
ΑΤΤΙCA BANK 

ΠΑΣΟΚ

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 5

ΛYΝΕΙ ΤΟΝ «ΓΡIΦΟ» 
Ο ΝEΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚOΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤHΣ

«ΣΚΩΤΣEΖΙΚΟ ΝΤΟΥΣ»
ΑΠO ΤΑ ΓΚAΛΟΠ

ΚΕΝΤΡΙ

ΣΕΛ. 9

Η ΥΠΟΠΤΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΚΔΟΤΗ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ…

ΣΕΛ. 13-14

π. ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ
Να μην ξεχνάνε 
τα καλά...

Περιηγητές 
και Αθηναίοι

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ

Το μείζον διακύβευμα
των εθνικών
και αυτοδιοικητικών
εκλογών!

Γράφουν

Το ατόπημα Τσίπρα και ο ρόλος του Ράμμου της ΑΔΑΕ

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ 
• Ποιος ήταν ο 50χρονος ασφαλιστής που βρέθηκε απαγχονισμένος 

• Η 47χρονη πελάτισσα και οι επενδύσεις σε... πετρέλαια
ΣΕΛ. 20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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Καθαρός ουρανός
αστραπές 

δεν φοβάται… 
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 34με τον Γιάννη Αντύπα

«Καλάθι» 
προσφορών 

και εκπτώσεις 
κοροϊδίας

EDITORIAL

• Οι παράλληλες διαδρομές 
του παρελθόντος και 

η θεωρία των δύο άκρων 
ΣΕΛ. 4

• Γιατί φοβούνται την τροπολογία 
που ετοίμασε η κυβέρνηση 

Αλήθειες 
και μύθοι 

για τις πολιτικές 
βλέψεις του γιου 
του τέως βασιλιά

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΤΟΥ 
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΠΕΞ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ,
ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ IΣΡΑΗΛ

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 11

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ; «ΒΟΜΒΑ» 
ΑΠΟ EΝΩΣΗ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

ΣΕΛ. 8

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 

Υπέρ 
της γνωμοδότησης - 
Στο πλευρό 
του Ντογιάκου

ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΚΑΣΙΔΙAΡΗΣ 
«ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ»



O
ταν είσαι καθαρός, δεν φοβάσαι τίποτα
και κανέναν. Όταν όμως έχεις σκοτεινό
παρελθόν, τότε… φυσάς και το γιαούρτι.
Είναι γεγονός ότι η τροπολογία που φέρ-

νει η κυβέρνηση για να μπλοκάρει την κάθοδο του
κόμματος Κασιδιάρη δημιουργεί περισσότερα προ-
βλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ παρά στην άκρα Δεξιά… Η κα-
θυστερημένη αντίδραση του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης δείχνει ξεκάθαρα ότι στην Κου-
μουνδούρου και αιφνιδιάστηκαν και πάγωσαν. Γιατί;
Διότι πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα παρακλάδια του εδώ
και πολλά χρόνια κινούνται στα όρια της πολιτικής
νομιμότητας και γιατί με την τροπολογία της κυβέρ-
νησης όποιος δεν κινείται εντός δημοκρατικού τόξου

θα βγαίνει εκτός… Όποιος, δηλαδή, κινείται εντός
της θεωρίας των δύο άκρων θα έχει πρόβλημα. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όμως, ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η
οποία θα αποκλείει μόνον τη ναζιστική/ακροδεξιά
δράση και όχι την οιαδήποτε ακροαριστερή δράση.
Δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά το υπονοεί εμμέσως
πλην σαφώς όταν ζητά να ξεκαθαρίζεται ότι «εγκλη-
ματική οργάνωση» είναι ειδικώς η ναζιστική δράση!
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτό το «εγκληματική
δράση» είναι που τρομάζει τους συντρόφους της
προοδευτικής Αριστεράς. Προφανώς αυτές οι ενο-
χές της Κουμουνδούρου δεν δικαιολογούνται και
δεν συνάδουν με ένα κόμμα που ευαγγελίζεται ότι
έχει το «ηθικό πλεονέκτημα», ότι είναι «κάθε λέξη

του Συντάγματος», ότι είναι συνώνυμο της Δημοκρα-
τίας και της Δικαιοσύνης. Όταν είσαι καθαρός, δεν
έχεις να φοβηθείς κανέναν νόμο και καμία τροπολο-
γία όσο αυστηρή και αν είναι. Εκτός και αν έχεις τη
μύγα… και θες να ξεπλύνεις με κάθε τρόπο τις ακρο-
αριστερές δραστηριότητες ή τη συμμετοχή προσώ-
πων σε εγκληματικές οργανώσεις με την ευρεία έν-
νοια του όρου. Διότι οι σύντροφοι γνωρίζουν πολύ
καλά ότι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση δεν
είναι μόνο τα μαχαιρώματα, είναι και άλλα πράγματα
που έχουν σχέση και με το οικονομικό έγκλημα και
την τρομοκρατία κ.λπ. κ.λπ. Αλλά καλύτερα να μην
επεκταθούμε. Σύντομα θα λάμψει η αλήθεια και θα
φανούν πολλά.
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται… 

Γιατί η τροπολογία για το κόμμα
Κασιδιάρη «πάγωσε» τον ΣΥΡΙΖΑ;
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση των διεργασιών για την κα-
τάθεση της τροπολογίας στη Βουλή με την οποία θα ορίζονται
συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός κόμματος
στις εκλογές, ώστε να μπει «φρένο» στον Ηλία Κασιδιάρη.  Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί την
επόμενη εβδομάδα στη Βουλή και θα προβλέπει ότι για να λάβει
μέρος ένα κόμμα στις εκλογές θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις.

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.
β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας

επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος να μην
έχουν καταδικασθεί: βα) σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφα-

λαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή ββ) σε
οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή βγ) σε
ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετούν την
ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την
αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται,
ιδίως, υπ’ όψιν τυχόν καταδίκη μελών του κόμματος ή της πραγ-
ματικής ηγεσίας του στα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου.

Στην περίπτωση συνασπισμού κόμματος οι ανωτέρω προϋποθέ-
σεις θα πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που
απαρτίζουν τον συνασπισμό. Το «κλειδί» της ρύθμισης για μπλο-

κάρισμα του κόμματος Κασιδιάρη θα έχει ο Άρειος Πάγος, κα-
θώς «στην περίπτωση κατά την οποία το Α’ Τμήμα του Αρείου
Πάγου κρίνει ότι συντρέχει η περίπτωση (γ) της παράγραφος 1
του άρθρου 32 για τον αποκλεισμό από τις εκλογές κόμματος ή
συνασπισμού κομμάτων, το ζήτημα παραπέμπεται αμελλητί
στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που αποφαίνεται εντός δύο
(2) ημερών από την παραπομπή». Σημειώνεται ότι η ρύθμιση
που έχει σταλεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης ορίζει πως τί-
θεται εκτός εκλογικής μάχης το «μόρφωμα» Κασιδιάρη, ακόμη
και στην περίπτωση που εμφανιστεί ως εκπρόσωπος του κόμ-
ματος αχυράνθρωπος, όπως λέγεται ότι σχεδιάζει να κάνει.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τι θα προβλέπει η ρύθμιση για το «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη

Π
ερίπου τρεις μήνες πριν από τις κάλ-
πες της απλής αναλογικής, που μετα-
τρέπονται σε… μητέρα των μαχών
για τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυ-

πουργός εκπέμπει σήμα εκλογικής ετοιμότητας
για το «γαλάζιο» οικοσύστημα. 

Η πρώτη για το 2023 παρουσία του Κυριάκου
Μητσοτάκη στα κεντρικά γραφεία της οδού Πει-
ραιώς για την κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού της
κυβερνητικής παράταξης αποτέλεσε αφορμή
για διευρυμένες συζητήσεις όσον αφορά τον
προγραμματισμό των κρίσιμων επόμενων 100
ημερών, με τα… κομμάτια που ολοκληρώνουν
τη μεγάλη εικόνα της εκστρατείας να τοποθε-
τούνται σταδιακά στο πλαίσιο.

Με τον γρίφο του momentum των εκλογών
να αναμένει… στωικά την απάντηση του πρωθυ-
πουργού, οι όλες κινήσεις του κυβερνητικού και
κομματικού οικοσυστήματος τείνουν προς την

κατεύθυνση της συνολικής αντεπίθεσης και της
προετοιμασίας σε όλα τα μέτωπα. Στο πλαίσιο
αυτό, ένα πολυεπίπεδο φάσμα κινήσεων, που
εκτείνεται από την επικοινωνία των πεπραγμέ-
νων της τελευταίας τετραετίας, την ανάδειξη της
κοινωνικής ατζέντας (με έμφαση στην αύξηση
των αποδοχών και τη δημιουργία περισσότερων
θέσεων απασχόλησης) μέχρι την παρουσίαση
των βασικών αρχών του προγράμματος της επό-
μενης τετραετίας μετατρέπεται σε… σημαία για
το Μέγαρο Μαξίμου και την οδό Πειραιώς, τη
στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμορφώ-
νει την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα της Νέας
Δημοκρατίας, με πρόσωπα-κλειδί για την επί-
τευξη του πολυπόθητου «151+» στην κάλπη της
ενισχυμένης αναλογικής.

Τα μέλη της «γαλάζιας» ομάδας
Στην ομάδα που θα τρέξει τη «γαλάζια» εκ-

στρατεία κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης

Μπρατάκος. Μέλη της επιτροπής είναι ο γραμ-
ματέας της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρι-
νάκης, ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος
Κονταδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, ο δι-
ευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού
στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο σύμβουλος
του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο πρό-
εδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, ο διευ-
θυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρω-
μανός, η διευθύντρια επικοινωνίας του πρω-
θυπουργού Κύρα Κάπη, η εκπρόσωπος Τύπου
της ΝΔ για τα περιφερειακά ΜΜΕ Έλενα Σώ-
κου, η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Χριστιάνα Καλογήρου, ο αναπληρωτής γε-
νικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο
αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΝΔ Νί-
κος Παπουτσής, ο γραμματέας Στρατηγικού

Σχεδιασμού Βασίλης Φεύγας, η γραμματέας
Οικογενειακής Πολιτικής Χρυσαυγή Ατσιδά-
κου, η γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μαρία Νάτσιου, η γραμματέας Ποιότητας Ζωής
Πίστη Κρυσταλλίδου, ο συντονιστής Γενικής
Διεύθυνσης της ΝΔ Γιάννης Παπαγεωργίου
και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας
και σύμβουλος του πρωθυπουργού Βασίλης
Κοντοζαμάνης. Αυτή η ομάδα, λοιπόν, υπό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, που στον δρόμο για τις
κάλπες θα πυκνώσει την παρουσία του στα
κεντρικά γραφεία της οδού Πειραιώς, θα ανα-
λάβει να δομήσει τις στρατηγικές, με κεντρική
στόχευση ένα αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη
που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για την αυ-
τοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Και σε αυτόν
τον… μαραθώνιο, όπως έχει σπεύσει να σημει-
ώσει ο πρωθυπουργός, οι ρυθμοί πρέπει να
παραμένουν, εξακολουθητικά, στο… κόκκινο.

Για το θέμα Κασιδιάρη, σύμφωνα με κυβερ-
νητικές πηγές, το πολιτικό σύστημα, όπως έχει
πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οφείλει να εξαντ-
λεί τα περιθώρια που δίνει το Σύνταγμα, ώστε να
μην εκπροσωπούνται εγκληματικές οργανώ-
σεις στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλώσεις και
κινήσεις για λόγους πολιτικών εντυπώσεων δεν
βοηθούν, λένε πηγές του Μαξίμου.

«Το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών είναι αυτό 
που θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις» 

- Ποιοι συγκροτούν την εκλογική επιτροπή

Η αντίστροφη
μέτρηση
και η ομάδα
κρούσης 

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος
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Η
τροπολογία που έριξε στο τρα-
πέζι η κυβέρνηση για να μπει
φρένο στην πολιτική δράση του
Ηλία Κασιδιάρη φαίνεται πως

έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και
στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όχι τόσο για θέματα αντισυνταγματικότη-
τας, όπως επισήμως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Κουμουνδούρου, όσο για τις ενοχές που
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα που, ας μην ξεχνάμε,
πορεύτηκε παράλληλα με τις ψήφους της
Χρυσής Αυγής στο παρελθόν για να εμποδίσει
την εκλογή του Σταύρου Δήμα στην Προεδρία
της Δημοκρατίας, οδηγώντας στην ανατροπή
της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου.

Τότε λοιπόν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής
ήταν «ευπρόσδεκτες» για την Κουμουνδού-
ρου, ενώ τώρα το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης αισθάνεται εγκλωβισμένο από
την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Εδώ που
έφτασαν τα πράγματα, επισήμως στον ΣΥΡΙΖΑ
λένε ότι η όποια νομοθετική πρόταση κατά του
κόμματος Κασιδιάρη πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το Σύνταγμα.

Τι εννοούν; Ότι η νομοθετική πρόταση
πρέπει να είναι σαφής για τους νεο-
ναζί και να μην ανοίγει κερκό-
πορτα για διευρυμένες ερμη-
νείες και εξίσωση του ναζι-
σμού με οποιαδήποτε άλλη πο-
λιτική ιδεολογία. Πρακτικά
ωστόσο φοβούνται τη νομική
έννοια «εγκληματική οργάνωση»,
η οποία είναι διευρυμένη και μπορεί
να αγγίξει και άλλες δραστηριότητες κομμά-
των. Το καυτό πολιτικό ερώτημα είναι τι φο-
βάται ο ΣΥΡΙΖΑ και πού τον ακουμπά η τρο-
πολογία για τον Κασιδιάρη.

Είναι η θεωρία των δύο άκρων; Είναι η εμ-
πλοκή σε υποθέσεις με σύσταση εγκληματι-
κών οργανώσεων;

Ο Μητσοτάκης έβαλε 
δύσκολα στον Τσίπρα

Σαφέστατα λοιπόν οι «εξισώσεις» που
έθεσε στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα σε
δύο περιπτώσεις με αρκετούς συμβολι-
σμούς ενόψει εκλογών έβαλαν... δύσκολα
στον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για την από-
φαση για την ταφή του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου δίχως απόδοση τιμών πρώην αρ-
χηγού κράτους αλλά και για την προαναγγε-
λία νομοθετικής ρύθμισης για «μπλόκο»
στο μόρφωμα του καταδικασμένου Ηλία
Κασιδιάρη.

Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του το
Σαββατοκύριακο τόνισε ότι «το πολιτικό σύ-
στημα οφείλει να εξαντλεί τα συνταγματικά
περιθώρια ώστε να μην εκπροσωπούνται στη
Βουλή εγκληματικές οργανώσεις». Η νομο-
θετική ρύθμιση ετοιμάζεται, όμως η αντιπο-
λίτευση -με προεξάρχουσα την Κουμουν-

δούρου- έδειξε αμήχανη μπροστά στη συγ-
κεκριμένη εξέλιξη.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζαν πως
εγείρονται ζητήματα αντισυνταγματικότητας
στο προσχέδιο της ρύθμισης της κυβέρνη-
σης, για το οποίο τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης φέρεται να είχαν γνώση. Έτσι, την
Τρίτη η Κουμουνδούρου δημοσιοποίησε την

πρόθεσή της να καταθέσει δική της πρόταση
νόμου που θα είναι «σύμφωνη με το Σύνταγ-
μα» και θα έχει «ξεκάθαρη αναφορά σε εγ-
κληματικές οργανώσεις και θα αφορά απο-
κλειστικά ναζιστικές ομάδες και καταδικα-
σμένους για εγκληματικές πράξεις νεοναζί».

Μάλιστα, στον ΣΥΡΙΖΑ χρέωναν στον πρω-
θυπουργό αδράνεια, καθώς, όπως ανέφε-

ραν, ο καταδικασμένος για τη δράση της
Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης έχει εδώ
και τρία χρόνια πολιτική δράση μέσα από τις
φυλακές ανενόχλητος. Παράλληλα, θεω-
ρούν ότι η κυβέρνηση στη νομοθετική ρύθ-
μιση που θα φέρει θα προσπαθήσει να πε-
ράσει πλευρές που θα εντάσσονται σε αυτό
που ονομάζεται «θεωρία των δύο άκρων»,
αφήνοντας ανοιχτό «παράθυρο» για απαγό-
ρευση δράσης κομμάτων πέραν των παρα-
φυάδων της Χρυσής Αυγής.

Η κυβέρνηση βέβαια διαμηνύει σε όλους
τους τόνους ότι ζητά συναίνεση στο συγκε-
κριμένο ζήτημα -το ξαναείπε την Τρίτη και ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος-, όμως δεν εί-
ναι σίγουρο πως θα μπορέσει να πετύχει
κάτι τέτοιο.

«Πιάστηκαν» από τον Σαμαρά
Αίσθηση ωστόσο προκαλεί και η «αμηχα-

νία» της Κουμουνδούρου ως προς τη στάση
που τελικά επέλεξε να τηρήσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στο θέμα της κηδείας του τέ-
ως. Μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης
της δήλωσης του Αντώνη Σαμαρά, με τις
αιχμές κατά της απόφασης για μη απόδοση
τιμών, στην Κουμουνδούρου έμοιαζαν σαν
να έχουν πιει το... αμίλητο νερό. Μάλιστα,
στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης
παραδέχονταν σε συζητήσεις ότι ο πρωθυ-
πουργός χειρίστηκε το ζήτημα με σοβαρό-
τητα και έχοντας το βλέμμα σε «κεντρώα»
κοινά ενόψει εκλογών.

Η δήλωση όμως του Αντώνη Σαμαρά, η
αναβάθμιση της εκπροσώπησης της ελληνι-
κής κυβέρνησης στην τελετή με την παρου-
σία και του Παναγιώτη Πικραμμένου και οι
δηλώσεις πρόθεσης παρουσίας βουλευτών
της Νέας Δημοκρατίας στην κηδεία του τέως
μονάρχη άλλαξαν το κλίμα και έδωσαν τις
«λαβές» που χρειαζόταν η Κουμουνδούρου
ώστε να «απλώσει» την επίθεσή της κατά της
κυβέρνησης και στο συγκεκριμένο θέμα.

«Η παρέλαση των υπουργών και των βου-
λευτών του, η υπαναχώρηση από την αρχική
του απόφαση για το λαϊκό προσκύνημα, η
επιλογή της ΕΡΤ για τον τριήμερο μαραθώνιο
τηλεοπτικής κάλυψης αφορούσαν, σύμφωνα
με τον υποκριτή κ. Μητσοτάκη που θέλει να
πατά σε δύο βάρκες, έναν ιδιώτη που απε-
βίωσε. Κατά τα λοιπά, μόνο η παρουσία του
ίδιου του πρωθυπουργού έλειπε από την τε-
λετή για να επιβεβαιώσει ότι ο κ. Μητσοτά-
κης, κάτω από τις αφόρητες πιέσεις της φι-
λοβασιλικής πτέρυγας της ΝΔ, δεν απέτισε
απλώς φόρο τιμής στην κηδεία ενός ιδιώτη,
αλλά υποκλίθηκε σήμερα (σ.σ.: προχθές) κα-
νονικότατα στην έκπτωτη βασιλεία», ανέφε-
ρε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που ήρθε να
σπάσει τις λίγες μέρες που έμοιαζαν σχεδόν
με τη «νηνεμία πριν από την καταιγίδα» που
αναμένεται να σηματοδοτήσει η προκήρυξη
των εκλογών. 

Γιατί φοβάται
την τροπολογία
για Κασιδιάρη

Εγκλωβισμένοι αισθάνονται στον ΣΥΡΙΖΑ από 
την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να στήσει εκλογικό μπλόκο 

στον πρόεδρο του κόμματος Έλληνες για την Πατρίδα

Χαμός επικράτησε στην Κουμουνδούρου την Τρίτη.
Όχι εξαιτίας κάποιας πολιτικής εξέλιξης ή διεργασίας
στο κόμμα αλλά από ένα δέμα. Το ύποπτο δέμα άνοιξε
υπάλληλος των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ και όταν από μέ-
σα πετάχτηκε άσπρη σκόνη επικράτησε πανικός. Η
Αστυνομία ειδοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έφτασε και
η Πυροσβεστική. Ο φάκελος παρελήφθη και μετα-
φέρθηκε για εργαστηριακή εξέταση ώστε να διαπι-
στωθεί τι είδους σκόνη ήταν αυτή. Οι πληροφορίες μι-
λούσαν πάντως για... τριμμένο αλάτι. Αντίστοιχο περι-
στατικό είχε υπάρξει και το 2021 στην Κουμουνδού-
ρου, όταν παραλήπτης ήταν ο Πάνος Σκουρλέτης. 

Συναγερμός για... αλάτι
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Κατρίνης για Κασιδιάρη:
«Η δημοκρατία να
φράξει τον δρόμο
στα ναζιστικά
μορφώματα…»

Στο μεταξύ, σχετικά με την
πρόθεση της κυβέρνησης να
βάλει φρένο στην άνοδο της
ακροδεξιάς με τη σχετική ρύθ-
μιση που έχει στείλει για δια-
βούλευση στα πολιτικά κόμμα-
τα, το ΠΑΣΟΚ θα στείλει μέσα
στις επόμενες μέρες τις παρα-
τηρήσεις του. Μάλιστα, ο επι-
κεφαλής της ΚΟ Μιχάλης Κα-
τρίνης, μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα, άφησε να εννοη-
θεί ότι υπάρχει κοινός τόπος
για να μπει θεσμικό ανάχωμα
για την αποφυγή εισόδου ναζι-
στικών μορφωμάτων στη Βου-
λή, τονίζοντας με έμφαση ότι
«μέλη εγκληματικών οργανώ-
σεων, με πολιτικό μανδύα, πα-
τούν πάνω στην αγωνία και την
αγανάκτηση του κόσμου, προ-
σπαθώντας να αποκομίσουν
πολιτικά οφέλη. Η δημοκρατία
και το πολιτικό σύστημα θα
πρέπει, με απόλυτα θεσμικό
τρόπο και με σεβασμό στο Σύν-
ταγμα, να φράξουν τον δρόμο
στα εγκληματικά στοιχεία που
με τη μορφή ναζιστικών μορ-
φωμάτων προσπαθούν να ει-
σέλθουν και πάλι στο ελληνικό
Κοινοβούλιο», για να συμπλη-
ρώσει ότι «ακόμη και στις πιο
έντονα φορτισμένες πολιτικές
αντιπαραθέσεις της περιόδου
της κρίσης, όταν η Χρυσή Αυγή
έδειχνε το πραγματικό της
πρόσωπο εντός και εκτός Κοι-
νοβουλίου, από τα κόμματα του
συνταγματικού τόξου υπήρχε
άμεση, ομόθυμη και μετωπική
καταδίκη της δράσης της. 

Σε ένα παρεμφερές πεδίο
συνεννόησης και καταδίκης
αυτών των ακραίων και επικίν-
δυνων πρακτικών θα πρέπει να
καταλήξουμε και τώρα». 

Ν
α αποδομήσει το κυβερνητικό
αφήγημα για θέματα από τα
οποία ο «γαλάζιος μηχανισμός»
έχει δεχτεί καίρια πλήγματα επι-

χειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη
να δίνει τον ρυθμό και να ακολουθούν κορυ-
φαία στελέχη με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Υποκλοπές, σκάνδαλα και υπονόμευση
των θεσμών είναι τα θέματα αιχμής που βρί-
σκονται ψηλά στην αντιπολιτευτική ατζέντα
της Χαριλάου Τρικούπη. Ταυτόχρονα όμως
εκείνο που επιδιώκει ο Νίκος Ανδρουλάκης
είναι να καταφέρει καίρια πλήγματα στην ει-
κόνα του πρωθυπουργού και να καταδείξει
παράλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι
απλώς η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος.

«Όσα νοσηρά αποκαλύφθηκαν τους τε-
λευταίους μήνες με την υπόθεση των παρά-
νομων παρακολουθήσεων, την ανεξέλεγκτη
λειτουργία του πιο στενού πυρήνα του Μαξί-
μου και την ενορχηστρωμένη επιχείρηση
συγκάλυψης με το αλά καρτ απόρρητο και
εσχάτως την αντισυνταγματική ευθεία πα-
ρέμβαση στη λειτουργία της ΑΔΑΕ, είναι
απλώς ενδεικτικά του μεγέθους που έχει
αποκτήσει το πολιτικό πρόβλημα της χώ-
ρας», επισημαίνει με άρθρο του στα «Νέα» ο
Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι «το
επιτελικό κράτος της αριστείας, που επαγ-
γελλόταν να θεραπεύσει τα θεσμικά τραύ-
ματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
διολισθαίνει σήμερα σε έναν αλαζονικό κα-
θεστωτισμό χωρίς καμία μεταρρυθμιστική
πνοή. [...] 

Ο αλαζονικός καθεστωτισμός του Κυριά-
κου Μητσοτάκη συμπληρώνει τον αμετα-
νόητο λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα. [...] Ο Κ.
Μητσοτάκης περιφέρει το φόβητρο της επι-
στροφής του κ. Τσίπρα σαν τον βοσκό που
φώναζε ότι έρχεται ο λύκος. Ο Αλ. Τσίπρας
ελπίζει ότι η επιδείνωση της οικονομικής
κατάστασης των νοικοκυριών θα τον απαλ-
λάξει από την υποχρέωση να εξηγήσει κά-
ποτε γιατί η διακυβέρνησή του αποδείχτηκε
τόσο τραυματική για τη μεσαία τάξη, την οι-
κονομία και τους θεσμούς».

Προβληματισμός...
Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση της Opinion

Poll για λογαριασμό του thetoc.gr ήταν ένα
«σκωτσέζικο ντους» για το ΠΑΣΟΚ. Στον
πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών το ΠΑΣΟΚ
διατηρεί έστω και οριακά διψήφιο ποσοστό
(10,5%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στη
δεύτερη θέση στη δημοφιλία μεταξύ των πο-
λιτικών αρχηγών με 30,7%, με τον Αλέξη Τσί-

πρα να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 30,3%.
Εκεί όμως που «πάγωσαν τα χαμόγελα» εί-
ναι στη μέτρηση για τον δεύτερο γύρο των
εθνικών εκλογών, όπου η πίεση που υφίστα-
ται το ΠΑΣΟΚ «μεταφράζεται» σε πτώση των
ποσοστών του της τάξης του 8,8%. Την ίδια
ώρα, αίσθηση έχει προκαλέσει μια άλλη δη-
μοσκόπηση του aftodioikisi.gr σε δείγμα
1.286 ατόμων, που διεξήχθη το διάστημα από
4 έως 10 Ιανουαρίου για την Α’ Αθηνών, όπου
οι πολίτες με τις απαντήσεις τους στέλνουν
ξεκάθαρο μήνυμα ανανέωσης. 

Αναφορικά δε με το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη έκ-
πληξη αφορά την ανατροπή για πρώτη φορά,
όπου ο Παύλος Γερουλάνος προηγείται με
διαφορά 5 μονάδων από τον Κώστα Σκανδα-
λίδη (47% έναντι 42%).

Χτυπούν «καμπανάκια» 
οι ψηφοφόροι 
του ΠΑΣΟΚ για 

τον Νίκο Ανδρουλάκη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Θέλουμε ανατροπή συσχετισμών
και σχέση αλήθειας με τους Έλληνες»
«Όποτε και να διεξαχθούν εκλογές, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής είναι έτοιμο για αυτές και θέλει να γίνουν στο φως, ώστε ο
λαός να αξιολογήσει την κυβερνητική δράση και τον τρόπο με
τον οποίο πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε χαρακτηριστικά ο
γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Δουδωνής.
Κληθείς δε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνερ-

γασιών, επισήμανε ότι το ερώτημα αυτό πρέπει να απευθυνθεί στη Νέα Δημοκρατία
και τον ΣΥΡΙΖΑ: «Το πρόγραμμά μας είναι η βάση να συζητήσουμε μετά τις εκλογές.
Βασική μας επιδίωξη είναι να ανατρέψουμε ένα πολιτικό σκηνικό που οδηγεί τη χώ-
ρα στη διαιώνιση ενός καχεκτικού δικομματισμού. Εμείς θέλουμε την ανατροπή των
συσχετισμών και μια σχέση αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες».

«Σκωτσέζικο ντους»
από τα γκάλοπ...



Η
πολιτική ατζέντα που θα προ-
ωθήσει η κυβέρνηση ενόψει
των επερχόμενων εκλογικών
αναμετρήσεων έχει ήδη καταρ-

τιστεί. Αυτό που απομένει είναι η προκή-
ρυξη των εκλογών από τον πρωθυπουργό,
ο οποίος μίλησε ευθέως για Απρίλιο ή
Μάιο, διευρύνοντας ο ίδιος το χρονοδιά-
γραμμα που βρίσκεται στο τραπέζι.

Η τελική απόφαση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη δεν έχει «κλειδώσει», καθώς
εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα θα
ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις
όπως και η ημερομηνία των εκλογών στην
Τουρκία. Η αναφορά του Ταγίπ Ερντογάν
στη 14η Μαΐου και την επέτειο εκλογής
του Μεντερές, ο οποίος εξελέγη πρωθυ-
πουργός το 1950, φαίνεται ότι δίνει το
πλαίσιο για τις κάλπες που θα κρίνουν την
τύχη του Τούρκου προέδρου.

Κομβικό σημείο για την επιλογή της
ημερομηνίας στη χώρα μας είναι η διπλή
κάλπη και οι τέσσερις με πέντε εβδομάδες
που θα πρέπει να μεσολαβήσουν ανάμεσα
στην εκλογική αναμέτρηση με απλή ανα-
λογική και τις εκλογές με το νέο σύστημα.
Εκείνη την περίοδο την ευθύνη της διακυ-
βέρνησης θα έχει υπηρεσιακή κυβέρνη-
ση, με το Μέγαρο Μαξίμου να θέλει να δια-
σφαλίσει, όσο το δυνατόν, ότι θα πρόκειται
για ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο
δεν θα είναι αυξημένες οι πιθανότητες
αστάθειας στα θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής. Στη γειτονική χώρα όλα τα δεδομένα
δείχνουν ότι οι πρώτες προεδρικές εκλο-
γές θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου.

Ο παράγοντας «δημοσκοπήσεις»
Στο Μέγαρο Μαξίμου μελετούν προσε-

κτικά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά
τις γιορτές. Σε αυτές αποτυπώνεται ένα
καταρχάς θετικό κλίμα που διαμορφώνε-
ται στον απόηχο μιας σειράς πρωτοβου-
λιών της κυβέρνησης -κυρίως στα θέματα
της οικονομίας- που αρχίζουν πλέον να
γίνονται χειροπιαστές. Αυτές είναι η αύ-
ξηση των συντάξεων, η απόφαση για αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο ή
η εικόνα της αγοράς κατά την εορταστική
περίοδο, η επιταγή ακρίβειας και η πρώτη
δόση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ θα
βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και για το
market pass, την ώρα που διεθνώς η τιμή
του φυσικού αερίου παρουσιάζει πτώση.

Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται το κυ-
βερνητικό επιτελείο να έχει μια πλήρη ει-

κόνα των συσχετισμών που διαμορφώνον-
ται, καθορίζοντας τις επόμενες κινήσεις.
Στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί αισιο-
δοξία για τις πρώτες μετρήσεις που φτά-
νουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τα πρώτα
δείγματα φαίνεται ότι το αίτημα της αυτο-
δυναμίας που ζητά η κυβέρνηση, όπως και
το επιχείρημα ότι έχει αρχίσει ένα έργο που
χρειάζεται μια ακόμη τετραετία για να ολο-
κληρωθεί κερδίζουν έδαφος στους ψηφο-
φόρους, υπερισχύοντας της χαλαρής ψή-

φου και της ψήφου διαμαρτυρίας.
Εκτός από τα οικονομικά δεδομένα που

δημιουργούν σχετική αισιοδοξία, καθώς
η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
αφήνει περιθώρια για την ανάληψη και
νέων πρωτοβουλιών, αν κριθεί αναγκαίο,
στην κυβέρνηση ρίχνουν το βάρος και
στην πολιτική συγκυρία που θα έχει δια-
μορφωθεί έως τα τέλη του μήνα.

Στην ατζέντα της αντιπαράθεσης πλέον
δεν βρίσκεται μόνο η ακρίβεια ή οι παρα-

κολουθήσεις. Έχει προστεθεί το Ειδικό
Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες,
που βάζει στο επίκεντρο τον ΣΥΡΙΖΑ και
τις σχέσεις του Νίκου Παππά με τον επι-
χειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, ενώ ο
πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στε-
λέχη προεξοφλούν μια προεκλογική πε-
ρίοδο μεγάλης τοξικότητας, κατά την
οποία από τη δική τους πλευρά θα αναδεί-
ξουν την ένδεια προγράμματος και θέσε-
ων από την αξιωματική αντιπολίτευση, η
οποία εμφανίζεται μόνο σε ρόλο επικριτή
χωρίς κυβερνητική πρόταση.

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και το σύνο-
λο των κυβερνητικών στελεχών εκφρά-
ζουν την αισιοδοξία τους ότι η δεύτερη
Κυριακή των εκλογών μπορεί να δώσει
μια δεύτερη εντολή σχηματισμού αυτοδύ-
ναμης κυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία.

Ωστόσο, η πρώτη κάλπη θα καθορίσει
ποιος θα κυβερνήσει, όπως επισημαίνουν
στην κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να
διατυπώνει και δημοσίως πλέον αυτή την
άποψη και να μιλά για «ψηφοδέλτιο εθνι-
κής αναγκαιότητας, που θα κάνει ξανά αυ-
τοδύναμη την Ελλάδα και κυβέρνηση ξα-
νά τη Νέα Δημοκρατία». Στην πρώτη κάλ-
πη, όπως έχει επισημανθεί, η κυβέρνηση
επιδιώκει να καταγράψει ένα ποσοστό
ανάλογο ή μεγαλύτερο από αυτό που κα-
ταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, ένα πο-
σοστό που θα «δείχνει» την προοπτική της
αυτοδυναμίας ως ένα εφικτό σενάριο. 
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Γιατί μπήκε στην εξίσωση
των εκλογών ο Μάιος

Θετικά τα πρώτα μηνύματα των ερευνών 
της κοινής γνώμης για την Πειραιώς

Ποιες συνεργασίες απέκλεισε ο πρωθυπουργός
Στη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» την περασμένη Κυριακή ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την επόμενη μέρα, αν το σενάριο
της αυτοδυναμίας δεν επαληθευτεί, χαρακτηρίζοντας πρακτικά
αδύνατη μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείοντας συνεργασία
με τον Κυριάκο Βελόπουλο και σημειώνοντας με νόημα ότι «απέ-
χουμε πολύ ακόμη από το να μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε
πρόβλεψη για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη» για το ενδε-
χόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο, επεσήμανε με νόημα ότι «αν (σ.σ.: οι πολίτες) μας κατευθύνουν προς μια κυ-
βέρνηση συνεργασίας, θα σεβαστούμε τη βούλησή τους. Αλλά στη δεύτερη κάλπη. Η
πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη γιατί θα στείλει το μήνυμα ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα».
Η κομματική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται πλέον σε ετοιμότητα, η κατάρτι-
ση των ψηφοδελτίων στην τελική ευθεία και αυτό που απομένει είναι η τελική απόφαση
του πρωθυπουργού για την Κυριακή των πρώτων εκλογών.

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Δεν περισσεύει 
κανένας στη μάχη 

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν ήθελε και δεν
θέλει να αποκλείσει κανέναν στην Επιτρο-
πή Εκλογικού Αγώνα, για αυτό και επα-
νήλθε με νέα ανακοίνωση, αντί της αρχι-
κής, όπου έβαζε μέσα στην επιτροπή και
τον Βασίλη Φεύγα, γραμματέα Σχεδια-
σμού και Επικοινωνίας, αλλά και τον Βα-
σίλη Κοντοζαμάνη, πρώην αναπληρωτή
Υγείας και σύμβουλο του πρωθυπουργό.
Και οι δύο, αφού δεν κατεβαίνουν σε κά-
ποια περιοχή, θα βοηθήσουν πολύ τον
προεκλογικό αγώνα.

«Καραμανλικό»
καβγαδάκι
Έμαθα άλλο ένα παρασκήνιο σχετικά με
τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού
Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που
μίλησε για όψιμους φιλοβασιλικούς. Η
δήλωση αυτή δεν πήγαινε στον Αντώνη
Σαμαρά, όπως έσπευσαν πολλοί να πι-
στέψουν, αλλά στον Γιώργο Κουμουτσά-
κο, ο οποίος για να απαντήσει εμφατικά
στην προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στην
κηδεία του τέως βασιλιά, χωρίς να έχει
εκδηλώσει πιο παλιά φιλοβασιλικά αι-
σθήματα. Και τα δύο στελέχη θεωρούνται
βαθιά καραμανλικά και η απόφαση του
δεύτερου να πάει στην κηδεία, προφα-
νώς, ενόχλησε καραμανλικές χορδές
που ανάγονται στην ιστορική κόντρα του
Εθνάρχη με το Παλάτι.

Τρίβει τα χέρια του 
ο Βελόπουλος 

Ίσως ο μεγαλύτερος κερδισμένος από
τον αποκλεισμό Κασιδιάρη από τις επόμε-
νες εκλογές είναι η Ελληνική Λύση του
Κυριάκου Βελόπουλου, καθώς μερίδα
των ψηφοφόρων θα στραφεί σε αυτόν. Θα
έλεγε κανείς ότι είναι ένα προεκλογικό
δώρο προς αυτόν, με ανοιχτό ορίζοντα αν-
ταπόδοσης…

ΤΤέλος το φλερτ με ΣΥΡΙΖΑ
Μου λένε ότι η επαναδραστηριοποίηση του Ανδρέα Λοβέρδου στον

δημόσιο λόγο, πέραν του τομέα Εξωτερικών που κατέχει, έχει να κάνει
με την πρόθεσή του να αναδείξει τη στρατηγική των ίσων αποστάσεων
προς ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως να θέσει υπό αμφιβολία τα περί προ-
οδευτικής διακυβέρνησης που έλεγαν (κάποτε) στη Χαριλάου Τρικού-
πη. Μεγάλη αφορμή ήταν τα όσα γίνονται στο μέτωπο Καλογρίτσα - ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το οποίο πονάει πολύ την Κουμουνδούρου. Η δε ανακοίνωση του
ΠΑΣΟΚ κατά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μονόδρομος, ουσιαστικά «επιβλήθηκε»
από τον Ανδρέα Λοβέρδο που εκτελεί χρέη δικηγόρου του Καλογρίτσα.

Το κλίμα στην Πειραιώς προχθές, στην κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματεί-
ας και του Διαγραμματειακού της ΝΔ, ήταν πανηγυρικό. Τα νέα των δημοσκοπήσεων που
φέρνουν την παράταξη να ακουμπάει την αυτοδυναμία σε συνδυασμό με τη μεγάλη δια-
φορά που έχει χτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν δημιουργήσει μια θετική διάθεση σε όλους.
Στα πηγαδάκια κάποιοι σχολίαζαν την κηδεία του Κωνσταντίνου, άλλοι τον εμφανή φόβο
του Τσίπρα απέναντι στον Καλογρίτσα και άλλοι τις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις της
εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου. Ένας, μάλιστα, γνωστός για το χιούμορ
του, σχολίασε τα μαύρα ρούχα που προτιμά η νέα εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η «κ.
Τσαπανίδου θυμίζει χαρακτήρα από το σίριαλ “Σασμός”»… 
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Τρία στα τρία 
για Χατζηδάκη 

Δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτε-
ρα η χρονιά για το υπουργείο Εργα-
σίας. Βγήκε η ετήσια έκθεση του συ-
στήματος ΕΡΓΑΝΗ και έβγαλε νούμε-

ρα ιδιαίτερα θετικά και
αξιοποιήσιμα από την

κυβέρνηση Μητσο-
τάκη. Πρώτον, από
το 2019 μέχρι σή-
μερα αυξήθηκαν οι

εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα κατά

263.263 άτομα, ήτοι 13,3% αύξηση.
Δεύτερον, ο μέσος μισθός στον ιδιωτι-
κό τομέα αυξήθηκε από 1.046 το 2019
σε 1.176 ευρώ το 2022, ήτοι 12,4%. Τρί-
τον, αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις από το
2019 κατά 3.084, ήτοι 11,2%. Τρία στα
τρία για Χατζηδάκη…

Προσπάθειες 
για συσπείρωση 
από Ανδρουλάκη
Οι τελευταίοι μήνες ήταν καταστροφι-
κοί για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και αυτό
φαίνεται και από τις τελευταίες δημο-
σκοπήσεις. Από το 16,5% που κάποτε

βρέθηκαν, τώρα στη δη-
μοσκόπηση της Αlco

είναι στο 10,5% και
ακόμα δεν έχουν
πιεστεί πολύ. Πλέ-
ον ο Νίκος Ανδρου-

λάκης καταλαβαίνει
ότι πρέπει να επανέλθει

στο διμέτωπο κατά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, να
κόψει τα «να στείλουμε τη ΝΔ στην αν-
τιπολίτευση» και τα φλερτ στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Όπως μαθαίνω, μάλιστα, ο Αν-
δρουλάκης θα επιδιώξει επανασυ-
σπείρωση στη συνεδρίαση της Κεντρι-
κής Επιτροπής που θα γίνει στο τέλος
του μήνα για να οριστικοποιηθούν οι
υποψηφιότητες και προσανατολίζεται
και σε μια μεγάλη εκδήλωση.

Πανηγυρικό το mood στην Πειραιώς 

Σ
το Μέγαρο Μαξίμου σκέφτηκαν πολύ καλά το θέμα με τη νομοθετική ρύθμιση
για τον αποκλεισμό Κασιδιάρη από τις εκλογές. Και αισθάνονται δικαιωμένοι
όσοι είχαν υποστηρίξει σθεναρά να κατατεθεί εντέλει η ρύθμιση, έναντι εκεί-

νων που έλεγαν ότι θα ηρωοποιηθεί ο Κασιδιάρης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να διώξει τη
ρετσινιά ότι κάποτε συνέπλευσε με τη Χρυσή Αυγή για να ρίξει την κυβέρνηση Σαμα-
ρά, συμφωνεί αλλά θέλει να ψηφιστεί η δική του πρόταση που δεν θα προωθεί τη
«Θεωρία των δύο Άκρων». 

Το ίδιο και το ΚΚΕ. Επειδή το αποτέλεσμα μετράει, ο πρωθυπουργός βγαίνει κερ-
δισμένος διότι έθεσε την ατζέντα και εντέλει θα πετύχει τον αποκλεισμό Κασιδιάρη.
Άλλωστε, η νομοθετική ρύθμιση για να περάσει θέλει απλή πλειοψηφία και όχι 200
ψήφους, όπως νόμιζαν κάποιοι. Όποιος δεν στηρίξει τον αποκλεισμό Κασιδιάρη, θα
είναι υπόλογος για μια ζωή… 

Μου λένε οι εκλογολόγοι του Μεγάρου Μαξίμου ότι χαίρονται (και δεν
προβληματίζονται) για την κάθοδο ορισμένων κομμάτων. Μη σας πω ότι
παρακαλάνε για την κάθοδό τους. Όπως, πχ, για την επάνοδο της Ένωσης
Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη καθώς δεν έχει προοπτική να ξαναμπεί στη
Βουλή. Όπως, επίσης, και για τα κόμματα Φαήλου - Τζήμερου, Εμφιετζό-
γλου, Μπογδάνου. Και μακάρι για αυτούς να μπορέσουν να κατέλθουν και
οι πρώην «καραμανλικοί» (Αντώναρος, Καραχάλιος, Ζώης, Τσιτουρίδης,
Λαμπρόπουλος, Κανελλοπούλου κ.ά.) και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος (με
τηλεοπτικό χρόνο στο Kontra) αλλά και οι παλιοί ΑΝΕΛίτες (Μαριάς, Νικο-
λόπουλος, Παπακώστα κ.ά.). Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό κομμάτων εκτός
Βουλής, τόσο πιο εύκολα θα επιτευχθεί η αυτοδυναμία για τη ΝΔ. 

Κερδισμένος ο Μητσοτάκης,
έθεσε πρώτος το θέμα Κασιδιάρη 

Παρακαλάνε… στο Μαξίμου
για κάθοδο δεξιών κομμάτων



Πολλές καραμπόλες ακούω για τη θέση του
εκπροσώπου της ΝΔ κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου. Άλλος λέει ότι κλεί-
δωσε ο Άκης Σκέρτσος, άλλος για τον Νίκο
Χαρδαλιά, άλλος για την Αριστοτελία Πελώνη
κι άλλος για την παραμονή του Γιάννη Οικονό-
μου. Ήδη με έπιασε πονοκέφαλος… Το «κα-
λύτερο» που άκουσα είναι να υπάρχει ένα πο-
λυμελές σχήμα τριών τεσσάρων ή και περισ-
σότερων ατόμων που να βγαίνουν μπροστά
ανά τομέα. Δεν ξέρω ποιος τις διαρρέει αυτές
τις πληροφορίες στη «γαλάζια» παράταξη, αλ-
λά μόνο γέλιο προκαλούν. Να διαχέεται, δηλα-
δή, η πληροφορία και το μήνυμα σε καμιά δε-
καριά άτομα και να μη φτάνει ποτέ στον δέκτη.
Καταπληκτική ιδέα!

ΜΜαδάνε τη μαργαρίτα 
για εκπρόσωπο
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Ο Γιώργος Βλάχος ήταν και είναι ένας δραστή-
ριος κοινοβουλευτικά άνδρας, με παρεμβά-
σεις του είτε σε νομοσχέδια είτε στον κοινο-
βουλευτικό έλεγχο. Ο «γαλάζιος» βουλευτής
αυτή τη φορά καταθέτει ερώτηση προς την
υπουργό Πολιτισμού σχετικά με την προστα-
σία του Τύμβου του Σοφοκλή στη Βαρυμπόμ-
πη. Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρει στην Επί-
καιρη Ερώτηση πως επισκέφθηκε πρόσφατα
τον χώρο, διαπιστώνοντας πως «είναι παραμε-
λημένος και αναξιοποίητος». Σημείωσε, δε,
πως το μνημείο δεν έχει «καμία προοπτική να
γίνει επισκέψιμο τουλάχιστον σε πρώτη φάση
από σχολεία της Αττικής στο πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών τους προγραμμάτων». Ο Γ. Βλά-
χος ρωτά την υπουργό τι μέτρα θα λάβει προ-
κειμένου ο Τύμβος του Σοφοκλή στη Βαρυμ-
πόμπη να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί ως
επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος.

Στήριξη στον Μηταράκη 
Ξεκάθαρη στήριξη στο έργο που έχουν
επιτελέσει το υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου και ο αρμόδιος υπουργός Νό-
της Μηταράκης, στα τρία χρόνια από την
ίδρυσή του, εξέφρασε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης
στην εισήγησή του στην εκδήλωση που
διοργανώθηκε στο Ζάππειο επεσήμανε
πως πρόκειται για ένα επιτυχημένο
υπουργείο, το οποίο αντιμετώπισε δύσκο-
λες καταστάσεις, σε αντίθεση με το τι επι-
κρατούσε επί της προηγούμενης διακυ-
βέρνησης. «Εκτός από τη δημιουργία του
υπουργείου, θωρακίσαμε τα σύνορά μας
στον Έβρο. Και αυτά που τάχα δεν υπήρ-
χαν, υψώθηκαν επιτέλους στη θάλασσα
του Αιγαίου. Ενώ τα αίσχη της Μόριας και
της Ειδομένης έδωσαν τη θέση τους σε
σύγχρονες δομές», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι πολιτικές ακροβασίες
του προέδρου της ΑΔΑΕ
Μιας και πιάσαμε τον κ. Ράμμο, αξίζει να
προσθέσουμε ότι προσπαθεί με νύχια και με
δόντια να πολιτικοποιήσει το θέμα των υπο-
κλοπών παρακάμπτοντας τον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο. Σε αυ-
τό το πλαίσιο έστειλε επιστολή στον υπουρ-
γό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και στον
υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη,
ζητώντας να ενημερωθεί τι ισχύει για τους
πολίτες που ζητούν να μάθουν από την
ΑΔΑΕ αν παρακολουθούνται. Μιλάμε για
απίστευτες ακροβασίες που στόχο έχουν
την αγνόηση Ντογιάκου που έτσι κι αλλιώς
έχει γνωμοδοτήσει επί του θέματος και για
προσπάθεια δημιουργίας πολιτικού κλίμα-
τος… Να «παγιδέψει», δηλαδή, στην αντι-
πολιτευτική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ τους
υπουργούς της κυβέρνησης…

Χ
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υ Στο πλευρό Ντογιάκου
η Ένωση Εισαγγελέων 

«Θ
ωρακίζει» τη γνωμοδότηση Ντογιά-
κου για την υπόθεση των τηλεφωνι-
κών παρακολουθήσεων, έναντι των

βολών που δέχεται το τελευταίο διάστημα, η
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ), η οποία
απαντά με ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο
σε όσους αμφισβήτησαν νομικά την κίνηση του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η Ένωση Εισαγγε-
λέων Ελλάδος όχι μόνο τάσσεται στο πλευρό του
κ. Ντογιάκου με αφορμή τη σφοδρή αντιπαράθε-
ση που προκλήθηκε μετά τη γνωμοδότησή του
περί των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, αλλά ενισχύει
το νομικό «οπλοστάσιο» του εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου ως προς την αναγκαιότητα έκδοσης της
επίμαχης γνωμοδότησης. 

Πρόκειται για αρμοδιότητά του «να γνωμοδοτεί
επί θεμάτων που παρουσιάζουν γενικότερο εν-
διαφέρον, ερμηνεύοντας διατάξεις νόμων», υπο-
γραμμίζεται σε δελτίο Τύπου του ΔΣ της Ένωσης.
Γίνεται, μάλιστα, αναφορά σε ανάλογες γνωμοδο-
τήσεις σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών
οι οποίες έχουν εκδοθεί και στο παρελθόν, δύο το
2009 και μία το 2011, από τους εισαγγελείς του
Αρείου Πάγου. 

Τυχόν «αμφισβητήσεις ως προς το εύρος και τα
όρια της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας» του κ.
Ντογιάκου, σύμφωνα με την ΕΕΕ, θα μπορούσαν
να εγερθούν μόνο «εάν αφορούσε συγκεκριμένο
θέμα για το οποίο είχαν επιληφθεί τα αρμόδια δι-
καστικά όργανα». Καταλήγοντας, δε, το ΔΣ της
ΕΕΕ, επισημαίνει: «Η έκφραση επιστημονικών
και άλλων απόψεων που αξιολογούν ή παρερμη-
νεύουν το περιεχόμενό της δεν μπορεί να αποτε-
λεί την αφορμή για την εξυπηρέτηση συγκεκριμέ-
νων πολιτικών σκοπιμοτήτων και αφενός μεν να
βάλλεται ο θεσμός και αφετέρου δε να επιχειρεί-
ται να παρεμποδιστεί η δικαιοδοτική κρίση και η
έκφραση γνώμης δικαστικής αρχής».

Ο Κυριάκος θα τους βάλει 
και στο TikTok
Δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Η ΝΔ ετοιμάζει -μεταξύ άλλων- να
φτιάξει και λογαριασμό στο TikTok, αφού πρέπει με κάποιο
τρόπο να ρίξει δίχτυα και στις πολύ μικρές ηλικίες από 17 έως
24 ετών. Φαντάσου να φτιάξουν προφίλ και οι βουλευτές της
ΝΔ και να γίνουν TikTokers. Ζω για να το δω και αυτό. Να χο-
ρεύουν στο TikTok…

Πώς ο Βλάχος στρίμωξε
τη Μενδώνη

Ποιος γαλαζοαίματος πήγε σε άλλο 
ξενοδοχείο γιατί του φάνηκε ακριβή 
η σουίτα στη «Μεγάλη Βρεταννία»;
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Η ύποπτη αρθρογραφία
εκδότη μετρίου
αναστήματος…
Εκδότης μετρίου αναστήματος, ο οποίος αρθρο-
γραφεί σε έντυπη και ηλεκτρονική εφημερίδα,
κατά διαστήματα στοχοποιεί  επιχειρηματίες και
υποψήφιους πολιτικούς δημοσιεύοντας παλιές
γνωστές ή άγνωστες αμαρτίες τους, με σκοπό να
τους περάσει το «μήνυμα» και να τους οδηγήσει

σε εξωδικαστικό συμβιβασμό… Βοά
και γελά η πιάτσα με τις μεθό-

δους του μετρίου αναστήματος
εκδότη και των αγγελιοφόρων
που χρησιμοποιεί. Μαθαίνου-
με ότι πριν βγει η Νέα Δημο-
κρατία κυβέρνηση ήταν σε οι-

κονομικό αδιέξοδο, γιατί χρω-
στούσε 4 εκατομμύρια και από

το 2020 πιέζει θεσμικούς
και εξωθεσμικούς παρά-
γοντες, μήπως και ρεφά-

ρει… Θα επανέλθουμε αν
χρειαστεί με πολύ γαρ-

γαλιστικό υλικό και πα-
ρασκήνιο.

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Σ
ε επικίνδυνες ατρα-
πούς μπαίνει η υπό-
θεση των παρακολου-

θήσεων με την προτροπή του
Αλέξη Τσίπρα στον επικεφα-
λής της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο
να παρανομήσει και να τον
ενημερώσει για το ποιοι πα-
ρακολουθούνται. Και είναι
απορίας άξιο πώς ο υπέρμα-
χος των Ανεξάρτητων Αρχών
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά
από τον επικεφαλής μιας Αρ-
χής να παραβιάσει το θεσμι-
κό και νομικό πλαίσιο για την
εξυπηρέτηση των κομματικών του σκοπιμοτήτων.

Ο νόμος που βρίσκεται σε ισχύ αναφέρει ότι η ενημέρωση του πολίτη για τη
λήψη του συγκεκριμένου μέτρου άρσης του απορρήτου σε βάρος του για λό-
γους εθνικής ασφάλειας έχει ανατεθεί πλέον αποκλειστικά στο Τριμελές Όρ-
γανο του άρθρου 4, παράγραφος του νόμου 5002 του 2022, στο οποίο προ-
εδρεύει εισαγγελικός λειτουργός. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει και η
ΑΔΑΕ δεν έχει πλέον αρμοδιότητα για έλεγχο στους παρόχους, ώστε να απαν-
τήσει σε θιγόμενο ιδιώτη. 

Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ζητά από τον κ. Ράμμο να παρανομήσει και να
παύσει ουσιαστικά το Τριμελές Όργανο στο οποίο ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ εί-
ναι μέλος. Και δυστυχώς ο κ. Ράμμος συμμερίζεται το αίτημα του Αλέξη Τσί-
πρα αντί να απαντήσει πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί, καλώς ή κακώς, να ικανο-
ποιηθεί. Σε θέματα που αφορούν την ιδιωτικότητα, το απόρρητο και πολύ πε-
ρισσότερο την εθνική ασφάλεια, αυτοσχεδιασμοί, υπερβάσεις και μικροκομ-
ματική δεν επιτρέπονται.

Ο Βορίδης και οι αρχηγοί κρατών… 
Διευκρινίσεις για την παρουσία του στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έδωσε
από το βήμα της Βουλής ο Μάκης Βορίδης. Ο υπουργός Εσωτερικών, που προκλήθηκε να
διευκρινίσει με ποια ιδιότητα παρέστη στην εξόδιο ακολουθία που εψάλη στη Μητρόπο-
λη, ανέφερε ότι είχε πρόσκληση από την οικογένεια με την οποία συνδέεται κοινωνικά.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, όταν παρευρίσκεται σε ιδιωτική εκδήλωση προ-
φανώς και δεν απεμπολεί την υπουργική του ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που τέ-
θηκε εάν τελικά επρόκειτο για κηδεία ιδιώτη, μετά τη σχετική απόφαση που ελήφθη από
την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι διετέλεσε βασιλιάς και η οικογένειά του συνδέεται με
πολλούς βασιλικούς οίκους. «Αν εγώ, χτυπάω ξύλο, αποβιώσω αύριο, δέκα δεκαπέντε
αρχηγοί κρατών δεν θα έρθουν στην κηδεία μου, ο Κωνσταντίνος διετέλεσε βασιλεύς
και συνδέεται με πολλούς βασιλικούς οίκους, αυτή είναι η πραγματικότητα…», είπε.

Βαριά έπεσε η δημοσκόπηση του aftodioik-
isi.gr στο γραφείο του Κώστα Σκανδαλίδη.
Είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται η
κυριαρχία του στην Α’ Αθηνών. Το προβά-
δισμα στην Α’ το έχει ο Παύλος Γερουλά-
νος και μάλιστα με διαφορά 5 μονάδων
από τον βετεράνο Σκανδαλίδη.

«Πόλεμος» Μπογδάνου - Φαήλου 
Κάποιος χρήστης του Twitter έκανε το λάθος να κατηγορήσει

τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο ότι πήγε στην κηδεία του
Κωνσταντίνου προς άγρα ψήφων. Ο επικεφαλής

του κόμματος Πατρίδα απάντησε: «Μας μπερ-
δεύεις με τους συνομιλητές/απολογητές/κολα-
ούζους του Κυριάκου, τους ψευτοδεξιούς Φαη-

λοτζήμερους, που έχουν δηλώσει πως ό,τι μαζέ-
ψουν στις πρώτες εκλογές θα του το επιστρέψουν στις

δεύτερες. Εμείς δεν συζητάμε καν συνεργασία, ούτε
στήριξη της ΝΔ, πριν και μετά τις εκλογές». Τι ήθε-
λε και το έγραψε; Το είδε ο Φαήλος και άρχισε πό-
λεμος. Ο Κρανιδιώτης τού απάντησε σε έντονο

ύφος πως «αν χρειαζόταν για να εκλεγείς, θα προ-
σκυνούσες και την κεφάλα του Λένιν στην αυλή του

Περισσού. Δικαιώνεις κάθε μέρα την κλοτσηδόν διαγραφή
σου από την Εθνική Δημιουργία. Μάθε να καβαλάς παπί, μετά τις
εκλογές μόνο ντελιβεράς θα μπορείς να γίνεις».

«Τρέμει» η κυριαρχία Σκανδαλίδη 
στην Α’ Αθηνών

Το ατόπημα του Αλέξη Τσίπρα 
και ο ρόλος του Ράμμου της ΑΔΑΕ

Με ποιο κόμμα
κατεβαίνει 
ο Τσιάρτας;

Την υποψηφιότητά του, με
την Εθνική Δημιουργία του
Φαήλου Κρανιδιώτη και του
Θάνου Τζήμερου, ανακοίνωσε
ο παλαίμαχος ποδοσφαιρι-
στής της ΑΕΚ και της Σεβίλλης
Βασίλης Τσιάρτας. Ανακουφί-
στηκα. Πάει δυνατά η… πολυ-
κατοικία.

Ο Λοβέρδος
βγαίνει μπροστά  

Έτσι είπε ο ίδιος. Δήλωσε ότι
επί ένα έτος κρατήθηκε
πίσω για να μη
δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι
τον πρόεδρο
Νίκο Αν-
δρουλάκη,
τον ίζοντας
ότι «από σήμε-
ρα είμαι παίκτης,
γιατί πάμε σε εκλο-
γές». Τα είπε στον ΣΚΑΪ όπου
ήταν καλεσμένος. Βγαίνει
μπροστά κι όποιον πάρει η μπά-
λα, παιδιά… 

Δικαίωμα 
στο όνειρο

Η αποθέωση του πολιτικού
μικρομεγαλισμού έλαβε χώρα
κατά τη διάρκεια του διήμερου
συνεδρίου της Ελληνικής Λύ-
σης στη Θεσσαλονίκη. Όταν
έπεσε η αυλαία των εργασιών,
τα μέλη του κόμματος, με το
βλέμμα στραμμένο στον Κυ-
ριάκο Βελόπουλο, φώναζαν εν
χορώ «να τος, να τος ο πρωθυ-
πουργός». Τι τους κάνει και
τους τρελαίνει; 
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Μ
ε όλα τα μέσα επιχειρεί η
Άγκυρα να κλείσει το θέμα
των F-16, θορυβημένη από
την ανατροπή της ισορρο-

πίας δυνάμεων στο Αιγαίο και στη Μεσό-
γειο υπέρ της Ελλάδας. Τούρκοι αξιωμα-
τούχοι αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή
στην έγκριση του ελληνικού αιτήματος για
την προμήθεια των υπερσύγχρονων μα-
χητικών 5ης γενιάς F-35 στην Ελλάδα, με
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να ζητά από
τις ΗΠΑ να κρατήσουν τις ισορροπίες με-
ταξύ των δύο χωρών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σήμε-
ρα (20.30 ώρα Ελλάδος) αναμένεται να συ-
ναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξω-
τερικών Άντονι Μπλίνκεν για να κάνει το πιο
σκληρό παζάρι εκ μέρους της Άγκυρας για
τα τουρκικά F-16. Σύμφωνα με τουρκικές

πηγές, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έφυγε
από την Άγκυρα με μία εντολή: να γυρίσει
με μια εξέλιξη που θα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί θετικά ως επιτυχία της κυβέρνησης
Ερντογάν στον δρόμο προς τις εκλογές.

Στην Άγκυρα υπάρχει εκνευρισμός, κα-
θώς μετά την προμήθεια των γαλλικών μα-
χητικών Rafale και των εκσυγχρονισμένων
F-16 Viper, που άρχισαν να εντάσσονται
στην Πολεμική μας Αεροπορία, είναι σα-
φές ότι το αεροπορικό πλεονέκτημα που
έχει ήδη η Ελλάδα στο Αιγαίο και στη Με-
σόγειο θα διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια
και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με
την απόκτηση των υπερσύγχρονων αμερι-
κανικών F-35 από το 2028.

Όπως μεταξύ Ισραήλ 
και αραβικού κόσμου

Διεθνολόγοι και στρατιωτικοί αναλυτές
εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα κρατήσουν τις
ισορροπίες εφαρμόζοντας μια ήδη δοκι-
μασμένη τακτική, την ίδια που ακολούθη-
σαν μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών του
αραβικού κόσμου, η οποία δεν επέφερε
προβλήματα στις προηγούμενες κυβερνή-

σεις των ΗΠΑ. Επειδή οι Ηνωμένες Πολι-
τείες είχαν και έχουν συμμάχους και στον
αραβικό κόσμο και στο Ισραήλ, από τη δε-
καετία του ’60 εφάρμοσαν το εξής δόγμα:
Πάντα το Ισραήλ είχε οπλικά συστήματα
μία γενιά μπροστά από τις σύμμαχες αρα-
βικές χώρες των ΗΠΑ. Στρατιωτικές ανα-
λυτές εκτιμούν ότι αυτό το δόγμα πιθανό-
τατα θα εφαρμοστεί και σε αυτή την περί-
πτωση, καθώς η Τουρκία είναι μεν ένας
σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ωστόσο λόγω των
σχέσεών της με εχθρικές χώρες, όπως
Ρωσία, Κίνα και Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες δεν μπορούν την εμπιστευτούν.

Εξακολουθεί να «πιέζει» 
το ελληνοαμερικανικό λόμπι

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν στην
«Political» ότι «είναι πολλοί μέσα στην κυ-
βέρνηση Μπάιντεν που περιμένουν έως τις
τουρκικές εκλογές για να πάρουν τελική
απόφαση». Οι ίδιες πηγές μάς έλεγαν ότι
«μετά την αποστολή του αιτήματος στο
Κογκρέσο για την έγκριση των τουρκικών
εξοπλιστικών προγραμμάτων, εκείνο έχει
περιθώριο 30 ημερών προκειμένου να

απαντήσει θετικά ή αρνητικά και μετά να
αρχίσουν εκ νέου οι συνομιλίες ΗΠΑ  -
Τουρκίας για το θέμα».

Οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και οι
σύμμαχοί τους μέσα στο Κογκρέσο ξεκίνη-
σαν ήδη τη μεγάλη μάχη για να βάλουν
φρένο στο τουρκικό αίτημα με επιχειρήμα-
τα που δύσκολα μπορεί να αντικρούσει ο
Λευκός Οίκος. Από τις πιο χαρακτηριστι-
κές ήταν η δήλωση του βουλευτή των Δη-
μοκρατικών Φρανκ Παλόνε, ο οποίος κά-
λεσε την προεδρία Μπάιντεν να μην προ-
χωρήσει σε καμία πώληση F-16 προς την
Άγκυρα, καθώς «ο Ερντογάν έδειξε ότι δεν
μπορούν να τον εμπιστευτούν, συμφιλιώ-
θηκε με τον Πούτιν και άλλους δικτάτορες,
απείλησε να επιτεθεί στην Ελλάδα και διέ-
πραξε πολλές παραβιάσεις των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων».

Πάντως, η διαδικασία μέχρι να ανάψει το
«πράσινο φως» για τα τουρκικά F-16 εκτι-
μάται ότι θα είναι μακρά, καθώς ο Ερντογάν
δεν φαίνεται διατεθειμένος να πει «ναι»
στο βασικό αίτημα της Ουάσιγκτον για έν-
ταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
πριν από τις τουρκικές εκλογές.

Δίνουν… ρέστα οι Τούρκοι για τα F-16

Eurofighter Typhoon: Η Άγκυρα ξέρει πως δεν θα είναι εύκολη υπόθεση
Ενώ το ελληνοαμερικανικό λόμπι συνεχίζει να αγωνίζε-

ται για να στηθεί νέο «μπλόκο» απέναντι στο τουρκικό αί-
τημα, Τούρκοι αξιωματούχοι απορρίπτουν δημοσίως σε
όλους τους τόνους οποιοδήποτε αμερικανικό προαπαι-
τούμενο για τα F-16 και ταυτόχρονα εκβιάζουν σε συντονι-
σμό με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν οι Αμερικα-
νοί δεν ανάψουν “πράσινο φως”, είμαστε έτοιμοι να αγο-
ράσουμε βρετανικά Eurofighter Typhoon από τη Μ. Βρε-
τανία (σ.σ.: τον κύριο παραγωγό της κοινοπραξίας Eurofi-
ghter)», στην οποία ταξίδεψε ο υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ. Θυμίζουμε ότι το Eurofighter Typhoon παρά-
γεται από μια κοινοπραξία της Βρετανίας, της Γερμανίας,

της Ισπανίας και της Ιταλίας.
Πριν από περίπου έναν μήνα ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΑ,

πτέραρχος Χασάν Κουτσουκακιούζ, επισκέφτηκε το εργο-
στάσιο παραγωγής και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες
του Eurofighter Typhoon αλλά και για την πρόθεση των
Βρετανών να πουλήσουν στην Τουρκία
μεταχειρισμένα μαχητικά. Η Βρετανία
και η Ιταλία προσπαθούν εδώ και δέκα
χρόνια να πουλήσουν μαχητικά αεροσκά-
φη στην Άγκυρα, αλλά οι προσπάθειες είχαν
αποτύχει, καθώς οι Τούρκοι έχουν επικεν-
τρωθεί στην απόκτηση του αμερικανικού

αεροπορικού εξοπλισμού, που είναι συμβατός με την αε-
ροπορία τους. Σύμφωνα πάντως με πρόσφατο άρθρο της
τουρκικής εφημερίδας «Daily Sabah», μια πιθανή συμ-
φωνία για τα Eurofighter θα πρέπει να εγκριθεί και από τη
Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ως γνωστόν, οι τουρ-
κογερμανικές σχέσεις δεν είναι ίδιες, όπως ήταν με την
Άνγκελα Μέρκελ στην Καγκελαρία. Επίσης, το Βερολίνο
εξετάζει προσεκτικά τα τουρκικά αιτήματα όπλων, καθώς

έως τώρα εξακολουθεί να εμποδίζει τις εξα-
γωγές βασικών υλικών για την τουρκική

αμυντική βιομηχανία, όπως αυ-
τά για τα άρματα μάχης Altay. 

Με κάθε μέσο προσπαθούν οι γείτονες να πείσουν
τις ΗΠΑ να κρατήσουν τις ισορροπίες 

στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των δύο χωρών

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Σ
τον απόηχο της κηδείας του τέως βα-
σιλιά Κωνσταντίνου γράφτηκαν και
ακούστηκαν πολλά, όχι μόνο για την

ιστορική αποτίμηση του ρόλου του Κωνσταν-
τίνου την κρίσιμη περίοδο της χούντας, αλλά
κυρίως για τις προθέσεις και την πορεία από
εδώ και πέρα της οικογένειας του εκλιπόντος
και κυρίως για το τι σκέπτεται να κάνει ο πρω-
τότοκος γιος του Παύλος. 

Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
υπήρξε ένα μπαράζ αναρτήσεων και αναλύ-
σεων οι οποίες θέλουν τον Παύλο να έχει πο-
λιτικές βλέψεις, ενώ αρκετοί κάνοντας και
ακροβασίες έφτασαν να αναπαράγουν και σε-
νάρια παλινόρθωσης της βασιλείας, τα οποία
βεβαίως δεν έχουν καμία απολύτως βάση.

Παρ’ όλα αυτά, τα πολιτικά σενάρια εμπλο-
κής των μελών της οικογένειας του μακαρίτη
Κωνσταντίνου εδράζονται στο γεγονός ότι πα-
λαιότερα ο γιος του Νικόλαος είχε εκδηλώσει
ένα ενδιαφέρον γύρω από το ενδεχόμενο εμ-
πλοκής του στα πολιτικά δρώμενα, κυρίως
όμως για τον Δήμο Αθηναίων, αν και τελικά

δεν προχώρησε σε κάτι τέτοιο. Με αφορμή τον
επικήδειο που εκφώνησε ο Παύλος κατά την
εξόδιο ακολουθία, τα σενάρια επέστρεψαν.
Κάποιοι, μάλιστα, προβάλλουν ως επιχείρημα
ότι ο πρωτότοκος γιος του Κωνσταντίνου έχει
μεγάλη δημοφιλία και αυτό φάνηκε από το γε-
γονός ότι καταχειροκροτήθηκε από τους πο-
λίτες που βρέθηκαν στην ταφή. 

Η υστεροφημία του Κωνσταντίνου 
Από το ρεπορτάζ, πάντως, δεν προκύπτει

κάποια διάθεση του Παύλου να ασχοληθεί με

την κεντρική πολιτική σκηνή αυτή την περίο-
δο, ούτε βεβαίως να ηγηθεί κάποιου φιλοβα-
σιλικού σχήματος. 

Το αν τον γοητεύει η συγκεκριμένη ιδέα εί-
ναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος, που δεν υπάρχει προ-
σώρας. Αυτό που υπάρχει είναι η διάθεση των
μελών της οικογένειας να αναλάβουν κάποια
στιγμή πρωτοβουλίες, προκειμένου να απο-
καταστήσουν την «υστεροφημία» του πατέρα
τους, κυρίως σε ό,τι αφορά την ταραγμένη πε-
ρίοδο της χούντας. Παράλληλα, η οικογένεια

προφανώς και θα επιθυμούσε να λάβει την
ελληνική ιθαγένεια και αυτό είναι κάτι που θα
την απασχολήσει το προσεχές διάστημα. 

Παρ’ όλα αυτά, ούτε ο Παύλος ούτε τα υπό-
λοιπα μέλη έχουν διάθεση να δημιουργήσουν
πολιτικές αναταραχές, ειδικά τώρα που βρι-
σκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, έστω και
άτυπα. Από την όλη διαχείριση που έκαναν με
την κηδεία του πατέρα τους φάνηκε ότι έχουν
πλήρη συνείδηση του πολιτικού γίγνεσθαι και
για αυτό κινήθηκαν όσο μπορούσαν πιο δια-
κριτικά.

Αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν στη φράση
του Παύλου «δεν είναι αυτό το τέλος, πατέρα»,
καθώς και στις πολλές αναφορές του στην
αγάπη του προς την πατρίδα και προς το καθή-
κον της οικογένειάς του προς την Ελλάδα. 

Ίσως κάποιοι να βιάστηκαν να την ερμη-
νεύσουν πολιτικά, ενώ στην ουσία πρόκειται
για μια φράση με ιστορικά χαρακτηριστικά…
Ας μην ξεχνάμε ότι με τη φράση του «πάντα
πιστός στην παρακαταθήκη του πατέρα σου,
δέχθηκες με σεβασμό την απόφαση του ελ-
ληνικού λαού», ο Παύλος δείχνει να ασπάζε-
ται την πολιτική πραγματικότητα που αποδέ-
χτηκε και ο πατέρας του ότι όλα τελείωσαν
πριν από 50 χρόνια.

Πού το πάει ο Παύλος;

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Αλήθειες 
και μύθοι 
για τις πολιτικές
βλέψεις 
του γιου 
του τέως
βασιλιά 
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Σ
ήμερα το απόγευμα είναι προ-
γραμματισμένη η συνάντηση
του Μεβλούτ Τσαβούσογλου με
τον Άντονι Μπλίνκεν στην Ουά-

σιγκτον. Μια συνάντηση εξαιρετικά κρί-
σιμη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτο-
πεποίθηση και σιγουριά ότι οι ισχυρές
ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι η κα-

λύτερη απάντηση στις
πιέσεις του Ταγίπ Ερντο-
γάν να πάρει προεκλογι-
κά δώρα από τον Μπάιν-
τεν. 

Μάλιστα, η κυβέρνηση
έχει ενημερώσει αναλυτι-
κά την αμερικανική δι-
πλωματία για τις τελευταί-

ες εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά, ενώ πον-
τάρει πολύ στην ελληνοαμερικανική αμυν-
τική συμφωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
φέρθηκε πρόσφατα στον κομβικό ρόλο που
διαδραματίζει η Αλεξανδρούπολη.

Από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου φρόντισε
να επιτεθεί στις ΗΠΑ λίγες ώρες πριν
από τη συνάντησή του, κάτι που δείχνει
ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα στις

αμερικανοτουρκικές σχέσεις.  Κατηγό-
ρησε δε τις ΗΠΑ για έλλειψη ισορροπίας
στο θέμα των εξοπλισμών, σχολιάζοντας
για πρώτη φορά επισήμως την αμερικα-
νική πρόταση για παραχώρηση F-35 στην
Ελλάδα: «Η ισορροπία στις σχέσεις Τουρ-
κίας - Ελλάδας έχει αρχίσει να χαλάει. Η
Αμερική είχε μια πολιτική ισορροπίας.
Δυστυχώς και η ισορροπία μεταξύ Τουρ-
κοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων στην Κύ-
προ άρχισε να επιδεινώνεται. Ένας σύμ-
μαχος, όπως η Αμερική, πρέπει να δώσει
προσοχή σε αυτές τις ισορροπίες. Αυτό
έχουμε να πούμε. Διαφορετικά, δεν μας
ενδιαφέρει ποιος πουλά ποιο όπλο σε
ποιον. Το σημαντικό είναι ποια είναι η δύ-
ναμή μας».

Η ανησυχία για το βέτο Ερντογάν
Αγκάθι στη συνάντηση είναι το βέτο του

Ερντογάν στην ένταξη της Σουηδίας στο
ΝΑΤΟ. Ο Ομέρ Τσελίκ φρόντισε να δείξει
αυτήν τη δυσαρέσκεια προς τη Δύση. Ήδη
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπάρχει μεγάλη ανη-
συχία από τον τρόπο με τον οποίο ο πρό-
εδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
έχει πρακτικά μπλοκάρει την τελευταία
απόφαση για διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τη

συμμετοχή της Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας.

«Η Σουηδία πρέπει να αναθεωρήσει τον
αντιτρομοκρατικό νόμο της. Φανταστείτε
στη Σουηδία τρομοκρατικές ομάδες να
πραγματοποιούσαν 15 ενέργειες κάθε βδο-
μάδα και φανταστείτε ότι σε αυτά τα επει-
σόδια να κρεμούσαν ένα ομοίωμα του προ-
έδρου ή του πρωθυπουργού μιας χώρας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εβδομά-
δα για τη Γερμανία, την επόμενη εβδομάδα
για την Ολλανδία... Είναι αποδεκτό κάτι τέ-
τοιο; Ποια θα ήταν η αντίδραση της Σουη-
δίας σε αυτό; Ο πίνακας είναι ξεκάθαρος, τα
δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι ξεκάθαρα.
Αυτό είναι απαράδεκτο όπου και να είναι
κανείς, η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν το
δέχεται», είπε ο Ομέρ Τσελίκ.

Ταυτόχρονα η απόφαση του υπουργού
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να επισκε-
φτεί την Αθήνα, την Άγκυρα και την Ιερου-
σαλήμ, σε μια περιοδεία που θα γίνει στα
τέλη Φεβρουαρίου, δεν είναι καθόλου τυ-
χαία και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την
οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ
σκληρή προεκλογική περίοδος σε Ελλάδα
και Τουρκία με τα εθνικά θέματα πολύ ψηλά
στην ατζέντα.

Νοέμβριο 
οι εκλογές στη Λιβύη
Σε αυτό το κλίμα ο Ακίλα Σάλεχ, πρό-
εδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
στο Τομπρούκ, στα ανατολικά της Λι-
βύης, δήλωσε ότι οι εκλογές στη χώρα
θα διεξαχθούν μέχρι τον Νοέμβριο. Σε
συνέντευξή του στο αιγυπτιακό κανά-
λι Al-Qahira Al-Ikh Bariyya, ο Σάλεχ
δήλωσε ότι προσβλέπουν στη διεξα-
γωγή γενικών εκλογών ανά πάσα στιγ-
μή, προσθέτοντας ότι επί του παρόν-
τος διεξάγονται διαπραγματεύσεις
σχετικά με τους νόμους που θα ρυθμί-
ζουν την εκλογική διαδικασία. Δηλώ-
νοντας ότι «υπάρχει ανάγκη για μια
εκτελεστική αρχή» στη χώρα και ότι
τα συμφέροντα των Λίβυων πρέπει να
αποτελούν προτεραιότητα, ο Σάλεχ εί-
πε ότι μετά τη συναίνεση που επε-
τεύχθη μεταξύ της Βουλής των Αντι-
προσώπων και του Ανώτατου Συμβου-
λίου του Κράτους οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν μέχρι τον προσεχή Νοέμ-
βριο. Κατά τη διάρκεια της εκλογικής
διαδικασίας, οι πολίτες θα πρέπει να
ενημερωθούν για τη σημασία των
εκλογών και να αποδεχτούν τα αποτε-
λέσματα, ενώ θα πρέπει να γίνουν
προετοιμασίες».

Ελληνοτουρκικός
«πυρετός»
στην Ουάσιγκτον

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Προβάδισμα της ΝΔ με μικρή μείωση της διαφοράς από
τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο 6,9% καταγράφει
δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO για λογαριασμό του τηλε-
οπτικού σταθμού Alpha. Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου
με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία 24,1%, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
10,7%, το ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 4,5%, το ΜέΡΑ25 κατα-
γράφει 3,2%, το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη 2,6%, ενώ 4,9%
συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα κόμματα και η αδιευκρίνιστη
ψήφος ανέρχεται στο 13,5%.

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισ-
σότερο ως πρωθυπουργό: o Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεν-
τρώνει 32%, ο Κανένας 23%, ο Αλέξης Τσίπρας 22% και ο Νί-
κος Ανδρουλάκης 7%. Για το αν κυβερνούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο
Αλέξης Τσίπρας, το 41% θεωρεί ότι τα πράγματα θα ήταν χει-
ρότερα, το 27% τα ίδια, το 23% καλύτερα και 9% «ΔΞ/ΔΑ».

Στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση θα φέρει μεγαλύτερη
σταθερότητα στη χώρα οι πολίτες απάντησαν: Με κυβέρ-
νηση συνεργασίας 46%, με αυτοδύναμη κυβέρνηση 41%,
«ΔΞ/ΔΑ» 13%.

ΑLCO: 6,9% μπροστά η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Τι κρύβει η ατζέντα Μπλίνκεν
για Αθήνα, Άγκυρα και Λιβύη - 
Κρίσιμη η αποψινή συνάντηση 

με Τσαβούσογλου
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Σ
τις εθνικές αλλά και πολύ πε-
ρισσότερο στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές η μάχη της κάλ-

πης ουσιαστικά είναι μια αναμέτρη-
ση προσώπων. Τα πρόσωπα και τα
προγράμματα καθορίζουν πρώτιστα
το αποτέλεσμα και ακολουθούν οι
ιδεολογίες, τα επικοινωνιακά συν-
θήματα και οι δεσμεύσεις (όλες οι
εκλογές είναι ανθρωπο-
κεντρικές!).

Οι πολίτες στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα
στον πρώτο βαθμό της, δη-
λαδή στους δήμους, ψηφί-
ζουν με κριτήρια επιλογής
την αξιοσύνη και την εμπι-
στοσύνη που έχουν για τα
πρόσωπα του επικεφαλής
και των υποψήφιων συμ-
βούλων στα ψηφοδέλτια,
την ικανότητα επίλυσης
των τεχνικών, οικονομικών
και κοινωνικών προβλημά-
των και την τήρηση των δεσμεύσε-
ων και υποσχέσεων. Απαλλαγμένοι
τις περισσότερες φορές από κομ-
ματικά συμπλέγματα και ιδεολογι-
κές εμμονές.

Προσώρας, το ενδιαφέρον των
πολιτών είναι στραμμένο στις εθνι-
κές εκλογές, τα αποτελέσματα των
εκλογών αυτών θα επηρεάσουν κα-
θοριστικά και τις επικείμενες αυτο-
διοικητικές εκλογές.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα τελευ-
ταία χρόνια η διεξαγωγή των αυτοδι-
οικητικών εκλογών προηγούνταν

των εθνικών, με αποτέλε-
σμα οι πολίτες να στέλνουν
«μηνύματα» -θετικά ή αρ-
νητικά- προς το εκάστοτε
κυβερνών κόμμα.

Με δεδομένο ότι όποια
κυβέρνηση επιλεγεί θα
έχει μόνο δύο με τρεις μή-
νες κυβερνητικής θητείας
μέχρι τις αυτοδιοικητικές
εκλογές, υπάρχει περίπτω-
ση να σταλεί κάποιο πολιτι-
κό «μήνυμα» από τους πο-
λίτες.

Μάλλον απίθανο!
Ένας ακόμη άγνωστος αλλά πολύ

σημαντικός παράγοντας που θα
κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα εί-
ναι, σύμφωνα με τους δημοσκό-
πους, η συμμετοχή των πολιτών, αν

δηλαδή θα είναι μεγαλύτερη από
την αποχή ή θα συμβεί το αντίθετο,
όπως το είδαμε να συμβαίνει στις
τελευταίες εκλογές πολλών ευρω-
παϊκών χωρών. Η συμμετοχή των
πολιτών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και εφαρμογής πολιτι-
κών θεωρείται πλέον αναγκαιότητα
για τη σωστή λειτουργία των δημο-
κρατικών θεσμών. Τα τελευταία
χρόνια η αποχή από τις κάλπες συ-
νεχώς βαίνει αυξανόμενη και το
φαινόμενο της αποχής ευδοκιμεί
έντονα και στις αυτοδιοικητικές
κάλπες. Το ποσοστό της αποχής,
ιδιαίτερα των νέων ηλικιών, πρέπει
να προβληματίσει όλους όσοι
ασχολούνται με τα κοινά. Η νεολαία
έχει τη δύναμη και τα προσόντα να
επέμβει δυναμικά στην εξέλιξη της
κοινωνίας και στη λήψη των απο-
φάσεων, έτσι ώστε να μην αισθάνε-
ται ότι περιορίζεται μόνο στην άκρι-
τη εφαρμογή τους.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το μεί-
ζον διακύβευμα του συνόλου των
φετινών εκλογών. Οψόμεθα να δια-
ψευστεί το διακύβευμα και να πάνε
όλοι στην κάλπη.

Σ
τις γιορτές χάρηκα για μια ακόμη φορά την πό-
λη μας, την Αθήνα. Δεν παραγνωρίζω ότι αρκε-
τοί συμπολίτες μας δεν είχαν την ίδια δυνατό-

τητα, πιεσμένοι όσο ποτέ άλλοτε από την καθημερινό-
τητά τους. Όμως, χωρίς πολλά πολλά, βρέθηκα με φί-
λους και στο κέντρο αλλά και σε συνοικίες. Ανακάλυ-
ψα έτσι μια διαφορετική διάσταση, με αυτόχθονες και
τουρίστες να συγχρωτίζονται, με την ευκαιρία των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επισκέπτες
από διάφορες χώρες να μιλούν στις γλώσσες τους και
οι φωνές τους να αναμειγνύονται με τις δικές μας σε
μια ενδιαφέρουσα συναυλία. Στους δρόμους, στα κα-
φενεδάκια, στα σουβλατζίδικα, σε κάθε γωνιά της
πρωτεύουσας.

Αυτό το ηχητικό φύρδην μίγδην σε εορταστικό
φόντο δεν είχε βέβαια καμία σχέση με τη ζωή κατά
την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Με την αίσθηση
από «γκρουπ» περιηγητών να προσπαθούν, μέσα σε

δυο τρεις μέρες, να δουν «τα
καλύτερα της Αθήνας». Να συ-
νωστίζονται σε λεωφορεία
μπας και προλάβουν προτού
φύγουν για κάποιο νησί. Ο ένας
πάνω στον άλλον στον ηλεκτρι-
κό για το λιμάνι του Πειραιά και
αφού βέβαια έχουν χάσει τα
περισσότερα από τα πραγματι-
κά καλύτερα και ωραιότερα της
Αθήνας. Από μνημεία, παλαι-
ότερα και νεότερα, αλλά και
από τη σύγχρονη καθημερινή
ζωή της, παρέα με τους ανθρώ-
πους της. Χωρίς να μπουν στο
απαράμιλλο ψηφιδωτό ανθρώ-

πων, κτιρίων και λειτουργιών που είναι η πραγματική
Αθήνα σήμερα. Μπορεί φεύγοντας να έχουν εξαντ-
λήσει τη λίστα με τα αξιοθέατα που τους έδωσαν φτά-
νοντας εδώ. Χωρίς να έχουν πάρει μυρωδιά ίσως από
τον τόπο που ήρθαν να δουν.

Αυτά τα δύο διαφορετικά βιώματα (το «χειμερινό»
και το «θερινό», ας πούμε) υπογραμμίζουν τους δύο
διαφορετικούς δρόμους που δικαιούται να διανύσει ο
τουρισμός στην πόλη μας. Αυτός της «πόλης-μου-
σείο/αξιοθέατο» και αυτός της «πόλης-ζωής/ευκαι-
ρίας». Με σταυροδρόμι τους τη συνάντηση του επι-
σκέπτη με τον κάτοικο χειμώνα - καλοκαίρι. Με τη
σύγχρονη εκδοχή του Ξένιου Δία. Του Θεού που μας
εμπιστεύεται και πιστεύει ότι η συναναστροφή του
τουρίστα με τον Αθηναίο, αυτή που σπάει τη δική του
ρουτίνα, δεν αποδυναμώνει, αλλά ενισχύει το τουρι-
στικό προϊόν μας. Δεν περιορίζει αλλά πολλαπλασιά-
ζει τον δυναμισμό του. Δεν υποσκάπτει αλλά ενισχύει
τη διατηρησιμότητά του. Δεν φέρνει σε αντίθεση τον
επισκέπτη με τον επαγγελματία του κλάδου. Αυτή η
πλάνη είναι ώρα να διαλυθεί. Να αποφασίσουμε οι
Αθηναίοι ότι θέλουμε περιηγητές με σταθερό προορι-
σμό την πόλη μας και όχι παρεπιδημούντες μιας δια-
νυκτέρευσης.

Περιηγητές 
και Αθηναίοι

του
Δημήτρη 
Οικονόμου

Μέλος
του Πολιτικού
Συμβουλίου 
του ΠΑΣΟΚ 

Το μείζον διακύβευμα των εθνικών
και αυτοδιοικητικών εκλογών!

του
Λευτέρη 
Σιαπλαούρα

Πολιτικός
μηχανικός 
MSc, MBA
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Π
ραγματικά εντύπωση μας προξένησε, δεν το
φανταζόμασταν, ένα από τα αποτελέσματα της
έρευνας που έκανε το Βαρόμετρο του Euronews

Albania, σύμφωνα με την οποία το 66,5% των Αλβανών
που ρωτήθηκαν εξέφρασε την άποψη ότι οι Έλληνες είναι
ο λαός που κάνει τις περισσότερες διακρίσεις σε βάρος
τους(!), ενώ μόνο το 3,9% έκανε λόγο για διακρίσεις απέ-
ναντί τους από τους Ιταλούς (!).

Την ίδια στιγμή, το 45,4% απάντησε σε σχετικό ερώτημα
ότι οι Έλληνες είναι αυτοί με τους οποίους έχουν τις πε-
ρισσότερες ομοιότητες, κατατάσσοντάς μας πρώτους από
άλλες χώρες ως προς τα ομοιογενή στοιχεία (δεύτεροι οι
Ιταλοί με 34,9% και ακολουθούν οι Γερμανοί με 9,6%, οι Αυ-
στριακοί με 2,9%, οι Ισπανοί με 2,2%, οι Άγγλοι με 1,8%, οι
Ελβετοί με 0,9%, οι Βέλγοι με 0,8% και οι Ολλανδοί και
Σκανδιναβοί με 0,2%). Δεν ξέρουμε με τι κριτήρια καθόρι-
σαν τις ομοιότητες (με χαρακτηρολογικά ή φυλετικά ή άλ-
λα ή συνδυαστικά) και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού
εδράζεται αυτή η προσέγγιση.

Ως προς τη δυσαρέσκειά τους για τη συμπεριφο-
ρά των Ελλήνων απέναντί τους, που λίγο ή πολύ,
άμεσα ή έμμεσα τη χαρακτηρίζουν εχθρική, δεν τη
βρίσκουμε δικαιολογημένη και μας φαίνεται παρά-
δοξη, αν δεν εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ωστόσο ότι υπήρ-
ξαν μεμονωμένα, το τονίζουμε μεμονωμένα, πε-
ριστατικά εκμετάλλευσης σε βάρος τους, αλλά και
περιφρόνησης και περιθωριοποίησης και υποτί-
μησης, ειδικά όταν πρωτοήρθαν, ενδεχομένως να
συμβαίνουν και τώρα σε περιορισμένη κλίμακα,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν και δεν είναι ο
κανόνας, αλλά οι λίγες εξαιρέσεις. Και βέβαια
απερίφραστα αποδοκιμαζόμενες και ουδόλως
εκφράζουν τα φιλικά αισθήματα των Ελλήνων έναντι των
Αλβανών. Όπως καταδικάζεται και η εγκληματική δράση
Αλβανών στην Ελλάδα, με τα ίδια ακριβώς μέτρα και σταθμά
που καταδικάζεται και των ημεδαπών, γιατί η εγκληματικό-
τητα δεν έχει να κάνει με την καταγωγή των ανθρώπων, αλ-
λά με τον χαρακτήρα τους, τις προθέσεις τους, τις διαθέσεις
τους, το επίπεδό τους κ.λπ.

Όμως, δεν ήταν και δεν είναι μικρή και ασήμαντη η βοή-
θεια του ελληνικού λαού προς τους Αλβανούς, είτε έζησαν
ή ζουν εδώ είτε διαμένουν στη χώρα τους.

Γυρίζοντας 32 χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε ότι στις αρ-
χές του 1991, Πρωτοχρονιά ήταν, όταν κατά χιλιάδες έρ-
χονταν ρακένδυτοι και πεινασμένοι προς την Ελλάδα οικο-
νομικοί μετανάστες από την Αλβανία, βρήκαν ανοιχτές αγ-
καλιές και μεγάλη υποστήριξη. Έλληνες τους πήραν στα
σπίτια τους, τους ενίσχυσαν με δωρεές και γενικά τους
στάθηκαν με ανθρωπιά και ευαισθησία.

Από την άλλη, οι Ιταλοί δεν τους υποδέχτηκαν φιλόξενα.
Μόλις ένα σαπιοκάραβο, το πλοίο «Vlora», όπου
επέβαιναν πάνω από 15.000 Αλβανοί, ακόμη και
στα κατάρτια κρέμονταν, έφτασε στο Μπάρι, από
τους πυροβολισμούς των Ιταλών αστυνομικών
και λιμενικών για να εμποδίσουν την αποβίβασή
τους έπεσαν νεκροί 12 Αλβανοί. Και αφού αφυδα-
τωμένους και εξαθλιωμένους τους συγκέντρω-
σαν σε ένα γήπεδο, τους επέστρεψαν πίσω.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλοί Αλβανοί εγκα-
ταστάθηκαν στην Ελλάδα, εργάστηκαν ή δημι-
ούργησαν υπό ασφαλείς συνθήκες επιχειρήσεις
και με τον τίμιο ιδρώτα τους πρόκοψαν, ενώ τα
παιδιά τους έκαναν σπουδές. Κάποιοι από αυτούς

παραμένουν ακόμη στην Ελλάδα, ενώ μερικοί έχουν γυρί-
σει στην πατρίδα τους, όπου έχτισαν σπίτια και άνοιξαν
δουλειές με τα χρήματα που κέρδισαν στην Ελλάδα. Και το
αναγνωρίζουν ορισμένοι, αν και εμείς, πριν από την έρευ-
να, νομίζαμε ότι το παραδέχονται όλοι.

Επιπλέον, το ελληνικό κράτος χρηματοδότησε μεγάλα
έργα υποδομής στη γειτονική χώρα, που διευκόλυναν τη

ζωή των πολιτών, όπως οδικούς άξονες, κατασκευή υδρα-
γωγείων και δικτύων ύδρευσης κ.λπ.

Παράλληλα, μεγάλο ποσοστό Αλβανών -δεν μιλάμε
για τους Έλληνες μειονοτικούς, αυτοί το δικαιούνται-
νοσηλεύτηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ελ-
λάδας. Στο παραμεθόριο νοσοκομείο Φιλιατών Θε-
σπρωτίας αλλά και στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και
άλλων περιοχών της Ελλάδας ασθενείς από την Αλβα-
νία τυγχάνουν -και ορθά γιατί αυτό επιβάλλει ο ανθρω-
πισμός- περίθαλψης.

Εκτιμούμε πως η απογοητευτική εικόνα που εμφανίζει η
έρευνα, με τη δυσαρέσκεια μεγάλου ποσοστού Αλβανών
έναντι της Ελλάδας, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα και περιέχει αγνωμοσύνη.

Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι να αναπτυχθεί και να
διατηρηθεί ένα κλίμα ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργα-
σίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στους δύο λαούς, που
μόνο έτσι θα βγουν κερδισμένοι.

Με μοναδικό σκοπό και γνώμονα την καλή και γόνιμη
γειτονία. Χωρίς προπαγάνδες, χωρίς εθνικιστικές και
ακραίες διεκδικήσεις, στις οποίες κατά καιρούς επιδίδεται
η αλβανική πολιτική ηγεσία.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει στην πράξη ότι τείνει χείρα φι-
λίας προς την Αλβανία, η οποία όμως δεν έχει σημειώσει
ουσιαστική πρόοδο ως προς τη στάση της σε θέματα, όπως
η αποδοχή του αυτοπροσδιορισμού των πολιτών, η απόδο-
ση των περιουσιών στους ιδιοκτήτες και των χώρων λα-
τρείας, καθώς και των εκκλησιαστικών κειμηλίων, στην
Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, η χρήση
της ελληνικής γλώσσας στη διοίκηση για την ελληνική μει-
ονότητα, η απαλλαγή της εκπαίδευσης από αλυτρωτικές
εξάρσεις κ.ά.

Για να εδραιωθεί σε στέρεες βάσεις μια ελληνοαλβανική
φιλία, χρειάζεται να είναι αμφίπλευρες και όχι μονόπλευ-
ρες οι κινήσεις και να μη διαποτίζονται μεθοδευμένα οι
Αλβανοί με ανθελληνικό μένος.

Δεν συμφέρει τις δύο γειτονικές χώρες να γκρεμίζουν
γέφυρες συνδιαλλαγής, αλλά να τις χτίζουν. Δεν συμφέρει
να υψώνουν τείχη, αλλά να τα κατεδαφίζουν.

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου

Να μην
ξεχνάνε 

τα καλά...

Το 66,5% των Αλβανών λησμονεί 
ότι βρήκε δουλειά και προκοπή 

στην Ελλάδα και θεωρεί ότι 
οι Έλληνες έχουν εχθρική συμπεριφορά 
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Η
επιστροφή του κλιματικού φαι-
νομένου «Ελ Νίνιο» μέσα στο
2023 θα προκαλέσει αύξηση
των παγκόσμιων θερμοκρα-

σιών και πρωτοφανή κύματα καύσωνα,
προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Σύμφωνα με τον «Guardian», οι πρώτες
προβλέψεις δείχνουν ότι το «Ελ Νίνιο» θα
επιστρέψει αργότερα αυτό το έτος, επιδει-
νώνοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε
όλο τον κόσμο και καθιστώντας πολύ πιθα-
νό να αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη
κατά 1,5 βαθμό Κελσίου.

Η φετινή χρονιά προβλέπεται ήδη να εί-
ναι θερμότερη από το 2022, το οποίο παγ-
κόσμια σύνολα δεδομένων κατατάσσουν
ως το πέμπτο ή έκτο θερμότερο έτος που
έχει καταγραφεί.

Ωστόσο το «Ελ Νίνιο» εμφανίζεται κατά
τη διάρκεια του χειμώνα του βόρειου ημι-
σφαιρίου και η θερμαντική του επίδραση
χρειάζεται μήνες για να γίνει αισθητή,
πράγμα που σημαίνει ότι το 2024 είναι πο-
λύ πιο πιθανό να σημειώσει νέο παγκόσμιο
ρεκόρ θερμοκρασίας.

Καταστροφικές επιπτώσεις
Τα «αέρια του θερμοκηπίου» που εκ-

πέμπονται από τις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες έχουν αυξήσει τη μέση παγκόσμια
θερμοκρασία κατά περίπου 1,2 βαθμούς
Κελσίου μέχρι σήμερα. Αυτό έχει ήδη
οδηγήσει σε καταστροφικές επιπτώσεις
σε όλο τον κόσμο, από καύσωνες στις ΗΠΑ
και την Ευρώπη έως καταστροφικές πλημ-
μύρες στο Πακιστάν και τη Νιγηρία.

«Είναι πολύ πιθανό το επόμενο μεγάλο
“Ελ Νίνιο” να οδηγήσει σε αύξηση της θερ-
μοκρασίας πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου»,
δήλωσε ο καθηγητής Άνταμ Σκάιφ, επικε-
φαλής των μακροπρόθεσμων προβλέψεων
στο βρετανικό Μετεωρολογικό Γραφείο.

«Γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της κλι-
ματικής αλλαγής οι επιπτώσεις των φαι-
νομένων “Ελ Νίνιο” θα γίνουν ισχυρότε-
ρες και πρέπει να το προσθέσουμε αυτό
στις επιπτώσεις της ίδιας της κλιματικής
αλλαγής, οι οποίες αυξάνονται συνε-
χώς», είπε. «Αν βάλεις αυτά τα δύο πράγ-
ματα μαζί, είναι πιθανό να δούμε πρωτο-
φανείς καύσωνες κατά τη διάρκεια του
επόμενου “Ελ Νίνιο”».

Οι επιπτώσεις του κύκλου «Ελ Νίνιο-Λα
Νίνια» θα μπορούσαν να παρατηρηθούν σε
πολλές περιοχές του κόσμου, δήλωσε ο
Σκάιφ. «Η επιστήμη μπορεί πλέον να μας
πει πότε αυτά τα πράγματα έρχονται μήνες
πριν. Επομένως, πρέπει πραγματικά να το
χρησιμοποιήσουμε και να είμαστε πιο
προετοιμασμένοι, από την ετοιμότητα των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μέχρι το

ποιες καλλιέργειες θα ακολουθήσουμε».

Πιο καυτό το 2024
Ο καθηγητής Τζέιμς Χάνσεν, στο Πανε-

πιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, και
οι συνεργάτες του τόνισαν πρόσφατα: «Πι-
στεύουμε ότι το 2024 είναι πιθανό να είναι
το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί
ποτέ. Είναι απίθανο η τρέχουσα “Λα Νίνια”
να συνεχιστεί για τέταρτο έτος. Ακόμη και
μια μικρή καθυστέρηση του “Ελ Νίνιο” θα
πρέπει να είναι αρκετή για ρεκόρ παγκό-
σμιας θερμοκρασίας».

Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στην Κίνα, η οποία εμποδίζει τον ήλιο, αυ-
ξάνει επίσης την υπερθέρμανση, υποστή-
ριξαν ακόμη. Ενώ το «Ελ Νίνιο» θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, ο βαθμός της έξαρσης ήταν υπό
συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων.

Ο καθηγητής Μπιλ Μαγκουάιρ, από το

University College του Λονδίνου, δήλωσε:
«Όταν το “Ελ Νίνιο” φτάσει, τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα που έπληξαν τον πλανήτη
μας το 2021 και το 2022 θα είναι μηδενικής
σημασίας μπροστά του».

Από την πλευρά του ο καθηγητής Τιμ
Πάλμερ, του Πανεπιστημίου της Οξφόρ-
δης, δήλωσε: «Η συσχέτιση μεταξύ των
ακραίων καιρικών φαινομένων και της
παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας δεν εί-
ναι τόσο ισχυρή, αλλά οι θερμοδυναμικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα δη-
μιουργήσουν τις ανωμαλίες που έχουμε
από ένα έτος “Ελ Νίνιο” μόλις τόσο πιο
ακραίο».

Ξηρασία
Τα αποτελέσματα της κλιματικής μοντε-

λοποίησης που εκδόθηκαν στις αρχές Ια-
νουαρίου από το Γραφείο Μετεωρολογίας
της Αυστραλίας έδειξαν ότι η χώρα θα

μπορούσε να μεταβεί από τρία χρόνια βρο-
χοπτώσεων πάνω από τον μέσο όρο σε μία
από τις θερμότερες και ξηρότερες περιό-
δους που έχουν καταγραφεί ποτέ, αυξά-
νοντας τον κίνδυνο σοβαρών καυσώνων,
ξηρασίας και πυρκαγιών.

Τον Δεκέμβριο, η Εθνική Υπηρεσία
Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ αξιο-
λόγησε τις πιθανότητες σχηματισμού ενός
«Ελ Νίνιο» μέχρι τον Αύγουστο-Οκτώβριο
σε 66%. Η κλίμακα του πιθανού «Ελ Νίνιο»
είναι ακόμα ασαφής. 

Ο καθηγητής Άντι Τέρνερ, από το Πα-
νεπιστήμιο του Ρέντινγκ, δήλωσε:
«Πολλά μοντέλα εποχικών προβλέψεων
υποδηλώνουν την άφιξη μέτριων συν-
θηκών “Ελ Νίνιο” από το καλοκαίρι του
2023». Η εικόνα θα είναι πολύ πιο ξεκά-
θαρη μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με τους
επιστήμονες.

Τα φαινόμενα «Ελ Νίνιο-Λα Νίνια» είναι
η μεγαλύτερη αιτία των ετήσιων διαφορών
στον καιρό σε πολλές περιοχές.

Στα έτη της «Λα Νίνια», οι άνεμοι από ανα-
τολικά προς δυτικά στον Ειρηνικό είναι
ισχυρότεροι, ωθώντας τα θερμά επιφανει-
ακά ύδατα προς τα δυτικά και αντλώντας βα-
θύτερα, πιο δροσερά νερά στα ανατολικά.

Τα φαινόμενα του «Ελ Νίνιο» συμβαί-
νουν όταν οι άνεμοι εξασθενούν, επιτρέ-
ποντας στα θερμά νερά να εξαπλωθούν
προς τα ανατολικά, καταπνίγοντας τα ψυ-
χρότερα νερά και οδηγώντας σε άνοδο της
παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Τα έθνη που συνορεύουν με τον δυτικό
Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένων της Ιν-
δονησίας και της Αυστραλίας, αντιμετω-
πίζουν θερμότερες και ξηρότερες συν-
θήκες. 

Επιστρέφει μέσα στο 2023 το κλιματικό φαινόμενο 
με πρωτοφανή κύματα καύσωνα και ακραίες καιρικές 

εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, προειδοποιούν οι επιστήμονες 

Ο πλανήτης θα «καεί»

στην κόλαση του «Ελ Νίνιο»



Η
σικελική μαφία, γνωστή και ως
Κόζα Νόστρα, η εγκληματική
μυστική οργάνωση ανδρών
που δημιουργήθηκε στα μέσα

του 19ου αιώνα στην Ιταλία, εξακολουθεί
και σήμερα να απασχολεί, για άλλους να
τρομάζει ή ακόμη και να εμπνέει σε ται-
νίες και όχι μόνο.

Ο Ντο Τσίτσιο ήταν ένα από τα αφεντικά
της που διοικούσαν με σιδηρά πυγμή, αλ-
λά ο συγκεκριμένος δεν εντοπίστηκε ποτέ
από την αστυνομία εν ζωή, παρά μόνο όταν
ήταν πια νεκρός. Άφησε όμως κληρονομιά
στον γιο του. 

«Φαντομάς»
Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο εξελίχθηκε σε

αφεντικό της Κόζα Νόστρα και ήταν επί 30
ολόκληρα χρόνια «φαντομάς», μέχρι που
συνελήφθη στις αρχές της εβδομάδας από
τις ιταλικές Αρχές. Αφού έμαθε να χρησι-
μοποιεί όπλο όταν ήταν 14 ετών, έκανε τον
πρώτο από τους πολλούς φόνους του. Στα
18 του δολοφόνησε ένα αντίπαλο αφεντικό
της σικελικής μαφίας και στραγγάλισε τη
φιλενάδα του, η οποία τότε ήταν έγκυος
στον τρίτο μήνα. Δεν δίστασε επίσης να
σκοτώσει τον 13χρονο γιο ενός άλλου μα-
φιόζου, διαλύοντας το σώμα του με οξύ,
αφού τον είχε κρατήσει όμηρο για 779 μέ-
ρες, εκβιάζοντας τον πατέρα του παιδιού
για να μη συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη.

«Αρχηγός των αρχηγών»
Η σύλληψή του ασφαλώς ήταν μείζον

κρατικό ζήτημα, αφού ήταν αντιμέτωπος
με κατηγορίες και καταδίκες για εγκλή-
ματα που αφορούσαν συνεργασία με τη
μαφία, επιθέσεις, ληστείες, κατοχή
εκρηκτικών και δολοφονίες. Επέλεξε
διάφορες κρυψώνες στη Σικελία - αν και
αυτό δεν τον εμπόδισε να ανελίσσεται

την ιεραρχία της εγκληματικής οργάνω-
σης, μέχρι να γίνει ο «αρχηγός των αρ-
χηγών» της.

Έχει καταδικασθεί ερήμην σε ισόβια για
τον ρόλο του στους φόνους των εισαγγε-
λέων κατά της μαφίας Τζοβάνι Φαλκόνε
και Πάολο Μπορσελίνο το 1992. Με τη
σύλληψή του αντιμετωπίζει επίσης ποινή
ισοβίων για τον ρόλο του σε βομβιστικές
επιθέσεις που είχαν σημειωθεί το 1993

στη Φλωρεντία, στη Ρώμη και στο Μιλάνο
και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε δέκα ανθρώ-
πους. Η αστυνομία ανακοίνωσε τον Σε-
πτέμβριο του 2022 ότι ο Μεσίνα Ντενάρο
εξακολουθούσε να είναι σε θέση να εκδί-
δει διαταγές για τις επιχειρήσεις της μα-
φίας στην περιοχή γύρω από την πόλη
Τραπάνι της Δυτικής Σικελίας, το περιφε-
ρειακό οχυρό του, παρά το γεγονός ότι πα-
ρέμενε επί χρόνια εξαφανισμένος. 

ΧΧωρίς υψηλές
παρουσίες το φετινό
Φόρουμ του Νταβός
Με πολλές απουσίες και μειωμένο
ενδιαφέρον αλλά και χωρίς χιόνι
ξεκίνησε το ετήσιο συνέδριο του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
στο Νταβός. Έχει σημασία ότι δεν
θα είναι παρόντες σημαντικοί ηγέ-
τες, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, αν και αναμένεται να έρ-
θουν λίγα μέλη του Κογκρέσου των
ΗΠΑ. Ο υψηλότερος εκπρόσωπος
της Κίνας είναι ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Λιου Χε. Ο Βρετανός
πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ επί-
σης δεν θα έρθει. Ο Σολτς πρόκει-
ται να είναι ο μόνος από τους εκ-
προσώπους της G7 που θα παρα-
βρεθεί στο Νταβός μαζί με την
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Φέτος
το φόρουμ προσελκύει και βασι-
λείς, μεταξύ των οποίων η βασίλισ-
σα Μάξιμα της Ολλανδίας.
Μερικές από τις πιο μεγάλες εται-
ρείες τεχνολογίας αναγκάζονται
να πάρουν πίσω τη συμμετοχή τους
εν μέσω μεγάλων απολύσεων.
Ακόμη, οι Ρώσοι ολιγάρχες, οι
οποίοι πάντα βρίσκονται εντός των
συμμετεχόντων, δεν μπορούν να
πάνε λόγω των κυρώσεων που
έχουν να αντιμετωπίσουν. Ο πρό-
εδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ
Ραμαφόσα ακύρωσε τελευταία την
παρουσία του στο φόρουμ λόγω της
συνεχιζόμενης ενεργειακής κρί-
σης στη χώρα, όπου οι διακοπές
ρεύματος έχουν κλιμακωθεί.
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Ο διαβόητος μαφιόζος Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ο οποίος 
ήταν εδώ και 30 χρόνια καταζητούμενος, έπεσε 

στα χέρια της ιταλικής αστυνομίας 

Χειροπέδες στον τελευταίο
αρχινονό της Κόζα Νόστρα

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών μετά τη ρωσική επί-
θεση στην Ντνίπρο της Ανατολικής Ουκρανίας από ρω-
σική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία το περασμέ-
νο Σάββατο. Ο αριθμός αυξήθηκε στους 40 μία μέρα
αφού το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα σταλούν στη χώρα
βαρέα όπλα από τη Δύση.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμ-
περγκ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Πούτιν «υπερεκτίμησε την ισχύ» των στρατευμάτων

του αποφασίζοντας να εισβάλει στην Ουκρανία. «Βλέ-
πουμε τα λάθη τους, την απουσία ηθικού, τα προβλή-
ματα διοίκησης, τον κακό εξοπλισμό και τις βαριές
απώλειές τους», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα
«Handelsblatt».

Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πύ-
ραυλος πιθανότατα είχε στόχο έναν κοντινό σταθμό πα-
ραγωγής ενέργειας. «Αλλά ο πύραυλος πέρασε και χτύ-
πησε ένα κτίριο κατοικιών», κατέληξε με νόημα. Πριν

από λίγες μέρες ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε
κρίσιμης σημασίας υποδομές στο Κίεβο, ενώ εκρήξεις
είχαν ακουστεί και στην περιοχή Ντνιπρόφσκι της ου-
κρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις Αρχές στο Κίεβο, εκτός της ουκρανι-
κής πρωτεύουσας, ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έγι-
ναν και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων του
Χαρκόβου και της Ζαπορίζια, όπως μετέδωσε το γερμα-
νικό πρακτορείο dpa.

Πάνω από 40 άμαχοι Ουκρανοί νεκροί από ρωσικό πύραυλο σε πολυκατοικία
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη
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Μ
εγάλο ήταν το ενδιαφέρον των διεθνών
Μέσων ενημέρωσης για την κηδεία του
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, κυρίως στις
ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν βασιλεία

και οι βασιλείς και τα μέλη των οικογενειών τους πα-
ρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία. 

Το Reuters
Το Reuters έγραψε τα εξής: «Ευρωπαίοι βασιλείς

συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα τη Δευτέρα (16/1) για την
κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδας, ο
οποίος κυβέρνησε μόλις τρία χρόνια, τη δεκαετία του
1960, προτού εξαναγκαστεί σε εξορία, με τον λαό του
να ψηφίζει για την κατάργηση της μοναρχίας το 1974.

Ο Κωνσταντίνος Β’, δεύτερος ξάδερφος του βασι-
λιά της Βρετανίας Καρόλου και νονός του διαδόχου
του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, έζησε το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του στο εξωτερικό, αλλά επέστρεψε στην
πατρίδα του στα τελευταία του χρόνια. Πέθανε σε νο-
σοκομείο της Αθήνας την περασμένη εβδομάδα, σε
ηλικία 82 ετών».

Και συνέχισε: «Βασιλείς από την Ευρώπη, συμπερι-
λαμβανομένης της πριγκίπισσας της Βρετανίας Άννας,
και του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια
της Ισπανίας παρευρέθηκαν στην ορθόδοξη χριστια-
νική λειτουργία στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό
στο κέντρο της Αθήνας. Εστεμμένοι από τη Δανία, τη
Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το
Λουξεμβούργο και το Μονακό ήταν επίσης στη λίστα
προσκεκλημένων. Ο μεγαλύτερος γιος του Κων-
σταντίνου, ο Παύλος, αντάλλαξε μια αγκαλιά με τον
Ισπανό βασιλιά Φελίπε, τον πρώτο του εξάδελφο, στα
σκαλιά του καθεδρικού ναού, λίγες στιγμές πριν ξε-
κινήσει η τελετή».

Το People
Το αμερικανικό People έγραψε τα εξής: «Ο πρίγ-

κιπας Γουίλιαμ και ο βασιλιάς Κάρολος χάνουν την
κηδεία του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, Κων-
σταντίνου Β’. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο βασιλιάς
Κάρολος Γ’ θυμούνται τον βασιλιά Κωνσταντίνο της
Ελλάδας, καθώς βασιλικές οικογένειες από όλη την Ευρώπη
συγκεντρώνονται για την κηδεία του. Ο Γουίλιαμ, 40 ετών, ζή-
τησε από τη συγγενή του λαίδη Γκαμπριέλα Ουίνδσορ να τον
εκπροσωπήσει στην κηδεία του Κωνσταντίνου, ενώ η πριγκί-
πισσα Άννα εκπροσώπησε τον αδελφό της, βασιλιά Κάρολο,
στην επίσημη τελετή στην Αθήνα τη Δευτέρα».

Η Deutsche Welle
Η Deutsche Welle είχε τίτλο «Κωνσταντίνος Β’: Βασιλικά

μέλη παρίστανται στην κηδεία του τέως βασιλιά της Ελλά-
δας» και συνέχισε: «Μέλη των βασιλικών οικογενειών της
Ευρώπης συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα για να αποχαιρετή-
σουν τον τέως και τελευταίο βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταν-
τίνο Β’. Η κηδεία του θα είναι ιδιωτική, μετά τη διαμάχη που
ξέσπασε για την τελετή.

Ο Κωνσταντίνος Β’, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας,
κηδεύεται στην Αθήνα, σε μια τελετή όπου αναμένεται να πα-
ραστούν Ευρωπαίοι βασιλείς. Ο μονάρχης πέθανε την περα-
σμένη εβδομάδα σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από επιδείνωση
της υγείας του. Ο Κωνσταντίνος ήταν μια διχαστική φυσιο-
γνωμία στην ιστορία της Ελλάδας και θα ταφεί ως ιδιώτης.
Πάνω από 200 άτομα αναμένεται να παραστούν στην ιδιωτική

νεκρώσιμη ακολουθία, η οποία τελείται στον Μητροπολιτικό
Καθεδρικό Ναό Αθηνών». 

Λίγο παρακάτω ανέφερε: «Μεταξύ των παρευρισκόμενων
είναι βασιλείς και ευγενείς από όλη την Ευρώπη. Θα παρευ-
ρεθούν η βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε Β’, ο βασιλιάς και
η βασίλισσα της Ολλανδίας και ολόκληρη η βασιλική οικογέ-
νεια της Ισπανίας. Θα παρευρεθούν επίσης βασιλείς από τη
Σουηδία, το Λουξεμβούργο και το Μονακό.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια εκπροσωπείται από την
πριγκίπισσα Άννα, την κόρη της εκλιπούσας βασίλισσας Ελι-
σάβετ Β’».

Η «Daily Mail»
Η «Daily Mail» ανέφερε τα εξής: «Η πριγκίπισσα Άννα

έμοιαζε μελαγχολική στην κηδεία του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου στην Αθήνα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους βασιλείς,
ενώ ο γιος του Κωνσταντίνου, Παύλος, έσκυψε το κεφάλι πά-
νω από το φέρετρο του πατέρα του». Και συνέχισε: «Ο πρίγκι-
πας Αλβέρτος του Μονακό ταξίδεψε επίσης στην Ελλάδα και
χαιρέτησε τα πλήθη των πενθούντων με ένα νεύμα καθώς
έμπαινε στον καθεδρικό ναό. Ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέ-
ξανδρος και η βασίλισσα Mάξιμα της Ολλανδίας έδειχναν εμ-

φανώς θλιμμένοι, καθώς έφτασαν πιασμένοι
χέρι χέρι.

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρ-
λος και η βασίλισσα Σοφία έδωσαν επίσης το
“παρών”. Έλληνες πενθούντες παρατάχθηκαν
στους δρόμους της Αθήνας για να αποτίσουν
φόρο τιμής στον βασιλιά Κωνσταντίνο Β’ πριν
ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία σήμερα το πρωί.

Πλήθη κόσμου έκαναν ουρά όλη τη νύχτα για
να δουν το φέρετρο του τελευταίου βασιλιά της
Ελλάδας στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερί-
ου, δίπλα στον καθεδρικό ναό. Το φέρετρο του
Κωνσταντίνου ήταν καλυμμένο με ελληνική ση-
μαία, ενώ οι συγκεντρωμένοι πολίτες αποχαι-
ρέτησαν στο παρεκκλήσι τον πρώην μονάρχη.

Το Σαββατοκύριακο, μέλη βασιλικών οικο-
γενειών από όλη την Ευρώπη -συμπεριλαμβα-
νομένων της βασίλισσας Μαργκρέτε της Δα-

νίας και του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια της
Ισπανίας- πέταξαν στην ελληνική πρωτεύουσα για να παρα-
στούν στην κηδεία. Στην τελετή εκπροσώπησαν την ελληνι-
κή κυβέρνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώ-
της Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Λίνα Μενδώνη.

Συνολικά 200 καλεσμένοι έδωσαν το “παρών” στην τελετή,
συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων εφοπλιστών και επιχειρη-
ματιών. Μετά την κηδεία του Κωνσταντίνου ακολούθησε
πομπή 29 χιλιομέτρων προς τα Ανάκτορα Τατοΐου, όπου έγινε
ξεχωριστή ιδιωτική τελετή και ο τέως βασιλιάς κηδεύτηκε
δίπλα σε άλλα μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

Δεύτερος εξάδελφος του βασιλιά Καρόλου και νονός του
πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο Κωνσταντίνος Β’ έζησε το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής του εξόριστος ύστερα από ένα ελληνικό δη-
μοψήφισμα που κατάργησε τη μοναρχία το 1974».

Πώς σχολίασαν 
την κηδεία 
του τέως 

τα διεθνή ΜΜΕ 

Μεγάλο το ενδιαφέρον κυρίως 
των ευρωπαϊκών χωρών όπου έχουν 
βασιλεία αλλά και από Ηνωμένες Πολιτείες
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Μ
ετά το τελευταίο αντίο στον
τέως βασιλιά Κωνσταντίνο
ακολούθησε επίσημο δείπνο
στο ξενοδοχείο «Μεγάλη

Βρεταννία», που διήρκεσε περίπου δύο
ώρες. Αμέσως μετά την ταφή, οι 250 προ-
σκεκλημένοι κατευθύνθηκαν προς το ξε-
νοδοχείο, όπου δείπνησαν μαζί με την οι-
κογένεια του τεθνεώτος τέως βασιλιά.

Οι υψηλοί προσκεκλημένοι έφθασαν στο
ξενοδοχείο μετά τις 17.00, μαζί με την οι-
κογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
Συνολικά προσήλθαν 17 αντιπροσωπείες
ξένων κρατών, εστεμμένοι και μέλη βασι-
λικών οικογενειών καθώς και φίλοι του
εκλιπόντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
μενού περιελάμβανε κυρίως θαλασσινά:
σφυρίδα και φαγκρί, καλαμάρια ψητά, κα-
ραβίδες και γαρίδες.

Ποιοι καλεσμένοι δεν πήγαν στο δείπνο
Από τους 250 προσκεκλημένους, πρώ-

τοι, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, έφθασαν ο τέως

βασιλιάς Χουάν Κάρλος με τη βασιλομήτο-
ρα Σοφία της Ισπανίας και οι δύο κόρες
τους πριγκίπισσες Έλενα και Κριστίνα και
τα παιδιά τους.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η σύζυγός του Λε-
τίθια δεν παρέστησαν στο δείπνο, καθώς
αναχώρησαν μετά την ταφή. Πριν από το
δείπνο αναχώρησαν και η πριγκίπισσα Άν-

να της Βρετανίας, το βασιλικό ζεύγος του
Βελγίου και της Σουηδίας, ο βασιλιάς της
Ολλανδίας Γουλιέλμος-Αλέξανδρος με τη
βασίλισσα Μάξιμα και ο πρίγκιπας Αλβέρ-
τος του Μονακό.

Στο δείπνο παρευρέθηκαν η βασίλισσα
Μαργκρέτε της Δανίας (αδελφή της Άννας
Μαρίας) και ο γιος της πρίγκιπας διάδοχος

του θρόνου Φρειδερίκος, μαζί με τον δεύ-
τερο γιο της Γιόακιμ (τα δύο αδέλφια εμφα-
νίστηκαν μαζί στην κηδεία του θείου τους
μετά τον δημόσιο καβγά πριν από μερικούς
μήνες), ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος
Γουσταύος ΙΣΤ’ με τη βασίλισσα Σίλβια, ο
μέγας δούκας του Λουξεμβούργου Χένρι
και ο διάδοχος της Νορβηγίας, πρίγκιπας
Χάακον με την πριγκίπισσα Μετρ Μαρίν.
Παρέστησαν, φυσικά, σύσσωμη η οικογέ-
νεια του τέως και κάποιοι από τους καλε-
σμένους τους από την Ελλάδα.

Το «παρών» έδωσαν και άλλα μέλη βασι-
λικών οικογενειών που είχαν έρθει στην
Αθήνα.

Τα ισπανικά ΜΜΕ παρακολούθησαν στενά την κηδεία του
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, καθώς σύσσωμη η ισπανική
βασιλική οικογένεια, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς Φελίπε
με τη βασίλισσα Λετίθια, λόγω της στενής συγγένειας με την
οικογένεια του εκλιπόντος βρέθηκε στην Αθήνα.

Πέρα από τη βασιλομήτορα Σοφία, η οποία βρίσκεται εδώ και
ημέρες στην Αθήνα, τη Δευτέρα έφθασαν ο τέως βασιλιάς της
Ισπανίας Χουάν Κάρλος και το βασιλικό ζεύγος. Τις προηγού-
μενες ημέρες είχαν έρθει οι κόρες του Χουάν Κάρλος και της
Σοφίας, πριγκίπισσες Κριστίνα και Έλενα, με τα παιδιά τους. Η
ισπανική βασιλική οικογένεια μαζί με τους υπόλοιπους «γαλα-
ζοαίματους» και άλλους καλεσμένους της οικογένειας του
Κωνσταντίνου, που είχαν έρθει στην Αθήνα από την Κυριακή,
παρευρέθηκαν στο δείπνο που παρέθεσε η οικογένεια του
εκλιπόντος στο ξενοδοχείο «King George».

Σε αυτό το δείπνο, γράφουν τα ισπανικά ΜΜΕ, μπήκε ένα
τέλος στην από πενταετίας κόντρα της βασίλισσας Λετίθια με

τη Μαρί Σαντάλ. Συγκεκριμένα, τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν
λόγο για «έκπληξη», αναφερόμενα στην αλά μπρατσέτα εμ-
φάνιση της βασίλισσας της Ισπανίας και της συζύγου του
Παύλου.

Το δείπνο, σύμφωνα με την «El Mundo», κράτησε σχεδόν
τρεις ώρες και ο βασιλικός οίκος των Βουρβόνων έδωσε το
«παρών».

Μετά το τέλος του δείπνου, ο βασιλιάς Φελίπε έφυγε, συ-
νοδευόμενος από τον εξάδελφό του Παύλο, ενώ πίσω τους
βρίσκονταν -η μεγάλη έκπληξη για τα ισπανικά Μέσα- η βα-
σίλισσα Λετίθια και η Μαρί Σαντάλ, αλά μπρατσέτα, με τις
δύο γυναίκες να κουβεντιάζουν ζωηρά.

Όπως σημειώνουν τα ισπανικά Μέσα, μια ακόμη έκπληξη
της βραδιάς ήταν και το γεγονός πως η βασίλισσα Σοφία
έφυγε με τον σύζυγό της, τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος. Μαζί
με τις κόρες τους, ήταν και οι πρώτοι που αποχώρησαν από
το εστιατόριο για να πάνε στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν.

Λετίθια και Μαρί Σαντάλ έβαλαν στην Αθήνα τέλος στην 5ετή κόντρα τους

Ποιοι παρέστησαν στο δείπνο 
στη «Μεγάλη Βρεταννία»

Η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου 
μετά την κηδεία παρέθεσε δεξίωση σε 250 υψηλούς

προσκεκλημένους - Οι μεγάλες απουσίες
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Η
αιματηρή συμπλοκή το απόγευ-
μα της περασμένης Κυριακής σε
ένα εστιατόριο -στέκι αλλοδα-
πών- στην οδό Αγησιλάου στο

κέντρο της Αθήνας ήρθε να επιβεβαιώσει
αυτό που όλοι γνωρίζουν και παρά τις μεγά-
λες προσπάθειες από πλευράς Αστυνομίας
φαίνεται δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά το χωρίς
κανέναν έλεγχο άνοιγμα των συνόρων από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δρόμοι
της πρωτεύουσας που όχι απλώς αποτελούν
στέκια ανομίας αλλά μόλις πέσει το σκοτάδι
λαμβάνουν χώρα κάθε λογής εγκληματικές
δραστηριότητες: από διακίνηση ναρκωτικών
και πορνεία μέχρι δολοφονίες, όπως συνέβη
με θύμα έναν Αφγανό (με 4-5 διαφορετικά
ονόματα και 2 διαφορετικές ημερομηνίες
γέννησης) που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι
ενός ομοεθνούς του. Είχε προηγηθεί συμ-
πλοκή με χέρια και μαχαίρια ανάμεσα σε
ομάδες Αφγανών που έχουν «πόλεμο» για τη
διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, ενώ
στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκαν μαχαι-
ρωμένα ακόμη δύο άτομα. Αυτό είναι ένα από
τα πολλά περιστατικά που καλούνται να δια-
χειριστούν οι αστυνομικές δυνάμεις στο κέν-
τρο της Αθήνας, έχοντας μάλιστα ονομάσει
«τρίγωνο του διαβόλου» την περιοχή που πε-
ρικλείεται από τις οδούς Μενάνδρου, Σοφο-
κλέους και Καποδιστρίου.

Εκεί τα τελευταία χρόνια κάνουν κουμάντο
τρεις ασιατικές μαφίες: η κινεζική με τις δια-
βόητες ανά τον κόσμο «τριάδες», η πακιστα-
νική και η αφγανική. Διακίνηση ναρκωτικών,
λαθραία τσιγάρα, παρεμπόριο, «προστασία»
σε μαγαζιά ομοεθνών τους, ληστείες στον
δρόμο, διαρρήξεις ΙΧ αυτοκίνητων, πορνεία
και πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων
είναι οι τομείς που δραστηριοποιούνται, με
το μαύρο χρήμα να ρέει. Επί ημερών τους
ήρθε και στη χώρα μας η μέθοδος πληρωμής
«Hawala», που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στον «λόγο τιμής», ενώ ήρθαν και... ξεκαθα-
ρίσματα λογαριασμών ακόμη και μέρα με-
σημέρι στη μέση του δρόμου με ξύλα και μα-
χαίρια αλλά και αρκετούς νεκρούς. 

Η «χάρτα», η ΕΛΑΣ και οι Ρομά
Στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ έχουν σχηματίσει

μια «χάρτα εγκληματικότητας» της Αττικής
που, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνει ότι
δρουν συστηματικά περί τις 300 συμμορίες
κακοποιών. Σε αυτές ανήκουν -ανάλογα βέ-
βαια και με το πόσοι είναι ανά περίοδο στη
φυλακή- περί τους 2.000-2.500 ποινικούς

διαφορών εθνικοτήτων και... πεδίων δρά-
σης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε
κάθε του αναφορά επισημαίνει με νόημα ότι
«στην Αττική βρίσκεται το 70% της εγκλημα-
τικότητας στη χώρα, ενώ υπηρετεί μόλις το
1/3 από τους 56.000 αστυνομικούς», θέλον-
τας να δείξει την ανάγκη ενίσχυσης του
αστυνομικού προσωπικού στο λεκανοπέδιο.
Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει
σημαντικά βήματα, ωστόσο είναι τέτοια η
φύση των εγκληματικών ομάδων και προ-
σώπων που δρουν, με την ΕΛΑΣ να μειώνει
(όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά στοι-
χεία) την εγκληματικότητα, αλλά παρ’ όλα

αυτά να υπάρχουν ζητήματα.
Χωρίς καμία διάθεση στοχοποίησης, τα

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το
60%-65% των συμμοριών που απασχολούν
τις Αρχές απαρτίζεται από Έλληνες, με τους
Ρομά να έχουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο,
πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για κλοπές,
ληστείες και διαρρήξεις. Μάλιστα, αποδει-
κνύονται ιδιαίτερα... επινοητικοί σε περιπτώ-
σεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλη-
σης, προφασιζόμενοι τους «λογιστές», τους
«ηλεκτρολόγους», τους «συντηρητές ασαν-
σέρ», τους «εφοριακούς», ακόμη και τους
«υπαλλήλους του Δήμου» που... διανέμουν
δωρεάν φρούτα. Το μεγάλο πρόβλημα είχε

να κάνει με το ότι εδράζουν στη Δυτική Αττι-
κή και συγκεκριμένα σε καταυλισμούς, όπου
είναι επικίνδυνο να μπουν ακόμη και οι πά-
νοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ. 

Οι... θορυβώδεις Βαλκάνιοι
Το άνοιγμα των συνόρων στις αρχές της

δεκαετίες του ’90 και τα κατά καιρούς μετα-
ναστευτικά κύματα είχαν ως αποτέλεσμα στη
χώρα να μπουν και αλλοδαποί ποινικοί (από
τα Βαλκάνια και την πρώην ΕΣΣΔ), που στο
πέρασμα των χρόνων δημιούργησαν τις δι-
κές τους εγκληματικές ομάδες. Η αλβανική
και η γεωργιανή μαφία είναι σίγουρα οι πιο
γνωστές με μεγάλο εύρος «δραστηριοτή-
των», ενώ από το 2010 και μετά κερδίζουν
συνεχώς έδαφος και οι Κοσοβάροι ως οι
πλέον σκληροτράχηλοι «πιστολάδες». Και αν
οι Γεωργιανοί μεταξύ τους δεν έχουν πολλά
«ξεκαθαρίσματα λογαριασμών», με τους
επονομαζόμενους Vor να έχουν μοιράσει τις
περιοχές δράσεις κάθε ομάδας, δεν ισχύει το
ίδιο και με τους Αλβανούς, που εδώ και δύο
χρόνια «λύνουν προσωπικές διαφορές» με
όπλα, αδιαφορώντας για τυχόν... παράπλευ-
ρες απώλειες (όπως στη Νέα Σμύρνη). Στον
αντίποδα, οι Κοσοβάροι δείχνουν λιγότερο
«θορυβώδεις», αλλά εξίσου στυγεροί όταν
πρόκειται να πατήσουν σκανδάλη.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η αλ-
βανική μαφία έχει την πρωτοκαθεδρία, κα-
θώς ασχολείται σχεδόν με όλα: από «προ-
στασία» καταστημάτων και διακίνηση ναρ-
κωτικών μέχρι λαθρεμπόριο όπλων, traffic-
king, «συμβόλαια θανάτου», κλοπές και
διαρρήξεις. Αντιθέτως, οι Γεωργιανοί δεί-
χνουν να έχουν περιοριστεί σε κλοπές, διαρ-
ρήξεις, ληστρικές επιδρομές, trafficking αλ-
λά και ηλεκτρονικές απάτες. Τέλος, οι λίγοι
Κοσοβάροι επιδεικνύουν... τάση προς πιο
σκληρά ποινικά αδικήματα.

Αστράφτουν
τα μαχαίρια

στο «τρίγωνο
του διαβόλου»

Η κινεζική, η αφγανική και η πακιστανική μαφία 
που σφάζονται και σφάζουν για τον έλεγχο του κέντρου 

της Αθήνας - Ναρκωτικά, λαθραία τσιγάρα, πορνεία, 
προστασία σε μαγαζιά και ληστείες 

στην εγκληματική δραστηριότητά τους

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Δίκη για το Μάτι:
«Άφησα νεκρό 
τον γιο μου για να 
σώσω την κόρη μου»

Ο σπαραγμός της μάνας που
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
το άψυχο σώμα του γιου της μες
στη θάλασσα για να μπορέσει
να σώσει την κόρη της καθήλω-
σε το ακροατήριο στη δίκη για
τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

«Δεν υπάρχουν λέξεις στο
ελληνικό λεξικό», είπε η τραγι-
κή μάνα, Αθηνά Μουτάφη, για
να αποτυπώσουν τη σκληρότε-
ρη απόφαση που μπορεί να πά-
ρει ένας γονιός, βλέποντας να
φεύγει μέσα από τα χέρια του το
ένα του παιδί και να προσπαθεί
να κρατήσει στη ζωή τουλάχι-
στον το άλλο. 

«Είδα τον Βίκτωρα μπρούμυ-
τα να επιπλέει. Τον γύρισα ανά-
σκελα και του μιλούσα και δεν
απαντούσε. Ήταν μαύρος παν-
τού. Τον χειρότερο εφιάλτη που
φαντάζεστε εσείς οι γονείς,
εγώ τον έβλεπα μπροστά μου…
», κατέθεσε η μάρτυρας για τη
στιγμή που κατάλαβε πως ο
23χρονος γιος της ήταν πια νε-
κρός. « Ή θα πήγαινα μαζί του ή
θα άφηνα τον Βίκτωρα για να
σώσω τη Βάσια», ανέφερε κα-
ταρρακωμένη και συνέχισε:
«Δεν ξέρω πώς το έκανα, μη με
ρωτάτε. Λειτούργησε το μητρι-
κό ένστικτο. Αποφάσισα να πά-
ρω τη Βάσια και να φύγουμε.
Δεν έχω λόγια να σας περιγρά-
ψω εκείνες τις στιγμές… Τον
άφησα και έφυγα. Ήθελα να
ουρλιάξω… Ήθελα να βουτήξω
στη θάλασσα να πάω να τον φέ-
ρω πίσω…». Ο Βίκτωρας εντο-
πίστηκε ύστερα από οκτώ ημέ-
ρες. «Τον αισθανόμουν μόνο
του μέσα στη θάλασσα… και
έκανα κάθε μέρα μια κηδεία»,
είπε κλαίγοντας με λυγμούς,
ζητώντας την τιμωρία των
υπευθύνων.

Σ
κέψεις να δώσει τέλος στη ζωή του
φαίνεται ότι έκανε ο 50χρονος
ασφαλιστής και σύμβουλος επενδύ-
σεων Νικόλαος Κ., ο οποίος αργά το

απόγευμα της Δευτέρας (16/1) εντοπίστηκε
απαγχονισμένος στο διαμέρισμα όπου διέμε-
νε στην οδό Άνδρου, στο Μοσχάτο. Ωστόσο, η
επεισοδιακή επίσκεψη μιας 47χρονης, η
οποία του είχε εμπιστευτεί για κάποιες αμφι-
λεγόμενες επενδύσεις ένα σημαντικό χρημα-
τικό ποσό (σ.σ.: κατά πληροφορίες άνω των
120.000 ευρώ), αποτέλεσε θρυαλλίδα τραγι-
κών εξελίξεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος τις
τελευταίες ημέρες ήταν… φάντασμα του εαυ-
τού του, καθώς δεχόταν αφόρητες πιέσεις για
να επιστρέψει και σε άλλα πρόσωπα χρήματα
που του είχαν εμπιστευτεί, με τον ίδιο να αδυ-
νατεί να ανταποκριθεί. Δύο είναι τα βασικά
σενάρια που εξετάζει τις τελευταίες ώρες η
ΕΛΑΣ: Πρώτον, οι αμφιλεγόμενες επενδύσεις
να μην πήγαν καλά και να χάθηκαν τα χρήμα-
τα και, δεύτερον, ο 50χρονος να τα χρησιμο-
ποίησε προς ίδιον όφελος. Υπάρχει και ένα
τρίτο σενάριο, το οποίο δεν έχει ακόμα επιβε-
βαιωθεί από επίσημα χείλη και θέλει πρόσω-
πο από το πολύ στενό περιβάλλον του, το
οποίο είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς του (σ.σ.: τόσο τους προσωπι-

κούς όσο και τους επενδυτικούς), να του άρ-
παξε μεγάλος μέρος των χρημάτων και να
εξαφανίστηκε. 

Η 47χρονη και ο 50χρονος, που γνωρίζον-
ταν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο
έχοντας οικονομικές συναλλαγές, το περα-
σμένο Σάββατο είχαν ένα επεισόδιο που κα-
τέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας. Η
γυναίκα -μαζί με ακόμη τρία άτομα- τον…
επισκέφτηκε στο γραφείο του, απαίτησε τα
χρήματα και γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν,
με τον σύμβουλο επενδύσεων να δέχεται
προπηλακισμούς και κάποια χτυπήματα. Είχε
προηγηθεί σε βάρος του μία ακόμη μήνυση
από άλλο άτομο που του είχε εμπιστευτεί
χρήματα που… εξαφανίστηκαν και, κατά
πληροφορίες, δεν ήταν το μόνο.

Τελικά, το απόγευμα της Δευτέρας (16/1) η
47χρονη έφτασε σε έξαλλη κατάσταση στο
σπίτι του. Του επιτέθηκε και επιχείρησε να
τον πνίξει με ένα κορδόνι, χωρίς να τα κατα-
φέρει, ενώ κατόπιν έντονης ψυχολογικής
πίεσης ο 50χρονος έβαλε στον λαιμό του έναν
βρόχο που είχε φτιάξει νωρίτερα με τη ζώνη
του και κρεμάστηκε, με τη γυναίκα να σπρώ-
χνει την καρέκλα κάτω από τα πόδια του, με
αποτέλεσμα τον θάνατό του. 

Ποιος ήταν ο 50χρονος
ασφαλιστής που
κρεμάστηκε στο Μοσχάτο

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η επεισοδιακή επίσκεψη 
μιας 47χρονης που ζητούσε 
τις 120.000€ που του είχε 
εμπιστευτεί και έσπρωξε 
την καρέκλα κάτω από τα πόδια του

Παίζουν «πινγκ πονγκ»
με τη μικρή Λυδία
οι γονείς του Μπάμπη
και της Καρολάιν

Στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης με-
ταξύ των οικογενειών της Καρολάιν Κρά-
ουτς και του καταδικασμένου για τη δολο-
φονία της Μπάμπη Αναγνωστόπουλου
βρίσκεται η κόρη τους Λυδία. 

Η μετακόμιση της μητέρας της άτυχης
Καρολάιν μαζί με τη 2,5 ετών σήμερα εγ-
γονή της στις Φιλιππίνες προκάλεσε την
αντίδραση των γονιών του Μπάμπη Ανα-
γνωστόπουλου, οι οποίοι έθεσαν εκ νέου
το θέμα της επιμέλειας του παιδιού. 

Σε μια διαδικασία, η οποία διεξήχθη κε-
κλεισμένων των θυρών, συζητήθηκαν οι
αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι δυο πλευ-
ρές. Η μητέρα της Καρολάιν ζητεί να αλλά-
ξουν οι ώρες και να επικοι-
νωνεί με τους παππού-
δες της η Λυδία μέσω
skype. Οι γονείς του
καταδικασμένου πι-
λότου ζητούν να δο-
θεί σε εκείνους η επι-
μέλεια του παιδιού, σημει-
ώνοντας πως έχει παραβιαστεί η δικαστι-
κή απόφαση που αφορούσε την επικοινω-
νία τους με τη Λυδία. 

«Καλείται το δικαστήριο να αποφανθεί
αν θα συνεχίσει το παιδί να ζει στο άνετο
και ζεστό περιβάλλον της οικογένειας της
Καρολάιν με τα ξαδελφάκια της ή θα επι-
στρέψει εδώ», ανέφερε σε δηλώσεις του ο
Θανάσης Χαρμάνης, συνήγορος της οικο-
γένειας της Καρολάιν, με τον συνήγορο
της οικογένειας του Μπάμπη Αναγνωστό-
πουλου, κ. Σκόρδα, να απαντά πως γίνεται
προσπάθεια με γνώμονα το καλό του παι-
διού. «Το δικαστήριο θα αποφανθεί αν το
παιδί πρέπει να μεγαλώσει στην Ελλάδα
με όλους τους παππούδες του ή στο άγνω-
στο περιβάλλον στις Φιλιππίνες», ανέφε-
ρε ο νομικός παραστάτης των γονέων του
πιλότου, σημειώνοντας πως έμαθαν από
την τηλεόραση ότι η Λυδία έχει φύγει από
την Ελλάδα. «Αν παρέμενε το παιδί στην
Αλόννησο, δεν θα προχωρούσαν σε τέτοια
κίνηση. Βασικός σκοπός είναι να επιστρέ-
ψει το παιδί στην Ελλάδα», τόνισε ο δικη-
γόρος.



Μετακόμιση στη... Θράκη
Νεοδημοκράτη έψαχνες και νεοδημοκράτη δεν

έβρισκες την Παρασκευή και το Σάββατο στη Θεσ-
σαλονίκη. Ολόκληρος ο κομματικός μηχανισμός
της πόλης -και όχι μόνο- ήταν στην περιοδεία του
πρωθυπουργού σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Αλεξαν-
δρούπολη. Μάλιστα, αν κρίνουμε από την απήχηση
που είχε η περιοδεία στους πολίτες, η χρονιά μπή-
κε με το δεξί! 

Κυρίαρχος ο Τζιτζικώστας
Ήταν η πιο επιβλητική παρουσία στην κοπή πίτας

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο
λόγος για τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολο Τζιτζικώστα. Η ομιλία του για τον ρό-
λο των επιμελητηρίων διακόπηκε αρκετές φορές
από χειροκροτήματα. Ενόψει εκλογών, εθνικών και
αυτοδιοικητικών, είναι ο πιο ισχυρός παίκτης στη
Μακεδονία. 

Ήρθε η ώρα της μεγάλης δίκης 
για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού
Ρεπορτάζ:  Κώστας Καντούρης 

Σ
ήμερα το πρωί είναι προγραμματισμέ-
νη η έναρξη της μεγάλης δίκης για τη
δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου

Άλκη Καμπανού. Δώδεκα κατηγορούμενοι,
περισσότεροι από 20 δικηγόροι υπερασπιστές τους, εκτός της
ομάδας των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, 26 μάρ-
τυρες του κατηγορητηρίου και εκτιμάται άλλοι τόσοι υπερά-
σπισης, 180 αναγνωστέα έγγραφα, μεταξύ των οποίων βιντεο-
ληπτικό υλικό, όπως και στοιχεία από άρσεις απορρήτου των
τηλεφώνων των εμπλεκομένων.

Οι δώδεκα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ως βασική την
κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο και σε απόπειρα για
τον θάνατο του 19χρονου και τον τραυματισμό του φίλου του
στην επίθεση που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου
2022 μπροστά σε μια οικοδομή στην περιοχή Χαριλάου. Ένας

εξ αυτών αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγο-
ρία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και για
τον δεύτερο νεαρό που τραυματίστηκε, ενώ
οι υπόλοιποι έχουν παραπεμφθεί με την κα-
τηγορία της απλής συνέργειας σε απόπειρα
ανθρωποκτονίας. Όλοι τους επίσης αντιμε-

τωπίζουν την κατηγορία της επίθεσης με οπαδικά κίνητρα που
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό ανθρώ-
πων, όπως και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να
προκαλέσουν βαριές σωματικές βλάβες, αδικήματα που πε-
ριγράφονται από τον αθλητικό νόμο. Όλοι τους, οι οποίοι
έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους
στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, βρίσκονται αντιμέτωποι με τα
ισόβια δεσμά. Η Αστυνομία με αφορμή την έναρξη της μεγά-
λης δίκης αναμένεται να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας τό-
σο στην αίθουσα όσο κυρίως στους χώρους των δικαστηρίων
Θεσσαλονίκης. 

Κάπως έτσι μοιάζει η κατάσταση τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ για
τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ
πρώιμη, αλλά τα πρώτα συμπεράσματα που βγαίνουν εί-
ναι ότι η νέα γενιά των στελεχών που βρίσκονται κοντά

στον Αλ. Τσίπρα είναι θετική στο άκουσμα του ονόματος
του Άκη Σακισλόγλου για υποψήφιο δήμαρχο. Στον αντί-
ποδα, πασοκογενή στελέχη έχουν ενστάσεις και επιμέ-
νουν σε μια συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ από τον πρώτο γύρο. 

Νέα γενιά ΣΥΡΙΖΑ vs πασοκογενών

ΞΞεκινά ο Τζακόπουλος
για τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

Στον Μπρατάκο το φλουρί
της πίτας του ΒΕΘ

Στον υφυπουργό Γιάννη Μπρατάκο έπεσε το
φλουρί της πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο του επιμελη-
τηρίου να σχολιάζει ότι «το φλουρί έπεσε στο
Μαξίμου», προκαλώντας χαμόγελα και αρκετό
σούσουρο. Ο κ. Μπρατάκος πάντως υποσχέθη-
κε μείωση φόρων για τη νέα τετραετία. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πανηγυρική
κοπή πίτας 
από τον Θ. Καράογλου
Καρφίτσα δεν έπεφτε στην εκδή-
λωση της κοπής της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του πολιτικού γραφεί-
ου του Θεόδωρου Καράογλου. Μά-
λιστα, για το συγκεκριμένο event
επιλέχθηκε η μεγάλη αίθουσα
γνωστού ξενοδοχείου, η οποία και
γέμισε. Κατά τ’ άλλα, να τονίσουμε
πως με την παρουσία τους τίμησαν
τον βουλευτή της ΝΔ στη Β’ Περι-
φέρεια Θεσσαλονίκης, πέραν των
απλών πολιτών, και αρκετοί συνά-
δελφοί του. Στην πρώτη σειρά εί-
δαμε να κάθονται ο Δημήτρης Βαρ-
τζόπουλος, ο Σταύρος Καλαφάτης,
ο Φάνης Παπάς, ο Παναγιώτης
Κοκκόρης, πολλοί δήμαρχοι, κα-
θώς και κομματικά στελέχη.

Χτίζει παράσταση 
εκλογής 
ο Φάνης Παπάς
Δυναμικά κινείται το τελευταίο διάστη-
μα και ο Φάνης Παπάς, το όνομα του
οποίου θα δούμε στο ψηφοδέλτιο της
ΝΔ για τη Β’ Θεσσαλονίκης. Ας μην ξε-
χνάμε ότι στις εκλογές του 2019 έφτασε
μια ανάσα πριν από την εκλογή, ωστόσο
δεν πτοήθηκε και κράτησε όλο αυτό τον
κόσμο που τον ψήφισε, ο οποίος φαίνε-
ται να τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα.
Βέβαια, δεν το λέμε εμείς, μιλούν από
μόνες τους οι συγκεντρώσεις που κά-
νει. Δήμος Δέλτα, Δήμος Θέρμης, ενώ
στο ημερολόγιο του βρίσκονται και άλ-
λοι πολλοί δήμοι. Μάλιστα, στην πρό-
σφατη εκδήλωση κοπής πίτας του πολι-
τικού του γραφείου στη Χαλκηδόνα η
μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων γνωστού
ξενοδοχείου γέμισε από πολίτες του
συγκεκριμένου δήμου. 

Μπροστά
σε... σκαραβαίο
η Έλενα Ράπτη
Ευδιάθετη, φορώντας ένα μαύρο
δερμάτινο μπουφάν και παντελόνι,
μια στέκα ίδιου χρώματος στο κεφά-
λι και καρό πουκάμισο, η Έλενα Ρά-
πτη ποζάρει μπροστά από ένα σκού-
τερ «scarabeo». Όπως αντιλαμβάνε-
στε, με το που ανάρτησε η βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Περι-
φέρεια Θεσσαλονίκης τη φωτογρα-
φία της στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης έγινε χαμός... με τους δια-
δικτυακούς φίλους της όμορφης πο-
λιτικού να επικροτούν με θαυμασμό,
ενθουσιασμό και αποθεωτικά σχό-
λια τις στιλιστικές της επιλογές.

Έτοιμος να ανοίξει τα χαρτιά του φαίνεται
ότι είναι ο Σάκης Τζακόπουλος. Ο ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος απηύθυνε κά-
λεσμα στους δημοσιογράφους για μια
φιλική συνάντηση την Τετάρτη με αφορμή
τη νέα χρονιά, που είναι και χρονιά εκλο-
γών. Σίγουρα θα ερωτηθεί για το τι θα πρά-
ξει όσον αφορά τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Θα είναι υποψήφιος; Επικεφαλής ή σε
συνδυασμό; Όλα αυτά θα απαντηθούν λίαν
συντόμως. 
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ειώσεις τιμών ζώνης μόνο
με βάση ατράνταχτες απο-
δείξεις, αλλά με στόχο να
περιληφθούν όσο γίνεται

περισσότερες περιοχές της χώρας,
προκρίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Ως γνωστόν, μεθαύριο Παρασκευή
λήγει η προθεσμία για την αποστολή
των σχετικών πινάκων από τους δή-
μους, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις
υπέρογκες αυξήσεις, τις οποίες νομο-
θέτησε το υπουργείο Οικονομικών και
ισχύουν από την 1η/1/2022. Ωστόσο,
πρέπει να σημειωθεί ότι το υπουργείο
αναγκάστηκε λόγω της πίεσης χρόνου
να προχωρήσει σε μονομερή αύξηση
των τιμών ζώνης από την 1η/1/2022, κα-
θώς δεν ανταποκρίθηκε παρά μόνο το
10% των δήμων της χώρας στην υποβο-
λή σχετικών στοιχείων και προτάσεων.

Οι... τετραπλές εκλογές της φετινής
χρονιάς, δηλαδή οι δύο σε εθνικό επί-
πεδο και οι άλλες δύο σε περιφερει-
ακό και δημοτικό, προκαλούν αυξη-
μένη πίεση στο υπουργείο Οικονομι-
κών, το οποίο θέλει με έναν... σμπάρο
δυο τρυγόνια! Δηλαδή, να επιδιώξει
μείωση των τιμών ζώνης στη συντρι-
πτική πλειονότητα των περιπτώσεων,
έτσι ώστε να υπάρξει όφελος σε επί-
πεδο βουλευτικών εκλογών για τους
υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας
στις εθνικές εκλογές της άνοιξης, αλ-
λά ταυτόχρονα και για τους υποψηφί-
ους σε επίπεδο περιφέρειας και δή-
μων ενόψει των εκλογών του προσε-
χούς Οκτωβρίου. Το υπουργείο Οικο-
νομικών έχει διαμηνύσει ότι θα εξετά-
σει μόνο τις εμπεριστατωμένες γνώ-
μες των δημοτικών συμβουλίων, οι
οποίες πρέπει να συνοδεύονται με...
αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με την
πραγματική εικόνα της αγοράς στις

περιοχές ευθύνης τους.
Για τις περιοχές όπου θα αποφασι-

στεί μείωση των τιμών, αυτή δεν θα
έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, για τον
φετινό ΕΝΦΙΑ δεν πρόκειται να αλλά-
ξει κάτι, ωστόσο στις περιοχές όπου
θα υπάρξουν μειώσεις, αυτές θα ισχύ-
σουν από την προσεχή άνοιξη, κατό-
πιν της έγκρισης των προτάσεων της
αρμόδιας επιτροπής από τον υπουργό
Οικονομικών. Ωστόσο, η μείωση των
τιμών έχει ιδιαίτερη σημασία για

όσους δρομολογούν πράξεις αγορα-
πωλησιών, γονικής παροχής ή δωρε-
άς. Μάλιστα, σε πολλές περιοχές
έχουν «παγώσει» οι αγοραπωλησίες
όχι μόνο λόγω της αναμενόμενης
«κοιλιάς» στην οικονομία αλλά και
εξαιτίας των προσδοκιών για νέες μει-
ωμένες τιμές, οι οποίες θα επιδρά-
σουν θετικά για τους φορολογούμε-
νους σε επίπεδο κόστους σύνταξης
συμβολαίων και λοιπών εξόδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι

τελικές αποφάσεις σε σχέση με τη
μείωση των τιμών ζώνης σε 30 ζώνες
της Αθήνας, όπου οι αυξήσεις που
ισχύουν από την 1η/1/2022 ανέρχονται
σε ποσοστό έως και 115%. Επιπλέον,
υπάρχουν αρκετοί δήμοι στα βόρεια
και νότια προάστια της Αττικής, οι
οποίοι αποτελούν περιοχές «ειδικού
πολιτικού βάρους» για το κυβερνών
κόμμα. Από βδομάδα αναμένεται να
πιάσει δουλειά η αρμόδια επιτροπή
του υπουργείου, η οποία θα εξετάσει
τις ενστάσεις, θα λάβει υπόψη της τις
προτάσεις των δημοτικών συμβου-
λίων και στη συνέχεια θα παραπέμψει
το θέμα στον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα.

Με άμεσο λουκέτο και μεγαλύτερη κινητοποίηση
των πελατών φιλοδοξεί η Εφορία να εντείνει το πρέ-
σινγκ προς τις επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν απο-
δείξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δια-
κρίνει κάποια «κοιλιά» στην αποστολή αποδείξεων
προς την Εφορία μέσω της εφαρμογής που τις «σκα-
νάρει» στο κινητό και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντική επιστροφή ποσού σε αυτόν που... καρφώ-

νει τον παραβάτη. Έτσι, στα σχέδια του υπουργείου
είναι να... ξαναζεστάνει το θέμα μέσω διαφημίσεων
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Από την άλλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων θέλει να σφίξει τον κλοιό για όσους... διανοη-
θούν να διακινήσουν προϊόντα χωρίς αποδείξεις.
Έτσι, έρχονται βαρύτερες ποινές, οι οποίες θα επι-
βάλλονται άμεσα. Σύμφωνα με τον σχετικό κώδικα,
προβλέπεται το λουκέτο των 48 ωρών και προσδιο-

ρίζεται άμεσα ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου. Στο
εξής, θα επιβάλλεται λουκέτο και στις επιχειρήσεις
οι οποίες, ενώ έχουν εκδώσει τις σχετικές αποδεί-
ξεις, εντούτοις δεν τις έχουν αποστείλει εντός της
χρονικής προθεσμίας στο σύστημα myDATA, όπως
ορίζει η φορολογική νομοθεσία. Ως γνωστόν, το λου-
κέτο μπαίνει στην περίπτωση που πιαστεί η επιχεί-
ρηση να μην έχει εκδώσει πάνω από 10 αποδείξεις ή
όταν η αξία του παραστατικού ξεπερνά τα 500 ευρώ.

Εφορία: Διπλό πρέσινγκ στις επιχειρήσεις για μη έκδοση αποδείξεων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μειώσεις αντικειμενικών
αξιών με... αποδείξεις!

Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία του υπουργείου 
Οικονομικών για τις προτάσεις των δήμων



TETAΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ23
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Σ
ε πλήρη εξέλιξη είναι το
εναλλακτικό πλάνο για την
αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της Attica Bank, κα-

θώς οι παλινωδίες της Ellington δεν
μπορούν να «φρενάρουν» τις εξελί-
ξεις. Οι Μπάκος, Καϋμενάκης και
Εξάρχου εμφανίζονται έτοιμοι να βά-
λουν τέλος σε αυτές και να προχωρή-
σουν την τράπεζα στην επόμενη μέρα.

Το επόμενο διάστημα η Attica Bank
θα πρέπει να ολοκληρώσει την αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 490
εκατ. ευρώ. Παρότι το ΤΧΣ με την κοι-
νοπραξία Ellington - ΤΜΕΔΕ είχε κα-
ταλήξει στη συμφωνία για αυτό το πο-
σό στην αύξηση, είναι άγνωστο τι θα
πράξει το αμερικανικό fund. Η Elling-
ton διαρκώς ανακαλύπτει προφάσεις
και φέρνει προσκόμματα στη συμμε-
τοχή της στην ΑΜΚ.

Η Attica Bank ωστόσο δεν μένει με
σταυρωμένα χέρια και ήδη υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον για νέο στρατηγικό
επενδυτή. Η Thrivest των Μπάκου,
Καϋμενάκη και Εξάρχου έχει εκδη-
λώσει ενδιαφέρον υπό προϋποθέσεις,
αλλά δείχνει έτοιμη από καιρό να κά-
νει την κίνηση ματ και να συμμετάσχει
στην ΑΜΚ, αποκτώντας έτσι ένα ση-
μαντικό ποσοστό, αν δεν καλύψουν
αυτό που τους αναλογεί οι άλλοι μέτο-
χοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
Thrivest έχει συζητήσεις και με την
Ellington, ενώ παράλληλα έχει έτοιμο
πλάνο για το πώς θα κινηθεί στην επό-
μενη μέρα. Μάλιστα, φέρεται να είναι
έτοιμη και η επιστολή ενδιαφέροντος
που θα στείλει η εταιρεία στο ΤΧΣ.

Την ίδια ώρα, η Attica Bank έχει

μπει σε μια προσπάθεια να «νοικοκυ-
ρευτεί» και εσωτερικά, έτσι ώστε να
είναι περισσότερο «ελκυστική» για
κάθε πιθανό νέο επενδυτή, όπως η
Thrivest. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό
παίζουν οι ενέργειες της Ελένης
Βρεττού, της CEO που μπήκε στη δια-
δικασία να βάλει τάξη στην τράπεζα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που

καλείται να επιλύσει είναι αυτό της τιτ-
λοποίησης Omega ύψους 1,3 δισ. ευ-
ρώ, κάτι που είχε συμβεί με επενδυτή
την Ellington. Η τράπεζα εξετάζει
εναλλακτικές για το πώς θα μειωθεί το
πλέον προβληματικό της χαρτοφυλά-
κιο, με το σενάριο που θέλει τα 300
εκατ. ευρώ της ΑΜΚ να καταλήγουν
εκεί να είναι το επικρατέστερο.

Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Βρετ-
τού έχει κάνει ήδη ενέργειες που δεί-
χνουν ότι «συμμαζεύει» την κατάστα-
ση στην Attica Bank, η οποία σύντομα
ενδέχεται να έχει έναν νέο στρατηγι-
κό επενδυτή. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι και στην Τράπεζα της Ελλά-
δος βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο
της συμμετοχής της Thrivest των
Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου.
Διότι με μια πιθανή «ένωση» της
Παγκρήτιας, για παράδειγμα, με την
Attica, τότε δημιουργείται ένας πέμ-
πτος ισχυρός -μη συστημικός- τρα-
πεζικός πυλώνας.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η Thrivest των Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου 
έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον υπό προϋποθέσεις, αλλά 

δείχνει έτοιμη από καιρό να κάνει την κίνηση ματ

Λύνει τον «γρίφο» ο νέος
στρατηγικός επενδυτής

Αίσια έκβαση δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοι-
χεία για τις διαπραγματεύσεις ΔΕΗ - Enel με
αντικείμενο την εξαγορά των asset της ιταλι-
κής εταιρείας στη Ρουμανία, με νεότερες
εκτιμήσεις παραγόντων με γνώση των συζη-
τήσεων να κάνουν λόγο για κλείσιμο της
συμφωνίας ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο.
Το due diligence προχωρά και έχει ολοκλη-
ρωθεί χωρίς προβλήματα κατά 70%. Η εικόνα
που μεταφέρουν πηγές της ΔΕΗ είναι θετική, δυ-

σάρεστες εκπλήξεις κατά το «σκανάρισμα» των
προς πώληση περιουσιακών στοιχείων δεν
έχουν προκύψει και με τους σημερινούς
ρυθμούς, εφόσον όλα πάνε καλά, η συμφω-
νία θα μπορούσε να κλείσει και σε διάστημα
δύο έως τεσσάρων εβδομάδων από σήμερα.
Αμέσως μετά το ΔΣ της ΔΕΗ θα αποφασίσει

αν η επιχείρηση θα υποβάλει δεσμευτική
προσφορά στην Enel.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, τότε η ΔΕΗ θα απο-

κτήσει το 100% της ρουμανικής θυγατρικής του
ιταλικού ομίλου. 

Η διαπραγμάτευση, όπως διευκρινίζουν πηγές
της ελληνικής πλευράς, αφορά την εξαγορά του
100% των assets που ελέγχει η Enel στη ρουμανική
εταιρεία. Οι Ιταλοί έχουν διαφορετικά ποσοστά σε
καθέναν από αυτούς τους τομείς. Αλλού κατέχουν
το 51%, αλλού το 70% ή 80% και αλλού το 100%. Παν-
τού ωστόσο κατέχουν το management, το οποίο
φυσικά και πωλούν.

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η εξαγορά της Εnel Ρουμανίας

A T T I C A  B A N K

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης
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Τ
ο φιλόδοξο project της πλή-
ρους ανάπτυξης δικτύου
υδατοδρομίων στη χώρα μας
φαίνεται πως παίρνει σάρκα

και οστά και η έναρξη του πτητικού τους
προγράμματος θα ξεκινήσει άμεσα.
Άλλωστε αυτή είναι και η εκπεφρασμέ-
νη ισχυρή βούληση του κυβερνητικού
επιτελείου.

Με βάση το «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυ-
βερνητικής Πολιτικής 2023», που επε-
ξεργάστηκε η ομάδα υπό τον υπουργό
Επικρατείας Άκη Σκέρτσο (φω-
τό), ανάμεσα στις συνολικά 150
δράσεις που αναλαμβάνει να
ολοκληρώσει η κυβέρνηση μέσα
στο πρώτο τρίμηνο του 2023
υπήρχαν δύο που αφορούσαν τη
λειτουργία των υδροπλάνων.

Σύμφωνα με το κατατεθέν
σχέδιο, πρόθεση της κυβέρνη-
σης είναι να αναπτύξει ένα ηλε-
κτρονικό σύστημα, ώστε να παρακο-
λουθεί τη διαδικασία αδειοδότησης,
ενώ θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις
απαραίτητες ενέργειες για να απλου-
στευθεί το ισχύον πλαίσιο που αφορά
την αδειοδότησή τους.

Το επικαιροποιημένο business plan
δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός δι-
κτύου περίπου 100 υδατοδρομίων σε
ολόκληρη την επικράτεια, μιας και τα
16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής που

διαθέτει η χώρα μας την καθιστούν ιδα-
νική για μια τέτοια επενδυτική ευκαιρία.

Οι άδειες ίδρυσης
«Χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικα-

σιών», επισημαίνουν στην «P» οι άν-
θρωποι της αγοράς, υπενθυμί-
ζοντας πως μέχρι αυτή τη στιγ-
μή πλήρως αδειοδοτημένα εί-
ναι τα υδατοδρόμια της Κέρ-
κυρας, των Παξών και της Πά-
τρας. 

Και ενώ οι διαδικασίες με τις
άδειες ίδρυσης προχωρούν
κανονικά από το επισπεύδον
υπουργείο Υποδομών και Με-

ταφορών, το πρόβλημα φαίνεται να εν-
τοπίζεται στα κατά τόπους Λιμενικά Τα-
μεία, τα οποία ως διαχειριστές έχουν
τις άδειες στο όνομά τους.

Οι όποιες καθυστερήσεις φαίνεται
πως επικεντρώνονται στη γραφειοκρα-
τία που απαιτείται από τα Λιμενικά Τα-
μεία, ώστε να ακολουθηθούν όλες εκεί-
νες οι ενέργειες για την κατασκευή των
απαιτούμενων εγκαταστάσεων και στη
συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί το πρώτο

στάδιο, να υποβληθεί το αίτημα για την
άδεια λειτουργίας. Υπενθυμίζεται ότι
άδειες ίδρυσης έχουν χορηγηθεί στα
υδατοδρόμια Κύμης, Ίου, Βόλου, Ρεθύ-
μνου, Καλαμάτας και Κυλλήνης. Στο
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
εξετάζονται συνολικά άλλα 23 αιτήματα
χορήγησης αδειών υδατοδρομίων, εκ
των οποίων τα 18 αφορούν τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και τα πέντε άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας για τα υδατοδρόμια
της Σκύρου, της Σκοπέλου, της Πάτμου,
της Αλοννήσου και της Τήνου.

Με εντολή πρωθυπουργού
Περίπου πριν από έναν περίπου μήνα,

είχε πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη υπό
τον αρμόδιο υφυπουργό Μεταφορών
Μιχάλη Παπαδόπουλο, παρουσία των
αεροπορικών εταιρειών Hellenic Sea-
planes και Ελληνικά Υδατοδρόμια, βασι-
κών παικτών του εν λόγω project. Σε αυ-
τή τη σύσκεψη, εκπροσωπώντας τον ίδιο
τον πρωθυπουργό είχε συμμετάσχει ο
Θανάσης Κοντογεώργης, γενικός γραμ-
ματέας Συντονισμού της κυβέρνησης, ο
οποίος είχε τονίσει κατά τη διάρκεια της

συζήτησης πως «βρίσκομαι εδώ με εν-
τολή του ίδιου του πρωθυπουργού. Να
δούμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν
και να δώσουμε λύσεις, γιατί ο πρωθυ-
πουργός θέλει την άνοιξη τα υδροπλάνα
να πετούν στην Ελλάδα».

Αισιόδοξοι είναι και οι επικεφαλής
των αεροπορικών εταιρειών πως σύν-
τομα θα δούμε ένα πλήρες δίκτυο να
αναπτύσσεται σε ολόκληρη την επι-
κράτεια.

Η Ελληνικά Υδατοδρόμια, έχοντας
ως βασικό μέτοχο το γερμανικό fund
Axion Air Limited, μαζί με την Grecian
Air Seaplanes υπολογίζεται να ανα-
πτύξουν μια επένδυση με σχεδόν 15
υδροπλάνα, τύπου Twin Otter DHC-6,
για να καλύψουν το σύνολο του προ-
γραμματισμού των πτήσεών τους. Ένα
project το οποίο αγγίζει τα 120 με 150
εκατ. ευρώ περίπου.

Η Hellenic Seaplanes αντίστοιχα
σχεδιάζει επενδύσεις άνω των 300
εκατ. ευρώ με την αγορά αεροσκαφών
των οποίων ο αριθμός εκτιμάται, για την
πρώτη πενταετία, σε τουλάχιστον 20
υδροπλάνα (περί τα 130 εκατ. ευρώ).

Το υδροπλάνο είναι ένα φιλικό για το
περιβάλλον μεταφορικό μέσο και μπο-
ρεί να αποτελέσει και μια βιώσιμη λύση
για το σύνολο των περιοχών όπου
έχουν αναπτυχθεί και που πρόκειται να
αναπτυχθούν οι ανάλογες υποδομές.

Έτοιμα πλάνα για να πετούν
παντού τα υδροπλάνα

Επιταχύνεται το κυβερνητικό project
για τη δημιουργία δικτύου 100 υδατοδρομίων 

που θα είναι έτοιμα την άνοιξη

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου



Μ
ια πόλη στο μέγεθος
του οικονομικά ενερ-
γού πληθυσμού της
Θεσσαλονίκης βρήκε

δουλειά από το 2019 έως το τέλος
του 2022, ενώ για πρώτη φορά
ύστερα από 11 χρόνια σκληρών
μνημονίων η αύξηση των μισθών
ανήλθε σε διψήφιο νούμερο! 

Αυτό προκύπτει από την έκθεση
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, που
έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης, αποδεικνύοντας στην
πράξη την ισχυρή δυναμική της
οικονομίας και μάλιστα σε μια πε-
ρίοδο όπου υπήρξαν οι μεγάλες
προκλήσεις της πανδημίας του
κορονοϊού και της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία.

Συνολικά, από το 2019 έως το τέ-
λος του 2022, βρήκαν δουλειά στον
ιδιωτικό τομέα επιπλέον 263.263
άτομα, ενώ η αύξηση στον μέσο μι-
σθό διαμορφώθηκε στο 12,4%. Από

την ανάλυση των στοιχείων προκύ-
πτουν τα εξής:

1 Η αύξηση των θέσεων ήταν
μεγαλύτερη για τις γυναί-

κες κατά 15,8% σε σχέση με τους
άνδρες (11,1%), αναδεικνύοντας
την Ελλάδα σε πρωταθλήτρια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον
αφορά τη μείωση της ανεργίας το
διάστημα 2019-2022, τόσο στο
σύνολο του πληθυσμού (-30,3%)
όσο και στις γυναίκες (-28,8%).
Μάλιστα, ο ρυθμός μείωσης ήταν
τριπλάσιος των αντίστοιχων ευ-
ρωπαϊκών μέσων όρων.

2 Ο αριθμός των εργαζομέ-
νων από 1.986.336 άτομα το

2019 αυξήθηκε σε 2.249.599 άτο-
μα το 2022, με τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση να εντοπίζεται στις γυναίκες
σε ποσοστό 15,8%. Σημειώνεται ότι
συνολικά ο οικονομικά ενεργός
πληθυσμός της χώρας προσεγγί-

ζει τα 4.200.000 άτομα. 

3 Οι μέσες μηνιαίες αποδο-
χές με την αύξηση κατά

12,4% υπερβαίνουν την αντίστοιχη
αύξηση του πληθωρισμού. Παρα-
τηρείται βελτίωση των αποδοχών
όχι μόνο στον κατώτατο μισθό αλ-
λά και στο σύνολο των εισοδηματι-
κών κλιμακίων. Συγκεκριμένα, οι
μέσες μηνιαίες αποδοχές διαμορ-
φώθηκαν το 2022 σε 1.176,5 ευρώ
έναντι 1.046,3 ευρώ το 2019. Επι-
σημαίνεται ότι ο Γενικός Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κα-
τά 9,73 μονάδες τη συγκεκριμένη
περίοδο (από 101,26 σε 110,99 με
έτος βάσης το 2000). 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστής Χα-
τζηδάκης δήλωσε ότι «από το 2019
η αγορά εργασίας έκανε ποσοτικά
και ποιοτικά άλματα: Η απασχόλη-
ση όσο και οι αμοιβές στον ιδιωτι-
κό τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά.
Περισσότεροι εργαζόμενοι έβα-
λαν περισσότερα χρήματα στην
τσέπη τους, ακόμη και αν συνυπο-
λογίσουμε τον πληθωρισμό. Έτσι,
καταρρέει λοιπόν με τα πιο επίση-
μα στοιχεία η καταστροφολογία
του ΣΥΡΙΖΑ».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στον «κουμπαρά» 3,5 δισ.
από την έκδοση 
του 10ετούς ομολόγου

Κατά 3,5 δισ. ευρώ ενισχύεται ο «κουμπα-
ράς» του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους μετά τη χθεσινή δημοπρασία 10ετούς
ομολόγου, όπου το επιτόκιο διαμορφώθηκε
στο 4,4% και το ύψος των προσφορών προσέγ-
γισε τα 22 δισ. ευρώ. Ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας χαρακτήρισε επιτυ-
χημένη την έκδοση «ως προς τη ζήτηση, την
ποιότητα των κεφαλαίων και το κόστος δανει-
σμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα
στο διεθνές περιβάλλον. Ανάδοχοι ήταν οι
Barclays, Bank of America Securities, Com-
merzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και
Société Générale, ενώ ο τίτλος θα έχει ωρί-
μανση στις 15 Ιουνίου του 2033. Ο υπουργός
Οικονομικών επισήμανε ότι η κυβέρνηση χτί-
ζει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, μέσα από την
άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής
και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ώστε να
στηρίζονται γενναία και για όσο χρειαστεί τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. 

Αντίστροφη μέτρηση
για τον κατώτατο 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με
το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού, η οποία προβλέπει ότι ο
υπουργός Εργασίας θα καταθέσει την εισή-
γησή του στο υπουργικό συμβούλιο στις 10
Μαρτίου, προκειμένου να αποφασιστεί το
τελικό ύψος της αύξησης που θα ισχύσει
από την 1η Απριλίου, αντί της αρχικής της
1ης Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», η αύξηση αναμένεται να είναι
κάτω από τον πληθωρισμό και πιθανότατα
ίση με το ποσοστό αύξησης 7,75% που δόθη-
κε στις συντάξεις. Συνεπώς, αναμένεται να
αυξηθεί από τα 713 ευρώ στα 768-770 ευρώ.
Τέλος, χθες η ΓΣΕΕ έστειλε πρόσκληση
στις εργοδοτικές οργανώσεις, προκειμέ-
νου να αρχίσουν οι συζητήσεις για τη νέα
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας που θα ισχύσει το 2023.

TETAΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ25
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Εξαψήφια αύξηση 
θέσεων εργασίας 

και διψήφια μισθών 
από το 2019 μέχρι 

το 2022 

Μέσα σε τρία χρόνια 
βρήκε δουλειά 
μια… Θεσσαλονίκη!



Τη διάσπαση της Intracom με απόσχιση
του κλάδου των ακινήτων ενέκρινε, μετα-
ξύ άλλων, η από 9/1 έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση της εισηγμένης στην επαναληπτική
συνεδρίαση. Στη Γενική Συνέλευση παρέ-
στησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώ-
που 46 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολι-
κά 34.272.764 Κοινές Ονομαστικές μετά
δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου
83.600.000, δηλαδή το 41% του καταβεβλη-
μένου κεφαλαίου της εταιρείας. Σημει-
ώνεται ότι η εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες
μετοχές, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο
50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου
στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.
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Σ
το κατώφλι των 1.000 μονά-
δων βρίσκεται το ελληνικό
Χρηματιστήριο και μένει να
αποδειχτεί αν προτού κατο-

χυρώσει το συγκεκριμένο επίπεδο
θα εκδηλωθούν κινήσεις κατοχύρω-
σης κερδών. Τεχνικά ο Γενικός Δεί-
κτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστι-
κό σήμα, το οποίο αναιρείται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 902 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότε-
ρα των 931 - 937 και ακόμη καλύτερα
υψηλότερα των 973 μονάδων, δεν
μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς
τις 1.035 και 1.048 μονάδες. Η επό-
μενη στήριξη, χαμηλότερα των 902,
στις 893, 882 - 870 μονάδες (συγκλί-
νουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).  Το ημε-
ρήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και

ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης,
που ακυρώνεται με επιστροφή χαμη-
λότερα των 2.187 μονάδων. Όσο δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 2.250 και
ακόμη καλύτερα υψηλότερα των

2.332, είναι ανοικτός ο δρόμος προς
τις 2.384, 2.420 και 2.450 μονάδες.
Κλείσιμο χαμηλότερα των 2.187 μπο-
ρεί να πιέσει προς τις 2.168, 2.132 και
2.132 - 2.103 μονάδες.

O Κ. Μάγκουρας interim
γενικός διευθυντής 
στη Westnet

Η Westnet, μέλος του Ομίλου Olympia, με
δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Πολω-
νία, ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Δαβιώτης
ολοκληρώνει τη θητεία του στην εταιρεία
έπειτα από 17 χρόνια επιτυχημένης πορείας,
καθώς και ότι ο Κωνσταντίνος Μάγκουρας
αναλαμβάνει καθήκοντα interim γενικού δι-
ευθυντή. Στέλεχος με πολυσχιδή εμπειρία
στον χώρο των πωλήσεων και των οικονομι-
κών και μακροχρόνια σταδιοδρομία στον
Όμιλο Olympia, ο κ. Μάγκουρας εντάχθηκε
στο δυναμικό του το 2010 αναλαμβάνοντας
σειρά θέσεων ευθύνης. Είναι κάτοχος BSc
του Τμήματος Μαθηματικών στο ΕΚΠΑ και
μεταπτυχιακού MSc στη Χρηματοοικονομική
και Τραπεζική στο ΟΠΑ.

Βιοκαρπέτ: «Πράσινο φως»
στην παροχή εγγύησης 
για την Exalco

Η έκτακτη ΓΣ της Βιοκαρπέτ αποφάσισε
την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής
της εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ προς τους ομολο-
γιούχους δανειστές που εκπροσωπούνται
από την Alpha Τράπεζα ΑΕ, στο πλαίσιο του
προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογια-
κού δανείου ονομαστικής αξίας κεφαλαίου
65 εκατ. €. Παράλληλα, η ΓΣ ενέκρινε και πα-
ροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ προκειμένου
να προχωρήσει και να υποβάλει σε δημοσιό-
τητα την ανακοίνωση.

Μαγνητικό τομογράφο
3Τesla απέκτησε 
το «Μητέρα»

Στο τμήμα απεικόνισης του «Μητέρα» εγ-
καταστάθηκε σύγχρονος 3Τesla μαγνητικός
τομογράφος (Magnetom Vida του κατα-
σκευαστικού οίκου Siemens) βιομετρικής
τεχνολογίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, ο μαγνητικός τομογράφος προσφέρει
άριστης ποιότητας εικόνες. Επιπλέον, προ-
σαρμόζεται στη σωματομετρία και στην καρ-
διακή και αναπνευστική συχνότητα του
ασθενούς, γεγονός που περιορίζει τα σφάλ-
ματα λόγω κίνησης, ενώ παράλληλα εξυπη-
ρετεί και κλειστοφοβικούς ασθενείς.

Διατήρηση του ράλι για τις τραπεζικές μετο-
χές, με περιθώρια ανόδου από 22% έως και 40%,
αναμένει η Goldman Sachs σε έκθεσή της για
τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, αναβαθμίζοντας
παράλληλα σε «αγορά» τη μετοχή της Τράπεζας
Πειραιώς, με ανάλογη σύσταση για αυτές των
Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας, ενώ αυτή για
τη Eurobank είναι «ουδέτερη». Για την Εθνική
Τράπεζα η τιμή-στόχος είναι στα 5,20 ευρώ από
4,2 ευρώ πριν, δηλαδή με περιθώριο ανόδου 29%
σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα, με σύστα-
ση αγοράς. Για τη Eurobank στο 1,40 ευρώ από
1,04 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 222%, με

ουδέτερη σύσταση. Για την Alpha Bank στο 1,60 ευρώ από 1,19 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 40%, με σύ-
σταση αγοράς. Για την Τράπεζα Πειραιώς στα 2,20 ευρώ από 1 ευρώ πριν και περιθώριο ανόδου 39%, με ανα-
βάθμιση σε σύσταση αγοράς από ουδέτερη πριν.

Χρηματιστήριο: Στάση και μετά 1.000 μονάδες;

«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η Goldman Sachs

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intracom: Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου ακινήτων
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H Coca Cola 3Ε 
και οι φήμες

Ξεπέρασε το 80% 
η κάλυψη του Cosmote 5G
σε όλη την Ελλάδα

Ξεπέρασε το 80% η πανελλαδική πληθυ-
σμιακή κάλυψη του Cosmote 5G, του μεγα-
λύτερου 5G δικτύου της χώρας, με την Co-
smote να πετυχαίνει -και με το παραπάνω-
τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για το
2022. H πληθυσμιακή 5G κάλυψη έχει ξεπε-
ράσει το 90% σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλ-
λες 37 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκρι-
μένα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κάλυψη
έχει φτάσει στο 97% και 90%, αντίστοιχα, ενώ
η 5G κάλυψη ξεπερνά το 90% και: στην Αττι-
κή, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα και
Σαλαμίνα. Στη βόρεια Ελλάδα, σε Αλεξαν-
δρούπολη, Καβάλα και Κομοτηνή. Στην Κεν-
τρική Ελλάδα, σε Άμφισσα, Θήβα, Καρπενή-
σι, Λαμία, Λιβαδειά και Χαλκίδα. Στην Πελο-
πόννησο, σε Άργος, Καλαμάτα, Κόρινθο,
Ναύπλιο, Πάτρα, Πύργο, Σπάρτη και Τρίπο-
λη. Στη Δυτική Ελλάδα, σε Αγρίνιο, Αίγιο, Άρ-
τα, Ηγουμενίτσα, Μεσολόγγι και Πρέβεζα.
Στα Επτάνησα, σε Αργοστόλι, Ζάκυνθο και
Λευκάδα. Στην Κρήτη, σε Άγιο Νικόλαο,
Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Τέλος, πάνω
από 90% κάλυψη έχουν η Ερμούπολη Σύρου,
η Ρόδος και η Σάμος.

«Η υπερεπίτευξη του στόχου που είχαμε
θέσει για την κάλυψη του Cosmote 5G μέχρι
το τέλος του 2022 έγινε πραγματικότητα χά-
ρη στην εντατική δουλειά των τεχνικών μας
σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Κά-
τοικοι, επιχειρηματίες αλλά και επισκέπτες
σε όλη τη χώρα απολαμβάνουν σήμερα τις
απεριόριστες δυνατότητες του Cosmote 5G.
Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό την επέκτα-
ση του 5G δικτύου, τόσο στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα όσο και στα νησιά μας», αναφέρει σχε-
τικά ο executive director Network Develop-
ment & Operations Γιώργος Τσώνης. Για το
2023 στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει
την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του
Cosmote 5G σε 90%.

Νέες εγκαταστάσεις
παραγωγής φαρμάκων 
από την DEMO

Επεκτείνει τη συνεργασία της 
με την Diehl Defence η Intracom 

Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε την επέκτα-
ση της συνεργασίας της με την Diehl Defence με τη
λήψη νέας παραγγελίας ύψους 14,2 εκατ. ευρώ για
την παραγωγή κρίσιμων ηλεκτρονικών υποσυστημά-
των της οικογένειας του πυραυλικού συστήματος
IRIS-T. Αυτή η νέα επιτυχία της IDE είναι αποτέλεσμα
της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για την επί-
τευξη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στη σχεδίαση
και παραγωγή προϊόντων υψηλών τεχνολογικών
απαιτήσεων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

H Coca Cola 3Ε εξετάζει επέκταση της γκά-
μας των ποτών που εμπορεύεται, με το ενδια-
φέρον της να είναι εστιασμένο στην αγορά της
μπίρας. Προ εβδομάδων ακούστηκε πως η διοί-
κηση της Coca Cola 3Ε βολιδοσκόπησε την ΕΖΑ.
Στη στήλη ήρθε η πληροφορία πως ομάδα στε-
λεχών της Coca Cola 3Ε βρέθηκε το προηγού-
μενο διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο προκει-
μένου να συζητήσει το ενδεχόμενο αντιπροσώ-
πευσης και διανομής δημοφιλούς μπίρας. Δεν
γνωρίζουμε το κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές
θα επιβεβαιωθούν, αλλά όπου υπάρχει καπνός
υπάρχει και φωτιά...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Hugo Boss: Στα 3,65 δισ. 
τα έσοδα για το 2022
Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορ-
φώθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της Hugo Boss
για το 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που
ανακοίνωσε η γερμανική αλυσίδα ένδυσης. Σύμ-
φωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρεί-
ας, τα έσοδα από πωλήσεις έφτασαν τα 3,65 δισ.
ευρώ, αυξημένα κατά 31% σε σχέση με το 2021
και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημο-
σκόπηση του FactSet ανέμεναν έσοδα στα 3,62
δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)
έφτασαν τα 335 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47%
σε ετήσια βάση και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να
διαμορφωθούν στα 331 εκατ. ευρώ.

Ο
ι σημερινές ελλείψεις φαρμάκων σε διε-
θνές επίπεδο καταδεικνύουν εμφατικά
τη σημαντική ανάγκη για την ύπαρξη
ισχυρής ενδοκοινοτικής παραγωγής

φαρμακευτικών σκευασμάτων και την απεξάρτηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την προμήθεια πρώ-
των υλών από την Ινδία και την Κίνα. Η DEMO απαν-
τά εμπράκτως στην ανάγκη με την κατασκευή πα-
ραγωγικού hub στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρί-
πολης για την παραγωγή πρώτων υλών και τελικών
φαρμάκων, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη
γραμμή για τη διασφάλιση της επάρκειας της Ευ-
ρώπης σε φάρμακα, όπως επισημαίνει σε σχετική
ανακοίνωση. Το έργο της DEMO στην Τρίπολη υλο-
ποιείται στο πλαίσιο του πολυδιάστατου επενδυτι-
κού πλάνου ύψους €356 εκατ. της εταιρείας που
ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί έως το 2027.
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Μ
ε δύο μεγάλα ντέρμπι στην
προημιτελική φάση το Κύ-
πελλο Ελλάδας παίρνει σήμε-
ρα όλο το focus του ελληνι-

κού ποδοσφαίρου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέ-
χεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και
τον Ολυμπιακό τον Άρη στο «Καραϊ-
σκάκης». Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παν-
σερραϊκό σε ματς διαδικαστικού
χαρακτήρα, όπως και η Λαμία που
αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Παρα-
λιμνίου. Στα ημιτελικά θα αναμετρη-
θούν οι νικητές των αγώνων Ολυμ-
πιακός - Άρης με την ΑΕΚ ή τον Παν-
σερραϊκό και ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός με
τη Λαμία ή τον Απόλλωνα.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊ-
κός θα παίξουν μια άτυπη ρεβάνς του τελι-
κού της ντροπής της περασμένης σεζόν

στο ΟΑΚΑ, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν 1-0
με πέναλτι του Αϊτόρ και κατέκτησαν το
τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις κατακτή-
σεις Κυπέλλου τα τελευταία έξι χρόνια. Και
οι δύο δεν είναι και στο καλύτερό τους
φεγγάρι, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από οδυνηρή

ισοπαλία 0-0 με τον ΟΦΗ, που τον
έριξε πίσω στη βαθμολογία διεκδί-
κησης του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός
με πέναλτι στις καθυστερήσεις κέρ-
δισε 1-0 τον ΠΑΣ στα Γιάννενα. Την
προσεχή Κυριακή θα αναμετρηθούν

και πάλι στη Λεωφόρο για το πρωτά-
θλημα και ξανά την Τρίτη 25 του μήνα

στον επαναληπτικό. Το ματς της Τούμπας
θα σφυρίξει ο elite UEFA μουντιαλικός
Σλοβένος διαιτητής Ζάφκο Βίντσιτς. Είχε
συλληφθεί για ναρκωτικά και πορνεία στη
Βοσνία/Ερζεγοβίνη, «καθάρισε» το όνομά

του και επέστρεψε.Ο Ολυμπιακός νίκησε
τον Άρη 1-0 την περασμένη Κυριακή για το
πρωτάθλημα και τώρα τον ξαναβρίσκει
μπροστά του. Συντριπτικά με τους «ερυ-
θρόλευκους» είναι η παράδοση, στα τελευ-
ταία 21 χρόνια δεν έχει χάσει από τους
Θεσσαλονικείς στο Φάληρο σε 24 αναμε-
τρήσεις. Θα το σφυρίξει ο Πορτογάλος
Μαρτίνες από την Α’ Κατηγορία της UEFA.
Ο Ολυμπιακός, βελτιωμένος μετά την επα-

νέναρξη του πρωταθλήματος, στοχεύει και
στο Κύπελλο πρωτίστως για λόγους γοή-
τρου. Οι δύο ημιτελικοί με την ΑΕΚ, αν πε-
ράσει τον Άρη, θα είναι πρόκληση για σύγ-
κριση.

Η ΑΕΚ θα βγάλει ξεκούραστα τον προ-
ημιτελικό στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σο-
φιά» κόντρα στον Πανσερραϊκό. Προφα-
νώς και τα θέλει όλα φέτος που αναμορ-
φώθηκε. Η Λαμία δεν θα έχει πρόβλημα με
τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, συμπαθή
ομάδα των Σερρών που παίρνει μέρος στο
πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. 

Κύπελλο: Δύο ντέρμπι σαν τελικοί

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 
και Ολυμπιακός - Άρης 
απόψε στα προημιτελικά

Προημιτελικά Κυπέλλου
Σήμερα

Απόλλων Παραλιμνίου - Λαμία .. (14.00)

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός .................. (17.30)

Ολυμπιακός - Άρης ....................(19.00)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ..............(20.30)

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος



Α
ποκαλύψεις που συ-
νιστούν εγκληματική
πράξη και για τις

οποίες πρέπει να αποδοθούν
ευθύνες έκανε ο παρατηρητής
διαιτησίας Ηλίας Χατζής για το
τραγικό περιστατικό στην
Καρδίτσα, όπου ο 20χρονος
ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής
Ηλίας Μπρέλλας υπέστη καρ-
διακό επεισόδιο και κατέληξε.
Στο γήπεδο δεν υπήρχε για-
τρός, όπως προβλέπεται από
τον νόμο 2725, ούτε φυσικά
απινιδωτής και το παιχνίδι
έγινε κανονικά! Μάλιστα, ο
Ηλίας Χατζής ισχυρίστηκε
στην εκπομπή «Η Δίκη στο

Οpen» ότι έκανε καταγγελίες
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Καρδίτσας πως σε πολλά παι-
χνίδια του ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος του νομού
«σοβατζήδες και ταξιτζήδες
δηλώνονται γιατροί αγώνων»!
Μετά το περιστατικό του Euro
2021, όταν ο διεθνής Δανός
Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε
στον αγώνα με τη Φινλανδία
και σώθηκε χάρη στον απινι-
δωτή, υποτίθεται ότι τα ελλη-
νικά γήπεδα θα γέμιζαν από το
θαυματουργό μηχάνημα που
σώζει ζωές. Με το θέμα πρέ-
πει να ασχοληθεί η ποινική δι-
καιοσύνη, μετά την αθλητική.

«Σοβατζήδες και ταξιτζήδες δηλώνονται γιατροί» Στους Λος Άντζελες
Γκάλαξι ο Μαρσέλο

Ο Μαρσέλο του Ολυμπιακού υπογράφει σύν-
τομα στους Λος Άντζελες Γκάλαξι, σύμφωνα με
χθεσινό δημοσίευμα του ισπανικού Τύπου. Το
«Don Balon» αναφέρει ότι ο Βραζιλιάνος, ο οποί-
ος ήρθε με τιμές… βασιλιά στον Πειραιά και απο-
γοήτευσε με την απόδοσή του, τα βρήκε σε όλα
με τους Αμερικανούς. Το συμβόλαιό του τελει-
ώνει το προσεχές καλοκαίρι. Εισπράττει περίπου
2 εκατ. ευρώ. 

Ο στόπερ Βιτάο
ενδιαφέρει την ΑΕΚ

Στόπερ ψάχνει
στην αγορά η
ΑΕΚ, με τον διε-
θνή Βραζιλιάνο
Βιτάο της Σαχτάρ
Ντόνετσκ να είναι
ένας εκ των υπο-
ψηφίων. Ο Βιτάο
είναι 22 ετών και
διεθνής με όλες
τις μικρές ομάδες
της εθνικής Βρα-
ζιλίας. Μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ου-
κρανία έφυγε από τη Σαχτάρ και δόθηκε δανει-
κός στην Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε,
όπου υπήρξε συμπαίκτης του Τάισον, ο οποίος
υπέγραψε στον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα. 

«Κόλλησε» στην ΕΕΑ 
η αγορά του Παναιτωλικού

Ο Μάτσιεκ Καμίνσκι απέσυρε το ενδιαφέρον
του για την αγορά της Έβερτον, αλλά και με τον
Παναιτωλικό μήπως υπάρχει πρόβλημα; Ο Αμε-
ρικανός, πολωνικής καταγωγής, έδωσε τα χέρια
με τον Φώτη Κωστούλα για τη μεταβίβαση του
πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, αλλά η
υπόθεση «κόλλησε» στην Επιτροπή Επαγγελμα-
τικού Αθλητισμού. Ο Καμίνσκι, ο οποίος ασχο-
λείται κυρίως με το real estate, ενδιαφέρθηκε
και για την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Γελοιότητες 
Πικέ και Σακίρα

Σε έναν υπερθεματισμό γελοιότητας, ο άλλοτε
αρχηγός της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Πικέ πήγε με
Renault Twingo στο γήπεδο. Προκειμένου φυσι-
κά να πικάρει την πρώην σύζυγό του, τη διάσημη
τραγουδίστρια Σακίρα, η οποία στο τελευταίο της
άλμπουμ υπαινίσσεται πως ο Πικέ άφησε μια
Ferrari, εκείνη δηλαδή, για ένα Renault Twingo,
τη νέα του σύντροφο. Οι στίχοι του τραγουδιού
αναφέρουν ότι άφησε ένα Rolex για ένα Casio.
Πικέ και Σακίρα έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. 

Η Ίντερ για τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ
Άνθρωπος της Ίντερ θα βρίσκεται απόψε στο «Καραϊσκά-
κης» στο ματς Κυπέλλου Ολυμπιακός - Άρης προκειμένου
να τσεκάρει τον διεθνή Νοτιοκορεάτη μέσο Ιν Μπέομ
Χουάνγκ. Ο Ολυμπιακός ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν τον που-
λάει αυτήν τη χρονική στιγμή. Πουλάει όμως τον Όλεγκ Ρέ-
αμπτσιουκ, αλλά η πρόταση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που δίνει η
Μπολόνια απορρίφθηκε από την ΠΑΕ. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε συμβόλαιο για 500 εκατ. ευρώ στην Αλ Νασρ 
της Σαουδικής Αραβίας, αλλά έβαλε και έναν όρο. Η σύζυγός του Χεορχίνα,
influencer των social media, σταμάτησε τις προκλητικές αναρτήσεις 
για να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη της θρησκευτικής κουλτούρας της χώρας, 
ενώ με την ενδυμασία της καλύπτει ακόμα και τον... λαιμό της. 

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ούτε τον λαιμό της 
η influencer Χεορχίνα



Η
Άννα Αδριανού επιστρέφει συγγραφι-
κά με ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ.
Το «Φυλάξου αν μ’ αγαπάς» είναι μια
αριστουργηματική σκοτεινή ιστορία

αγάπης με ατελείωτο σασπένς και καλά κρυμμένα
αυτοβιογραφικά στοιχεία από τη ζωή της. Η πολυ-
τάλαντη ηθοποιός, συγγραφέας και σεναριογρά-
φος τηλεοπτικών σειρών που άφησαν εποχή -και
κόρη του σπουδαίου πρωταγωνιστή Νίκου Βα-
σταρδή- μίλησε στην «Political» για την έκδοση
που πάει για best seller.

ΣΣαν απειλή φαντάζει ο τίτλος «Φυλάξου αν μ’
αγαπάς».
Αυτό είναι! Πρόκειται για μια εφιαλτική περιπέ-

τεια που εξελίσσεται σε δύο ηπείρους ανάμεσα σε
έναν άντρα και μια γυναίκα, δύο εντελώς διαφο-
ρετικούς χαρακτήρες με βίαιες συγκρούσεις και
σκοτεινό παρελθόν. Είναι η ανατομία ενός μεγά-
λου έρωτα με αγωνία, μυστήριο, ανατροπές και
ξεκάθαρο μήνυμα πως για να ζήσεις πρέπει να ρι-
σκάρεις.

Το βιβλίο ολοκληρώθηκε στην καραντίνα;
Η συγγραφή χρειάζεται αφοσίωση, καθώς

αφήνεσαι σε ένα ταξίδι εσωτερικό, με την έν-
νοια ότι η φαντασία σου καλπάζει και η ησυ-
χία είναι πολύτιμη. Τα δύο χρόνια της καραν-
τίνας ήταν πολύ βοηθητικά για την εξέλιξη της
ιστορίας, με στάσεις για τηλεοπτικά γυρίσμα-
τα και παραστάσεις, αλλά είχα βάλει στοίχημα

με τον εαυτό μου φέτος να το ολοκληρώσω.

Διαδραματίζεται σε αγαπημένους σας προορι-
σμούς;
Η Αθήνα και το Πήλιο είναι δύο κομβικά ση-

μεία, αλλά πρωταγωνιστούν έντονα η αφρικανική
Γκάνα και οι ακτές της Πορτογαλίας, μέρη που δεν
ήξερα, αλλά τα έζησα μέσω Google πόντο πόντο!

Ποια δική σας ανάγκη καλύπτει η συγγραφή;
Είναι η καλύτερη ψυχανάλυση, όπως λέει και ο

σύζυγός μου (σ.σ.: Γιάννης Μπότσης, υπεύθυνος
μυθοπλασίας στο Open). Με αφορμή και άλλοθι
μια ιστορία, αγγίζεις γεγονότα του παρελθόντος
που σε έχουν πονέσει και δεν θα τολμούσες να το
κάνεις διαφορετικά. Η ηρωίδα φέρει δικά μου
«τραύματα» από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήταν
φωτεινά και ας είχα έναν λαμπερό πατέρα.

Δηλαδή;
Η μητέρα μου ήταν ένας κλειστός τύπος,

ωστόσο έκανε τα πάντα για εμένα και πήρα

καλλιτεχνικά το επίθετό της για να της το αντα-
ποδώσω. Ο πατέρας μου ήταν πιο τρυφερός,
αλλά δεν έμενε μαζί μας. Όταν εκείνη έφυγε
από τη ζωή, έμεινα με τον μπαμπά μου για πολ-
λά χρόνια, ο οποίος ήταν ένα εξαιρετικό παρά-
δειγμα ελευθερίας, αγάπης και σεβασμού. Μα
αναζητούσα πιο πολλή ζεστασιά, πιο πολλές
αγκαλιές. Πολύ αργότερα χρειάστηκε να κάνω
έναν δρόμο προς τα πίσω, για να αναγνωρίσω
τελικά πόσο πολύ με αγαπούσε. Και το νέο βι-
βλίο μου είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου
αλλά και στον σύζυγό μου, τον Γιάννη, δύο αν-
θρώπους που μου έμαθαν τι σημαίνει να με
αγαπούν και να αγαπώ.

Διαθέτετε έναν αέρα αυτοπεποίθησης πολύ ζη-
λευτό...
Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, έκανα

ψυχοθεραπεία, διαλογισμούς και mind control -
τα λατρεύω όλα αυτά- και νίκησα τους φόβους
μου. Έγινα ηθοποιός όχι μόνο γιατί το αγαπούσα
αλλά και από αντίδραση για να λύσω το θέμα της
έκθεσής μου μπροστά σε πολύ κόσμο.

Τα γεγονότα του #MeToo σας αιφνιδίασαν;
Και ναι και όχι, αλλά νομίζω ότι συμβαίνουν

σε όλους τους μεγάλους χώρους με εργασιακή
εξουσία. Σίγουρα δεν θα συνεργαζόμουν με
κάποια από τα πρόσωπα που είναι στο «κάδρο»,
αποφεύγω τις κακοτοπιές. Δεν παίζεις με τη
φωτιά.
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Συνέντευξη 
στη Δήμητρα

Δάρδα
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Άννα Αδριανού:
«Δεν παίζω με τη φωτιά»

Info
Θεατρικά πρωταγωνιστεί

στην παράσταση 
«Οι πιο δυνατές», βασισμένη

στο ομώνυμο βιβλίο της. 
Πρεμιέρα 28 Ιανουαρίου

στο θέατρο Αλκμήνη 

Η πολυτάλαντη ηθοποιός,
συγγραφέας και σεναριογράφος

τηλεοπτικών σειρών που άφησαν
εποχή επιστρέφει συγγραφικά 

με ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ



Ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος κέρδισε το φλουρί
στην πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Σπίτι του Ηθο-
ποιού. Ο πρωταγωνιστής της Λάμψης, που δια-
μένει αφιλοκερδώς στο ίδρυμα λόγω οικονομι-
κών προβλημάτων, ήταν ο τυχερός της χρονιάς
στη μικρή αλλά ζεστή γιορτή που διοργάνωσε η
πρόεδρος Άννα Φόνσου με τους συνεργάτες της.
Στην κοπή της βασιλόπιτας παρευρέθηκαν όλοι
οι φιλοξενούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμος
Μυλωνάς και η Καίτη Φίνου, που πόζαραν χαμο-
γελαστοί με την ευχή το 2023 να τους φέρει
επαγγελματική ευημερία.

The winner is...

Το μεγάλο παράπονο

Πριν από έναν χρόνο κυκλοφόρησε η αυτοβιο-
γραφία της Βέφας Αλεξιάδου, στις σελίδες της
οποίας καταγράφει τις δυσκολίες της ζωής της,
τα δράματα αλλά και τον μεγάλο δρόμο προς την
τηλεοπτική δόξα. Ωστόσο, η έκδοση δεν είχε την
επιτυχία που φιλοδοξούσε η «εθνική μας μαγεί-
ρισσα» και εξέφρασε το παράπονό της δημο-
σίως. «Από τα περσινά έως τα φετινά Χριστού-
γεννα είναι ζήτημα από τους 60.000 (διαδικτυα-
κούς) φίλους μου να δείξατε ενδιαφέρον και να
τη διαβάσετε 500», έγραψε πικραμένη. 

Reunion για τους πρωταγωνι-
στές της κωμικής σειράς «Εί-
σαι το ταίρι μου» Βίκυ Σταυρο-
πούλου και Αλέξη Γεωργούλη.
Είκοσι δύο χρόνια μετά τους
τίτλους τέλους, το τηλεοπτικό
ζευγάρι έκανε βραδινή έξοδο
και πόζαρε όλο χαμόγελα και
αγκαλιές, με τη δημοφιλή
ηθοποιό να σχολιάζει ενθου-
σιασμένη: «Τελείωσε το “Εί-
σαι το ταίρι μου”, αλλά από τό-
τε άρχισε μια ατελείωτη αγά-
πη! Αλεξάκη μου, σε αγαπού-
σα, σε αγαπώ, θα σε αγαπώ!».

Το παντοτινό
της ταίρι

Τα πρώτα της γενέθλια ως μαμάς γιόρτασε
η Ιωάννα Σιαμπάνη! Η λαμπερή σύζυγος
του επιχειρηματία Τζίμη Σταθοκωστόπου-
λου έκλεισε τα 30 και δεξιώθηκε τις φίλες
της σε ένα απίθανο πάρτι με πολύ χορό, non
stop μουσική, ευχές και τούρτα-υπερπα-
ραγωγή. Η εορτάζουσα, που πριν από τρεις
μήνες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο
αγοράκι, επέλεξε για τη βραδιά ένα εντυ-
πωσιακό μοβ στενό φόρεμα με βαθύ ντε-
κολτέ.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Γράμμα στον μικρό εαυτό της

Ευτυχισμένα γενέθλια

Τ
ην ανησυχία της για το μέλλον του πλανήτη και την κλιματι-
κή αλλαγή μοιράστηκε η Ντόρα Μακρυγιάννη. Η δημοφι-
λής ηθοποιός έγραψε ένα συγκινητικό γράμμα στον μικρό
της εαυτό, τότε που ήταν ακόμη ανέμελη παιδούλα και

έπαιζε στην εξοχή: «Γεια σου, μικρή Ντόρα. Τα πράγματα στα δικά
σου χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στα δικά μου. Ποτάμια
που θυμάμαι στα χωριά που αγαπούσες, σιγά σιγά γίνονται ρυάκια
και τα δέντρα δεν είναι γεμάτα απ’ τους καρπούς που έβλεπες και
λαχταρούσες. Φοβάμαι τη ζημιά που έχουμε κάνει σε αυτό τον πλα-
νήτη που το λέμε σπίτι, φοβάμαι τι θα έχω να σου πω έπειτα από 20
χρόνια και αν είχα κάνει και δικά μου παιδιά. Υπάρχουν τόσο πολλά
ντοκιμαντέρ και άρθρα για να ενημερωθούμε όλοι και δεν υπάρχει
πια η δικαιολογία “δεν ήξερα”!».
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Για τα μάτια της καλής του
Στα χέρια κόντεψε να έρθει ο Χρήστος Μάστορας με θαμώνα που
διασκέδαζε πρώτο τραπέζι πίστα. Ο frontman των Μελισσών διέ-
κοψε το πρόγραμμα και επιτέθηκε λεκτικά στον πελάτη λέγοντας
εκνευρισμένος: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;». Μάλιστα, απαίτη-
σε στη συνέχεια να αποχωρήσει η παρέα. Αιτία, όπως φημολο-
γείται, ήταν μια άκομψη κίνηση του άντρα προς την αγαπημένη
του τραγουδιστή Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία διασκέδαζε
στο διπλανό τραπέζι. 



Σ
υχνά αναφερόμαστε στη μετεγχειρητική
κήλη. Πρόκειται για εκείνο το είδος κή-
λης του κοιλιακού τοιχώματος που εμ-
φανίζεται σε τομές από προηγούμενες

χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά. Συγκεκρι-
μένα, μια μετεγχειρητική κήλη προκύπτει όταν το
ενδοκοιλιακό περιεχόμενο, όπως τμήμα του εντέ-
ρου ή κάποιου οργάνου, προπίπτει εκτός της ανα-
τομικής του θέσης, δηλαδή «βγαίνει έξω» από την
κοιλιά μέσω μιας παλαιότερης εγχειρητικής τομής
που άνοιξε. Αυτό το είδος κήλης μπορεί να εμφα-
νιστεί μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά την εν λόγω
επέμβαση.

«Πρόκειται για μια πολύ συχνή επιπλοκή των
χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή της κοι-
λιάς, καθώς υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των
ασθενών που υπόκεινται σε χειρουργική επέμβα-
ση αυτής της περιοχής θα την αναπτύξει στη συνέ-
χεια. Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα κήλη που
μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο, με πρώτη τη
βουβωνοκήλη. Ωστόσο, όταν αποκατασταθεί ρομ-
ποτικά, το ποσοστό υποτροπής είναι κάτω από
4%», επισημαίνει ο Φώτιος Αρχοντοβασίλης, Mas-
ter Surgeon of Excellence στη Χειρουργική Κη-
λών του Κοιλιακού Τοιχώματος, διευθυντής του
Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών του Κοι-
λιακού Τοιχώματος (Center of Excellence in Her-
nia Surgery).

Η μετεγχειρητική κήλη θα προκύψει συνήθως
έπειτα από άσκηση αυξημένης πίεσης στην κοι-
λιακή χώρα: τα ενδοκοιλιακά όργανα, με τη «βοή-
θεια» αυτής της πίεσης, βρίσκουν κάποιο αδύνα-

μο σημείο, όπως ο ουλώδης ιστός της προηγούμε-
νης χειρουργικής τομής, και βγαίνουν μέσα από
αυτό. Στους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμ-
φάνιση μετεγχειρητικής κήλης περιλαμβάνονται
(κατά φθίνουσα σειρά) οι πολλαπλές χειρουργικές
επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, η τεχνική συρ-

ραφής του τραύματος (τα πολύ σφιχτά ράμματα
που ίσως είχαν τοποθετηθεί έχουν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία τάσης και συνεπώς τη δυσκολία
επούλωσης του χειρουργικού τραύματος), η λοί-
μωξη του τραύματος, το κάπνισμα, η υπερβολική
σωματική άσκηση μετά την επέμβαση, η αύξηση
του σωματικού βάρους σε μικρό χρονικό διάστη-
μα, η εγκυμοσύνη πριν από την πλήρη αποκατά-
σταση του τραύματος, οι διαταραχές του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, δηλαδή η ανοσοκαταστο-
λή, ο χρόνιος βήχας και οι διαταραχές θρέψης.

Τα συμπτώματα της μετεγχειρητικής κήλης εί-
ναι η διόγκωση, η προπέτεια και το πρήξιμο, δηλα-
δή κοντά στην περιοχή του χειρουργικού τραύμα-
τος κάτι «πετάει» μέσα από την κοιλιά. Επίσης,
μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα όπως έντονοι
πόνοι, δυσκοιλιότητα, ναυτία, ενώ αν δεν αναταχ-
θεί το εντερικό περιεχόμενο και παρουσιαστεί πε-
ρίσφιξη, τότε τα συμπτώματα επιδεινώνονται και
δημιουργείται ειλεός, με πολύ πιθανή την ισχαιμία
και τη διάτρηση του εντέρου, με τελικό αποτέλε-
σμα να μπει σε κίνδυνο η ζωή του ασθενούς.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Εμφανίζεται σε τομές 
από προηγούμενες χειρουργικές
επεμβάσεις στην κοιλιά 
και προκύπτει έπειτα από άσκηση 
αυξημένης πίεσης στην κοιλιακή χώρα

Πώς αντιμετωπίζεται
Η αντιμετώπιση μιας μετεγχειρητικής κήλης
είναι μόνο χειρουργική. Πραγματοποιείται
περίπου με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμο-
ποιούνται για να αποκατασταθούν και οι υπό-
λοιπες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος.
Ωστόσο, η επέμβαση μετεγχειρητικής κήλης
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, μεγάλη εμπειρία
και άρτια καταρτισμένους χειρουργούς κη-
λών, καθώς αυτή μπορεί να παρουσιάζει ιδιαι-
τερότητες όπως οι ενδοκοιλιακές συμφύσεις.
Οι σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης των
μετεγχειρητικών κηλών περιλαμβάνουν τις
νεότερες τεχνικές eTEP (eTEP, eTEP-RS,
eTEP-TAR). Η τεχνική eTEP αποτελεί μια
πρωτοποριακή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο
αποκατάστασης των κηλών του κοιλιακού τοι-
χώματος, η οποία ενδείκνυται για απαιτητικές
περιπτώσεις όπως αυτή της μετεγχειρητικής
κήλης. Οι ασθενείς που χειρουργούνται με τις
τεχνικές eTEP φεύγουν από το νοσοκομείο
την ίδια ή την επόμενη μέρα, ενώ η επάνοδός
τους στην καθημερινότητα είναι ταχύτατη.

Φώτιος Αρχοντοβασίλης, 
Master Surgeon of Excellence 

στη Χειρουργική Κηλών του 
Κοιλιακού Τοιχώματος, 
διευθυντής του Κέντρου 
Αριστείας Χειρουργικής

Κηλών του Κοιλιακού Τοιχώματος

Μετεγχειρητικές κήλες
κοιλιακού τοιχώματος



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)
Η ορθή πορεία του Ερμή από σήμερα στα-
διακά θα φροντίσει υποθέσεις που είχαν πα-
γώσει για λίγο καιρό. Η επίσης δυνατή όψη
του Ήλιου με τον Πλούτωνα, που πραγματο-
ποιείται σήμερα, εντείνει μια συμπεριφορά
σας απέναντι στους άλλους. Πολύ πιθανόν
να συμβούν αλλαγές στον εργασιακό σας
χώρο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Θα χρειαστεί να ρίξετε λίγο τους τόνους σε
κάποιες επαφές σας, που μάλλον σας έχουν
κουράσει με τη συμπεριφορά τους. Για εσάς
του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξει μια ανα-
νέωση ή μια καινούργια συνθήκη κάποιας
παλαιάς κατάστασης.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια γεγονότα που θα συμβούν σήμερα
θα σας στιγματίσουν με τον τρόπο που θα
εξελιχθούν. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι
τα οικονομικά σας θα αρχίσουν να βρίσκουν
καλύτερη ροή, ενώ θα υπάρχουν λύσεις στα
προβλήματα που σας είχαν δημιουργήσει
κάποιες οικονομικές υποθέσεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι καιρός για να δείτε την αλήθεια κατάμα-
τα και οι αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο σε
εσάς ιδίως των τελευταίων ημερών είναι γε-
γονός. Φροντίστε να αφήσετε πίσω σας ό,τι
πραγματικά σας δημιουργεί άγχος, όπως επί-
σης και συναισθήματα που δεν μπορείτε να
διαχειριστείτε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Επαγγελματικά θέματα σήμερα έχουν κά-
ποιες αλλαγές, αλλά γενικότερα εσείς του
τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια πτώση στην
ενέργειά σας, που μάλλον έχει να κάνει με
την ψυχολογία σας και τις μπερδεμένες
σκέψεις που έχετε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Ερμής επιστρέφει στην ορθή του πορεία, κά-
τι που θα σας δημιουργήσει καλύτερες συνθή-
κες σε κάθε τομέα σας. Επίσης, εσείς των τε-
λευταίων ημερών θα πρέπει να αλλάξετε μια
συγκεκριμένη σας συμπεριφορά που αφορά
τα αγαπημένα σας πρόσωπα, γιατί έχει κουρά-
σει τους άλλους αλλά και εσάς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Έντονα οικογενειακά θέματα θα σας ανα-

τρέψουν τα μέχρι τώρα προγράμματα που

είχατε κάνει. Επίσης, μια εργασιακή υπό-

θεση που σας απασχολεί θα βρει οπωσδή-

ποτε το επόμενο διάστημα τη λύση της. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η σκέψη σας είναι έντονη και συγκεκριμένη

πάνω σε ένα θέμα και θα σας δώσει τις λύ-

σεις που περιμένετε καιρό. Πρόσωπο του

περιβάλλοντός σας σας μεταφέρει κάποιες

αλήθειες που σας είναι πολύ χρήσιμες.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα κάποιες έντονες συμπεριφορές,

δικές σας ή των άλλων προς εσάς, θα έχουν

κάποιες τοξικές προεκτάσεις που θα πρέ-

πει να αποφύγετε. Επίσης, σταδιακά θα

βρεθούν λύσεις στα οικονομικά και προ-

σωπικά σας θέματα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η μέρα αυτή είναι έντονη και αρκετά κυ-

ρίαρχη. Εσείς των τελευταίων ημερών που

έχετε γενέθλια θα έχετε μια έντονη κατά-

σταση, ανατροπή ή αναγέννηση που θα σας

ακολουθεί όλη τη γενέθλια χρονιά σας.

Επίσης, σταδιακά θα τακτοποιηθούν κά-

ποια θέματα που εκκρεμούν.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι πολύ έντονες αυτές οι μέρες και χρει-

άζονται αρκετή προσοχή. Ίσως το παρασκή-

νιο να είναι έντονο και κάποιες φορές να μην

μπορείτε να το διαχειριστείτε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Νέες εξελίξεις και σχέδια για το μέλλον θα

αρχίσουν να σας δημιουργούν άγχος και η

διαχείρισή τους ίσως να μην είναι και η πιο

εύκολη υπόθεση. Φιλικά πρόσωπα θα βοη-

θήσουν ουσιαστικά μια υπόθεσή σας. 
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Σε ορθή πορεία από σήμερα ο Ερμής,
φροντίζει για την κανονικότητα σε
επικοινωνίες και μετακινήσεις. 
Ο προγραμματισμός για κάποια

σχέδιά σας δεν θα βρίσκει εμπόδια, ενώ η όψη
του Ήλιου σε σύνοδο με Πλούτωνα αποχαιρετά
κάτι για να υπάρξει αναγέννηση. Σχετίζεται
με την εξουσία, τους αρχηγούς κρατών αλλά
και το τελείωμα μιας εποχής.
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«Καλάθι» προσφορών
και εκπτώσεις κοροϊδίας

A
ν ζητήσει κανείς από έναν έμπορο -που
διαφημίζει έκπτωση 70% σε έναν κανα-
πέ- να δείξει ένα τιμολόγιο που να έχει

πουλήσει τον συγκεκριμένο καναπέ στην προ
της «έκπτωσης» τιμή, θα έχει να δείξει; Έστω
ένα. Όχι πολλά. Ένα. Αν ζητήσει κανείς από ένα
διαδικτυακό τουριστικό πρακτορείο που δια-
φημίζει εκπτώσεις 40%, 50% και 60% σε τιμές
ξενοδοχείων, θα είναι σε θέση να δείξει πωλή-
σεις στην αρχική τιμή ή θα δείξει απλώς την πε-
ρίφημη «τιμή πόρτας»;

Φανταζόμαστε ότι στο υπουργείο Ανάπτυξης
θα το έχουν σκεφτεί και θα το έχουν κάνει αυτό.
Οπότε κάποια στιγμή θα γίνουν και οι σχετικές
ανακοινώσεις. Όπως πιστεύουμε θα το έχουν
κάνει ή θα το κάνουν τα επιμελητήρια, οι ενώ-

σεις και οι ομοσπονδίες. Για να
έχουμε εκπτώσεις με αποδείξεις!
Και για την προστασία του κατανα-
λωτή αλλά και για τη σωστή λει-
τουργία του ανταγωνισμού.

Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι
στο υπουργείο Ανάπτυξης είναι
απασχολημένοι με τις μεγάλες
επενδύσεις και το «καλάθι», αλλά
οι εκπτώσεις είναι σε εξέλιξη. Ο
κόσμος ψάχνει προσφορές και το

διακύβευμα είναι μεγάλο.

Μετά τα ερωτήματα, μια απορία: Οι εποπτικές
Αρχές είναι ικανοποιημένες από την ουσιαστι-
κή αδυναμία επικοινωνίας ενός πελάτη με την
εταιρεία στην οποία έχει εμπιστευτεί την ηλε-
κτροδότηση του σπιτιού του, το κινητό του τηλέ-
φωνο ή την τράπεζα στην οποία έχει το δάνειο
του σπιτιού του; Όπου σε βάζουν να πατάς αριθ-
μούς -ή να λες λέξεις και φράσεις μιλώντας με
«ρομπότ»- και στο τέλος ακούς (από το «ρομ-
πότ» φυσικά) ότι όλες οι γραμμές είναι... κατει-
λημμένες;

Γιατί είναι πολλές οι σχετικές αναφορές κάθε
μέρα στα κοινωνικά δίκτυα.

Και μιας και μιλήσαμε για το «καλάθι». Είναι
σίγουροι στο υπουργείο Ανάπτυξης ότι απλώς
δεν ανακυκλώνονται σε αυτό οι συνηθισμένες
προσφορές των σουπερμάρκετ; Ότι δεν ξεστο-
κάρουν μέσω αυτού και δεν λειτουργεί ως άλ-
λοθι για αυξημένες τιμές σε άλλα δημοφιλή
προϊόντα;

Πραγματικά, είναι πολλά τα ερωτήματα.

Όταν η ενέργεια είναι στο «χρηματιστήριο»
και οι οικογένειες σκέφτονται να ανοίξουν τον
φούρνο, όταν η ακρίβεια στα προϊόντα της κα-
θημερινής ζωής είναι στο «κόκκινο» και τα δά-
νεια τραβούν την ανηφόρα, δεν υπάρχουν περι-
θώρια ολιγωρίας από κανέναν. Ούτε -πολύ πε-
ρισσότερο- για δηλώσεις αυτοθαυμασμού. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Πολλά μπορεί να πει κανείς για την ιστορία του

ΠΑΣΟΚ. Θετικά και αρνητικά. Μιλάμε για τον

έναν από τους δύο πρωταγωνιστές της Μεταπο-

λίτευσης, οπότε αυτό είναι απολύτως λογικό.

Αλλά, ενόψει των εκλογών της άνοιξης του

2023, δεν κρίνουμε το παρελθόν, δεν υπάρχει

οικογενειακή ευθύνη, ούτε και κληρονομικό δι-

καίωμα, υπάρχουν τα (νέα) πρόσωπα και οι (νέ-

ες) προτάσεις για το μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα

δεν είναι ούτε «κακό» για τα λάθη του χθες ούτε

«καλό» για τα όσα προσέφερε στην Ελλάδα και

τους Έλληνες από τη στιγμή της ίδρυσής του, με

την περίφημη Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμ-

βρη το 1974. Κύριε πρόεδρε, οι πολίτες περι-

μένουν ξεκάθαρες κουβέντες. Κάθε ψή-

φος στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μέρος

της λύσης -την οποία εσείς έχετε την

ευθύνη να προσδιορίσετε- και όχι

απλώς δύναμη διαπραγμάτευσης για

συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργα-

σίας, χωρίς καμία ουσιαστική δέ-

σμευση. Συμφωνούμε μαζί σας:

ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, βγαίνει ΠΑΣΟΚ,

αλλά: ΠΑΣΟΚ με τι;

� Πέρασαν στα ψιλά σχετικά, επειδή ο Τούρκος

υπουργός Εξωτερικών έχει πει και άλλα πιο προ-

κλητικά, αλλά οι τελευταίες δηλώσεις του Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου είναι πολύ σημαντικές. Ο επικεφαλής της

τουρκικής διπλωματίας επισήμανε στις ΗΠΑ ότι η ισορ-

ροπία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έχει αρχίσει να... χα-

λάει. Δηλαδή, ανατρέπεται σε βάρος της Τουρκίας. Εξε-

λίσσεται υπέρ της Ελλάδας! Μάλλον είχαν καλομάθει οι

γείτονες με το περίφημο «7 προς 10». Αλλά οι εποχές αλ-

λάζουν. Όπως ο καιρός που μία φτιάχνει και μία χαλάει.

••••••••••••

� Επειδή κάποιοι -δεν θα τους χαρακτηρίσουμε- βρή-

καν πάλι ευκαιρία να επιτεθούν στην Εκκλησία, σας

παραθέτουμε την ανάρτηση του κ. Ηλία Χρυσικού: «Στην
κηδεία ακούστηκε: “Βασιλέως ημών γενομένου”. Το γε-
νομένου είναι μετοχή αορίστου και σημαίνει ότι υπήρξε
στο παρελθόν βασιλιάς». Δεν ζητάμε από κανέναν να ξέ-

ρει, απλώς να ρωτά. Να σκέφτεται προτού γράψει κάτι

και -πολύ περισσότερο- προτού κατηγορήσει και αμφι-

σβητήσει θεσμούς. 

� Η ζωντανή μετάδοση είναι απαιτητική και πάντα

γίνονται λάθη. Αλλά οι επιδόσεις ορισμένων

ρεπόρτερ θα πρέπει να προβληματίσουν τα ΜΜΕ.

Στην κηδεία του Κωνσταντίνου ακούστηκαν στον

αέρα απίστευτες ελληνικούρες. Και μάλιστα σε λέ-

ξεις και φράσεις SOS! Με κατανόηση και ειλικρινή

διάθεση να βοηθήσουμε, η στήλη αναδημοσιεύει

την ανάρτηση του Tsolakis Kostas: «Ας μείνει κάτι
από τη σημερινή ημέρα: ο εκλιπών, του εκλιπόντος,
τον εκλιπόντα, ω εκλιπών, οι εκλιπόντες, των εκλι-
πόντων, τους εκλιπόντες, τους εκλιπόντας (λόγ.), ω
εκλιπόντες… αυτά. Πάμε για άλλα». Ευχαριστούμε,

Κώστα Τσολάκη. 

••••••••••••

� Και η κλασική απορία (είπαμε, είμαστε περίερ-

γοι άνθρωποι): Από το Σχέδιο «Εύβοια Μετά»

πόσα έχουν γίνει πράξη… δύο χρόνια μετά την κατα-

στροφική πυρκαγιά που έπληξε το νησί; Γιατί καλή η

καινοτομία, αλλά παίζει έναν ρόλο και ο ρυθμός. Συμ-

φωνείτε, κύριε Μπένο; 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Διαβάσαμε ότι κάποιοι θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη των Ελλήνων για τη βασιλεία.
Υπάρχουν και άλλα πιο πρόσφατα αξιομνημόνευτα #capital_controls


