αφή-
σει ανοιχτή την πιθανότητα και τρίτων εκλογών -ενδεχό-

μενο, ωστόσο, που δεν προκρίνεται βάσει των έως τώρα
δεδομένων-, αυτές θα μπορούσαν να γίνουν αμέσως μετά
τις πανελλαδικές εξετάσεις, το αργότερο στις αρχές Ιου-
λίου. Πάντως, η πλειονότητα των συνεργατών του πρωθυ-
πουργού εκτιμά πως οι εκλογές της απλής αναλογικής θα
λάβουν χώρα το νωρίτερο στις 9 Απριλίου. Ίδωμεν… 

Οι Γερμανοί 
και τα υποβρύχια… 

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ πρόσφατα επιθεώρησε το υποβρύχιο
τύπου 214 «Piri Reis», το οποίο βρίσκεται σε
στάδιο δοκιμών, και αμέσως μετά απείλησε
την Ελλάδα με νέα «μικρασιατική καταστρο-
φή». Την ίδια μέρα ο Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία
του με αφορμή την παρουσίαση εξοπλιστικού
προγράμματος άρχισε να κομπάζει για τα έξι
τουρκικά υποβρύχια τα οποία σε βάθος οκτα-
ετίας θα πέσουν στο νερό.
Θυμίζουμε ότι το πρό-
γραμμα ναυπήγησης
των τουρκικών υπο-
βρυχίων είχε καθυ-
στερήσει να υλοποι-
ηθεί λόγω του «άτυ-
που» εμπάργκο των Γερ-
μανών, με αφορμή τις στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις των Τούρκων στη Συ-
ρία. Η ολοκλήρωση του «Piri Reis» δείχνει ότι
τα προβλήματα μεταξύ Βερολίνου και Άγκυ-
ρας ξεπεράστηκαν και συνεπώς προχωράει
κανονικά η ναυπήγηση και των υπόλοιπων
πέντε υποβρυχίων στα ναυπηγεία Γκιολτζούκ.
Αν λάβουμε υπόψη ότι τα ελληνικά υποβρύχια
τύπου 214 ήταν αυτά που έδιναν στο Πολεμικό
Ναυτικό την πρωτοβουλία των κινήσεων στην
ελληνοτουρκική κρίση του ’20, αφού κατάφε-
ραν να μείνουν «αόρατα» από τα τουρκικά
ραντάρ, τότε γιατί «οι φίλοι μας» Γερμανοί,
που δεν δίστασαν να υποστηρίξουν τις ελληνι-
κές θέσεις δημόσια στην Κωνσταντινούπολη
και ενώπιον του Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
ενέκριναν τη συνέχιση του προγράμματος;
Όσες φορές, πάντως, η ελληνική πλευρά έρι-
χνε το θέμα στο τραπέζι, το Βερολίνο απαν-
τούσε ότι πρόκειται για παλαιότερη σύμβαση
του 2009, η οποία δεν μπορεί να διακοπεί. 

Η 2α Απριλίου και οι… τρίτες εκλογές

Κοινή γραμμή πλεύσης και… 
αντιπολίτευσης από Τσίπρα και Ράμμο



ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ10

Σ
τροφή στον ρεαλισμό επιχειρεί το
ΠΑΣΟΚ, που δείχνει να συνέρχε-
ται -έστω και με δειλά βήματα-
από τις ισχυρές παρενέργειες

που προκάλεσε στο εσωτερικό του η υπό-
θεση Καϊλή. 

Η αίσθηση αυτή ενισχύεται από το πε-
ριεχόμενο των δημόσιων παρεμβάσεων
στελεχών που έχουν επιφορτιστεί με τη
μεταφορά των πολιτικών μηνυμάτων του
κόμματος. Μόνο τυχαία δεν ήταν η χθεσινή
αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του
κόμματος αναφορικά με το ενδεχόμενο
της χαλαρής ψήφου στον πρώτο γύρο των
εθνικών εκλογών. «Δεν υπάρχει χαλαρή
και ανεύθυνη ψήφος παρά μόνο υπεύθυνη
ψήφος, υπεύθυνο εκλογικό αποτέλεσμα
και υπεύθυνη εντολή», είπε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Μάντζος, ανοίγοντας έτσι τη συζή-
τηση για ένα μείζον πολιτικό ζήτημα που
απειλεί να «ναρκοθετήσει» την πρώτη
εκλογική αναμέτρηση.

Στο μεταξύ όμως η Χαριλάου Τρικούπη
παραμένει «εγκλωβισμένη» σε μια ατέρ-
μονη συζήτηση γύρω από το θέμα των πο-
λιτικών συνεργασιών, από την οποία όμως
δεν δείχνει και μεγάλη ζέση ώστε να ξε-
φύγει από αυτήν. Παράλληλα όμως είναι
άξια θαυμασμού η προσπάθεια που κατα-
βάλλουν καθημερινά τα στελέχη του με τις
πολλαπλές παραλλαγές ρητορικών σχη-
μάτων που χρησιμοποιούν προκειμένου
να διατηρήσουν «θολωμένα τα νερά». 

Η αναφορά Μάντζου στο τανγκό
«Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν έχει αλλάξει

σπιθαμή από την πάγια θέση του πως δεν
μπορούμε να υπολογίσουμε χωρίς τον ξε-
νοδόχο, που είναι ο ελληνικός λαός. Δεν
μπορούμε σήμερα να κάνουμε σενάρια
μετεκλογικών συνεργασιών, αν πρώτα δεν
εκτεθούν και δεν αξιολογηθούν οι προτά-
σεις των πολιτικών κομμάτων.

Τόσο τα πεπραγμένα της τωρινής και της
προηγούμενης κυβέρνησης όσο και η
εναλλακτική, αξιόπιστη πρόταση που αρ-
θρώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής», υπο-
στήριξε ο Δημήτρης Μάντζος μιλώντας στο
Open και εκτίμησε ότι η μονοθεματική δη-
μόσια συζήτηση για τις συνεργασίες «συν-
τηρείται από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για να
αποκρυβούν οι αδυναμίες των κυβερνητι-
κών τους πεπραγμένων.

Το τανγκό είναι ένας περίτεχνος χορός
και αν δεν γνωρίζεις πώς να τον χορέψεις,
υπάρχει κίνδυνος να πέσουν και οι δύο.
Έτσι λοιπόν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, από φόβο

μήπως πέσουν, σφιχταγκαλιάζονται όλο
και πιο έντονα όσο πάμε στις εκλογές».
Σε μια προσπάθεια δε να διευκρι-
νίσει το σκεπτικό του, ισχυρί-
στηκε πως «η ΝΔ κραδαίνει
τον ΣΥΡΙΖΑ ως το σκιάχτρο
που δεν πρέπει να επιστρέψει
και ο ΣΥΡΙΖΑ βολεύεται στον
ρόλο της αμήχανης αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης χωρίς ερεί-
σματα και προτάσεις. Έτσι θα πάμε έως
τις εκλογές». 

Λένε «ναι» σε κυβέρνηση
από την πρώτη Κυριακή

Είναι σαφές πλέον ότι η στρατηγική που
έχει χαράξει ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει

επικεντρωθεί στην πολιτική διαχείριση
του πρώτου γύρου για να μην προχωρή-

σει η χώρα σε μια διαδικασία δεύ-
τερης εκλογικής αναμέτρησης.

Πέρα από τα επιχειρήματα τύ-
που ότι δεν χρειάζεται η χώρα
να μπει σε μια περιπέτεια ακυ-
βερνησίας, είναι προφανές ότι

εκείνο που τους «καίει» είναι ότι
αν πάμε σε δεύτερο γύρο, η πόλω-

ση θα είναι πρωτοφανής και το ΠΑΣΟΚ θα
υποστεί μια ανυπολόγιστη πίεση που θα
έχει ως λογική συνέπεια την απώλεια με-
γάλων δυνάμεων από τα ποσοστά του
πρώτου γύρου. «Έχουμε συγκεκριμένες
πολιτικές που θα θέσουμε στον δημόσιο
διάλογο. Αν δεν συμφωνούν με αυτές τις

πολιτικές, ας τα βρουν μεταξύ τους τα δύο
κόμματα. Εμείς δεν καίμε την πρώτη Κυ-
ριακή. Θέλουμε σταθερότητα. Να γίνει κυ-
βέρνηση και να μη χρειαστεί να πάμε σε
δεύτερη Κυριακή», υποστήριξε ο αντιπρό-
εδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντι-
νόπουλος. 

Μάλιστα, ως ένας από τους πιο στενούς
συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη, που
λογικά μεταφέρει και το σκεπτικό του, μι-
λώντας στον ANT1 πρόσθεσε: «Ο κ. Μη-
τσοτάκης, αν δεν έχει αυτοδυναμία την
πρώτη Κυριακή, θα οδηγήσει τη χώρα σε
δεύτερες εκλογές. 

Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν θα κάνει κυ-
βέρνηση ηττημένων, παρόλο που ψήφισε
την απλή αναλογική. Εμείς λέμε “ναι” σε
κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.
Εφαρμογή του σοσιαλδημοκρατικού μας
προγράμματος και, τέλος, δεν θα κάνουμε
πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη ή τον κ.
Τσίπρα από την πίσω πόρτα». 

ΠΑΣΟΚ: Μαθήματα χορού
μετά την… παραζάλη 

Το Κίνημα αναζητά διάδρομο εξόδου με αλλαγή ατζέντας 
ώστε να αφήσει πίσω τις παρενέργειες της υπόθεσης Καϊλή 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.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
ο υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε
χθες στην πρεσβεία της Λιβύης
στην Αθήνα ρηματική διακοίνωση
με την οποία αντικρούει τις ανυπό-

στατες αιτιάσεις περί «παράνομων» ενερ-
γειών του ερευνητικού σκάφους «Sanco
Swift». Ουσιαστικά η Αθήνα στέλνει μήνυμα
ότι είναι «καθόλα νόμιμες οι έρευνες της
ExxonMobil».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι σεισμι-
κές έρευνες που διεξάγονται από το ερευνητικό
σκάφος, νότια της Πελοποννήσου και νοτιοδυτι-
κά της Κρήτης, λαμβάνουν χώρα σε περιοχές
ελληνικής δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τους κα-
νόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Οι
συντεταγμένες των περιοχών στις οποίες πραγ-
ματοποιούνται οι έρευνες είναι προσβάσιμες σε
όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της έκδο-
σης σχετικών Navtex.

Η ελληνική πλευρά χαιρετίζει την αναφορά,
από τη λιβυκή πλευρά, στη Σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UN-
CLOS).

Εντούτοις, υπενθυμίζει στη λιβυκή πλευρά ότι
τα δύο παράνομα και ανυπόστατα μνημόνια κα-
τανοήσεως που αυτή έχει υπογράψει με την
Τουρκία (Νοέμβριος 2019 και Οκτώβριος 2022)
παραβιάζουν κατάφωρα θεμελιώδεις διατάξεις
της UNCLOS, οι οποίες αντανακλούν και κανό-
νες του διεθνούς εθιμικού δικαίου.

Απόρριψη των παράνομων μνημονίων
Επιπλέον το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι τα εν

λόγω παράνομα μνημόνια αγνοούν και παρα-
βιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας
επί της υφαλοκρηπίδας της, καθώς και τα κυ-
ριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της
επί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της.
Μέσω της ρηματικής διακοίνωσης το ελληνικό
ΥΠΕΞ απορρίπτει εκ νέου τα εν λόγω μνημόνια,
κάτι που έχει κάνει και στο παρελθόν με σχετι-
κές ρηματικές διακοινώσεις.

Στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών φιλίας των
δύο χωρών και των λαών τους, το ΥΠΕΞ της Ελ-
λάδας επαναλαμβάνει την επιθυμία της για την
επανέναρξη της διμερούς συνεργασίας σε
πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Τέλος, με την εν λόγω ρηματική διακοίνωση η
Ελλάδα εκφράζει για μια ακόμη φορά την ετοι-
μότητά της να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις
με τη λιβυκή κυβέρνηση που θα αναδειχθεί μετά
τη διενέργεια εκλογών, για την οριοθέτηση των
θαλάσσιων ζωνών, με βάση τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην αντεπίθεση περνάει
η Αθήνα εναντίον της Λιβύης 

Ηχηρή απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στην κυβέρνηση της Τρίπολης
αναφορικά με τις ανυπόστατες αιτιάσεις περί παράνομων ενεργειών

του ερευνητικού σκάφους «Sanco Swift»
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Τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης
Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας είχαν αναδείξει
ο ίδιος ο πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στο
Ριάντ τον Οκτώβριο του 2021 και στη συνέχεια ο
Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που τον περασμένο Ιούλιο
ήρθε στην Αθήνα για την υπογραφή διμερών συμ-
φωνιών, επισημαίνοντας ότι οι σαουδαραβοελλη-
νικές σχέσεις έκαναν διαδοχικά άλματα σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα. 
Η Σαουδική Αραβία είναι μια από τις χώρες-
κλειδί του αραβικού κόσμου και τα υπουργεία
Εξωτερικών και Άμυνας ανέλαβαν με τις κατευ-
θύνσεις του Μεγάρου Μαξίμου να ενισχύσουν
την αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, «χτί-
ζοντας» μεθοδικά έναν άξονα ασφάλειας και
σταθερότητας απέναντι στις αναθεωρητικές βλέ-
ψεις της Άγκυρας.
Στο πλαίσιο αυτό, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη
θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στη μεγαλύτε-
ρη πολυεθνική αεροπορική άσκηση του βασιλεί-
ου της Σαουδικής Αραβίας «Spears of Victory», η
οποία ξεκινά στις 30 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει
μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου. Τέσσερα F-16 Block
52+ της 337 Πολεμικής Μοίρας «Φάντασμα» θα

απογειωθούν από την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λά-
ρισα με προορισμό τη Σαουδική Αραβία. 

Κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Η άσκηση «Spears of Victory 2023» θα διεξαχθεί
στην αεροπορική βάση «King Abdulaziz» που βρί-
σκεται στο Νταχράν, στην ανατολική πλευρά της
χώρας, με περισσότερα από 300 χλμ διαθέσιμη εκ-
παιδευτική περιοχή και θα λάβουν μέρος με προ-
σωπικό και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεών τους το

βασίλειο του Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, οι ΗΠΑ, το Πακιστάν, η Ιορδανία και το Κατάρ.
Σκοπός της άσκησης, σύμφωνα με τις σαουδαραβι-
κές πηγές, είναι η αύξηση της μαχητικής ικανότη-
τας των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν
σε μεγάλους σχηματισμούς μάχης, εκτελώντας
διαφορετικές αποστολές ταυτόχρονα. Τα σενάρια
της άσκησης περιλαμβάνουν εναέρια μάχη, χερ-
σαίου και ναυτικού πλήγματος, αλλά και αποστολές
καταστολής εχθρικής αεράμυνας και ηλεκτρονι-
κού πολέμου.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στη σαουδαραβική αε-
ροπορική άσκηση συμφωνήθηκε μεταξύ του αρχη-
γού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και
του Σαουδάραβα ομολόγου του στρατηγού Fayyad-
bin Hamed Al-Ruwaili, κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψής του στο Ριάντ τον περασμένο Νοέμβριο,
στην οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ελλά-
δας και σε άλλες σαουδαραβικές αεροναυτικές
ασκήσεις. Επιπλέον, προγραμματίστηκαν κοινές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ των Ενό-
πλων Δυνάμεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
Άλλωστε, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία συνδέονται
με Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας, το οποίο
αναμένεται να ανανεωθεί άμεσα.

Τ
α τελευταία 24ωρα ύστερα από
δημοσιεύματα στον γερμανικό
Τύπο δημιουργήθηκε η εντύπωση
ότι τα γερμανικά Marder που προ-

ορίζονται για την Ελλάδα θα δοθούν τελικά
στην Ουκρανία για την ενίσχυση της άμυ-
νας της χώρας. 

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην
«Political»: «Το Δ’ Σώμα Στρατού έχει παρα-
λάβει 14 γερμανικά Marder, ενώ το αμέσως
επόμενο διάστημα, εντός του Ιανουαρίου,

αναμένονται στην Ελλάδα ακόμα 6 τεθωρα-
κισμένα Marder. Μέχρι τον Απρίλιο του ’23
η Ελλάδα θα παραλάβει επιπλέον 20 τεθω-
ρακισμένα γερμανικής κατασκευής και τό-
τε θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 40 που
προβλέπει η συμφωνία ανταλλαγής με τους
Γερμανούς». Η Ελλάδα μέχρι τώρα έχει
αποστείλει 20 BMP-1 στην Ουκρανία. 

Tι είπαν Παναγιωτόπουλος - Λάμπρεχτ 
Το απόγευμα της Δευτέρας, οι υπουρ-

γοί Άμυνας Ελλάδας κ. Παναγιωτόπου-

λος και Γερμανίας κ. Λάμπρεχτ είχαν τη-
λεφωνική επικοινωνία, ξεκαθαρίζοντας
ότι η ελληνογερμανική συμφωνία για την
ανταλλαγή υλοποιείται κανονικά. Κύκλοι
του υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι
δεν υπήρξε καμία ενόχληση από την ελ-
ληνική πλευρά και ότι η επικοινωνία
ήταν τυπική για να συζητηθεί η ενίσχυση
της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, οι
εξελίξεις στην Ουκρανία και η εκτέλεση
της συμφωνίας ανταλλαγής των τεθωρα-
κισμένων. 

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «η αποστολή
γερμανικών Μarder στην Ουκρανία δεν
επηρεάζει τη δική μας παράδοση». 

Η Γερμανία, πάντως, παρά το γεγονός ότι

ο καγκελάριος Σολτς δίσταζε να δώσει το

πράσινο φως για την παράδοση των

Marder στην Ουκρανία, τελικά αποφάσισε

ύστερα από επαφές με τους Αμερικανούς

να στείλει άρματα μάχης Marder στην Ου-

κρανία, με απευθείας αποστολή και όχι μέ-

σω ανταλλαγής με άλλες χώρες. 

Η ανακοίνωση Σολτς ήρθε μετά τη δήλω-

ση της Γαλλίας για αποστολή τεθωρακισμέ-

νων τύπου ΑΜΧ-10 RC, αλλά και την επιβε-

βαίωση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο

Μπάιντεν για αποστολή τεθωρακισμένων

αρμάτων τύπου Βradley.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, η αποστολή 
των γερμανικών τεθωρακισμένων στην Ουκρανία 

δεν επηρεάζει τη δική μας παράδοση

Όλο το παρασκήνιο για τα Marder

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Η 337 Μοίρα «Φάντασμα»
παρούσα  στην άσκηση

«Spears of Victory» 
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Σοσιαλισμός και διαφθορά

«Για τον σοσιαλισμό παλεύομε όλοι,
σύντροφοι… Ο σοσιαλισμός 
εξυψώνει το βιοτικό επίπεδο 
του λαού. Εμείς βέβαια δεν είμαστε
σνομπ… Μετέχουμε του λαού, 
είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του…
Άρα, φροντίζοντας για 
τον πλουτισμό μας, τον λαό 
σε τελευταία ανάλυση υπηρετούμε…».

Φαντάζομαι πως κάτι τέτοιο θα έλε-
γαν αρκετοί παλαιοκαινεοπασόκοι...
Από τον Μένιο και τον Άκη μέχρι -
περνώντας από κάποιους ενδιάμε-
σους- μερικούς και της νεότερης γε-
νιάς… Χωρίς βέβαια αυτή η θεώρηση
των πραγμάτων να απαξιώνει συνολι-
κά έναν πολιτικό χώρο που έβγαλε
Σάκη Πεπονή, Αλέκο Παπαδόπουλο,
Παρασκευά Αυγερινό και πολλά πολ-
λά ακόμη -χωρίς εισαγωγικά- δια-
μάντια… Και ίσως η ιστορική ευθύνη
του συγκεκριμένου χώρου να βρί-
σκεται λιγότερο στο ότι στους κόλ-
πους του αναπτύχτηκαν, έθαλαν και
ευδοκίμησαν κάποιοι διαφθαρμένοι
και άπληστοι όσο ότι στη δεκαετία του
’80, με τα πρότυπα και τον κυρίαρχο
λόγο του, διέφθειρε συνολικά την ελ-
ληνική κοινωνία… Μάλιστα με τα
υποκρυπτόμενα πίσω από τον «κοι-
νωνικό μισθό» κατεξοχήν τους κρατι-
κοδίαιτους… (Προσωπικά θεωρώ
πως υπήρξε τύχη μου, η οποία μου
επέτρεψε να κάνω κάποια ελάχιστα
πράγματα στη ζωή μου, το ότι η προ-
σωπικότητά μου διαμορφώθηκε πριν
κυριαρχήσει η εποχή της αρπαχτής.
Όταν ακόμη δέσποζε η ιδεολογία της
επίμοχθης προσπάθειας…)

ΥΓ.: Πάντως τώρα δεν αποκλείεται

ο σημερινός ηγέτης του να θελήσει
να κρύψει μια ενδεχόμενη εκλογι-
κή αποτυχία, εν πολλοίς οφειλόμε-
νη στην καταφανή ανεπάρκειά του,
πίσω από την Εύα που «έδακε τον
καρπόν»... (Και η οποία, με κάποια
από τις επιλογές νομικών παρα-
στατών που έκανε, δείχνει να επι-
βεβαιώνει όσους τη θεωρούν μέ-
τριας νοημοσύνης…)     

Εκπολιτισμό 
της δημόσιας ζωής…

Έδειξαν οι διαγραφές τόσο του
Μπογδάνου όσο και του Κουρουμ-
πλή, οι οποίοι εκφράστηκαν με
ακραία προσβλητικό τρόπο για τους
πολιτικούς αντιπάλους του χώρου
τους.

Η διαφορά, ωστόσο, του Μητσοτά-
κη από τον Τσίπρα είναι πως ο πρώτος
δεν «επαναπάτρισε» τον διαγραφέν-
τα, ενώ στον δεύτερο φάνηκε πως ο
«πολιτικός εκπολιτισμός» ήταν
απλώς προσωπείο…

Περί Αποστασίας

Πλην Ποταμιού και της ΔΗΑΝΑ του
Κωστή Στεφανόπουλου… Δεν συμ-
παθούσα κανένα από τα πολιτικά
μορφώματα -Καμμένου, Βαρουφάκη,
Λεβέντη, παλαιότερα Εθνική Παράτα-
ξη κοκ- των οποίων οι κοινοβουλευ-
τικές ομάδες λεηλατήθηκαν από με-
γαλύτερους πολιτικούς φορείς. Ούτε
βέβαια την «κουβέλεια Αριστερά»…
(Θλιβερός ο ρόλος της στη συγκυβέρ-
νηση του 2012, όπως αναδεικνύεται
στο πολύτιμο ως ιστορική μαρτυρία
βιβλίο του Βαγγέλη Βενιζέλου «Εκ-
δοχές πολέμου», σελ. 284επ…).

Ωστόσο, η πρακτική του δελεασμού

βουλευτών, εκλεγέντων με τις ψή-
φους άλλου κόμματος, μου προκαλεί
πολιτικοαισθητική απώθηση έως και
αηδία. Και το να το κάνει αυτό ένας
Μητσοτάκης -πχ περίπτωση Κατερί-
νας Μάρκου- είναι, ας πούμε, «ιστο-
ρικά κατανοητό» ή συμβατό με την
«οικογενειακή παράδοση» (θυμίζω
και την περίπτωση Κατσίκη…). Τι να
πει, όμως, κάποιος για αυτούς που
ανδρώθηκαν πολιτικά καταγγέλλον-
τας της Αποστασία… Πρόκειται για
διαλείπουσα ηθική; Εκτός βέβαια -
ελπίζω, δε, να μη θεωρηθεί σεξιστι-
κός ο προβληματισμός- και αν οι
βουλευτίνες, οι μετακινηθείσες προς
τον ΣΥΡΙΖΑ από την Ένωση Κεν-
τρώων και το ΜέΡΑ25, δεν κινητρο-
δοτήθηκαν από πολιτικούς λόγους,
αλλά βρήκαν τον Τσίπρα πιο γοητευ-
τικό τόσο από τον Λεβέντη όσο και
τον Βαρουφάκη… Οπότε για θέματα
καρδιάς δεν υπάρχει μομφή: Le caur
a des raisons que la Raison ne con-
nait pas…

Μνημείο ντροπής…

Και προσβολής τόσο της μνήμης
πολλών εθνομαρτύρων όσο και της
ιστορικής συνείδησης του έθνους…
Η ανέγερση μνημείου πεσόντων των
«αγωνιστών» της ΕΡΤ…

Κυβερνησιμότητα

Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη -
χωρίς μάλιστα να διασφαλίσει καμία
διακομματική συναίνεση- έφερε
έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος όχι μό-
νο δεν αποτύπωνε τη διαφορά μεταξύ
των δύο πρώτων κομμάτων για την
παραγωγή των κοινοβουλευτικών
συσχετισμών, όπως έκαναν τα πρώτα

εκλογικά συστήματα της Μεταπολί-
τευσης, αλλά ήταν και αισθητά ανα-
λογικότερος από τον «εκλογικό νόμο
Παυλόπουλου»*, τόσο ο Ηλίας Δρυ-
μιώτης όσο και η ταπεινότητά μου εί-
χαμε καταγράψει τις επιφυλάξεις
μας: Η μιάμιση περίπου ποσοστιαία
μονάδα που, πιθανότατα, ο νέος
εκλογικός νόμος θα ανέβαζε το όριο
της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας
ήταν ένας παράγοντας που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε ακυβερνησία.
Ή έστω να καταστήσει τη χώρα δυ-
σκυβέρνητη, ακόμη και αν οι δεύτε-
ρες εκλογές έδιναν οριακότατη μο-
νοκομματική πλειοψηφία της τάξης
των 151 ή 152 βουλευτών. Αλλά τότε ο
Μητσοτάκης -κάνοντας το ίδιο λάθος
με αυτό του πατέρα του το 1991- νόμι-
ζε πως θα ξεπερνούσε το 40% στις
επόμενες εκλογές, οπότε ο δικός του
νόμος λειτουργικά εξομοιώνεται με
τον προηγούμενο. Σήμερα όμως το
άσχημο σενάριο φαντάζει πιθανότε-
ρο από ποτέ. Και άντε, μετά τις δεύτε-
ρες εκλογές, να πρέπει να συγκυβερ-
νήσεις όχι με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το αν-
δρουλάκειο ΠΑΣΟΚ… (έχοντας μάλι-
στα παρακολουθήσει το τηλέφωνο
του  προέδρου του).

• Όσοι αναπαράγουν τον πολιτικό
αναλφαβητισμό επιμένουν πως εκεί-
νος ο νόμος έδινε μπόνους 50 εδρών.
Μέγα λάθος. Έδινε πλειοψηφικά 50
έδρες. Δεν είναι το ίδιο. Αν πχ το πρώ-
το κόμμα έπαιρνε 40%, από τις 50 αυ-
τές έδρες θα κέρδιζε τουλάχιστον τις
20 -στην πραγματικότητα αρκετά πε-
ρισσότερες δεδομένου πως κάποιοι
θα έμεναν κάτω από το 3%- και με την
ολοσχερή αναλογική. Μπόνους ήταν
μόνο το πλεονάζον, ήτοι 27-28 έδρες.

Μια διανοητική περιπλάνηση

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής
Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών
στο Πάντειο
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Α
νεξάρτητα από τις επιφυλάξεις και τις προκα-
ταλήψεις που υπάρχουν και πέρα από την προ-
σέγγιση του θέματος περί εγκεφαλικού θανά-

του, η δωρεά ανθρώπινων οργάνων ως διάθεση και πρά-
ξη συνειδητή είναι, κατά τη γνώμη μας, μια κορυφαία
στιγμή ανθρωπιάς, αγάπης και συναλληλίας, αφού μέσα
από μια ζωή που χάθηκε, σώζονται άλλες ζωές. Μια πε-
θαμένη ζωή δίνει πνοή ζωής σε άλλους ανθρώπους,
ζωντανούς-νεκρούς! 

Τι ωραία σύζευξη παρατηρείται, με τη δωρεά οργάνων,
της «αναχώρησης» από τον κόσμο με την «περιχώρηση»
στον κόσμο. Η δωρεά και η μεταμόσχευση οργάνων είναι,
βέβαια, ευαίσθητα και περίπλοκα ζητήματα, με ηθική
διάσταση, για αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση ιατρικών
και βιοηθικών δεοντολογικών κανόνων, στο πλαίσιο της
προστασίας της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Μόλις τις τελευταίες ημέρες δημοσιοποιήθηκαν δύο
περιπτώσεις δωρεάς οργάνων, που, πραγματικά, έχουν
συγκινητικό περιεχόμενο.  Στην πρώτη ένας 6χρονος,
από τα Γρεβενά, κατέληξε σε νοσοκομείο των Πατρών,
όπου νοσηλεύθηκε για μερικές ημέρες, έπειτα από ανα-
κοπή. Οι γονείς του δώρισαν τα όργανά του και έτσι
αφαιρέθηκαν, ύστερα από χειρουργείο 12 περίπου
ωρών, η καρδιά, οι πνεύμονες και το ήπαρ του μικρού
και μεταμοσχεύθηκαν σε παιδιά στην Ελλάδα και στην
Ιταλία.  Η σκηνή που διαδραματίστηκε φέρνει δάκρυα
στα μάτια. Οι ομάδες των ιατρών από τις δύο χώρες τίμη-
σαν το νεκρό αγοράκι υποκλινόμενοι μπροστά του και
κρατώντας ενός λεπτού σιγή…

Μεγαλειώδη τα λόγια της μάνας: «Να συνεχίσει να
χτυπάει η καρδούλα του Θωμά και να πραγματοποιήσει
τα όνειρα και του Θωμά και του παιδιού που θα τη λάβει».

Στη δεύτερη περίπτωση, επί 11 ημέρες ένας 19χρονος
πάλευε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας για τη ζωή
του, μετά από τροχαίο. Τελικά, κατέληξε την ημέρα των
Θεοφανίων.Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση
να δωρίσει τα όργανά του και τέσσερις συνάνθρωποι
έλαβαν δώρημα ζωής. Συγκλονιστική, ταυτόχρονα και
διδακτική, είναι η αναφορά μητέρας από την Κρήτη, που
δώρισε τα όργανα της 16χρονης κόρης της: «Το παιδί
μου πια συνεχίζει να ζει μέσα στα σώματα πέντε άλλων
ανθρώπων. Πέντε οικογένειες κάνουν μαζί γιορτές, πέν-
τε άνθρωποι θα ζήσουν όσα δεν πρόλαβε η Νεκταρία».

Πάντως, σε γενικές γραμμές, η δωρεά οργάνων στην

Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένη και αντιμετωπίζεται με
καχυποψία, για αυτό και η χώρα μας είναι από τις τελευ-
ταίες στον τομέα αυτό. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
αναλογία του αριθμού μεταμοσχεύσεων από πτωμα-
τικούς δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελ-
λάδα ήταν 4,1% για το έτος 2018, 4,8% για το 2019 και
περίπου 5% το 2020, τη στιγμή που στην Ισπανία ήταν
πάνω από 40%, στην Κροατία 33,3%, στο Βέλγιο 30,5%
και στη Μάλτα 30%. 

Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, κά-
ποιοι από τους οποίους σχετίζονται με την έλλειψη εμπι-
στοσύνης σε φορείς, με τον φόβο του εμπορίου οργά-
νων, με μη επαρκή γνώση του θέματος κλπ.  Εμείς δεν θα
σταθούμε στα επιστημονικά, ιατρικά, νομικά, θρησκευ-
τικά και άλλα κριτήρια και διλήμματα, που χρειάζονται
σαφώς μελέτη και αξιολόγηση, αλλά στρέφουμε τον
θαυμασμό μας στην επιλογή-κίνηση των δωρητών ορ-
γάνων, που πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι πρωτίστως
αγαπητική. 

Η αγάπη, που εκφράζεται και με τη δωρεά οργάνων,
είναι η κατεξοχήν στάση ζωής, που πάντα ενεργεί κατα-
λυτικά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου,
αλλά και των ανθρώπινων σχέσεων.  Την ίδια στιγμή
στην αγάπη υπάρχει μια απόλυτη ελευθερία, με την
οποία το άτομο αντιλαμβάνεται ότι του είναι επιτρεπτό
να προσφέρει το καλό, όπως ακριβώς το νιώθει, χωρίς
αγκυλώσεις από κοινωνικούς και ηθικιστικούς κανό-
νες, οι οποίοι επικρατούν στο περιβάλλον του.  Στον κό-
σμο της αγάπης ο άνθρωπος αναγνωρίζει και επεξερ-
γάζεται και εκδηλώνει τα προσωπικά ανθρωπιστικά του
αισθήματα, όπως τα αντιλαμβάνεται και με τον τρόπο
που μπορεί. 

Η αγάπη ακολουθεί πορεία όχι προς κάτι αφηρημένο
αλλά σε συγκεκριμένες υπάρξεις στην καθολικότητά
τους και καλύπτει ανάγκες, σωματικές και ψυχικές, στο
παρόν με προσανατολισμό στο μέλλον.  Το να αισθάνεται
κανείς τον πόνο και την κατάσταση του άλλου, όπως θα
ήθελε να τα αισθάνεται και ο άλλος για αυτόν, εξηγεί τα
αισθήματα, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες που δημι-
ουργεί και αναδημιουργεί η αγάπη.

Η ουσία μας ως ανθρώπων φανερώνεται και στην
αγάπη, της οποίας το ενεργητικό και εμπειρικό άνοιγμα
περικλείει βασικές και θεμελιώδεις όψεις της ζωής μας. 

Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο
κοντά στον πολίτη και εμείς οι δήμαρχοι, οι δημόσιοι λειτουργοί που
οφείλουμε να ξέρουμε, όσο κανείς, τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής

κοινωνίας. Τολμώντας, λοιπόν, να διαβάσω τα θέλω και τις απαιτήσεις των συμ-
πολιτών μας στην τρέχουσα περίοδο, μια περίοδο που η ανθρωπότητα δεν πρό-
λαβε να βγει από την περιπέτεια της πανδημίας και αμέσως πήρε τη σκυτάλη μια
πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, αμφότερες με οικονομικές, κυρίως όμως κοι-
νωνικές, συνέπειες, θα έλεγα ότι αυτό που βλέπω είναι πως οι δημότες ζητούν
σταθερότητα, ζητούν γερά θεμέλια στην καθημερινότητά τους, ζητούν έναν πυ-
λώνα εμπιστοσύνης και σιγουριάς ότι κάποιος φροντίζει για αυτούς.

Με απλά λόγια, σε ένα παρατεταμένα αβέβαιο και ανώμαλο σκηνικό, ο κόσμος
αποζητά κάποιες παραδοσιακές σταθερές που επηρεάζουν άμεσα την καθημε-
ρινή του ζωή. Για αυτό και εμείς, ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής, έχουμε στοχεύσει τον τελευταίο χρόνο (από την επαναφορά, δηλαδή, σε μια

κανονικότητα μετά την πανδημία) σε αυτό που ονομά-
ζουμε «καθημερινότητα», σε έργα και παρεμβάσεις που
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας ακρι-
βώς έξω από την πόρτα τους, στην πόλη τους, στο μεγάλο
τους σπίτι, όπως συνηθίζω να ονομάζω τον δήμο μας.

Θέλουμε, από το δικό μας μετερίζι, να κάνουμε τη ζωή
των συμπολιτών μας όσο το δυνατό πιο λειτουργική και
εύκολη, εξισορροπώντας, στο μέτρο του όποιου δυνατού,
τις δυσκολίες που τυχόν να αντιμετωπίζουν σε άλλους
τομείς. Να έχουν έναν ασφαλή δρόμο και πεζοδρόμιο να
κυκλοφορήσουν, να έχουν στη γειτονιά πράσινο, να μπο-
ρούν να βρουν ένα πάρκο στην πόλη τους να περπατή-
σουν, να του παρέχουμε παιδικές χαρές για να παίζουν
με τα παιδιά τους και, βέβαια, προγράμματα απασχόλη-

σης αλλά και κοινωνικές δομές υποστήριξης για όσους το χρειάζονται.

Ασφαλώς δεν αφορίζουμε τα υπόλοιπα έργα. Δεν είναι κρυφό, άλλωστε, ότι
στον δήμο μας κατασκευάζουμε αυτή την περίοδο ένα ακόμα πολιτιστικό κέν-
τρο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναπτύξουμε εκεί
περισσότερες δράσεις και δωρεάν εκδηλώσεις για όλους τους δημότες μας.
Όμως σε αυτά που κάνουμε πάντα φροντίζουμε να απαντάται θετικά το ερώτημα:
«Ωφελεί αυτό που θα γίνει την καθημερινότητα του Ηρακλειώτη και της Ηρα-
κλειώτισσας;». 

Δύο ακόμα τέτοιες μεγάλες παρεμβάσεις βάζουμε μπροστά το επόμενο διά-
στημα: με χρήματα που διεκδικήσαμε και πετύχαμε να εξασφαλίσουμε από τα
διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, ξεκινάμε ευρείες αναπλάσεις σε
στρατηγικές περιοχές: στον οδικό άξονα Κουντουριώτου - Βενιζέλου και στις
περιοχές της Αγίας Τριάδας και της πλατείας Ώθωνος. Παράλληλα, συνεχίζου-
με για ακόμα μία χρονιά τις ασφαλτοστρώσεις και τις επιδιορθώσεις των πεζο-
δρομίων σε όλες τις γειτονιές του Ηρακλείου, παρεμβάσεις που, εάν εξαιρέ-
σεις την περίοδο της πανδημίας, πραγματοποιούμε με συνέπεια κάθε χρονιά
της θητείας μας. 

Το συμπέρασμα στο οποίο θέλω να καταλήξω είναι πως ο δημότης μάς χρει-
άζεται, τώρα όσο ποτέ, περισσότερο δίπλα του με έργα και πράξεις που έχουν
άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή του ζωή. Αφενός για τον ουσιαστικό λόγο της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής του που τυχόν να δοκιμάζεται από άλλους παρά-
γοντες, αφετέρου για να νιώσει εμπιστοσύνη ότι υπάρχουν κάποιοι που τον σκέ-
φτονται, που δουλεύουν για εκείνον και την οικογένειά του. Αυτή είναι η αρχή
βάσει της οποίας πορευόμαστε στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και έτσι θα συνε-
χίσουμε το έργο μας…

Η κοινωνία χρειάζεται
σταθερότητα 
και εμπιστοσύνη

του
Νίκου 
Μπάμπαλου

Δήμαρχος 
Ηρακλείου 
Αττικής

του
π. Ηλία Μάκου

Η δωρεά οργάνων 
είναι πράξη αγάπης…
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Ε
νας αριθμός βρίσκεται ανάμεσα
σε έναν καλό εργαζόμενο και
έναν υπάλληλο-ηγέτη: 2.500 δο-
λάρια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο

μέρος που ξοδεύει το 65% των επιχειρήσε-
ων ετησίως ανά εργαζόμενο για την ανά-
πτυξη ηγεσίας, σύμφωνα με μια έρευνα με
περισσότερους από 700 ηγέτες ανθρώπι-
νου δυναμικού που διεξήχθη από τη For-
rester και το «HR Executive Magazine»
και δημοσίευσε το CNBC.

«Είναι ένα ασήμαντο ποσό για πολλές
εταιρείες, αλλά όταν ξοδεύεται έξυπνα
μπορεί να βοηθήσει τους πολλά υποσχό-
μενους υπαλλήλους να γίνουν αποτελε-
σματικοί ηγέτες», λέει η Κέιτι Τάιναν, κύ-
ρια αναλύτρια της Forrester που δημοσί-
ευσε την έκθεση.

Απλό μαθηματικό πρόβλημα
«Η σημασία των δαπανών ηγεσίας κατα-

λήγει σε ένα απλό μαθηματικό πρόβλημα»,
εξηγεί. Χωρίς ποιοτική ηγεσία, οι εργαζό-
μενοι απλώς εργάζονται οδηγώντας σταδια-
κά σε προβλήματα. «Η πρόσληψη ενός νέου
υπαλλήλου για να αντικαταστήσει έναν πα-
λιό κοστίζει από ένα επιπλέον 50% έως 200%
του μισθού του ρόλου», αναφέρει η Τάιναν
με βάση την ανάλυση της Forrester.

Αυτό σημαίνει ότι αν πέντε εργαζόμενοι
που «βγάζουν» 100.000 δολάρια ετησίως
παραιτούνται, η εταιρεία μπορεί να χρει-
αστεί να ξοδέψει 500.000 για την αντικατά-
στασή τους. «Ξαφνικά 2.500 ανά υπάλληλο
δεν ακούγονται πολλά», δηλώνει χαρακτη-
ριστικά η Τάιναν. «Η ανάπτυξη ηγεσίας δεν
είναι κάτι στο οποίο μπορείτε απλώς να ρί-
ξετε χρήματα. Πρέπει επίσης να αφιερώ-
σετε χρόνο σε αυτό», λέει. 

Η ανάπτυξη ηγεσίας λαμβάνει συχνά
δύο μορφές: εργαστήρια ηγεσίας και μα-
θήματα εικονικής μάθησης. «Από μόνα
τους κανένα από τα δύο δεν είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικό», δηλώνει στο CNBC -
Make It.

«Καμπύλη της λήθης»
«Τα μεμονωμένα εργαστήρια συνήθως

δεν αλλάζουν συμπεριφορά μακροπρόθε-
σμα», εξηγεί. Επισημαίνει την «Καμπύλη
της λήθης», τη μελέτη ενός Γερμανού ψυ-
χολόγου για το πώς οι νέες πληροφορίες

ξεθωριάζουν στο μυαλό μας με την πάρο-
δο του χρόνου.

Συχνά χάνουμε ό,τι μάθαμε μέσα σε μό-
λις 24 έως 48 ώρες, αν δεν εφαρμόσουμε
γρήγορα αυτήν τη γνώση στην πράξη,
όπως δείχνουν μεταγενέστερες μελέτες.
«Μόλις ξοδέψατε 2.500 δολάρια, στείλατε
τους ανθρώπους σε ένα υπέροχο εργαστή-
ριο και επιστρέφουν στα θρανία τους και
τίποτα δεν αλλάζει και τα ξεχνάνε όλα»,
λέει η Τάιναν.

Ομοίως, οι περισσότερες εταιρικές ενό-
τητες εικονικής μάθησης είναι «μη δια-
δραστικές» με χαμηλά ποσοστά διατήρη-
σης. Τα εργαστήρια και τα προγράμματα
εικονικής μάθησης δεν είναι εντελώς ανα-
ποτελεσματικά. H Τάιναν επισημαίνει τις
εκπαιδευτικές ενότητες VR που χρησιμο-
ποιούνται από τους πυροσβέστες, οι οποί-
ες μπορούν να τους προετοιμάσουν πραγ-
ματικά για μερικά από τα πιο κρίσιμα κα-
θήκοντά τους.

Οι εταιρείες δεν χρειάζεται απαραίτητα

να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για
να πετύχουν. Αντίθετα, μπορεί να χρει-
αστεί να αφιερώσουν περισσότερο χρό-
νο. Οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενό-
τητες και τα μεμονωμένα εργαστήρια εί-
ναι πολύ πιο αποτελεσματικά όταν συν-
δυάζονται με σενάρια πρακτικής στον
πραγματικό κόσμο. Η Τάιναν επισημαίνει
τον κανόνα 70-20-10 του Κέντρου Δημι-
ουργικής Ηγεσίας: το 70% της μάθησης
για την ανάπτυξη ηγεσίας προέρχεται
από εμπειρίες, το 20% προέρχεται από
την κοινωνική μάθηση και το 10% προέρ-
χεται από μαθήματα.

Ο χρόνος φυσικά έχει το δικό του κό-
στος. Το να βοηθάς τους άλλους στη δου-
λειά συχνά έχει το τίμημα της ολοκλήρω-
σης των δικών σου καθημερινών εργα-
σιών, σύμφωνα με μια μελέτη του 2015 που
δημοσιεύτηκε στο Academy of Manage-
ment Journal.

Αλλά βελτιώνει την ευημερία κάθε μέρα,
λέει η μελέτη - και είναι ένα κρίσιμο στοι-
χείο για την ηγετική μάθηση.

«Δεν με νοιάζει πραγματικά πόσα ξο-
δεύει μια εταιρεία για την ανάπτυξη ηγε-
σίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς
σχεδιάζεται το πρόγραμμα», συμπλήρωσε
η Τάιναν.

Σύμφωνα με έρευνα, οι επιχειρήσεις ξοδεύοντας ελάχιστα
χρήματα μπορούν να μετατρέπουν πολλά υποσχόμενους

υπαλλήλους σε υψηλόβαθμα στελέχη

Πόσο «κοστίζει»
ένας ηγέτης



Π
ολλές αναλύσεις έρχονται στο
φως της δημοσιότητας από
μεγάλα διεθνή πρακτορεία για
τις επικείμενες εκλογές στην

Τουρκία και το μέλλον του Ταγίπ Ερντο-
γάν. Το αμερικανικό δίκτυο Bloomberg
εμφανίζεται βέβαιο ότι οι εκλογές, τις
οποίες χαρακτηρίζει τις πιο σημαντικές
στον κόσμο για το 2023, θα γίνουν στις 18
Ιουνίου, όταν ο πρόεδρος Ερντογάν θα
επιδιώξει να επεκτείνει την κυριαρχία
του στην Τουρκία σε μια τρίτη δεκαετία,
όπως αναφέρει σε άρθρο γνώμης ο Bob-
by Ghosh.

Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα
διαμορφώσει τους γεωπολιτικούς και οι-
κονομικούς υπολογισμούς στην Ουάσιγ-
κτον και τη Μόσχα, καθώς και σε πρω-
τεύουσες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρι-
κή, συνεχίζει στο άρθρο, και ενώ υπάρχει
κοινή παραδοχή ότι οι σχέσεις της Άγκυ-
ρας με την Ουάσιγκτον είναι τεταμένες.

Κι αν φύγει;
Άλλος αρθρογράφος, ο Ziya Meral, ανώ-

τερος συνεργάτης στο Royal United Serv-
ices Institute for Defense and Security S-
tudies, λέει ότι αυτό που συμβαίνει στην
Τουρκία δεν μένει μόνο στην Τουρκία.

«Η Τουρκία μπορεί να είναι μια μεσαία
δύναμη, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις έχουν
μερίδιο στις εκλογές της. Η επιρροή της
Άγκυρας στις παγκόσμιες υποθέσεις επι-
βεβαιώνει τα επιτεύγματα του Ερντογάν
κατά τη μακρά θητεία του στην εξουσία.
Ωστόσο, στο εσωτερικό και το εξωτερικό
οι εκλογικές του προοπτικές προκαλούν
ανάμεικτα συναισθήματα. Και όσοι εύχον-
ται να φύγει στις 19 Ιουνίου δεν μπορούν
να είναι αισιόδοξοι για το ποιος ή τι θα
ακολουθήσει».

«Ριζοσπαστική κοσμοθεωρία»
Οι δυτικοί ηγέτες θα χαρούν να δουν τον

Ερντογάν να αποχωρεί από την εξουσία.
Έχει υπονομεύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ
με την απόκτηση συστημάτων πυραυλικής
άμυνας από τη Ρωσία, απογοήτευσε τη
συμμαχία εμποδίζοντας την ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας, απείλησε
επανειλημμένως να πλημμυρίσει την Ευ-
ρώπη με πρόσφυγες και τους τελευταίους
μήνες εκτοξεύει ολοένα και πιο πολεμική
ρητορική προς την Ελλάδα.

Άλλος αρθρογράφος, ο Selim Koru,
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας πε-
ριορισμός για τον Ερντογάν. Αν και πολλοί
από τους κύκλους της εξωτερικής πολιτι-

κής της Ουάσιγκτον και των ευρωπαϊκών
πρωτευουσών προσκολλώνται στην ελπί-
δα ότι μπορεί να δελεαστεί, η κοσμοθεω-
ρία του Ερντογάν είναι «πολύ πιο ριζοσπα-
στική από όσο νομίζουν οι περισσότεροι
Δυτικοί», λέει ο συγκεκριμένος πολιτικός
αναλυτής.

Υπενθυμίζουμε ότι μια από τις τελευταί-
ες δημοσκοπήσεις, εκείνη της Metropoll,
έδειξε ότι η αποδοχή του Ερντογάν ήταν
περίπου στο 45%, ενώ η υποστήριξη για το
κόμμα του AKP ήταν στο 36,5%, γεγονός
που υποδηλώνει ότι μπορεί να δυσκολευ-
τεί να κερδίσει πάνω από το 50% των ψή-
φων που απαιτείται για να του δώσει μια
νίκη στον πρώτο γύρο.

««Μυστικό σχέδιο»
εκδίωξης του Πάπα
Φραγκίσκου

Φωτιά βάζει δημοσίευμα της
βρετανικής εφημερίδας «Ex-
press», που αναφέρει ότι υπάρ-
χει ήδη έτοιμο ένα μυστικό σχέ-
διο για την εκδίωξη του Ποντίφι-
κα λίγες μόνο εβδομάδες μετά
τον θάνατο του Βενέδικτου. «Ο
Πάπας Φραγκίσκος δέχεται
ασφυκτικές πιέσεις τους τελευ-
ταίους μήνες με αφορμή την έν-
τονη ανησυχία για τη βεβαρημέ-
νη υγεία του αλλά και από όσους
τον βλέπουν ως υπερβολικά φι-
λελεύθερο», γράφει το σχετικό
άρθρο και τονίζει ότι ο Αργεντι-
νός Ποντίφικας αντιμετωπίζει το
πραγματικό ενδεχόμενο να εκ-
διωχθεί από τους συντηρητικούς
του Βατικανού εν μέσω ενός
«μυστικού σχεδίου» με στόχο
την απομάκρυνσή του μετά τον
θάνατο του Πάπα Βενέδικτου.
Αλλά και ο προσωπικός γραμμα-
τέας του Βενέδικτου Γκέρογκ
Γκενβάιν, αν και δεν τον κατονό-
μασε, είπε ότι «ανάμεσά μας
υπήρχε ο διάβολος». Έγραψε
μάλιστα και βιβλίο με τίτλο «Τί-
ποτα εκτός από την αλήθεια»,
αποσπάσματα του οποίου δημο-
σιεύει η «Il Messaggero» και λέ-
ει ότι ο προσωπικός γραμματέας
του Βενέδικτου παραπονιόταν
για την περιθωριοποίησή του από
τον νυν Ποντίφικα.
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Σύμφωνα με το Bloomberg, οι τουρκικές εκλογές, στις οποίες 
ο σουλτάνος θέλει να επεκτείνει για τρίτη δεκαετία 
την κυριαρχία του, είναι οι πιο σημαντικές του 2023

Με ανθελληνική ρητορική
στήνει κάλπες ο Ερντογάν 

Λίγες μέρες μετά την εκλογή του ως προέδρου της
Βραζιλίας και την απόπειρα πραξικοπήματος, ο Λούλα
ντα Σίλβα θα συναντηθεί σε δέκα μέρες με τον Αμερικανό
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο πρόεδροι είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία,
ενδεικτικό της στήριξης που παρέχουν οι Αμερικανοί
στον νέο ηγέτη της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αμερικανός πρό-
εδρος εξέφρασε στη συνομιλία του με τον Λουίς Ινάσιου

Λούλα ντα Σίλβα την «αταλάντευτη υποστήριξη των ΗΠΑ
στη βραζιλιάνικη δημοκρατία». Η συνάντηση αυτή και η
επιχείρηση εισβολής σε κυβερνητικά κτίρια δεν είναι
ασύνδετες μεταξύ τους, καθώς ένας από τους ανθρώ-
πους που φέρεται να ενθάρρυναν τους ακροδεξιούς
οπαδούς να εισβάλουν στα κυβερνητικά κτίρια στην
Μπραζίλια είναι ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου
και άλλοτε στενός συνεργάτης τού τέως προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Ο Μπάνον διοχέτευε επί

εβδομάδες στα κοινωνικά δίκτυα αστήρικτες φήμες για
εκλογική νοθεία στη Βραζιλία.

Ο κεντροαριστερός αρχηγός του κράτους, ο οποίος
ανέλαβε για τρίτη φορά την προεδρία της Βραζιλίας, θα
πάει και στο Μπουένος Άιρες για να συμμετάσχει στη σύ-
νοδο της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής
και της Καραϊβικής την 23η και την 24η Ιανουαρίου.

Θα πάει επίσης στην Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό
εταίρο της Βραζιλίας, πιθανότατα τον Μάρτιο.

Συνάντηση στήριξης Λούλα από Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο
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Η
έντονη σεισμική δραστηριότη-
τα των τελευταίων ημερών
«γεννάει» πολλά ερωτήματα
για τις περιοχές που προβλη-

ματίζουν τους ειδικούς και όπου θα μπο-
ρούσαν να προκληθούν προβλήματα από
μελλοντικούς σεισμούς. Τι να περιμένου-
με μέσα στο 2023; Κανείς δεν μπορεί να
απαντήσει με ακρίβεια. Κάποια σημεία
του ελλαδικού χώρου δείχνουν να ανησυ-
χούν περισσότερο τους σεισμολόγους
συγκριτικά με άλλα.

Η «Political» επικοινώνησε με τον διευ-
θυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, κα-
θηγητή σεισμολογίας Άκη Τσελέντη (φω-
τό), ο οποίος ξεκαθάρισε πως για το νέο
έτος υπάρχουν τρεις περιοχές οι οποίες
«μαζεύουν» σεισμική ενέργεια: η Στερεά
Ελλάδα, ο Κορινθιακός και η Αθήνα.

Ρήγματα
Αρχικά, σε δηλώσεις που μας παραχώ-

ρησε χθες ο έμπειρος καθηγητής, ανα-
φέρθηκε στην περιοχή του Κεντρικού Ιο-
νίου. «Η περιοχή αυτή δεν με προβληματί-
ζει λόγω του καλού αντισεισμικού δομι-
κού ιστού», τόνισε. Εν αντιθέσει με το Ιό-
νιο, η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας θα
μπορούσε να δώσει κάποιον σεισμό το
προσεχές διάστημα. «Υπάρχει η περιοχή
της Στερεάς Ελλάδας η οποία έχει μικρά
ρήγματα τα οποία -επειδή είναι κοντά σε
πόλεις- πρέπει να τα προσέξουμε. Όπως,
για παράδειγμα, η Θήβα που είναι μια πό-
λη αρχαιολογική και έχουν γίνει ανασκα-
φές και έχουν φτιάξει πάνω στα μπάζα
σπίτια, εκεί μπορεί να έχουμε επιπτώσεις
και με έναν μικρό σεισμό», δήλωσε στην
«Political» ο διευθυντής του Γεωδυναμι-
κού Ινστιτούτου.

Επιπλέον, τόνισε πως τον προβληματίζει
και η συμπεριφορά της Αθήνας. «Στην
πρωτεύουσά μας έχουν αλλάξει κάποια
πράγματα. Έχουμε ένα πυκνό δίκτυο αε-
ρίου κάτω από την πόλη μας. Δυστυχώς,
υπάρχουν κατασκευές πάνω σε ακατάλ-
ληλα εδάφη και σε περιοχές όπου δεν
έχουν γίνει απαραίτητες γεωλογικές με-
λέτες. Έχουμε το φαινόμενο σπίτια που

ήταν κόκκινα να τα κάνουμε κίτρινα και
μετά πράσινα, βάζοντας απλώς κάποια…
πλακάκια», μας είπε ο καθηγητής Σεισμο-
λογίας, ξεκαθαρίζοντας πως η ελληνική
πρωτεύουσα είναι κοντά σε μεγάλα ρήγ-
ματα. Ένα από αυτά είναι και το ρήγμα των
Αλκυονίδων, το οποίο συνιστά το τρίτο ση-
μείο το οποίο προβληματίζει τον κ. Τσε-
λέντη για το 2023.

Εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές προκαλεί
έντονο προβληματισμό και η Λέσβος. Χθες έγινε νέος
σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο νησί. Το επίκεντρό του εντοπίστη-
κε 5 χιλιόμετρα ανατολικά/νοτιοανατολικά της Μήθυ-
μνας και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται σε 12,4 χι-
λιόμετρα. Ήταν ο τρίτος μέσα σε τρεις ημέρες, μετά τη δι-
πλή σεισμική δόνηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο
σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το νησί, ενώ
προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε σπίτια και αρκε-
τές κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο.

«Από τη στιγμή που σημειώθηκε ο σεισμός στις 7 Ια-
νουαρίου, είχαμε μια απότομη ελάττωση της σεισμικής

δραστηριότητας, ένα “περίεργο” κενό. Ο νέος σεισμός
ενεργοποιεί ξανά τη φυσιολογική σεισμική ακολουθία
στην περιοχή. Πάντως, δεδομένου ότι έχουμε να κάνου-
με με μια περιοχή στην οποία ο δομικός ιστός είναι σε
μεγάλο βαθμό παλιός και σε κακή κατάσταση, οι κάτοικοι
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα κτίρια, μέχρι
αυτά να πάρουν γνωμάτευση από τα συνεργεία, και ακό-
μα πιο προσεκτικοί με τα παλιά δημόσια κτίρια για να μην
έχουμε κακά γεγονότα, όπως πριν από λίγα χρόνια στη
Σάμο», είπε χθες ο Άκης Τσελέντης.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Γεωλογίας και Δια-
χείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του

ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας τόνισε: «Απομακρύνεται το εν-
δεχόμενο να έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό, συνεπώς
μπαίνουμε σε μια περίοδο ομαλότητας, κατά τη διάρκεια
της οποίας μπορούμε να αποτιμήσουμε τις επιπτώσεις
στα κτίρια, οι οποίες είναι λίγες και στο οδικό δίκτυο με
εκτεταμένες κατολισθήσεις».

Εννέα σπίτια στην περιοχή του Μολύβου, σε σύνολο 46
που εμφάνισαν προβλήματα από τον σεισμό της 7ης Ια-
νουαρίου, χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» την πρώτη ημέρα
των αυτοψιών, οι οποίες συνεχίστηκαν και χθες σε κτί-
σματα στα χωριά Λεπέτυμνος, Άργεννος και Πελόπη. Και
χθες τα σχολεία στη Δυτική Λέσβο παρέμειναν κλειστά. 

Προβληματισμός των ειδικών από το νέο ταρακούνημα (4,8R) στη Λέσβο

Η τριπλή απειλή
του Εγκέλαδου
για την Ελλάδα!

Ο καθηγητής Άκης Τσελέντης
μιλά στην «Political» για 
την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα 
και τον Κορινθιακό που μπορεί 
να δώσουν ισχυρές 
δονήσεις μέσα στο 2023

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Μ
έχρι την επόμενη Παρα-
σκευή εκτιμάται ότι οι
αξιωματικοί της Υποδι-
εύθυνσης Αντιμετώπι-

σης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους θα
έχουν στα χέρια τους την τελική ιατρο-
δικαστική έκθεση του Σωκράτη Τσαν-
τίρη, από την οποία θα κριθούν και οι
περαιτέρω κινήσεις ΕΛΑΣ και Δικαιο-
σύνης αναφορικά με τον θάνατο του
16χρονου πρωταθλητή Ευρώπης στην
πυγμαχία Βασίλη Τόπαλου.

Όλες τις προηγούμενες μέρες οι
αστυνομικοί της Ασφάλειας λάμβαναν
μαρτυρικές καταθέσεις (περισσότερα
από 15 άτομα, ορισμένα εκ των οποίων
κατέθεσαν τουλάχιστον δύο φορές)
και συνέλεγαν στοιχεία για το τι συνέ-
βη στο γυμναστήριο του Μοσχάτο το
πρωινό της 16ης Δεκεμβρίου. Πλέον, η
διερεύνηση της υπόθεσης έχει περά-
σει σε άλλο στάδιο, με τους έμπειρους
αξιωματικούς της ΕΛΑΣ να «γυρίζουν
τον χρόνο πίσω» και να αναζητούν
στοιχεία για τις προπονήσεις του Βασί-
λη Τόπαλου έως και δύο εβδομάδες
πριν από το μοιραίο συμβάν. Κατά πλη-

ροφορίες, έχει ζητηθεί λίστα με τα
ονόματα όλων των αθλητών με τους
οποίους ο 16χρονος πρωταθλητής
πυγμαχίας είχε προπονηθεί από την 1η
Δεκεμβρίου, όταν και θα έπρεπε -με
βάση την οδηγία του ομοσπονδιακού
προπονητή- να ρίξει ρυθμούς.

Πρόσωπο-κλειδί είναι ο πατέρας του
αδικοχαμένου παιδιού, ο οποίος φαίνε-
ται πως τον συνόδευε -αν όχι σε όλες
τουλάχιστον- στις περισσότερες προ-
πονήσεις, έχοντας εικόνα για το τι ακρι-
βώς έκανε ο 16χρονος σε κάθε γυμνα-
στήριο, σε κάθε ρινγκ. «Ως Αστυνομία
οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε εν-
δεχόμενο, ακόμη και την παραμικρή πι-
θανότητα», εξηγεί στην «Political» έμ-
πειρος αξιωματικός της Ασφάλειας, δι-
ευκρινίζοντας ότι από τα μέχρι στιγμής
στοιχεία δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Βασί-
λης Τόπαλος συμμετείχε σε προπόνηση
sparring, υπό ποιες συνθήκες και με
ποιους απέναντί του. Στις μέχρι στιγμής
καταθέσεις στην ΕΛΑΣ δεν υπάρχει
αναφορά άλλου αθλητή για sparring το
πρωινό της 16ης Δεκεμβρίου, ωστόσο
αρκετοί φέρεται να έχουν αναφέρει ότι
ο 16χρονος έδειχνε καταπονημένος
από τις εντατικές προπονήσεις.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι αναμέ-
νονται και τα αποτελέσματα των τοξικο-
λογικών εξετάσεων προκειμένου να
προστεθούν και αυτά στον ιατροδικα-
στικό φάκελο. 

«Η βασική ατζέντα στην ελληνική κοινωνία είναι
η οικονομία και η ασφάλεια», διαμήνυσε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος,
παρουσιάζοντας τη στρατηγική ενίσχυσης της
ασφάλειας στις γειτονιές, που αποτελεί προτεραι-
ότητα για την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κ. Θεο-
δωρικάκο, «υλοποιείται σταθερά ο σχεδιασμός για
απελευθέρωση αστυνομικών από γραφειοκρατικά
πάρεργα αλλά και τοποθέτηση νέων αστυνομικών
στο λεκανοπέδιο της Αττικής».

Ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΛΑΣ, σε συνεργα-
σία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δίνει μεγάλο
βάρος στην ενίσχυση της αστυνόμευσης στις γειτο-
νιές της Αθήνας, καθώς με βάση τις στατιστικές που

έχουν στα χέρια τους στο λεκα-
νοπέδιο της Αττικής συγκεντρώ-
νεται το 70% της εγκληματικότητας που
υπάρχει σε όλη τη χώρα. Κάτι που έρχεται σε αντι-
διαστολή με το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη γεω-
γραφική περιοχή υπηρετεί μόλις το 30% της δύνα-
μης του Σώματος, με τον κ. Θεοδωρικάκο να ση-
μειώνει πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενι-
σχύσουμε αυτήν τη δύναμη». Να σημειώσουμε, τέ-
λος, ότι στις 20 Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν σε
Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής 600 νέοι ειδικοί
φρουροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή
τους με αποστολή κυρίως να περιπολούν στους
δρόμους και τις γειτονιές. Παπ.

Μνήμες από την εφιάλτη της
Πρωτοχρονιάς του 2022 ξύπνη-
σαν για μια 32χρονη γυναίκα από
τη Βουλγαρία, καθώς ο πρώην
σύντροφος της -ένας 35χρονος
Αιγύπτιος- προχώρησε στην αρ-
παγή της για τρεις μέρες και στον
κατ’ εξακολούθηση βιασμό της.
Όλα ξεκίνησαν ανήμερα τα Θεο-
φάνια, όταν ο 35χρονος την άρπα-
ξε και την οδήγησε σε ένα διαμέ-
ρισμα που είχε μισθώσει στην οδό
Αχαρνών. Εκεί την κρατούσε
κλειδωμένη, τη βίαζε, τη χτυπού-

σε και απειλούσε ότι θα κάνει κα-
κό στα παιδιά της, μέχρι που το
πρωινό της Δευτέρας (9/1) η γυ-
ναίκα κατάφερε να παραβιάσει
την πόρτα και να πάει σε κατάστα-
ση σοκ στο ΤΑ Αγίου Παντελεήμο-
να. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον
Αιγύπτιο, ο οποίος την Πρωτοχρο-
νιά του 2022 την είχε αρπάξει ξα-
νά και τη χτυπούσε μεταδίδοντας
την εικόνα διαδικτυακά στο Face-
book, ενώ απειλούσε να ανατινά-
ξει το διαμέρισμα όπου ήταν μαζί. 

Παπ. 

Το σχέδιο ενίσχυσης
της ΕΛΑΣ στην Αττική

Αιγύπτιος βίαζε για 3 μέρες
την πρώην σύντροφό του

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ: 
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Έκθεση-κλειδί για
τον θάνατο Τόπαλου

Ο ιατροδικαστής αναμένεται 
να ρίξει φως στην υπόθεση του

πρόωρα χαμένου πυγμάχου
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Μπορεί τα σχολεία να άνοιξαν την περασμένη
Δευτέρα, αλλά οι περισσότεροι μαθητές γύρισαν
στις σχολικές αίθουσες μεταφέροντας ιούς,
όπως ο κορονοϊός και η γρίπη. Τι συμβαίνει με τις
απουσίες των μαθητών που δεν μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν τα μαθήματά τους; Πώς θα δι-
καιολογούνται;

Σε ερώτηση που δέχτηκε προ ημερών, η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην
πρόβλεψη να μην προσμετρώνται οι απουσίες τόσο
για περιστατικά γρίπης όσο και κορονοϊού. Τι
ισχύει όμως τελικά για τις απουσίες στις περιπτώ-
σεις ιώσεων; Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες,
το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε στις 3 Ιανουαρίου

εγκύκλιο για τις απουσίες μαθητών που νοσούν με
γρίπη. Στην εγκύκλιο για τη γρίπη, που υπογράφει
η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή και η οποία
εστάλη σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανα-
φέρεται ότι οι απουσίες από τα μαθήματα μαθη-
τών/τριών έως πέντε εργάσιμων ημερών, που
οφείλονται στην έξαρση του εποχικού επιδημικού
ρεύματος της γρίπης με μεγάλο αριθμό κρουσμά-
των γριπώδους συνδρομής, «καταχωρίζονται αλλά
δεν προσμετρώνται». Οι απουσίες που μπορούν να
σβηστούν αφορούν τους μαθητές που νόσησαν ή
θα νοσήσουν στο διάστημα Νοεμβρίου 2022 -
Μαρτίου 2023.

Όμως, για να «σβηστεί» κάποια από τις απουσίες

του εκάστοτε μαθητή ο κάθε γονέας απαιτείται να
προσκομίσει «πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή
ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού
που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθέ-
νειας». Επιπρόσθετα, όπως έκανε γνωστό το υπουρ-
γείο Παιδείας, οι απουσίες αυτές είναι πέραν του
προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες
διατάξεις αριθμού απουσιών.

Πάντως, τις τελευταίες μέρες κάποιοι από τους
επιστήμονες ζητούν τη λήψη αυστηρότερων μέ-
τρων για τα σχολεία αλλά και συλλήβδην, ειδικά
αυτή την περίοδο που βρίσκονται σε έξαρση οι
αναπνευστικοί ιοί.

Μίλτος Σακελλάρης 

Δεν θα μετρούν οι απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης και Covid

Ο
ι ιώσεις, η γρίπη και οι αναπνευ-
στικές λοιμώξεις ταλαιπωρούν
τα παιδιά και οι παιδιατρικές
ΜΕΘ πανελλαδικά, με εξαίρεση

την Αττική, εμφανίζονται σε οριακή κατά-
σταση. Καλυμμένα είναι και τα 8 κρεβάτια
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, που εξυ-
πηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα, καλυμμένα και
τα 5 κρεβάτια ΜΕΘ για παιδιά στο Πανεπι-
στημιακό του Ρίου. Γεμάτες οι κλίνες ΜΕΘ
για παιδιά και στο Ηράκλειο. 

Η Αθήνα αντέχει ακόμη, καθώς παρου-
σιάζει πληρότητα 50% και μένει να δούμε
πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομά-
δες. Παράλληλα με τη γρίπη και τις ιώσεις,
καθημερινή είναι η παρουσία στα νοσοκο-
μεία ασθενών που βγαίνουν θετικοί στον
κορονοϊό. Ωστόσο, η πίεση στις παιδιατρι-
κές ΜΕΘ για παιδιά με Covid-19 είναι πολύ
μικρή. Όπως δεν είναι σημαντικές σε αριθ-
μό και οι νοσηλείες παιδιών με κορονοϊό.
Βέβαια, στα νοσοκομεία μας υπάρχει αυ-
ξημένη ετοιμότητα.

Ανήσυχοι οι γονείς
Οι περισσότεροι γονείς είναι ανήσυχοι

και λόγω των ελλείψεων των φαρμάκων
αλλά και της έναρξης των σχολείων, ωστό-
σο οι παιδίατροι δίνουν χρήσιμες συμβου-
λές για το πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται
οι γονείς εμπύρετα περιστατικά. Συγκεκρι-
μένα, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
αναφέρει με ανακοίνωσή της ότι ο πολύ
υψηλός πυρετός το μόνο που προκαλεί
στον άρρωστο είναι να έχει πιο πολλές ανα-
πνοές και σφύξεις, δεν έχει καμία άλλη
βλαβερή επίπτωση. Άρα συμβουλεύει τους

γονείς να μην ανησυχούν, καθώς είναι η
προσπάθεια του οργανισμού να αναστείλει
τον πολλαπλασιασμό των ιών. Όταν χρει-
αστεί να δώσουν αντιπυρετικά φάρμακα,
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για παιδιά άνω
των 12 ετών χρησιμοποιούμε αναβράζοντα
δισκία κάθε 5-6 ώρες και για παιδιά 6-12
ετών μπορεί να γίνει χρήση μισού αναβρά-
ζοντος δισκίου ανά 6ωρο. Για παιδιά από 3
έως 6 ετών συμβουλευόμαστε τον παιδία-
τρό μας.

Ο ΕΟΦ ανάρτησε νέα λίστα στο επίσημο
site του με το οποίο μπορούν οι πολίτες να

ενημερωθούν για τις εναλλακτικές λύσεις
σε φάρμακα και ΜΗΣΥΦΑ, ανά θεραπευτι-
κή κατηγορία, ώστε να ξέρουν τι μπορούν
να προμηθευτούν από τα ιδιωτικά φαρμα-
κεία σε σχέση με σκευάσματα που είναι
σε έλλειψη. 

Στην αγορά 90.000 εισπνεόμενα
Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον Real

FM, τόνισε πως μέσα στην εβδομάδα θα
μπουν στην αγορά 90.000 εισπνεόμενα από
τις βασικές εταιρείες που προμηθεύουν
την αγορά, ενώ για την παρακεταμόλη, δη-

λαδή τα αντιπυρετικά, υπάρχει απουσία σε
συγκεκριμένα brands, αλλά ο πολίτης
μπορεί να εμπιστευτεί κάποιο ελληνικό γε-
νόσημο βάσει του πίνακα του ΕΟΦ. 

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η κατάστα-
ση σταδιακά θα ομαλοποιείται και από την
εβδομάδα που διανύουμε θα είναι μεγα-
λύτερη η προμήθεια στην αγορά φαρμά-
κων και κυρίως εισπνεόμενων. Με δελτίο
Τύπου που εξέδωσε η διοίκηση του αντι-
καρκινικού νοσοκομείο «Μεταξά» διέ-
ψευσε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο
αρρώστησε ο φαρμακοποιός και έμειναν
πίσω οι ογκολογικοί ασθενείς. Ξεκαθάρι-
σε ότι παρά τις έκτακτες ασθένειες του
προσωπικού του φαρμακείου, μεταφέρ-
θηκαν με ασφάλεια όλα τα ραντεβού, ενώ
χαρακτήρισε ψευδή την είδηση ότι το νο-
σοκομείο θα ξεμείνει από φάρμακα. 

«Παιδομάζωμα» στις ΜΕΘ

Η έξαρση των ιώσεων και των αναπνευστικών λοιμώξεων έχει
δημιουργήσει ασφυξία στα νοσοκομεία της περιφέρειας που 

δέχονται λιλιπούτειους ασθενείς - Η Αττική ακόμη αντέχει

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Και η Παναγοπούλου 
υποψήφια δήμαρχος; 

Η επιτροπή που έστησε το τοπικό ΠΑΣΟΚ για τον
Δήμο Θεσσαλονίκης αναμένεται νωρίς νωρίς να
έχει την πρώτη της απώλεια. Ο λόγος για τη δικη-
γόρο Γιάννα Παναγοπούλου, που στην πρώτη συ-
νεδρίαση ενημέρωσε πως έχει προτάσεις να είναι
και αυτή υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
οπότε από κρίνουσα θα περάσει στη μεριά των κρι-
νόμενων από τα στελέχη της επιτροπής. 

Προωθούν τον Φλωρίδη 
στην Α’ Θεσσαλονίκης

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρί-
δης είναι εδώ και χρόνια θιασώτης του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Δεν γύρισε στο κόμμα του όπως η Άν-
να Διαμαντοπούλου μετά την εκλογή Ανδρουλάκη
και ως συνομιλητής του Σάκη Μουμτζή φέρεται να
προωθείται για το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της Α’
Θεσσαλονίκης. Στο Μαξίμου αναζητούν κεντρώους
που θα διεμβολίσουν το πολύ δυναμικό ΠΑΣΟΚ
στην πόλη και η περίπτωση Φλωρίδη εξετάζεται. 

Πέθανε ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου που είχε
υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά από φωτιά 

Κ
ατέληξε ο ιδιοκτήτης
του εργαστηρίου παρα-
σκευής αιθέριων ελαί-
ων, ο οποίος μετά από

φωτιά στην επιχείρησή του, στο
Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, υπέστη
σοβαρά εγκαύματα.

Η φωτιά ξέσπασε στην επιχείρη-
ση το απόγευμα της 4ης Ιανουαρίου. Ένας από τους αν-
θρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη
του παρασκευαστηρίου είχε προκαλέσει αίσθηση δη-
λώνοντας ότι «ακούσαμε φωνές και είδαμε τον άνθρω-

πο να φλέγεται. Αρπάξαμε το λάστι-
χο και έναν πυροσβεστήρα και τρέ-
ξαμε προς το μέρος του. Προλάβα-
με και σβήσαμε τη φωτιά, όμως, εί-
χε πολλά εγκαύματα. Μέχρι και τη
στιγμή που τον πήρε το ασθενοφό-
ρο είχε τις αισθήσεις του».

Ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου
παρασκευής αιθέριων ελαίων μεταφέρθηκε σε κρίσιμη
κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παρά
τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του
πνοή.

«Κουσούρι» φαίνεται πως το έχουν εκεί στον Δή-
μο Ωραιοκάστρου να λύνουν τις όποιες διαφορές
τους διαδικτυακά και όχι στα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου. Νέο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Face-
book, με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Δημήτρη
Καρασαββίδη, να επιλέγει να απαντήσει σε ανάρτη-

ση δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης που
σχολίαζε αρνητικά το έργο και τις ημέρες της διοί-
κησης του Παντελή Τσακίρη. Κύριοι, να σας θυμί-
σουμε πως ο κόσμος δεν σας ψήφισε για να «ξεκα-
τινιάζεστε» κάτω από τις αναρτήσεις, αλλά για να
λύνετε τα προβλήματα της καθημερινότητάς του.

Τα δημοτικά συμβούλια στο Ωραιόκαστρο δεν λειτουργούν;

ΣΣτο Φανάρι 
το ζεύγος Κούβελα

Επιστρέφει στα δρώμενα 
ο Π. Αβραμόπουλος 

Επιστρέφει στα αυτοδιοικητικά δρώμενα και ο
πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Αβραμόπουλος; Μα-
θαίνουμε πως βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα πρό-
σωπο που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το εάν
θα κατέβει υποψήφιος στον κεντρικό δήμο στις
εκλογές του Οκτωβρίου. Και στην περίπτωση
που αποφασίσει οριστικά, τότε δεν αποκλείεται
να δούμε από δίπλα και τον κ. Αβραμόπουλο. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και ο Β. Γάκης 
παρών στην πίτα 
του Θ. Καράογλου
Τη βασιλόπιτα του πολιτικού του
γραφείου έκοψε ο Θεόδωρος Κα-
ράογλου. Μάλιστα ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης αρ-
χικά προσκάλεσε τους συνεργά-
τες του για φαγητό, μέσα στους
οποίους εντοπίσαμε και τον δημο-
τικό σύμβουλο και επικεφαλής
της παράταξης «Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνα» Βασίλη Γάκη. Αντάλ-
λαξαν ευχές για καλή χρονιά και
μιας και η παρέα ήταν μεγάλη, το
ίδιο μεγάλη ήταν και η βασιλόπιτα.
Δυο φλουριά, δυο οι τυχεροί! 

Στην παράταξη 
Δ. Ασλανίδη 
η Ν. Παπαδοπούλου 
Σε μια ιδιαίτερα αξιόλογη και συμ-
βολική ένωση δυνάμεων προχώ-
ρησε ο υποψήφιος δήμαρχος Παύ-
λου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
Στο ψηφοδέλτιό του συμπεριλή-
φθηκε το όνομα της Νατάσας Πα-
παδοπούλου, κόρης του αείμνη-
στου δημάρχου Παύλου Μελά, Δια-
μαντή Παπαδόπουλου, η οποία θα
κατέβει υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος στις εκλογές του 2023. Μα-
ζί και με τους υπόλοιπους υποψη-
φίους θα επιχειρήσουν την «Αλλα-
γή στον Δήμο Παύλου Μελά», όπως
είναι και το όνομα της παράταξης.

Στο Επικρατείας 
ο πρύτανης 
Ν. Παπαϊωάννου;
Στο τραπέζι επανέρχεται, όπως μα-
θαίνουμε, το όνομα του πρύτανη του
ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου, αυτή τη
φορά για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας
της ΝΔ. Αιτία αποτέλεσε η πρόσφατη
συνάντηση που είχε με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας περι-
μένουμε λίγο, γιατί είχαμε ακούσει το
όνομά του και για τη λίστα της Α’ εκλο-
γικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Στο Φανάρι,
όπου δέχτηκε
την ευλογία του
Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου,
βρέθηκε τις
πρώτες μέρες
του νέου έτους
ο βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης
της Νέας Δημο-
κρατίας Δημή-
τρης Κούβελας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό
του Εύα Τσουκαλίδου. Ιδιαίτερα συγκινητική
ήταν η συναυλία που ακολούθησε από τη Γυ-
ναικεία Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Νεα-
πόλεως και Σταυρουπόλεως «Αγία Κασσιανή η
Υμνογράφος», με σολίστ τον δημοφιλή καλλι-
τέχνη Δημήτρη Μπάση.



Σ
ε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα
στην Αττική, αυτό του Κέντρου Επεξεργασίας
Λυμάτων Κρωπίας, ξεκίνησε η δοκιμαστική

λειτουργία και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα περι-
βαλλοντικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή των Με-
σόγειων. Το έργο κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια
Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
ανοίγει τον δρόμο για την οριστική διευθέτηση του προ-
βλήματος των ακάθαρτων αλλά και βάζει τέλος στην
επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη
μη εφαρμογή της κείμενης κοινοτικής οδηγίας περί
υποδομών δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυ-
μάτων. Η εκκίνηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του
ΚΕΛ Κρωπίας έγινε εντός των προβλεπόμενων χρονο-
διαγραμμάτων εκτέλεσης του έργου, τα οποία είχαν

επικαιροποιηθεί από τη νέα διοίκηση του περιφερειάρ-
χη Γιώργου Πατούλη με στόχο την ταχύτερη περάτωση
του έργου, το οποίο είχε μείνει στις καλένδες επί πολλά
έτη από την αρχική πρόβλεψη υλοποίησής του. Παράλ-
ληλα, προβλέπεται η σταδιακή επέκταση του δικτύου
του με νέες συνδέσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν και άλ-
λοι οικισμοί της περιοχής.

Ο κ. Πατούλης αναφερόμενος στην πρόοδο του έρ-
γου επισήμανε μεταξύ άλλων: «Με πράξεις και έργα
αποδεικνύουμε ότι υπάρχει η ισχυρή βούληση αλλά
και η ικανότητα να υλοποιούμε εμβληματικά έργα τα
οποία μεταμορφώνουν την εικόνα της Αττικής, προστα-
τεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον, αποδίδοντας
προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία, την οικονο-
μία και εντέλει στην ίδια την ποιότητα ζωής των πολι-
τών. Η Ανατολική Αττική γυρίζει σελίδα».

Μπούρας αντί Καραμέρου 
Αλλαγή σελίδας για την παράταξη της μείζονος αν-

τιπολίτευσης στον Δήμο Αμαρουσίου, καθώς μετά
την προβλεπόμενη διαδικασία αναδείχθηκε νέος
επικεφαλής ο Βασίλης Μπούρας. Θυμίζουμε ότι η
ανάγκη αλλαγής προέκυψε μετά την παραίτηση του
ιδρυτή του συνδυασμού #Ενωμένο Μαρούσι Γιώρ-
γου Καραμέρου, προκειμένου να είναι υποψήφιος
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Την
ίδια ώρα, η παράταξη αποφάσισε και την αντικατά-
σταση του ανεξαρτητοποιημένου δημοτικού συμ-
βούλου Κώστα Βλάχου στην αντιπροεδρία του Δη-
μοτικού Συμβουλίου με την Κυριακή Κανάρη-Ντάλ-
λη. Παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έγινε κάποια ανα-
κοίνωση, θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι
ο κ. Μπούρας θα οδηγήσει την παράταξη που είχε τη
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του ερχόμενου
Οκτωβρίου. 

ΚΚι άλλο «αντάρτικο» 
Πληθαίνουν οι υποψηφιότητες στον Δήμο Φιλο-

θέης-Ψυχικού που προέρχονται από την παράταξη
του δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη που φαίνεται ότι
δυσκολεύεται να συσπειρώσει τις δυνάμεις που τον
οδήγησαν στη νίκη το 2019. Έτσι, μετά τη Φαίνη Χα-
τζηαθανασιάδου που ανακοίνωσε την υποψηφιότη-
τά της πριν από μερικές εβδομάδες (αφού είχε δια-
χωρίσει τη θέση της από την παράταξη Γαλάνη), ήρ-
θε και η σειρά του Χαράλαμπου Μπονάτσου να ανα-
κοινώσει τη δική του υποψηφιότητα για τις εκλογές
του Οκτωβρίου. Θυμίζουμε ότι και ο κ. Μπονάτσος
πριν από λίγο καιρό είχε ανακοινώσει την παραίτη-
σή του από τη θέση του αντιδημάρχου αλλά και από
την παράταξη του δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη, κα-
ταγγέλλοντάς τον από τότε για ολιγωρία στην υλο-
ποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών τους. 

!
Κατατέθηκε το νομοσχέδιο 
για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που προ-
ωθεί την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μεταξύ των θεσμών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους.
Σκοπός του είναι ο
εξορθολογισμός της
κατανομής και της με-
ταφοράς αρμοδιοτήτων
μεταξύ των επιπέδων
διακυβέρνησης προς
ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας της κυ-
βερνησιμότητας στον
δημόσιο τομέα. Με αυτή
την πρώτη ρύθμιση θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα Πο-
λυεπίπεδης Διακυβέρνησης ως νέο υπόδειγμα κυβερνη-
σιμότητας και συγκεκριμένα ορίζονται τα θεσμικά όργανα
για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης, προβλέπονται τα απαραίτητα επιχειρη-
σιακά εργαλεία, τίθενται οι γενικές αρχές του συστήματος
και οι κανόνες λειτουργικής ταξινόμησης των δημόσιων
πολιτικών και καταστρώνεται η μεθοδολογία ανακατανο-
μής ή μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των φορέων του δη-
μόσιου τομέα. 
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Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ Κρωπίας
Περιφέρεια Αττικής 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα ανα-
τολικά της Αθήνας, σε αντίθεση με τη
συνήθη διαδρομή των ημερών, οι «διαρ-

ροές» παρατηρούνται από παρατάξεις της
αντιπολίτευσης και κινούνται προς τη διοίκηση; Μά-
λιστα, αυτές τις μέρες είχαμε ανεξαρτητοποίηση
ακόμη και στελέχους της μείζονος αντιπολίτευσης
που κατείχε θέση διοίκησης και όλα δείχνουν ότι θα
ακολουθήσουν και άλλες με κατεύθυνση προς τον
δήμαρχο… 

Ολοκληρώθηκε το έργο της ψηφιοποίησης
των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων και πλέ-
ον η εξυπηρέτηση των πολιτών, σε οποιαδή-
ποτε συναλλαγή τους με τις υπηρεσίες του,
καθίσταται ταχύτατη και αποτελεσματικότε-
ρη. Συνολικά 207 υπηρεσίες, μεταξύ των
οποίων το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας, η
αναζήτηση σχεδίων πολεοδομικών αδειών, η
έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, η
ρύθμιση οφειλών, η έκδοση άδειας πολιτικού
γάμου κά, βρίσκονται πλέον στη διάθεση
όλων των Αθηναίων, μετά την προσθήκη των
τελευταίων 56 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του Δήμου Αθηναίων https://eservices.city-
ofathens.gr. Υπενθυμίζουμε ότι μέσα σε 35
μήνες, με τη διοίκηση Κώστα Μπακογιάννη,
ψηφιοποιήθηκε το 100% των υπηρεσιών,
αφού η πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία
της τον Φεβρουάριο του 2020 και ολοκληρώ-
θηκε στο τέλος του 2022. Σε διάστημα μικρό-
τερο των τριών ετών, στην πλατφόρμα έχουν
εγγραφεί περισσότεροι από 194.000 πολίτες
και επιχειρήσεις, ενώ έχουν εξυπηρετηθεί
ηλεκτρονικά πάνω από 260.000 αιτήσεις. 

Ψηφιοποιήθηκαν
πλήρως οι υπηρεσίες
του Δήμου Αθηναίων



ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ22
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Μ
ε ενισχύσεις 3-30 εκατ. ευρώ
σε κλάδους της οικονομίας,
το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων δίνει νέα ώθη-

ση σε χιλιάδες επιχειρήσεις, μέσω του
προγράμματος «Επιχειρηματικότητα
360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η υπουρ-
γική απόφαση των Άδωνι Γεωργιάδη και
Νίκου Παπαθανάση, οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μπορούν έως τις 10 Απριλίου
να καταθέσουν τις αιτήσεις ένταξης στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο περι-
λαμβάνει επενδυτικά σχέδια που αφορούν
την αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νη-
σιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δη-
μιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη
δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων,
τη δημιουργία κέντρων αποθερα-
πείας και αποκατάστασης και οίκων
ευγηρίας κά, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που ορίζονται στην
προκήρυξη. Η προκήρυξη έχει αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και
ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr)
και η υποβολή των αιτήσεων θα πραγμα-
τοποιείται μέσω https://opsan.mindev
.gov.gr.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθε-
στώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι
φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστη-
μένοι ή διατηρούν υποκατάστημα στην ελ-
ληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή
έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχε-
δίου και έχουν μία από τις ακόλουθες
μορφές: α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεται-
ρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ.), Αγροτικοί Συνε-
ταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟμΠ)
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί
Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμ-
πράξεις (ΑΕΣ), δ. κοινοπραξίες που

ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δη-
μόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και
θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει
ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκο-
πού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος απο-
κλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρε-
σιών και δεν επιχορηγείται η λειτουργία
τους με δημόσιους πόρους για το διάστη-
μα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώ-
σεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22 (άρθρο
22&25).

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα
στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφά-
λαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση,

με την προϋπόθεση ότι το 25% του ενι-
σχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει
καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήρι-
ξη ή παροχή. Τα ποσά ενίσχυσης δεν μπο-
ρούν να υπερβούν τα 3 εκατ. ευρώ για πο-
λύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και
όταν πρόκειται για ενισχύσεις της επιδό-
τησης leasing, καθώς και μεσαίες επιχει-
ρήσεις στη Θράκη, τα 5 εκατ. ευρώ για την
ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, τα
20 εκατ. ευρώ σε συνεργαζόμενες ή συν-
δεδεμένες επιχειρήσεις και τα 30 εκατ.
ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων
ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Kωδικοί Δραστηριότητας

είναι οι εξής: Ορυχεία-Λατομεία, Κλά-
δος παροχής νερού - επεξεργασίας λυ-
μάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δρα-
στηριοτήτων εξυγίανσης, Εκδόσεις, Πα-
ραγωγή ταινιών, Τεχνολογία Πληροφο-
ριών και Επικοινωνίας, Διαχείριση ακί-
νητης περιουσίας, Τομέας υγείας και
κοινωνικής μέριμνας, Δραστηριότητες
βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μου-
σείων και λοιπές πολιτιστικές δραστη-
ριότητες, Τομέας αθλητικών δραστηριο-
τήτων και δραστηριοτήτων διασκέδα-
σης και ψυχαγωγίας και Τομέας των άλ-
λων δραστηριοτήτων παροχής προσω-
πικών υπηρεσιών. 

Σε απόσταση αναπνοής από τη μείωση της ανεργίας
σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η οικονομία, κα-
θώς αρκεί ένα θετικό ισοζύγιο 60.000 προσλήψεων
από τον σημερινό αριθμό των ανέργων. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδά-
κη, η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα είναι συνε-
χής, παρά τις δυσμενείς προβλέψεις για την πορεία
της παγκόσμιας οικονομίας. Τον Νοέμβριο, ο δείκτης
της ανεργίας υποχώρησε στο 11,4%, έναντι 11,6% τον

Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης έπεσε στα χα-
μηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών και εφό-
σον υποχωρήσει και σταθεροποιηθεί σε μονοψήφιο
ποσοστό, τότε θα αρχίσει η συζήτηση για το «ξεπάγω-
μα» των τριετιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δη-
μόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2019 ο
δείκτης της ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 17,5% και
από τότε έχει μειωθεί κατά έξι εκατοστιαίες μονάδες. 
Καθοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω αποκλι-

μάκωση είναι η πορεία της οικονομίας κατά το α’ τρί-
μηνο, όπου αναμένεται σχετική στασιμότητα ή και μι-
κρή ύφεση. Ωστόσο, στο υπουργείο Εργασίας και
στην κυβέρνηση υπάρχει η αισιοδοξία ότι λόγω των
κατασκευών, των προγραμμάτων του Ταμείου Ανά-
καμψης και του τουρισμού και σε συνδυασμό με τα
προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-
σης, είναι θέμα κάποιων μηνών η υποχώρηση του
δείκτη κάτω από το 10%.

Κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Big deal για μικρομεσαίους
η «Επιχειρηματικότητα 360°»

Ενισχύσεις 3 έως 30 εκατ. ευρώ δίνει το πρόγραμμα  του νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση 

των Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκου Παπαθανάση 
- Ποιοι τομείς ευνοούνται
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νημόνιο κατανόησης για
την ίδρυση κέντρου του
Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυ-

ξης (ΟΟΣΑ) στην Κρήτη υπεγράφη
προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τη
συνάντηση του πρωθυπουργού με τον
γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας
Κόρμαν. Η ίδρυση του κέντρου, που
αποτελεί πρωτοβουλία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει
στόχο την ανάδειξη και την ανάλυση
πολιτικών για το Δημογραφικό και τη
μετανάστευση, ζητημάτων που αφο-
ρούν τη Διασπορά, καθώς και την αν-
τιμετώπιση των επιμέρους προκλήσε-
ων που αφορούν την αγορά εργασίας
και τον πληθυσμό.

Το νέο θεματικό κέντρο του ΟΟΣΑ
στην Κρήτη για τον πληθυσμό θα υπο-
στηρίξουν ενεργά ο Οργανισμός Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
ο Δήμος Χανίων και το Οικονομικό
Φόρουμ των Δελφών. Η συνεργασία
τους επισφραγίστηκε με μνημόνιο κα-
τανόησης που υπέγραψαν το βράδυ
της Δευτέρας σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Αθήνας ο γενικός γραμματέας του
ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, ο δήμαρχος
Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης
και ο πρόεδρος του Οικονομικού Φό-
ρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του μνημονί-
ου, ο ΟΟΣΑ, το Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών και ο Δήμος Χανίων ανα-
κοίνωσαν την καθιέρωση του Διε-
θνούς Συνεδρίου Κρήτης για τον Διά-
λογο για τον Πληθυσμό (International
Crete Conference for Dialogue on Po-
pulation), το οποίο θα πραγματοποιεί-
ται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις
του Κέντρου στην Κρήτη, καθώς και
μιας σειράς συνοδευτικών εκδηλώ-
σεων για τα επιμέρους ζητήματα που
αφορούν τις προτεραιότητές του.

Οι δύο πυλώνες 
των δραστηριοτήτων

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε κατά
τη διάρκεια της προχθεσινής εκδήλω-
σης, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ
τόνισε πως το Κέντρο Πληθυσμού του
ΟΟΣΑ στην Κρήτη θα αξιοποιήσει και
θα προωθήσει τις γνώσεις του Οργανι-
σμού σχετικά με τη δυναμική του πλη-
θυσμού και τη σύνδεσή του με την οι-
κονομική ανάπτυξη.

Αναδεικνύοντας έτι περαιτέρω τη
σπουδαιότητα του Κέντρου, ο Ματίας
Κόρμαν τόνισε πως θα χρησιμεύσει
ως κόμβος για την ανάπτυξη ικανοτή-
των, μάθησης και πολιτικού διαλόγου.

Ειδικότερα, σκιαγράφησε πως οι δρα-
στηριότητές του θα βασιστούν σε δύο
πυλώνες: το Ψηφιακό Παρατηρητήριο
Δυναμικής Πληθυσμού, το οποίο θα
παρακολουθεί τη μεταβαλλόμενη
σύνθεση και κατανομή των πληθυ-
σμών του κόσμου, και το Ετήσιο Συνέ-
δριο Κρήτης για τον Διάλογο για τον
Πληθυσμό, που θα φιλοξενηθεί στα
Χανιά, σε συνεργασία με το Οικονομι-
κό Φόρουμ Δελφών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο γενικός
γραμματέας του ΟΟΣΑ στις προκλή-
σεις του Δημογραφικού, αναφέροντας
ότι την τελευταία δεκαετία σημειώθη-
κε επιτάχυνση της γήρανσης του πλη-
θυσμού στις χώρες του ΟΟΣΑ, εκτι-
μώντας μάλιστα πως θα συνεχιστεί με
γρήγορο ρυθμό. Παράλληλα, διέβλε-
ψε πως οι περισσότερες οικονομίες

μεσαίου εισοδήματος και οι λιγότερο
αναπτυγμένες θα δουν τον πληθυσμό
τους σε παραγωγική ηλικία να αυξά-
νεται τις επόμενες δεκαετίες.

Μίλησε ακόμη για τη διάσταση της
μετανάστευσης στην οικονομία. «Η
μετανάστευση, αν γίνει σωστή διαχεί-
ριση, μπορεί να είναι επωφελής για τις
χώρες προέλευσης και προορισμού
των μεταναστών. Τα δεδομένα του ΟΟ-
ΣΑ δείχνουν ότι οι μετανάστες συνει-
σφέρουν περισσότερο στους φόρους
και τις κοινωνικές εισφορές απ’ ό,τι
λαμβάνουν σε ατομικά επιδόματα»,
ανέφερε.

Οι παρουσίες και 
η δήλωση Πικραμμένου

Το νήμα της πρωτοβουλίας αυτής
ξετύλιξε σε ομιλία του ο αντιπρόεδρος

της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμ-
μένος. «Πριν από ενάμιση χρόνο, κατά
την επίσημη επίσκεψή σας στην Ελλά-
δα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης πρότεινε τη δημιουργία θε-
ματικού Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Ελ-
λάδα με αντικείμενο τη μελέτη της
σχέσης πληθυσμού και οικονομίας.
Μου ανατέθηκε η ευθύνη να συντονί-
σω τα αρμόδια υπουργεία στις προ-
σπάθειές τους για την εκπλήρωση αυ-
τού του έργου», είπε ο Π. Πικραμμέ-
νος απευθυνόμενος στον γενικό
γραμματέα του ΟΟΣΑ.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση
έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρ-
μόδιος για την Οικονομική Διπλωμα-
τία, Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυ-
πουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Πα-
ναγιώτης Τσακλόγλου, η υφυπουργός
για τη Δημογραφική Πολιτική και την
Οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα, πρε-
σβευτές κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, οι
πρώην υπουργοί Τάσος Γιαννίτσης και
Γκίκας Χαρδούβελης και εκπρόσωποι
του Δήμου Χανίων.

Με πρωτοβουλία Μητσοτάκη υπεγράφη μνημόνιο με τον γ.γ. 
του Οργανισμού Ματίας Κόρμαν για την ίδρυση κέντρου 

με στόχο την ανάδειξη και την ανάλυση πολιτικών 
για το Δημογραφικό και τη μετανάστευση

Ο ΟΟΣΑ... έδωσε
στην Κρήτη ψήφο
εμπιστοσύνης



Γράφει ο Μιχάλης Μαστοράκης

Σ
ε καλό κλίμα συνεχίζονται οι
διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ
με την Enel για την εξαγορά
των assets της ιταλικής εται-

ρείας στη Ρουμανία, με νεότερες πλη-
ροφορίες της «Political» να σημει-
ώνουν πως υπάρχει πιθανότητα να δο-
θεί παράταση στις συζητήσεις για έναν
ακόμη μήνα, δηλαδή, ως τα τέλη Φε-
βρουαρίου. 

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Δεκεμ-
βρίου, η ΔΕΗ υπέγραψε Σύμβαση
Αποκλειστικότητας με την Enel, βάσει
της οποίας για το διάστημα ως τα τέλη
Φεβρουαρίου οι δύο εταιρείες πραγ-
ματοποιούν αποκλειστικές διαπραγ-
ματεύσεις με τελικό στόχο να καταλή-
ξουν σε συμφωνία. 

Πρόκειται για κίνηση που, αν κατα-
λήξει επιτυχώς, θα είναι κεφαλαι-
ώδους σημασίας όχι μόνο για τη ΔΕΗ
αλλά και σε εθνικό επίπεδο, καθώς η
ηλεκτρική εταιρεία της χώρας θα το-
ποθετηθεί σε έναν κρίσιμο ηλεκτρικό
διάδρομο με ιδιαίτερη σημασία στη
σημερινή συγκυρία. Για την ίδια τη
ΔΕΗ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρό-
κειται για πολύ μεγάλη εξέλιξη που θα
την καταστήσει σοβαρό περιφερειακό
«παίκτη» και σχεδόν θα διπλασιάσει
τα μεγέθη της. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
σοβαρό παραμένει το ενδεχόμενο να
απαιτηθούν ορισμένες μέρες ακόμα
πέραν της αρχικής πρόβλεψης για
ολοκλήρωση των συζητήσεων περί τα
τέλη Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα

ενεργοποιηθεί η option της παράτα-
σης ενός μήνα που έτσι κι αλλιώς είχε
προβλεφθεί κατά την υπογραφή της
αρχικής συμφωνίας, ενώ, την ίδια
στιγμή, πηγές με γνώση των διαπραγ-
ματεύσεων σημειώνουν αισιόδοξη
«νότα» ως προς την έκβαση. 

Ενδεικτικό του θετικού κλίματος
που επικρατεί είναι το ότι η διοίκηση
της ΔΕΗ έχει μεταθέσει χρονικά και
την παρουσίαση του επικαιροποιημέ-
νου στρατηγικού σχεδίου. Ο χρόνος
της ανακοίνωσης ήταν ο Δεκέμβριος.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες, η παρουσίαση στους αναλυτές θα
γίνει προς το τέλος του Φεβρουαρίου.
Και αυτό καθώς η διοίκηση της ΔΕΗ
θέλει να συμπεριλάβει και το γεγονός
της εξαγοράς -αν ολοκληρωθεί επιτυ-
χώς- των εταιρειών της Enel στη Ρου-
μανία. Σύμφωνα με πηγές, τα σενάρια
που έχει επεξεργαστεί η ΔΕΗ σε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο δείχνουν θετική
επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της
εταιρείας.

Τα οφέλη
Σύμφωνα με παράγοντες της αγο-

ράς και αναλυτές, αν επιτευχθεί συμ-
φωνία, τότε αυτό σημαίνει πως οι μέ-
τοχοι της ΔΕΗ, το ελληνικό Δημόσιο

και συνολικά η χώρα θα βγουν κερδι-
σμένοι στα εξής:
1) Ισχυρή γεωστρατηγική παρουσία

της Ελλάδας σε μια χώρα των Βαλκα-
νίων που γειτνιάζει με την Κεντρική
Ευρώπη. Η είσοδος της ΔΕΗ εξυπηρε-
τεί και τους στόχους της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής και της διπλω-
ματικής οικονομίας.
2)Μεγαλύτερη αξία για τους μετό-

χους της ελληνικής εταιρείας, καθώς
περιέρχονται στην ιδιοκτησία της (αν
ολοκληρωθεί η εξαγορά, η ΔΕΗ απο-
κτά και το μάνατζμεντ των εταιρειών)
περιουσιακά στοιχεία τα οποία σύμ-
φωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις υπο-
λογίζονται σε περίπου 1,2 με 1,3 δισ.
ευρώ.
3)Δυναμική τοποθέτηση της ΔΕΗ

αλλά και της χώρας στον λεγόμενο νό-
τιο ενεργειακό διάδρομο. Τα δίκτυα
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των
ευρωπαϊκών κρατών είναι διασυνδε-
δεμένα μεταξύ τους. Όπως και οι αγω-
γοί φυσικού αερίου. Η μεταφορά πο-
σοτήτων ενέργειας είτε σε ηλεκτρικό
ρεύμα είτε σε φυσικό αέριο από πηγές
μέσω της χώρας μας προς τα κράτη
της Κεντρικής Ευρώπης είναι κρίσι-
μης σημασίας για την απεξάρτηση από
το ρωσικό καύσιμο.
4)Η ανάπτυξη ΑΠΕ στη Ρουμανία

έχει μεγάλες προοπτικές. Η ΔΕΗ
αποκτά έτοιμα έργα ισχύος σχεδόν
600 μεγαβάτ, με αποτέλεσμα να δια-
μορφώνει ένα ανταγωνιστικότερο
καλάθι τιμών ρεύματος για τους πε-
λάτες της είτε στη Ρουμανία είτε
στην Ελλάδα.

ΤΤι εκτιμά η αγορά 
για τη διαρκώς 
πτωτική τιμή 
του φυσικού αερίου

Αν και η τρέχουσα εικόνα της αγοράς δεί-
χνει σοβαρά σημάδια αποκλιμάκωσης, με
τις τιμές φυσικού αερίου να σημειώνουν
ιστορικά χαμηλά εν καιρώ ενεργειακής κρί-
σης ύστερα από πάρα πολύ καιρό, εντούτοις,
στελέχη και αναλυτές της αγοράς διατηρούν
επιφυλάξεις για τη συνέχεια, υπογραμμί-
ζοντας ότι το σενάριο νέου ανοδικού σερί
παραμένει σοβαρό.

Το ψυχρό κύμα που θεωρητικά θα έρθει
τους επόμενους μήνες στην Ευρώπη, μια
ελαφρά μείωση της στάθμης στις ευρωπαϊ-
κές αποθήκες και το μικρό premium που
δίνουν οι Ασιάτες, προσελκύοντας ήδη κά-
ποια φορτία προς την Κίνα, είναι οι λόγοι πί-
σω από την αναστροφή της πτωτικής τάσης.
Ένας συνδυασμός παραγόντων που δίνει
στους traders το πάτημα που ψάχνουν,
προκειμένου να κρατούν τις τιμές μεταξύ
70-80 ευρώ/MWh (74,80 χθες), «παίζον-
τας» περισσότερο με την προσδοκία, αφού
επί της ουσίας δραστική αλλαγή συνθηκών
δεν υπάρχει.

Ένα μείγμα ωστόσο δεδομένων, το οποίο
εκμεταλλεύονται μεγάλοι διεθνείς παίκτες,
δείχνει να εμποδίζει την περαιτέρω πτώση.
Εκτός της σταδιακής αύξησης της ζήτησης
από την Ασία λόγω του ανοίγματος της Κίνας,
η Ευρώπη αρχίζει να καίει και μέρος από το
αέριο στις αποθήκες της. Από τα επίπεδα ρε-
κόρ των 95,50% στα μέσα Νοεμβρίου, η πλη-
ρότητα φαίνεται να έχει πέσει στο 83,50%.

Η αστάθεια θα συνεχίσει να δίνει τον τόνο
στην ενεργειακή αγορά και το 2023. Αν και
τιμές 70-80 ευρώ είναι 40% χαμηλότερες
από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή (120-130) και
για χειμώνα δεν θεωρούνται υψηλές, ανα-
λυτές και στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι
το 2023 θα είναι μια χρονιά έντονου volatility.

Μ. Μ.
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Με καλούς οιωνούς 
προχωρούν 

οι διαπραγματεύσεις 
ΔΕΗ - Enel για το deal 

της Ρουμανίας

Φεβρουάριο
ο «γάμος»!
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Σ
ε 3 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα
πρόστιμα που έχουν επιβλη-
θεί για αισχροκέρδεια το τε-
λευταίο διάστημα, όπως ανέ-

φερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή, Σω-
τήρης Αναγνωστόπουλος.

«Τα πρόστιμα τα οποία έχουν μπει
είναι κοντά στα 3 εκατ. ευρώ όλο αυ-
τό το χρονικό διάστημα, τα οποία φυ-
σικά πληρώνονται», σημείωσε ο κ.
Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην
ΕΡΤ. Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι είναι
εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν
υπάρχει από πλευράς επιχειρήσεων
προσφυγή στα δικαστήρια σχετικά
με την επιβολή τους, «αφού οι διατά-
ξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο
παρερμηνείας άρα και δικαστικών
διεκδικήσεων». Όπως εξήγησε,
«προσπαθούμε να εμποδίσουμε και
να αντιμετωπίσουμε τις υπερβολικές
ανατιμήσεις που δεν δικαιολογούν-
ται από την κατάσταση και εκείνες
που θα μείνουν μετά το πληθωριστι-

κό κύμα. Οι ανατιμήσεις που οφεί-
λονται σε αισχροκερδείς πρακτικές
είναι το αντικείμενο της ελεγκτικής
μας δουλειάς».

Ανατιμήσεις
Σχετικά με τις νέες ανατιμήσεις στα

ράφια από την αρχή της χρονιάς, ο γγ
Εμπορίου επεσήμανε πως προς το πα-
ρόν υπάρχουν ενδείξεις ανατιμήσεων
στην αγορά και μένει να επιβεβαι-
ωθούν. Έχουν ήδη παρατηρηθεί μι-
κρές ανατιμήσεις πρωτίστως στην κα-
τηγορία των τροφίμων αλλά και σε κά-
ποια απορρυπαντικά, όπως είπε. «Ελ-
πίζουμε ότι με τη σταδιακή αποκλιμά-
κωση των τιμών ενέργειας και του
πληθωρισμού θα αποτραπούν τους
επόμενους μήνες», συμπλήρωσε.

Σαρακοστιανά
«Θα κάνουμε όσα “καλάθια νοικο-

κυριού” χρειαστεί κι όσα αντέχει η οι-
κονομία», ανέφερε σχετικά με το «κα-

λάθι του νοικοκυριού» και το εάν θα
δημιουργηθούν επιπλέον το επόμενο
διάστημα. Έτσι, σύμφωνα με τον κ.
Αναγνωστόπουλο, πέρα από το «κα-
λάθι» για την περίοδο της Σαρακο-
στής που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι,
επίσης εξετάζεται η δημιουργία «πα-
σχαλινού καλαθιού» στο μοντέλο
που δημιουργήθηκε το «καλάθι των
Χριστουγέννων». Στο μεταξύ, ενώ
σήμερα μπαίνουμε στην 11η εβδομά-
δα «καλαθιού του νοικοκυριού»,
εξετάζεται ο τρόπος ώστε να συμπε-
ριλαμβάνονται στις λίστες περισσό-
τερα επώνυμα προϊόντα και να
υπάρξει και σε αυτά συγκράτηση των
ανατιμήσεων. Όσο, μάλιστα, το εισό-
δημα των καταναλωτών συνεχίζει να
πιέζεται και επιπλέον οι αυξήσεις σε
μια σειρά από βασικά αγαθά δεν
φαίνεται να σταματούν, τουλάχιστον
τους πρώτους μήνες του 2023. Όπως
επισημαίνεται από το υπουργείο Ανά-
πτυξης, υπάρχει επιθυμία από την εγ-
χώρια βιομηχανία να συμμετάσχει στο

«καλάθι». Την προηγούμενη εβδομάδα
έγινε τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας του
υπουργείου με τον Σύνδεσμο Ελληνι-
κών Βιομηχανιών Τροφίμων όπως και
επίσης αντίστοιχα με τα σουπερμάρ-
κετ, ενώ οι σχετικές συζητήσεις συνε-
χίζονται και την τρέχουσα εβδομάδα.

«Στόχος είναι χωρίς να πειραχθεί ο
βασικός μηχανισμός του “καλαθιού”
να δώσουμε τη δυνατότητα στις βιο-
μηχανίες και στα σουπερμάρκετ να
μας προσφέρουν σε καλύτερες τιμές
περισσότερα επώνυμα προϊόντα», ση-
μείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδω-
νις Γεωργιάδης.

Πρόστιμα 3 εκατ. ευρώ 
για αισχροκέρδεια

Έρχονται αυξήσεις 
σε τρόφιμα και
απορρυπαντικά, αλλά 
και νέα εποχικά «καλάθια
του νοικοκυριού» 

Το φράγμα των 50 δισ. ευρώ έσπασαν για πρώ-
τη φορά στην ιστορία οι ελληνικές εξαγωγές με
βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το διά-
στημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, επίδοση κα-
τά 25,6% υψηλότερη από τα 39,9 δισ. ευρώ που
ήταν η προηγούμενη καλύτερη επίδοση κατά το
έτος 2021. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά
στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξα-
γωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ,

ρεκόρ σημείωσαν και οι εισαγωγές ξεπερνώντας
τα 85 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, για τον μήνα Νοέμ-
βριο του 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώ-
θηκε στο ποσό των 4.739,9 εκατ. ευρώ έναντι
3.936,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021,
με την αύξηση να ανέρχεται σε 803,8 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 20,4%. 

Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 8.492,8 εκατ. ευρώ
έναντι 6.879,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2021,
με την αύξησή τους να ανέρχεται σε 1.613,7 εκατ.,

δηλαδή 23,5%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρου-
σίασε έλλειμμα ύψους 3.752,9 εκατ., αυξημένο
κατά 809,9 εκατ., δηλαδή 27,5% συγκριτικά με τον
Νοέμβριο του 2021. Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση του ΣΕΒΕ, εξετάζοντας τις εμπορευ-
ματικές συναλλαγές άνευ πετρελαιοειδών, οι
εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 3.191,5 εκατ. ευρώ
τον Νοέμβριο του 2022 έναντι 2.796,4 εκατ. τον
Νοέμβριο του 2021, με την αύξηση να ανέρχεται
σε 395,1 εκατ., δηλαδή 14,1%.

ΣΕΒΕ: Το φράγμα των 50 δισ. ευρώ έσπασαν οι εξαγωγές στο 11μηνο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τ
ην επιτυχημένη «συνταγή»
του 2022 προτίθεται να ακο-
λουθήσει η ελληνική Πολι-
τεία και τη φετινή σεζόν,

δρομολογώντας μια σειρά από καίριες
παρεμβάσεις ώστε να διατηρήσει τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της προηγού-
μενης αλλά και να διαμορφώσει νέα.

Παρά τις αλλεπάλληλες προκλή-
σεις, το ελληνικό τουριστικό προϊόν
έδειξε ιδιαίτερη δυναμική εισφέρον-
τας στην ελληνική οικονομία με 18 δισ.
ευρώ, ενισχύοντας τη μέση ελληνική
οικογένεια, την πρωτογενή παραγωγή
και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας σε συνάντηση που είχε με
δημοσιογράφους επεσήμανε πως η
δουλειά στο υπουργείο είναι συνεχής
και ο σχεδιασμός για την επόμενη μέ-
ρα διαρκώς επικαιροποιείται, ενώ
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το
2023 θα είναι μια επίσης επιτυχημένη
χρονιά.

Σεζόν 365 ημερών
Βασικός στόχος παραμένει η έγκαι-

ρη έναρξη της τουριστική σεζόν -και
φέτος- περί τα μέσα Μαρτίου, συνυ-
πολογίζοντας το Πάσχα Ορθοδόξων
και Καθολικών. Παράλληλα, το μεγάλο
στοίχημα εξακολουθεί να βρίσκεται
στην επιμήκυνση της σεζόν προκειμέ-
νου να καταστεί το ελληνικό προϊόν
βιώσιμο, 365 μέρες τον χρόνο, ώστε
να αναδειχτούν εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, οι οποίες μπορούν να ει-
σφέρουν ουσιαστικά στην ελληνική
οικονομία.

Τα mega deals που έχει ήδη επιτύ-
χει η Ελλάδα αλλά και τα επόμενα που
δρομολογεί, με τις μεγάλες αεροπορι-
κές εταιρείες και τους tour operators,

επιχειρούν και αυτά να συνδράμουν
στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία
του τουρισμού, προσβλέποντας μάλι-
στα σε τουρίστες μεγαλύτερης ηλικίας
με αντίστοιχα μεγαλύτερη αγοραστική
δυνατότητα.

Οι υπερατλαντικές πτήσεις θα ξεκι-

νήσουν αρχές Μαρτίου με τις ήδη
γνωστές Delta, American και United,
οι οποίες ενίσχυσαν το πτητικό τους
πρόγραμμα από την περασμένη σε-
ζόν, ενώ στα νέα deals θα προστεθεί
και η Air Transat, η οποία επανέρχε-
ται και θα συνδέσει την Ελλάδα με τον

Καναδά από την ερχόμενη άνοιξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό
ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα
1.308,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του
2022 έναντι πλεονάσματος 1.202,9
εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο της τελευ-
ταίας προ πανδημίας χρονιάς, ενώ οι
ταξιδιωτικές εισπράξεις και η εισερ-
χόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθη-
καν κατά 3,3% και κατά 28,6% τον
Οκτώβριο του 2022 έναντι του αντί-
στοιχου μήνα του 2019.

Με 125.000 νέα vouchers θα «τρέξει» στα τέλη
του Ιανουαρίου η νέα κλήρωση του προγράμματος
«Τουρισμός για όλους» με στόχο να ενισχυθεί η
εσωτερική κίνηση, στηρίζοντας έτσι καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους εναλλακτικούς και μη προορι-
σμούς. 

Κάθε άυλος ψηφιακός λαχνός αντιστοιχεί σε 150
ευρώ και οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα ξοδέψουν
σε πολλά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα μέ-
χρι και την 1η Ιουνίου, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις

του κλάδου πριν από την υψηλή τουριστική ζήτηση.
Ο εγχώριος τουρισμός ευνοήθηκε από το πρό-

γραμμα και ψηλά στην προτίμηση των ταξιδιωτών
βρέθηκαν η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννη-
σος, η Αττική και η Θεσσαλία, ενώ στον θετικό αντί-
κτυπο προστέθηκαν περιοχές της Δυτικής Ελλά-
δας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και
του Βόρειου Αιγαίου. 

Ξεχωριστή θέση κατείχαν και μεγάλες πόλεις,
όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, αλλά και πιο

εναλλακτικοί προορισμοί,  όπως το Τολό, τα
Ιωάννινα, η Αιδηψός, η Θάσος, τα Καλάβρυτα
και η Καστοριά.

Στην απορρόφηση κονδυλίων ανά περιφέρεια,
με βάση τον αριθμό των συναλλαγών, πρώτη ήρθε
η Κεντρική Μακεδονία και ακολούθησαν η Πελο-
πόννησος, η Αττική, η Θεσσαλία και η Ήπειρος,
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας σε συνάντηση που είχε με
δημοσιογράφους.

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Καλοτάξιδο»
και το 2023

Με την επιτυχημένη συνταγή του προηγούμενου 
έτους θα πορευτεί ο τουρισμός, σύμφωνα 

με τον υπουργό Βασίλη Κικίλια

Νέα κλήρωση τον Ιανουάριο για το «Τουρισμός για όλους»
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εταξύ 751 και 780 ευρώ
αναμένεται να κυμανθεί ο
νέος κατώτατος μισθός, ο
οποίος και θα ισχύσει από

τις αρχές Απριλίου, όπως έχει δε-
σμευτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. 

Οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται
να ξεκινήσουν άμεσα προκειμένου να
ακολουθηθεί η διαδικασία που προ-
βλέπεται προκειμένου να αυξηθεί ο
κατώτατος μισθός, σύμφωνα με τις
εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με αυτήν, τις προσεχείς
μέρες θα εκκινήσει η διαδικασία ανα-
προσαρμογής του κατώτατου μισθού
με πρώτο βήμα την πρόσκληση που θα
απευθύνει η τριμελής επιτροπή στους
φορείς διαβούλευσης αλλά και τη νο-
μοθετική διάταξη που θα φέρει στη
Βουλή το υπουργείο Εργασίας για το
νέο χρονοδιάγραμμα.

Όπως προβλέπεται, επιστημονικά
ινστιτούτα, η Τράπεζα της Ελλάδος, το
ΙΟΒΕ και οι φορείς των εργοδοτών και
των εργαζομένων θα κληθούν να
υποβάλουν τις εκθέσεις τους στο ΚΕ-
ΠΕ. Αμέσως μετά και σίγουρα το πρώ-
το 15ήμερο του Μαρτίου θα παραδο-
θεί στον υπουργό Εργασίας το σχετι-
κό πόρισμα, με βάση το οποίο θα γίνει
η τελική εισήγηση και θα παρουσια-
στεί στο υπουργικό συμβούλιο.

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός θα
κάνει τις τελικές ανακοινώσεις, κάτι
που εκτιμάται ότι θα συμβεί πριν από
το τέλος Μαρτίου, έτσι ώστε τα λογι-
στήρια να έχουν έναν ικανό χρόνο για
να προχωρήσουν στις αναπροσαρμο-
γές μισθών εκεί που απαιτείται.

Θα επηρεάσει 650.000 μισθωτούς
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο νέος

κατώτατος μισθός θα επηρεάσει τις
αποδοχές 650.000 μισθωτών του
ιδιωτικού τομέα από την 1η Απριλίου.

Ας δούμε τα σενάρια που υπάρχουν
αυτήν τη στιγμή στο τραπέζι:
� Το πρώτο θέλει τον κατώτατο μισθό
να διαμορφώνεται στα επίπεδα των
751 ευρώ, κάτι που ίσχυε και πριν από
τα μνημόνια. Αν αυτό συμβεί, τότε θα
πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως
του 5,3%. Να σημειωθεί ότι σήμερα εί-
ναι στα 713 ευρώ και θα αυξηθεί κατά
38 ευρώ τον μήνα.

� Το δεύτερο σενάριο θέλει η αύξηση
να είναι στο 8% και τον νέο κατώτατο
μισθό να διαμορφώνεται στα 770 ευ-
ρώ, αυξημένο κατά 57 ευρώ.
� Και το τελευταίο σενάριο θέλει την
αύξηση να είναι στα 67 ευρώ τον μήνα
και τον τελικό κατώτατο μισθό να φτά-
νει τα 780 ευρώ, ποσοστιαία άνοδο
9,4%, όσο περίπου αναμένεται να κλεί-
σει και ο μέσος πληθωρισμός το 2022.

Να σημειωθεί ότι μαζί με τον κατώ-
τατο θα αναπροσαρμοστούν αυτομά-
τως και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ, μετα-
ξύ των οποίων βέβαια και το επίδομα
ανεργίας.

Μέτρα στήριξης ζητούν 
οι εργοδότες

Την ίδια στιγμή ο επιχειρηματικός
κόσμος θέλει αντίβαρα απέναντι σε
μια νέα πιθανή αύξηση του κατώτα-

του μισθού. Ένα από αυτά είναι η επι-
πλέον ασφαλιστική ελάφρυνση των
επιχειρήσεων, μια και θα τις βοηθού-
σε προκειμένου να ανταπεξέλθουν
στο αυξημένο μισθολογικό και μη μι-
σθολογικό κόστος, όπως τουλάχι-
στον επισημαίνουν εκπρόσωποι των
εργοδοτών.

Παράλληλα, ζητούν την κατάργηση
του τέλους επιτηδεύματος αλλά και το
«πάγωμα» της επικείμενης αύξησης
κατά περίπου 9% στις εισφορές 1,2
εκατομμυρίων ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, αυτοαπασχολούμενων και
αγροτών.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των μικρο-
μεσαίων (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) έχουν μια
πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτη-
μα του κατώτατου μισθού, καθώς θε-
ωρούν ότι η αύξησή του θα βελτιώσει
την αγοραστική δύναμη των νοικοκυ-

ριών και εντέλει θα επιστρέψει στην
κατανάλωση. Ωστόσο, ζητούν από την
κυβέρνηση επιπλέον μέτρα στήριξης
για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο
μη μισθολογικό κόστος αλλά και την
ενεργειακή κρίση.

Τέλος, η ΓΣΕΕ από την πλευρά της
διεκδικεί την επαναφορά των δια-
πραγματεύσεων στους κοινωνικούς
εταίρους και την αύξηση του κατώτα-
του μισθού στα 850 ευρώ.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος
«Μέσα σε 16 μήνες θα έχουμε

τρεις φορές αύξηση του κατώτατου
μισθού. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό
στη χώρα», επεσήμανε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου σε τηλεοπτική συνέντευξή του
στο Mega, υπογραμμίζοντας πως σε
διάστημα λιγότερο από 16 μήνες έρ-
χεται η τρίτη αύξηση του κατώτατου
μισθού. Υπογράμμισε επίσης πως
δεν πρόκειται για προσχηματική κί-
νηση, αλλά «θα είναι μια αύξηση πο-
λύ ουσιαστική που θα ενισχύσει τα
εισοδήματα». 

Έρχεται η τρίτη αύξηση σε 16 μήνες 
Κ Α Τ Ω Τ Α Τ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ο Σ

Τα τρία σενάρια για τα ποσά - Οικονόμου: 
«Η αύξηση θα είναι πολύ ουσιαστική, 

θα ενισχύσει τα εισοδήματα»



Στην παύση των ενεργειών συγχώνευσης
με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προ-
χωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, κατόπιν απόφα-
σης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παγκρή-
τιας Τράπεζας, «η απόφαση αυτή οφείλεται
στην άρνηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Χανίων να έλθει σε συνεννόηση με την Παγ-
κρήτια Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικα-
σίας συγχώνευσης». Σημειώνεται πως στα
μέσα Δεκεμβρίου ο πρόεδρος της Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας Χανίων Μιχάλης Μαρακά-
κης, μιλώντας στην εφημερίδα «Χανιώτικα
Νέα», είχε αναφέρει πως «δεν είμαστε διατεθειμένοι να επαναδιαπραγματευθούμε με την Παγκρήτια Τράπεζα.
Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στη διοίκησή της».
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εν μπορούσε να κάνει κα-
λύτερο ξεκίνημα τη φετι-
νή χρονιά το ελληνικό
χρηματιστήριο, καθώς

μέχρι στιγμής ο Γενικός Δείκτης ενι-
σχύεται πάνω από 3,5%. Αυτό που
διαφαίνεται για την ώρα είναι πως οι
ξένοι θεσμικοί κινούνται με τη λογι-
κή του «January Effect», που σημαί-
νει πως έχουν ξεκινήσει να χτίζουν
θέσεις σε μετοχές και δείχνουν
προτίμηση στις τράπεζες και σε τίτ-
λους που υποαπέδωσαν την προ-
ηγούμενη χρονιά. Η δραστηριοποί-
ηση διεθνών επενδυτικών κεφαλαί-
ων αποδεικνύεται από την αύξηση
της αξίας των συναλλαγών. Τεχνικά,
ο Γενικός Δείκτης αναρριχήθηκε με
συνοπτικές διαδικασίες πάνω από
τις 930, 940, 950 και 960 μονάδες
και κοιτά πλέον με αξιώσεις προς τις

1.000 μονάδες. Βεβαίως, δεν απο-
κλείεται κάποια διορθωτική κίνηση
λόγω της ανοδικής αντίδρασης στις
προηγούμενες έξι συνεδριάσεις,
ωστόσο το momentum παραμένει

θετικό. Εγχώριοι αναλυτές επιση-
μαίνουν πως αποτελεί πρόκληση η
υπέρβαση των υψηλών οκταετίας,
οπότε πιθανώς να υπάρξει συσσώ-
ρευση στα παρόντα επίπεδα.

ΔΑΑ: Αύξηση 84,1% 
στην επιβατική κίνηση

Στα 22,73 εκατ. ταξιδιώτες ανήλθε η συνο-
λική επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών το 2022, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 84,1% σε σύγκριση με το 2021 και
μείωση κατά 11,1% σε σύγκριση με το 2019.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία του «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε σύγ-
κριση με το 2021 οι επιβάτες εσωτερικού αυ-
ξήθηκαν κατά 60,3% και οι διεθνείς επιβάτες
κατά 98,3%, αλλά υστέρησαν σε σχέση με το
2019 κατά 4,7% και 13,9% αντίστοιχα.

Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος
νέος διευθύνων σύμβουλος
των Συγκοινωνιών Αθηνών

Το Υπερταμείο ανακοίνωσε την ανάληψη
καθηκόντων από τον Γιώργο Σπηλιόπουλο
ως CEO του Ομίλου ΟΑΣΑ, με ισχύ από
9/1/2023, στη θέση της Ίριδας Αντωνοπού-
λου, η οποία διετέλεσε μεταβατική CEO του
ομίλου από τις 22/12/2021 έως τις 9 Ιανουαρί-
ου 2023. Ο κ. Σπηλιόπουλος είναι χημικός
μηχανικός, PhD, με μακροχρόνια εμπειρία
στις εταιρείες Barilla και Procter & Gamble
στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ελβετία, στις
οποίες σημείωσε ρεκόρ ταχείας ανάπτυξης,
γεωγραφικής επέκτασης και επιτυχημένης
ανάπτυξης και υλοποίησης έργων εταιρικού
μετασχηματισμού.

ΟΛΠ: Αυξημένες
αναμένονται οι προσεγγίσεις
κρουαζιερόπλοιων

Δυναμική φαίνεται να είναι στο σύνολό της
η φετινή χρονιά για τον κλάδο της κρουαζιέ-
ρας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς σύμφωνα
με τις προκρατήσεις του Οργανισμού Λιμέ-
νος Πειραιώς αναμένονται 786 προσεγγίσεις
κρουαζιερόπλοιων και αύξηση 16% στις συ-
νολικές αφίξεις σε σχέση με το 2022, όπου
είχαν ήδη ξεπεραστεί τα προ πανδημίας επί-
πεδα. Αύξηση αναμένεται φέτος και στις αφί-
ξεις αποεπιβίβασης (homeport) κατά 5% στο
λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με το 2022.

Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 
PPA που θα παράγεται από τέσσερα φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα στην Ιταλία υπέγραψαν η Mytili-
neos και η Statkraft, όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα
φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στις περιοχές
Εμίλια Ρομάνια, Λάτιο και Καμπανία, συνολικής
δυναμικότητας 63 MW. Όλα τα έργα έχουν ανα-
πτυχθεί και βρίσκονται επί του παρόντος σε φά-
ση κατασκευής από τη Mytilineos. Η Ημερομη-
νία Εμπορικής Εκμετάλλευσης (COD) για καθέ-
να από τα έργα αναμένεται σταδιακά κατά τη

διάρκεια ολόκληρου του 2023 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Οι ξένοι κάνουν παιχνίδι στο χρηματιστήριο

Mytilineos: Δεκαετή συμφωνία πώλησης ηλεκτρισμού στην Ιταλία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Ναυάγιο» στη συγχώνευση Παγκρήτιας με Συνεταιριστική Χανίων
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Στις εταιρείες με το
καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον η Intrum Intracom Defense: Νέα

σύμβαση $10,2 εκατ. 
με τη Raytheon

Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε την
ανάθεση νέας σύμβασης από τη Raytheon
Missiles & Defense, ύψους 10,2 εκατ. δολα-
ρίων, που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρο-
νικών υποσυστημάτων του πυραύλου ESSM
(Evolved Sea Sparrow Missile) Block-2. Με
αυτή τη νέα ανάθεση, η IDE επεκτείνει την
επιτυχημένη συνεργασία της με τη
Raytheon στο πρόγραμμα συνεργασίας ES-
SM του NATO.

Νέα αναβάθμιση 
του ασφαλιστικού ομίλου 
Euroins από τη Fitch

Για δεύτερη φορά σε χρονικό διάστημα μι-
κρότερο του εξαμήνου, ο οίκος πιστοληπτι-
κής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την αξιο-
πιστία του ασφαλιστικού ομίλου Euroins
στον οποίο ανήκει και η Euroins Ελλάδας. Ο
κορυφαίος οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings
αναβάθμισε σε «σταθερές» τις προοπτικές
του Euroins Insurance Group (EIG) που είναι
ο ασφαλιστικός κλάδος του Eurohold Group,
του μεγαλύτερου ομίλου συμμετοχών στη
Βουλγαρία. 

Ο οίκος Fitch αξιολόγησε τη χρηματοοικο-
νομική ισχύ του ασφαλιστικού ομίλου Eu-
roins Insurance Group (EIG) με B+, αλλάζον-
τας ταυτόχρονα και τις προοπτικές του σε
«σταθερές». 

Η νέα σταθερή προοπτική αντανακλά όχι
μόνον την ανάπτυξη των αποθεματικών αλλά
και την προσδοκία βελτίωσης στην αξιολόγη-
ση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μον-
τέλου του ομίλου. Όπως αναφέρει στην έκθε-
σή του ο οίκος Fitch, έχει βελτιωθεί η επάρ-
κεια των αποθεματικών της EIG κατά το πρώ-
το εξάμηνο του 2022, ενώ αναμένει νέα αύ-
ξηση με το κλείσιμο του 2022.

Ξενοδοχείο στη Μήλο
εξαγόρασαν Prodea και Invel

Intracom: Επαναληπτική ΓΣ 
στις 16/1 

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 9
Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Β’ κτιριακό
συγκρότημα της εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o
χλμ λεωφ. Μαρκόπουλου, κτίριο Β7) η Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέ-
λευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπρο-
σώπου, 27 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά
33.009.550 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος
ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλαδή, το
39,49% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρεί-
ας. Επειδή δεν επετεύχθη η κατά νόμο απαιτούμενη
απαρτία, η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάτα-
ξης ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας.
Προς τούτο, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέ-
ου σε επαναληπτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 16 Ια-
νουαρίου 2023 και ώρα 11.00 πμ στον ίδιο τόπο, χω-
ρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Η Intrum, εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων,
αναγνωρίζεται και πιστοποιείται για πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα ως Great Place to Work Certi-
fied™ company στην κατηγορία «250+ εργαζό-
μενοι», ύστερα από αναλυτική αξιολόγηση από
τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great
Place to Work® Hellas. Η σημαντική αυτή διά-
κριση, που έρχεται μέσα σε τρία χρόνια δρα-
στηριοποίησης της Intrum στην ελληνική αγο-
ρά, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να λειτουρ-
γεί σύμφωνα με τα πρότυπα ενός σύγχρονου
εργασιακού περιβάλλοντος και με άξονα τις
αξίες του Ομίλου Intrum, επισημαίνει η εται-
ρεία σε σχετική ανακοίνωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Alpha Αστικά Ακίνητα:
Αποχώρησε η εσωτερική
ελέγκτρια
Η Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ ανακοίνωσε ότι η
εσωτερική ελέγκτρια της εταιρείας Χριστίνα
Εξάρχου αποχωρεί οικειοθελώς από την εταιρεία
στις 10 Ιανουαρίου 2023. Η εταιρεία μέσω των αρ-
μοδίων οργάνων της και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου αυτής βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτη-
σης νέου εσωτερικού ελεγκτή και θα προβεί σε
νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα.

Η
Prodea Investments και η Invel Real
Estate ανακοίνωσαν την απόκτηση του
ξενοδοχείου White Coast Pool Suites,
ενός πεντάστερου, πολυτελούς ξενοδο-

χείου στη Μήλο, η οποία ψηφίστηκε ως το καλύτε-
ρο νησί στον κόσμο το 2021 στο πλαίσιο της έρευνας
των World’s Best Awards 2021 που οργάνωσε η κο-
ρυφαία αμερικανική ταξιδιωτική έκδοση «Travel +
Leisure». Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στην πα-
ραλία Σαρακήνικο και έχει 30 σουίτες, η καθεμία εκ
των οποίων διαθέτει ιδιωτική πισίνα και υπέροχη
θέα στη θάλασσα. Η Prodea και η Invel θα επενδύ-
σουν περαιτέρω αναπτυξιακά κεφάλαια στο ξενο-
δοχείο, προκειμένου να το επεκτείνουν και να το
καταστήσουν ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία του
Αιγαίου με δωμάτια με ιδιωτική πισίνα, δίνοντας,
παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της
φυσικής ομορφιάς του κυκλαδίτικου τοπίου.
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Ένας «ζαβολιάρης» 
στον ΠΑΟΚ

Γράφει ο Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
ΠΑΟΚ απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή από αυτούς που

στα ρομαντικά χρόνια του ποδοσφαίρου θα έφερε τον τίτ-

λο «ζαβολιάρης της αλάνας». Ο Τάισον Μπαρσέλος

Φρέντα, 34 ετών, έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τα τυπικά και

για να υπογράψει για ενάμιση χρόνο στον «δικέφαλο» και να

υπενθυμίσει στους λάτρεις της μπάλας ότι, εκτός από το συνεχές

τρέξιμο, υπάρχει και η ποδοσφαιρική καλλιτεχνία. Και ο Τάισον

κουβαλάει μπόλικη στα παπούτσια του.

Ο Τάισον, μικρός το δέμας (1μ.72), συστήθηκε στο ελληνικό κοι-

νό στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την ουκρανική Μέταλιστ το

2012. Ο Ολυμπιακός του Ερνέστο Βαλβέρδε είχε νικήσει 1-0 στην

Ουκρανία, έχασε 2-1 στο «Καραϊσκάκης» και αποκλείστηκε. Ο

Τάισον είχε μαγέψει με την απόδοσή του. Έκανε απόσβεση τα 6

εκατ. ευρώ που έδωσε η Μέταλιστ για να τον αποκτήσει από την Ιν-

τερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε. Το μέλλον του ήταν προγραμμέ-

νο, θα πήγαινε στην Ντιναμό Κιέβου ή τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μπήκε

«σφήνα» η Τσέλσι, αλλά ο Ουκρανός ολιγάρχης Ρινάτ Αχμέτοφ

αύξησε το ποσό στα 20 εκατ. ευρώ και τον πήρε στο Ντόνετσκ.

Εκείνη τη χρονιά, οι Βραζιλιάνοι τον θεωρούσαν «Μέσι της Βραζι-

λίας». Από εκεί και πέρα τον ανέλαβε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πα-

τέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητή του ΠΑΟΚ. Στα χέρια

του έπαιξε μπάλα υψηλών προδιαγραφών, οι Ουκρανοί τού πρό-

τειναν να πάρει υπηκοότητα για να παίξει εκεί, αλλά το 2016 πρό-

λαβε ο τότε προπονητής της εθνικής Βραζιλίας Τίτε και τον κάλε-

σε στην ομάδα, όπως και για το Μουντιάλ της Ρωσίας. Έχει τέσσε-

ρις συμμετοχές με τη «σελεσάο».

Το 2021 ο Τάισον επέστρεψε στην Ιντερνασιονάλ με πολύ λιγό-

τερα χρήματα από ό,τι του πρόσφεραν ομάδες από την Αγγλία και

την Ισπανία. Η ζωή κυλούσε ωραία στο Πόρτο Αλέγκρε, όταν η Ιν-

τερνασιονάλ αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και άρχισε να

«ελευθερώνει» παίκτες. Έτσι, ο Τάισον ήρθε στον ΠΑΟΚ, με προ-

ξενητή τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Στον ΠΑΟΚ θα είναι το κλασικό

«10», έστω και αν σχεδόν σε όλα τα ματς της καριέρας του έπαιξε

αριστερό εξτρέμ, αν και δεξιοπόδαρος.

Ο Τάισον το 2018 έζησε έναν εφιάλτη, όταν απήγαγαν τη μητέρα

του Ροζαγκέλα. Της πρόσφεραν λουλούδια, αυτή τα πήρε, την έμ-

πασαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Σήμανε συναγερμός και

την ίδια μέρα εντοπίστηκαν οι τέσσερις απαγωγείς.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος 
αρτίστας Τάισον, με μεγάλη

καριέρα στη Σαχτάρ, έρχεται
αύριο για τον «δικέφαλο»



Μ
αθήματα φιλίας παρέδωσε
ο Νοτιοκορεάτης αθλητής
του τάε κβον ντο και «χρυ-

σός» Ολυμπιονίκης Μουν Ντάε
Σουνγκ, με τον οποίο ο αδικοχαμέ-
νος «ασημένιος» Ολυμπιονίκης
Αλέξανδρος Νικολαΐδης είχε τεθεί
αντιμέτωπος στον τελικό των Ολυμ-
πιακών Αγώνων της Αθήνας το
2004. Ήρθε στην Ελλάδα, άφησε
μερικά λουλούδια στον τάφο του
μεγάλου του αντιπάλου αλλά πρω-
τίστως φίλου του και είπε: «Με τον
Αλέξανδρο είχαμε μια δυνατή σχέ-
ση, για μεγάλο διάστημα. Αγαπούσε την Κορέα, όπως και εγώ αγαπώ την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σαν δεύτε-
ρη πατρίδα μου. Λυπάμαι πολύ που άργησα να έρθω. Ήμασταν δεμένοι, είχαμε μια πολύ δυνατή σχέση». Σε
εκείνο τον τελικό του 2004, όταν ο Νοτιοκορεάτης νίκησε τον Αλέξανδρο, το κοινό άρχισε να τον αποδοκιμά-
ζει. Και τότε ο Αλέξανδρος τον κράτησε αγκαλιά και προέτρεψε το κοινό να τον χειροκροτήσει.

Στον τάφο του Αλέξανδρου ο Ντάε Σουνγκ Γίνε, παιδί μου, ατζέντης
Σύμφωνα με την παγκόσμια συνομοσπονδία

ποδοσφαίρου, τη FIFA, τα κέρδη για τους ατζέν-
τηδες το 2022 άγγιξαν σχεδόν τα 600 εκατ. ευρώ
σε προμήθειες, καταγράφοντας αύξηση 24% σε
σχέση με το 2021. Με τους νέους κανόνες, η FIFA
ελπίζει να περιορίσει τις υπερβολές μιας βιομη-
χανίας θεάματος που έχει πολύ χρήμα και καρ-
πώνεται το 10% επί του κόστους μεταγραφής. 

Έχει Κύπελλο σήμερα

Πέντε επαναληπτικοί του Κυπέλλου Ελλάδας
θα διεξαχθούν σήμερα. Στις 14.00, Άγ. Νικόλαος
- Απόλλων Παραλιμνίου (2-2 το πρώτο ματς). Στις
16.00, Άρης - Λεβαδειακός (1-2). Στις 16.30, Βό-
λος - Παναθηναϊκός (3-0). Στις 19.00, ΑΕΚ - Κη-
φισιά (0-2). Στις 21.00, Ατρόμητος - Ολυμπιακός
(4-1). Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την
Cosmote TV. 

Αγγλία γίναμε...
Από τα ανέλπιστα της Super League 1. Ένας

φοβερός και τρομερός ΟΦΗ πήρε το διπλό στο
Αγρίνιο, επικρατώντας 4-0 του Παναιτωλικού για
τη 17η αγωνιστική. Ο Ντίκο πέτυχε ένα εντυπω-
σιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο 27’, ενώ σκό-
ραρε άλλη μία φορά στο 52’. Τοράλ (73’) και Τσι-
λιανίδης (90’+4’) διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.
«Αισθάνομαι ντροπή», τα λόγια του προπονητή
τού Παναιτωλικού, Γιάννη Αναστασίου.

Σεξουαλική παρενόχληση
Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορεί τον

πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της
Γαλλίας Νοέλ λε Γκρε η μάνατζερ παικτριών Σό-
νια Σουίντ. Αποκάλυψε: «Για να το πω στα ίσα, με
κοίταζε και έβλεπε δύο στήθη και έναν κώ… στη
συνάντησή μας στο σπίτι του, στην οποία δεν είχε
έρθει η υπεύθυνη της ομοσπονδίας, όπως είχα-
με συμφωνήσει. Και μου είπε ευθέως ότι θέλει
να με δει στο κρεβάτι του».

Μετά τον Πελέ, «έφυγε» 
και ο Ντιναμίτε
Μετά τον πολυθρύλητο Πελέ, ένας ακόμη θρύλος του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή. Ο φοβερός και τρομερός Ρομπέρ-
το Ντιναμίτε, σε ηλικία μόλις 68 ετών. Πρώτος σκόρερ όλων των
εποχών στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο τη δεκαετία ’70-’80 με τη Βά-
σκο ντα Γκάμα, όπου σημείωσε 698 γκολ σε 1.022 αγώνες. Συνολικά
σκόραρε 864 γκολ. Σε 38 συμμετοχές στην εθνική έβαλε 20 γκολ.

Δυο μεγάλες αποχωρήσεις από το ποδόσφαιρο... Ο διεθνής Ουαλός μεσοεπιθετικός Γκάρεθ
Μπέιλ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Έπαιξε στην Τότεναμ 
και τη Ρεάλ Μαδρίτης και τελείωσε την καριέρα του στη Λος Άντζελες. Ο άλλος 
είναι ο διεθνής Γάλλος γκολκίπερ Ούγκο Γιορίς, που σταμάτησε από την εθνική ομάδα. 
Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής το 2018 και αρχηγός της.
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Αποχωρήσεις 
για Μπέιλ, 

Γιορίς
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα Κ
ονταροχτυπιούνται οι χολιγουντιανοί
αστέρες για τον ρόλο του διάσημου
πράκτορα 007! Η θέση, μετά την απο-
χώρηση του μάτσο Ντάνιελ Κρεγκ

πριν από 19 μήνες, παραμένει μέχρι και σήμερα
ορφανή, με τα αμερικανικά media να στοιχηματί-
ζουν σε πρόσωπα και αστέρες γνώριμους, δίνον-
τας πιθανά φαβορί.

Τα δύο νέα πρόσωπα που θεωρείται πως έχουν
το προβάδισμα είναι οι Βρετανοί Άαρον Τέιλορ-
Τζόνσον και Λουσιέν Λαβίσκουντ, με τον πρώτο
να προηγείται μετά τη μυστική συνάντηση με την
παραγωγό Μπάρμπαρα Μπρόκολι.

«Οι φήμες για τον 32χρονο Άαρον Τέιλορ-
Τζόνσον είναι αληθινές -συνομίλησε με την πα-
ραγωγό Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η συνάντηση
πήγε καλά, σύμφωνα με πηγές. Ταιριάζει στη νε-
ότερη κατεύθυνση που θέλουν οι δημιουργοί και
δεν είναι ιδιαίτερα διάσημος. Έαν κατακτήσει

όμως τον ρόλο του τζέντλεμαν της ΜΙ6, θα γίνει
πολύ μεγαλύτερος σταρ», ανέφερε έγκυρη πηγή.

Το όνομα του 30χρονου Λουσιέν Λαβίσκουντ,
αν και δεν έχει περάσει από «μυστική ακρόαση»,
παραμένει στο τραπέζι, με μόνο «αγκάθι» μια πα-
λαιότερη συμμετοχή του σε ριάλιτι, κάτι που μπο-
ρεί να ανατρέψει την υποψηφιότητά του. Ωστόσο,
η ερμηνεία του στο «Emily in Paris» ήταν που
τράβηξε το ενδιαφέρον των παραγωγών για τον
πολυπόθητο ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Τα διλήμματα για την προσωπικότητα 
του νέου 007

Η παραγωγός Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η
ομάδα της πρέπει να λύσουν πρωταρχικά μια
σπαζοκεφαλιά. Αφορά τον χαρακτήρα που θα
έχει ο νέος κατάσκοπος μετά τον «θάνατο» του
Ντάνιελ Κρεγκ και πρέπει να επιλυθεί σχετικά
νωρίς, πολύ πριν βγει (χρονικά) «λευκός καπνός»

από την κινηματογραφική εταιρεία. «Δεν υπάρχει
σενάριο και δεν μπορούμε να το βρούμε μέχρι να
αποφασίσουμε πώς θα προσεγγίσουμε την επό-
μενη ταινία, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια
επανεφεύρεση του Μποντ. Προσπαθούμε να
εστιάσουμε σε αυτό, ως ένα είδος uber ιστορίας
και στη συνέχεια θέλουμε να δούμε τη συναισθη-
ματική ζωή του και τι είναι αυτό που δεν έχει αντι-
μετωπίσει στο παρελθόν. Έτσι, έχει δύο μεγάλα
θέματα στις ταινίες -το ένα είναι το γεωπολιτικό
και το άλλο το προσωπικό», ανέφερε σε συνέν-
τευξή της.

Να υπενθυμίσουμε πως τον ρόλο του Βρετανού
κατασκόπου έχουν υποδυθεί κορυφαίοι χολι-
γουντιανοί αστέρες: Σον Κόνερι (1962-1967, 1971,
1983), Ντέιβιντ Νίβεν (1967), Τζορτζ Λανζεμπάι
(1969), Ρότζερ Μουρ (1973-1985), Τίμοθι Ντάλτον
(1987-1989), Πιρς Μπρόσναν (1995-2002) και
Ντάνιελ Κρεγκ (2006-2021).

Άλλος για... Τζέιμς Μποντ;

Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον Λουσιέν Λαβίσκουντ



Οι χωρισμένοι γιορτάζουν ξανά! Η Δήμη-
τρα Αλεξανδράκη επανεμφανίσθηκε στο In-
stagram φορώντας και πάλι το μονόπετρο
των αρραβώνων της. Το γνωστό μοντέλο
ανάρτησε φωτογραφία από την ημέρα που
δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό
της Δημήτρη, αφήνοντας να εννοηθεί πως
αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαι-
ρία στη σχέση τους. Να υπενθυμίσουμε πως
το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι έφτασε μέχρι
τα σκαλιά του γάμου τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο, αλλά τελικά το μυστήριο ακυρώθηκε,
αφού προηγήθηκε ο χωρισμός τους.

Επανένωση;

Αποκάλυψε 
την εγκυμοσύνη της

Μία ημέρα μετά την ονομαστική της εορτή, η
Ιωάννα Μαλέσκου έριξε τη βόμβα πως είναι
πέντε μηνών έγκυος. «Ένα “μικρό μυστικό” που
ήρθε η στιγμή να μοιραστώ μαζί σας. Η καρδιά
μου χτυπά δυνατά! Πιο δυνατά από ποτέ, μιας
και χτυπά “διπλά”. Είναι το λεγόμενο “δύο σε
ένα”», ανακοίνωσε στο Instagram, δείχνοντάς
μας για πρώτη φορά τη φουσκωμένη κοιλίτσα
της. Μπαμπάς του μωρού είναι ο κούκλος σύν-
τροφός της και εκπαιδευτής σκύλων Κωνσταν-
τίνος Δάνιας. 

Το… κουδούνι χτύπησε για τον
Κουδούνη. Τη λήξη της συνερ-
γασίας τους με τον επί χρόνια
στενό συνεργάτη τους και ντρά-
μερ του συγκροτήματος ανακοί-
νωσαν οι «Μέλισσες». Ο front-
man του γκρουπ Χρήστος Μά-
στορας και τα μέλη Κώστας
Μαυρογένης και Θάνος Λαΐτσας
με μια ανάρτηση στο Instagram
ενημέρωσαν τους θαυμαστές
τους πως ο Σπύρος Κουδούνης
αποτελεί παρελθόν για τη μου-
σική μπάντα, χωρίς ωστόσο να
αναφέρουν τους λόγους.

Αιφνίδια 
αποχώρηση

ΠΠήρε τα βουνά
Στην κορυφή του Κόζιακα Τρικάλων σκαρφάλωσε η ηθο-
ποιός Θεοδώρα Σιάρκου και πόζαρε με χαμόγελο και ανα-
κούφιση ύστερα από μια δύσκολη ανάβαση αλλά με αίσιο
τέλος. «Είμαι κορυφαία! Πιάσαμε την κορυφή του Κόζιακα
στα 1.901 μέτρα! Μου βγήκε η γλώσσα, αλλά άξιζε άπειρα.
Απίστευτο τοπίο. Είδαμε τον Όλυμπο, τα Μετέωρα, τη λίμνη
Πλαστήρα. Πήραμε λιγάκι ουρανό!», έγραψε με ενθουσια-
σμό στη λεζάντα.

Ερωτευμένος ο Μπο με την πρώην παί-
κτρια του «Survivor» Καρολίνα Καλύβα.
Αν και το ειδύλλιο του τραγουδιστή με την
pilates instructor μετράει μόλις λίγες
εβδομάδες, εκείνη «πέταξε» για τον Άγιο
Δομίνικο λαμβάνοντας μέρος στο «Sur-
vivor All Star», προκειμένου να διεκδι-
κήσει το μεγάλο έπαθλο. Και η συνέχεια
του love story, μόλις εκείνη επιστρέψει
από τις αρένες αγωνισμάτων.
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Συγκινητικός αποχαιρετισμός

Νέο ειδύλλιο

Μ
ε λόγια αγάπης αποχαιρέτησε τη λατρεμένη της γιαγιά
η Εριέττα Κούρκουλου. Κάνοντας τον απολογισμό της
χρονιάς που έφυγε, αναφέρθηκε στην εξαιρετική
Εριέττα Λάτση, την οποία χαρακτήρισε «ζωντανή ιστο-

ρία της εφοπλιστικής οικογένειας». «Μια γυναίκα η οποία επέλεξε
και στήριξε τον άντρα της ζωής της, όταν εκείνος ακόμα δυσκο-
λευόταν να βάλει φαγητό στο τραπέζι. Μια γυναίκα που παρέμεινε ο
ίδιος ακριβώς άνθρωπος, παρά τον ασύλληπτο πλούτο που απέκτη-
σε αργότερα στη ζωή της. Μια γυναίκα που δεν έζησε ποτέ σε μεγά-
λο σπίτι και μια γιαγιά που μας μαγείρευε χοντρά μακαρόνια βουτύ-
ρου με κεφαλοτύρι και μας έμαθε να φτιάχνουμε πασχαλινά κου-
λουράκια. Μια γυναίκα που δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Η
γιαγιά μας η Εριέττα», έγραψε γλυκά στην ανάρτησή της.



Τ
α πάρτι, η αϋπνία, το αλκοόλ, αλλά και το
κάπνισμα στα οποία έχουμε επιδοθεί τις
τελευταίες ημέρες μπορεί να μας δώ-
σουν μια κουρασμένη και γερασμένη

όψη, κυρίως εξαιτίας της εμφάνισης ή επιδείνω-
σης των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια. Συ-
χνά οι συμβουλές να κοιμόμαστε καλά δεν αρ-
κούν για την αναζωογόνηση και επαναφορά του
δέρματος στην πρότερη νεανική του εικόνα. 

Ο Γεώργιος Βελημβασάκης, πλαστικός επανορ-
θωτικός και αισθητικός χειρουργός, αναφέρει:
«Το αλκοόλ προκαλεί διαστολή των μικρών αιμο-
φόρων αγγείων που βρίσκονται στην περιοχή του
κάτω βλεφάρου, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται
μια σκίαση στο πολύ λεπτό και ευαίσθητο δέρμα
του. Μπορεί επίσης να προκαλέσει αφυδάτωση
και να επιδεινώσει το πρόβλημα, αφού επιπλέον
των μαύρων κύκλων μπορεί να φέρει χαλάρωση
του δέρματος, κάνοντας εντονότερη τη διαφορά
χρώματος κάτω από τα μάτια. Βέβαια, η αφυδά-
τωση μπορεί να μην οφείλεται στο αλκοόλ αλλά να
είναι αποτέλεσμα απλώς της ανεπαρκούς πρόσ-
ληψης νερού. Οι επιπτώσεις, ωστόσο, παραμέ-
νουν οι ίδιες. Όσοι καπνίζουν έχουν έναν επιπλέ-
ον παράγοντα κινδύνου, αφού η επιβλαβής αυτή
συνήθεια διασπά το κολλαγόνο, καθιστώντας το
δέρμα κάτω από τα μάτια πιο χαλαρό και λεπτότε-
ρο, οπότε τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κά-
τω από αυτό γίνονται πιο ορατά».

Κάποιες φορές, όμως, οι μαύροι κύκλοι δεν
οφείλονται σε τροποποιήσιμους παράγοντες αλλά
στην ηλικία. Μπορεί να είναι ένα φαινόμενο σκία-
σης, εξαιτίας της χαλάρωσης κάτω από τον κόγχο

και της απώλειας όγκου λόγω της υποχώρησης
του υποδόριου λίπους, φαινόμενα που έχουν τις
βάσεις τους στη γήρανση. 

Η κληρονομικότητα επίσης παίζει ρόλο, αφού
πιο επιρρεπείς είναι όσοι έχουν οικογενειακό
ιστορικό μαύρων κύκλων. Όσοι αντιμετωπίζουν
προσωρινό πρόβλημα υπερμελάγχρωσης της πε-
ρικογχικής περιοχής αυτήν την εποχή μπορούν

να δουν βελτίωση με την εφαρμογή ορισμένων
απλών πρακτικών, όπως να κοιμηθούν περισσό-
τερο ή να βάλουν κρύες κομπρέσες. Σε όσους,
όμως, οι μαύροι κύκλοι οφείλονται σε άλλους λό-
γους, οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν θα τους
βοηθήσουν. 

Σύμφωνα με τον κ. Βελημβασάκη, αυτές οι πε-
ριπτώσεις χρειάζονται πιο δραστικές λύσεις.
Όταν, για παράδειγμα, δημιουργούνται από τη
μείωση του όγκου στην κοιλότητα των ματιών,
ιδανική θεραπεία είναι το υαλουρονικό οξύ. Μπο-
ρεί επίσης να διορθώσει το tear trough, μια βαθιά
πτυχή μεταξύ του κάτω βλεφάρου και του μάγου-
λου, που μπορεί να σκιάζει την περιοχή και να της
προσδίδει μια κουρασμένη εμφάνιση. Για τους
μαύρους κύκλους που σχηματίζονται από τη διά-
σπαση των μελανοκυττάρων ή και τη συστολή των
αιμοφόρων αγγείων, η καλύτερη θεραπεία είναι
το Fractional Laser. Η εφαρμογή του αναζωογο-
νεί και συσφίγγει το δέρμα, ανορθώνει τους
ιστούς, αντιμετωπίζει τις κηλίδες και άλλα σημά-
δια φωτογήρανσης. Η επαναφορά της ομοιοχρω-
μίας στην περικογχική περιοχή γίνεται και με με-
σοθεραπεία. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Συχνά οι συμβουλές για καλό ύπνο
δεν αρκούν για την αναζωογόνηση
και επαναφορά του δέρματος 
στην πρότερη νεανική του εικόνα

Θεραπείες
«Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας δραστικά
κοκτέιλ μεσοθεραπείας που συνδυάζουν
τέσσερα διαφορετικά αμινοξέα και υα-
λουρονικό οξύ που όχι μόνο σβήνουν τους
μαύρους κύκλους αλλά ταυτόχρονα λειαί-
νουν τις ρυτίδες και καταπολεμούν τα ση-
μάδια φωτογήρανσης. Στη φαρέτρα μας
υπάρχει και το microneedling που όταν
συνδυαστεί με την εφαρμογή λευκαντι-
κών ουσιών, η διάσπαση των εναποθέσε-
ων μελανίνης στην περιοφθαλμική περιο-
χή είναι εγγυημένη. Οι ελεγχόμενοι μι-
κροτραυματισμοί του δέρματος διεγεί-
ρουν την παραγωγή κολλαγόνου και ελα-
στίνης και όταν πραγματοποιούνται από
εξελιγμένης τεχνολογίας συστήματα,
προσφέρουν, μέσα σε πέντε λεπτά, ανα-
ζωογόνηση της επιδερμίδας, αντιμετωπί-
ζοντας αποτελεσματικά τους μαύρους κύ-
κλους», καταλήγει ο ειδικός.

Μαύροι κύκλοι 
μετά τις γιορτές
Μαύροι κύκλοι 
μετά τις γιορτές 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)
Τα εργασιακά σας θέματα σήμερα θα
έχουν παραπάνω προσοχή από εσάς, λό-
γω κάποιων εξελίξεων. Τα πράγματα σί-
γουρα θα είναι βατά, ενώ στα οικονομικά
σας θα υπάρξουν ξαφνικές ευκαιρίες,
όπου δεν θα χρειαστεί να προσπαθήσετε
ιδιαίτερα.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα των συναι-
σθηματικών σας υποθέσεων, των παιδιών
σας, αλλά και των δημιουργικών σας αναζη-
τήσεων. Φροντίστε να φέρετε γαλήνη στις
σχέσεις σας και μη γίνεστε επικριτικοί με
ανούσια γεγονότα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Πολύ καλή η μέρα για εσάς, όπου μπορείτε
να ασχοληθείτε με την οικογένειά σας και
να βάλετε τάξη σε ένα οικονομικό θέμα που
σας έχει ταλαιπωρήσει. Θα εμφανιστούν
πολύ καλές ευκαιρίες στον εργασιακό σας
χώρο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους η επικοινωνία σή-
μερα θα παίξει σημαντικό ρόλο για να ολο-
κληρώσετε μια υπόθεσή σας. Φροντίστε να
έχετε καλές σχέσεις με το περιβάλλον σας
και μη γίνεστε εριστικοί χωρίς σοβαρό λόγο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Αν και οι προηγούμενες μέρες σάς ταλαιπώ-
ρησαν, φροντίστε να απομακρυνθείτε από ό,τι
είναι τοξικό και ξένο με τα ζητούμενά σας. Η
μέρα σας θα είναι καλή πάνω σε πρακτικά θέ-
ματα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο έχει
απορροφήσει αρκετά από τη δική σας ιδιο-
συγκρασία, αλλά με έναν θετικό τρόπο θα
παντρέψει τις επιθυμίες σας με εκείνα που
θα σας δοθούν σαν ευκαιρίες. Βέβαια οι
γεννημένοι 31/8, 1//9, 2/9 αυτό το διάστημα
θα δεχθείτε μια εχθρικότητα από πρόσωπα
που πάντα είχαν απέναντί σας μια τοξική
συμπεριφορά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για τους περισσότερους Ζυγούς, η μέρα αυ-
τή θα έχει έντονο προβληματισμό για κάποια
χρήματα, για κάποιο ακίνητο, αλλά και μια
αναφορά στην προσωπική σας ζωή. Γενικό-
τερα τις επόμενες μέρες κάτι θα αλλάξει,
κυρίως σε θέματα που έχουν καθυστερήσει
και έχουν πάρει αναβολές.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, οι συζητήσεις σή-
μερα είναι απαραίτητες να γίνουν με τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα, γιατί θα πάρετε απαν-
τήσεις σε θέματα που σας απασχολούν.
Φροντίστε να έχετε ανοιχτή τη σκέψη σας
και μη βλέπετε τα πράγματα από μία μόνο
πλευρά.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ίσως οι δυσκολίες σήμερα να προέλθουν
από άτομα που εξαρτάστε οικονομικά από
αυτά ή έχετε κοινά συμφέροντα. Είναι πολύ
σημαντικό να αφήσετε για λίγο την έντονη
συμπεριφορά προς τους άλλους και να σκε-
φτείτε με εσωτερικότητα και ηρεμία.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα χρειαστεί να πάρετε κάποιες
αποφάσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότη-
τα. Είναι καλή μέρα για να βρείτε λύσεις σε
υποθέσεις σας, αλλά και να φροντίσετε τα
αγαπημένα σας πρόσωπα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για οικονομικά θέματα θα μιλήσετε σήμερα,
αλλά θα τακτοποιηθούν και υποθέσεις που
χρειάζονται καλό συντονισμό. Βέβαια, αν
σκέφτεστε να κινηθείτε παρασκηνιακά, θα
είναι βλαβερό για εσάς παρά ωφέλιμο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η ένταση που υπάρχει
στο οικογενειακό σας περιβάλλον θα σας
δημιουργήσει κάποιες μεγάλες συναισθη-
ματικές ανησυχίες. Φροντίστε να απαλλαχ-
θείτε από ό,τι και όποιους δεν σας φέρνουν
ηρεμία στην καθημερινότητά σας.
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H Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο της
Παρθένου, όπου οι σύντομες όψεις
που θα δημιουργήσει με άλλους
πλανήτες δεν θα επηρεάσουν με

έντονο τρόπο τη ροή των γεγονότων. Βέβαια
τα ζώδια της Γης θα έχουν την τιμητική τους,
εφόσον η Σελήνη δημιουργεί ισορροπία και
καλή ενέργεια με αυτά.  
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Τσίπρας στους νέους:
Πάμε… άτα; 

Σ
τράτα, στρατούλα… «Πάμε άτα;», «έλα,
άτα», «άτα!». «Άτα», δηλαδή, νηπιακή
βόλτα. Θα πείτε τώρα τι μας έπιασε και

θυμηθήκαμε τα νιάτα μας; Μας ενέπνευσε το
νέο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Θες να φύγεις
από το πατρικό σου;», το οποίο η αξιωματική
αντιπολίτευση δημιούργησε για να προσεγγίσει
τη νέα γενιά. Με δήθεν χιουμοριστική διάθεση,
στα όρια της γελοιοποίησης, η Κουμουνδούρου
αντιμετωπίζει τους νέους μας σαν νήπια! Σαν
χαϊβάνια, που περιμένουν τον πολιτικό «μπαμ-
πά» για να βγουν από τη δύσκολη θέση. 

Βασικά, όλους κάπως έτσι μας αντιμετωπί-
ζει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς υπόσχεται τώρα
όσα δεν έκανε ως κυβέρνηση. Για την ακρίβεια:
ως κυβέρνηση έκοβε, τώρα μοιράζει αυξήσεις. 

Μέχρι και την άλλη… ΑΤΑ θυ-
μήθηκε, την Αυτόματη Τιμαριθμική
Αναπροσαρμογή της δεκαετίας του
’80! Από άτα σε ΑΤΑ, δηλαδή! Από
τη Σκύλλα (των χαμηλών μισθών)
στη Χάρυβδη της… μεγαλοψυχίας
του κράτους, το οποίο θα δημιουρ-
γήσει τράπεζα στέγης με διαθέσι-
μα(;) διαμερίσματα τα οποία θα δί-
νονται(;) κατά προτεραιότητα στους
νέους. Οι οποίοι θα ξεκινούν με
κατώτατο μισθό 880 ευρώ και θα

παίρνουν 10% αύξηση (ΑΤΑ) τον χρόνο. Με φιρ-
μάνι του Αλέξη! 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Πολιτεία
οφείλει να είναι δίπλα στη νέα γενιά. Να
αφουγκράζεται τις ανάγκες της και να αντα-
ποκρίνεται στον βαθμό που μπορεί. Δουλειά
της είναι να ανοίγει δρόμους για να ανοίξουν
οι νέοι τα φτερά τους. Όχι για να περιμένουν
ένα επίδομα ή ένα σπίτι από το απόθεμα(;) για
να κρυφτούν μέσα. Θέλουμε νέους ανεξάρτη-
τους και όχι εξαρτώμενους από τη γενναιοδω-
ρία του εκάστοτε κυβερνήτη. Αν αυτό είναι το
όραμα της Αριστεράς για τους νέους, τότε…
Χιούστον, έχουμε πρόβλημα!

Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες και
ευχάριστες (μόνο) λύσεις. Τα αγαθά κόποις
κτώνται και αυτό υπάρχει μια δυσκολία στην
Αριστερά να το λέει στους νέους. Μιλά μόνο για
«αγώνες» γενικά και αόριστα, κυρίως απέναντι
στο «σύστημα». Παρότι μέρος του συστήματος,

η Αριστερά επιμένει να αυτοπροσδιορίζεται
ως αντιεξουσιαστική δύναμη. Τι οξύμωρο;
Να θες να ελέγχεις κάθε πτυχή της ζωής του
πολίτη (πόσο θα πληρώνεται, πού θα μένει
κοκ) και να λες -χωρίς ντροπή- ότι είσαι αν-
τιεξουσιαστής!

Το ερώτημα στο τέλος της ημέρας είναι
απλό: Θέλουμε νέους πολίτες ή νέους
(εκλογικούς) πελάτες; 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα «συμπαθητικό»
κόμμα της ανανεωτικής Αριστεράς έχει περάσει
ανεπιστρεπτί. Και αυτό είναι δικό σας «επίτευγ-
μα». Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ελάχιστα θέματα θυμί-
ζει τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προ-
όδου, σε ελάχιστα ζητήματα ακολουθεί τις θέ-
σεις αρχής που είχαν κάνει το κόμμα -της Αγίου
Κωνσταντίνου τότε- σεβαστό, παρότι μικρό. Ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα του 3% αλλά του 32%,
σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές. Οι δημο-
σκοπήσεις, για την ώρα, δεν μετρούν. Δηλαδή,
είναι κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας. Ο

ΣΥΡΙΖΑ πλέον δημιουργεί τάσεις και για αυτό
η ευθύνη του είναι μεγάλη. Διαμορφώνει συ-
νειδήσεις και επηρεάζει ζωές. Κύριε
πρόεδρε, το τι λέτε στην κοινωνία, ο
λόγος σας προς τους νέους δεν εί-
ναι «να ’χαμε να λέγαμε». Η λογική
«ωχ αδερφέ δεν βαριέσαι» δεν εί-
ναι λογική. Ούτε και το «και οι
προηγούμενοι» τα ίδια έκαναν.
Δεν κρίνονται οι άλλοι, δεν κρίνε-
ται το σύστημα, κρίνεστε εσείς,
κύριε πρόεδρε.

� Κορυφαία ατάκα από τον Μανώλη Κωστίδη, παρου-
σιάζοντας στο πρωινό του ΣΚΑΪ το τραγούδι που

αφιέρωσε Τούρκος καλλιτέχνης στον Ταγίπ Ερντογάν
και στο οποίο επαναλαμβάνει συνεχώς τις λέξεις «σε
αγαπώ». «Απορώ με την καρδιά μου», σχολίασε ο γνω-
στός δημοσιογράφος, καθώς ο πληθωρισμός και η φτω-
χοποίηση στη γειτονική χώρα είναι στο κόκκινο και οι
Τούρκοι δεν έχουν και πολλούς λόγους για τέτοιες εκ-
δηλώσεις λατρείας.

••••••••••••

� Εδώ και δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ αναζητά τους νέους
«μη προνομιούχους». Τους «μη προνομιούχους»

του 21ου αιώνα, σε μια ακόμη προσπάθεια να αναβιώσει το
’81. Έναν νέο ορισμό έδωσε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος: «Η
μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
οι ευάλωτοι συμπολίτες μας που είδαν τις ανισότητες να
αυξάνονται ραγδαία, αναζητούν προγραμματικές λύσεις
που η Σοσιαλδημοκρατία προσφέρει στην Ευρώπη». Μμμ,

μάλλον άνοιξε λίγο τη λίστα για να χωρέσουν όλοι.
••••••••••••

� Αγαπάμε τον Τύπο, αλλά σε κάποια πράγματα η
τηλεόραση είναι αξεπέραστη. Δείτε -σας παρα-

καλούμε- το βίντεο της «Ομάδας Αλήθειας» με τις δη-
λώσεις του Γιάννη Μπαλάφα για τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα. Πραγματικά απολαυστικό. Όταν θες να πεις κάτι,
αλλά και δεν έχεις διαβάσει το θέμα και δεν ξέρεις, δεν
είσαι σίγουρος τι θέλεις να πεις. Δεν περιγράφεται στην
κυριολεξία. ΥΓ.: Προσέξτε σε κάποιο σημείο το ύφος του
Δημήτρη Οικονόμου που τον παρακολουθεί. 

••••••••••••

� Μία σου και μία μου! Το γνωστό τραγούδι της Άντζυς
Σαμίου θυμίζει η κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για τις δύο

βουλευτίνες που έχουν συμβάσεις με τον ΕΦΚΑ (μία της
Πειραιώς και μία της Κουμουνδούρου). Και στη μέση οι
πολίτες να σιγοτραγουδούν… «πώς τολμάς και μου μι-
λάς, πώς τολμάς και απαιτείς τύψεις να νιώσω;». 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Το νέο Εθνικό
Αρχαιολογικό
Μουσείο 
στην Αθήνα


