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O
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει -αν δεν
τo έχει καταφέρει ήδη- να γίνει ο γραφικός
του χωριού... Ο χαρακτηρισμός «cringe»
που του απέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

είναι μάλλον ήπιος. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι
απλώς «αποκρουστικός». Θα έλεγε κανείς ότι μάλλον
είναι για λύπηση. Η εικόνα του αρχηγού της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης να σκηνοθετεί τον εαυτό του και
να γυρίζει στους δρόμους κρατώντας έναν φάκελο με
ονόματα που του έδωσε ο ομοϊδεάτης του πρόεδρος
της ΑΔΑΕ είναι θλιβερή για την κοινοβουλευτική μας
δημοκρατία και θυμίζει τουλάχιστον τσίρκο.

Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε δεινή θέση πολιτικά,
αφού από την εκλογική συντριβή του 2019 μέχρι και

σήμερα δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει τη σε βά-
ρος του εικόνα που έχει σχηματίσει ο ελληνικός λα-
ός. Πλέον έχει απασφαλίσει και είναι ικανός να κάνει
τα πάντα προκειμένου να διασωθεί ο ίδιος πολιτικά
από την επερχόμενη ήττα, η οποία θα του δημιουρ-
γήσει μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό του κόμ-
ματός του. Είναι ικανός να πηγαίνει κάθε μέρα στην
ΑΔΑΕ, στον Άρειο Πάγο, στην Προεδρία της Δημο-
κρατίας και όχι μόνο να αυτοεξευτελίζεται, αλλά να
προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμπλέξει στα σκοτεινά
μικροκομματικά του παιχνίδια τις ανεξάρτητες αρ-
χές, τη δικαιοσύνη, ακόμη και τον θεσμό του ανώτα-
του πολιτειακού άρχοντα.

Προφανέστατα έχει καταληφθεί από κρίση πανι-

κού και είναι αποφασισμένος να πέσει ακόμη πιο
χαμηλά. Δυστυχώς θα περάσει στην Ιστορία ως ο
πιο trash/παρακμιακός πολιτικός αρχηγός της Με-
ταπολίτευσης. Δεν γνωρίζει ούτε από πού έρχεται,
ούτε πού βρίσκεται, ούτε πού πάει... Δεν έχει καμία
ενσυναίσθηση ούτε για το κόμμα του ούτε για τη
χώρα. Διέβη τον Ρουβίκωνα και αυτό δεν έχει κα-
μία επιστροφή. Η κατάστασή του είναι μη αναστρέ-
ψιμη. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να τον σώσει, αλ-
λά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει
αυτό το θλιβερό μονοπάτι που επέλεξε. Ευτυχώς οι
πολίτες έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της κατάπτω-
σης και τον έχουν εγκαταλείψει σε αυτή την... deca-
dence διαδρομή. 
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Δυστυχώς 
ο κ. Τσίπρας 

θα περάσει 
στην Ιστορία ως 

ο πιο trash/παρακμιακός
πολιτικός αρχηγός 

της Μεταπολίτευσης

Στα όρια του γραφικού
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Μ
ε μια λακωνική αλλά σχετιζόμενη με
τον βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκο
φράση απευθύνθηκε ο Αλέξης Τσί-
πρας στους δημοσιογράφους βγαίνον-

τας από την ΑΔΑΕ το πρωί της Τρίτης και κρατώντας
στα χέρια του έναν φάκελο, πάνω στον οποίο έχει
αποφασίσει να «οικοδομήσει» την ένταση των επό-
μενων ημερών.

Η φράση αποδίδεται σε έναν μυλωνά που αρνή-
θηκε στον βασιλιά της Πρωσίας να πουλήσει τον
ανεμόμυλό του που δεν άφηνε τον μονάρχη να κοι-
μηθεί. Ο Φρειδερίκος, αφού δεν μπόρεσε με το κα-
λό, απείλησε τον υπήκοό του, με τον τελευταίο να
αποκρίνεται πως «ευτυχώς υπάρχουν δικαστές στο
Βερολίνο». Και ενώ η φυσιολογική κατάληξη μιας
τέτοιας στιχομυθίας θα έβρισκε τον φτωχό μυλωνά
καρατομημένο σε κάποια πλατεία, ο βασιλιάς, σύμ-
φωνα με τον μύθο, ένιωσε ικανοποίηση για την εμ-
πιστοσύνη του λαού του στη Δικαιοσύνη.

Επιστρέφοντας όμως από τους μύθους και τις
αλληγορίες του προέδρου, ο φάκελος με τον
οποίο βγήκε από την ΑΔΑΕ φέρεται να είναι το πε-
ρίφημο «απόρρητο», για το οποίο ο πρόεδρος της
ανεξάρτητης αρχής επιθυμεί διακαώς να μιλήσει
στη Βουλή. Και μπορεί ο Χρήστος Ράμμος να μην
μπορεί να πάει μετά την άρνηση της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας να τον δεχτεί, στον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν μπορεί να το απαγο-
ρεύσει κανείς.

Οργίαζαν οι φήμες
Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε πως θα πα-

ρέμβει σήμερα σε συζήτηση στην Ολομέλεια για νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ενώ SMS έφτασε
σε όλους τους βουλευτές του κόμματος να βρίσκον-
ται στα έδρανα. Προαναγγελία εξελίξεων ή προ-
σκλητήριο κλακαδόρων; Θα το δείξει η ζωή.

Σε κάθε περίπτωση οι φήμες την Τρίτη οργίαζαν
πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε
κάποια «εντυπωσιακή» κίνηση. Πολλοί υπέθεσαν
ότι ήρθε η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να χρησιμοποιήσει το δι-
καίωμα για πρόταση μομφής κατά της κυβέρνη-
σης, όμως αυτό δεν μοιάζει να υπηρετεί τον σχε-
διασμό του κόμματος. Και αυτό καθώς μια συζή-
τηση περί εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση θα εξέ-
τρεπε την κουβέντα από εκεί που τη θέλει η Κου-
μουνδούρου, δηλαδή σταθερά προσηλωμένη στο
ζήτημα των παρακολουθήσεων. Μια πρόταση
μομφής όμως σε συγκεκριμένο πρόσωπο -δηλα-
δή στον πρόεδρο της Βουλής- θα κρατούσε μόλις
μία μέρα. Οι τελικές αποφάσεις για το τι θα πράξει
ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα αναμένονταν αργά το
βράδυ της Τρίτης.

Επιχείρηση εμπλοκής της ΠτΔ
Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες, το «απόρ-

ρητο έγγραφο» βεβαίωνε την παρακολούθηση έξι

προσώπων. Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη
Τσίπρα, ο τελευταίος «δεν πρόκειται να πει ονόματα
ούτε στο πεζοδρόμιο ούτε στα τηλεοπτικά στούν-
τιο», όμως «όπως οφείλει, από το βήμα της Βουλής
στον ναό της Δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε «φορτωμένο» πρό-
γραμμα την Τρίτη, καθώς το απόγευμα επισκέφτηκε
και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέσω διαρροών
μάλιστα η Κουμουνδούρου έχει προσπαθήσει να
εντάξει στο «κάδρο» των ευθυνών για την υπόθεση

ακόμη και την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, λέγον-
τας πως πρέπει να λειτουργήσει βάσει του θεσμικού
της ρόλου και όχι ως «υφυπουργός του Μητσοτά-
κη». Το θεσμικό ατόπημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
να εμπλέξει στην πολιτική αντιπαράθεση το πρόσω-
πο της Προέδρου της Δημοκρατίας δεν εξέπληξε
βέβαια κανέναν, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει προ-
ϊδεάσει πως δεν ορρωδεί προ ουδενός, μπλέκοντας
στην υπόθεση ακόμη και τους επικεφαλής των Ενό-
πλων Δυνάμεων.

Κατά τον σύντομο διάλογο που είχε η ΠτΔ με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία των δημοσιογρά-
φων ο κ. Τσίπρας είπε: «Ζήτησα να σας συναντήσω
προκειμένου να εκφράσω την αγωνία και τον βαθύ-
τατο προβληματισμό μου για φαινόμενα που διατα-
ράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύμα-
τος. Η ελληνική δημοκρατία παραμένει κράτος δι-
καίου. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, ως εκ τούτου
φρονώ ότι έχει έρθει η ώρα το πολιτικό σύστημα να
αναλάβει ευθύνες του και να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας απάντησε προσεκτικά: «Ευχαριστώ για την
πρωτοβουλία της συνάντησης και της ενημέρωσης,
εγώ επιδιώκω επικοινωνία με τις πολιτικές δυνά-
μεις του τόπου. Για το θέμα των παρακολουθήσεων
έχω τοποθετηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μου. Είναι σοβαρό ζήτημα, το οποίο συνδέεται,
άπτεται της λειτουργίας θεσμών και της ποιότητας
της δημοκρατίας. Όταν τοποθετήθηκα, εξέφρασα
πάντα με νόμιμες διαδικασίες την ανάγκη να υπάρ-
ξει διαλεύκανση...».

«Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης»
Στη δήλωσή του εξερχόμενος του Προεδρικού

Μεγάρου ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης έχρισε τον πρωθυπουργό «καθοδηγητή του
εγκληματικού δικτύου που λειτουργούσε εντός του
Μεγάρου Μαξίμου» και ακόμη «πρωθυπουργό της
εκτροπής και της συγκάλυψης», ενώ τον κάλεσε να
παραιτηθεί.

Η ένταση πάντως που προσπαθεί να προκαλέσει
σχετικά με τις παρακολουθήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως
συνδέεται και με τις εξελίξεις στο Ειδικό Δικαστή-
ριο για τον Νίκο Παππά και τη νέα «βόμβα» που έρι-
ξε ο Χρήστος Καλογρίτσας, οι συνήγοροι του οποίου
κατέθεσαν στο δικαστήριο στοιχεία-αποσπάσματα
από το ημερολόγιο της Ευθαλίας Διαμαντή, στην
οποία το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μήνυ-
ση.Από τα SMS αυτά προκύπτουν δύο επισκέψεις
του Κύπριου δικηγόρου Αρτέμη Αρτεμίου (γνωστός
ως Α2) με τον πρώην υπουργό Επικρατείας στο γρα-
φείο του Καλογρίτσα, όπως και τη συνάντησή του με
τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας
εξέφρασε μέσω των συνηγόρων του να παραδώσει
το κινητό του στο δικαστήριο για να υποστηρίξει τα
όσα αναφέρει.

Οι κορόνες περί δικαστών «εις τας Αθήνας» 
και τα σενάρια για πρόταση μομφής

Γιάννης Οικονόμου: «Ας τολμήσει να προβεί  σε πρόταση μομφής»
Άμεση και κατηγορηματική ήταν η αντίδραση του

κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στις
δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση
της συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας: «Με το αποψινό παραλήρημα του κ. Τσίπρα έξω
από το Προεδρικό Μέγαρο ολοκληρώθηκε η μεθό-
δευση που μήνες τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Με υλι-

κό που εδώ και καιρό έχουν στη διάθεσή τους ρυπα-
ρά δίκτυα προχωρά σε ατεκμηρίωτα, ευφάνταστα και
πλήρως αναληθή συμπεράσματα. Όμως, τα πολλά
λόγια είναι φτώχεια. Ας τολμήσει να προβεί σε πρό-
ταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Εκεί θα τα συζη-
τήσουμε όλα. Όλα! Πώς ήταν η Ελλάδα με πρωθυ-
πουργό τον κ. Τσίπρα και πώς είναι σήμερα. Το κρά-

τος δικαίου που επί των ημερών του αφέθηκε στα χέ-
ρια κάτι μαρτύρων σαν τον “Μάξιμο Σαράφη” που συ-
νελήφθη σήμερα (σ.σ.: χθες) για απάτη. Τις ένορκες
καταθέσεις για σακούλες με χρήματα που πήγαιναν
στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Α2 και τις κυπριακές off-
shore. Τις αθλιότητες για τη δήθεν νεκρή Μαρία. Αυ-
τά και πολλά ακόμη. Περιμένουμε λοιπόν». 

Σόου από Τσίπρα
στην ΑΔΑΕ και
την Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας



Η καταλυτική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυ-
βέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,
προδιαγράφουν και τη στρατηγική του πρωθυπουργού να φέρει
σε πρώτο πλάνο, μαζί με την οικονομία, τα θέματα ασφάλειας και
άμυνας της χώρας. 

Έως σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προτάξει το κυβερ-
νητικό έργο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομίας, τα μέτρα
στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, της
αύξησης των συντάξεων και του κατώτατου
μισθού και της μείωσης των φόρων, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «δώσαμε πίσω στη με-
σαία τάξη όσα της είχε πάρει ο Αλέξης Τσί-
πρας». Βασιζόμενος σε αυτά τα δεδομένα,
δημιουργεί τον προγραμματικό λόγο και της
επόμενης τετραετίας, θέτοντας το δίλημμα
της κάλπης ως συνέχιση της δουλειάς που
έχει γίνει ή πισωγύρισμα και περιπέτεια για
την ελληνική οικονομία. Χθες, ήταν η πρώτη φορά που με εμφατι-
κό τρόπο ο πρωθυπουργός έθεσε ευθέως ως διακύβευμα των
εκλογών και το ποιο πρόσωπο θα διαχειριστεί την ασφάλεια της
χώρας, διευρύνοντας το ερώτημα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». 

«Πού κρύβονται; Αφωνία έπαθαν;»
Από τον Αυλώνα και λίγο πριν από την παρουσία του στην

παραλαβή του πέμπτου F-16 Viper από την Πολεμική Αεροπο-
ρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με νόημα ότι «το ερώτημα

είναι απλό: ποια παράταξη και ποιος πρω-
θυπουργός πρέπει να κρατά το τιμόνι της
χώρας στους κρίσιμους καιρούς που
έχουμε μπροστά μας; Αυτό είναι το ερώ-
τημα το οποίο πρέπει να απαντήσουν οι
Έλληνες πολίτες». Θέτοντας το δίλημμα σε
πραγματικό πλαίσιο, μάλιστα, κάλεσε τους
πολίτες να σκεφτούν τι θα συνέβαινε τον
Μάρτιο του 2020 αν υπήρχε άλλη κυβέρ-

νηση. «Δεν χρειάζεται να το φανταστείτε πολύ, οι ίδιοι σάς λένε
ότι “εμείς τον φράχτη δεν τον θέλουμε γιατί παραβιάζει τη διε-
θνή νομιμότητα”», τόνισε, «δείχνοντας» ευθέως την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επε-
σήμανε ότι το ζητούμενο στις εκλογές και τα μεγάλα στοιχήματα
δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομική ευημερία του τό-
που, «αν θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία που έχουμε χαρά-
ξει, με χαμηλότερους φόρους, χαμηλότερες εισφορές, περισ-
σότερες δουλειές, έχουν να κάνουν και με κρίσιμα ζητήματα
εθνικής ασφάλειας». Αναδεικνύοντας, μάλιστα, την υπόθεση
των 38 μεταναστών σε νησίδα του Έβρου και τον υποτιθέμενο
θάνατο της «μικρής Μαρίας», ρεπορτάζ που διαψεύστηκε στη
συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση
κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας ότι με τη
στάση της ενίσχυσε την τουρκική προπαγάνδα. «Πού είναι τώρα
όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν σημαία την ιστορία της “μικρής Μα-
ρίας” και διέσυραν τη χώρα στο εξωτερικό; Πού κρύβονται;
Αφωνία έπαθαν; Γιατί δεν έχουν το κουράγιο να βγουν τώρα,
έστω και τώρα, και να πουν “συγγνώμη, κάναμε λάθος, πέσαμε
και εμείς στην παγίδα της παραπληροφόρησης η οποία στήθηκε
από την Τουρκία, ότι δήθεν η Ελλάδα σκοτώνει μετανάστες στα
σύνορα και υπάρχουν νεκρά παιδιά τα οποία κάπου είναι θαμ-
μένα, σε κάποια νησίδα στον Έβρο”», είπε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός.
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Σ
φοδρή είναι η επίθεση της κυβέρ-
νησης κατά του Χρήστου Ράμμου
και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή
το επικοινωνιακό σόου στο οποίο

έχει επιδοθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης από χθες το πρωί με τον φάκε-
λο που πήρε από την ΑΔΑΕ. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου έκανε λόγο για «πολλαπλές ενδείξεις,
που υπήρχαν εδώ και καιρό, για την επιλογή
του προέδρου της ΑΔΑΕ να μετατρέψει την
ανεξαρτησία της Αρχής, της οποίας προΐσταται,
σε περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ
και τον πρόεδρό του», καταγγέλλοντας ευθέως
τον κ. Ράμμο ότι έδρασε κατά παράβαση του
νόμου όταν προσέφυγε στους παρόχους κινη-
τής τηλεφωνίας για να ερευνήσει τυχόν άρσεις
απορρήτου, παρότι η ΑΔΑΕ διατηρεί πλήρη
φάκελο με τις διατάξεις του εισαγγελέα. Επέ-
μεινε ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα
για όλα αυτά, σημειώνοντας: «Οι επισυνδέσεις
αυτές, κατηγορηματικά, δεν ήταν σε γνώση του
πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Καμία
ενημέρωση και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε
ποτέ σε γνώση του πρωθυπουργού και της κυ-

βέρνησης. Η Δικαιοσύνη επιβάλλεται να φέρει
γρήγορα στο φως την πραγματική διάσταση της
υπόθεσης αυτής και ποια ρυπαρά δίκτυα διο-
χέτευαν προνομιακά και συστηματικά υλικό
και πληροφορίες σε συγκεκριμένους μηχανι-
σμούς. Ρυπαρά δίκτυα που, προσπαθώντας με
τυφλό μένος να πλήξουν την κυβέρνηση,
δρουν τελικά σε βάρος της πατρίδας».

«Οικονόμου: Να αναλογιστεί
τις πολιτειακές ευθύνες του»

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι τα όσα εδώ και
καιρό πράττει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ συνι-
στούν βαρύ ατόπημα, θεσμικό και πολιτικό,

και παράλληλα σφυροκόπησε τον Αλέξη Τσί-
πρα ότι προσπαθεί να εμπλέξει την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαρο-
πούλου σε κομματικές σκοπιμότητες: «Ο κ.
Τσίπρας, ως αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και τέως πρωθυπουργός, οφεί-
λει να αναλογιστεί τις πολιτειακές του ευθύ-
νες. Τέλος, βαρύτερο ατόπημα του κ. Τσίπρα
θα είναι, αξιοποιώντας τα παρανόμως εξαχ-
θέντα στοιχεία που του ενεχείρισε ο κ. Ράμ-
μος, να εμπλέξει την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας σε σχέδιο εξυπηρέτησης κομματικών
σκοπιμοτήτων. 

Η κυβέρνηση, με απόλυτη προσήλωση στο
Σύνταγμα και τους νόμους και αμέριστη εμ-
πιστοσύνη στο έργο της ανεξάρτητης ελληνι-
κής Δικαιοσύνης, έχοντας μιλήσει καθαρά
από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση των
επισυνδέσεων, εγγυάται τόσο την αποκάλυ-
ψη της πλήρους αλήθειας όσο και την πολιτι-
κή ομαλότητα».

ktsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα 

Σε γραμμή Κουμουνδούρου
και ο Ανδρουλάκης 
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλά-
κης εμφανίζεται να συμφωνεί με το επι-
κοινωνιακό σόου του Αλέξη Τσίπρα και σε
γραπτή του δήλωση τονίζει: «Ολοκληρώ-
νεται και τεκμηριώνεται έτσι η
εικόνα της θεσμικής πα-
ρακμής, που κορυφώθη-
κε με τη συγκάλυψη του
σκανδάλου στην Εξετα-
στική Επιτροπή-παρω-
δία και τη συνεχιζόμενη
επιχείρηση αντισυνταγματι-
κής φίμωσης των Ανεξάρτητων Αρχών.
Όλα αυτά συνιστούν διολίσθηση στον αυ-
ταρχισμό και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς.
Όσα με αγώνες κατέκτησε ο ελληνικός
λαός, δεν θα γίνουν βορά στην εξουσιομα-
νία του κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός
απόψε έχει δύο υποχρεώσεις: Η πρώτη,
να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα
που ανακύπτουν για το κράτος δικαίου και
την εθνική μας ασφάλεια. Και η δεύτερη,
να προκαλέσει άμεσα, αύριο το πρωί, την
ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής για τα ευρήματα
της έρευνας της ΑΔΑΕ». 

«Μητσοτάκης ή Τσίπρας», 
το ξεκάθαρο δίλημμα της κάλπης

«Ο Ράμμος 
έκανε την ΑΔΑΕ 
παραμάγαζο 
του ΣΥΡΙΖΑ»
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Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά σε κάποια εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη βρί-
σκονται σε εξέλιξη και θα ενισχύσουν σημαντικά την απο-
τρεπτική ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ας
δούμε αναλυτικά σε ποια προγράμματα εστίασε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, που γίνονται σε συνεργασία με την ΕΑΒ
και τη Lockheed Martin:

1. Η αναβάθμιση συνολικά 83 μαχητικών F-16 στον τύπο
Viper, που θα καταστήσει τα ελληνικά αεροσκάφη τα πιο
προηγμένα αυτού του είδους παγκοσμίως.

2. Η κατασκευή του πρώτου drone ελληνικού σχεδια-
σμού, του UAV «Αρχύτας», το οποίο αναπτύχθηκε σε συ-
νεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.

3. Η δημιουργία ενός δεύτερου drone, του «Γρύπα», σε

συνεργασία με τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια, το οποίο
θα μπορεί να φέρει και όπλα.

4. Ουσιαστική επανεκκίνηση του προγράμματος των αε-
ροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3 Orion, που είχε σχε-
δόν «παγώσει» λόγω τεχνικών προβλημάτων και καθυστε-
ρήσεων. Όπως μαθαίνουμε, τα τρία πρώτα αεροσκάφη θα
παραδοθούν το 2024, ενώ το τέταρτο και τελευταίο το 2025.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αύ-
ξηση της συμμετοχής της ΕΑΒ στην κατασκευή τμημάτων

των αεροσκαφών C-130J, όπου κατασκευάζει το 70% της
ατράκτου, και των F-16 για το παγκόσμιο πελατολόγιο της
Lockheed Martin.

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης τα μεγάλα εξοπλιστικά
προγράμματα που υλοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας στα τριάμισι χρόνια που είναι στην εξουσία και
αναβάθμισαν κατακόρυφα την επιχειρησιακή δυνατότητα
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

1. Οι γαλλικές φρεγάτες FDI (Belharra) που ήδη «χτίζον-
ται» με γρήγορο ρυθμό στα γαλλικά ναυπηγεία. 

2. Το πρόγραμμα 3+1 κορβετών που έχει πάρει αναβολή.
3. Τα νέα αμερικανικά υπερσύγχρονα ελικόπτερα ανθυ-

ποβρυχιακού πολέμου Romeo, που τα πρώτα τρία θα πα-
ραδοθούν εντός του 2023.

4. Ο εκσυγχρονισμός των πυραυλικών συστημάτων του
Στρατού Ξηράς. 

Τα επόμενα βήματα ενίσχυσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Δ
ιπλό είναι το μήνυμα που έστει-
λε η Αθήνα στη Άγκυρα από τα
πιο επίσημα χείλη, αυτά του
Κυριάκου Μητσοτάκη, που επι-

σκέφθηκε την αεροπορική βάση της Τανά-
γρας και την ΕΑΒ με αφορμή την παράδοση

του 5ου F-16 Viper. 
Ο πρωθυπουργός ξεκα-

θάρισε ότι η Ελλάδα δεν
διαπραγματεύεται την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά
της δικαιώματα, αλλά και

ότι είναι έτοιμη να αντιμετω-
πίσει οποιαδήποτε πρόκλη-

ση στο πεδίο, έχοντας αεροπορική υπερο-
πλία στο Αιγαίο, καθώς ο συσχετισμός
στρατιωτικής ισχύος έχει αλλάξει πρώτη
φορά υπέρ της χώρας μας.

«Με τα αεροσκάφη Viper, τα νέα επίσης
αναβαθμισμένα Block 50 και Block 52, αε-
ροσκάφη τα οποία και αυτά έχουν προγραμ-
ματιστεί, με τα νέα 24 αεροσκάφη Rafale, τα
οποία και θα έχουμε παραλάβει εξ ολοκλή-
ρου εντός του επόμενου έτους, αλλά και με
μία μοίρα F-35 αργότερα, καθώς η Ελλάδα
επίσημα πια έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον
της να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτού του
σημαντικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς,
οι ελληνικοί ουρανοί θωρακίζονται όσο πο-
τέ. Σε μία στιγμή, μάλιστα, που οι απειλητι-
κοί γείτονές μας αντί για συμπαραγωγοί
έχουν πια οριστικά αποκλειστεί από τα μα-
χητικά πέμπτης γενιάς. Και αντί να διαθέ-
τουν ανάλογα μαχητικά ασθμαίνουν διεκδι-
κώντας την πιθανότητα να εκσυγχρονι-
στούν, ίσως, κάποτε, τα δικά τους F-16. Είναι
μια πλήρης αλλαγή εικόνας», είπε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δείχνοντας ουσιαστικά την
αποτυχημένη συνάντηση του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου με τον Άντονι Μπλίνκεν στην
Ουάσιγκτον, που έληξε χωρίς η τουρκική

πλευρά να έχει στα χέρια της κανένα χρονο-
διάγραμμα για τα F-16.

Σκληρή γλώσσα στον Ερντογάν
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέ-

ρες που ο πρωθυπουργός απευθύνεται με
τόσο σκληρή γλώσσα στον Τούρκο πρό-
εδρο, απορρίπτοντας με τον πιο ηχηρό τρό-
πο τις απειλές Ερντογάν για εισβολή στα
ελληνικά νησιά και για… «γιουρούσια».

«Στο πεδίο των ανοιχτών απειλών απαν-
τάμε με αποφασιστική ετοιμότητα στην

όποια μεγαλόστομη επιθετικότητα. Και
όσοι διαλαλούν ότι ίσως “έρθουν μια νύχτα
ξαφνικά”, να ξέρουν πως οι ίδιοι μπορεί να
ξυπνήσουν μια νύχτα και να προσγειωθούν
στη σκληρή πραγματικότητα. Και να μά-
θουν τότε ότι όσο υψώνουν τους τόνους
τους, τόσο θα μειώνουν ουσιαστικά την
αξιοπιστία τους και ότι κάθε γιουρούσι
τους μπορεί να γίνει άτακτη υποχώρηση
μπροστά στο τρίγωνο του Διεθνούς Δι-
καίου, των ακμαίων Ενόπλων Δυνάμεων
και των ισχυρών συμμαχιών μας», είπε ο

Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στις
απειλές πολέμου του Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός συνοδεία του υπουρ-
γού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του
Υφυπουργού Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά και
της στρατιωτικής ηγεσίας επιθεώρησε τη
γραμμή παραγωγής και ξεναγήθηκε στις
νέες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αερο-
πορικής Βιομηχανίας, επισκέφτηκε τον
χώρο όπου γίνονται οι τεχνικές εργασίες
στα F-16 Viper και τα P-3 Orion, ενώ ενη-
μερώθηκε για τη νέα μονάδα χημικών
διεργασιών και το ολοκαίνουργιο υπόστε-
γο υγρού αποχρωματισμού και βαφής αε-
ροσκαφών.

«Κάθε γιουρούσι μπορεί 
να γίνει άτακτη υποχώρηση»

Διπλό μήνυμα ισχύος 
στην Τουρκία 
από τον πρωθυπουργό

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη
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Μέσα σε αυτό το σκηνικό του προεκλογι-
κού αγώνα δρόμου, ιδιαίτερα σημαντική για
τη Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά την κατά-
κτηση του στόχου της αυτοδυναμίας στην
κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής, είναι η
προσέγγιση ειδικών κοινών. Ειδικά κοινά
που μαζί με το... πέρασμα πέρα και επάνω
από τα «γαλάζια» κομματικά τείχη είναι δυ-
νατόν να... ξεκλειδώσουν τον γρίφο του
«151+». Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέ-
πει να διαβάσει κανείς και τα ανοίγματα που
πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς
τη νέα γενιά.

Πρόκειται για μια κατηγορία ψηφοφόρων
στην οποία διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία αν-
τιμετώπιζε πρόβλημα πολιτικής διείσδυσης.
Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι
στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 και στις
ηλικίες 17-24 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε λάβει ένα ποσο-
στό της τάξης του 38% και η νυν κυβερνητική
παράταξη είχε φτάσει το 30%. Και σε αυτήν
ακριβώς την αναστροφή της εικόνας ποντά-
ρουν πολλά στελέχη της οδού Πειραιώς προ-
κειμένου να έρθει πιο κοντά ο πήχης της αυ-
τοδυναμίας, με κινήσεις όπως η ανανέωση
των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων αλλά και οι ει-
δικές θεματικές που θα προτάσσουν κυβερ-

νητικές πρωτοβουλίες. «Σε ένα αβέβαιο διε-
θνές περιβάλλον ο τόπος και εσείς πρωτί-
στως, η νέα γενιά, δεν μπορείτε να ρισκάρετε
ούτε ανατροπές των κατακτήσεών σας -δικές
σας είναι οι κατακτήσεις και οι επιτυχίες της
χώρας, πρώτα και πάνω από όλα- αλλά δεν
μπορούμε να ρισκάρουμε ούτε περιπέτειες
ακυβερνησίας. Και αυτός είναι ο λόγος που
αυτή η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει
να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης ώστε από
“νάρκη για μια δεύτερη φορά στη συμφορά”
να γίνει “ισχυρή εντολή για δεύτερη εντολή
στην προκοπή”. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να
μετατρέψετε τις ιδέες σας σε δράση, τις εν-
στάσεις σας σε διεκδικήσεις, την αγωνία σας
σε αγώνα. Η χώρα μας έχει ανάγκη όσο ποτέ
τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια.
Είναι ουσιαστικά μια συνέχεια στην πρόοδο
που θα εξασφαλίσουν πρώτα και πρώτοι από
κάθε άλλον οι νεότεροι πολίτες της», ανέφε-
ρε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους
νέους της ΟΝΝΕΔ.

Δράσεις με επίκεντρο τη νεολαία
Όπως παρατηρούν άλλωστε κυβερνητικά

στελέχη, σειρά δράσεων που έχουν φέρει
στο προσκήνιο η Ηρώδου Αττικού 19 και ο

Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επί-
κεντρο τους νέους. Ποιες είναι
αυτές:
•  Το πρόγραμμα για την παροχή φθη-
νής στέγης.
• Η τρίτη διαδοχική αύξηση στον κα-
τώτατο μισθό από την 1η Απριλίου.
• Το αυξημένο επίδομα για τη φοιτητική
στέγη.
• Τα κίνητρα όπως η αναστολή του τέλους
επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις και σε
επαγγελματίες που κάνουν μόνιμες προσ-
λήψεις προσωπικού ή μετατρέπουν συμβά-
σεις μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις
πλήρους απασχόλησης.
• Το «πρώτο ένσημο».

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα
λοιπόν στον ορίζοντα της οδού Πει-
ραιώς είναι ακριβώς οι νέοι όχι μό-
νο να πειστούν να φτάσουν μέχρι
την κάλπη αλλά ένα σημαντικό πο-
σοστό τους να τοποθετηθεί υπέρ της
Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
το έθεσε χθες με έμφαση στον Αυλώνα.
«Πάρτε τις τύχες της δικής σας γενιάς στα
χέρια σας», τόνισε μιλώντας στους νέους της
περιοχής.

Άνοιγμα Κυριάκου στη νέα γενιά με φόντο την αυτοδυναμία

Mαραθώνιος... 100 ημερών
Μια σειρά

νομοσχεδίων έρχεται
προς ψήφιση στη

Βουλή, υλοποιώντας
το σύνθημα

Μητσοτάκη για
παραγωγή έργου 

έως τη διάλυσή της

του Δημήτρη
Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com

Τ οποθετώντας στην αιχμή της προεκλογικής στρατηγι-
κής της Νέας Δημοκρατίας μια ατζέντα με... οικονομι-
κό και κοινωνικό DNA, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνε-

χίζει σε τέμπο περιοδειών προτάσσοντας τα ισχυρά διλήμμα-
τα της επερχόμενης κάλπης.

Στον απόηχο της πρώτης θεματικής συνέντευξης Τύπου και εν
αναμονή τουλάχιστον μιας ακόμη, με θέμα την εξωτερική πολι-
τική και την άμυνα, ο πρωθυπουργός πρωταγωνιστεί στον πολιτι-
κό μαραθώνιο των επόμενων 100 ημερών με αιχμή την αξιοπι-
στία του «γαλάζιου» οικοσυστήματος, το τρίπτυχο «καλύτεροι
μισθοί, ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις απασχόλησης» αλλά
και την παρουσίαση των κεντρικών προεκλογικών συνθημάτων.
«Σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια». «Το είπαμε, το κάναμε».
«Δίπλα σε κάθε πολίτη». Σε αυτές τις φράσεις-κλειδιά... ακουμ-
πούν (μέχρι στιγμής) τα κομβικά αφηγήματα της οδού Πειραιώς,
που... τρέχει σε ρυθμούς σπριντ προκειμένου να «κλειδώσει»
τις εκκρεμότητες στην πορεία προς το... παραβάν της απλής ανα-
λογικής. Και αυτές σχετίζονται με τη στελέχωση των ψηφοδελ-
τίων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και με την αποκρυστάλλωση
του προγραμματικού λόγου για την επόμενη τετραετία, όσο το
πρωθυπουργικό σήμα δείχνει προς την κατεύθυνση της συνε-
χούς παραγωγής έργου για το κυβερνητικό επιτελείο.

Όπλο η σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ
«Μέχρι να διαλυθεί η Βουλή θα παράγουμε έργο», ήταν η

χθεσινή χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Και προς την κατεύθυνση αυτή μια σειρά νομοσχε-

δίων λαμβάνει σειρά για να
ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο, τη
στιγμή που τα πεπραγμένα του
κυβερνητικού οικοσυστήματος
αποτελούν μια από τις γωνίες
ενός τριγώνου που... ακούει στο
όνομα «σύγκριση». «Σύγκριση».
Λέξη-ορόσημο για τον «γαλάζιο»
προεκλογικό αγώνα, καθώς μέρα με
τη μέρα γίνεται όλο και πιο φανερό ότι
Ηρώδου Αττικού 19 και οδός Πειραιώς
θα επιδιώκουν πολλές φορές θα προκα-
λούν το... ζύγι των πεπραγμένων της τε-
τραετίας 2019-2023 με εκείνα της διακυ-
βέρνησης Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν
πρέπει να λησμονείται άλλωστε ότι ουσια-
στικά ένα πεδίο σύγκρισης έφερε χθες και
σήμερα στην πρώτη γραμμή ο πρωθυπουργός
στρέφοντας το βλέμμα του στη μεσαία τάξη. «Οι
πολίτες και γνωρίζουν και συγκρίνουν σήμερα.
Και ξέρουν τι πέρασε η Ελλάδα από το 2015 μέχρι
το 2019 και γνωρίζουν ότι αυτή η παράταξη, η πα-
ράταξη της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παράταξη
που υλοποίησε τις δεσμεύσεις της να επιστρέψει
στη μεσαία τάξη αυτά που σας πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το
κάναμε πράξη», διεμήνυσε στο πλαίσιο της περιοδεί-
ας που πραγματοποίησε στον Αυλώνα.



Ο Φλωρίδης έσφαξε 
με το μπαμπάκι 

Ο Γιώργος Φλωρίδης δεν πήρε
άμεσα θέση, όπως η φίλη του Άννα
Διαμαντοπούλου που έγραψε στον
τοίχο Βενιζέλου για το φλερτ του με
τους Συριζαίους καθηγητές και την
οικειοποίηση του συνθήματος
«Μένουμε Ευρώπη». Ήταν, όμως,
πολύ καυστικός με τις αναρτήσεις
του και τα καρφιά πήγαιναν στον Β.
Βενιζέλο. Όπως έγραψε, κάποιοι
σκέφτονται το «Πάμε Βενεζουέ-
λα;». Πάντως και ο Φλωρίδης όπως
και πολλά άλλα στελέχη πιστεύουν
ότι το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη»
είναι άμεσα συνυφασμένο με το
αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και αυτό δεν
μπορεί να αλλάξει από ιδιοτελείς
σκοπούς ορισμένων… 

ΤΤο κόμμα χάνεται
και ο Βαρουφάκης
πάει Κούβα… 

Το κόμμα του χάνεται και αυ-
τός πάει στην Κούβα. Ο Γιάνης
Βαρουφάκης θα βρεθεί στην
Κούβα την Πέμπτη, όπου θα έχει
συναντήσεις με κυβερνητικούς
παράγοντες και με στελέχη του
Κομμουνιστικού Κόμματος. Το
Σάββατο θα τον υποδεχτούν στην
Εθνοσυνέλευση της Κούβας, ενώ
θα κάνει και ομιλία στο Διεθνές
Συνέδριο για την Παγκόσμια Εξι-
σορρόπηση με βασικό σύνθημα
τη δημιουργία ενός νέου κινήμα-
τος αδέσμευτων… Αυτά βλέπει ο
Τσίπρας και ζηλεύει…

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο
εξαιρετικά δραστήριος -για μη υποψή-
φιο βουλευτή- υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς με την υπουρ-
γό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα
Μενδώνη στην έδρα του ΥΠΠΟΑ. Στόχος
είναι η προστασία της στρατιωτικής και
ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς των
Ενόπλων μας Δυνάμεων μέσα από την

ανάληψη δράσεων που θα εξασφαλί-
σουν όχι μόνο τη συντήρηση και την απο-
κατάσταση αλλά και την πρόληψη και αν-
τιμετώπιση των περιβαλλοντικών και
λοιπών συναφών κινδύνων που απει-
λούν τα πολιτιστικά μνημεία και την ιστο-
ρική κληρονομιά των Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά μνημεία
των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Συνεργασία Χαρδαλιά - Μενδώνη για τα μνημεία 

Σ
τα… χαρακώματα βρίσκονται ο Χρήστος Καλογρίτσας και ο Νίκος Παππάς
ανταλλάσσοντας πυρά στο Ειδικό Δικαστήριο σε μια «εκρηκτική» διαδικα-
σία που αφορά το παρασκήνιο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών. Η
πλευρά του κατηγορούμενου επιχειρηματία μετά το «ιστορικό», όπως το

χαρακτήρισε, SMS που καταδεικνύει τον ρόλο του πρώην υπουργού στο ΣΥΡΙΖΑ Ch-
annel, προσκόμισε και αποσπάσματα από το ημερολόγιο της στενής συνεργάτιδάς
του, η οποία μετά τις αναφορές της για χρήματα στον ΣYPΙZA αμφισβητήθηκε. 

Στο ημερολόγιο έχουν καταχωριστεί στις 15 και 22 Σεπτεμβρίου του 2016 οι συ-
ναντήσεις του Νίκου Παππά στο γραφείο Καλογρίτσα με τον επιχειρηματία και τον
δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου αλλά και αυτή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στα οποία έχει
αναφερθεί στην κατάθεσή της. Την ίδια ώρα η υπεράσπιση του Νίκου Παππά κατήγ-
γειλε ως πλαστό το SMS, με την πλευρά του επιχειρηματία να απαντά δηλώνοντας
πως ο επιχειρηματίας θα προσκομίσει το κινητό του για να γίνει έλεγχος.

O Καλογρίτσας κατέθεσε στο Ειδικό 
το ημερολόγιο για τα ραντεβού 
με Παππά και Αρτεμίου

(για πολύ δυνατούς λύτες)

Υπάρχει νέος έρωτας μέσα στην κυβέρνηση μεταξύ δύο νέων
σχετικά ανθρώπων με πολύ καλό βιογραφικό, οι οποίοι υπηρετούν

από δύσκολες θέσεις-κλειδιά και ήρθαν κοντά μέσα από τις αλλεπάλ-
ληλες κρίσεις που αντιμετώπισε η κυβέρνηση… Ουσιαστικά, συνερ-
γάστηκαν κάποια στιγμή πολύ στενά… 

Το κυβερνητικό στέλεχος
και οι… τελετές 

Προς το Μέγαρο Μαξίμου: Μέχρι τώρα γνωρί-
ζαμε ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν κάποια στε-
λέχη τα οποία επιδιώκουν την πολιτική τους
αθανασία και υστεροφημία με το έργο τους.
Ένας, όμως, παρότι λέγεται ότι τα καταφέρνει
αρκετά καλά στο αντικείμενό του, πληροφορη-
θήκαμε από έγκυρη πηγή ότι έχει μια ιδιαιτερό-
τητα: αρέσκεται να συνευρίσκεται με νεαρές πε-
ταλουδίτσες και να απολαμβάνει τις ερωτικές
επαφές μέσα σε κάσα! Μάλλον έτσι πιστεύει ότι
θα μείνει αθάνατος… «Το γαρ πολύ της θλίψεως
γεννά παραφροσύνη» και η στήλη τού εύχεται να
μην πληρώσει το… μάρμαρο των ακραίων επι-
λογών του.

Σε κρητικό μαγαζί 
ο Πλεύρης την Πέμπτη

Σε γνωστό κρητικό μαγαζί του Νέου Ψυχικού
θα κάνει μάζωξη ο υπουργός

Υγείας Θανάσης Πλεύρης
την Πέμπτη και αναμέ-

νεται να παραστούν
ψηφοφόροι από
την Αθήνα αλλά και
πολλοί Κρητικοί
που τον στηρί-

ζουν… Για την περί-
σταση έχουν παραγ-

γελθεί ειδική ρακή και
εκλεκτοί μεζέδες… Φουλά-

ρει για τις εκλογές ο Θάνος! 



ΚΚαι δεσπότης 
και σύμβουλος… 
Πληροφορούμαστε ότι ο Μητρο-
πολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελ-
φείας και Χαλκηδόνος κ. Γα-
βριήλ διατηρεί πολύ στενές
επαφές με πολλά στελέχη της
κυβέρνησης, υπουργούς, υφυ-
πουργούς κ.ά. Διερωτώμεθα αν κατά
τις συναντήσεις που κάνει μαζί τους περιο-
ρίζεται μόνο σε εκκλησιαστικά θέματα ή τους καθοδη-
γεί και τους συμβουλεύει σε ζητήματα πολιτικοοικονο-
μικά; Προς το παρόν θα μείνουμε σε αυτό και θα επα-
νέλθουμε συντόμως… 

Ε
κτός από τον Πολάκη και τον Τσίπρα, αυτός
που πραγματικά έχει πρόβλημα συμπερι-
φοράς είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος,

ο οποίος στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει ρεσιτάλ χυ-
δαιότητας και ψευτοτσαμπουκά. Τελευταίο του
κατόρθωμα, η επίθεση εναντίον των δημοσιογρά-
φων Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλου
στον ΣΚΑΪ, από τους οποίους ζητούσε να παρα-
δεχθούν ότι είναι δεξιοί! «Είστε κατώτερος του
ρόλου σας. Όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μοιράζει πι-
στοποιητικά; Τι να σας πω, λυπάμαι, γιατί είστε δη-
μόσιο πρόσωπο», αντέδρασε ο Δημήτρης Οικονό-
μου και συμπλήρωσε «όταν έχετε μάθει να στήνε-
τε ΣΥΡΙΖΑ Channel, δεν σας πέρασε το στήσιμο
που πήγατε να κάνετε και σας πονάει o ΣΚΑΪ. Θα
πονέσετε πολύ από την ενημέρωση», πριν τελικά
σηκωθεί όρθιος και βάλει τέλος στη συζήτηση.
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Η προσέγγιση ενός κοινού, των συνταξιού-
χων, που δεν είναι… προνομιακό για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήταν ο βασικός στόχος της παρουσίας
του Αλέξη Τσίπρα στο Αιγάλεω, όμως ο πρό-
εδρος του κόμματος είπε να αβαντάρει κάπως
εξόφθαλμα και την Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην
υπουργός Εργασίας μετακινείται από το ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας σε αυτό του Δυτικού
Τομέα της Αθήνας. Ήταν και η μοναδική υπο-
ψήφια της συγκεκριμένης εκλογικής περι-
φέρειας που βρέθηκε δίπλα στον πρόεδρο
στην εκδήλωση στο Αιγάλεω. Η άλλη κυρία
που εμφανίστηκε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα
ήταν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η
οποία, όμως, θα είναι υποψήφια στον Βόρειο
Τομέα και άρα «ακίνδυνη» για την Έφη. Να
θυμίσουμε ότι υποψήφια στον Δυτικό Τομέα
θα είναι και η πρώην περιφερειάρχης Αττικής
Ρένα Δούρου. Και ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον
επέλεξε με τον τρόπο αυτό την «εκλεκτή» του
για την πρώτη θέση.

Άγιο είχε ο Άδωνις 

«Tsipras
Communication»…

Εξόφθαλμη αβάντα
στην Αχτσιόγλου

Στη ζωγραφική και μάλιστα με αξιώσεις το
έριξε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Δημή-
τρης Λιντζέρης. Σήμερα θα κάνει τα εγκαί-
νια της ατομικής του έκθεσης με τίτλο «Κα-
τάθεση Ψυχής» στις 7.00μμ στον Πολιτιστι-
κό Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος» του Δήμου
Νίκαιας (οδός Θηβών 245, Νίκαια). Την εκ-
δήλωση θα χαιρετίσουν ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεν-
δώνη, ο Ευάγγελος Λιβιεράτος, ομότιμος
καθηγητής του ΑΠΘ, ενώ για τον Δημ. Λιν-
τζέρη ως ζωγράφο θα μιλήσει η ιστορικός
Τέχνης & Θεωρίας του Πολιτισμού (ΕΚΠΑ)
Αθηνά Σχινά.

Ζωγραφίζει… 
ο Δημήτρης Λιντζέρης
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Άγιο είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μετά το τρο-
χαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το βράδυ
της Δευτέρας μαζί με τη σύζυγό του Ευγε-
νία Μανωλίδου. Τόσο ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων όσο και η σύζυγός του
δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο, υπήρξαν σο-
βαρές υλικές ζημιές και τρόμαξαν. Έτσι ο
Άδωνις Γεωργιάδης ένιωσε την ανάγκη να
ανάψει ένα κεράκι σε μια εκκλησία που
έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο.
Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο
Twitter, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες,
άναψε την Τρίτη (24/1) ένα κεράκι στον Ιε-
ρό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Ακαδη-
μίας, όπου βαπτίστηκε ο ίδιος και παντρεύ-
τηκαν οι γονείς του…

Η σημερινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη
Βουλή, όπως είχε διαρρεύσει από χθες, συ-
νοδεύεται από ένα όργιο φημών. Η σπίθα
ήταν η άκρως επικοινωνιακή κίνησή του να
βγει από την ΑΔΑΕ κρατώντας έναν λευκό

φάκελο στα χέρια. Σήμερα στη
Βουλή, λοιπόν, όλοι λένε

ότι θα ανοίξει τον φάκελο
και θα διαβάσει τα ονό-
ματα αυτών που παρακο-
λουθούσε η ΕΥΠ ή κά-

ποιο παράκεντρο. Το κα-
λύτερο, όμως, είναι ότι έχει

σταλεί μήνυμα σε όλους τους
βουλευτές του να είναι παρόντες. Όπως εί-
ναι φυσικό, το μυαλό των πιο υποψιασμένων
πήγε στο ενδεχόμενο να κατατεθεί πρόταση
μομφής. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα του είπε
ότι καλύτερο δώρο για τον Μητσοτάκη δεν
υπάρχει. Εκτός και αν θέλει με την τριήμερη
συζήτηση που θα ακολουθήσει να τη σπάσει
στον Ανδρουλάκη, που παρουσιάζει την Κυ-
ριακή τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Όπως και
να έχει, όμως, ο Αλέξης φτιάχνει σχολή…
«Tsipras Communication».

Ο Τζανακόπουλος
ζητάει πιστοποιητικά
φρονημάτων; 
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Τ
ην Παρασκευή 27 Ιανουαρίου οι εκδόσεις Παπαζήση παρουσιάζουν
το βιβλίο της Νεφέλης Στουρνάρα «Παραδειγματικές εργάτριες. Μία
διαθεματική προσέγγιση σε δύο ελληνικά νοσοκομεία». Πρόκειται
για τη διατριβή της κόρης του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα και

της Λίνας Νικολοπούλου, η οποία είναι αφιερωμένη στις συμμετέχουσες της
έρευνάς της, καθώς οι αφηγήσεις τους αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσης,
θάρρους και ανθεκτικότητας. Πρόκειται για μια έρευνα που βασίστηκε σε δε-
δομένα από την εποχή της κρίσης (β’ 6μηνο του 2017), με κοινωνιολογική βασι-
κά στόχευση, και διαπιστώνει πώς οι καθαρίστριες-μετανάστριες (Αλβανίδες
και Βορειοηπειρώτισσες), που δρουν στον ιδιαίτερα πιεστικό χώρο των δημό-
σιων νοσοκομείων στην Ελλάδα, αποτελούν «ένα αόρατο, έμφυλο και εθνοποι-
ημένο εργατικό δυναμικό, το οποίο καθίσταται “παραδειγματικά” φθηνό, ευέ-
λικτο, αναλώσιμο και εύκολα αντικαταστάσιμο». 

Τι γίνεται 
στον φιλοσυριζαϊκό
Τύπο;

Οι Συριζαίοι είναι… συγκρουσιακοί
τύποι. Δεν τους φτάνουν οι κόντρες με
την κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον χώρο
του Τύπου, έχουν αποφασίσει να τσακώ-
νονται και… μεταξύ τους για το ποιος εί-
ναι ο αυθεντικός εκφραστής της «γραμ-
μής» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έτσι η κομματική εφημερίδα δημοσίευ-
σε το περασμένο Σαββατοκύριακο μια
«αποκάλυψη» για συνάντηση του πρω-
θυπουργού στο Ψυχικό και ήταν μια φι-
λικά προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ ιστοσελί-
δα αυτή που αντέδρασε -και κανείς άλ-
λος. «Τα σαΐνια της ερευνητικής δημο-
σιογραφίας και τα μυστήρια του Ψυχι-
κού» ήταν ο τίτλος του «παραπολιτικού»
που δημοσίευσαν κατά της «Αυγής» και
συνέχιζαν «την επόμενη φορά, ένας
χάρτης του Ψυχικού ίσως φανεί αρκετά
χρήσιμος». Το γιατί σκοτώνονται μεταξύ
τους με τέτοια φαρμακερά σχόλια είναι
άγνωστο μέχρι στιγμής, αλλά πιθανότατα
θα το μάθουμε στην πορεία.

Επανέρχεται 
ο Λαφαζάνης 
με κόκκινο γεράκι!

Χαρά στο κουράγιο του! Μπορεί ο Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης να παραιτήθηκε
από το κόμμα που είχε ιδρύσει μετά την

αποχώρησή του από τον
ΣΥΡΙΖΑ, τη Λαϊκή

Ενότητα, όμως δεν
λέει να το βάλει
κάτω. Θα κατέλ-
θει και σε αυτές
τις εκλογές και

την ερχόμενη Κυ-
ριακή θα αποκαλύ-

ψει και το νέο του πολιτι-
κό δημιούργημα. Το Δημοκρατικό Κίνη-
μα Εθνικής Απελευθέρωσης με σήμα
ένα κόκκινο γεράκι. Δεν βλέπω να τον
ακολουθούν οι παλιοί του σύντροφοι από
τη Λαϊκή Ενότητα.

Τι συζήτησαν Μητσοτάκης 
και Ιερώνυμος
Επίσημα υποτίθεται ότι συζήτησαν τα θέματα της εκκλησιαστικής
περιουσίας και κάτι προβλήματα που υπάρχουν με την αξιοποίησή
της… Σιγά μην πρόλαβαν να τα λύσουν όλα αυτά σε μια τόσο σύντομη
συνάντηση. Εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είπαν για την ημερο-
μηνία των εκλογών, δηλαδή για την 9η Απριλίου που πέφτει Κυριακή
των Βαΐων. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος προφανώς και
μετέφερε τις επιφυλάξεις του, υπό την έννοια να μη διαταραχθεί το
Άγιο Πάσχα, αλλά όπως μαθαίνω τελικώς έδωσε και αυτός το πράσι-
νο φως να στηθούν οι κάλπες. 

Λοιπόν, επειδή αυτή η ιστορία με τις φήμες περί
εμπλοκής Αβραμόπουλου στα όσα τεκταίνονται
στις Βρυξέλλες με έχει εξιτάρει δημοσιογραφι-
κά, έκανα φύλλο και φτερό τους πληροφοριοδό-
τες μου από Βέλγιο μεριά και δεν μου προκύπτει
κάποια εμπλοκή του πρώην επιτρόπου, ούτε στο
Qatargate, ούτε περιφερειακά. Όπως σας έγρα-
ψα και χθες, «ελπίζω αυτά που διακινούνται από
ορισμένους κύκλους να μην ισχύουν». Το τσέ-
καρα και δεν βγάζω λαβράκι… Τώρα, βλέπετε, οι καιροί είναι πονη-
ροί… πλησιάζουμε και σε εκλογές και πολλές φήμες διακινούνται
ενδεχομένως σκόπιμα. 

Ο εκδότης και οι δύο
κυρίες-δολώματα   

Από έγκυρη και αξιόπιστη πηγή έμαθα
ότι εκδότης-δημοσιογράφος, προκειμένου
να «παγιδέψει» συγκεκριμένο υφυπουργό
της κυβέρνησης, προσπάθησε να πείσει
και να χρησιμοποιήσει νεαρό μοντέλο και
μια 35χρονη ωραιότατη κυρία (με έντονη
δραστηριότητα στα social media και μεγά-
λη πέραση σε υπουργούς της κυβέρνησης),
προκειμένου να προσεγγίσουν ερωτικά τον
συγκεκριμένο υφυπουργό. Δυστυχώς για
τον εκδότη, και οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν
να συμμετάσχουν σε αυτό το παιχνίδι… Δεν
κράτησαν, όμως, το στόμα τους κλειστό! 

Ο Ευάγγελος 
και τα ψηφαλάκια 
του ΣΥΡΙΖΑ   

Κακώς εξεπλάγη η Άννα Διαμαντοπού-
λου από τη συμμετοχή του Ευάγγελου Βε-
νιζέλου σε συζήτηση
με Συριζαίους για
το «Μένουμε
Ευρώπη;»… Ο
Ε υ ά γ γε λ ος
πουλάει το
αφήγημα του
υπερκομματι-
κού και έχει
ανάγκη τη συγκα-
τάθεση όλων των πλευ-
ρών του πολιτικού φάσματος. Με εννοείτε,
φαντάζομαι… 

Περί Αβραμόπουλου…

Η κόρη του Στουρνάρα
και οι… καθαρίστριες



Μενέντεζ - Τσούνης κόβουν
τα... φτερά της Τουρκίας 
Τ

ο γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν
αλλεπάλληλες δηλώσεις τόσο
από εκπροσώπους του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ όσο και από τον Ρόμ-

περτ Μενέντεζ, ο οποίος παρεμβαίνει συ-
χνά υπέρ των ελληνικών θέσεων, δείχνει
ότι η Ουάσιγκτον έχει στραμμένη την προ-
σοχή της στις πολιτικές εξελίξεις στην πε-
ριοχή, για αυτό και καθυστερεί να στείλει
στο Κογκρέσο την τροπολογία για τα F-16,
αφού η συζήτηση θα πυροδοτήσει και άλ-
λο την ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και
την Τουρκία.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής και πρό-
εδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσε-
ων της Γερουσίας, μιλώντας στο Mega,
επανέλαβε τη θέση του ότι δεν θα εγκρίνει
την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16
στην Τουρκία, αν δεν εγκαταλείψει την
επιθετική της στάση.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η πώληση
μπορεί να απελευθερωθεί αν και μόνο αν
η Τουρκία εγκαταλείψει την επιθετική της
στάση έναντι της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κύπρου, καθώς και άλλες ενέργει-
ες στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι αν-

τίθετες στα εθνικά μας συμφέροντα και
την εθνική μας ασφάλεια.

«Θα ήθελα η Τουρκία να είναι διαφορε-
τική απ’ ό,τι είναι υπό την ηγεσία του προ-
έδρου Ερντογάν. Να είναι ένας αξιόπιστος
σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, να ακολουθεί τους
διεθνείς κανόνες, να μην είναι επιθετική
έναντι των γειτόνων της, να μη συλλαμβά-
νει και φυλακίζει δημοσιογράφους και δι-
κηγόρους. Να μην κηρύσσεις ξαφνικά
έναν από τους βασικούς σου πολιτικούς
αντιπάλους ένοχο για να τον αποκλείσεις
από τις εκλογές και πολλά ακόμη. Οπότε,
σε αυτό το πλαίσιο, είμαι αντίθετος στην
πώληση των F-16, γιατί στο τέλος της μέ-
ρας η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχου-
με δει την Τουρκία του Ερντογάν να αντα-
ποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες».

«Μόνο αν αλλάξει στάση»
Όπως συμπλήρωσε ο Μενέντεζ, «αυτό

που έχουμε δει είναι μια Τουρκία που
απειλεί μια άλλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ,
την Ελληνική Δημοκρατία, και την απειλεί
χωρίς δικαιολογία, χωρίς αιτία. Οπότε στο
μυαλό μου θα ήταν προβληματικό να που-

λήσουμε στρατιωτικό υλικό όταν προβαίνει
σε τέτοιες ενέργειες και όταν εκδηλώνει
ξεκάθαρα ξανά και ξανά κάποιες από τις
προθέσεις της. Ίσως η κυβέρνηση Μπάιν-
τεν χρησιμοποιήσει τη δική μου στάση για
την πώληση ως έναν μοχλό πίεσης για να
κάνει την Τουρκία να συμπεριφερθεί δια-
φορετικά και, αν συμβεί αυτό, ας είναι, θα
μπορούσε να είναι μια θετική εξέλιξη. Αλ-
λά αυτήν τη στιγμή σκοπεύω να εξακολου-
θήσω να κάνω αυτό που έχω πει πως θα
κάνω, δηλαδή να μην εγκρίνω την πώληση.
Κατά συνέπεια δεν θα προχωρήσω σε έγ-
κριση της πώλησης αυτήν τη στιγμή».

Στο ίδιο κανάλι μίλησε και ο Αμερικα-
νός πρέσβης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι
ΗΠΑ επιδιώκουν την αποφυγή της σύγ-
κρουσης και πως ο Αμερικανός πρόεδρος
καταλαβαίνει και αγαπά την Ελλάδα και
επιθυμεί σταθερότητα στην περιοχή. «Η
Αμερική έχει τεράστιο ενδιαφέρον και οι
ΗΠΑ θα εργαστούν προς την κατεύθυνση
της ειρήνης και της σταθερότητας στην
περιοχή. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποδε-
κτό. Τελεία και παύλα», ξεκαθάρισε ο
Τζορτζ Τσούνης.

«Ξεχάστε τα F-16 όσο απειλούνται Ελλάδα και Κύπρος», 
λένε με μια φωνή στην Άγκυρα ο Αμερικανός γερουσιαστής 

και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

Στα χέρια 
του Παντσέρι
η τύχη της Καϊλή

Την τύχη της Εύας Καϊλή αναμένεται να
επηρεάσουν οι μυστικές καταθέσεις του
Αντόνιο Παντσέρι στις βελγικές Αρχές για
το σκάνδαλο διαφθοράς, οι οποίες ξεκί-
νησαν χθες υπό άκρα μυστικότητα.

Πλέον προκύπτουν ερωτήματα για το
αν ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, ο
οποίος κατηγορείται ως ο επικεφαλής του
κυκλώματος, θα δώσει στοιχεία που θα
επιβαρύνουν τη θέση της Ελληνίδας ευ-
ρωβουλευτού και αν θα εμπλέξει στην
υπόθεση νέα πολιτικά πρόσωπα.

Οι δικηγόροι της Καϊλή υποστηρίζουν
ότι οι βελγικές Αρχές θα επιχειρήσουν να
αποσπάσουν στοιχεία από τον Παντσέρι
προκειμένου να «δέσουν» την κατηγορία
για την Ελληνίδα ευρωβουλευτή, καθώς,
όπως εκείνοι ισχυρίζονται, δεν έχουν τί-
ποτα ουσιαστικό στα χέρια τους. «Έρχον-
ται και μηνύματα και ειδήσεις ότι θα “δώ-
σει” ευρωβουλευτές από τη Γερμανία, τη
Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, δεν ξέρω πού
θα φτάσει. Είναι εντελώς αναξιόπιστος.
Είναι χειραγωγούμενος», δήλωσε ο Μι-
χάλης Δημητρακόπουλος και συνέχισε:
«Ξέρετε τι έχει πει ο Μισέλ Κλεζ στα δύο
δικαστήρια που έχουν γίνει στις Βρυξέλ-
λες; Ότι μέχρι στιγμής δεν μπορώ να στοι-
χειοθετήσω το βασικό αδίκημα της δωρο-
δοκίας».

Χθες ο Ιταλός ευρωβουλευτής Αντρέα
Κοτσολίνο, ο οποίος ζήτησε να αποποι-
ηθεί της βουλευτικής του ασυλίας, πα-
ρουσιάστηκε για ακρόαση ενώπιον της
Επιτροπής Δικαιοσύνης του Ευρωκοινο-
βουλίου, καταθέτοντας ότι δεν έχει την
παραμικρή σχέση με το σκάνδαλο δια-
φθοράς. «Επισήμως υποστήριξε ότι ποτέ,
απευθείας ή εμμέσως, δεν έλαβε χρήμα-
τα ή οποιουδήποτε άλλου είδους υποστή-
ριξη και ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε τίπο-
τα για τις δράσεις του κ. Τζόρτζιο και του
κ. Παντσέρι», δήλωσε ο δικηγόρος του
ευρωβουλευτή Ντέτσιο Φεράρο. Η Επι-
τροπή Δικαιοσύνης του Ευρωκοινοβουλί-
ου αναμένεται να ψηφίσει για την άρση
ασυλίας των Κοτσολίνο και Ταραμπέλα
στις 31 Ιανουαρίου, ενώ το θέμα θα τεθεί
εντός Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια.

Μίλτος Σακελλάρης
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Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

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

Π
άνω από 5.000 κόσμος βρέθηκε στην
εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του πολιτικού γραφείου

του Τάκη Θεοδωρικάκου, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Γκολφ της Γλυφάδας και στην οποία
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθη-
κε στη σταθερότητα που χρειάζεται η Ελλάδα
τόσο σε εθνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο,
τονίζοντας ότι μπορεί να τη διαφυλάξει η αυτο-
δύναμη κυβέρνηση της ΝΔ.

«Η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά, σταθερότη-
τα αξιοπιστία για να συνεχίσει να προχωρά
μπροστά. Για αυτό χρειάζεται τη ΝΔ, χρειάζεται
όλους εμάς μπροστάρηδες στη μάχη για μια
αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα εγγυηθεί το
αύριο της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Για
μια νέα μεγάλη νίκη», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ.
Θεοδωρικάκος και συνέχισε: «Μπορούμε να
το κάνουμε όπως το 2019! Με ενότητα. Με ενω-
μένη την παράταξη. Ανοίγοντας την αγκαλιά σε
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Χρειάζονται όλοι, ειδικά όλοι όσοι έχουν δώσει
τη ζωή τους στη ΝΔ. Γιατί οι αξίες και η πορεία
της παράταξης στο χθες και το σήμερα είναι
πέρα και πάνω από ονόματα. Η παράταξη αυτή
υπάρχει επειδή της δίνει ζωή και υπόσταση ο
ανώνυμος νεοδημοκράτης».

Ακόμη αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γί-
νεται από την Αστυνομία για τη φύλαξη των συ-
νόρων μας στον Έβρο: «Η ασφάλεια όλων των
πολιτών ξεκινά από την ασφάλεια της Ελλάδας
στα σύνορά της. Για όλους αυτούς τους λόγους

θέσαμε τον ακριτικό μας Έβρο στο επίκεντρο
της ευρωπαϊκής μας πολιτικής. Τα σύνορά μας
είναι απαραβίαστα. Όλοι εδώ να αισθανόμαστε
ήσυχοι πως η πατρίδα μας δεν κάνει εκπτώσεις
σε κυριαρχικά δικαιώματα, δεν διαπραγμα-
τεύεται τις πανανθρώπινες αξίες. Τις περιφρου-
ρεί περιφρουρώντας τα σύνορά της».

Την εκδήλωση του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη τίμησαν με την παρουσία τους ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πι-
κραμμένος, ο υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλα-

κιωτάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερι-
κών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς,
ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μι-
χάλης Παπαδόπουλος, ο υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος,
ο γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος
Μπούρας, οι βουλευτές της ΝΔ Διονύσης Χα-
τζηδάκης, Βασίλης Οικονόμου, Κατερίνα Μονο-
γυιού, Γιάννης Παππάς, Γιώργος Αμανατίδης, οι
πρώην υπουργοί Φάνη Πάλλη Πετραλιά και Πα-
ναγιώτης Σκανδαλάκης, η πολιτεύτρια της ΝΔ
Άννα Ροκοφύλλου, οι γενικοί γραμματείς του

υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μιχαήλ
Καραμαλάκης και Κώστας Παπαθανασίου, οι
περιφερειάρχες Αττικής Γιώργος Πατούλης και
Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και οι δήμαρχοι
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, Αργυρού-
πολης-Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος, Πα-
λαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, Καλ-
λιθέας Δημήτρης Κάρναβος, Νέας Σμύρνης
Σταύρος Τζουλάκης, Μοσχάτου-Ταύρου Αν-
δρέας Ευθυμίου, Ζωγράφου Βασίλης Θώδας
και Δάφνης-Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος.
Την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας ευλόγησε
ο μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος.

«Εγγύηση για το αύριο η ΝΔ»

Οι δηλώσεις και οι ηχηρές παρουσίες στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του πολιτικού γραφείου του υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου



Ν
α βάλει τέλος στην εσωστρέ-
φεια που απειλεί το ΠΑΣΟΚ
και να δώσει το σύνθημα φυ-
γής προς τα εμπρός θα επι-

διώξει ο Νίκος Ανδρουλάκης -πλην εξαι-
ρετικού απροόπτου- την ερχόμενη Κυρια-
κή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα παρουσια-
στούν οι λίστες με τους υποψήφιους βου-
λευτές του κόμματος. 

Όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα -
υπόθεση Καϊλή, κύμα αποχωρήσεων στε-
λεχών, σφυροκόπημα από Δεξιά και Αρι-
στερά αλλά και οι κακές συγκυρίες όπως το
σοβαρό ατύχημα που είχε ο κ. Ανδρουλά-
κης- η ευκαιρία της Κυριακής μοιάζει μο-
ναδική για να πατηθεί το κουμπί της επα-
νεκκίνησης. Ταυτόχρονα όμως η ανακοίνω-
ση των υποψηφίων θα αποτελέσει και μια
βαλβίδα αποσυμπίεσης της έντασης που
έχει συγκεντρωθεί πέριξ της Χαριλάου Τρι-
κούπη και ενδεχομένως θα αποκλιμακώσει
τις υπόγειες αψιμαχίες μεταξύ στελεχών.

Χθες σε μια πολύωρη σύσκεψη στελεχών
υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη τέθηκαν επί τά-
πητος όλες οι τελευταίες λεπτομέρειες ανα-
φορικά με τις υποψηφιότητες αλλά και τη
συνεδρίαση της ΚΕ. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν
θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη. Κατά τη
διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης σημει-
ώθηκε μια συνολική εκτίμηση της πολιτικής

κατάστασης και των προθέσεων των πολιτι-
κών τους αντιπάλων, έγινε μια μικρή αποτί-
μηση της δικής τους προσπάθειας, ενώ στο
μικροσκόπιο μπήκαν οι αιτίες για τις απο-
χωρήσεις στελεχών από τα ψηφοδέλτια του
κόμματος αλλά και οι πιθανές συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση, εκείνη που κρίνεται
ως πιο σημαντική είναι αυτή της Αναστα-

σίας Σιμητρόπουλου, για αυτό και κατα-
βάλλεται μεγάλη προσπάθεια να παραμεί-
νουν οι τόνοι χαμηλοί και να μη δοθεί πε-
ραιτέρω συνέχεια από την πλευρά της. Στο
διά ταύτα, εκείνο που επιδιώκει ο ηγετικός
πυρήνας της Χαριλάου Τρικούπη είναι να
στείλει μήνυμα ανανέωσης και πολιτικής
αυτοπεποίθησης. Ως προς τον πρώτο στό-
χο, όπως λένε, η προσπάθεια του Βαγγέλη
Αργύρη έχει αποδώσει καρπούς σε ένα
συντριπτικό ποσοστό. Τα ψηφοδέλτια του
κόμματος στη πλειονότητά τους απαρτί-
ζονται από νέα, καθαρά πρόσωπα με κοι-
νωνικό γκελ και καλά βιογραφικά.

Εκεί όμως που παρατηρούνται «νερά
στην εικόνα» είναι στο κλίμα που επικρα-
τεί στους κόλπους του κόμματος. Η άτυπη
προεκλογική μάχη μέχρι τώρα που έδιναν
στελέχη με την ιδιότητα του «πιθανού
υποψηφίου» έχει δημιουργήσει -πέρα
από τη θεμιτή και δικαιολογημένη αντιπα-
λότητα για μια θέση «κάτω από τον πράσι-
νο ήλιο»- και μια καχυποψία. Για παρά-
δειγμα, έχει παρατηρηθεί ένας ανταγωνι-
σμός μεταξύ νέων και παλιών, όπου οι μεν
τους αγνοούν παραδειγματικά θεωρών-
τας τους ξεπερασμένους, οι δε παλιοί
«τους περιμένουν στη γωνία» δημιουρ-
γώντας στις τοπικές κοινωνίες... μια
ωραία ατμόσφαιρα!
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«Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα...»

Το μήνυμα που θέλει να περάσει στους ψηφοφόρους του Κινήματος 
ο Νίκος Ανδρουλάκης για να βγάλει το ΠΑΣΟΚ από την εσωστρέφεια

Το πολιτικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ δεν επιβαρύνεται μόνο από
τις «εντός» αναταράξεις αλλά και από τις «περιφερειακές». Ο
λόγος για τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμε-
τοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου σε εκδήλωση με τίτλο «Μέ-
νουμε Ευρώπη;» που διοργανώνεται αύριο από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο μαζί με την Ένωση για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου και την Πρωτοβουλία για την Υπεράσπιση της Δημο-
κρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο
Νίκος Αλιβιζάτος και ο Ξενοφών Κοντιάδης. Ωστόσο, ο τίτλος
«Μένουμε Ευρώπη;», που θυμίζει έντονα σε ορισμένους το
δημοψήφισμα του 2015, έκανε ορισμένους να εκφράσουν δη-
μοσίως στα social media τη δυσφορία τους. Τις διαφωνίες
τους εξέφρασαν τόσο η Άννα Διαμαντοπούλου όσο και η κα-
θηγήτρια Βάσω Κιντή, η οποία ζητά από τους Βενιζέλο και
Αλιβιζάτο να πάρουν αποστάσεις «τουλάχιστον από τον ατυχή
τίτλο». Η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε: «Βαγγέλη, εκ-
πλήσσομαι και διαφωνώ για την επιλογή “υποστήριξης” ενός
τίτλου που επαναφέρει ένα ζήτημα που δεν τίθεται από κανέ-
ναν πλέον. Ξέρεις καλά ότι μένει το σύνθημα, όσο και αν προ-
σπαθήσεις να το αναλύσεις μετά. Η απάντηση είναι: Μένουμε
Ευρώπη! Τελεία και παύλα».

Από την πλευρά της, η Βάσω Κιντή έγραψε σε ανάρτησή της
στο Facebook: «Στην εκδήλωση νομικών με τίτλο “Μένουμε

Ευρώπη;” υπάρχουν ομιλητές που συμπαρατάχθηκαν με αυ-
τούς που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας βγάλουν από την
Ευρώπη χωρίς να πουν κουβέντα και ανέχθηκαν χωρίς πάλι
κάποια ένσταση πολλά αντισυνταγματικά και αντι-ευρωπαϊκά
(βλ. ενδεικτικά δημοψήφισμα, τηλεοπτικές άδειες, Novartis).
Συμπαρατάχθηκαν επίσης με αυτούς που έβριζαν και λοιδο-
ρούσαν όσους ήταν το κίνημα “Μένουμε Ευρώπη”. Βάζοντας
εισαγωγικά στον τίτλο της εκδήλωσής τους, αναφέρονται σα-
φώς σε αυτή την υπόθεση και είναι σαν να την ειρωνεύονται.
Εσείς που θέλατε Ευρώπη, δείτε τι πάθατε. Ελπίζω ο Ν. Αλιβι-
ζάτος και ο Ευάγγ. Βενιζέλος, που ήταν μέρος του “Μένουμε
Ευρώπη”, να κρατήσουν αποστάσεις τουλάχιστον από τον
ατυχή τίτλο».

Σήκωσε το... γάντι ο «Μπένι»
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος σήκω-

σε το γάντι και από το «Βαγγέλη μου» περάσαμε στο «Άννα

μου», με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρει με
το γνωστό του ύφος: «Άννα μου, δεν καταλαβαίνω τι εννο-
είς. Εγώ επιγράφω το σχόλιο μου Μένουμε Ευρώπη. Χω-
ρίς προφανώς ερωτηματικό. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι
παύει να ασκείται και για την Ελλάδα, όπως για κάθε κρά-
τος-μέλος της ΕΕ, συνεχής και αυστηρός έλεγχος συμ-
μόρφωσης στις αξίες της ΕΕ και πρωτίστως στις εγγυήσεις
του κράτους δικαίου. Ο έλεγχος αυτός ασκείται από τις
κοινωνίες των πολιτών, από τις εθνικές ανεξάρτητες αρ-
χές, από τα εθνικά δικαστήρια, από την εθνική νομική κοι-
νότητα. Ο έλεγχος αυτός ασκείται ακόμη πιο αυστηρά από
το ΕΔΔΑ και το ΔΕΕ. Μένουμε Ευρώπη, αλλά δεν ανεχόμα-
στε προσβολές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των εγ-
γυήσεων του κράτους δικαίου για να μην επωφεληθούν
πολιτικά οι αντίπαλοι του “Μένουμε Ευρώπη” την περίοδο
2015-2019. Προσωπικά δικαιούμαι νομίζω να “ελέγχω τα
διαπιστευτήρια” άλλων για τη στάση τους την περίοδο
2015-2019. Σίγουρα δεν έχω καμία πολιτική υποχρέωση
να δίνω διαπιστευτήρια συνέπειας σε σχέση με τον ευρω-
παϊκό προσανατολισμό της χώρας και σε σχέση με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Όποιος έχει πιο πλούσιο “πολεμικό μητρώο” ας ση-
κώσει το χέρι του».  Και ως κερασάκι στην τούρτα διευκρίνι-
σε, μεταξύ άλλων, πως «δεν ρωτήθηκα για τον τίτλο, αλλά δεν
με ενοχλεί. Το αντίθετο».

Αντιδράσεις στο... φουλ για Βενιζέλο, Αλιβιζάτο και «Μένουμε Ευρώπη;»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Σ
το πυκνό σκοτάδι της εποχής
μας, όπου οι άνθρωποι ζη-
τούν και αναζητούν την αλη-

θινή πίστη, που μεταφράζεται σε
αληθινή αγάπη και σε βάσιμη ελπίδα,
αλλά δεν τη βρίσκουν ουσιαστικά,
αλλά επιφανειακά στα πρόσωπα των
εκκλησιαστικών λειτουργών, ξεχω-
ρίζει το φως, ένα φως κατάλαμπρο
και καθάριο, που ακτινοβολεί μια
διεθνής φυσιογνωμία της Ορθοδο-
ξίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
Αναστάσιος.

Και ενώ κάποιοι ομιλούν για ανάξι-
ους κληρικούς, ακάθαρτους και στην
ηθική και στην τσέπη, που εκθέτουν
την Εκκλησία, σκανδαλίζουν τους πι-
στούς και ρεζιλεύουν την ιδιότητά
τους στα μάτια του κόσμου, προβάλ-
λει σαν βάλσαμο η φυσιογνωμία του
Αναστασίου, ο οποίος είναι μια έν-
σαρκη μαρτυρία ότι η Εκκλησία
υπάρχει στον κόσμο όχι για να τον
αρνηθεί και για να τον απορρίψει, αλ-
λά για να του προσφέρει τη
δυνατότητα της ριζικής
αλλαγής και μεταμόρφω-
σής του. 

Στα 93 του πλέον, αλλά
με φρόνημα και δράση
εφήβου, αυτός ο άνθρω-
πος είναι το θαύμα της
αγάπης μέσα στο θαύμα
της ζωής, είναι Ανα-στά-
σιος κατά κυριολεξία και
όχι μόνο κατά όνομα. 

Η μορφή και το έργο του

Αναστασίου είναι βέβαια ό,τι βλέπου-

με, είναι όμως και κάτι παραπάνω

από ό,τι βλέπουμε. Είναι ό,τι υπάρχει,

αλλά και παραπέρα από ό,τι υπάρχει.

Είναι κάτι ανθρώπινο, αλλά και κάτι

που είναι έξω από κάθε ανθρώπινο

μέτρο. 

Αγώνα κάνει, παρά την προχωρη-

μένη ηλικία του, και σηκώνει στους

ώμους του το βάρος της διοίκησης,

της ποιμαντικής μέριμνας και της πο-

λύπλευρης προσφοράς σε μια κατα-

διωκόμενη και ρημαγμένη κατά την

περίοδο του αθεϊσμού στην Αλβανία

Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία ανέ-

στησε από την τέφρα της.

Της έδωσε την πνοή του. Της έδω-
σε τις ανάσες του. Της έδωσε την
καρδιά του. Της έδωσε τη ζωή του.
Χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα.
Με μόνο κίνητρο, με μόνη δύναμή
του, της ψυχής του το θείο χρέος.

Για την Αλβανία ολόκληρη ο Αρχιε-
πίσκοπος Αναστάσιος αποδείχθηκε η
μεγάλη υπόσχεση και η τρανή προσ-
δοκία. 

Ο πηγαιμός του εκεί σήμανε την
άνοιξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η
οποία προερχόταν από έναν βαρύ
χειμώνα.

Έφερε και πάλι τον Θεό στην καρ-
διά των ανθρώπων.

Με την αγάπη του έφεξε στο σκο-
τάδι της κοινωνίας και θέρμανε την
ελπίδα στις παγωμένες καρδιές. 

Ανεξάρτητα από τις μεμονωμένες
επιθέσεις ακραίων κύκλων της Αλ-
βανίας εναντίον του, που δεν μπο-
ρούν σε καμία περίπτωση να θεω-
ρηθούν σοβαρές και τις οποίες αν-
τιμετωπίζει με στωικότητα και κα-
τανόηση, η λαμπερή μορφή του εί-
ναι ανάχωμα, εντός και εκτός Αλβα-
νίας, στις συνθήκες εκείνες που
καλλιεργούν τον εκφυλισμό του αν-

θρώπινου προσώπου, αλλά
και το μίσος και την εγκατά-
λειψη της ειρήνης, ατομι-
κής και κοινωνικής, που αι-
μορραγεί στις ημέρες μας
διάτρητη, εκτεθειμένη και
ανοχύρωτη, αναζητώντας
διέξοδο.

Η συντριπτική πλειοψηφία
του αλβανικού λαού, ανεξάρ-
τητα από τη θρησκεία και την
καταγωγή και τη γλώσσα,
αποδέχεται τον Αρχιεπίσκο-
πο Αλβανίας Αναστάσιο ως

παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας
και συμφιλίωσης στη χώρα. Και την
αποδοχή αυτή την έχει κατακτήσει
στην πράξη ο Μακαριώτατος με πολύ
κόπο και με πολύ ιδρώτα, τριάντα και
πλέον χρόνια που βρίσκεται εκεί ως
προκαθήμενος.

Από τα πολλά, τα πάρα πολλά, που
έχει προσφέρει σε όλους τους τομείς
της αλβανικής κοινωνίας, και μόνο
τούτο αρκεί για να δείξει την προ-
σφορά του: Το υπερσύγχρονο ιατρικό
κέντρο της Εκκλησίας στα Τίρανα,
που απευθύνεται σε όλους τους αν-
θρώπους, Ορθόδοξους και μη, έχουν
επισκεφθεί μέχρι σήμερα περισσό-
τεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.

Πάντοτε χαμογελά προς όλους και
προσκαλεί όλους κοντά του, μικρούς
και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες,
ισχυρούς και ανίσχυρους, ανεξάρτη-
τα από τι καταγωγή έχουν, τι γλώσσα

μιλάνε, σε τι πιστεύουν.

Ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του
στους αδύναμους και στους ανίσχυ-
ρους, στους φτωχούς και τους ταλαι-
πωρημένους, για να βρουν ένα ζεστό
καταφύγιο.

Και μέσα στην επιφυλακτικότητα
των ανθρώπων, έρχεται η φλόγα αγά-
πης του Αρχιεπισκόπου και λιώνει τη
σκληράδα των καρδιών και τις μαλα-
κώνει. 

Και απλώνει μια καθαρότητα βα-
θιά, που μοιάζει να προέρχεται από
άλλο κόσμο, τον κόσμο του ουρανού.

Και με αυτή προχωρά από δύναμη
σε δύναμη και από κατόρθωμα σε
κατόρθωμα, εκεί, που όλα φαίνονται
αδύνατα και ακατόρθωτα. 

Όπου βρίσκει ανθρώπους με κομ-
μένα τα φτερά, τους κάνει και πάλι
ψηλά να μπορούν να πετάνε.

Στο βιβλίο της ζωής του βρίσκουμε
τα προσευχητικά του δάκρυα να ποτί-
ζουν και να διαποτίζουν τη βιωτή του
και να φυτρώνει το άνθος της χαράς.

Ο χρόνος είναι αδυσώπητος και
κυλά, αλλά αυτός κρατά ανοιχτά τα
παράθυρα της ύπαρξής του και μπαί-
νουν μέσα οι ζωογόνες ακτίνες της
θείας αγάπης, που τη διοχετεύει
στους ανθρώπους.

Για αυτό φωτίζει, θερμαίνει και
ζωογονεί, όπως οι ακτίνες του ήλιου.
Και αποτελεί μια αφετηρία να ξανα-
φανούν ζωντανοί Χριστιανοί στον ση-
μερινό κόσμο και να ζωηρέψει η χρι-
στιανική ιαχή ότι «ο Κύριος εγγύς».

Νοηματοδοτεί με τον λόγο και τις
πράξεις του την ανθρώπινη ζωή, βοη-
θάει τους ανθρώπους να υπερβαίνουν
τον εγωκεντρισμό και την αντιπαρά-
θεση, παρέχει το όραμα της αδελφι-
κής ενότητας και της αλληλεγγύης. 

Το νιώθουμε και το λέμε: Ένα
λαμπερό μαργαριτάρι είναι ο Αρχιε-
πίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Για
αυτό οφείλουν να συνειδητοποι-
ήσουν, όσοι, ελάχιστοι, δεν το έχουν
συνειδητοποιήσει ακόμη, ότι είναι
σημαντικό πράγμα και ευλογία και
ευκαιρία για την Αλβανία, αλλά και
για την Ορθοδοξία, η δημιουργική
και ειρηνική παρουσία ενός σπου-
δαίου προσώπου, του Αρχιεπισκό-
που Αναστασίου, που με το κύρος
του και την έκταση της αγάπης του, η
οποία δεν έχει όρια, αποδίδει τη
γνήσια διάσταση της πίστης και του
ανθρωπισμού.

«Ε
λλάς - Γαλλία Συμμαχία». Το περίφημο, εν μέρει πα-
ραδοσιακό, σλόγκαν αποτυπώνει τους ιδιαίτερους
δεσμούς που έχει αναπτύξει η χώρα μας με τη Γαλ-

λία, σε μια ακλόνητη φιλία που σφυρηλατήθηκε στο πέρασμα
των χρόνων, συχνά εν μέσω πολύ αντίξοων συνθηκών για εμάς.

Αν θέλουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ελληνογαλλικής
φιλίας, θα πρέπει να ανατρέξουμε στα Χριστούγεννα του 1945.
Εκείνη την ημέρα, περίπου 200 Έλληνες, νέοι επιστήμονες και
καλλιτέχνες, αυτοί που αργότερα θα συμμετείχαν στο διεθνές
στερέωμα των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, άφη-
ναν πίσω τους την Ελλάδα και έφυγαν για το Παρίσι, ως υπότρο-
φοι του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Ήταν όλοι τους επιβάτες ενός πλοίου που έγινε θρύλος. Το
νεοζηλανδέζικο «Ματαρόα» (που σημαίνει στα πολυνησιακά
«Η γυναίκα με τα μεγάλα μάτια») πήρε μαζί του σε μια «ονειρική
έξοδο», που συνδέθηκε με την πιο δύσκολη περίοδο της νεότε-
ρης ελληνικής Ιστορίας, την αφρόκρεμα της τότε πνευματικής
ελίτ της χώρας.

Επρόκειτο για «ένα ιστορικό γεγονός στην πορεία της νεότε-
ρης Ελλάδας που κάποτε θα πρέπει
να γραφτεί», θα πει πολλά χρόνια με-
τά ένας από τους επιβάτες του «Ματα-
ρόα», ο φιλόσοφος Κορνήλιος Κα-
στοριάδης. Και γράφτηκε…

Το προαναφερόμενο πνευματικό
«enfant gâté», στη Γαλλία, συμπλή-
ρωσαν κορυφαίες πολιτικές φυσιο-
γνωμίες που εγκατέλειψαν την Ελλά-
δα σε ταραγμένες πολιτικές περιό-
δους και κατά τη διάρκεια της δικτα-
τορίας, βρίσκοντας ασφαλές καταφύ-
γιο στο Παρίσι.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Κωνσταν-
τίνος Καραμανλής, η εντεκαετής παραμονή του οποίου στη
γαλλική πρωτεύουσα τον μετέτρεψε σε έναν μοντέρνο και οξυ-
δερκή πολιτικό με διευρυμένους ορίζοντες.

Τα χαράματα της 24ης Ιουλίου 1974, όταν ο Καραμανλής μετά
την κατάρρευση της χούντας κλήθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα
για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν
του διέθεσε το γαλλικό προεδρικό αεροπλάνο.

Και αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι εκείνες τις δύσκολες ημέ-
ρες, που είχαμε φτάσει στα πρόθυρα πολέμου με την Τουρκία, ο
Ζισκάρ ντ’ Εστέν έθεσε μυστικά στη διάθεση της χώρας μας και
πολεμικά αεροσκάφη τύπου Μιράζ, καθώς δεν είχαν παραλη-
φθεί ακόμη τα αντίστοιχα αεροπλάνα που είχαμε παραγγείλει. 

Αλλά ακόμη και το δραματικό καλοκαίρι του 2015, όταν εξαι-
τίας της ανεύθυνης συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ βρεθή-
καμε μια ανάσα πριν από την έξοδό μας από την Ευρωζώνη, ήταν
ο τότε Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ που έβαλε πλάτη στην
Ελλάδα στις δραματικές διαπραγματεύσεις των Βρυξελλών.

Στις μέρες μας, η Γαλλία εξακολουθεί να παραμένει στο
πλευρό μας, φίλη χώρα και σταθερός σύμμαχός μας, και έναντι
της τουρκικής προκλητικότητας.

Πρόσφατα, είχα την τιμή να μιλήσω στη Βουλή για την κύρω-
ση της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλικής Δημο-
κρατίας για κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Αναμφίβολα,
πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία με αντανάκλαση στην
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, που επιβε-
βαιώνει και ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών.

Ενισχύοντας την 
ελληνογαλλική φιλία

του
Ιάσονα 
Φωτήλα

Βουλευτής 
Αχαΐας ΝΔ

Φως μέσα στο σκοτάδι! 

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου



ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΜΑ14

Τ
α έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο μει-
ώνονται εξαιτίας του πλαφόν της τιμής που
επέβαλαν οι χώρες της Δύσης στις εξαγω-
γές ρωσικού αργού, πριν από την επιβολή

ευρύτερων περιορισμών στα ρωσικά πετρελαϊκά
προϊόντα.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλή θέση αναφορικά με
τη διαχείριση των πιέσεων στις τιμές, όπως δήλωσε
αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικο-
νομικών.

Η ομάδα χωρών G7, η Αυστραλία και η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα διευρύνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία μέσω της
επιβολής ενός πλαφόν στην τιμή των πετρελαϊκών
προϊόντων της, όπως η βενζίνη και το ντίζελ, στις 5
Φεβρουαρίου.

Στα τέλη του 2022 επιβλήθηκε ένα ανώτατο όριο 60
δολαρίων ανά βαρέλι για τις πωλήσεις ρωσικού αρ-
γού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

Η Ρωσία χάνει καθημερινά σημαντικά χρηματικά
ποσά από την επιβολή του πλαφόν της τιμής στο ρω-
σικό αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιω-
ματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομι-
κών στους δημοσιογράφους στη διάρκεια μιας τηλε-
διάσκεψης.

«Κάθε δολάριο που η Ρωσία χάνει από τα έσοδά
της, είναι ένα δολάριο που δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την ανάπτυξη της οικονομίας της ή για
επενδύσεις σε όπλα που χρειάζονται για να πολεμή-
σουν στον παράνομο πόλεμο στην Ουκρανία», εξήγη-
σε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δεν προέβη σε εκτίμηση για τις
απώλειες στα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές
του ρωσικού αργού πετρελαίου.

Ωστόσο η επιβολή του πλαφόν αύξησε τα κόστη με-
ταφοράς για μερικά φορτία ρωσικού πετρελαίου, κα-
θώς εξαναγκάζει τις χώρες που επιθυμούν ρωσικό
πετρέλαιο να χρησιμοποιήσουν έναν στόλο πλοίων
που δεν ανήκουν στη Δύση υπό το ρίσκο της χρήσης

«λιγότερο αξιόπιστων» ασφαλιστικών καλύψεων για
τη μεταφορά του φορτίου, σύμφωνα με τον ίδιο αξιω-
ματούχο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το πλαφόν
στις τιμές «καθιερώνει» μειώσεις στο κόστος του
ρωσικού πετρελαίου που αγοράζουν μεγάλοι πελά-
τες, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας και της Κίνας.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάν-
τερ Νόβακ δήλωσε ότι οι παραγωγοί πετρελαίου στη
χώρα δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλι-
ση συμφωνιών εξαγωγής πετρελαίου, παρά τις κυ-
ρώσεις της Δύσης και την επιβολή του πλαφόν.

Ωστόσο, ο Νόβακ παραδέχτηκε ότι τα βασικά προ-
βλήματα για το ρωσικό πετρέλαιο εντοπίζονται στην
ουσιαστικά χαμηλή τιμή του σε σύγκριση με τις διε-
θνείς τιμές πετρελαίου, αλλά και στο αυξανόμενο κό-
στος της μεταφοράς του.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν
δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν
παραδεχτεί ότι το πλαφόν μειώνει τα ρωσικά πετρε-
λαϊκά έσοδα.

Αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του αμερικα-
νικού υπουργείου Οικονομικών συναντήθηκαν με
Ευρωπαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά
και παίκτες στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής
αυτή τη χρονιά, σχετικά με το πλαφόν στην τιμή του
αργού πετρελαίου, αλλά και τους επικείμενους πε-
ριορισμούς σε άλλα πετρελαϊκά προϊόντα που εξάγει
η Ρωσία.

Η Ευρώπη μπορεί να αντισταθεί σε πιέσεις που

προκαλούνται στα πετρελαϊκά προϊόντα της από τον
πόλεμο στην Ουκρανία αυτό τον χειμώνα, επειδή
έχει συγκεντρώσει αποθέματα προμηθειών αργού
πετρελαίου και επειδή επικρατούν σχετικά υψηλές
θερμοκρασίες, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος του
αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Ως συνέπεια, το πιο φθηνό ρωσικό πετρέλαιο θα
μπορούσε να πωλείται σε χώρες της Αφρικής ή σε
άλλες περιοχές που δέχθηκαν οικονομικά πλήγματα
από τις αυξημένες τιμές πετρελαίου κατά την προ-
ηγούμενη χρονιά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρα-
νία, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Τελειώνει το… χαβιάρι 
για τον Πούτιν

«Βουλιάζουν» 
τα έσοδα της Μόσχας 

από εξαγωγές
πετρελαίου μετά 

την επιβολή πλαφόν
aπό την Ευρωπαϊκή Ένωση



«Η
σύγκρουση μεταξύ Μό-
σχας και Δύσης δεν
μπορεί πλέον να οριστεί
ως υβριδικός πόλεμος,

αλλά πλησιάζει σε πραγματικό», δήλωσε ο
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργ-
κέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια επίσκεψής
του στη Νότια Αφρική, για συνομιλίες με
έναν από τους σημαντικότερους συμμά-
χους της χώρας του. 

Η Νότια Αφρική διχάζεται για την εισβο-
λή στην Ουκρανία και τις σχετικές προσπά-
θειες της Δύσης να απομονώσει τη Μόσχα.
Την ίδια ώρα η Ουκρανία απορρίπτει τις ει-
ρηνευτικές συνομιλίες και όσο περισσότε-
ρο αυτό συνεχίζεται τόσο πιο δύσκολη κα-
θίσταται η επίλυση του ζητήματος.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία υποστη-
ρίζει μεν ότι είναι ανοιχτή σε συνομιλίες,
αλλά ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες δεν βλέπουν κανένα σημάδι από τη
Μόσχα ότι εννοεί τις διαπραγματεύσεις
και υποπτεύονται ότι προσπαθεί να κερδί-
σει χρόνο για να ανασυνταχθεί έπειτα από
μια σειρά ηττών. 

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας
ανέφερε επίσης ότι οι όροι της πρωτοβου-
λίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας,
που διευκολύνει την εξαγωγή ουκρανι-
κών σιτηρών από τα λιμάνια της νότιας
Μαύρης Θάλασσας, λίγο πολύ εκπληρώ-
νονται. Δεν ήταν όμως αισιόδοξος, καθώς
η Ρωσία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
προβλήματα με την εξαγωγή των δικών
της αγροτικών προϊόντων.

Το αίμα κυλάει
Επί του πεδίου τώρα, ο πόλεμος στην

Ουκρανία μαίνεται χωρίς να διαφαίνεται
κάποια διάθεση για αποκλιμάκωση των
εχθροπραξιών. Τα διεθνή πρακτορεία με-
τέδωσαν ειδήσεις για σφοδρές μάχες γύ-
ρω από τις πόλεις Μπαχμούτ και Αβντιίβ-

κα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός υπουργός
Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ απέρριψε κατη-
γορηματικά τις καταγγελίες περί διαφθο-
ράς σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις για την
επιμελητεία του στρατού της χώρας, συγ-
κεκριμένα περί αγοράς τροφίμων σε υπέ-
ρογκες τιμές. 

Ο Ουκρανός αξιωματούχος θεωρεί ότι ο
στόχος είναι η υπονόμευση της εμπιστο-
σύνης στο υπουργείο Άμυνας και ότι οι

καταγγελίες δεν έχουν καμία βάση στην
πραγματικότητα, υποσχόμενος ταυτόχρο-
να πλήρη διαφάνεια στην έρευνα που ανέ-
φερε ότι διενεργείται.

«Στην πραγματικότητα, πρόκειται για
συνηθισμένο τεχνικό λάθος των προμη-
θευτών», συνέχισε ο κ. Ρέζνικοφ, εξη-
γώντας με αυτόν τον τρόπο την τιμή που
πληρώνει ο ουκρανικός στρατός για να
προμηθεύεται αυγά.

ΟΟ Κιμ εκτελεί
τους λάτρεις
του πορνό
στη Βόρεια Κορέα

Η εσχάτη των ποινών θα επιβάλλε-
ται σε όσους βρεθούν να παρακολου-
θούν πορνό στη Βόρεια Κορέα, σύμ-
φωνα με έκθεση του Κέντρου για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο Κιμ Γιονγκ
Ουν φέρεται να έχει επιστρατεύσει
μυστικές ομάδες που θα εντοπίζουν
τέτοιες παραβάσεις όπως αποκαλύ-
πτει δημοσίευμα της «Daily Mail».
«Αν δεις υλικό με ροζ περιεχόμενο
στη Βόρεια Κορέα, είτε θα σε τιμω-
ρήσουν με ισόβια κάθειρξη είτε θα
σε εκτελέσουν. Η παρακολούθηση
υλικού από τη Νότια Κορέα ή τις ΗΠΑ
θα οδηγήσει σε ποινή κάθειρξης δέ-
κα ετών», αναφέρει φυγάς από τη
Βόρεια Κορέα τον οποίο επικαλείται
η έκθεση. Στην έκθεση αναφέρεται,
τέλος, ότι μια από τις μεθόδους που
χρησιμοποιούν οι ομάδες αυτές είναι
να κόβουν την ηλεκτροδότηση στα
σπίτια όσων θεωρούνται ύποπτοι,
προκειμένου να τους εμποδίσουν να
βγάλουν τα DVD ή τις βιντεοταινίες
από τα μηχανήματα, προκειμένου να
κρύψουν την ενοχή τους. Έχει ενδια-
φέρον, πάντως, η κατάληξη της μαρ-
τυρίας του: 

«Πρώτα ελέγχουν πώς ντύνεσαι.
Μετά τι μουσική ακούς, τι βίντεο βλέ-
πεις, αν έχεις βάψει τα μαλλιά σου.
Δεν μπορείς να κάνεις πάρτι γενε-
θλίων. Λένε ότι δεν πρέπει να έχεις
συγκεντρώσεις και να πίνεις αλκοόλ,
γιατί όταν οι άνθρωποι είναι μεθυσμέ-
νοι θα καταλήξουν να τραγουδήσουν
τραγούδια από τη Νότια Κορέα».
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Καμία διάθεση αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών 
επί ουκρανικού εδάφους 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τουρκίας, της Σουη-
δίας και της Φινλανδίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ ανα-
βλήθηκαν επ’ αόριστον κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας,
δήλωσε πηγή από την Τουρκία στο RIA Novosti. «Κατό-
πιν αιτήματός μας, ο τριμερής μηχανισμός μεταξύ της
Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας ακυρώθηκε
επ’ αόριστον», δήλωσε η τουρκική πηγή στο ρωσικό
πρακτορείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επόμενη συ-
νάντηση στο πλαίσιο του μηχανισμού επρόκειτο να

πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο.
Το απόγευμα του Σαββάτου, στο πλαίσιο διαδηλώσε-

ων έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, ο
Ράσμους Παλουντάν από το ακροδεξιό κόμμα Stram
Kurs έκαψε αντίτυπο του Κορανίου. Η κίνηση αυτή
εξόργισε την τουρκική κυβέρνηση, με το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών να τη χαρακτηρίζει σαφή παρα-
βίαση των υποχρεώσεων του τριμερούς μνημονίου που
υπέγραψε η Σουηδία για την αποτροπή της προπαγάν-

δας τρομοκρατικών οργανώσεων.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Ερντογάν ξεκαθάρισε πως

η Σουηδία «δεν πρέπει να περιμένει υποστήριξη από
την Τουρκία» για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, εκφρά-
ζοντας την οργή του για τη διαδήλωση. Η Άγκυρα
απαιτεί από τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι να σταματή-
σουν να υποστηρίζουν το PKK και να εκδώσουν ακτι-
βιστές που θεωρείται στην Τουρκία ότι εμπλέκονται
στην τρομοκρατία. 

ΝΑΤΟ: Αναβάλλονται επ’ αόριστον οι συνομιλίες Φινλανδίας - Σουηδίας μετά από αίτημα της Τουρκίας
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Λαβρόφ: «Πραγματικός ο πόλεμος 
μεταξύ Ρωσίας και Δύσης»! 



Του Κώστα Kαντούρη

Μ
ε ένα ξέσπασμα βγαλμένο
από αρχαία τραγωδία συνε-
χίστηκε την Τρίτη, για τρίτη
μέρα, η δίκη των δώδεκα νε-

αρών οπαδών που κατηγορούνται για τη
δολοφονική επίθεση με θύμα τον 19χρο-
νο Άλκη Καμπανό και τραυματίες τους
δύο φίλους του. Η μητέρα του άτυχου
παιδιού στην κατάθεσή της προκάλεσε
ανατριχίλα. Γύρισε στους κατηγορούμε-
νους και τους ρώτησε «γιατί τον σκοτώ-
σατε; Έτσι;».

Η γυναίκα, που όλο αυτό το διάστημα
έχει δείξει μεγαλείο ψυχής με τη στάση
της, όπως και ο σύζυγός της, ξεκίνησε την
κατάθεσή της απευθυνόμενη στους ίδιους
τους δώδεκα κατηγορούμενους. «Κοιτάξ-
τε με. Σηκώστε τα κεφάλια σας. Αν είχατε
μια σταγόνα αλήθειας στα λόγια σας, θα με
κοιτάζατε κατάματα. Θα βλέπατε μέσα στα
μάτια μου. Θα βλέπατε τον Άλκη». Ανα-
φέρθηκε στο παιδί της λέγοντας ότι ήταν
υπόδειγμα για όλους και πως δεν δημι-
ούργησε ποτέ πρόβλημα στα σχολικά του
χρόνια, ούτε και τους πρώτους έξι μήνες
που ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.

«Μια κτηνωδία»
«Δεν ήταν δολοφονία αυτό. Ήταν μια

κτηνωδία που πέρασε το δικό μου το παι-
δί», ανέφερε. Μάλιστα, απευθύνθηκε σε
έναν προς έναν τους κατηγορούμενους,
για ορισμένους προσθέτοντας και το
όπλο που κρατούσε, συμπληρώνοντας ότι
η μητέρα τους δεν ζήτησε συγγνώμη από
την οικογένεια του 19χρονου. «Από τις
δώδεκα μάνες καμία δεν ζήτησε συγγνώ-
μη». Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι το
έγκλημα τελέστηκε από όλους τους κα-
τηγορούμενους. «Το έκαναν όλοι μαζί
ταυτόχρονα», είπε.

Νωρίτερα το ίδιο συγκλονιστικός ήταν

και ο πατέρας του 19χρονου, ο οποίος
άνοιξε τον κύκλο των καταθέσεων στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο. «Είχαν σκοπό
όλοι μαζί να σκοτώσουν», είπε χαρακτηρι-
στικά, τονίζοντας ότι «αναζητούσαν αθώα
θύματα», όταν ρωτήθηκε από συνηγόρους
αν ο γιος του ήταν οργανωμένος οπαδός
του Άρη. Ο 59χρονος Αριστείδης Καμπα-
νός μάλιστα μίλησε για οργανωμένο σχέ-
διο «το οποίο στον στρατό ονομάζουμε
επιχείρηση ανορθόδοξου πολέμου».

«Για να ξεκοιλιάζεις»
Μάλιστα, απαρίθμησε τα στάδια αυ-

τού του σχεδίου, όπως το χαρακτήρισε,
και μίλησε για το κοινό σημείο από το
οποίο ξεκίνησαν οι δώδεκα, έναν οπα-
δικό σύνδεσμο, για το γεγονός ότι άφη-
σαν τα κινητά τους εκεί και οι υπόλοιποι
τα απενεργοποίησαν, «στον στρατό το
λέμε σιγή ασυρμάτου», όπως και ότι
χρησιμοποίησαν όλοι όπλα, «το μαχαίρι
Κάραμπιτ είναι για να ξεκοιλιάζεις»,
όπως είπε. Εξέφρασε την αμφιβολία
του αν κάποιοι είχαν διαφορετικό βαθ-
μό συμμετοχής στη δολοφονική επίθε-
ση. «Αν κάποιος ήθελε να κάνει κάτι άλ-
λο, θα αντιδρούσε όταν έβλεπε να χτυ-
πούν τον Άλκη και να φωνάζει “μη με
χτυπάτε άλλο”. Θα συμπεριφερόταν αν-
θρώπινα», σημείωσε.

Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί την
Πέμπτη με την κατάθεση της αδελφής
του 19χρονου και του φίλου του Άλκη που
τραυματίστηκε από το μένος των οπαδών
στην επίθεση που δέχτηκαν. 
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Συνελήφθη για απάτη ο «Μάξιμος Σαράφης», προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης Novartis
Κρατούμενος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ-

τικής βρίσκεται από χθες ο προστατευόμενος μάρτυ-
ρας της υπόθεσης Novartis με την κωδική ονομασία
«Μάξιμος Σαράφης» έπειτα από έρευνα του Τμήματος
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων για υπόθεση
εξαπάτησης επιχειρηματιών με το πρόσχημα της δα-
νειοδότησης υπό ευνοϊκούς όρους. Μαζί του έχουν
συλληφθεί ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται στην
ίδια υπόθεση.

Το κουβάρι της δράσης του συγκεκριμένου κυκλώμα-
τος άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελίες που
έγιναν στην Ασφάλεια για χρηματοοικονομική εταιρεία
παροχής δανείων με έδρα το εξωτερικό. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο «Μάξιμος Σαράφης» και οι άλλοι δύο

συλληφθέντες υπόσχονταν σε επιχειρηματίες ότι μπο-
ρούσαν να τους εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από κε-
φάλαια του εξωτερικού (υπάρχουν αναφορές για το Κα-
τάρ) με ευνοϊκούς όρους. Η εταιρεία που είχαν συστήσει
αναλάμβανε τη μεσολάβηση και τη διεκπεραίωση του
δανείου, ζητώντας ως «έξοδα φακέλου» χρηματικά ποσά
από 5.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του δα-
νείου που ήθελαν οι επιχειρηματίες. Ωστόσο, η εκταμίευ-
ση δεν γίνονταν ποτέ...

Μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί του Τμήματος Προστα-
σίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων έχουν ταυτοποιήσει
την εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 8 περιπτώσεις εξαπά-
τησης επιχειρηματιών, με το συνολικό όφελος της εγ-
κληματικής ομάδας να είναι περίπου 600.000 ευρώ. Για

την υπόθεση θα υπάρξει σήμερα αναλυτική ενημέρωση
από την ΕΛΑΣ.

Ποιος είναι
Ο «Μάξιμος Σαράφης», κατά κόσμον Φ.Δ., υπήρξε

υψηλόβαθμο στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας Novar-
tis, με τον ίδιο πάντως να έχει αρνηθεί κατά το παρελθόν
ότι υπήρξε προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση,
έχοντας καταθέσει ότι πολιτικά πρόσωπα χρηματίζονταν
από την πολυεθνική για να προωθούν τα δικά της σκευά-
σματα. Τελικά, στις αρχές του 2020, η δικογραφία αρχει-
οθετήθηκε στο σκέλος που αφορούσε τα περισσότερα
πολιτικά πρόσωπα, καθώς δεν προέκυψε κανένα στοι-
χείο τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος.

«Κοιτάξτε με στα μάτια,
είμαι η μάνα του Άλκη» 

Σκηνή αρχαίας τραγωδίας το ξέσπασμα της μητέρας 
στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου
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Ώρα της κρίσης για το φονικό «μπάτε, σκύλοι, αλέστε» στην κλινική «Ταξιάρχαι»

Μ
ετά την υπόθεση των fake
news που στήθηκαν από την
Μπάιντα στον Έβρο, το υπουρ-
γείο Μετανάστευσης και Ασύ-

λου θα περνάει πλέον από αυστηρό έλεγχο
τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποί-
ες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές από
το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
οι ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στο επί-
σημο μητρώο του υπουργείου Μετανά-
στευσης θα πρέπει σε σύντομο χρονικό
διάστημα να υποβάλουν τα στοιχεία τους
και τα ποινικά μητρώα των μελών τους. Αν
αυτό δεν συμβεί, τότε οι οργανώσεις και τα
μέλη τους δεν θα μπορούν να έχουν πρό-
σβαση σε δομές και κέντρα φιλοξενίας. 

Αντιδράσεις
Μετά τη σχετική διαρροή της είδησης, οι

επικεφαλής των ΜΚΟ φαίνεται πως αντι-
δρούν έντονα σε αυτό το τελεσίγραφο της
κυβέρνησης. Σύμφωνα με τους ίδιους, εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολο οι μεταφραστές
αλλά και οι εθελοντές τους από το εξωτερι-
κό να λάβουν τα ποινικά τους μητρώα και
να τα καταθέσουν στις ελληνικές Αρχές. 

Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταρά-
κης έθεσε επί τάπητος τον ρόλο που είχαν
συγκεκριμένες ΜΚΟ στα όσα διαδραματί-
στηκαν τον Αύγουστο του 2022 στον Έβρο,
στην υπόθεση των 38 μεταναστών και τον
«θάνατο της μικρής Μαρίας». «Δεν εμπλέ-
κω τον ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση. Σχολιάζω
πως, ενώ γνωρίζει από τις 30 Αυγούστου,
δεν ζητάει συγγνώμη και αναπαράγει την
ίδια ιστορία. Περιμένω από τη ΜΚΟ που
είχε λάβει μέρος μια ανακοίνωση, μια
συγγνώμη. Αυτή η υπόθεση είναι στο Ευ-

ρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Παράλληλα, αν κρίνουν οι
διωκτικές Αρχές πως η Ελλάδα πρέπει να
καταθέσει και άλλα στοιχεία, θα τα δώ-
σουμε. Συμμετέχουμε με το να αποστέλ-
λουμε στοιχεία, δεν συμμετέχουμε ως μέ-
ρος της ανακριτικής διαδικασίας. Τα στοι-
χεία που έχουμε, τα κοινοποιούμε», ανέ-

φερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του.

«Φρένο» στα fake news
Ο κύριος Μηταράκης τόνισε ακόμη: «Το

πολιτικό μήνυμα είναι πως η Ελλάδα θα
συνεχίσει απέναντι σε κάθε πρόκληση και
fake news να φυλάει τα σύνορά της, δεν
αλλάζει πολιτική».

Στο θέμα των ΜΚΟ είχε αναφερθεί πριν
από μία εβδομάδα και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε επι-
σημάνει σε εκδήλωση για τον θετικό απο-
λογισμό του έργου του υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου: «Πρέπει να δούμε
τον ρόλο των ΜΚΟ. Στο εθνικό μητρώο εγ-
κρίθηκαν 81 ΜΚΟ, αλλά απορρίφθηκαν αρ-
κετές. Πρέπει να αποκαλύπτονται όσοι
επωφελούνται με ύποπτα παιχνίδια σε τό-
σο λεπτά ζητήματα. Είναι κάτι που αποκα-
λύφθηκε πρόσφατα, όταν κάποιοι έστησαν
ανθελληνική πλεκτάνη με δήθεν θύματα σε
ελληνικό έδαφος». 

Αυστηρός έλεγχος στις ΜΚΟ για την αποφυγή νέων δυσφημιστικών
ευτράπελων - Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απαιτεί 

πλήρη στοιχεία και ποινικά μητρώα των μελών τους

Από… κόσκινο οι «μικρές Μαρίες» 

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστη-
ρίου Αθηνών αναβίωσε η υπόθεση της ιδιωτι-
κής κλινικής «Ταξιάρχαι» στο Περιστέρι, όπου
λόγω της διάδοσης του κορονοϊού το 2020 έχα-
σαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, ενώ μολύνθηκαν
άλλοι 54.  Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί
προχθές, αλλά πήρε αναβολή. Ο ιδιοκτήτης της
κλινικής και οι γιατροί αντιμετωπίζουν κα-
κουργηματικού τύπου ποινικές διώξεις. Αυτή
ήταν η πρώτη δίκη για τον κορονοϊό, η οποία θα
μπορούσε να οδηγήσει στην ανώτατη ποινή
φυλάκισης, καθώς οι κατηγορούμενοι είναι

αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια κάθειρξη. Ει-
δικότερα, από το άρθρο 285 προβλέπεται ειδι-
κότερα η συγκεκριμένη ποινή, αν οδηγήθηκε
σε θάνατο μεγάλος αριθμός ανθρώπων.

«Έφτασε η στιγμή να αποδοθεί Δικαιοσύνη
από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για
τον θάνατο των 15 συνανθρώπων μας και για τη
μόλυνση 54 τουλάχιστον ατόμων από Covid-19
εξαιτίας της εκ προθέσεως παραβίασης, από
τους κατηγορούμενους, των μέτρων για την
αποτροπή της μεταδοτικής αυτής ασθένειας
καθώς και την εισβολή και διάδοσή της εντός

της συγκεκριμένης κλινικής», δήλωσε η Μαρι-
ζάνα Κίκιρη, δικηγόρος της οικογένειας ενός
εκ των θυμάτων. Στο βούλευμα του Συμβουλί-
ου Πλημμελειοδικών για την υπόθεση υπο-
γραμμίστηκε πως η διεύθυνση της κλινικής,
παράλληλα με την απουσία επιβολής των ανα-
γκαίων μέτρων, όπως η θερμομέτρηση κατά
την είσοδο και ο περιορισμός των προσελεύσε-
ων, επέτρεπε τη λειτουργία και δεύτερης εισό-
δου στην κλινική δίπλα από την κύρια και μάλι-
στα κοντά στις δύο μονάδες τεχνητού νεφρού. 

Μ. Σ. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Θα παραμείνει στη φυλακή
η μάνα της 12χρονης που
βίαζαν στον Κολωνό

Στη φυλακή θα παραμείνει η μητέ-
ρα της 12χρονης, η οποία εμφανίζε-
ται ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα
στην υπόθεση μαστροπείας του παι-
διού της στον Κολωνό. Το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών της Αθήνας απέρ-
ριψε το αίτημα της κατηγορούμενης
για μαστροπεία για αντικατάσταση
της προσωρινής της κράτησης με πε-
ριοριστικούς όρους. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η απόφαση του αρμό-
διου Δικαστικού Συμβουλίου ελήφθη
κατά πλειοψηφία με το σκεπτικό ότι η
37χρονη είναι ύποπτη τέλεσης νέων
αξιόποινων πράξεων στην περίπτωση
που αποφυλακιστεί. Η κατηγορούμε-
νη, η οποία είχε εμφανιστεί ενώπιον
των δικαστών για να στηρίξει το αίτη-
μά της για αποφυλάκιση, κρατείται
στις φυλακές από τον περασμένο
Οκτώβριο. Στην απολογία της η γυναί-
κα δεν είχε καταφέρει να πείσει ανα-
κρίτρια και εισαγγελέα πως δεν είχε
σχέση με τη σοκαριστική υπόθεση
μαστροπείας της κόρης της, με απο-
τέλεσμα να προφυλακιστεί. «Ανα-
γνωρίζω την ευθύνη για το ότι έχασα
τον έλεγχο ενός από τα οκτώ παιδιά
μου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν
είμαι ένοχη για αυτά που με κατηγο-
ρούν», φέρεται να επαναλαμβάνει η
37χρονη, η οποία έχει τη στήριξη των
παιδιών της. Υπενθυμίζεται πως στη
φυλακή έχουν οδηγηθεί δέκα πρό-
σωπα που φέρεται να εμπλέκονται
στην υπόθεση.

Τ
ην αποποίηση των ευθυνών του
κράτους μέσα από ένα πολιτικό
αφήγημα που «στοχοποιούσε»
ως καταπατητές τους κατοίκους

στο Μάτι κατήγγειλαν μέσα από τις μαρ-
τυρίες τους οι άνθρωποι που βίωσαν τον
εφιάλτη και την απώλεια. 

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ακροα-
ματικής διαδικασίας ξεχείλισε η οργή για
την εγκατάλειψη που βίωσαν όταν, όπως
είπαν, αφέθηκαν στην τύχη τους να καούν
σαν τα ποντίκια.

Η ιδιοκτήτρια του οικοπέδου Φράγκου,
όπου βρέθηκαν νεκροί 26 άνθρωποι, χα-
ρακτήρισε χυδαία την επίθεση που δέ-
χτηκαν από την τότε κυβέρνηση.

«Αυτό το αφήγημα, ότι δήθεν οι κάτοι-
κοι φταίνε, δεν αληθεύει. Δεν φταίνε τα
σπίτια, υπήρχαν δίοδοι. Δεν υπήρχε ειδο-
ποίηση από κανέναν, καήκαμε σαν τα
ποντίκια. Είναι άθλιο και χυδαίο να έχου-
με επίθεση από το κράτος σε ανθρώπους
που έχασαν τους δικούς τους και όλη την
περιουσία τους», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά η Αναστασία Φράγκου εμφανώς φορ-
τισμένη και συνέχισε: «Κατηγορηθήκαμε
πανελληνίως σε σύσκεψη υπουργών την
επομένη της φωτιάς για την απώλεια 26

ατόμων που βρέθηκαν απανθρακωμένοι
στην έκτασή μας. Μας κατηγόρησαν ως
καταπατητές. Το σπίτι μου δεν είναι αυ-
θαίρετο και δεν υπήρξαμε ούτε εγώ κατα-
πατήτρια ούτε η οικογένειά μου. Το οικό-
πεδό μας δεν έχει σκαλοπάτια προς τη
θάλασσα με την κλασική έννοια, είναι
σμιλεμένα σκαλοπάτια από τον παππού
μου στους βράχους. Δεν είναι βατά, είναι
γκρεμός. Από εκεί σώθηκαν όσοι σώθη-
καν. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν και οι 26,
διότι τους πρόλαβε το θερμικό κύμα». Η
μάρτυρας κατέθεσε πως η οικογένειά της
άνοιξε την πόρτα του σπιτιού τους και με
αυτό τον τρόπο κατάφεραν να σωθούν
φτάνοντας στη θάλασσα 40 άνθρωποι.

«Τα σπίτια στο Μάτι δεν είναι παραπήγ-
ματα. Όλα είναι τακτοποιημένα και αξιο-
πρεπείς νοικοκυρεμένες κατοικίες. Οι
δρόμοι είναι μεγάλοι. Οι έξοδοι προς τη
θάλασσα είναι πάνω από είκοσι. Δεν ήταν
τα σπίτια και οι δίοδοι που προκάλεσαν
αυτό, αλλά ότι δεν ήρθε κανείς να μας σώ-
σει», σημείωσε στην κατάθεσή της και η
καθηγήτρια χημικός Σουμέλα Χατζηλα-
ζαρίδου, η οποία πάλευε για έξι ώρες με
τα κύματα και τελικά τη βοήθησαν Αιγύ-
πτιοι ψαράδες.

«Καήκαμε σαν ποντίκια
και το κράτος μάς
έλεγε καταπατητές»

Νέα ξεσπάσματα οργής κατά της τότε κυβέρνησης, 
η οποία είχε ρίξει  την ευθύνη για τη φονική πυρκαγιά 

στο Μάτι στους χαροκαμένους κατοίκους

Άγριο ξύλο
στη Νέα Ιωνία από
«άγουρη συμμορία»

Με τρόπο που θυμίζει συμμορία
και με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός
ενηλίκου έδρασαν οι τουλάχιστον
δέκα κουκουλοφόροι που το μεση-
μέρι της Δευτέρας σκόρπισαν τον
τρόμο στους μαθητές του 7ου Γυμνα-
σίου και του 5ου Λυκείου Νέας Ιω-
νίας με την ενέδρα που έστησαν έξω
από το συστεγαζόμενο σχολείο. Αυτό
που σοκάρει ακόμη περισσότερο εί-
ναι πως την περασμένη Παρασκευή
τουλάχιστον 4 εξωσχολικοί είχαν
μπει στην αίθουσα εκδηλώσεων του
λυκείου, εντόπισαν έναν 17χρονο μα-
θητή και τον χτύπησαν στο πρόσωπο,
με αποτέλεσμα αυτός να ζαλιστεί και
να χάσει τις αισθήσεις του. Το γεγο-
νός ότι έγινε καταγγελία στην ΕΛΑΣ
είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα των 4
εξωσχολικών να... ενισχυθεί με του-
λάχιστον ακόμη 6 άτομα και το μεση-
μέρι της Δευτέρας να στήσει ενέδρα
έξω από την πόρτα του σχολικού
συγκροτήματος.

Καθώς έβγαιναν από την πόρτα οι
μαθητές του γυμνασίου και του λυ-
κείου, η συμμορία, που φορούσε full
face ή μάσκες για τον κορονοϊό και
σκουφιά, άρχισε να επιτίθεται λεκτι-
κά και σωματικά σε διάφορα παιδιά.
Ένας 15χρονος δέχτηκε γροθιές στο
σαγόνι και το πρόσωπο, ένας 17χρο-
νος κουτουλιά στο κεφάλι και γροθιά
στο δεξί μάτι, ο οποίος στην προσπά-
θειά του να διαφύγει βγήκε στη μέση
του δρόμου και χτυπήθηκε από διερ-
χόμενο ΙΧ αυτοκίνητο (ευτυχώς χω-
ρίς να τραυματιστεί σοβαρά). Μόλις
αντιλήφθηκαν ότι έχει ειδοποιηθεί η
ΕΛΑΣ έγιναν καπνός. Από τις κάμε-
ρες ασφαλείας εντοπίστηκε και συ-
νελήφθησαν τρία μέλη της συμμο-
ρίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν
ότι ετοιμάζονται και άλλες συλλή-
ψεις. Ανάμεσα στους εμπλεκόμε-
νους είναι και ένας 20χρονος, ενώ το
σύνολο των δραστών έχει αλβανική
καταγωγή. 

Κώστας Παπαδόπουλος
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Ε
πιδείνωση του καιρού σημειώθηκε
χθες το βράδυ, με τους ειδικούς
μετεωρολόγους να προειδοποιούν
ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν τις

επόμενες μέρες και θα κοπάσουν το ερχόμε-
νο Σάββατο. Σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο
που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεω-
ρολογική Υπηρεσία, από σήμερα το βράδυ θα
έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχι-
κά στα δυτικά, κεντρικά και νότια, που βαθ-
μιαία θα επεκταθούν προς τα βορειοανατολι-
κά. Χιονοπτώσεις θα καταγραφούν στα κεν-
τρικά και βόρεια ορεινά, καθώς και στα βό-
ρεια ημιορεινά, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα
είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, με τη θερμοκρα-
σία να σημειώνει σημαντική πτώση.

Από την Ιταλία
Όπως έγραψε χθες σε εκτενή ανάρτησή

του στο Facebook ο μετεωρολόγος Κλέαρ-
χος Μαρουσάκης «δύο επανωτές κακοκαι-
ρίες αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας τα
επόμενα 24ωρα, ικανές να προκαλέσουν
σημαντικά προβλήματα». «Πολική αέρια μά-
ζα στη μέση ατμόσφαιρα (περίπου 5,5 χιλιό-
μετρα πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασ-
σας), εγκλωβισμένη εδώ και αρκετές μέρες
στην περιοχή της Ιταλίας, προκαλεί διαδοχι-
κά κύματα κακοκαιριών, καθώς αυτή στρο-
βιλίζεται γύρω από τον εαυτό της. Δύο επα-
νωτές κακοκαιρίες αναμένεται να πλήξουν
τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα (Τετάρτη
βράδυ με Σάββατο πρωί - μεσημέρι), ικανές
να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά στην πρόγνωσή
του ο γνωστός μετεωρολόγος και συνέχισε:

«Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των κυμά-
των κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές
και καταιγίδες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακό-
μη και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεν-
τρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, οι τοπικά
θυελλώδεις άνεμοι, καθώς και η πτώση της
θερμοκρασίας ιδιαίτερα από τη Θεσσαλία
και βορειότερα. Πρόκειται για μια “μπάλα

πολικού αέρα”, η οποία είναι εγκλωβισμένη
ανάμεσα σε ατμοσφαιρικά βουνά και προ-
σπαθεί να εκτονωθεί».

Σε δύο φάσεις
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά

στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μαρουσάκης,
η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» σε δύο φάσεις

τη χώρα μας. «Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει
από αύριο (σ.σ.: σήμερα) το απόγευμα από τα
δυτικά προς τα ανατολικά και μέχρι αργά το
βράδυ της Πέμπτης θα τείνει να ολοκληρώ-
σει τη δράση της προς τα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει
προς τα ξημερώματα της Παρασκευής και
από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά
και μέχρι το πρωί και μεσημέρι του Σαββά-
του θα τείνει να ολοκληρώσει τη δράση της
προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα
βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα»,
έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook.

Έρχεται πολική κακοκαιρία με χιόνια, θύελλες και καταρρακτώδεις
βροχές από σήμερα μέχρι το Σάββατο

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν από
βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις στον Δήμο
Αλμωπίας στην Πέλλα, με τον δήμαρχο Χρή-
στο Μπάτση να συγκαλεί το Συντονιστικό Τοπι-
κό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Μπάτσης έκανε λόγο για «πρωτόγνωρη
κακοκαιρία» και πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία κάτοικοι συγκρίνουν την ένταση των
φαινομένων με την πλημμύρα του 1979, κατά
την οποία υπήρχαν και ανθρώπινες απώλειες.
Όπως έγινε γνωστό, ζημιές προκλήθηκαν σε
καταστήματα και υπόγεια στην κεντρική πλα-
τεία της Αριδαίας, στο γήπεδο του Αλμωπού
και σε χωράφια, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε
σε αρκετά σημεία στον δήμο. Συνολικά 83 άτο-

μα κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για
άντληση υδάτων, με τους πυροσβέστες να
επεμβαίνουν σε 22 περιπτώσεις. Οι οδοί Αγίου
Δημητρίου και Αγίου Νικάνδρου σκεπάστηκαν
από τα νερά, καθιστώντας επικίνδυνη οποι-
αδήποτε διέλευση από οχήματα και πεζούς.
Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η καταγραφή
ζημιών από τον δήμο, εφόσον κοπάσει η κακο-
καιρία, ενώ θα αρχίσει και η διαδικασία για να
χορηγηθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Όλα τα σχολεία έμειναν κλειστά στον Δήμο
Αλμωπίας τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην
Αριδαία βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας και
ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης.
«Είδα την καταστροφή, μίλησα με πολίτες

και καταστηματάρχες, τον δήμαρχο και τον
αντιπεριφερειάρχη. Δυστυχώς το φαινόμενο
είναι ακόμη σε ένταση. Επικοινώνησα ήδη
με τον υφυπουργό, υπεύθυνο για την Κρατι-
κή Αρωγή, Χρήστο Τριαντόπουλο. Ζήτησα να
γίνει άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών
για την καταγραφή όλων των ζημιών», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Προβλήματα παρατη-
ρήθηκαν και στην Πιερία, όπου η κυκλοφο-
ρία των οχημάτων σε δύο σημεία διακόπηκε.
Συγκεκριμένα, στο 12ο χιλιόμετρο της επαρ-
χιακής οδού Κονταριώτισσας - Αγίου Σπυρί-
δωνα και στο 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής
οδού Κατερίνης - Κονταριώτισσας.

Μ.Σ.  

Πλημμύρες, ζημιές και κλειστά σχολεία στην Αριδαία που έγινε... Βενετία

«Χιονόμπαλα» εφιάλτης!

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ισχυρές καταιγίδες
στην Αθήνα

Σύμφωνα με τα τελευταία προ-
γνωστικά δεδομένα, επικίνδυνες
καταιγίδες στην Αττική αναμένον-
ται από το μεσημέρι της Πέμπτης
με κορύφωση των φαινομένων κα-
τά τις απογευματινές ώρες. Από τις
8 το βράδυ όμως τα φαινόμενα
εξασθενούν.
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Ποιο είναι
το ελιξίριο
που τρέλανε
τους Ιάπωνες

Σ
τον Πλατύκαμπο Θεσσαλίας αναμένεται τους επό-
μενους μήνες αντιπροσωπεία του ιαπωνικού κο-
λοσσού Wakunaga, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον να επενδύσει στην περιοχή και να δημιουργή-

σει μονάδα μεταποίησης σκόρδου. Αυτό τονίζει, μιλώντας
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκούτσης, υπογραμμίζοντας χα-
ρακτηριστικά: «Επί τρία χρόνια η ποικιλία σκόρδου που
καλλιεργούν οι 15 αγρότες του συνεταιρισμού στην περιο-
χή περνά με... άριστα τις εξετάσεις στα εργαστήρια του ια-
πωνικού κολοσσού και αφού πλέον πείσαμε ότι η υψηλή
ποιότητα του προϊόντος μας “δεν έτυχε, αλλά πέτυχε”, ήρ-
θε η ώρα να πάμε τη συνεργασία μας βήματα παραπέρα».

Συγκεκριμένα, από το 2020 οι Ιάπωνες παίρνουν δείγ-
ματα από τα σκόρδα της περιοχής και αναλύουν τα συστα-
τικά του εκχυλίσματος. «Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του σκόρδου Πλατυκάμπου είναι
κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο», εξηγεί ο ίδιος.

Ερωτώμενος για το ύψος της επένδυσης αλλά και το πό-
τε αναμένεται να μπει σε γραμμή αφετηρίας η δημιουργία
της μονάδας μεταποίησης σκόρδου, ο κ. Κουκούτσης ση-
μειώνει ότι «όλα αυτά, όπως και άλλα περισσότερα, θα ξε-
κινήσουν να συζητιούνται με την πρώτη ευκαιρία που θα
βρεθούμε από κοντά».

Υπενθυμίζεται ότι η αρχή της επαφής των δύο προανα-
φερόμενων μερών έγινε με τις αναλύσεις που πραγματο-
ποίησε στο εργαστήριό του ο καθηγητής Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Κουρέτας.

«Είναι αυτές οι αναλύσεις του καθηγητή που προ-
σέλκυσαν το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, οι οποίοι
χρησιμοποιούν το εκχύλισμα του σκόρδου για φαρ-
μακευτικούς σκοπούς και για την παραγωγή συμ-
πληρωμάτων διατροφής», τονίζει ο κ. Κουκούτσης.

Μια ποικιλία που πάει για ΠΟΠ 
και μετρά 200 χρόνια ζωής

Οι 15 καλλιεργητές του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Πλατυκάμπου καλλιεργούν σε 250 στρέμμα-

τα την ποικιλία σκόρδου που μαγνήτισε το ενδιαφέρον των
Ιαπώνων και φέρει πλέον την επωνυμία «eNtopio», ενώ
παράγεται στην περιοχή για περισσότερα από 200 χρόνια,
σύμφωνα με τον κ. Κουκούτση. Σε ετήσια βάση υπολογίζε-
ται ότι το στρέμμα δίνει έναν τόνο σκόρδο, ενώ το κόστος
παραγωγής διαμορφώνεται σε 1.300 ευρώ/στρέμμα, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλα-
τυκάμπου.

Πρόκειται «για μια απαιτητική ποικιλία σκόρδου, με το
ρίσκο να καταγράφεται υψηλό σε ό,τι αφορά την καλλιέρ-
γειά της, αφού είναι ευάλωτη απέναντι στις ασθένειες»,
επισημαίνει ο κ. Κουκούτσης, προσθέτοντας ότι «πραγμα-
τικά οι καλλιεργητές είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί και μεθο-
δικοί σε ό,τι αφορά τη φροντίδα της καλλιέργειάς τους. Και
είναι αυτή η ιδιαίτερη φροντίδα τους που τοποθέτησε το

προϊόν στο βάθρο που του αξίζει», τονίζει.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας των παραγωγών να θωρα-

κίσουν το προϊόν τους, ο κ. Κουκούτσης γνωστοποιεί ότι
«μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες κατατίθεται στην Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας ο σχετικός φάκελος ώστε το eNtopio
να λάβει τη σήμανση ΠΟΠ προϊόντος».

Ο συνεταιρισμός αριθμεί συνολικά 120 μέλη και, εκτός
του σκόρδου, τα μέλη του καλλιεργούν σιτηρά και βαμβάκι.

Η ιστορία της Wakunaga
Η ιστορία της Wakunaga ξεκίνησε από το όραμα ενός Ιά-

πωνα τραπεζίτη ο οποίος πίστευε ότι οι φαρμακευτικές
εταιρείες πρέπει να αφοσιωθούν στην έρευνα και την ανά-
πτυξη προϊόντων που θα βελτιώνουν και θα υποστηρίζουν
την καλή υγεία.

Ήταν το 1955 όταν ο Ουακουνάγκα ίδρυσε την ομώνυμη
φαρμακευτική εταιρεία στην Οσάκα της Ιαπωνίας και αμέ-
σως μετά με τον Γερμανό ακαδημαϊκό δρα Σνελ ανέπτυξε
μια μοναδική διαδικασία, μέσω της οποίας όχι μόνο εξα-
φανιζόταν η έντονη οσμή του βοτάνου αλλά ενισχύονταν
επίσης οι ευεργετικές ενώσεις που ευθύνονται για τα οφέ-
λη του σκόρδου στην υγεία.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών το συμπλήρωμα
κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα σε όλη την Ιαπωνία. Περί-
που δύο δεκαετίες μετά, η εταιρεία με έδρα τη Χαβάη άρ-
χισε να δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ προωθώντας τα προ-
ϊόντα με την επωνυμία «Kyolic».

Το σκεύασμα με το «παλαιωμένο εκχύλισμα
σκόρδου», που, όπως όλα δείχνουν, αναμένε-
ται να παραχθεί στη νέα επένδυση της ιαπωνι-
κής εταιρείας στον Πλατύκαμπο Θεσσαλίας,
αποτελεί το best seller συμπλήρωμα διατρο-
φής της Wakunaga, με τα οφέλη για την υγεία,
όπως τονίζει η ίδια, να είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κά και να αφορούν την υποστήριξη του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, την καρδιαγγειακή
υγεία, την κυκλοφορία του αίματος, το εντερι-
κό μικροβίωμα αλλά και τη μείωση των παρα-
γόντων κινδύνου για την εκδήλωση διαβήτη.

Ο ιαπωνικός κολοσσός Wakunaga
εκδήλωσε ενδιαφέρον να επενδύσει 
στο σκόρδο Πλατυκάμπου Θεσσαλίας 

- Τι λέει ο πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Γιάννης Κουκούτσης -

Ποια είναι τα οφέλη στην υγεία

Οι Ιάπωνες σε επιτόπια επίσκεψη στις καλλιέργειες του συνεταιρισμού 
των παραγωγών σκόρδου στον Πλατύκαμπο Θεσσαλίας
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2ο Forum - «Ο δεκάλογος σωτηρίας των δασών μας»

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Ο ΣΠΑΥ συνδιαμορφώνει 
την περιβαλλοντική ατζέντα 

Σ
τη συμβολή του Συνδέσμου για την Προστα-
σία και την Ανάπτυξη Υμηττού (ΣΠΑΥ) στη
συνδιαμόρφωση της περιβαλλοντικής

ατζέντας της επόμενης ημέρας αναφέρθηκε ο πρό-
εδρος του συνδέσμου και δήμαρχος Ελληνικού-
Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος εγκαινιά-
ζοντας τις εργασίες του 2ου Forum του ΣΠΑΥ με
θέμα «Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας - Η
επόμενη ημέρα». Ο κ. Κωνσταντάτος υπενθύμισε
ότι το 1ο forum κατέληξε σε δέκα προτάσεις για την
προστασία και την ανάπτυξη των δασών της χώρας,
αναγνωρίζοντας ότι αρκετές από αυτές υιοθετήθη-
καν από την κυβέρνηση και ήδη βρίσκονται σε φά-
ση υλοποίησης. Αμέσως μετά, ο κ. Κωνσταντάτος
παρουσίασε το πρωτοποριακό σύστημα προστα-
σίας του Υμηττού «Smart Υμηττός» που έχει ανα-
πτύξει τα τελευταία χρόνια ο σύνδεσμος, κάνοντας
γνωστό πως ήδη έχει ξεκινήσει να μεταλαμπαδεύει
τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία σε άλλους συνδέ-
σμους και δήμους της χώρας. 

Χρήστος Στυλιανίδης: «Πολυεργαλείο 
το “Smart Υμηττός”» 

O υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης στον χαιρετισμό
που απηύθυνε στην έναρξη των εργασιών του fo-
rum έκανε σαφές: «Δεν υπάρχει Πολιτική Προστα-
σία δίχως Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ξεχωριστά ανα-
φέρθηκε στο καινοτόμο σχέδιο του ΣΠΑΥ «Smart
Υμηττός» που όπως είπε αποτελεί «απαύγασμα της
σύγχρονης αντίληψης για το πώς η τεχνολογία βοη-

θάει την Πολιτική Προστασία». «Είναι πολυεργα-
λείο. Χρειάζεται εκπαιδευμένους ανθρώπους για
να το αξιοποιήσουν», τόνισε και πρόσθεσε ότι θα
πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το Συντονιστικό
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Στέλιος Πέτσας: «Συντονισμένο σχέδιο 
απέναντι στην κλιματική κρίση»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας αναφέρθηκε στις δράσεις που έχει προχω-
ρήσει το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να συνδρά-
μει στο έργο του ΣΠΑΥ, υποστηρίζοντας πως «για
πρώτη φορά έχει γίνει μια προσπάθεια συντονισμέ-
νου σχεδίου, ώστε να φέρουμε τα καλύτερα αποτε-
λέσματα απέναντι σε μια κλιματική κρίση που μας
βασανίζει πολύ».

Γιώργος Αμυράς: «Μήτρα 
βιοποικιλότητας ο Υμηττός»

Στη συνεργασία του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε
όσα πρόκειται να γίνουν από εδώ και πέρα στον
Υμηττό αναφέρθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, αποκαλύπτοντας:
«Ο ΣΠΑΥ είχε έτοιμη μελέτη και αμέσως υπογρά-
ψαμε μνημόνιο συνεργασίας για να μπούμε και να
καθαρίσουμε τον Υμηττό. Καθαρίσαμε μια έκταση
2,5 χιλιάδων στρεμμάτων, βγάλαμε τη συσσωρευ-
μένη καύσιμη ύλη με τη βοήθεια και εποπτεία του
δασαρχείου και των υπαλλήλων του δασαρχείου
μας αλλά και του ΣΠΑΥ. Διανοίξαμε 90 χιλιόμετρα
δασικών δρόμων. Απομακρύναμε αυθαίρετες κα-
τασκευές και τακτοποιήσαμε και τα πυροφυλάκια».

Γιώργος  Πατούλης: «Master plan 
για την κλιματική κρίση»

Στην ανάγκη θωράκισης του Υμηττού μπροστά
στην κλιματική κρίση αναφέρθηκε ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Όπως είπε, είναι

Σε ποιον δήμο της Αττι-
κής, προς τα βόρεια της

Αθήνας, η αντιπολίτευση κα-
ταγγέλλει τη δημοτική αρχή ότι
δίνει απευθείας αναθέσεις σε
εταιρείες συμφερόντων δημοτι-
κών συμβούλων της; Δεν είναι
μόνο η γενική καταγγελία ότι έχει
«ξεχειλώσει» τη δυνατότητα για
απευθείας αναθέσεις, αλλά φέ-
ρεται να έχει αναθέσει πρόσφατα
έργο επίβλεψης σε τέτοια εται-
ρεία για έργο που γίνεται στην πό-
λη αλλά δεν το κατασκευάζει ο
δήμος αλλά άλλος φορέας!  

«Ανάσα» με την παράταση 
Με ανακούφιση υποδέχθηκαν οι δήμαρχοι της χώρας

την ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για τετράμηνη παρά-
ταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, καθώς
δίνεται χρόνος να βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα της
έλλειψης προσωπικού στους δήμους τους. Θυμίζουμε
ότι η παράταση του προγράμματος είχε ζητηθεί επανει-
λημμένως από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπα-
στεργίου, που σε πρόσφατη επιστολή του προς τον
υπουργό τόνιζε ότι «είναι απαίτηση του κόσμου της Αυ-
τοδιοίκησης για διατήρηση του Προγράμματος Κοινω-
φελούς Εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν και το
2023, μια δύσκολη χρονιά με πολλαπλές εκλογές, οι
ανάγκες των δήμων και των δημοτών».

μεγάλη η ανάγκη να προστατευτεί αλλά και να ανα-
δειχθεί ο Υμηττός, καθώς η περιβαλλοντική του
αξία είναι τεράστια. Επιπλέον τόνισε ότι η Περιφέ-
ρεια Αττικής μέσω του ΕΚΠΑ και του Αστεροσκο-
πείου Αθηνών έβγαλε σχέδιο για το master plan για
τα σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν, καθώς
επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής κρί-
σης. «Το master plan βρίσκεται ήδη στη δυνατότητα
όλων να το επεξεργαστούν και να κάνουν τις στρα-
τηγικές τους. Στο πλαίσιο το δικό μας είναι να δημι-
ουργήσουμε μελέτες για να κάνουμε σημαντικά έρ-
γα στους 11 δήμους για την καλύτερη θωράκιση και
ανθεκτικότητα», τόνισε.



ΜΜεγάλος εκνευρισμός
Θα γίνει τελικά αυτό το Σαββατοκύριακο η

Κεντρική Επιτροπή; Θα ανακοινωθούν τα ψη-
φοδέλτια; Θα κληθούν οι υποψήφιοι να δώσουν
το «παρών»; Να βγάλουν εισιτήρια; Να κλεί-
σουν ξενοδοχείο; Είναι μερικά από τα ερωτή-
ματα υποψήφιων βουλευτών στη Θεσσαλονίκη
που περιμένουν το πράσινο φως από τη Χαριλά-
ου Τρικούπη. Αν συνυπολογίσουμε ότι περιμέ-
νουν οι… κάρτες στα κουτιά από τον Δεκέμ-
βριο, ο εκνευρισμός πια είναι πολύ μεγάλος. 

Προεκλογικό παιχνίδι
Κόσμος αποχωρεί καθημερινά από τα ψηφο-

δέλτια του ΠΑΣΟΚ και αναρωτιούνται και στη
Θεσσαλονίκη αν θα έχουμε αντίστοιχες αποχω-
ρήσεις. Η στήλη εκτιμά ότι αν υπάρξει αποχώρη-
ση, δεν θα είναι για διαφωνίες με την τακτική της
ηγεσίας αλλά για το πώς διαμορφώνεται το προ-
εκλογικό παιχνίδι.

Τσάκωσαν «Spider-Man» που σκαρφάλωσε
σε μπαλκόνι και έκλεψε ποδήλατο 

Α
στυνομικοί της Θεσσαλονίκης το τελευταίο
24ωρο σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος επτά
ατόμων για κλοπές. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί

του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου σχημάτι-
σαν δικογραφίες σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και
43 ετών, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική
έρευνα εισήλθαν εντός πρατηρίου υγρών καυσίμων και
με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν το χρηματικό
ποσό των 50 ευρώ.

Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονου
ημεδαπού, που αναρριχήθηκε σε μπαλκόνι διαμερίσμα-
τος πρώτου ορόφου και αφαίρεσε ένα ποδήλατο, αλλά
και σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 30 και 37 ετών (άν-
τρας - γυναίκα αντίστοιχα), καθώς σε δύο περιπτώσεις
αφαίρεσαν με τη μέθοδο του εναγκαλισμού δύο χρυσές

αλυσίδες με σταυρό. Δικογραφία σχημάτισαν οι αστυνο-
μικοί σε βάρος 23χρονου ημεδαπού, καθώς όπως προ-
έκυψε από την αστυνομική έρευνα, διέρρηξε μπαλκονό-
πορτα οικίας και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 7.000
ευρώ και κοσμήματα.

Τέλος, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Παύλου
Μελά σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 32χρονου ημε-
δαπού, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική
έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Απριλίου
2022 έως αρχές Ιουνίου του ίδιου έτους, αναρτώντας αγ-
γελίες πώλησης αντικειμένων στο διαδίκτυο, απέσπασε
σε τρεις περιπτώσεις χρηματικά ποσά χωρίς να παραδί-
δει τα προς πώληση αντικείμενα (παιχνιδομηχανές και
έπιπλο). Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις
αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

«Τι Ζέρβας, τι Πέγκας». Ένα σλόγκαν που κυκλοφο-
ρεί αναφορικά με τις υποψηφιότητες στον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης.

Πολλοί είναι αυτοί που συγκρίνουν τους δύο άν-
δρες θεωρώντας πως έχουν πολλά κοινά και ομοιότη-

τες μεταξύ τους. Παιδιά του Γιάννη Μπουτάρη, στο
ίδιο ψηφοδέλτιο, με την ίδια πορεία ως αντιδήμαρχοι,
με πολλές προσωπικές φιλοδοξίες. Ίσως να θυμίζουν
και τους στίχους ενός τραγουδιού: «Από την Κική κι
από την Κοκό ποια να διαλέξω;». 

Κάνει σουξέ το σλόγκαν «τι Ζέρβας, τι… Πέγκας»

Briefing μετά από έναν 
μήνα στον Λευκό Πύργο 

Κάτι περισσότερο από έναν μήνα είχε να ανε-
βεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θεσσαλονί-
κη. Λίγο οι διακοπές των Χριστουγέννων, λίγο τα
ταξίδια του πρωθυπουργού στο εξωτερικό, πή-
γαν την ενημέρωση των Θεσσαλονικέων πολιτι-
κών συντακτών προς τα πίσω. Ωστόσο το σημερι-
νό κυβερνητικό briefing του Γιάννη Οικονόμου
θα γίνει από την πόλη μας. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξενύχτησε 
ο Βασιλειάδης 
ελέω καιρού 
Μάτι δεν έκλεισε όλη τη νύχτα ο Λά-
κης Βασιλειάδης. Ο βουλευτής Πέλ-
λας της ΝΔ φόρεσε το αδιάβροχό
του και μαζί με κλιμάκια της Πυρο-
σβεστικής και της ΕΜΟΔΕ βρέθηκε
κοντά σε πολίτες των οποίων τα σπί-
τια και οι επιχειρήσεις πλημμύρι-
σαν. Τα καιρικά φαινόμενα ήταν έν-
τονα και ήδη ο βουλευτής Πέλλας
έχει κάνει όλα τα απαραίτητα τηλέ-
φωνα στους αρμόδιους υπουργούς,
ώστε δήμοι του νομού να κηρυχθούν
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
άμεσα να γίνει η εκτίμηση και απο-
κατάσταση των ζημιών.

Επισημοποιεί 
την κάθοδό του 
ο Αταμιάν
Πανέτοιμος να ανακοινώσει
επίσημα υποψηφιότητα για
τον Δήμο Ωραιοκάστρου φαί-
νεται πως είναι ο Πέτρος
Αταμιάν. Ο πρώην αντιδή-
μαρχος έχει αποφασίσει να
ριχτεί στη μάχη και να διεκ-
δικήσει τον δήμο κόντρα
στον Παντελή Τσακίρη.
Απλώς απομένουν κάποιες
τελευταίες λεπτομέρειες… 

Η χρονιά του… Παπά
Φαίνεται πως σιγά σιγά ανοίγει η τύχη του
Φάνη Παπά… Δεν το λέμε εμείς αλλά η βασι-
λόπιτα που έκοψαν τα ΚΑΠΗ του Πενταλό-
φου, καθώς στο κομμάτι του ήταν το φλουρί!
Ο Φάνης Πάπας, ο οποίος για ελάχιστες ψή-
φους βρέθηκε εκτός Βουλής στις προηγού-
μενες εκλογές, θα δώσει ξανά τη μάχη του
σταυρού στη Β’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ και
αν κρίνουμε από τον κόσμο που έχει στις εκ-
δηλώσεις του, ανεβαίνουν συνεχώς οι μετο-
χές του. Όσο για την τύχη… αυτή δεν έβλαψε
κανέναν!

Δυνατές προσθήκες στο ψηφοδέλτιο του
Γιώργου Λίλτση για τη διεκδίκηση του Δήμου
Παύλου Μελά. Στην οικογένεια της παράταξης
«Ανατροπή» εντάχθηκαν η δημοσιογράφος Ελέ-
νη Καμπάκη και ο προπονητής της Εθνικής Ελ-
λάδας τάε κβον ντο Θεόδωρος Δημητρακάκης.
Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ ενόψει της με-
γάλης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στα
μέσα Φεβρουαρίου και που κατά τη διάρκειά της
θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι του συνδυασμού.

Ενισχύεται η παράταξη 
του Γιώργου Λίλτση
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η ρύθμιση χρεών σε 120 δό-
σεις, αλλά και την παροχή
κινήτρων για ευνοϊκό κλεί-
σιμο υποθέσεων στο πλαί-

σιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού,
προωθεί η κυβέρνηση. 

Ήδη, το υπουργείο Οικονομικών
έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό
με εντολή του πρωθυπουργού την εκ-
πόνηση σχεδίου ευνοϊκής ρύθμισης
οφειλών προς την Εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, ενώ
στο πλαίσιο του εξωδικα-
στικού συμβιβασμού θα
υπάρξουν μείωση
επιτοκίων και δια-
γραφή οφειλών για
όσους τηρούν τους
όρους της ρύθμισης. 

Εξωδικαστικός
συμβιβασμός

Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, ο εξωδικαστικός συμβιβα-
σμός παρουσιάζει αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση. Σύμφωνα με την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, χιλιάδες αιτήσεις παραμένουν
αναξιοποίητες στα συρτάρια, ενώ ένας
πολύ μικρός αριθμός φυσικών προσώ-
πων και επιχειρήσεων καταφέρνει να
ενταχθεί στις ρυθμίσεις. Επιπλέον, πο-
λύ σοβαρό εμπόδιο αποτελεί η κεφα-
λαιοποίηση τόκων, προστίμων και προ-
σαυξήσεων, με αποτέλεσμα ο οφειλέ-

της να θεωρεί μάταιη οποι-
αδήποτε προσπάθεια ρύθ-

μισης του χρέους του και να
εγκαταλείπει την προσπάθεια,

περιμένοντας το μοιραίο… 

Βραχνάς το υψηλό επιτόκιο
Από την άλλη πλευρά, μεγάλο βρα-

χνά αποτελεί το υψηλό επιτόκιο, το
οποίο κινείται στο 5%, και έτσι ο οφει-
λέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το
ποσό των τόκων που κεφαλαιοποι-
ούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
υπουργείο Οικονομικών, στην τελική
ευθεία προς τις εκλογές, προσανατο-
λίζεται στη μείωση του επιτοκίου στο
3%, προκειμένου να καταστήσει πιο
ελκυστική τη ρύθμιση του εξωδικα-
στικού. Ειδικά όσοι έχουν ενταχθεί

στη ρύθμιση των 240 δόσεων διαπι-
στώνουν με… τρόμο ότι το ποσό που
καλούνται να πληρώσουν στο τέλος
της ρύθμισης μπορεί να είναι και τρι-
πλάσιο από το αρχικό! Εκεί εντοπίζε-
ται το μεγάλο πρόβλημα και για τον
λόγο αυτό η διαδικασία καρκινοβατεί,
αφού οι οφειλέτες απογοητεύονται
και συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν
να εξοφλήσουν ένα τέτοιο υπέρογκο
χρέος, ακόμη και σε βάθος 20 ετών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην έν-
ταξη των οφειλών στον εξωδικαστικό
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επι-
χειρηματίες, οι οποίοι με υπομνήματά
τους έχουν ζητήσει από την κυβέρνη-
ση μια «διαχειρίσιμη ρύθμιση», κα-
θώς σε διαφορετική περίπτωση ελλο-
χεύει ο «ξαφνικός θάνατος» για τις

επιχειρήσεις. Επιπλέον, δεν αρκεί μό-
νο μια δραστική μείωση του επιτοκίου,
αλλά και μία γενναία διαγραφή προ-
σαυξήσεων, προκειμένου να εξυπη-
ρετηθεί η ρύθμιση. 

Γενναίο «κούρεμα»
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανε-

ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο
ΕΦΚΑ, οι τράπεζες και τα funds δεν
είναι αντίθετα σε ένα γενναίο «κούρε-
μα» οφειλών, εφόσον εισπράξουν
«ζεστό» χρήμα γρήγορα και σε λιγότε-
ρες δόσεις, ενώ με βάση αυτό το πλά-
νο γίνονται και οι συζητήσεις με το
υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται
ότι μέσω του εξωδικαστικού συμβιβα-
σμού μπορεί να γίνει συνολική ρύθμι-
ση οφειλών προς τις τράπεζες για 25
χρόνια (300 δόσεις) ή σε 30 χρόνια
(360 δόσεις) όταν υπάρχουν εμπράγ-
ματες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις επί
ακινήτων. 

Στη… γύρα έχει βγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλη-
σης, προκειμένου να βρει επιπλέον 5.852 ανέργους, οι
οποίοι θα προσφέρουν Κοινωφελή Εργασία σε περι-
φέρειες και δήμους με βασικό μισθό 713 ευρώ, ο οποί-
ος θα αυξηθεί, όμως, κοντά στα 770 ευρώ από την 1η
Απριλίου. 
Η παράταση των 4 μηνών που έδωσε το υπουργείο Ερ-
γασίας για την «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000
άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες Υπουργείων και

άλλους φορείς» στοχεύει στο κλείσιμο της λίστας με
το δέλεαρ του υψηλότερου βασικού μισθού για εργα-
σία 8 μηνών. Η πρόσθετη χρηματοδότηση, σύμφωνα
με όσα έχει ανακοινώσει ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης, ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ. Για τις
25.000 θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα
εμφανίστηκαν 19.148 ενδιαφερόμενοι και ως εκ τού-
του κρίθηκε επιβεβλημένη η χρηματοδότηση για την
παράταση.
Υπενθυμίζεται ότι στόχος του τρέχοντος προγράμμα-
τος κοινωφελούς εργασίας που χρηματοδοτείται από

το ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέρ-
γων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυ-
σμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλει-
σμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προ-
σόντα). Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανα-
βάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων,
ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά τη διαδι-
κασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας, αλλά και να
διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικότερων και αποτελε-
σματικότερων υπηρεσιών στους δήμους και τις περι-
φέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η ΔΥΠΑ… αναζητά 5.852 ανέργους για Κοινωφελή Εργασία!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Προς ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών

Μελετάται πιο ευέλικτο σύστημα πληρωμών 
προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
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Σ
υνεχίζεται το ανοδικό σερί
στον χώρο της αγοράς ακι-
νήτων. Από το 2018 έως και
το 2022 σημειώθηκε η μεγα-

λύτερη συσσωρευτική αύξηση στην
κτηματαγορά, αγγίζοντας το 44,6% στις
προς πώληση κατοικίες του λεκανο-
πεδίου Αττικής. Το δ’ τρίμηνο του 2022
η υψηλότερη μέση τιμή στα ακίνητα
καταγράφηκε στα νότια προάστια της
Αθήνας με 3.261€/τμ και η χαμηλότε-
ρη στη Φλώρινα με 579€/τμ.

Πτώση στα Γρεβενά
Η μεγαλύτερη αύξηση μέσης τιμής

καταγράφηκε στον Νομό Πρεβέζης σε
ποσοστό 16,4%, ενώ η μεγαλύτερη μεί-
ωση στον Νομό Γρεβενών με το εντυ-
πωσιακό -18% σε σχέση με την ίδια
εξεταζόμενη περίοδο του 2021.

Ενδεικτικά και σύμφωνα με το κτη-
ματομεσιτικό γραφείο spitogatos, κα-
τά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμ-
βρίου 2022 στο κέντρο της Αθήνας τα
σπίτια πωλούνταν προς 1.774€/τμ σε
σχέση με τα 1.636€/τμ του αντίστοιχου
τριμήνου του 2021, ενώ η μεταβολή
που σημειώνεται μεταξύ των δύο πε-

ριόδων αγγίζει το 8,4%.
Η τιμή των 3.261 €/τμ των νοτίων

προαστίων το τελευταίο τρίμηνο του
2022 αντικατέστησε τα 2.867€/τμ της
αντίστοιχης εξεταζόμενης περιόδου
του 2021, εκτοξεύοντας το ποσοστό
στο +13,8%.

Πειραιάς όπως Σύνταγμα
Στον Πειραιά τα ακίνητα πωλούνταν

σχεδόν στην ίδια τιμή με το κέντρο της
πόλης των Αθηνών. Η τιμή τους δηλα-
δή διαμορφώθηκε στα 1.765€/τμ, ενώ
την ίδια περίοδο του 2021 η τιμή κυ-
μαινόταν στα 1.591€/τμ, αύξηση σε
ποσοστό 10,9%.

Κατά το γ’ τρίμηνο του έτους και
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής των τιμών των διαμερισμάτων
για το σύνολο της χώρας διαμορφώ-
θηκε στο 11,2%. Κατά μέσο όρο τα τρία
πρώτα τρίμηνα του 2022 οι τιμές των
νέων ακινήτων αυξήθηκαν εντονότε-
ρα σε ετήσια βάση σε σύγκριση με τα
παλαιά. Η ετήσια άνοδος των τιμών
ήταν υψηλότερη στην Αθήνα σε ποσο-
στό 12%, στη Θεσσαλονίκη με 10,6%,
στις άλλες μεγάλες πόλεις με ποσοστό

9,4%, ενώ στις λοιπές περιοχές της Ελ-
λάδας διαμορφώθηκε στο 7,5%.

«Το επενδυτικό ενδιαφέρον παρα-
μένει αμείωτο για αυτοτελή κτίρια, ιδι-
αίτερα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και
σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Η
ευκαιρία που αναζητά το σύνολο σχε-
δόν των επενδυτών δεν υπάρχει στις
περιοχές που καταγράφεται έντονο
επενδυτικό ενδιαφέρον. Ευκαιρία σε
πολλές περιπτώσεις αποτελεί η ανεύ-
ρεση του ακινήτου, ιδιαίτερα αν πρό-
κειται για αυτοτελές κτίριο, και όχι η
ζητούμενη τιμή πώλησης λόγω μικρής
διαθεσιμότητας στις περιοχές έντονου
επενδυτικού ενδιαφέροντος», δήλωσε
στην «P» ο πρόεδρος του Πανελλαδι-
κού Δικτύου E-Real Estates Θεμιστο-
κλής Μπάκας (φωτό).

Το κόστος κατασκευής
Η αύξηση του κόστους κατασκευής,

η αύξηση των τιμών πώλησης και αντι-
παροχής οικοπέδων, η υψηλή ζήτηση
σε συνδυασμό με τη μικρή διαθεσιμό-
τητα, το επενδυτικό ενδιαφέρον, ο
τουρισμός και οι αποδόσεις, ο πληθω-
ρισμός, τα μηδενικά επιτόκια καταθέ-
σεων και τα στεγαστικά δάνεια είναι οι

λόγοι για
τους οποίους
έχουν εκτοξευτεί οι τιμές πώλησης
των κατοικιών.

Αύξηση 10% καταγράφηκε και στη
μέση τιμή ενοικίασης τη χρονιά που
μας πέρασε. Οι υψηλότερες αυξήσεις
καταγράφονται κυρίως σε μικρότερα
ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούνται
κυρίως από φοιτητές.

Με βάση τα στοιχεία του Δικτύου E
Real Estates, η τιμή μίσθωσης φοιτη-
τικής κατοικίας αυξήθηκε κατά 53%
στην Αθήνα και στην Πάτρα κατά
49,23%, περιοχή με τη δεύτερη μεγα-
λύτερη καταγεγραμμένη αύξηση.

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών ακι-
νήτων SPI, ο οποίος αποτυπώνει την
πορεία και τις τάσεις των τιμών προ-
σφοράς, χρησιμοποιώντας ως βάση τη
μέση τιμή κατοικιών σε όλη την Ελλά-
δα του 2011 τις 10.000 μονάδες, η τε-
λευταία βουτιά στις τιμές σε ολόκληρη
την επικράτεια είχε καταγραφεί το
2017 με 6.158 μονάδες, με την ποσο-
στιαία μεταβολή να κυμαίνεται στο -
3,4%.

Η ανοδική τάση ξεκίνησε από τον
επόμενο κιόλας χρόνο, όταν καταγρά-
φηκαν 6.259 μονάδες και αυξημένο
ποσοστό στο 1,6%, φτάνοντας στο 2021,
χρονιά κατά την οποία ο δείκτης δια-
μορφώθηκε στις 7.419 μονάδες, αυ-
ξημένος κατά 6%.

Αυξημένες σχεδόν κατά 50% οι τιμές στο λεκανοπέδιο 
από το 2018 έως το 2022

Πήραν «φωτιά»
τα ακίνητα
στην Αττική!

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Την προσήλωση της κυβέρνησης στο υφιστάμενο
σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης των εγχώριων υδρο-
γονανθράκων δίχως προσθήκες και τροποποιήσεις,
μένοντας στις δεδομένες παραχωρήσεις οικοπέδων
που έχουν συμφωνηθεί, υπογράμμισε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε κάθε σενάριο για
το ενδεχόμενο προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού
για την παραχώρηση θαλάσσιων ή χερσαίων περιο-
χών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες
για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού

αερίου. «Δεν εξετάζουμε να ερευνήσουμε άλλες πε-
ριοχές», διεμήνυσε χαρακτηριστικά.  Η επανεκκίνη-
ση του project της έρευνας κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στις ενεργές παραχωρήσεις πυροδότησε σε-
νάρια που ήθελαν την κυβέρνηση να εξετάζει το εν-
δεχόμενο προκήρυξης και άλλων διαγωνισμών. Μά-
λιστα, στις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν περι-
λαμβάνονταν και αυτές που ήθελαν διαγωνισμούς
για περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης αλλά
και ανάμεσα στα βόρεια του νησιού και νότια της Πε-
λοποννήσου.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις εν εξελίξει
έρευνες στις δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις της Κρή-

της (δυτικά και νοτιοδυτικά) είπε ότι θα υπάρχει εικό-
να για την ύπαρξη ή όχι γεωλογικών δομών με κοιτά-
σματα αερίου προς το τέλος της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενες έρευνες για
υδρογονάνθρακες αφορούν συνολικά έξι περιοχές,
εκ των οποίων πέντε θαλάσσιες και μία χερσαία. Η
χερσαία περιοχή είναι εκείνη των Ιωαννίνων την
οποία διαχειρίζεται η Energean, οι δε θαλάσσιες εί-
ναι το Μπλοκ 2 (75% Energean, 25% Helleniq Energy),
του Ιονίου (100% Helleniq Energy), του Κυπαρισσια-
κού (100% Helleniq Energy) και τα δύο οικόπεδα νότια
και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Helleniq Energy και
ExxonMobil). 

Δ
εδομένη πρέπει να θεωρεί-
ται η πολιτική συμφωνία
μεταξύ των κυβερνήσεων
Ελλάδας και Βουλγαρίας

για την υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας σχετικά με τον αγωγό Αλεξαν-
δρούπολης - Μπουργκάς, με τη μόνη
εκκρεμότητα που μένει να είναι το πό-
τε θα πραγματοποιηθεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το MoU
θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και
μέσα στον Φεβρουάριο σε ειδική τελε-
τή στην Αθήνα, ώστε αμέσως μετά η
κοινή ελληνοβουλγαρική ομάδα εργα-
σίας να αναλάβει τη νέα μελέτη για το
έργο, το οποίο σε πολλά σημεία παρα-
μένει ίδιο με το αρχικό. 

Αντίστροφη ροή
Αν και ο εν λόγω αγωγός πετρελαίου

έχει απασχολήσει πολλάκις και επί

σειρά ετών την ελληνική ενεργειακή
και διπλωματική ειδησεογραφία,
ωστόσο, ο νέος σχεδιασμός διαφέρει
ποιοτικά, καθώς προβλέπεται αντί-
στροφη ροή πετρελαίου, δηλαδή, από
Νότο προς Βορρά και όχι από Βορρά
προς Νότο, αντικατοπτρίζοντας τη συν-
τελούμενη αναδιαμόρφωση του ενερ-
γειακού χάρτη. Επομένως, η Ελλάδα
θα είναι αυτή που θα προμηθεύει, μέ-
σω της Αλεξανδρούπολης, τη Βουλγα-
ρία με πετρέλαιο, όχι εκείνη εμάς.

Τα μόνα που παραμένουν τα ίδια εί-
ναι η όδευση και η ενόχληση της Τουρ-
κίας, η οποία εφόσον τελικά το σχέδιο

«περπατήσει», θα δει να υποβαθμίζον-
ται τα Στενά του Βοσπόρου και το γεω-
πολιτικό της βάρος, αλλά και να ανα-
βαθμίζεται περαιτέρω η Αλεξανδρού-
πολη, για τη γεωστρατηγική ανάπτυξη
της οποίας έχει εκφράσει κατ’ επανά-
ληψη τη δυσφορία της.

Η χωρητικότητα
Συνολικού μήκους 260 χλμ. (τα 130

χλμ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη
Βουλγαρία), ο αγωγός θα έχει διάμετρο
24 ίντσες και χωρητικότητα 10 εκατ. τό-
νων για τη μεταφορά πετρελαίου στο
διυλιστήριο της Lukoil στο Μπουργκάς,

το οποίο επίσης θα πρέπει να αναβαθ-
μιστεί. Σήμερα χωρά ποσότητες 7-8
εκατ. τόνων, αλλά η χωρητικότητά του
θα μετατραπεί σε 10 εκατ., όπως είχε
αποκαλύψει πρόσφατα από την Αλε-
ξανδρούπολη ο Δημήτρης Κοπελού-
ζος. Η Copelouzos Group θα είναι ο
φορέας υλοποίησης του νέου έργου.

Σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο, το
έργο στη νέα του μορφή φαίνεται να
έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ και
της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής
πλήρους απεξάρτησης από τα ρωσικά
ορυκτά καύσιμα. Εφόσον, μάλιστα, επι-
βεβαιωθεί το ταξίδι του επικεφαλής
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Άντονι Μπλίνκεν
στην Ελλάδα στις 21 Φεβρουαρίου, δεν
αποκλείεται μία από τις στάσεις που θα
κάνει να είναι στη Βόρεια Ελλάδα και
ειδικά στην Αλεξανδρούπολη.

Μητσοτάκης: Δεν θα υπάρξει άλλος γύρος παραχωρήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων 

Ελλάς - Βουλγαρία
πετρελαϊκή συμμαχία

Εντός Φεβρουαρίου πέφτουν οι υπογραφές 
για τον αγωγό Αλεξανδρούπολης - ΜπουργκάςΓράφει 

o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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ρισεκατομμύρια δολάρια
κάθε μέρα μεταφέρονται σε
μηχανισμό της Federal Re-
serve, της ομοσπονδιακής

τράπεζας των ΗΠΑ, που έχει σχεδια-
στεί για να περιορίζει τα πλεονάζοντα
μετρητά από το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα, δείχνοντας ότι μεγάλος αριθ-
μός επενδυτικών funds που επικεν-
τρώνονται σε ασφαλείς τοποθετήσεις
αποφεύγει τις ασταθείς αγορές χρέ-
ους των ΗΠΑ ακόμη και όταν τα επιτό-
κια αυξάνονται.

Οι επενδυτές αυτόν τον μήνα κατα-
θέτουν κατά μέσο όρο 2,2 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια την ημέρα στη διευκό-
λυνση Reverse Repo της Fed, όπου οι
επενδυτές μπορούν να κερδίσουν ένα
καθορισμένο επιτόκιο για τη στάθμευ-
ση κεφαλαίων. Αυτό είναι χαμηλότερο
από το ρεκόρ 2,6 τρισ. δολαρίων την
τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης
του 2022, αλλά πάνω από τον μέσο
όρο των 2 τρισ. δολαρίων του περα-
σμένου έτους. Πριν από τον Μάρτιο
του 2021, η απόθεση έφτανε συνήθως
μόλις μερικά δισεκατομμύρια δολά-
ρια την ημέρα.

Reverse repo της Fed
Η έντονη χρήση του μηχανισμού

Reverse Repo της Fed τους τελευταί-
ους μήνες έχει μπερδέψει αξιωμα-
τούχους της κεντρικής τράπεζας και
ιδιώτες αναλυτές, οι οποίοι περίμεναν
ότι τα χρηματοοικονομικά funds θα
χρησιμοποιούσαν ρευστό για να αγο-
ράσουν βραχυπρόθεσμο δημόσιο
χρέος των ΗΠΑ τώρα που προσφέρει
υψηλότερες αποδόσεις και επειδή η
κεντρική τράπεζα έριχνε περισσότερα
κρατικά ομόλογα στην αγορά, ώστε να
αγοράσουν οι επενδυτές, καθώς μει-
ώνεται ο ισολογισμός της.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της αμερικα-
νικής κρατικής αγοράς χρήματος, τα
οποία διαχειρίζονται περιουσιακά
στοιχεία σχεδόν 4 τρισ. δολαρίων, επι-
διώκουν να διατηρήσουν σταθερή τι-
μή αγοράζοντας βραχυπρόθεσμα
ομόλογα, γνωστά ως «έντοκα γραμμά-
τια», ή αποθηκεύοντας μετρητά σε άλ-
λα εξαιρετικά ασφαλή σχήματα, όπως
ο συγκεκριμένος μηχανισμός της Fed.
Τα υψηλότερα επίπεδα αστάθειας
στην αγορά ομολόγων του Δημοσίου,
που προκλήθηκαν από διακυμάνσεις
των προσδοκιών για τη νομισματική
πολιτική της Fed, ενίσχυσαν τη γοη-
τεία της στάθμευσης μετρητών στην
Κεντρική Τράπεζα, η οποία εκτός από
το ότι παρέχει ακίνδυνη επένδυση,

αποδίδει επίσης προβλέψιμο επίπεδο
αποδόσεων.

«Το Reverse Repo συνεχίζει να εί-
ναι πολύ εύκολη λύση για τα αμοιβαία
κεφάλαια της χρηματαγοράς», δήλω-
σε ο Πίτερ Κρέιν, πρόεδρος της Crane
Data, η οποία εστιάζει σε χρηματοοι-
κονομικά funds. «Κανείς δεν θέλει να
αγοράσει κάτι για πάνω από μια μέρα
σε περίπτωση που κάνει λάθος, αν η
Fed αλλάξει κατευθύνσεις».

Η ιδέα
Οι αξιωματούχοι της Fed θεώρησαν

ότι η μείωση του ισολογισμού της κεν-
τρικής τράπεζας, η οποία ξεκίνησε το
περασμένο καλοκαίρι, θα προκαλού-
σε πτώση της χρήσης αντίστροφης
επαναγοράς, άποψη που εκφράστηκε
στα πρακτικά έξι εκ των οκτώ συνε-
δριάσεων της Ομοσπονδιακής Επι-
τροπής Ανοικτής Αγοράς πέρυσι. Η
ιδέα είναι ότι, με περισσότερα ομόλο-
γα στην αγορά που προσφέρουν καλύ-
τερες αποδόσεις, οι επενδυτές θα
χρησιμοποιούσαν τα χρήματά τους για
να τα αγοράσουν, προκαλώντας τελικά
πτώση του ποσού που ήταν σταθμευ-
μένο στην εγκατάσταση. Ωστόσο, τέ-
τοια τάση δεν έχει εμφανιστεί ακόμη.

«Θα περίμενα ότι η μείωση του ισο-
λογισμού θα είχε μεγαλύτερο αποτέ-
λεσμα, ότι η αγορά θα χρειαζόταν τα
μετρητά που υπήρχαν σε Reverse Re-
po για να χρηματοδοτήσει τους τίτ-
λους που ρίχνονται στην αγορά λόγω
της μείωσης του ισολογισμού. Στην
πραγματικότητα, όμως, η αγορά δεν
χρειάζεται τόσα μετρητά», δήλωσε ο
ειδικός στην αγορά repo Σκοτ Σκιρμ
της Curvature Securities.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονο-
μικών έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο
στην προώθηση του συστήματος Re-
verse Repo, περιορίζοντας τη χρήση
του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέ-
σω εντόκων γραμματίων, που μπορεί
να έχουν διάρκεια τόσο μικρή όσο λί-
γες ημέρες, αλλά έως και ένα έτος.

Πού «παρκάρουν»
καθημερινά 

τρισ. δολάρια 
οι επενδυτές

Η αστάθεια στην αγορά 
χρέους αναγκάζει 
τα αμερικανικά κεφάλαια 
να αναθεωρήσουν
τη στρατηγική τους
και να τα τοποθετήσουν 
σε εξαιρετικά ασφαλή
μηχανισμό της Fed



Ε
πιπλέον 326 ευρώ κατά
κεφαλήν προστέθηκαν
στο διαθέσιμο εισόδημα
κάθε Έλληνα στο γ’ τρίμη-

νο του 2022 λόγω της ισχυρής ανά-
πτυξης και των εσόδων που απέφε-
ραν στην οικονομία ο τουρισμός, οι
εξαγωγές και γενικά η σημαντική
αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, στο γ’ τρίμηνο
το διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε σε
37,69 δισ. ευρώ έναντι 34,21 δισ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα του 2021 (αύ-
ξηση 10,2%). Αυτό σημαίνει ότι με βά-
ση τα αποτελέσματα της τελευταίας
απογραφής με τον πληθυσμό των
10.678.632 κατοίκων, προκύπτει ότι το
κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα
στο γ’ τρίμηνο του έτους ανήλθε στα
3.529 ευρώ έναντι 3.203 ευρώ το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021.

Παράλληλα, με την αύξηση του
διαθέσιμου εισοδήματος ενισχύθη-
κε κατά 12,7% η καταναλωτική δαπά-
νη (αυξήθηκε στα 36,7 δισ. ευρώ από
32,6 δισ. ευρώ) λόγω των αυξημέ-

νων τιμών των προϊόντων και υπηρε-
σιών, κάτι που συνέβαλε στη μικρή
υποχώρηση του ρυθμού αποταμίευ-
σης. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου ανήλθαν το γ’ τρίμηνο σε
3,8 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες
κατά 18,1% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2021.

Χρ. Σταϊκούρας: «Επιπλέον
10 δισ. σε σχέση με το 2019»

Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας δήλωσε ότι η αύ-

ξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των
απωλειών που έχει προκαλέσει
στους οικογενειακούς προϋπολο-
γισμούς -κυρίως των πιο αδύνα-
μων πολιτών- η σημαντική άνοδος
του πληθωρισμού διεθνώς. Επι-
πρόσθετα, σε επίπεδο εννεάμηνου
η άνοδος του διαθέσιμου εισοδή-
ματος διαμορφώθηκε στα 10 δισ.
ευρώ σε σχέση με το 2019. Όπως
τονίζει, «η εξέλιξη αυτή είναι απο-
τέλεσμα της ασκούμενης οικονομι-
κής πολιτικής με κύριους άξονες
τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών, τις αυξήσεις του
κατώτατου μισθού, την ενίσχυση
της απασχόλησης και την υλοποί-
ηση γενναίων μέτρων στήριξης νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αύξηση
του διαθέσιμου εισοδήματος των πο-
λιτών αποτυπώνεται στην αύξηση των
καταθέσεων, οι οποίες είναι αυξημέ-
νες κατά 47 δισ. ευρώ σε σχέση με το
2019. Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας, μι-
λώντας χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό,
ανακοίνωσε ότι το κόστος εφαρμογής
του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο
θα ανέλθει σε περίπου 800 εκατ. ευρώ,
ενώ επανέλαβε ότι στόχοι της κυβέρ-
νησης είναι η συνεχής στήριξη της
κοινωνίας, η μείωση της ανεργίας και
η αύξηση των εισοδημάτων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το... αέριο ανοίγει 
τον δρόμο για έξτρα
παροχές μέχρι 
τις εκλογές

Η 28η Φεβρουαρίου είναι η... μέρα
της κρίσης για την κυβέρνηση προκει-
μένου να καταρτίσει το πακέτο των πα-
ροχών με βάση τις τιμές του φυσικού
αερίου.

Η τιμή του αερίου έχει υποχωρήσει
στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ
στον προϋπολογισμό έχει ληφθεί ως
μέση τιμή υπολογισμού τα 120 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Με δεδομένο ότι ο
χειμώνας θα πλησιάζει προς το τέλος
του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί επι-
πλέον δημοσιονομικός χώρος τουλά-
χιστον 700 εκατ. ευρώ μόνο λόγω του
μειωμένου ενεργειακού κόστους.
Σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού, στο τέλος Φε-
βρουαρίου, οπότε και κλείνει το οικο-
νομικό έτος 2022, αναμένε-
ται να υπάρξουν ση-
μαντική υπέρβαση
εσόδων και μει-
ωμένο έλλειμμα,
αυξάνοντας τα πε-
ριθώρια παροχών
από την κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε χθες
στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης, «στα τέλη Φεβρουαρίου
θα έχουμε εικόνα για το πώς θα έχουν
κινηθεί οι τιμές του φυσικού αερίου,
που ήταν και ο μεγάλος αστάθμητος
παράγοντας, ενώ παράλληλα τότε θα
δούμε πώς ακριβώς θα έχει κυλήσει ο
προϋπολογισμός του 2022 και θα γνω-
ρίζουμε τι ακριβώς μεταφερόμενο δη-
μοσιονομικό χώρο έχουμε».

Ο κ. Σκυλακάκης εστίασε στην αντι-
μετώπιση της ακρίβειας, που αποτελεί
το μείζον πρόβλημα για την οικονομία
και την κοινωνία, ενώ χαρακτήρισε
αδόκιμο τον όρο «παροχές», καθώς,
όπως είπε, «οι παρεμβάσεις της κυ-
βέρνησης αφορούν την αποκατάστα-
ση των εισοδημάτων με βάση τις δη-
μοσιονομικές δυνατότητες». Ο κ. Σκυ-
λακάκης έκανε λόγο για πακτωλό
επενδύσεων στην οικονομία μέσα στο
2023, ενώ προανήγγειλε μεγάλη επέν-
δυση στο Αμύνταιο Φλωρίνης σε φω-
τοβολταϊκό πάρκο μέσα από τη σύμ-
πραξη της ΔΕΗ με τον γερμανικό κο-
λοσσό RWE.
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Σημαντική... ένεση 
για τους Έλληνες 
από το γ’ τρίμηνο 
του 2022 χάρη 
στον τουρισμό, 
τις εξαγωγές 

και την ανάταση του ΑΕΠ

Αυξήθηκε κατά 326 ευρώ
το διαθέσιμο εισόδημα



Mέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής στο Χρη-
ματιστήριο άλλαξε χέρια το περίπου 0,7% της Mytili-
neos, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αγοραστής
ήταν η Morgan Stanley. Ειδικότερα, πακέτο που
αφορούσε 1,020 εκατ. μετοχές της Mytilineos άλλα-
ξε χέρια με το κλείσιμο του ΧΑ σε τιμή 22,66 ευρώ η
μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής στα
23,113 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στη σημερινή
συνεδρίαση άλλαξαν χέρια και δύο μικρότερα πακέ-
τα μετοχών της εταιρείας, ένα 30 χιλ. τεμαχίων και
ένα 28,999 χιλ. τεμαχίων, στα 22,22 ευρώ και τα δύο
με την αξία των συναλλαγών στα 666,6 χιλ. ευρώ και
644 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Αυτό που έχει ενδεχομένως περισσότερη σημασία είναι ότι οι συναλλαγές έγιναν
την ώρα που η μετοχή της Mytilineos σημείωνε νέο ιστορικό υψηλό στα 22,66 ευρώ.
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Τ
ο ελληνικό Χρηματιστήριο
κατέκτησε το πολυπόθητο
επίπεδο των 1.000 μονά-
δων και βρίσκεται στο

υψηλότερο επίπεδο σχεδόν εννέα
ετών. Επομένως, ο πρώτος στόχος
επετεύχθη και μάλιστα με σημαντι-
κή αύξηση της συναλλακτικής δρα-
στηριότητας. Ισχυρά διεθνή χαρτο-
φυλάκια συνεχίζουν τις τοποθετή-
σεις τους στην εγχώρια χρηματι-
στηριακή αγορά, γεγονός που ενι-
σχύει το σενάριο για συνέχιση της
ανοδικής κίνησης. Τεχνικά, όσο ο
Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα
υψηλότερα των 902, των 950 και
των 992, δεν μπορεί να αποκλειστεί
κίνηση προς τις 1.035 και 1.038 -
1.048 μονάδες. Αναφορικά με τον

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης,
όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 2.250 και ακόμη καλύτερα
υψηλότερα των 2.332, ελπίζει σε

κίνηση προς τις 2.420 και 2.450 μο-
νάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των
2.187 μπορεί να πιέσει προς τις
2.168 και 2.145 - 2.109 μονάδες.

Πρώτη σε νέες εργασίες 
η Εθνική Leasing

Ολοκληρώνοντας μια άκρως επιτυχημένη
χρονιά, η Εθνική Leasing αναδεικνύεται για
το 2022 και 4η συνεχή χρονιά πρώτη στις νέ-
ες εργασίες του κλάδου Χρηματοδοτικών Μι-
σθώσεων, υλοποιώντας εργασίες συνολικού
ύψους 233 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εται-
ρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (ΕΕΕΧΜ),
οι νέες εργασίες που πραγματοποίησε το σύ-
νολο των Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτι-
κών Μισθώσεων ανήλθαν το 2022 στο ποσό
των 517 εκατ. ευρώ, με την Εθνική Leasing να
καταλαμβάνει ποσοστό 45% επί του συνόλου. 

Επιστρέφει ασφάλιστρα €1,3
εκατ. η Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη επιβράβευσε για το
2022 τους κατόχους του προγράμματος
Ασφαλιστικός Γονέας με ποσό που αγγίζει το
€1,3 εκατ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά επι-
στροφή ασφαλίστρων, η οποία εξασφαλίζε-
ται από τους πελάτες της εταιρείας με την
πραγματοποίηση των καθημερινών τους
αγορών στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας παρέ-
χεται δωρεάν και αποκλειστικά από την Ευ-
ρωπαϊκή Πίστη σε όλη την κοινωνία και όλα
αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει συνεργασίες
με περισσότερες από 100 κορυφαίες επιχει-
ρήσεις σε ένα δίκτυο με σχεδόν 3.000 σημεία
εξυπηρέτησης.

Παπουτσάνης: Είσοδος 
σε αναπτυσσόμενους κλάδους

Η Παπουτσάνης παρουσίασε στην Ένωση
Θεσμικών Επενδυτών την αναπτυξιακή στρα-
τηγική, τα βασικά οικονομικά μεγέθη, καθώς
και τις προοπτικές για το 2023. Σε αυτό το
πλαίσιο, η εταιρεία προχωρά σε επέκταση
του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και εί-
σοδο σε αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως
είναι η φροντίδα ρούχων και τα καθαριστικά
γενικής χρήσεως, σε ενίσχυση της πρωτα-
γωνιστικής της θέσης στην αγορά Hotel A-
menities και σε συνεχή ανάπτυξη σύμφωνα
με τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότη-
τας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Με νέα καταστήματα σε Αττική, Σαντορίνη και
Μύκονο ξεκίνησε δυναμικά το αναπτυξιακό της
πλάνο για το 2023 η εταιρεία Μασούτης. Στις πρώτες
μέρες του νέου χρόνου ολοκληρώθηκε η μεταβίβα-
ση των καταστημάτων της εταιρείας Αφοί Ιωάννου
Δεναξά ΕΠΕ με πέντε σουπερμάρκετ και ένα
Cash&Carry στη Σαντορίνη. Αμέσως μετά υπογρά-
φηκε η μεταβίβαση δύο καταστημάτων της Γέγος
στις περιοχές Αργυρούπολη και Κερατέα. Ταυτό-
χρονα, είναι σε εξέλιξη το πλάνο για την είσοδο των
Grand Μασούτης στην αγορά της Αττικής. Το μεγα-
λύτερο έργο της εταιρείας στην Αττική βρίσκεται σε

εξέλιξη και είναι το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες που θα ανοίξει το 2023 σε ιδιόκτητο χώρο, ενώ το
πρώτο Grand Μασούτης 2.000 τμ θα ανοίξει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα. Ταυτόχρονα, η εται-
ρεία μελετά εξαγορές και συνεργασίες που θα εξαπλώσουν το δίκτυο σε νέες περιοχές ή θα έρθουν να ενδυ-
ναμώσουν την παρουσία της σε κάποιες άλλες και συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη με πρόγραμμα επέν-
δυσης 25 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις καταστημάτων. 

Οι αγοραστές επιμένουν στο Χρηματιστήριο

Μασούτης: Πρόγραμμα 25 εκατ. για επενδύσεις και ανάπτυξη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πακέτο 23 εκατ. της Mytilineos στη Morgan Stanley
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Νέα γραφεία στην Κρήτη 
ανοίγει η Globalsat

Mevaco: Πάνω από τον στόχο
τα περσινά έσοδα

Εκτίναξη του κύκλου εργασιών της σημείωσε
το 2022 η εταιρεία μεταλλικών κατασκευών
Mevaco, καθώς τα έσοδά της έκλεισαν πολύ πά-
νω από τον αρχικό στόχο των 35 εκατ. ευρώ και
φυσικά ακόμη πιο ψηλά από την αντίστοιχη επί-
δοση του 2021 (23,3 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο περσινός κύκλος
εργασιών ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ, συνο-
δευόμενος από πολύ μεγάλη άνοδο στα καθαρά
κέρδη (είχαν διαμορφωθεί στο 1,937 εκατ. ευρώ
το 2021 και στο 1,254 εκατ. στο πρώτο μισό του
2022) και από άριστη ρευστότητα, καθώς ο τρα-
πεζικός δανεισμός της εισηγμένης εταιρείας
είναι ουσιαστικά μηδενικός (είχε θετικό καθαρό
ταμείο στις 30/6/2022). Η έντονη βελτίωση των
οικονομικών επιδόσεων της Mevaco αποδίδεται
κυρίως στις εργασίες κατασκευής των μεταλλι-
κών βάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα που δημι-
ουργούνται.

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν 
οι προσωρινοί πίνακες για
προσλήψεις ηλεκτροτεχνικών

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των
προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ
1/2022 για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτε-
ραιότητας Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμ-
βάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτή-
θηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι προσωρι-
νοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς
και ο πίνακας απορριπτέων, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Κατά των ανωτέρω προσωρινών πι-
νάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για
λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα
που λήγει την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου. Η άσκηση
της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή
μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
(www.deddie.gr) επιλέγοντας τη διαδρομή
«Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου
Χρόνου» -> Προκήρυξη 1/2022 -> Υποβολή Αίτη-
σης - Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω
ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις. Το εμπρόθεσμο της κατάθε-
σης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερο-
μηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔ-
ΔΗΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη,
ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης
δεν επιτρέπεται.

Ντιλ στον τουρισμό Υγείας
και Ευεξίας από TKC 
και ENSANA

Νέο κατάστημα PEPCO σε ακίνητο
της Premia στην Παιανία

H Premia Properties ΑΕΕΑΠ συμφώνησε με την
PEPCO για την κατασκευή και ανάπτυξη καταστήμα-
τος ειδών ένδυσης και διακόσμησης σπιτιού. Το νέο
κατάστημα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία
του τον Ιούνιο του 2023 και η διάρκεια μίσθωσης εί-
ναι τα 10 έτη. Το κατάστημα θα λειτουργήσει σε ιδιό-
κτητο ακίνητο της Premia επί της Λεωφόρου Λαυρί-
ου 76 στην Παιανία. Το ακίνητο βρίσκεται σε κομβικό
σημείο, όπου σήμερα στο ισόγειο στεγάζεται κατά-
στημα σουπερμάρκετ της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπου-
λος. Εκτείνεται σε οικόπεδο 4.557 τμ με μισθωμένο
εμβαδόν 1.486 τμ και υπέργειες θέσεις στάθμευσης.
Το νέο κατάστημα 555 τμ θα ανοικοδομηθεί στον 1ο
όροφο, άνωθεν του σουπερμάρκετ με ξεχωριστή
πρόσβαση και είσοδο.

Η Globalsat,
μια από τις πλέον
αναπτυσσόμενες
εταιρείες της ελ-
ληνικής αγοράς
και ηγετικός όμι-
λος στην αντιπρο-
σωπεία και διάθεση ηλεκτρονικών και τεχνολο-
γικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανακοίνωσε τη
δημιουργία νέων γραφείων στο Ηράκλειο της
Κρήτης, με στόχο την παροχή του συνόλου των
προϊόντων, των υπηρεσιών και των τεχνολογι-
κών λύσεων στην αγορά της Κρήτης, καθώς και
στις αγορές των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων
και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το νέο γρα-
φείο εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέ-
διο του ομίλου για άμεση και αποτελεσματικότε-
ρη γεωγραφική κάλυψη των αναγκών του δι-
κτύου συνεργατών και των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και στα νησιά
του Αιγαίου και επιδιώκουν να μετασχηματι-
στούν ψηφιακά και ενεργειακά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Εκπαιδευτική συνεργασία
Grant Thornton - ΕΚΠΑ
Tο τμήμα Envi-
ronmental, So-
cial, Governance,
Risk & Compli-
ance της Grant
Thornton διοργα-
νώνει μαζί με το
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Μεταπτυχια-
κό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση
Κινδύνων και το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευ-
σης Χρηματοοικονομικής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το «Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Κινδύνων».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμ-
μα καλείται να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό
που υφίσταται στην αγορά αναφορικά με τα θέ-
ματα Διαχείρισης Κινδύνων, τα οποία μάλιστα
έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία
μετά την ψήφιση του ν. 4760/2020 για την Εταιρι-
κή Διακυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια του εκπαι-
δευτικού προγράμματος θα εξεταστούν βασικές
λογιστικές έννοιες και τα είδη των χρηματοοικο-
νομικών δεικτών, θα αναπτυχθούν η έννοια του
κινδύνου και οι τρόποι ταξινόμησης των κινδύ-
νων και θα αναλυθούν τα διάφορα είδη του χρη-
ματοοικονομικού κινδύνου.

Δ
υναμική διείσδυση στον τουρισμό Υγεί-
ας και ειδικότερα στον πολλά υποσχό-
μενο κλάδο της Ευεξίας δρομολογεί η
κατασκευαστική TKC ΑΕ. Στο πλαίσιο

αυτό, η εταιρεία έκλεισε πριν από λίγες μέρες
συμφωνία συνεργασίας με τον διεθνή όμιλο ΕN-
SANA (www.ensana.com) που διαχειρίζεται 27
ξενοδοχεία σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη με
προγράμματα που στοχεύουν στη διατήρηση της
καλής υγείας και της ευζωίας. Υπογραμμίζεται ότι
η κατασκευαστική εταιρεία TKC AE προχώρησε
ήδη στην 25ετή εκμίσθωση των ιαματικών πηγών
Δήμου Δυτικής Λέσβου στην περιοχή Πολιχνίτου,
ενώ μελετά την επέκτασή της σε δύο ακόμη προ-
ορισμούς της χώρας. Ταυτόχρονα μέσω της EN-
SANA σχεδιάζεται από τις δύο πλευρές η υλοποί-
ηση projects ευεξίας και σε ξενοδοχεία που δια-
χειρίζεται ο Όμιλος Κούσκου. 
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Παιχνίδια χωρίς γιατρούς!
Ο

χαμός του 20χρονου Ηλία
Μπρέλλα από ανακοπή στο Μαυ-
ρομμάτι Καρδίτσας, την ώρα διε-
ξαγωγής αγώνα για το ερασιτε-

χνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, συγκλό-
νισε το πανελλήνιο και όπως διαπιστώνου-
με είναι η αφορμή για μια σειρά από
πρωτοβουλίες από τους ίδιους τους
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. 

Πλέον, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές
δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς.
Ούτε την ΕΠΟ ούτε την τοπική Ένω-
ση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
(ΕΠΣ) Καρδίτσας. Ενώ ο άτυχος
Ηλίας σκόρπισε θλίψη και οργή, τα
πρωταθλήματα στον νομό συνεχίζονται κα-
νονικά! Με γιατρούς ή όχι; Διότι στο γήπεδο
όπου έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας δεν υπήρ-
χε γιατρός, σύμφωνα με τις δηλώσεις του
παρατηρητή Ηλία Χατζή. Καμία ενσυναί-

σθηση, καμία πρωτοβουλία, καμία αντί-
δραση. Αφωνία και γνωστή επωδός ότι το
κάθε θαύμα στην Ελλάδα κρατάει μόλις
τρεις ημέρες. Από τον θάνατο του Ηλία πέ-
ρασε μία βδομάδα. 

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
(ΕΠΟ) πήρε την απόφαση να ζητή-
σει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
απινιδωτές σε γήπεδα που είναι
ιδιοκτησία της. Και αν αρνηθεί η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ποιος θα
πληρώσει για το θαυματουργό μη-
χάνημα, που σώζει ζωές, όπως έγι-
νε με τον Δανό Κρίστιαν Έρικσεν
στο Euro 2020; Σημείωση: Και απι-

νιδωτές να αγοραστούν, πρέπει να τους
χειρίζονται γιατροί. Που αποδεδειγμένα
δεν υπάρχουν!

Αναλυτικά το κείμενο-κάλεσμα του Αλέ-
ξανδρου Γιαννακόπουλου για λογαριασμό

της πρωτοβουλίας των ερασιτεχνών ποδο-
σφαιριστών Καρδίτσας: «Η σιωπή είναι συ-
νενοχή! Μία βδομάδα μετά το τραγικό γε-
γονός στο γήπεδο του Μαυρομματίου, οι
εμπλεκόμενοι με το άθλημα αντί να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους και να πάρουν πρω-
τοβουλίες, συνέχισαν κανονικά τα πρωτα-
θλήματα.

Έχουμε ως εξής από πάνω προς τα κάτω:
� Η διοργανώτρια αρχή που ονομάζεται
ΕΠΟ πετάει το μπαλάκι για τους απινιδωτές
στους δήμους, αποδεχόμενη ταυτόχρονα
την ανικανότητά της να διοργανώνει πρω-
ταθλήματα.
� Η ΕΠΣ Καρδίτσας συνεχίζει κανονικά τα
πρωταθλήματα ενώ οι από πάνω τους
έχουν δηλώσει δημόσια ότι υπάρχει νόμος
που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων σε
γήπεδα χωρίς απινιδωτή.
� Τα ΔΣ των συλλόγων αντί να μην αφή-

σουν τις ομάδες τους να κατέβουν στα γή-
πεδα προστατεύοντας τους αθλητές τους,
έπραξαν σαν να μη συνέβη τίποτα.
� Ο Σύνδεσμος Προπονητών Καρδίτσας
επέλεξε και αυτός τον στρουθοκαμηλισμό.
Οι μόνοι που μείναμε είμαστε ΕΜΕΙΣ.
� ΕΜΕΙΣ οι ποδοσφαιριστές είμαστε οι μο-
ναδικοί που μπορούμε να δώσουμε λύση!
Όλοι εμείς πρέπει να βρεθούμε για να συ-
ζητήσουμε και να αναλάβουμε δράση άμε-
σα. Όλοι την Πέμπτη 26 Γενάρη στις 20.00
στο Εργατικό Κέντρο (Ιεζεκιήλ 44). Αν όχι
τώρα, πότε; Αν όχι ΕΜΕΙΣ, ποιοι;».

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
καταγγέλλουν μετά τον θάνατο
του Ηλία Μπρέλλα



Τ
α φώτα του Κυπέλλου… φω-
τίζουν δυνατά το «Κλεάνθης
Βικελίδης» απόψε, εκεί όπου
ο Άρης θα υποδεχτεί τον

Ολυμπιακό (19.30) για το Κύπελλο Ελ-
λάδας στη ρεβάνς του 1-0 του «Καραϊ-
σκάκης» την περασμένη Τετάρτη. Το
σκορ είναι εύθραυστο, ο Άρης προέρ-
χεται από σπουδαία απόδοση και νίκη
3-0 επί του Βόλου με χατ τρικ του Μά-
νου Γκαρσία και ο Ολυμπιακός από την
ισοπαλία 1-1 με τον Ατρόμητο στο Πε-
ριστέρι, όπου δεν ήταν πειστικός. Πρό-
βλημα για τον Ολυμπιακό είναι ο μι-
κροτραυματισμός του Κολομβιανού
σταρ Χάμες Ροντρίγκες που ίσως δεν
αγωνιστεί. Στο άλλο ματς της ημέρας, ο
Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ
(17.30), από την οποία είχε ηττηθεί 3-0
στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά». Οι

ομάδες που θα προκριθούν από τα δύο
ζευγάρια θα βρεθούν ενώπιος ενωπίω
στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Αύριο, Πέμπτη, θα γίνουν οι επανα-
ληπτικοί των προημιτελικών. Παναθη-

ναϊκός - ΠΑΟΚ (19.30) στη ρεβάνς του
2-0 της Τούμπας και Λαμία - Απόλλων
Παραλιμνίου (17.30). Στο πρώτο παι-
χνίδι, η Λαμία νίκησε 2-1. Όλα τα ματς
από την Cosmote TV.

Άρης - Ολυμπιακός στη ρεβάνς του 1-0 Το δελτίο 
του Νίκου Ξανθόπουλου

Ένα ιστορικό κειμήλιο βρίσκεται πλέον στα
γραφεία του Ερασιτέχνη της ΑΕΚ και είναι το
δελτίο του αείμνηστου ηθοποιού Νίκου Ξανθό-
πουλου, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη
Κυριακή σε ηλικία 89 ετών. Ο εκλιπών ηθοποιός
και τραγουδιστής είχε εγγραφεί στην ΑΕΚ τον Ια-
νουάριο του 1952 σε ηλικία 18 ετών, αγωνιζόμε-
νος ως αθλητής ύψους, τριπλούν και χαμηλών
εμποδίων. Έπαιξε και ποδόσφαιρο στην Ένωση.

Φουλ για κούπα και Νο1 
ο «σίφουνας» Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο3) για μία ακόμη φορά
ήταν αψεγάδιαστος σε αυτό το Australian Open! Ο
Έλληνας τενίστας επικράτησε με σαρωτική εμφά-
νιση 3-0 σετ (6-3, 7-6, 6-4) του Γίρι Λέχετσκα
(Νο71) και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργά-
νωσης! Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Κάρεν Χα-
τσάνοφ (Νο20), με στόχο την πρόκριση στον τελικό
όπου, αν περάσει και εκεί, θα παίξει με έναν εκ των
Ρούμπλεφ-Τζόκοβιτς και Σέλτον-Πολ.

Φεύγει ο Μέσι 
από την Παρί

Φεύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Λιονέλ Μέ-
σι, ισχυρίζεται ο έγκυρος Ισπανός ρεπόρτερ Χε-
ράρδ Ρομέρο και η Μπαρτσελόνα παραμονεύει
για να τον ξαναντύσει στα μπλαουγκράνα. Τον
Μέσι πείραξε το γεγονός ότι στην Παρί Σεν Ζερ-
μέν δεν είχαν δημιουργήσει κάποια ειδική περί-
σταση ή μια γιορτή στο πρώτο ματς που αγωνί-
στηκε μετά το Μουντιάλ για την κατάκτηση του
τροπαίου από την Αργεντινή. 

Επέστρεψε ο Γιάννης, 
150π. οι Μπακς! 

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά
τον τραυματισμό που αντιμετώπισε στο γόνατο
έδωσε ώθηση στους Μπακς, που διέλυσαν με
150-130 τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ και επανήλθαν
στις επιτυχίες. Ο «Greek Freak» έκανε γεμάτη
εμφάνιση με double double, σημειώνοντας 29
πόντους και κατεβάζοντας 12 ριμπάουντ. Για τα
«ελάφια» ξεχώρισαν επίσης οι Λόπες (21π.) και
Πόρτις (18π., 10ρ.).

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Σένκεφελντ
Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον αρχηγό της
ομάδας Μπαρτ Σένκεφελντ για «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά» στον
αγώνα με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Ο Ολλανδός αποβλήθηκε
στο 90’+1’ στην αναμέτρηση με τον «δικέφαλο του Βορρά» με δεύτερη κί-
τρινη κάρτα, όμως θα μπορούσε να έχει αποβληθεί και νωρίτερα, καθότι
έκανε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, πάνω από το όριο του επιτρεπτού.

Συνάντηση με τους επικεφαλής των επαγγελματικών πρωταθλημάτων είχε στο γραφείο του
ο Λευτέρης Αυγενάκης. Σκοπός ήταν η συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του
επαγγελματικού μας αθλητισμού για τη δίκαιη κατανομή του ποσού που τους αναλογεί, ως
ενίσχυση από τον μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, μέσω της φορολογίας των κερδών
των παικτών τυχερών παιγνίων. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 30.500.000 ευρώ. Αντίστοιχο
ποσό θα διανεμηθεί και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
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Ο Αυγενάκης
μοιράζει χρήμα



«Τ
ι είναι Θεός; Τι μη θεός; Και
τι ανάμεσά τους;». Το αι-
ώνιο ερώτημα και οι μετα-
φυσικές αναζητήσεις της

ύπαρξης του Θείου οδήγησαν τον σπου-
δαίο σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια στη
σκηνή του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάν-
νης» με το έργο του Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ «Ο
Επισκέπτης».

Ο δημιουργός της έξοχης σειράς «Έτε-
ρος Εγώ» με έναν all star θίασο θα παρου-
σιάσει αληθινά γεγονότα από τη ζωή του
πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ
Φρόιντ με προγραμματισμένη πρεμιέρα την
1η Φεβρουαρίου.

Η υπόθεση
Ο «Επισκέπτης» μάς μεταφέρει στη Βιέν-

νη, το 1938. Οι ναζί έχουν εισβάλει στην Αυ-
στρία και καταδιώκουν τους Εβραίους. Ο
Σίγκμουντ Φρόιντ εξακολουθεί να πιστεύει
στο μέλλον και αρνείται να φύγει. Αλλά αυτό
το απόγευμα του Απριλίου, η Γκεστάπο συλ-
λαμβάνει την κόρη του Άννα και την παίρνει
για ανάκριση.

Ο Φρόιντ παραμένει μόνος και απελπι-
σμένος, όταν, ξαφνικά, ένας άγνωστος μπαί-
νει από το παράθυρο. Ποιος είναι; Ένας τρε-
λός; Ένας μάγος; 

Είναι όλο αυτό απλώς ένα όνειρο; Είναι
μια ενσάρκωση της αντίληψής μας για το

υποσυνείδητο του Φρόιντ; Ή είναι πράγματι,
όπως ισχυρίζεται, ο Θεός αυτοπροσώπως;

Μια αλληγορική παράσταση
Στη συνέντευξη Τύπου, ο σκηνοθέτης,

που θεωρείται από τους καλύτερους της γε-
νιάς του, μίλησε για το νέο θεατρικό εγχεί-
ρημά του, αναλύοντας τη βαθιά σημασία του
έργου: «“Ο Επισκέπτης” δεν είναι ένα πολιτι-
κό έργο που αφορά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο και την εισβολή των ναζί. Είναι ένα έργο
φιλοσοφικό που έχει να κάνει με την πίστη
του ανθρώπου σε αυτό που ονομάζουμε
Θείο. Ο Σμιτ στην προσπάθειά του να συνο-
μιλήσει με τον Θεό, ως απόλυτο εκφραστή
της πίστης, βάζει σε επίπεδο μυθοπλασίας
τον Φρόιντ, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή
του αντιθεϊσμού, να συναντηθεί μαζί του.

Ο συγγραφέας δεν θέλει να μιλήσει για
τους ναζί και τους Εβραίους. Είναι ένα αλλη-
γορικό έργο. Στο πρόσωπο των ναζί έχουμε
την έκφραση οποιουδήποτε είδους ολοκλη-
ρωτισμού ή φασισμού και στο πρόσωπο τον
Εβραίων έχουμε όλες τις κατηγορίες-ομά-
δες ανθρώπων που βάλλονται τα τελευταία
χρόνια και που οι άνθρωποι με ολοκληρωτι-
κή σκέψη τούς βλέπουν ως αντίπαλο και
τους δαιμονοποιούν».

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν: Μάνος
Βακούσης, Μαρία Παπαλάμπρου, Φώτης
Θωμαΐδης και Δημήτρης Παπαδάτος.
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Έρχεται 
«Ο Επισκέπτης» 
του Τσαφούλια



Οικογενειακή εξόρμηση στο Ντουμπάι! Η Μαρί-
να Βερνίκου με τον σύζυγό της Μίλτο Καμπουρί-
δη και τις κόρες τους Ντεμήλια και Ανέζια ταξί-
δεψαν στα Αραβικά Εμιράτα για να παρακολου-
θήσουν live τη μεγαλειώδη συναυλία της σούπερ
σταρ Μπιγιονσέ, η οποία εισέπραξε 24.000.000
δολάρια για εμφάνιση μίας ώρας! Η Ελληνίδα
φωτογράφος επέλεξε για τη λαμπερή βραδιά ένα
μοδάτο wet look και σέξι χρυσό φόρεμα που κά-
λυπτε μόνο τα απαραίτητα, συνδυάζοντάς το με
κοσμήματα και ψηλοτάκουνα πέδιλα, όλα στο
ίδιο χρώμα!

Μας βγήκαν τα μάτια

Εκτός «Survivor»

Το φυσάει και δεν κρυώνει η Ευρυδίκη Βαλα-
βάνη. Το τηλεοπτικό κοινό τής έδειξε την πόρ-
τα εξόδου από το «Survivor All Star» και επι-
στρέφοντας στην Αθήνα, η δημοσιογράφος
έγραψε για την εμπειρία της: «Κάπως έτσι,
λοιπόν, κλείνει ένας κύκλος που άνοιξα και
νιώθω πιο ολοκληρωμένη από ποτέ! Νιώθω
ευγνώμων για κάθε μέρα που πέρασα στην
καλύβα που ξαγρύπνησα, πείνασα, κρύωσα,
έκλαψα. Άργησα να προσαρμοστώ στις συν-
θήκες, αλλά να ξέρετε πως στοιχήματα έβαζα
μόνο με τον εαυτό μου».

Ρομαντικό ταξίδι για δύο στην
Ιταλία! Ο γοητευτικός ηθοποι-
ός Αργύρης Πανταζάρας και η
αγαπημένη του Σίσσυ Τουμά-
ση πέρασαν ένα υπέροχο διή-
μερο στη Βερόνα, την πόλη
που γέννησε τον μεγαλύτερο
έρωτα όλων των εποχών: του
Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Το
ζευγάρι επισκέφθηκε τα πιο
διάσημα αξιοθέατα και αντάλ-
λαξε παθιασμένα φιλιά κάτω
από το διάσημο μπαλκόνι από
όπου ξεκίνησε η σαιξπηρική
ιστορία αγάπης.

V όπως Verona

Με μια φωτογραφία η Φωτεινή Αθερίδου
επιβεβαίωσε τις φήμες που την ήθελαν σε
προχωρημένη εγκυμοσύνη, περιμένον-
τας το δεύ-
τερο παιδά-
κι της! Η
νεαρή ηθο-
ποιός πόζα-
ρε χαμογε-
λαστή
μπροστά
στη θάλασ-
σα με την
κοιλίτσα
της φου-
σκωμένη
και ανακοί-
νωσε τα
χαρμόσυνα
νέα. «Με
ανοιχτή αγκαλιά υποδεχόμαστε ό,τι όμορ-
φο αυτή η ζωή μάς φέρει», έγραψε, απο-
καλύπτοντας πως διανύει την 23η εβδο-
μάδα κύησης.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Οργισμένο μήνυμα

Το παραδέχτηκε!

Π
αγκόσμιο χάος προκάλεσε η κίνηση του διάσημου ιτα-
λικού οίκου μόδας Schiaparelli να παρουσιάσει στη
νέα του κολεξιόν ενδύματα με (ψεύτικα) κεφάλια
άγριων ζώων. Με αφορμή την εμφάνιση της δισεκατομ-

μυριούχου Κάιλι Τζένερ στο cat walk, η γνωστή επιχειρηματίας και
φιλόζωη Kατρίνα Τσάνταλη ξέσπασε δημόσια: «Κάθε φορά εκ-
πλήσσομαι με το πού φτάνει η ανθρώπινη βλακεία. Η παγκόσμια
μόδα έχει ούτως ή άλλως αδιανόητη ματαιοδοξία και μέσα σε αυτήν,
πολυεπίπεδη κακοποίηση ζώων. Δεν γίνεται το 2023 ακόμη να μι-
λάμε για γούνες και δέρματα. Κασμίρ και μάλλινα που πρέπει να ξε-
σκιστεί το ζώο για να τα πάρουν. On top of that, παίζει παντού σήμε-
ρα ένα show που προωθεί τι; Το Trophy Hunting. Δυόμισι εκατομ-
μύρια ζώα σκοτώνονται ετησίως στον χώρο της μόδας. Για τσάντες.
Για παπούτσια. Για ρούχα».
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Γαμπρός ξανά;
Πάει για το πέμπτο στεφάνι ο Χρήστος Δάντης. Ο δημοφιλής
τραγουδιστής έπειτα από τέσσερις γάμους με ισάριθμα διαζύ-
για και την απόκτηση τριών παιδιών δήλωσε έτοιμος να κάνει το
επόμενο βήμα στη σχέση του με τη «Survivor» Ασημίνα Χατζη-
ανδρέου, η οποία βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο. «Δεν λέω “όχι”
σε έναν πέμπτο γάμο, δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό για
εμένα», αποκάλυψε on camera.



Τ
ο γλαύκωμα είναι μία από τις κύριες αι-
τίες τύφλωσης. Εάν δεν αντιμετωπιστεί
έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει μη ανα-
στρέψιμες βλάβες στην όραση. Ακόμα

και με την κατάλληλη θεραπεία, ποσοστό 10-15%
των ασθενών βιώνει κάποια απώλεια όρασης.
Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως σχεδόν οι μισοί πά-
σχοντες έχουν χάσει την όρασή τους εξαιτίας του.
Ο Ιανουάριος είναι μήνας ενημέρωσης για το
γλαύκωμα.

Πρόκειται για μια συχνή πάθηση των ματιών που
μπορεί να απειλήσει την όραση. Υπολογίζεται ότι
76 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πά-
σχουν από αυτό, αλλά ο αριθμός αυτός εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί στα 111 εκατομμύρια έως το 2040.
«Μολονότι όμως είναι τόσο συχνό, πολλοί δεν αν-
τιλαμβάνονται τη σοβαρότητά του, ούτε γνωρίζουν
εάν κινδυνεύουν. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει
ότι ένας στους δύο ασθενείς δεν γνωρίζει ότι πά-
σχει από αυτό», επισημαίνει ο δρ Αναστάσιος Κα-
νελλόπουλος, χειρουργός-οφθαλμίατρος, καθη-
γητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέ-
ας Υόρκης, ο οποίος εξηγεί ποια βασικά δεδομένα
πρέπει όλοι να γνωρίζουμε.

ΠΠροκαλεί βλάβες στο οπτικό νεύρο. Το οπτικό
νεύρο είναι ένα «καλώδιο» που αποτελείται από
σχεδόν ένα εκατομμύριο νευρικές ίνες. Αρχίζει
από το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού και μεταδί-
δει τα οπτικά ερεθίσματα από τον αμφιβληστροει-
δή χιτώνα στον εγκέφαλο, για να μετατραπούν σε
εικόνες. Το γλαύκωμα καταστρέφει προοδευτικά

τις ίνες του οπτικού νεύρου. Οι βλάβες που προ-
καλεί, για λόγους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν απο-
σαφηνιστεί πλήρως, συνήθως σχετίζονται με αυ-
ξημένη πίεση στο εσωτερικό του ματιού (ενδο-
φθάλμια πίεση).

Το γλαύκωμα δεν μπορεί να ιαθεί. Αν και
υπάρχουν μέθοδοι που επιβραδύνουν την εξέ-

λιξή του, το γλαύκωμα δεν μπορεί να ιαθεί.
Μπορεί όμως να εμποδιστεί η περαιτέρω βλάβη
της όρασης.

Το γλαύκωμα συχνά είναι κληρονομικό. Τα άτο-
μα με οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος δια-
τρέχουν τέσσερις έως εννέα φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο να το αναπτύξουν και οι ίδιοι σε σύγκρι-
ση με τους συνομηλίκους τους χωρίς συγγενείς
με τη νόσο. Ο κίνδυνος για γλαύκωμα αυξάνεται
μετά την ηλικία των 45 ετών. Σε σπάνιες περιπτώ-
σεις παρατηρείται και σε βρέφη (περίπου 1 στα
10.000 γεννιέται με γλαύκωμα) ή μικρά παιδιά.
Αυξημένο κίνδυνο να το εκδηλώσουν διατρέχουν
επίσης όσοι έχουν υψηλή ενδοφθάλμια πίεση,
όσοι κάνουν μακροχρόνια χρήση στεροειδών
(κορτιζόνης) ακόμα και αν είναι εισπνεόμενη (πχ,
για το άσθμα), τα άτομα με ιστορικό τραυματι-
σμού ή εγχείρησης στο μάτι, όσοι έχουν υψηλή
μυωπία (αυξάνει κατά 60% τον κίνδυνο, σε σύγ-
κριση με τα άτομα με φυσιολογική όραση) και οι
πάσχοντες από ορισμένα νοσήματα (σακχαρώδη
διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, ημικρανίες, δρε-
πανοκυτταρική νόσο). Δεν προκαλεί προειδοποι-
ητικά συμπτώματα. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για μια συχνή πάθηση 
των ματιών που μπορεί 
να απειλήσει την όραση

«Σιωπηλός κλέφτης»
Το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, από το
οποίο πάσχει το 95% των ασθενών, στα
αρχικά στάδιά του δεν προκαλεί συμπτώ-
ματα. Για αυτό τον λόγο συχνά αποκαλεί-
ται «σιωπηλός κλέφτης» της όρασης.
Μερικές φορές είναι επείγον περιστατι-
κό. Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας, που
είναι η δεύτερη συχνότερη μορφή της
νόσου, κάποιες φορές προκαλεί οξέα
συμπτώματα, όπως έντονο πόνο στο μάτι
ή στο μέτωπο, θολωμένη ή μειωμένη
όραση, ναυτία και έμετο ή/και άλως
(«φωτοστέφανα») γύρω από τα φώτα. Αυ-
τού του είδους τα συμπτώματα είναι επεί-
γον περιστατικό και πρέπει να αξιολο-
γούνται αμέσως από τον οφθαλμίατρο.
Ο τακτικός έλεγχος είναι απαραίτητος
για έγκαιρη διάγνωση. Στο πλαίσιο του
ελέγχου ο οφθαλμίατρος θα μετρήσει,
μεταξύ άλλων, την ενδοφθάλμια πίεση
(τονομέτρηση).

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε 
για το γλαύκωμα

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός-οφθαλμίατρος, 
καθηγητής Οφθαλμολογίας 

του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης



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)
Σήμερα θα νιώσετε περισσότερο δυναμι-
κοί, ενώ θα θελήσετε να εντυπωσιάσετε τα
αγαπημένα σας πρόσωπα και το κοινωνικό
σας περιβάλλον. Για εσάς που ασχολείστε
με οργανισμούς και ομάδες, τα νέα θα είναι
αρκετά καλά.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Νιώθετε μια καλή ενέργεια να σας βοηθά
και αυτό θα το χρησιμοποιήσετε για καλό
σκοπό. Είναι η πιο κατάλληλη στιγμή επίσης
να κάνετε μια ουσιαστική ενδοσκόπηση,
ώστε να βρείτε τις πιο κρυφές σας επιθυμίες
και να δουλέψετε πάνω σε αυτές, για να πε-
τύχετε τους στόχους σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θετική μέρα για εσάς, ιδίως αν έχετε γεννη-
θεί το πρώτο δεκαήμερο. Οι φιλίες αλλά και
οι στόχοι σας γίνονται πιο συγκεκριμένοι και
σαν αποτέλεσμα βρίσκουν την επιτυχία που
τους αρμόζει. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θετικές εξελίξεις θα έρθουν σήμερα στα ερ-
γασιακά σας θέματα, καθώς θα ενισχυθείτε
από το βράδυ με μια σημαντική βοηθητική
κίνηση, από πρόσωπα που γνωρίζετε. Ίσως,
μάλιστα, για κάποιους από εσάς θα κλειδώ-
σει μια προαγωγή που περιμένατε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι σχέσεις σας σήμερα έχουν την τιμητική
τους. Εσείς των πρώτων ημερών είναι αλή-
θεια πως έχετε μια παραπάνω εύνοια σε κά-
θε σας δραστηριότητα και οι άλλοι είναι το-
ποθετημένοι θετικά απέναντί σας. Εσείς του
τρίτου δεκαημέρου θα έχετε αρκετούς προ-
βληματισμούς και ανασφάλειες με τις σχέ-
σεις σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, είναι μια πολύ θε-
τική μέρα για σχέσεις και επαγγελματικά.
Μάλιστα, αν κάνετε σωστές κινήσεις, θα μπο-
ρέσετε να τακτοποιήσετε κάποιες οικονομι-
κές σας υποθέσεις ή θα κερδίσετε κάποιο
ποσό, που θα σας βοηθήσει αρκετά στην κα-
θημερινότητά σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η μέρα αυτή έχει να κάνει με τις πολύ προ-
σωπικές σας σχέσεις και με τα παιδιά σας
αν είστε γονείς. Ίσως θα έρθετε πιο κοντά
με κάποιο πρόσωπο ή θα χρειαστεί να βά-
λετε ένα πρόγραμμα και να πάρετε σοβα-
ρές αποφάσεις σε ό,τι αφορά τον γάμο σας
ή τον σύντροφό σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι η στιγμή να ανανεωθείτε εσωτερικά
και εξωτερικά. Είναι επίσης πολύ καλή
στιγμή για τα επαγγελματικά σας, όπου με
πολύ μικρή προσπάθεια, ιδίως εσείς των
πρώτων ημερών, θα έχετε το αποτέλεσμα
που επιθυμείτε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα θετική μέρα για
μετακινήσεις, συζητήσεις και καλές συμ-
φωνίες. Θα έχετε επίσης ευκαιρίες εσείς
των πρώτων ημερών να αναπτύξετε τη δη-
μιουργικότητά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικογενειακά θέματα σίγουρα θα έχουν μια
πολύ θετική εξέλιξη, κυρίως για όσους ανή-
κετε στο πρώτο δεκαήμερο. Αν πρέπει να
επικοινωνήσετε με κάποια πρόσωπα, μην
εμπιστευτείτε τα λεγόμενά τους, όπου μπο-
ρεί να υπάρχει δόλος. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα έχετε μια πολύ καλή μέρα.
Ιδίως εσείς που έχετε γενέθλια, θα μπορέ-
σετε να έχετε μια χρονιά με εξαιρετικές
ευκαιρίες, να ανεβάσετε την πνευματικό-
τητά σας αλλά και να ταξιδέψετε. Νέες εν-
διαφέρουσες γνωριμίες θα γεμίσουν την
καθημερινότητά σας και θα αναβαθμίσουν
τους στόχους σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θετικές αλλαγές θα συμβούν στα οικονομι-
κά σας, όπου θα αυξηθούν και τα έσοδά
σας. Θα έχετε επίσης μια ξαφνική ευκαιρία,
ιδέα ή πρόταση, που θα αναβαθμίσει την
εργασία σας.
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Ο Ήλιος σήμερα σε θετική όψη με τον Δία
δημιουργεί μια πολύ αισιόδοξη διάθεση,
ιδίως τις πρωινές ώρες, όπου και μπορεί
να υπάρξουν καλές εξελίξεις, σε ένα

πιο γενικευμένο πλαίσιο. Η Σελήνη θα βρεθεί σε
κενή πορεία από τις 18.12 έως τις 20.47, ενώ
αμέσως μετά θα περάσει στο ζώδιο του Κριού, ενι-
σχύοντας τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα.
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Είμαστε Ευρώπη!

T
ο «Μένουμε Ευρώπη» και το «Μένουμε
Ευρώπη;» είναι οι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος: του διχασμού και της τραυ-

ματικής εμπειρίας της περιόδου των μνημο-
νίων. Τα χρόνια που η πλατεία χωρίστηκε σε
«πάνω» και «κάτω», τα χρόνια που οι ναζί μπή-
καν στη Βουλή, τα χρόνια που οι πολιτικές και
κοινωνικές επιπτώσεις ήταν πολλαπλάσιες
των οικονομικών, καθώς απειλήθηκαν ο τρό-
πος ζωής, οι αξίες, η Ιστορία και το μέλλον μας.

Το δημοψήφισμα του 2015 και ο διχασμός
που προκάλεσε ήταν ένα ιστορικό λάθος. Η διά
της πλαγίου επαναφορά του διλήμματος εκεί-
νου του καλοκαιριού και οι μονομαχίες «δει-
νοσαύρων» (ερωτημάτων που έρχονται από το
χθες και έχουν απαντηθεί) δεν έχουν νόημα.
Απ’ όταν χωρίστηκε η Παγγαία -και έκαναν στη

συνέχεια βόλτες στις γειτονιές
μας οι πραγματικοί δεινόσαυροι-
η Ελλάδα είναι Ευρώπη.

Και θα είναι όσο -Ελλάδα και
Ευρώπη- έχουν τη θετική φόρτιση
με την οποία τις γνωρίσαμε και με
τις οποίες είναι γνωστές στον κό-
σμο μας. Γιατί δεν τις ενώνει μόνο
η γεωγραφία. Τις ενώνουν οι πα-
νανθρώπινες αξίες που γεννήθη-
καν σε αυτόν τον τόπο και τις

οποίες υπηρετούν. Η σχέση τους είναι σύνθε-
τη, άπτεται του υλικού και του πνευματικού
κόσμου: του μυαλού και των ιδεών.

Δημοκρατία - Ελευθερία - Αλληλεγγύη! Αυ-
τά είναι τα «ερωτήματα» (τα ζητούμενα), αυτές
είναι και οι απαντήσεις. Απλά και ξεκάθαρα.
Χωρίς περικοκλάδες και δήθεν σύνθετες ανα-
ζητήσεις και τοποθετήσεις.

Απαγορευμένα θέματα και τοτέμ δεν υπάρ-
χουν, όλα τα συζητάμε, αλλά υπάρχει ένα
ερωτηματικό (για να βάλουμε και εμείς ένα),
το αν είναι σώφρον να μπαίνουν στο ίδιο «τρα-
πέζι» ταυτοτικά θέματα με ζητήματα της τρέ-
χουσας πολιτικής αντιπαράθεσης. Να υπο-
τάσσονται τα πάντα στις σκοπιμότητες και τις
ανάγκες -πολιτικές και ψυχολογικές- του
κομματικού ανταγωνισμού και των πρωταγω-
νιστών του.

Εκτός και αν ορισμένοι αναζητούν στο «βά-
ρος» των δύο λέξεων -Ελλάδα και Ευρώπη-
«βάθος» για τις τοποθετήσεις τους. Εκτός
και αν το ερωτηματικό αποκαλύπτει την
πραγματική τους ατζέντα. Το πραγματικό
(για αυτούς) ζητούμενο. Ποιος ξέρει; Ίσως
κάποτε απαντήσουν και στο ερώτημα αν η
κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Την
Ελλάδα και την Ευρώπη πάντως δεν θα τις
χωρίσουν. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Δικαστές έχουμε. Η στήλη ποτέ δεν αμφέβαλε
για αυτό παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στη
Δικαιοσύνη: με καθυστερήσεις, με επίορκους
λειτουργούς (λίγους) κοκ. Βασικά, η στήλη δεν
αμφέβαλε ποτέ για την ποιότητα της Δημοκρατίας
μας συνολικά. Έχουμε όμως μερικά ερωτήματα,
κύριε πρόεδρε. Πώς σας ακούγεται το ερώτημα
του Δημήτρη Τζανακόπουλου στον Δημήτρη Οι-
κονόμου «τι κόμμα είστε;»; Πώς σας ακούγεται η
θέση της Πόπης Τσαπανίδου ότι «το “Σπίγκελ” δεν
είπε ότι δεν υπάρχει η νεκρή Μαρία, αλλά ότι δεν
μπορεί να αποδειχθεί»; Μιας και μιλάτε για Δι-
καιοσύνη, κύριε πρόεδρε: γνωρίζετε το αθώος
μέχρι αποδείξεως του εναντίου, έτσι δεν είναι;

Ότι η αμφιβολία είναι υπέρ του κατηγορούμενου.
Γιατί δεν εφαρμόζετε αυτήν τη θεμελιώδη αρχή
Δικαίου υπέρ της πατρίδας μας, κύριε πρό-
εδρε; Σε κάθε περίπτωση: δικαστές έχου-
με. Συμφωνούμε. Ηγέτες που να αναγνω-
ρίζουν τα λάθη τους έχουμε; Που να λένε
συγγνώμη όταν κάνουν λάθος; Μη βια-
στείτε να μας κατηγορήσετε, κύριε πρό-
εδρε. Και πάλι η απάντηση είναι θετική.
Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη για
τις πυρκαγιές και εσείς, κύριε πρόεδρε,
έχετε μιλήσει για «αυταπάτες». Μπορεί
να είναι κάτι σαν συγγνώμη, αλλά εμείς
σας το πιστώνουμε.

� «Ο χρήστης Panagiotis Louskos αισθάνεται ότι
λυπάται», ήταν μία από τις αναρτήσεις που μας

έφερε η ροή του Facebook για το θέμα της εκδήλωσης

«Μένουμε Ευρώπη;» που αναστάτωσε το πάλαι ποτέ εκ-

συγχρονιστικό στρατόπεδο. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο

Ευάγγελος Βενιζέλος θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση

με τον τίτλο που βρίσκεται στα εισαγωγικά, γεγονός που

προκάλεσε τη δημόσια έκφραση απορίας από την Άννα

Διαμαντοπούλου. Και ξεκίνησε ο... χορός. 

••••••••••••

� «Όταν τίθεται σε αμφισβήτηση η συνολική προσφορά στο
ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ του Evaggelos Venizelos,

τότε έχουμε τον ορισμό της #χυδαιότητας_του_φανατισμού
όσων θεωρούν ότι η ΕΥΡΩΠΗ είναι ΜΟΝΟ ένα γεωγραφικό
στίγμα στην υδρόγειο χωρίς τους βασικούς συνεκτικούς της
πυλώνες, που είναι σεβασμός στη λειτουργία των #ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΩΝ_ΘΕΣΜΩΝ και των #ΑΤΟΜΙΚΩΝ_ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
που η σημερινή κυβέρνηση τα θεωρεί ήσσονος σημασίας»,

σχολίασε ο Παναγιώτης Λούσκος, εκ των υποστηρικτών του

Ευάγγελου Βενιζέλου.

� Διαφορετική άποψη είχε ο Γιώργος Σακελλίων, ο οποί-

ος επισήμανε ότι το «Μένουμε Ευρώπη» (χωρίς ερω-
τηματικό ή λοιπά σημεία στίξης) «υπήρξε και παραμένει
μια ελπιδοφόρα συμπόρευση πολιτών και πολιτικών για τη
σύγχρονη προοδευτική και δημοκρατική προοπτική της
χώρας» και προσέθεσε: «Η διοργάνωση εκδήλωσης με θέ-
μα “Μένουμε Ευρώπη;” με ερωτηματικό αποτελεί μια κατα-
φανή προσπάθεια αποδόμησης αυτού του ζωτικής σημα-
σίας συνασπισμού πολιτών». Ευθεία η βολή!

••••••••••••

� Με αποτέλεσμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος να επανέλ-

θει: «Εκλαμβάνω συνεπώς τη χρήση του ερωτήματος
“Μένουμε Ευρώπη;” στον τίτλο της εκδήλωσης αυτής ως έν-
δειξη ευρύτατης εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος
αποδοχής της σημασίας που έχει να “Μένουμε Ευρώπη”, να
είμαστε ως κράτος, ως κοινωνία και ως έννομη τάξη αναπό-
σπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολι-
τισμού και κεκτημένου». Για όσους ενδιαφέρεστε, η εκδή-

λωση είναι την Πέμπτη στο Ινστιτούτο Γκαίτε στις 7μμ. ΥΓ.:

Ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει και σειρά στο Netflix…

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Ταγίπ, πονάει πολύ το δάγκωμα της «οχιάς»


