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Μ
πορεί κάποιος να ξεκινάει πρώτος σε
έναν αγώνα δρόμου με τις καλύτερες
προδιαγραφές χρόνου και χώρου και να
βγαίνει τελευταίος; Ο πρόεδρος του ΠΑ-

ΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης απέδειξε ότι μπορεί να
συμβεί και αυτό. Να ξεκινάει πρώτος με μεγάλη
αβάντα χρόνου και να βγαίνει πρώτος από το τέλος!
Ξεκίνησε ως πρόεδρος του Κινήματος την πολιτική
του σταδιοδρομία με τις καλύτερες προδιαγραφές
και μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε να ξεφουσκώσει τα
ποσοστά του κόμματός του από το 17% στο 10% και με
τις προγνώσεις να τον δείχνουν στη δεύτερη Κυριακή
μετά βίας να πιάνει το 7%.

Ξεκίνησε πρώτος διότι είχε όλα τα φώτα της δημο-
σιότητας πάνω του στις εσωκομματικές εκλογές του

ΠΑΣΟΚ και μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα κατάφερε να γίνει παρακολούθημα του Αλέξη
Τσίπρα και να τριχοτομήσει το ΠΑΣΟΚ. Για να μιλή-
σουμε με όρους πολιτικού ρεαλισμού, αυτήν τη στιγ-
μή η Χαριλάου Τρικούπη έρχεται δεύτερη και καταϊ-
δρωμένη πίσω από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ,
επαναλαμβάνοντας τη ρητορική της Κουμουνδούρου
με μια έως δυο μέρες καθυστέρηση… Αδυνατεί να
διαμορφώσει δική του ατζέντα και στο ΠΑΣΟΚ ανα-
ζητούν μια συμπαγή πολιτική ταυτότητα όντας χωρι-
σμένοι σε τρία στρατόπεδα: στους αυτόνομους, τους
κρυφοδεξιούς και στους κρυφοσυριζαίους.

Πρακτικά μιλάμε για πανωλεθρίαμβο. Η περίπτωση
του Νίκου Ανδρουλάκη θα γίνει case study πολιτικής
αποτυχίας. Ένα είδος πολιτικού παραδόξου… Να

έχει τέτοια δυναμική και να κινδυνεύει να «κατασπα-
ραχθεί» από έναν άλλον πολιτικό φορέα. Ο πρωταγω-
νιστής αυτών των εκλογών δεν θα είναι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος ενδεχομένως να είναι ο νικη-
τής των εκλογών. Ο «πρωταγωνιστής» θα είναι δυστυ-
χώς ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θα χάσει το κόμμα
χωρίς καν να μπει σε... προοδευτική συμμαχία. Θα το
χάσει από τα αποδυτήρια και όλοι αυτό θα συζητούν
μετά τις εκλογές. Θα πληρώσει προφανώς το δόγμα
«και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ». Βλέ-
πετε, δεν γίνεται να είσαι «ψιλοσυστημικός» ή «ψιλο-
σοσιαλιστής» ή «ψιλοφιλελεύθερος»… Όπως δεν
μπορείς να λες «θα σας πω μετά τις εκλογές ποιον θα
προτείνω για πρωθυπουργό». Αυτά δεν γίνονται ούτε
στα παραμύθια… 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τρέχει πρώτος και βγαίνει τρίτος

Η περίπτωση 
του Νίκου

Ανδρουλάκη 
θα γίνει case study

πολιτικής
αποτυχίας. 

Ένα είδος πολιτικού
παραδόξου...
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O
σο πλησιάζουμε στο τελευταίο
κατοστάρι των εκλογών γίνεται
απολύτως ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ κινείται στη λογική «γαία

πυρί μιχθήτω», παίζοντας το τελευταίο του
χαρτί για τη δημιουργία συνθηκών πολιτι-
κής εκτροπής. Ελλείψει σοβαρών αντιπο-
λιτευτικών επιχειρημάτων που θα μπο-
ρούσαν να πείσουν το εκλογικό σώμα, επι-
λέγει τη μαοϊκή λογική «μεγάλη αναταρα-
χή, υπέροχη κατάσταση».

Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί το γε-
γονός ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας προσωπικά έχουν αναλά-
βει εργολαβικά να χτυπούν σε καθημερινό
επίπεδο όχι μόνο τον εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου αλλά και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Τα χτυπήματα κατά του Ισίδωρου Ντο-
γιάκου και του Κωνσταντίνου Φλώρου αγ-
γίζουν τα όρια της εμπάθειας, όμως δεν
αφορούν μόνο τα πρόσωπα. Με την τακτι-
κή που ακολουθεί ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης επιτίθεται κυρίως
κατά των δύο ισχυρότατων θεσμών: της
Δικαιοσύνης και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για δύο θεσμούς που εμπι-
στεύεται πλήρως ο ελληνικός λαός σε όλες
τις έρευνες της κοινής γνώμης. Ο κεντρι-
κός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δημιουργία
συνθηκών πολιτικής αστάθειας ή, σαφέ-
στερα, πολιτικής ανωμαλίας προκειμένου
να επιτευχθεί η πτώση, κυρίως του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, και να μπει μπροστά το
επόμενο στάδιο περί κυβέρνησης ειδικού
σκοπού. Άλλωστε, τα κουκιά δεν βγαίνουν
για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τεχνητές αυτές συνθήκες νοσηρότη-
τας κινούνται εκτός θεσμικού πλαισίου και
πλήττουν βάναυσα το κύρος της Δημοκρα-
τίας και συνολικά του πολιτεύματος. Kαι
όλα αυτά την ώρα που η χώρα μας βρίσκε-
ται σε ένα εξόχως δύσκολο και ασταθές
παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και σε μια
κρίσιμη φάση των Ελληνοτουρκικών.

«Πες, πες, κάτι θα μείνει»
Τα ανυπόστατα και συνωμοσιολογικά

δημοσιεύματα που διακινούνται στα φίλια
Μέσα της αντιπολίτευσης είναι τα μοναδι-
κά στοιχεία που ο κ. Τσίπρας χρησιμοποιεί
ως όπλα για την πολιτική εκτροπή και τα
οποία βέβαια κινούνται στη λογική «πες,
πες, κάτι θα μείνει». Ο κ. Τσίπρας προκει-
μένου να πετύχει τον σκοπό του είναι απο-
φασισμένος να συνεργαστεί ακόμη και με
τον διάβολο… Για αυτό και το τελευταίο
χρονικό διάστημα αβαντάρει προσωπικό-
τητες από διαφορετικούς πολιτικούς χώ-
ρους είτε της Δεξιάς είτε του ΠΑΣΟΚ, οι
οποίοι ηθελημένα ή άθελα παίζουν το παι-
χνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. 

Πολιτικοί του αντίπαλοι, συνταγματολό-
γοι, δημοσιογράφοι και όποιοι μπορούν να

συνεισφέρουν στον κεντρικό στόχο της τε-
χνητής κρίσης γίνονται αίφνης συνοδοιπό-
ροι του.  Εντύπωση προκαλεί ο ρόλος του
Ευάγγελου Βενιζέλου που ενσυνείδητα
επιλέγει να υποστηρίζει και να αβαντάρει
τους αντιθεσμικούς τακτικισμούς του Αλέ-
ξη Τσίπρα, με τον οποίο στο παρελθόν
υπήρξε «ορκισμένος» εχθρός.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
έχει αυτοαναγορευθεί σε «σερίφη» της
νομιμότητας, της συνταγματικότητας και
της δημοκρατικότητας. Πρόκειται για τη
γνωστή του φράση «είμαστε κάθε λέξη του
Συντάγματος», την οποία ευαγγελιζόταν
όταν έκανε κουρελόχαρτο το δημοψήφι-
σμα του 2015. Κληρονομικώ δικαίω, δηλα-
δή, έχουν και το ηθικό και το δημοκρατικό
πλεονέκτημα για να μπορούν να κινούνται
πέραν των ορίων της θεσμικότητας όπως
και όταν τους συμφέρει αλά καρτ.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο
Βεβαίως, η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ να

επιτίθεται κατά των θεσμών δεν είναι κά-
τι πρωτόγνωρο. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας
πριν από τρία χρόνια είχε αναφερθεί
στους αρμούς της εξουσίας, προκαλών-
τας εκείνη την περίοδο θύελλα αντιδρά-
σεων. Τον Φεβρουάριο του 2020, σε μια
κρίση ειλικρίνειας, μιλώντας στην Κεν-
τρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αναφε-
ρόμενος στο κείμενο απολογισμού ο
Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η συζήτηση
για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής θη-
τείας του κόμματος πρέπει να κοιτάει και
προς τη «δεύτερη φορά Αριστερά», υπο-
στηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να
απαντήσει και σε «δύο κρίσιμα ερωτήμα-
τα για το χθες, που η προβολή τους είναι
ευθέως στο αύριο». 

Και στάθηκε ιδιαίτερα στο «πώς θα κα-

ταφέρει τη δεύτερη φορά η Αριστερά, κερ-
δίζοντας τις εκλογές, να αναλάβει την ευ-
θύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερ-
νητικών θέσεων αλλά και κρίσιμων αρμών
της εξουσίας».

Προφανώς δεν επρόκειτο για κάποιο φι-
λοσοφικό ερώτημα, αλλά για μια σοβιέτ
νοοτροπία που αναπαράχθηκε στη συνέ-
χεια και από άλλα στελέχη της Κουμουν-
δούρου, μεταξύ των οποίων και ο Παύλος
Πολάκης. Σε αυτήν τη λογική εδράζεται
όλη η κινητικότητα της Κουμουνδούρου
ήδη από την «πρώτη φορά Αριστερά».

Θεωρεί δηλαδή ότι η διακυβέρνηση μιας
χώρας από μια εκλεγμένη κυβέρνηση δεν
αφορά μόνο τη διαχείριση του κράτους αλ-
λά τον πλήρη έλεγχο όλων των δομών του.
Ας μη λησμονούμε ότι ο έλεγχος της Δι-
καιοσύνης επιχειρήθηκε μέσα από τη δρα-
στηριότητα του διαβόητου Ρασπούτιν και
των πιέσεων και απειλών προς δικαστι-
κούς λειτουργούς, καθώς και των μέσων
ενημέρωσης μέσα από τις πρώτες τραγι-
κές, όπως αποδείχτηκε, διαδικασίες ανά-
θεσης των αδειών και των συχνοτήτων.

Δημιουργία συνθηκών πολιτικής ανωμαλίας 
με στόχο να ελεγχθούν οι αρμοί της εξουσίας

Χτυπήματα ΣΥΡΙΖΑ
κατά Δικαιοσύνης
και Ενόπλων Δυνάμεων 
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H
ταν αργά το βράδυ της Τρίτης
όταν, με την είδηση του θανά-
του του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου, κυκλοφόρησαν και

οι πρώτες πληροφορίες από το κυβερνη-
τικό οικοσύστημα ότι νωρίς το πρωί της
επομένης και σε διυπουργική σύσκεψη
θα αποφασίζονταν τα διαδικαστικά της

ταφής του.
Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωινός καφές

της Τετάρτης ολοκληρώθηκε λίγο πριν
από τις δέκα το πρωί. Και μέσα στο επό-
μενο μικρό χρονικό διάστημα που ακο-
λούθησε, ο πρωθυπουργός μαζί με
υπουργούς και στενούς συνεργάτες του
έθεσε ολόκληρο το πλαίσιο που…
ακουμπούσε στα της εξόδιου ακολουθίας
και της ταφής του τέως βασιλιά, που θα
λάβουν χώρα την ερχόμενη Δευτέρα. Στη
διάρκεια, άλλωστε, του πρωινού καφέ,
αλλά και της διυπουργικής που ακολού-
θησε, η ομοφωνία για το όλο θέμα ήταν,
σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν από-
λυτη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις
αποφάσεις που έλαβε και τη «ζυγισμένη
και εξαιρετικά προσεχτικά διατυπωμέ-
νη» δήλωσή του για τον θάνατο του Κων-
σταντίνου, ολοκλήρωσε άμεσα τα ζητή-
ματα που αφορούσαν την κυβέρνηση.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό των ωρών
που ακολούθησαν την ανακοίνωση του
θανάτου του τέως βασιλιά, αυτό που δεν
πρέπει να αμελείται είναι το… momen-
tum. Το ζήτημα ήταν εξαρχής λεπτό. Η
χώρα… περπατάει τα πρώτα βήματα μιας

παρατεταμένης και γεμάτης ένταση προ-
εκλογικής περιόδου. Για αυτό και ο πρω-
θυπουργός θέλησε το όλο πλαίσιο των
αποφάσεων να λάβει γρήγορα… σάρκα
και οστά. Έτσι κι αλλιώς, η Ηρώδου Αττι-
κού 19 είχε ενημερωθεί ημέρες πριν για
την επιβάρυνση της υγείας του τέως βα-
σιλιά από την οικογένεια του Κωνσταντί-
νου, που βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Το… παζλ του χειρισμού των διαδικαστι-
κών είχε συζητηθεί, λοιπόν, επαρκώς και
η διυπουργική επικύρωσε τις λεπτομέ-
ρειες. «Το όλο τελετουργικό έχει προκύ-
ψει έπειτα από συζητήσεις και συνεννόη-
ση που έγιναν σε πολύ καλό κλίμα με την
οικογένεια του τέως βασιλιά, σε ένα κλί-
μα όπου υπήρχε απόλυτη κατανόηση στις
ευαισθησίες της κάθε πλευράς», ήταν το
σήμα που εξέπεμψε, από την αίθουσα της
ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου.

Λεπτοί χειρισμοί
Από το όλο μοτίβο των κινήσεων που

έφερε στο προσκήνιο το κυβερνητικό
στρατόπεδο τα τελευταία εικοσιτετράωρα
και από τις ακαριαίες αποφάσεις που
έλαβε το Μέγαρο Μαξίμου επιτεύχθηκαν
δυο κεντρικοί στόχοι:

• Από τη μία, η κυβέρνηση αφαίρεσε
κάθε… όπλο από τη φαρέτρα της αντιπο-
λίτευσης και, κυρίως, του ΣΥΡΙΖΑ όσον
αφορά μια πιθανή προσπάθεια εργαλει-
οποίησης των θεμάτων και των αποφάσε-
ων που σχετίζονται με την ταφή του τέως
βασιλιά Κωνσταντίνου.

• Από την άλλη, αυτό που πρέπει να επι-
σημανθεί είναι ότι οι κινήσεις του κυβερ-
νητικού επιτελείου και του ίδιου του
πρωθυπουργού περιλαμβάνουν στο…
DNA τους τις ευαισθησίες της πλειονότη-
τας των πολιτών. 

Η απόφαση ο τέως βασιλιάς να ταφεί
ως ιδιώτης και όχι με τιμές αρχηγού κρά-
τους σχετίζεται με το επιχείρημα ότι ο
Κωνσταντίνος ήταν έκπτωτος πρώην αρ-
χηγός κράτους και, ταυτόχρονα, δεν είχε
την ελληνική ιθαγένεια, η οποία αφαιρέ-
θηκε μετά το δημοψήφισμα του 1974. Μια
διαφορετική απόφαση μπορεί να έφερνε
ικανοποίηση στο ακροατήριο που βρί-
σκεται στη δεξιά πλευρά του κυβερνών-
τος κόμματος. Όμως, η οπτική του κυ-
βερνητικού οικοσυστήματος είναι στραμ-
μένη προς το Κέντρο, ως κομβικός στό-
χος και για την κατάκτηση της αυτοδυνα-
μίας, στις δεύτερες κάλπες της ενισχυμέ-
νης αναλογικής. Και ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης με τις αποφάσεις του και τη δήλω-
σή του έκανε ακόμα ένα νεύμα προς τους
κεντρώους ψηφοφόρους, που αποτελούν
μια κρίσιμη εκλογική μάζα για την επί-
τευξη του στοιχήματος του 151+. 

«Η Ελληνική Δημοκρατία είναι μια ώρι-
μη Δημοκρατία… Και αυτό μας δίνει τη
δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε χωρίς
κομπλεξισμούς, χωρίς δυσκολίες, ζητή-
ματα που άπτονται της Ιστορίας. Το Πολι-
τειακό στη χώρα μας έχει λυθεί οριστικά.
Από την άλλη, είναι πολύ φυσιολογικό να
υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία άν-
θρωποι που προσεγγίζουν το θέμα αυτό,
μέσα από μια μερική οπτική, ανάλογα με
τις πεποιθήσεις τους, ανάλογα με τα συ-
ναισθήματά τους, ή ανάλογα και με τις
επιδιώξεις τους… Η κυβέρνηση οφείλει
να βλέπει το θέμα συνολικά, θεσμικά και
ολιστικά. Να βάζει το συνολικό πάνω από
το μερικό. Επίσης δεν είναι καιρός να
αναζητήσουμε ή να καλλιεργήσουμε εν-
τάσεις, εσωστρέφεια και διχασμούς, με
αναφορά στο παρελθόν», σημείωσε ο
Γιάννης Οικονόμου.

Ερώτημα, πάντως, που μένει να απαν-
τηθεί μέχρι τη Δευτέρα είναι τι θα πρά-
ξουν υπουργοί και βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας όσον αφορά πιθανή παρου-
σία ορισμένων στην εξόδιο ακολουθία
του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. 

Σύμφωνα με πηγές, από την πλευρά
του Μεγάρου Μαξίμου δεν υπάρχει και
δεν θα υπάρξει κανένα απαγορευτικό.

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

«Παροξυσμός» στην αντιπολίτευση, 
ψυχραιμία στην κυβέρνηση 

«Όχι» στην εργαλειοποίηση 
της ταφής του τέως βασιλιά 
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Ε
ίναι κοινός τόπος για τους
αναλυτές ότι ο μεσαίος χώρος
και η μεσαία τάξη στην Ελλά-
δα είναι εκείνες που βγάζουν

κυβερνήσεις. Σε αυτό τον κανόνα βασί-
ζεται και η στρατηγική που καλλιεργεί ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρα-
μένει σταθερός στον πολιτικό του προ-
σανατολισμό κατά τη διάρκεια της πρω-
θυπουργικής του θητείας, έναν προσα-
νατολισμό στρατηγικής κυριαρχίας του
μεσαίου χώρου.

Η τελευταία απόφαση της κυβέρνη-
σης για τη διαδικασία που θα ακολου-
θηθεί στην κηδεία του τέως βασιλιά
Κωνσταντίνου ήρθε να επιβεβαιώσει
αυτή τη στρατηγική. Ο πρωθυπουργός
επέλεξε να μην υποκύψει στις φωνές
που ακούστηκαν από «τα δεξιά» της Νέ-
ας Δημοκρατίας, διολισθαίνοντας σε
αυτά που θα ήθελε το δεξιό του ακροα-
τήριο, αλλά αντιθέτως να διατηρήσει την
απόλυτη ισορροπία, σημειώνοντας ότι
«γράφεται ο τυπικός επίλογος ενός κε-
φαλαίου που έχει κλείσει οριστικά με το
δημοψήφισμα του 1974». Άλλωστε, η
τοποθέτηση του πρωθυπουργού όπως
και η απόφαση ο τέως βασιλιάς να κη-
δευτεί ως ιδιώτης βασίστηκαν εκτός
των νομικών και σε ένα βασικό πολιτικό
επιχείρημα, «δεν είναι καιρός να αναζη-
τήσουμε ή να καλλιεργήσουμε εντά-
σεις, εσωστρέφεια και διχασμούς, με
αναφορά στο παρελθόν». Αυτή ήταν και
η φράση που χρησιμοποίησε χαρακτη-
ριστικά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, παρουσιάζοντας τη λεπτή γραμμή
στην οποία το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε
να κινηθεί: «Ο τέως βασιλιάς κηδεύεται
ως ιδιώτης, είναι ένα δημόσιο πρόσωπο,
όλα θα γίνουν με αξιοπρέπεια, με σεβα-
σμό στους θεσμούς». 

Το γεγονός αυτό ήρθε να προστεθεί σε
μια σειρά αποφάσεων που ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει λάβει ως πρωθυπουρ-
γός και που έχουν έναν κοινό παρονο-
μαστή: την επιμονή στον θεσμικό του
ρόλο. 

Απόφαση πρώτη
Εξάντληση τετραετίας 

Η πεποίθησή του ότι οι κυβερνήσεις
πρέπει να εξαντλούν τη θητεία τους ήταν
και ο βασικός λόγος που ο ίδιος απέρριψε
όλο το προηγούμενο διάστημα εισηγή-
σεις που είχε δεχθεί από στενούς του συ-
νεργάτες για πρόωρη προσφυγή στις κάλ-
πες. Εισηγήσεις και προτάσεις που διατυ-
πώθηκαν σε εξαιρετικά θετικές για την
κυβέρνηση συγκυρίες, όπως τον Σεπτέμ-
βριο του 2020, μετά το τέλος της πρώτης
περιόδου της πανδημίας, όταν η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας απολάμβανε

υψηλότατα ποσοστά αποδοχής, μετά την
ικανοποίηση των πολιτών για τον τρόπο δια-
χείρισης της πρωτόγνωρης κρίσης. 

Απόφαση δεύτερη
Καμία άλλη αλλαγή εκλογικού νόμου

Ενταγμένη στο ίδιο πλαίσιο η απόφαση
του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην προχωρή-
σει σε δεύτερη αλλαγή του εκλογικού νό-
μου, όταν επίσης στενοί του συνεργάτες ση-
μείωναν ότι ο νόμος που είχε ψηφιστεί από
την κυβερνητική πλειοψηφία ίσως να μην
ήταν αρκετά ευνοϊκός για τη Νέα Δημοκρα-
τία, όταν θα ερχόταν η ώρα της κάλπης.

Με ανάλογο σκεπτικό το Μέγαρο Μαξί-
μου επέλεξε να κινηθεί και σε ένα τρίτο θέ-
μα, την υπόθεση των παρακολουθήσεων,
που παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη, παραμέ-
νοντας στην ίδια θέση ακόμη και εν μέσω
της πολιτικής θύελλας που ακολούθησε. 

Με το βλέμμα στραμμένο στον κεντρώο
χώρο, η κυβέρνηση διατηρεί στην αιχμή
της ρητορικής της τη σταθερότητα, θέτον-
τας ως διακύβευμα της κάλπης την επίτευ-
ξη αυτοδυναμίας και τη συγκρότηση μιας
κυβέρνησης που θα μπορεί να εγγυηθεί ότι
την επόμενη ημέρα η χώρα δεν θα βρεθεί
μετέωρη και εν μέσω αναταραχής.

Παράλληλα με τη «μάχη» του μεσαίου
χώρου, εκτυλίσσεται και η «μάχη» της με-
σαίας τάξης, που κατά πολλούς έκρινε το
αποτέλεσμα και στις εκλογές του 2019,
όταν είχαν προηγηθεί τέσσερα χρόνια δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κατά τα οποία είχε
δεχθεί τα ισχυρότερα πλήγματα. Στον αντί-
ποδα, η επιλογή της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας ήταν να επιχειρήσει να δώσει
ανάσα στα μεσαία στρώματα, προχωρών-
τας σε μείωση φόρων και εισφορών, αλλά
και ενίσχυσή της κατά τη διάρκεια της
ενεργειακής κρίσης και νωρίτερα της παν-
δημίας, με μέτρα στήριξης που δεν αφο-
ρούσαν αμιγώς τις ευπαθείς ομάδες, αλλά
και μισθωτούς και μικρομεσαίους επιχει-
ρηματίες.

Πεποίθηση του κυβερνητικού επιτελεί-
ου είναι ότι ο χώρος του Kέντρου και η με-
σαία τάξη θα διαδραματίσουν και σε αυτή
τη διπλή εκλογική αναμέτρηση καταλυτικό
ρόλο. Για τον λόγο αυτό, στην επικοινωνία
του κυβερνητικού έργου θα γίνεται σαφές
ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πολιτι-
κές που υλοποιούνται να αφορούν το σύ-
νολο των πολιτών, χωρίς εξαιρέσεις και
αποκλεισμούς.

Κινήσεις ματ 
από Μητσοτάκη 

στον κεντρώο χώρο

Οι δύο αποφάσεις 
του πρωθυπουργού 
που τον καθιστούν
κυρίαρχο και 
στη μεσαία τάξη



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Σ
ε «πόλεμο νεύρων» έχει εξελιχ-
θεί ο ανταγωνισμός του ΠΑΣΟΚ
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Χαριλάου Τρι-
κούπη αντιμετωπίζει τα «χει-

ρουργικά χτυπήματα» της Κουμουνδού-
ρου με ψυχραιμία, ωστόσο αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν υπάρχει προβληματισμός
για το πώς θα μπορέσουν «να φύγουν
μπροστά». 

Η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξε-
σπάσει τις τελευταίες μέρες μετά τη «γνω-
μοδότηση Ντογιάκου» έχει δώσει καταφα-
νώς ένα πλεονέκτημα στον ΣΥΡΙΖΑ όσον
αφορά την ένταση της κριτικής σε σχέση
με το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν έχει περάσει
απαρατήρητο.

Προχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας με
μια ανάρτηση στο Twitter κατάφερε για
ακόμη μια φορά να δημιουργήσει ψιθύ-
ρους αναφορικά με τα πολιτικά ανακλαστι-
κά του κόμματος. 

Ταυτόχρονα όμως με φόντο την παρέμβα-
ση των 16 συνταγματολόγων για τη «γνωμο-
δότηση Ντογιάκου» επιχείρησε να «σπείρει
καινά δαιμόνια» στο ΠΑΣΟΚ με μια επίκληση
στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Συγκεκριμένα, ο κ.
Τσίπρας μόνο τυχαία δεν έγραψε αυτές τις 31
λέξεις στο Twitter: «Όσοι δεν καταλαβαίνουν
ότι στις μέρες μας απειλείται ο πυρήνας του
Κράτους Δικαίου και των δημοκρατικών
ελευθεριών, ας διαβάσουν με προσοχή τις
σημερινές παρεμβάσεις των καθηγητών Βε-
νιζέλου, Παυλόπουλου, Σωτηρέλη, Καϊδα-
τζή, Κοντιάδη».

«Φονικό τιτίβισμα»
Μέχρι τότε είχε προηγηθεί ένα σφυρο-

κόπημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ κατά
της κυβέρνησης με πολιτικές αναφορές
για προσπάθεια συγκάλυψης στην υπόθε-
ση των υποκλοπών και υπονόμευσης των
θεσμών. Όταν το βράδυ είχε επέλθει νηνε-
μία, τότε χτύπησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
με το εν λόγω «τιτίβισμα» στο Twitter.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην επίμαχη
παρέμβαση -χωρίς επισημάνσεις σε ονό-
ματα συνταγματολόγων- χθες το μεσημέρι
με το ακόλουθο σχόλιο: «Η παρέμβαση
των δεκαέξι συνταγματολόγων αποτελεί
ένα ηχηρό καμπανάκι για την υποβάθμιση
του κράτους δικαίου στη χώρα. Πρόκειται
για μια έκκληση που παραθέτει αυστηρά
και αδιάσειστα επιστημονικά επιχειρήμα-
τα, υπερβαίνει την κομματική συζήτηση
και αποτελεί σαφέστατη μομφή προς
όσους επιχειρούν να αποψιλώσουν τις

ανεξάρτητες Αρχές από τις συνταγματικές
τους αρμοδιότητες, υπηρετώντας ένα
σχέδιο κατάληψης όλων των αρμών της
εξουσίας». Και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής, έχοντας συνείδηση των
ευθυνών που απορρέουν από το γεγονός
ότι αποτελεί συνεχιστή και θεματοφύλακα
των δημοκρατικών παραδόσεων του λαού
και του τόπου, δεν πρόκειται να ανεχθεί
την παραμικρή υποβάθμιση των δημο-
κρατικών θεσμών και των κατακτήσεων
του κράτους δικαίου. Ας μείνει επιτέλους
κάτι όρθιο από την επέλαση του επιτελι-
κού κράτους και της συμμαχίας των προ-
θύμων, που με τις ευλογίες του πρωθυ-
πουργού λειτουργούν πλέον προδήλως
αντισυνταγματικά».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι είναι η
δεύτερη φορά που ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να
δημιουργήσει «τριβές» στο εσωκομματικό
τοπίο του ΠΑΣΟΚ, ρίχνοντας γέφυρες φι-
λίας στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κατά τη διάρ-
κεια της παρουσίας του στη ΔΕΘ τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε ερωτηθεί σχε-
τικά για τη θέση που είχε εκφράσει ο κ. Βε-
νιζέλος για τις υποκλοπές, η απάντηση που
έδωσε εξέπληξε πολλούς: «Ο κ. Βενιζέλος
δεν περνά απαρατήρητος. Είναι γνωστές οι
διαφωνίες που έχουμε. Νομίζω ότι ο πρω-
ταγωνιστικός ρόλος που είχε η συγκυβέρ-
νηση του κόμματός του με τη Νέα Δημο-
κρατία έχει κριθεί από τον δημοκρατικό κό-
σμο. Ο κ. Βενιζέλος που τοποθετήθηκε για
το θέμα έχει κριθεί πολιτικά, ωστόσο έχει

εκτόπισμα που πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη. Στις τελευταίες εξελίξεις, οι θέσεις που
έχει ήταν αυτές που περίμενε να ακούσει
κάθε πολίτης από κάθε σκεπτόμενο επι-
στήμονα και αυτό πιστώνεται θετικά».

Ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν ενεργοποίησε από την πρώτη
στιγμή το «πυρηνικό νομικό οπλοστάσιο»
του Ευάγγελου Βενιζέλου. Μια πρώτη
απάντηση είναι γιατί έτσι το αποφάσισαν.
Μια άλλη οπτική είναι επειδή δεν το σκέ-
φτηκαν. Και εδώ επίσης προστίθεται ένα
«γιατί». Μπορεί όμως να τον προσέγγισαν
και να μη δέχτηκε να μπει η νομική του
άποψη σε ένα τόσο στενό κομματικό πλαί-
σιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει η
άποψη του ίδιου του κ. Βενιζέλου για τα
τεκταινόμενα στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Αν-
δρουλάκη, όπως την εξέφρασε χθες μι-
λώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πο-
λύ ιστορικά, έχει σηκώσει το βάρος της οι-
κονομικής κρίσης, το ίδιο πρέπει να προ-
βάλλει και να υπερασπίζεται το έργο του,
της περιόδου 2010-2015, και την αντιπολί-
τευσή του, της περιόδου 2015-2019, γιατί η
συμβολή του στο να σταθεί η χώρα όρθια
εντός Ευρώπης και εντός δημοκρατίας εί-
ναι καθοριστική. Από εκεί και πέρα, προ-
φανώς ξέρει ότι η χώρα δεν μπορεί να μεί-
νει ακυβέρνητη, ξέρει τις θεσμικές του ευ-
θύνες και ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει με-
γάλη προσπάθεια. Δεν έχω να κάνω καμία
παρατήρηση, μόνο ευχές έχω να δώσω σε
έναν νέο άνθρωπο και έναν νέο πολιτικό
αρχηγό», είπε με το χαρακτηριστικό του
ύφος ο κ. Βενιζέλος και ο καθένας μπορεί
να βγάλει τα συμπεράσματά του.

«Δεν ταυτίζομαι»
Όταν στη διάρκεια της συνέντευξής του

κλήθηκε να πει την άποψή του για το πού
πρέπει να εστιάσει το κόμμα του οποίου
υπήρξε ηγέτης, σε μια αποστροφή του λό-
γου ξεκαθάρισε με νόημα: «Εγώ εκφράζο-
μαι γενικότερα, δεν δίνω συμβουλές, ούτε
ταυτίζομαι με τον οποιονδήποτε, αλλά εν
πάση περιπτώσει ανήκω στην παράταξη»,
για να υποστηρίξει στη συνέχεια πως το
ΠΑΣΟΚ «πρέπει να εκφράσει αυτό το
οποίο βγάζει τη χώρα από το διανοητικό
και συναισθηματικό αδιέξοδο. Το αδιέξο-
δο της χώρας δεν είναι πολιτικό πρωτί-
στως, είναι πρωτίστως διανοητικό και συ-
ναισθηματικό και βεβαίως αυτό αφορά τις
προϋποθέσεις της ανάπτυξης, της κοινω-
νικής συνοχής, της συναίνεσης. Αφορά τον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη
θέση μας μέσα στον κόσμο, μέσα στην πε-
ριοχή και μέσα στον χρόνο. Οι συζητήσεις
που κάνουμε εδώ είναι δημοσκοπικού χα-
ρακτήρα, μεροδούλι-μεροφάι, αλλά δεν
γράφεται έτσι η Ιστορία». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Με... αιχμή τον Ευάγγελο Βενιζέλο ο Τσίπρας συνεχίζει 
τα χειρουργικά χτυπήματα κατά του Ανδρουλάκη 

«Μπένι» βαθιά
το... νυστέρι
του ΣΥΡΙΖΑ 
στο ΠΑΣΟΚ!



Προ τετελεσμένων 
ο Σκέρτσος

Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεν έχει και πολλές επιλογές για τη θέ-
ση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αφού
επικράτησε η άποψη ότι θα πρέπει να μπει
κάποιος που να γνωρίζει όλες τις πτυχές του
πλούσιου κυβερνητικού έργου που έχει πα-
ραχθεί μέσα στην τετραετία. Κάπως έτσι,
παρόλο που δεν το πολυήθελε, ο Άκης
Σκέρτσος βρίσκεται προ τετελεσμένων. Το
ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο η γνώση του
κυβερνητικού έργου και το πρόγραμμα της
επόμενης τετραετίας, αλλά θα πρέπει να
σταθεί αποτελεσματικά στα κανάλια απέ-
ναντι στην έμπειρη Πόπη Τσαπανίδου, η
οποία σίγουρα θα προσπαθήσει να του βάλει
τρικλοποδιές. 

Το πιο σύντομο
ανέκδοτο, 
ο βασιλικός Στέλιος… 

Κάποιοι, επ’ αφορμή του θανάτου του τέ-
ως βασιλιά, προσπαθούν να κομίσουν πολι-
τικά οφέλη ψαρεύοντας στη δεξαμενή των
φιλοβασιλικών. Και το παίζουν και βασιλι-
κότεροι του βασιλέως… Για παράδειγμα,
έκανε μεγάλη εντύπωση σε κάποιους η φι-
λοβασιλική ανάρτηση του Στέλιου Πέτσα, ο
οποίος χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο «με-
γάλο Έλληνα», προσπαθώντας να τραβήξει
ψήφους από το μεγάλο ποσοστό των φιλο-
βασιλικών στην Ανατολική Αττική. Μάταια
βέβαια, διότι αυτό τον κόσμο τον έχουν κα-
παρώσει οι παλιοί της περιφέρειας, οι οποί-
οι έκαναν μάλιστα πολύ πιο light αναρτή-
σεις. Οπότε, Στέλιο, και κορόνα να φορέσεις,
δεν θα σε πιστέψουν!

Από συνταγματολόγος... κομματάρχης
Βιάζεται πολύ ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος να καταδικά-

σει τον Ισίδωρο Ντογιάκο και μέσα στη γενικότερη βιασύνη του
πρόσθεσε στην επιστολή του και το όνομα του καθηγητή Φίλιπ-
που Σπυρόπουλου. Ο τελευταίος αρνήθηκε ότι έχει υπογράψει το
κείμενο Αλιβιζάτου, ο Αλιβιζάτος τον κατηγόρησε για υπαναχώ-
ρηση και τότε ο κ. Σπυρόπουλος ζήτησε άρση τηλεφωνικού απορ-
ρήτου για να μαθευτεί η αλήθεια. Και τότε σιωπή από την άλλη πλευ-
ρά... Τι βλέπω εγώ; Ο κ. Αλιβιζάτος πολιτικολογεί και συμπεριφέρεται σαν κομμα-
τάρχης του Ανδρουλάκη. Κρίμα. Και τον είχαμε σε εκτίμηση. Κάποτε... 
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Όταν ο «παντογνώστης»
επιχειρηματολογεί 

Δεν θα μπορούσε να μην πάρει θέση ο
«φωτεινός παντογνώστης» Βαγγέλης
Βενιζέλος για το θέμα της γνωμοδότη-
σης Ντογιάκου σχετικά με τα όρια που
έχει η ΑΔΑΕ. 

Μετά την κωλοτούμπα για το αν πρέ-
πει να παρακολουθούνται πολιτικά πρό-
σωπα και μετά το μεγάλο αυτογκόλ με
τον διασυρμό της «προστατευόμενης»
Εύας Καϊλή, η οποία πιάστηκε στη φάκα
των βελγικών Αρχών έπειτα από παρα-
κολούθηση, ο Βαγγέλης ξαναχτύπησε
με ένα κείμενο στο ψηφιακό νομικό πε-
ριοδικό Constitutionalism.gr με παρα-
πομπές στον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή,
αναπτύσσει επιχειρηματολογία κατά του
Ντογιάκου παραθέτοντας βιβλιογραφία
από τα δικά του βιβλία… 

Έτσι, απλά και αντικειμενικά! Εντάξει,
καταλάβαμε… 

Καμία οδηγία 
από το Μαξίμου 

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα βγάλει
κάποια οδηγία-απαγόρευση σε όσα
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θελή-
σουν να πάνε στη νεκρώσιμη ακολου-
θία τού τέως βασιλέα Κωνσταντίνου.
Και δεν θα το κάνει διότι κινήθηκε σο-
βαρά και θεσμικά στις αποφάσεις της,
αναλαμβάνοντας το όποιο πολιτικό
κόστος. Όλες οι άλλες αποφάσεις εί-
ναι προσωπικές του καθενός. 

Τ
ην ώρα που οι περισσότεροι υπουργοί βρίσκονται εκτός των γραφείων
τους κυνηγώντας τον σταυρό στις περιφέρειές τους, κάποιοι έχουν μείνει
στα μετόπισθεν και εργάζονται αθόρυβα. 

Την Τετάρτη το βράδυ αυτόπτης μάρτυρας μου μετέφερε ένα σημαντικό δείπνο
που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο πίσω από το ξενοδοχείο Hilton μεταξύ του
υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και υψηλόβαθμων
στελεχών της European Investment Bank (ΕΙΒ). Εδώ και καιρό ψήνεται κάτι καλό
μεταξύ των δύο πλευρών. 

Όπως έμαθα, προετοιμάζεται στωικά μια μεγάλη χρηματοδότηση από την EIB
ενός κυβερνητικού πρότζεκτ με πολλά μηδενικά στον λογαριασμό. Εδώ είμαστε
και το βλέπουμε... 

Τα δύο εθνικά σχέδια του Ανδρέα Κατσανιώτη
Μαθαίνω ότι μια από τις υποχρεώσεις που έχει στο
χαρτοφυλάκιό του ο υφυπουργός Εξωτερικών Αν-
δρέας Κατσανιώτης είναι δύο εθνικά σχέδια. Το
πρώτο αφορά τη δημόσια διπλωματία και το δεύτερο
τους απόδημους Έλληνες. Πλέον στο ΥΠΕΞ θα
υπάρξει ένας κεντρικός πυρήνας που θα ασχολείται
με τα social media διοχετεύοντας στις ελληνικές
πρεσβείες και στα προξενεία ανά τον κόσμο τις θέ-
σεις της ελληνικής διπλωματίας για διεθνή ζητήμα-
τα που την αφορούν. Όπως, πχ, για τα Γλυπτά του
Παρθενώνα, τα Ελληνοτουρκικά κ.λπ. Σχετικά με το
δεύτερο ζήτημα, ο κ. Κατσανιώτης έχει εισηγηθεί

μια πολύ επιθετική επικοινωνιακή καμπάνια για να εγγραφούν οι απόδημοι στους ει-
δικούς εκλογικούς καταλόγους -που μάλλον θα περάσει- ώστε να αυξηθούν εκείνοι
που θα ψηφίσουν από το εξωτερικό. 

Αρχίζει τις επισκέψεις σε σπίτια ο Κουμουτσάκος 
Είναι λογικό το επόμενο διάστημα να βρεθούν οι βουλευτές σε εκδη-
λώσεις των ΔΗΜΤΟ και των ΔΕΕΠ για την κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας. Ωστόσο, κάποιοι αρχίζουν και κάνουν συγκεντρώσεις
και σε σπίτια ψηφοφόρων, κόβοντας εκεί την πίτα. Όπως, για πα-
ράδειγμα, έμαθα ότι ο Γιώργος Κουμουτσάκος με σταθερό πυρή-
να ψηφοφόρων θα κάνει το επόμενο διάστημα συγκεντρώσεις των
150 ατόμων σε σπίτια στα βόρεια προάστια. Στα σπίτια το κλίμα είναι
πιο οικογενειακό και ζεστό, ενώ η επαφή είναι πιο προσωπική, αφού ακούς
τα προβλήματα του καθενός… 

Το δείπνο Τσακίρη με στελέχη
της European Investment Bank

Επειδή ακούγεται συχνά από στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Το να
θεωρούν ξεπερασμένο θεσμό τη
βασιλεία οι λάτρεις του Μαρξ, του
Ένγκελς και του Στάλιν είναι κομ-
ματάκι γελοίο, γραφικό και
αστείο… 



Τ
η δημιουργία ενός νέου φορέα που θα
διορθώνει σφάλματα του παρελθόντος
στη διερεύνηση αεροπορικών και σιδη-
ροδρομικών ατυχημάτων και στην

ασφάλεια των μεταφορών προανήγγειλε ο
υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής μι-
λώντας στη Βουλή κατά την έναρξη της συζήτη-
σης του νομοσχεδίου στις επιτροπές. «Με το εν
λόγω σχέδιο νόμου θεσπίζονται η ενοποίηση των
δύο Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων (αερο-
πορικών και σιδηροδρομικών) και η σύσταση του
νέου Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπο-
ρικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και
Ασφάλειας Μεταφορών» και όπως υπογράμμισε
ο κ. Καραμανλής, «όλα αυτά χωρίς καμία απολύ-
τως επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού».
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε
ότι από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα έχει
γίνει μια συνεπής δουλειά, αναδιοργανώνοντας
τους φορείς που εποπτεύει το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών. «Ο στόχος μας ήταν οι φο-
ρείς του υπουργείου να είναι ενεργοί και λειτουρ-
γικοί, διορθώνοντας παράλληλα όλα τα κακώς
κείμενα του παρελθόντος. Ένας στόχος απλός
μεν στη σύλληψή του, αλλά ταυτόχρονα και σύν-
θετος στην υλοποίησή του», συμπλήρωσε.
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Την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Κηφι-
σιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Βασίλης Ξυ-
πολυτάς. Ο πρόεδρος των Οδικών Συγκοινω-
νιών ΑΕ, με πλούσια διαδρομή και προσφορά
στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Κηφισιάς
(τρεις φορές εκλεγμένος δημοτικός σύμβου-
λος και διατελέσας αντιδήμαρχος Καθαριότη-
τας, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλον-
τος), κάνει λόγο για «μια ανεξάρτητη, πλουρα-
λιστική και υπερκομματική προσπάθεια με
στόχο να αναδειχθεί ο Δήμος Κηφισιάς σε ένα
σύγχρονο, πράσινο, φιλόξενο, δυναμικό και
βιώσιμο προάστιο». «Με όπλα μας τον διάλο-
γο, την εμπειρία και τη συλλογικότητα και κυ-
ρίως το ενδιαφέρον και την κοινή μας αγωνία
να κάνουμε τον δήμο μας, το προάστιό μας, κα-
λύτερο για εμάς και τα παιδιά μας. Και κυρίως
να σφυρηλατήσουμε μια νέα πιο ουσιαστική
σχέση των δημοτών με τον δήμο τους, με όχη-
μα τη συμμετοχή και την άμεση δημοκρατία»,
προσθέτει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του
ο κ. Ξυπολητάς. 

Τα «διαμάντια» του «Μπένι»

O απρόσκλητος
επισκέπτης της Βουλής

Χωρίς γραμμή το ΠΑΣΟΚ
Μας έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ότι η Νάντια Γιαννακο-
πούλου, η οποία στήριξε τον Ανδρέα Λο-
βέρδο στη μάχη για την ηγεσία του
κόμματος, εμφανίστηκε αυστηρή
απέναντι στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, κάνοντας λόγο για
μεθόδευση με την οποία προστί-
θεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυ-
σίδα για τη συγκάλυψη του σκανδά-
λου των παρακολουθήσεων. Και όλο αυτό
παρά το γεγονός ότι ο Λοβέρδος ήταν σε άλλο κλίμα
αποφεύγοντας να καταδικάσει τον Ντογιάκο. Η κυρία
Γιαννακοπούλου χαρακτήρισε θεσμικά άστοχη και νο-
μικά εσφαλμένη κατά την πλειοψηφία του νομικού κό-
σμου της χώρας τη γνωμοδότηση, για την οποία μάλιστα
είπε ότι μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια επηρεα-
σμού. Από απόψεις, να φάν’ κι οι κότες στο κόμμα… 

Κάστινγκ λαμπερών ονομάτων έχει
ξεκινήσει τα τελευταία 24ωρα
στην Κουμουνδούρου, με
ορισμένες επιλογές να
περνούν αποκλειστικά από
το γραφείο του Αλ. Τσίπρα.
Μεταξύ αυτών, λένε ότι ήταν
ο Νίκος Βουρλιώτης, ένας
καλλιτέχνης με εκτόπισμα
στους νέους και με πολλαπλές καλ-
λιτεχνικές δραστηριότητες. Ακούγεται δε ότι
έχει γίνει κρούση στην Τάνια Τσανακλίδου
και στον Μιθριδάτη από τα πάλαι ποτέ Ημι-
σκούμπρια, ενώ ακούγεται όλο και πιο έντονα
η συμμετοχή του Χουάν Ραμόν Ρότσα!

Χ
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Ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος αγαπάει τον εαυτό
του είναι γνωστό. Όπως και η τεράστια ιδέα που
έχει για το «εγώ» του… Στη χθεσινή του πα-
ρέμβαση εφ’ όλης της ύλης ο πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά κέφια… Αξίζει και μόνο
κάποιος να ανατρέξει σε αυτή για να διδαχτεί
πώς «κατεδαφίζεις» κάποιον και τον οδηγείς
να σου πει και «ευχαριστώ»! Από τις κορυφαί-
ες αναφορές του σχετικά με τη «γνωμοδότηση
Ντογιάκου» -την οποία ξεκοκάλισε- είναι η
ακόλουθη… Απολαύστε την: «Τα πάντα είναι
πολιτικά, ποιο θέμα δεν είναι πολιτικό; Αλλά το
θέμα της πολιτικής αξιολόγησης αφορά εμένα
ως καθηγητή και ως πρώην πρόεδρο κόμματος,
όπως ήταν μεγάλοι συνταγματολόγοι όπως ο
Αλέξανδρος Σβώλος, κολοσσιαίοι, ή ο Δημή-
τρης Τσάτσος, κοινοβουλευτική προσωπικότη-
τα, ή αφορά τη δικαιοσύνη η οποία πρέπει να
έχει καθήκον ουδετερότητας και εν πάση περι-
πτώσει, όπως λέμε obligation de réserve, υπο-
χρέωση επιφύλαξης πολιτικής σε όλες τις δρα-
στηριότητες της;». Έβαλε τον εαυτό του δίπλα
στους μεγάλους!

Ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε στη Βουλή για
τον απεγκλωβισμό ενός απρόσκλητου επισκέ-
πτη του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ενός περι-
στεριού που από την πλατεία Συντάγματος
μάλλον έχασε τον προσανατολισμό και βρέθη-
κε στο περιστύλιο της Βουλής, πίσω από την
αίθουσα της Ολομέλειας. Κούρνιασε στο αέ-
τωμα και δεν κουνιόταν από εκεί. Επιστράτευ-
σαν ακόμη και το αναβατόριο. Αλλά απεγκλω-
βισμός δεν έγινε, τουλάχιστον μέχρι αργά το
απόγευμα.

Νέος φορέας 
από τον Κώστα 
Καραμανλή

Για δήμαρχος ο Ξυπολητάς

«Βλέπει» κόσμο 
ο Αλέξης Τσίπρας
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Δ
εν υπήρξε τελικά αποτέλεσμα για την αντικατάσταση των μελών των
Ανεξάρτητων Αρχών, η θητεία των οποίων έχει λήξει, μεταξύ αυτών
και της ΑΔΑΕ, δηλαδή των 3 τακτικών και 4 αναπληρωματικών με-
λών, και όχι του Χρήστου Ράμμου, καθώς η θητεία του προέδρου δεν

έχει λήξει.  Σύμφωνα με ανώτατη κοινοβουλευτική πηγή, εφόσον δεν έχουν
βρεθεί ακόμη τα 3/5 που απαιτούνται για να «περάσουν» οι αλλαγές, τα μέλη της
ΑΔΑΕ παραμένουν στη θέση τους μέχρι νεωτέρας.

Η Διάσκεψη έκανε δεκτή την παραίτηση ενός αναπληρωματικού μέλους της
ΑΔΑΕ για προσωπικούς λόγους και η θέση θα παραμείνει κενή. Σύμφωνα με την
ίδια πηγή, οι προσπάθειες για την αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ έχει ξεκι-
νήσει προτού εκδηλωθεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ήδη από την
άνοιξη του 2022.

Εκκρεμότητες υπάρχουν επίσης για τα μέλη του ΕΣΡ, του Συνηγόρου του Πολί-
τη και της Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων, με τη διαπραγμάτευση, όπως
επισημαίνει η ίδια πηγή, να γίνεται συνολικά για όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές,
ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων.

Μέχρι τώρα η παρούσα Βουλή έχει στελεχώσει Ανεξάρτητες Αρχές επτά φο-
ρές και πάντα η συνεργασία αφορούσε συμπράξεις όλων των κομμάτων. Όπως
διαφαίνεται πάντως, το επικρατέστερο σενάριο θα είναι οι αλλαγές στις Ανεξάρ-
τητες Αρχές να μετατεθούν για μετά τις εκλογές. 

Ανοίγει ο δρόμος 
για ένταξη ατόμων 
με αναπηρία
στην αγορά εργασίας

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνε-
δρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου
(ΟΔΕ) για τη θεσμοθέτηση της υποστηρι-
ζόμενης εργασίας για τα άτομα με ανα-
πηρία. Στόχος της ΟΔΕ είναι η σύνταξη
διατάξεων για τη θεσμοθέτηση της υπο-
στηριζόμενης απασχόλησης για τα άτομα
με αναπηρία, με τις οποίες θα ρυθμίζον-
ται ενδεικτικά τα εξής θέματα: 

Α. Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με
αναπηρία στην ανοικτή αγορά εργασίας
με στόχο την εύρεση και διατήρηση έμ-
μισθης απασχόλησης. 

Β. Η περιγραφή και οριοθέτηση του
ρόλου του προπονητή εργασίας (job
coach), σκοποί του οποίου θα είναι η εκ-
παίδευση και η συμβουλευτική υποστή-
ριξη του εργαζομένου με αναπηρία και
του εργοδότη του όταν κρίνεται ανα-
γκαίο. 

Γ. Η δημιουργία μητρώου για τους πι-
στοποιημένους προπονητές εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Γιώρ-
γος Σταμάτης, γενικός γραμματέας Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας και πρόεδρος της
ΟΔΕ, δήλωσε τα εξής: «Η ενεργή ένταξη
των ατόμων με αναπηρία στην ανοιχτή
αγορά εργασίας αποτελεί το κλειδί για
την ομαλή και αποτελεσματική κοινωνι-
κή τους ένταξη. Η θεσμική κατοχύρωση
της υποστηριζόμενης εργασίας απορ-
ρέει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία και γίνεται πράξη πλέον
και στη χώρα μας. Η υποστηριζόμενη
εργασία αποτελεί διεθνώς το ισχυρότε-
ρο μέσο άρσης των εμποδίων και των
διακρίσεων πρόσβασης στην απασχό-
ληση, που βιώνουν ιδίως τα άτομα με
νοητική αναπηρία και συνιστά το εφαλ-
τήριο για την πραγμάτωση της πλήρους
κοινωνικής τους συμπερίληψης χωρίς
αποκλεισμούς».

Η κυρία Ευθαλία, ο Νίκος Παππάς και οι τσάντες με τα λεφτά
Και τι δεν είπε κυρία Ευθαλία Διαμαντή,
γραμματέας του Χρήστου Καλογρίτσα...
Όπως κατέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο η
επί μία 40ετία γραμματέας του επιχειρη-
ματία, «έφευγαν φάκελοι και τσάντες με
χρήματα από το γραφείο του κ. Καλογρί-
τσα, τα οποία ήταν χρήματα για βοήθεια
προς το κόμμα (σ.σ.: ΣΥΡΙΖΑ)», ενώ η ίδια
έβλεπε τον κ. Παππά σχεδόν καθημερινά
να επισκέπτεται είτε πρωί πρωί είτε το
βράδυ τον κ. Καλογρίτσα «συζητώντας αυ-

τό το εγχείρημα», παρότι μάλιστα γνώριζε
ότι «οι λογαριασμοί του ήταν δεσμευμέ-
νοι». Ο Xρήστος Καλογρίτσας ήταν «καθο-
δηγούμενος από τον κ. Παππά», υποστήρι-
ξε η μάρτυρας, η οποία θυμάται τον πρώην
υπουργό να επισκέπτεται στις 8 το πρωί
στο γραφείο του τον επιχειρηματία και στη
συνέχεια να πηγαίνει στο Μαξίμου! Άλλες
φορές δε ο πρώην υπουργός επισκεπτόταν
τον κ. Καλογρίτσα, όχι όμως μόνος του.
«Άρχισαν να έρχονται πολιτικά στελέχη

στο γραφείο μας μαζί με τον κ. Παππά για
τη δημιουργία καναλιού και εφημερίδας. Ο
κ. Παππάς ήταν επικεφαλής αυτών των 10-
15 ατόμων. “Ομάδα Παππά” την ονομάζαμε.
Του ζήτησαν να τους βοηθήσει να στηθεί
κανάλι και εφημερίδα. Το κανάλι θα ήταν
του κόμματος. Θα έκανε κουμάντο το κόμ-
μα, ο κ. Παππάς», κατέθεσε η μάρτυρας,
επικαλούμενη όσα η ίδια άκουγε, «από τις
ανοιχτές πόρτες του γραφείου» ή συζη-
τούσε με τον επιχειρηματία.

Ο εχθρός 
του εχθρού μου
Πώς ξαφνικά ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος έγινε για τον Αλέξη Τσίπρα η...
αυθεντία, την οποία πρέπει να
ακούσουμε για την υπόθεση; Δεν
χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ο εχ-
θρός του εχθρού του είναι φίλος
του, όποιος και αν είναι αυτός και
ό,τι και αν του είχε «σύρει» στο
παρελθόν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος
διαφώνησε με την παρέμβαση
Ντογιάκου, άρα για τον ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι «αξιοποιήσιμος».

Περί Βελόπουλου...
Ας παραμείνουμε ολίγον στη Διάσκεψη…

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Βε-
λόπουλος εμφανίστηκε απρόθυμος να συ-
ναινέσει σε προτάσεις της κυβερνητικής
πλευράς ώστε να συγκροτηθεί η απαιτούμε-
νη πλειοψηφία για να προχωρήσουν οι αντι-
καταστάσεις, με τον πρόεδρο της Ελληνικής
Λύσης να επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους
ενόψει εκλογών για να μη φανεί «βολικός
εταίρος» της κυβέρνησης. Αφήστε που, όπως
λέει, δεν θέλει συνεργασία με τη ΝΔ, η οποία
βέβαια δεν του πρότεινε ποτέ κάτι τέτοιο!
Απλώς ο Κυριάκος βρήκε ευκαιρία να δια-
ψεύσει τα σενάρια που διακινούν οι Συριζαί-
οι απλώς για να είναι και εκείνος κάπου μέσα
σε όλη τη συζήτηση… 

Δεν βγήκε «λευκός 
καπνός» από τη Διάσκεψη
των Προέδρων
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Η αλλαγή ρότας
από τη Λιβύη 
και ο ρόλος των ΗΠΑ

H προσοχή των Αμερικανών είναι
στραμμένη και στη Λιβύη και πιέζουν για
εκλογές. Σε αυτό το κλίμα ο υπουργός Πε-
τρελαίου της Λιβύης Μοχάμεντ Αούν έκα-
νε λόγο για «φιλικό διακανονισμό οριοθέ-
τησης θαλάσσιων ζωνών με την Ελλάδα».
Μιλώντας στο Al Jazeera Mubashar TV, ο
υπουργός Πετρελαίου και Αερίου της κυ-
βέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη
επισήμανε πως υπάρχουν πραγματικές
δυνατότητες εξεύρεσης φιλικών λύσεων
με χώρες όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος και
η Κύπρος σχετικά με την οριοθέτηση των
θαλάσσιων συνόρων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε σαφές ότι
δεν θέλει να αλλάξουν τα δεδομένα στη
Λιβύη και έδειξε την ενόχλησή του για την
ακύρωση της συμφωνίας από το Εφετείο
της Τρίπολης. Το τουρκικό κρατικό κανάλι
TRT Haber εξαπέλυσε μάλιστα επίθεση
στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «εγκλω-
βισμό» και «αποκλεισμό» της χώρας. «Η
επέκταση των ελληνικών χωρικών υδά-
των στα 12 μίλια θα αλλάξει τις ισορροπίες
των συμφερόντων στο Αιγαίο κατά της
Τουρκίας. Σήμερα λόγω των νησιών της η
Ελλάδα κατέχει το 40% του Αιγαίου, σε πε-
ρίπτωση της επέκτασης των χωρικών
υδάτων στα 12 μίλια αυτό το ποσοστό θα
αυξηθεί στο 70%. Ως αποτέλεσμα το ποσο-
στό της ανοιχτής θάλασσας θα μειωθεί
στο 19% από το 50% που είναι σήμερα, ενώ
τα τουρκικά χωρικά ύδατα θα είναι λιγό-
τερα από το 10% του Αιγαίου». 

Τα 12 ναυτικά μίλια
«Η επιμονή της Ελλάδας για 12 μίλια

στο Αιγαίο είναι ένα μέρος της προσπά-
θειας να εγκλωβίσει την Τουρκία σε μια
στενή θαλάσσια ζώνη όχι μόνο στο Αι-
γαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο,
και να την αποκλείσει από τις πηγές του
φυσικού πλούτου. Η προσπάθεια της Ελ-
λάδας να εμποδίσει την έξοδο της Τουρ-
κίας στην Αν. Μεσόγειο ξεκίνησε όταν το
2010 βρέθηκαν κοιτάσματα αερίου στα
ανοιχτά της Κύπρου», σημειώνεται στο
δημοσίευμα. «H Ελλάδα με τις συνήθειές
της από τον 19ο και 20ό αιώνα προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα προκλητικό κλίμα
και περιβάλλον σύγκρουσης και να φέρει
τις χώρες της Δύσης στο Αιγαίο», ισχυρί-
στηκε δημοσιογράφος στο TRT Haber, με
τους Τούρκους να επανέρχονται στον με-
γάλο φόβο τους, δηλαδή τη συμμαχία Ελ-
λάδας με μεγάλες δυτικές χώρες.

Σ
ε μια σαφή θέση για την Ελλά-
δα, την Κύπρο και την Τουρκία
προχωρά η υπηρεσία Μελετών
του αμερικανικού Κογκρέσου

στην ετήσια έκθεσή της. Σύμφωνα με αυ-
τήν, η ένταση που υπάρχει στις σχέσεις
ΗΠΑ - Τουρκίας και η ανάδειξη της Άγ-
κυρας ως σημαντικού μεσολαβητή μετα-
ξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν αναμφι-
σβήτητα αναβαθμίσει τον ρόλο και τη ση-
μασία της Άγκυρας για τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι μακροχρόνιες διαφωνίες
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ση-
μείωσαν σημαντική κλιμάκωση το
2022, εν μέσω της μεγαλύτερης στρα-
τηγικής συνεργασίας των ΗΠΑ με την
πατρίδα μας, προσθέτοντας ότι ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος έχει περιορίσει τις

συναντήσεις του με τον Τούρκο πρό-
εδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περι-
θώριο πολυμερών διασκέψεων. Αυτή η
προσέγγιση μπορεί να αντανακλά την
τάση των ΗΠΑ και της Ευρώπης να
κρατήσουν την Τουρκία σε απόσταση
μέχρι τις φετινές εκλογές: «Ο στρατηγι-
κός προσανατολισμός της Τουρκίας και
ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται και
ισορροπεί μεταξύ της Δύσης και άλλων
παγκόσμιων και περιφερειακών δυνά-
μεων αποτελούν σημαντικό ζήτημα για
τις Ηνωμένες Πολιτείες». 

Η Αλεξανδρούπολη
Οι τάσεις στις σχέσεις της Τουρκίας

με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες
χώρες αντανακλούν αλλαγές σε αυτό
τον προσανατολισμό, καθώς η Τουρκία
έχει επιδιώξει μεγαλύτερη ανεξαρτη-
σία δράσης ως περιφερειακή δύναμη
σε ένα πιο πολυπολικό παγκόσμιο σύ-
στημα. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία
έχει χρησιμοποιήσει τον στρατό της
στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Με-
σόγειο και τον Νότιο Καύκασο με τρό-

πο που έχει επηρεάσει τις σχέσεις της
με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους
βασικούς παράγοντες. 

Επίσης, Τούρκοι αξιωματούχοι
έχουν διαμαρτυρηθεί για τη σημαντική
νέα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ
στο ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης, που βρίσκεται περίπου 10-15
μίλια από τα τουρκικά σύνορα. Αμερι-
κανοί αξιωματούχοι έχουν εξηγήσει
ότι χρησιμοποιούν το λιμάνι ως διαμε-
τακομιστικό κόμβο για αποστολή εξο-
πλισμού σε συμμάχους και εταίρους
στην περιοχή λόγω ανησυχιών για την
ασφάλεια σχετικά με την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στον «πάγο» η Τουρκία
μέχρι τις εκλογές

Έκθεση-κόλαφος 
του αμερικανικού
Κογκρέσου κατά 
της Άγκυρας που ενισχύει 
τη θέση της Ελλάδας 

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

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς πήρε καθαρή θέση για
το ζήτημα της ταφής του Κων-
σταντίνου Γλύξμπουργκ με τι-

μές αρχηγού κράτους, υποστηρίζοντας
πως «μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνη-
θίζουν να “σβήνουν φωτογραφίες” και σε-
λίδες ολόκληρες…».

Σε κάθε τέτοιο θλιβερό γεγονός, σημει-
ώνει ο κ. Σαμαράς, δίνουμε εξετάσεις αν-
θρωπιάς και πολιτισμού. Σύμφωνα με τον
πρώην πρωθυπουργό, «ο θάνατος του τε-
λευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι -
ούτε μπορεί να είναι- πολιτική είδηση. Δεν
κλείνει κανένα “πολιτικό κεφάλαιο” - αυτό
έχει κλείσει εδώ και 49 χρόνια. Ούτε μπο-
ρεί ούτε πρέπει να διχάζει. Πολύ περισσό-
τερο που ο ίδιος είχε αποδεχθεί το αποτέ-
λεσμα του δημοψηφίσματος και δεν δημι-
ούργησε κανένα πολιτικό πρόβλημα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αντώνη Σα-
μαρά για τον θάνατο του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου: «Ο τέως βασιλεύς της Ελλάδος
Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή.

Είναι ιερή -και μακροχρόνια- παράδοση
των Ελλήνων μπροστά στον θάνατο ενός
ανθρώπου να στέκονται με σεβασμό.

Κι αυτό πέρα από ελληνική είναι και παγ-
κόσμια παράδοση πολιτισμού.

Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για
έναν άνθρωπο που υπήρξε ο συνταγματι-

κός ανώτατος άρχων της χώρας και αρχη-
γός των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπήρξε
και Ολυμπιονίκης που τίμησε τα ελληνικά
χρώματα διεθνώς.

Οι Έλληνες με δημοψήφισμα έβαλαν τέ-

λος στον θεσμό της Βασιλείας - ήδη από το
1974. Ο ελληνικός λαός τον έκρινε από τότε.

Η Ιστορία θα τον κρίνει κι αυτή…
Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της

Ελλάδας δεν είναι -ούτε μπορεί να είναι-

πολιτική είδηση. Δεν κλείνει κανένα “πολι-
τικό κεφάλαιο” - αυτό έχει κλείσει εδώ και
49 χρόνια. Ούτε μπορεί ούτε πρέπει να δι-
χάζει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος είχε
αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος και δεν δημιούργησε κανένα πολι-
τικό πρόβλημα. Ο θάνατος ενός πρώην
ανώτατου άρχοντα όμως -πέρα από την αν-
θρώπινη πλευρά- έχει συμβολική σημασία.

Δείχνει το πώς οι Έλληνες στέκονται
απέναντι στην Ιστορία τους.

Οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το πα-
ρελθόν τους.

Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθί-
ζουν να “σβήνουν φωτογραφίες” και σελί-
δες ολόκληρες…

Η Δημοκρατία, είχε πει κάποτε ο Μιτε-
ράν, είναι τελικά η διαχείριση των συμβό-
λων. Και η Δημοκρατία στην Ελλάδα δεν
κινδυνεύει.

Σε κάθε τέτοιο θλιβερό γεγονός δίνουμε
εξετάσεις ανθρωπιάς και πολιτισμού.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου προς την
οικογένειά του». 

«Οι Δημοκρατίες 
δεν αποσιωπούν
το παρελθόν τους»

Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε θέση
για το θέμα της ταφής του τέως

βασιλιά Κωνσταντίνου
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτό-
πουλος παρέστη χθες στην υπογραφή του Μνημονί-
ου Συνεργασίας για το δεύτερο ελληνικό drone.  Το
μνημόνιο υπογράφηκε στο υπουργείο Οικονομικών
μεταξύ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
(ΕΑΒ), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας για τον σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή
δεύτερου, πιο σύνθετου μη επανδρωμένου αεροχήμα-

τος (drone). Παρόντες ήταν επίσης ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, η διοίκηση της ΕΑΒ και οι
πρυτανικές αρχές των τεσσάρων πανεπιστημίων.
Η υλοποίηση του νέου προγράμματος, με την ονομασία
«Γρύπας», βρίσκεται σε εξέλιξη και αξιοποιεί τη συνε-
πή πορεία εργασιών και την τεχνογνωσία που αποκτή-
θηκε από το πρόγραμμα «Αρχύτας» για την έρευνα,
ανάπτυξη και βιομηχανική παραγωγή του πρώτου αυ-
τόνομου εναέριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων από
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τ
ην ώρα που τα κυβερνητικά στε-
λέχη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος συ-
νεχίζουν τις προκλήσεις εναντίον

της Ελλάδας, σειρά στις απειλές πήραν οι
εθνικιστές Γκρίζοι Λύκοι. Με ένα ακραίο
και προκλητικό βίντεο που δημοσίευσαν
στο διαδίκτυο, λένε πως θα φτάσουν μέχρι
το… Καστελόριζο! 

Αφορμή για τις απειλές τους στάθηκε η
ανάρτηση του αρχιμαφιόζου Αλαατίν Τσακι-
τζί, ο οποίος απειλεί την Ελλάδα. Ο Τούρκος
«Αλ Καπόνε», όπως είναι επίσης γνωστός,
έκανε μια ανάρτηση στα social media δια-
μαρτυρόμενος, διότι -όπως ισχυρίζεται- η
Ελλάδα αρνήθηκε να του δώσει βίζα λόγω
κάποιων δεσμεύσεων που έχει η ελληνική
πλευρά με τη Γαλλία και ξέσπασε λέγοντας:
«Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα του
σταυροφορικού πνεύματος της Ελλάδας
που ακόμη κι αν πέρασαν αιώνες, δεν έχει
ξεπεράσει την ήττα από τους Οθωμανούς.
Να μην ξεχνάνε πως ο πληθυσμός της Κων-
σταντινούπολης είναι δυόμισι φορές η Ελ-
λάδα. Αν ο λαός της Κωνσταντινούπολης φυ-
σήξει, σε Αθήνα, Κομοτηνή, Καβάλα και
Σπάρτη θα συμβεί σεισμός 15 Ρίχτερ».

Παράλληλα, η ένοπλη ομάδα που εμφα-
νίζεται στο βίντεο έστειλε το μήνυμά της
προς την Ελλάδα, κάνοντας το σήμα των
Γκρίζων Λύκων, ενώ φώναξαν και το «Αλ-
λάχ Ακμπάρ», το οποίο σημαίνει «Ο Αλλάχ
είναι μεγάλος». «Ο Έλληνας πρέσβης δεν
μπορεί να στερήσει από τους ανθρώπους
το δικαίωμα να ταξιδεύουν. Αν θέλουμε, τα
νερά μπορούν να ζεσταθούν πολύ μέχρι το
νησί Meyis (Καστελόριζο). Είμαστε υπό τη
διοίκηση του αρχηγού Αλαατίν Τσακιτζί και
εξαρτόμαστε μόνο από αυτόν», σημείωσαν
οι μασκοφόροι στο μήνυμά τους.

«Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι ο πληθυσμός
της Κωνσταντινούπολης είναι δυόμισι φο-
ρές η Ελλάδα. Αν φυσήξουν οι Κωνσταντι-

νουπολίτες, σεισμός 15 Ρίχτερ θα σημει-
ωθεί σε Αθήνα, Κομοτηνή, Καβάλα και
Σπάρτη. Μην ξεχνάτε τη θάλασσα! Αυτό το
έθνος δεν είναι ούτε ελληνικό ούτε ρωσι-
κό. Κάτω από την παλιά γέφυρα έχει περά-
σει πολύ νερό. Είτε γίνε φίλος με αυτό το
λατρεμένο έθνος είτε εχθρός σαν κάθαρ-
μα», είχε γράψει νωρίτερα ο Αλαατίν Τσα-
κιτζί στον λογαριασμό του στο Twitter.

Είναι χαρακτηριστικό πως το συγκεκριμέ-

νο θέμα απασχόλησε και τα τουρκικά ΜΜΕ,
τα οποία δημοσίευσαν μάλιστα και βίντεο
ενόπλων, φερόμενων ως μελών των Γκρίζων
Λύκων. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το γεγονός ότι ο
Αλαατίν Τσακιτζί αφέθηκε ελεύθερος το
2020 μετά την ψήφιση νόμου για την απε-
λευθέρωση περίπου 90.000 κρατουμένων
για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-
19 στις φυλακές της Τουρκίας.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ένοπλοι μασκοφόροι με προκλητικό βίντεο 
λένε ότι θα φτάσουν μέχρι το Καστελόριζο

Τούρκος αρχιμαφιόζος
και Γκρίζοι Λύκοι
απειλούν την Ελλάδα

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για σχεδιασμό και παραγωγή του νέου ελληνικού drone 

Ποιος είναι ο Τσακιτζί
Ποιος είναι, όμως, αυτός ο Αλαατίν Τσα-

κιτζί, που αποφυλακίστηκε πριν από λίγα
χρόνια από τις φυλακές του Σιντζάν έχοντας
ήδη περάσει 16 χρόνια έγκλειστος (από τα
συνολικά σχεδόν 40 έτη κάθειρξης που του
έχουν επιβληθεί) για σωρεία εγκλημάτων;
Ο αρχιμαφιόζος είχε καταδικαστεί για ίδρυ-
ση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική συνέρ-
γεια σε δεκάδες φόνους, υποκίνηση επιθέ-
σεων και προσβολή, ενώ διατηρεί πολύ
στενές σχέσεις με τον ακροδεξιό Ντεβλέτ
Μπαχτσελί, καθώς ο ίδιος υπήρξε μέλος
των Γκρίζων Λύκων. Γεννήθηκε στην Τρα-
πεζούντα και υπήρξε πρωτοπαλίκαρο των
ακροδεξιών Γκρίζων Λύκων αλλά και εκτε-
λεστής στην υπηρεσία των τουρκικών μυ-
στικών υπηρεσιών ΜΙΤ. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά,
τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει δράση
όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των τουρκι-
κών συνόρων, πχ, σε Ελλάδα και Λίβανο,
όπως προκύπτει από τουρκικά δημοσιεύ-
ματα. Πρώτη φορά συνελήφθη στις αρχές
της δεκαετίας του 1980 με την κατηγορία
της συμμετοχής στις δολοφονίες δεκάδων
Τούρκων αριστεριστών, κατηγορία για την
οποία κρίθηκε μεν ένοχος αλλά τελικώς πέ-
ρασε μόνο δύο χρόνια στη φυλακή. 

Μεγάλο μέρος της ζωής του πίσω στις
δεκαετίες του 1980 και του 1990 ο Τσακιτζί
το περνούσε ως πράκτορας της ΜΙΤ, βάζον-
τας στο στόχαστρο κυρίως άτομα που προ-
έρχονταν από την Αριστερά (της Dev-Sol,
από την οποία προήλθε το DHKP-C κ.ά.),
Κούρδους (PKK κ.ά.), Αρμένιους κ.ά., όχι
μόνο εντός αλλά και εκτός των συνόρων.



Σ
την Ελλάδα έχουμε συνδυάσει τις μεταρρυθμίσεις
με «βαριά» νομοθετήματα ή εκτενή έργα επί εδά-
φους. Όμως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έγινε

η πιο άυλη και συνάμα ουσιαστική μεταρρύθμιση. Και δεν
είναι άλλη από τη λειτουργία του gov.gr, με 1.500 υπηρε-
σίες και 1,2 δισ. ψηφιακές συναλλαγές το 2022, γεγονός
που αποτελεί ένα τεράστιο άλμα μπροστά.

ΠΠρόκειται για μια μεγάλη κατάκτηση, που όμως
πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Στην πορεία αυ-
τή προς το μέλλον, ο ρόλος των δήμων θα εί-
ναι καθοριστικός. 

Όσοι ασχολούμαστε με την Αυτοδιοίκηση,
γνωρίζουμε πως η περίοδος που διανύουμε εί-
ναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για τους δήμους
όσον αφορά την υιοθέτηση έργων και δράσεων,
με αιχμή του δόρατος τα έργα για τις «έξυπνες
πόλεις».

Για πρώτη φορά έχουμε στη διάθεσή μας τόσο
πολλά χρήματα και προγράμματα. Πρώτη φορά
«τρέχουν» τόσες δυναμικές πρωτοβουλίες που
αφορούν τον μετασχηματισμό των δήμων μας:
Ταμείο Ανάκαμψης, παλιό και νέο ΕΣΠΑ, «Αντώ-
νης Τρίτσης» κ.ά.

Πρέπει, λοιπόν, να δούμε με ποιον τρόπο θα
πιάσουν τόπο τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας και
πώς θα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις παθο-
γένειες του χθες.

Παθογένειες όπως το κενό ανάμεσα στην ψηφιακή στρα-
τηγική, στο σχέδιο δράσης και στην υλοποίηση. Η αίσθηση
αποκλειστικής ιδιοκτησίας των δεδομένων σε πολλές υπη-
ρεσίες, η μη εφαρμογή κοινών αρχών σχεδιασμού των συ-
στημάτων και κυρίως η απουσία απλοποίησης διαδικασιών
κατά τον σχεδιασμό των έργων πληροφορικής. Γιατί δεν αρ-
κεί να ψηφιοποιήσεις απλά και μόνο το κράτος και τις διαδι-
κασίες του όπως αυτές ήδη λειτουργούν, διότι τότε το μόνο
που πετυχαίνεις είναι να ψηφιοποιείς το πρόβλημα το οποίο
προσπαθείς να λύσεις. Ψηφιοποιείται το… χάος;

Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να καταφέ-
ρουμε να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να παραλά-
βουμε έργα τα οποία θα δουλεύουν, θα καλύπτουν πραγμα-
τικές μας ανάγκες και θα δια-λειτουργούν. Έργα που θα
μείνουν στους δήμους ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν
να γίνουν πραγματικά πιο ψηφιακοί και πιο «έξυπνοι».

Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να πάμε λίγο ανάπο-
δα, να κάνουμε reverse engineering. Δηλαδή, να κινηθού-
με από το πρόβλημα προς τη λύση. Με τη διάγνωση του

πραγματικού προβλήματος θα είναι εφικτός ο εντοπισμός
της ιδανικής λύσης που προσαρμόζεται στο πρόβλημα αλλά
και στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου ξεχω-
ριστά. 

Γιατί κάθε δήμος είναι διαφορετικός και οι εφαρμογές
που προτείνονται θα πρέπει να ταιριάζουν στις ιδιαίτερες
ανάγκες του.

Κρίσιμη σημασία έχει τα έργα να δρομολογηθούν εγκαί-
ρως, ώστε να υπάρξει απορροφητικότητα, χωρίς όμως να

παρεκκλίνουμε από τον βασικό στόχο, που είναι
κυρίως η αποτελεσματικότητα.

Η λέξη-κλειδί στο χτίσιμο των έξυπνων πόλε-
ων του μέλλοντος, όσο και δεν είναι προφανής,
είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα
στη διοίκηση και τους πολίτες. Με τα έργα που
σχεδιάζουμε και υλοποιούμε να νιώθουν οι πο-
λίτες ότι κάποιος τους ακούει, αφουγκράζεται
τις ανάγκες, τις αγωνίες, τα προβλήματά τους,
κάποιος προνοεί, ελέγχει, επεμβαίνει και προ-
σπαθεί να τα επιλύει.

Η έξυπνη ή ακόμη καλύτερα ευφυής πόλη
του μέλλοντος θα είναι μια κοινωνικά ευαίσθη-
τη πόλη, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω της,
αντίθετα, θα κάνει κάθε μέρα που θα περνά κα-

λύτερη τη ζωή των πολιτών της, ισότιμα και χωρίς αποκλει-
σμούς.

Η ευφυής πόλη του μέλλοντος έχει αισθήσεις. Βλέπει,
ακούει, αλληλεπιδρά, αντιλαμβάνεται, έχει ανακλαστικά.
Και σε αυτή την πόλη όλοι πρέπει να έχουν τη θέση και τη
δυνατότητα να την ακολουθήσουν. Αυτό απαιτεί να δοθεί
έμφαση στον παράγοντα των δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν
οι πολίτες να ακολουθήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις που
συντελούνται.

Στον τομέα αυτό οι δήμοι οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερο
βάρος, γιατί πολλές φορές μέσα στην αγωνία μας να εξελιχ-
θούμε και να ψηφιοποιηθούμε, παραβλέπουμε να δούμε
αν η κοινωνία συμπορεύεται με τα ψηφιακά μας βήματα.
Γιατί αν επιτρέψουμε να δημιουργείται χάσμα από την αρχή,
αυτό μετά είναι δύσκολο να κλείσει.

Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι η τεχνολογική εξέλιξη
στη λειτουργία των δήμων μας, αλλά το πώς θα κάνουμε κα-
λύτερη τη ζωή των ανθρώπων μας. Στο πώς τελικά κάνοντας
χρήση της τεχνολογίας ο πολίτης θα νιώσει πως κάτι αλλά-
ζει γύρω του και θα εμπιστευτεί και πάλι το κράτος και τους
δήμους, για να ζήσει καλύτερα, ασφαλέστερα, ευτυχέστε-
ρα. Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. 
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Ο
ι εξελίξεις είναι ταχύτατες και οι οικονομίες των κρα-
τών-μελών της ΕΕθα δοκιμασθούν με έντονο τρόπο. Οι
πολίτες είναι ανήσυχοι και απαιτούν άμεση στήριξη για

να αντεπεξέλθουν στα οικονομικά τους θέματα.

Οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα επιβραδύνονται
ταυτόχρονα, προειδοποίησε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, κ.
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομίας θα πληγεί από ύφεση
φέτος, τόνισε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
ενώ προειδοποίησε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια «σκληρότερη»
χρονιά το 2023 από τους προηγούμενους 12 μήνες.

Το ΔΝΤ, τον Οκτώβριο, υποβάθμισε τις προοπτικές του για
το 2023 για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, επικαλούμε-
νο τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία καθώς και τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις

των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρι-
κές τράπεζες.

Η απειλή της ύφεσης, η κρίση κό-
στους ζωής και το αυξανόμενο χρέος θα
κυριαρχήσουν στην παγκόσμια οικονο-
μία τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς αγω-
νίζεται να ξεπεράσει την πανδημία και
τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με
έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg στην
έκθεσή του για τους παγκόσμιους κιν-

δύνους, μια ετήσια δημοσκόπηση σε 1.200 κυβερνητικούς
αξιωματούχους, επιχειρηματίες και μέλη της κοινωνίας των
πολιτών, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

• Σχεδόν 7 στους 10 εκτιμούν ότι το άμεσο μέλλον θα χαρακτη-
ριστεί από ασταθείς οικονομίες και πολλαπλούς κλυδωνι-
σμούς, ενώ το ένα πέμπτο από αυτούς φοβάται «καταστροφικά
αποτελέσματα» μέσα σε μια δεκαετία.

• Ο πιο άμεσος κίνδυνος είναι η κρίση κόστους ζωής, ενώ οι
μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες απειλές έχουν να κάνουν με
την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την έρευνα.

Τις επόμενες ημέρες, το WEFπραγματοποιεί τις ετήσιες συ-
νεδριάσεις του στο Νταβός της Ελβετίας, όπου «η επιχειρημα-
τική, η πολιτική και η ακαδημαϊκή ελίτ» θα μοιραστούν ιδέες,
θα ξεκινήσουν να διαμορφώνουν σχέδια για το επόμενο έτος
και θα προτείνουν λύσεις πώς θα αντιμετωπιστούν οι κρίσεις.

Το World Economic Forum Annual Meeting στο Νταβός
προσφέρει μια ευκαιρία για γόνιμη συνεργασία με συγκεκρι-
μένα οφέλη και αποτελέσματα, καθώς προσφέρει τη δυνατό-
τητα για συναντήσεις και επαφές με το πιο εξειδικευμένο
επενδυτικό κοινό παγκοσμίως: επιχειρηματίες, επενδυτές και
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από όλο τον κόσμο. 

Η Ελλάδα καλείται να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε
συγκεκριμένες θεματικές και να αποκομίσει όσο περισσότερα
οφέλη μπορεί. Οι εποχές απαιτούν εξειδίκευση και σύγχρονο
management. Η ευελιξία και τα γρήγορα ανακλαστικά αναδει-
κνύουν τη σύγχρονη φυσιογνωμία μιας χώρας.

Το World Economic
Forum χαράζει 
πολιτικές για το μέλλον

του
Κωνσταντίνου
Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος

του
Δημήτρη 
Παπαστεργίου

Δήμαρχος 
Τρικκαίων, 
πρόεδρος 
Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος

Έξυπνες πόλεις 
στην υπηρεσία 
των πολιτών



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΣΕΙΣ14

του
Φώτη
Καρύδα

Δημοσιογράφος

E
να νέο Αρχαιολογικό Μουσείο διεθνών
προδιαγραφών, εξωστρέφειας και σε διαρ-
κή διάλογο με την κοινωνία πρόκειται να

ανεγερθεί και να αποτελέσει ένα εμβληματικό έργο
αναγέννησης του κέντρου της Αθήνας. Η Διεθνής
Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε από την
υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώ-
νη, τον Απρίλιο 2022 διεξήγαγε και περάτωσε τη
διαδικασία επιλογής της μελέτης του αρχιτεκτονι-
κού προσχεδίου. Η Επιτροπή επέλεξε ομόφωνα
έπειτα από διεξοδική εξέταση των προτάσεων που
υποβλήθηκαν την πρόταση των αρχιτεκτονικών
γραφείων David Chipperfield Architects και Αλέ-
ξανδρου Ν. Τομπάζη ΑΕ.

Η εκπόνηση της μελέτης του αρχιτεκτονικού
προσχεδίου αποτέλεσε το αντικείμενο δωρεάς
προς το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της
οικογένειας Νικολάου και Ειρήνης Λαιμού.

H υπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η πρόταση
των γραφείων David Chipperfield και Αλέξανδρου
Ν. Τομπάζη εικονοποιεί το όραμα, δημιουργεί ένα
μοναδικό τοπόσημο στον αστικό ιστό, είναι ανθρω-
ποκεντρική. Προβάλλει την εθνική διάσταση του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο συν-
δέει με το παγκόσμιο γίγνεσθαι».

Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να προστεθεί στα
εμβληματικά έργα πνοής που θα αλλάξουν την όψη
της Αθήνας μας και θα την εδραιώσουν ως μια σύγ-
χρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με πλούσια ιστορία

και ξεχωριστό χαρακτήρα που ο κάθε πολίτης του
κόσμου θα επιθυμεί να επισκεφτεί και να θαυμάσει.

Η πόλη μας, μια από τις παλαιότερες πόλεις του
κόσμου που συνδυάζει ιδανικά το αρχαίο με το
σύγχρονο. Από τη μοναδική ανά τους αιώνες Ακρό-
πολη και τον μαγικό λόφο του Λυκαβηττού στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»,
ένα αρχιτεκτονικό στολίδι σχεδιασμένο από τον
Ρέντσο Πιάνο που φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, την
Εθνική Βιβλιοθήκη και την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Από το Ωδείο Ηρώδου Αττικού και την Αρχαία Αγο-
ρά στην πρόσφατα ανακαινισμένη Εθνική Πινακο-
θήκη, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το νέο εμ-
βληματικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέσα στα επό-
μενα χρόνια και η λίστα δεν τελειώνει φυσικά εδώ.

Η πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, μια πόλη-
πολιτιστικός φάρος και εστία ανάπτυξης των Γραμ-

μάτων. Η Αθήνα μας. Μια πόλη ζωντανή με φοβερή
ενέργεια, που έχει την τύχη να λούζεται καθημερι-
νά από το αττικό φως. Όλοι εμείς που έχουμε την
τύχη να ζούμε στην πρωτεύουσα της χώρας, μαζί
με όλα τα προνόμια που απολαμβάνουμε, οφεί-
λουμε να τηρούμε και τις βασικές υποχρεώσεις
μας. Μια από αυτές, και ίσως η σημαντικότερη, εί-
ναι να σεβόμαστε το περιβάλλον και έτσι να την
κρατάμε καθαρή.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Αθήνας και της Ελ-
λάδας, όσον αφορά στην ταυτότητα και την ελκυστι-
κότητά της, είναι αναμφισβήτητα η δυνατότητα ο
αρχαίος κόσμος να είναι παρών και συνάμα να ανα-
πτύσσονται νέες δυνάμεις: στις τέχνες, στα Γράμ-
ματα, στην επιχειρηματικότητα. Με συνέπεια, στρα-
τηγική και συνέχεια η Αθήνα μας θα εδραιωθεί ως
μια από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου.

O
ταν η πολιτική αντιπαράθεση μετατρέπεται σε
πολιτικό τυχοδιωκτισμό, τότε κάτι πολύ σάπιο
υπάρχει στο «βασίλειο της Δανιμαρκίας» [2].

Δυστυχώς ο κάθε σκεπτόμενος ψηφοφόρος
θα ήλπιζε -ή έστω θα ευχόταν- η τελική «ευ-
θεία» προς τις εκλογές να περιλάμβανε προτά-
σεις και θέσεις, έστω και υποσχέσεις προς
όφελος της χώρας και των πολιτών…

Φευ!

Δυστυχώς όσο πλησιάζουμε προς τις εκλο-
γές τόσο απομακρυνόμαστε από την παραπάνω
«ελπίδα», μιας και η χυδαιότητα και τα χτυπή-
ματα κάτω από τη ζώνη παραχωρούν τη θέση
τους στον άκρατο «τυχοδιωκτισμό» που μόνο
στόχο έχει το εφήμερο πολιτικό κέρδος!

Ο Αλέξης Τσίπρας, οπαδός του δόγματος «l’état c’est
moi» («το κράτος είμαι εγώ», η περίφημη φράση του
Λουδοβίκου του 14ου που έδειχνε απολύτως την αυ-
ταρχική του αντίληψη περί εξουσίας), όχι μόνο διαφεν-
τεύει το κόμμα του αγνοώντας προκλητικά τις ψύχραι-
μες φωνές των συντρόφων του, αλλά αποκόπτεται από
την εθνική γραμμή σε κάθε ευκαιρία, είτε υιοθετώντας
-στο όριο- τις προκλήσεις των γειτόνων μας, είτε ψά-

χνοντας συμπαραστάτες στο εξωτερικό για το θέμα των
υποκλοπών (με το πρόσχημα της δημοκρατίας και της
ελευθερίας), είτε με το θέμα των Γλυπτών, όπου βγά-

ζοντας τα προσωπικά του συμπεράσματα
αποφάσισε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα
υπέκυπτε στην «κλοπή»...

Και να ήταν μόνο αυτά; Ακόμη και στο
εσωτερικό του κόμματός του, όπου γίνεται
«της... Πόπης», καταστρώνει τις λίστες με
τον ίδιο τυχοδιωκτικό τρόπο που ασκεί και τα
καθήκοντά του ως αξιωματική αντιπολίτευ-
ση… Οι άριστοι δίνουν τη θέση τους στους
«διάσημους» με στόχο την αναγνωρισιμότη-
τα και μόνο. Και όχι, δεν κατηγορώ κανέναν,
διότι πολλά από τα συγκεκριμένα πρόσωπα

είναι «άριστα» στον χώρο τους. Όμως, όπως έλεγε και
μια παλιά διαφήμιση, «καθείς εις το είδος του και ο
Λουμίδης στους καφέδες»!

Και ναι, οι «τυχοδιώκτες» είναι μια συμπαθέστατη κα-
τηγορία «ηρώων» για τα αστυνομικά μυθιστορήματα, όχι
για τη διακυβέρνηση μιας χώρας!

Εν κατακλείδι, οι πολιτικές επιλογές (εντός και εκτός
κόμματος) του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης είναι υψηλού ρίσκου, σε καιρούς που απαιτούν σο-

βαρότητα, σταθερότητα και συνέπεια, κάτι που μάλλον
(και δυστυχώς) δεν έχει καταλάβει...

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εγ-
κλωβισμένος σε ένα «κουστούμι» που του φόρεσαν,
ακολουθεί (ευτυχώς σε πιο ήπιο βαθμό) τον δρόμο του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και περπατά σε ένα «ναρκοπέ-
διο» που ο ίδιος έστρωσε από τη στιγμή που ανέβηκε
στο... κόκκινο άρμα. Παρασυρμένος από την εφήμερη
δημοφιλία, τα διψήφια -έπειτα από πολλά χρόνια-
νούμερα της παράταξής του και τον εφησυχασμό (μια
και κάποιοι του έδωσαν τον τίτλο του «ρυθμιστή»), κιν-
δυνεύει όχι μόνο να υποστεί μια συντριπτική ήττα αλ-
λά να χάσει και το κόμμα του, μια και έχει κλείσει τα
αυτιά του στις ψύχραιμες φωνές εντός ΠΑΣΟΚ και το...
στόμα του για όλα αυτά που «τραυματίζουν» ανεπα-
νόρθωτα την παράταξή του!

Το βέβαιο είναι ότι ο χρόνος περνάει και αργά ή γρή-
γορα ο «τυχοδιωκτισμός» επιστρέφει στον... φέροντα!

[1] Τυχοδιώκτης: Αυτός που εκμεταλλεύεται όλες τις
περιστάσεις παίρνοντας μεγάλα ρίσκα για να πετύχει στη
ζωή του, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο,
έστω και αθέμιτο, για να πετύχει τον σκοπό του.

[2] Από τον «Άμλετ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Άπαξ τυχοδιώκτης, για πάντα τυχοδιώκτης [1]

του
Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 



Τ
ο «Penn Biden Center for Diplo-
macy and Global Engagement»
είναι ένα think tank με έδρα την
Ουάσιγκτον, το οποίο λειτουρ-

γούσε ως γραφείο του Τζο Μπάιντεν πριν
εκλεγεί πρόεδρος, το 2017. Τώρα βρίσκε-
ται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, για
τους λάθος όμως λόγους. 

Σύμφωνα με τη «New Work Post», το
υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά πώς
«ένας μικρός αριθμός απόρρητων εγγρά-
φων από τα χρόνια του Μπάιντεν ως αντι-
προέδρου κατέληξε εκεί». Η υπόθεση όμως
έχει και συνέχεια, καθώς εμπλέκονται το
Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και κάποιοι
Κινέζοι δωρητές αγνώστου ταυτότητας αλλά
με πολύ χρήμα. 

«Σκοτεινός εφιάλτης»
«Το “Penn Biden Center” είναι ένας σκο-

τεινός εφιάλτης με περιστρεφόμενες πόρ-
τες, όπου ξένοι ανταγωνιστές όπως η Κίνα
δώρισαν εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπι-
στήμιο της Πενσιλβάνια για να έχουν πρό-
σβαση σε μελλοντικούς υψηλόβαθμους
αξιωματούχους», δήλωσε ο Tom Anderson,
διευθυντής του Government Integrity Proj-
ect στο Εθνικό, Νομικό και Πολιτικό Κέντρο
με έδρα τη Βιρτζίνια.

Μυστικοί φάκελοι
Οι μυστικοί φάκελοι που σχετίζονται με

την εποχή του Μπάιντεν ως αντιπροέδρου
υπό τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, χωρίς να
είναι σαφές γιατί βρέθηκαν σε ένα ιδιωτικό
γραφείο, περιέχουν υπομνήματα των αμερι-
κανικών μυστικών υπηρεσιών και ενημε-
ρωτικό υλικό σχετικά με την Ουκρανία, το
Ιράν και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα
περιορίζεται από τον νόμο σε άτομα με ειδι-
κή εξουσιοδότηση και υπάρχουν κανόνες

σχετικά με τον τρόπο διατήρησης και απο-
θήκευσής τους.

Όλα τα αρχεία του Λευκού Οίκου, συμ-
περιλαμβανομένων των διαβαθμισμένων,
πρέπει να παραδοθούν στα Εθνικά Αρχεία
των ΗΠΑ μετά το πέρας της θητείας μιας
κυβέρνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι
εξεπλάγη όταν το έμαθε και ότι συνεργα-
ζόταν με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η διαμάχη έρχεται, καθώς ο Δημοκρατι-
κός πρόεδρος αντιμετωπίζει τον έλεγχο
από μια νέα πλειοψηφία των Ρεπουμπλι-

κανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί δεν έχουν
πλέον μονοκομματική εξουσία στην Ουά-
σιγκτον, έρχoνται η εποπτεία και η λογοδο-
σία», δήλωσε ο Τζέιμς Κόμερ, ο νέος πρό-
εδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βου-
λής. Η Επιτροπή ξεκινά έρευνες για τον
πρόεδρο και την οικογένειά του, συμπερι-
λαμβανομένου ενός αιτήματος προς τον
Λευκό Οίκο να παραδώσει έγγραφα και
ανακοινώσεις που σχετίζονται με τα απόρ-
ρητα αρχεία.

ΟΟ Πούτιν διόρισε
προϊστάμενο
στον «στρατηγό
Αρμαγεδδώνα»!
Δύσκολα παραμένουν τα πράγματα
για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ου-
κρανία, για αυτό και ο υπουργός
Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγ-
κού διόρισε τον αρχηγό του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού της Ρω-
σίας Βαλέρι Γκερασίμοφ ως διοι-
κητή της ομάδας των συνδυασμέ-
νων στρατιωτικών δυνάμεων που
συμμετέχουν στην «ειδική στρα-
τιωτική επιχείρηση» της Μόσχας
στην Ουκρανία.
Ανακοινώνοντας τον διορισμό, το
υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι
αλλαγές στη στρατιωτική διοίκηση
έχουν στόχο να βελτιώσουν την
αποτελεσματικότητα της διαχείρι-
σης στρατιωτικών επιχειρήσεων
στην Ουκρανία, σχεδόν έναν χρόνο
μετά την εισβολή.
Ο Γκερασίμοφ, όπως ανέφερε το
υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας,
αναλαμβάνει την εποπτεία της ειδι-
κής στρατιωτικής επιχείρησης
στην Ουκρανία, με αναπληρωτή τον
Σεργκέι Σουροβίκιν, ευρύτερα
γνωστό ως «στρατηγό Αρμαγεδδώ-
να», τον οποίο είχε διορίσει το
Κρεμλίνο διοικητή των ρωσικών
δυνάμεων στην Ουκρανία.
Ο Γκερασίμοφ, όπως και ο Σοϊγκού,
έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική
από φιλοπολεμικούς στρατιωτι-
κούς μπλόγκερ για τις πολλαπλές
αποτυχίες της Ρωσίας.
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Σάλος στις ΗΠΑ! Απόρρητα έγγραφα και κινεζικό χρήμα στον χώρο
όπου στεγαζόταν ο πλανητάρχης όταν ήταν αντιπρόεδρος

Top secrets και «μαύρα γεν»
σε γραφείο του Μπάιντεν!

Στο... μάτι του «σουλτάνου»! Νέα αγωγή σε βάρος του δημάρ-
χου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κατατέθηκε, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Haberturk», η οποία
προστίθεται και αυτή στον πόλεμο που δέχεται ο Ιμάμογλου από
τον Ταγίπ Ερντογάν για να δυσκολέψει το πολιτικό του μέλλον. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αγωγή αφορά στημένο
υποτίθεται διαγωνισμό την εποχή που ήταν δήμαρχος του
Μπεϊλικντουζού. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται
να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου και εάν κριθεί ένοχος, ο Ιμά-

μογλου θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως
και 7 ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θυμίζουμε ότι
τον περασμένο Δεκέμβριο είχε καταδικαστεί σε φυλάκι-
ση 2 ετών και 7 μηνών και σε στέρηση πολιτικών δικαιω-
μάτων. Είχε κριθεί ένοχος για προσβολή των μελών της
Εκλογικής Επιτροπής, τα οποία χαρακτήρισε «ηλίθιους»
επειδή ακύρωσαν τη νίκη του στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του 2019. Οι εκλογές επαναλήφθηκαν τρεις μήνες αρ-
γότερα και αναδείχθηκε ξανά νικητής, με σημαντική δια-

φορά έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος
AKP. Η συμμαχία έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης που
έχει σχηματιστεί κατά του προέδρου Ερντογάν, υπό την
ηγεσία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο
οποίο ανήκει ο Ιμάμογλου, δεν έχει αποφασίσει ακόμη
ποιος θα είναι ο υποψήφιός της στις προεδρικές εκλογές.
Οι «Financial Times» τον έχουν χαρακτηρίσει ως τον πιο
επικίνδυνο αντίπαλο του Τούρκου προέδρου στις επικεί-
μενες εκλογές. 

Νέα αγωγή για «στημένο διαγωνισμό» κατά του  Ιμάμογλου
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη
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Σ
το Τατόι βρέθηκαν χθες το πρωί
τα μέλη της οικογένειας του τέ-
ως βασιλιά Κωνσταντίνου, στο
πλαίσιο των προετοιμασιών για

την ταφή του. Οι δύο γιοι του, Φίλιππος και
Νικόλαος, αλλά και η αδελφή του εκλιπόν-
τος και επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας Σο-
φία βρέθηκαν στον χώρο, πέριξ του οποί-
ου υπήρχε παρουσία της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ακριβής
χρόνος της ταφής αναμένεται να εξαρτη-
θεί από τα διαδικαστικά θέματα, όπως οι
προσκλήσεις που πρόκειται να σταλούν.
Έως χθες πηγές ανέφεραν πως ο βρετανι-
κός βασιλικός οίκος αναμένεται να εκπρο-
σωπηθεί είτε από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ εί-
τε από την πριγκίπισσα Αν. Παράλληλα,
όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να έρθουν
στην Αθήνα η βασίλισσα Μαργαρίτα της
Δανίας, ο Φίλιππος της Ισπανίας και μέλη
των βασιλικών οικογενειών της Ρουμα-
νίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Βά-
σει των εκτιμήσεων η εξόδιος ακολουθία
πρόκειται να γίνει έως τις 12 το μεσημέρι.

Βάσει των όσων ανακοινώθηκαν πρό-
κειται να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες
που προβλέπει το πρωτόκολλο για τους
επισήμους που θα αφιχθούν από το εξω-
τερικό προκειμένου να παραστούν στην
κηδεία. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει
η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λίνα Μενδώνη, η οποία επίσης επισκέ-
φτηκε τον χώρο όπου θα γίνει η ταφή.

Πυρετώδεις εργασίες
για τον τάφο στο Τατόι

Η σορός του Κωνσταντίνου θα βρίσκεται
στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη
Μητρόπολη από τις 6 τα ξημερώματα έως
τις 10 το πρωί τη Δευτέρα, ενώ η εξόδιος

ακολουθία θα γίνει στις 12 στη Μητρόπολη
Αθηνών. Η σορός του τέως βασιλιά έπειτα
θα μεταφερθεί στους βασιλικούς τάφους
στο Τατόι. Ο τέως βασιλιάς, ο οποίος άφησε
την τελευταία του πνοή πριν από μερικές
μέρες, θα ταφεί στον περίβολο του ναού της
Αναστάσεως στο βασιλικό κτήμα, που σχε-
διάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αναστάσιο
Μεταξά και είχε καθιερωθεί από το 1880 ως
τόπος ταφής των μελών της βασιλικής οικο-
γένειας που κυβερνούσε κάποτε στην Ελ-
λάδα. Και χθες οι εργασίες προετοιμασίας
στον τάφο του συνεχίστηκαν πυρετωδώς. Οι
εργασίες θα βρίσκονται σε εξέλιξη και τις
επόμενες μέρες για τη διαμόρφωση του πε-
ριβάλλοντος χώρου, εκεί όπου βρίσκεται το
«βασιλικό νεκροταφείο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση έπειτα από διυπουργική σύσκε-
ψη που έγινε την περασμένη Τετάρτη υπό

την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν
οι υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπε-
τρίτης και Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,
αποφάσισε ότι ο τέως βασιλιάς Κωνσταν-
τίνος θα ταφεί ως ιδιώτης και θα τηρηθούν
όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το
Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το
εξωτερικό, οι οποίοι θα παρευρεθούν στην
Αθήνα για να παραστούν στην κηδεία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η
απόφαση της κυβέρνησης να ταφεί ως
ιδιώτης ήταν καθαρά πολιτική και ουδέ-
ποτε αμφιταλαντεύθηκε ο πρωθυπουρ-
γός περί αυτού. Το άρθρο 7 του Συντάγ-
ματος είναι σαφές και δεν αφήνει κανένα
περιθώριο παρερμηνείας: «Τίτλοι ευγε-
νείας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε
αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες»,
αναφέρεται. 

Αυξημένα μέτρα 
από Ασφάλεια, 
Αντιτρομοκρατική 
και Τροχαία

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας λαμβά-
νει η ΕΛΑΣ ενόψει της κηδείας τού
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Ήδη
από την Τετάρτη έχουν αυξηθεί τα
μέτρα ασφαλείας στο Τατόι λόγω των
εν εξελίξει εργασιών για την ταφή
μετά την εξόδιο ακολουθία στη Μη-
τρόπολη Αθηνών. Την ίδια ώρα, οι
αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ
έχουν ξεκινήσει τις επαφές με τους
συνδέσμους ξένων κρατών που θα
εκπροσωπηθούν στην κηδεία του
Κωνσταντίνου. Οι Αρχές θέλουν να
μάθουν ποιοι υψηλοί προσκεκλημέ-
νοι θα έρθουν στην Αθήνα, με την Αν-
τιτρομοκρατική και την Ασφάλεια να
σηκώνουν το μεγάλο βάρος των μέ-
τρων από τη στιγμή που θα φτάσουν
στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Δί-
χτυ ασφαλείας θα υπάρχει και γύρω
από τα ξενοδοχεία όπου θα διαμεί-
νουν, ενώ η κορύφωση των μέτρων
θα είναι πέριξ της Μητρόπολης και
του Τατοΐου. Να σημειώσουμε, τέλος,
ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα υπάρ-
ξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στους δρόμους της πρωτεύουσας
ώστε να μην προκληθεί κυκλοφορια-
κό κομφούζιο στο κέντρο της πόλης,
αλλά και οι μετακινήσεις πιθανών
«στόχων» να γίνουν με ασφάλεια. 

Παπ.

Ποιοι «γαλαζοαίματοι»
έρχονται 
για την κηδεία 
του τέως 

Αναμένονται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ή η πριγκίπισσα Αν της
Βρετανίας, η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, ο βασιλιάς

Φίλιππος της Ισπανίας και μέλη των βασιλικών οικογενειών 
της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Πρίγκιπας Ουίλιαμ Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας Βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας
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E
ντονος είναι ο προβληματισμός
στους ειδικούς σεισμολόγους μετά
τις νέες σεισμικές δονήσεις που ση-
μειώθηκαν χθες. Ειδικότερα, λίγο

μετά τις εννέα το πρωί καταγράφηκε νέα δόνη-
ση 3,7 Ρίχτερ στη Βοιωτία και ακόμη μία της τά-
ξης των 3,6 Ρίχτερ στη Λέσβο. Το τελευταίο
διάστημα είχαμε σεισμούς και σε Κρήτη και
Εύβοια, με τη σεισμική δραστηριότητα να αυ-
ξάνεται σημαντικά, αλλά η πιο μεγάλη ανησυ-
χία υπάρχει για τη Μυτιλήνη, για την οποία οι
ειδικοί φοβούνται πως κάτι δεν πάει καλά.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μανώλης
Σκορδίλης, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης της
συμπρωτεύουσας, δεν προβληματίζεται τόσο
για τους σεισμούς του τελευταίου διαστήματος
αλλά από το γεγονός ότι οι δονήσεις αυτές δεν
ξεπερνούν τους 5 βαθμούς της κλίμακας Ρί-
χτερ, κάτι που φανερώνει ότι δεν αποκλείεται
στο εγγύς μέλλον ένας ισχυρός σεισμός να
χτυπήσει την Ελλάδα. «Το 2022 δεν είχαμε κά-
ποιον σεισμό από 6 βαθμούς της κλίμακας Ρί-
χτερ και πάνω, κάτι που, στατιστικά, κάθε χρό-
νο το περιμένουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το επί-
πεδο σεισμικότητας του ελληνικού χώρου και
τα στατιστικά δεδομένα, θα πρέπει να αναμέ-
νουμε κάποιον ισχυρό σεισμό να εκδηλωθεί
στο προσεχές μέλλον. Χωρίς κατ’ ανάγκη αυτό
που λέω να το συνδέω με τους τρεις σεισμούς
που καταγράφηκαν πρόσφατα σε Εύβοια, Κρή-
τη και Λέσβο», ανέφερε.

«Υπάρχει μια μικρή έξαρση»
Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος

εξέφρασε την ανησυχία του για τη μετασεισμι-
κή δραστηριότητα στη Λέσβο μετά τον πρώτο
μεγάλο σεισμό που ταρακούνησε το νησί τα ξη-
μερώματα του περασμένου Σαββάτου. Ο ίδιος
είπε ότι μιλάμε για σχετικώς χαμηλά μεγέθη.
«Δηλαδή, δεν έχουμε περάσει το μέγεθος 5 σε
καμία από τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται
σχεδόν ταυτόχρονα σε διέγερση, στη Λέσβο,
στην Εύβοια, βόρεια της Κρήτης. Έχουμε δει σε
αυτή τη χώρα εξάρσεις με μεγάλα μεγέθη,
όπως το 1995, μέσα σε τρεις μήνες τρεις σει-
σμούς 6 Ρίχτερ. Κατά συνέπεια, αυτό που βλέ-
πουμε τώρα είναι αν θέλετε μια μικρογραφία
των μεγάλων εξάρσεων, είναι μια μικρή έξαρ-
ση», επισήμανε και συνέχισε: «Η πιο επίφοβη
περιοχή είναι η Λέσβος για πολλούς λόγους. Ο
πρώτος λόγος είναι ότι όλη η σεισμική δραστη-

ριότητα εξελίσσεται επάνω στο χερσαίο τμήμα
του νησιού. Ελάχιστα επίκεντρα βρίσκονται
στον θαλάσσιο χώρο και ίσως και αυτά να έχουν
ένα σημαντικό σφάλμα, οπότε μπορεί στην
πραγματικότητα και αυτά να βρίσκονται στον
χερσαίο χώρο. Το δεύτερο είναι ότι η σεισμική
δραστηριότητα εξελίσσεται σε πολύ κοντινή
απόσταση από ένα μεγάλο ρήγμα, το οποίο έχει
επιφανειακή εκδήλωση και φαίνεται πολύ καλά
στις δορυφορικές εικόνες. Το γνωρίζουμε ότι
ενεργοποιήθηκε με μεγάλο σεισμό το 1867».

«Δεν θα μας ξαναφοβίσουν τα Ψαχνά»
Επισήμανε ακόμη πως «δεν είναι ξεκάθαρο,

το ότι είχαμε το 4,8, που είναι κατά τι μικρότε-
ρος από τον αρχικό στις 7 Ιανουαρίου, δεν ση-
μαίνει ότι κατ’ ανάγκην είναι μια ομαλή μετα-
σεισμική ακολουθία. Μαζί με τον 4,9 και όλους
τους περίπου 120 σεισμούς που έχουν γίνει μέ-
χρι τώρα δεν δίνουν ακόμα εκείνη την ξεκάθα-
ρη εικόνα μιας μετασεισμικής ακολουθίας».
Αναφορικά με τους πρόσφατους σεισμούς
στην Εύβοια, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε:

«Στα Ψαχνά έχουμε μια πολύ καλή μετασεισμι-
κή ακολουθία, θα έλεγα τυπική. Το έχω πει δη-
μοσίως από μέρες και νομίζω ότι το πιο πιθανό
είναι ότι δεν θα μας ξαναφοβίσουν τα Ψαχνά με
ισχυρότερο σεισμό από αυτόν που έχει γίνει
μέχρι τώρα, που θυμίζω ότι είναι το 5. Το 5 είναι
επίσης ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει γίνει
και στη Νότια Εύβοια. Θέλει λίγη προσοχή ακό-
μα εκεί, το παρακολουθούμε. Ελπίζουμε και
εκεί σύντομα να αποκτήσει χαρακτηριστικά
μετασεισμικής ακολουθίας».

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
Άκης Τσελέντης κλήθηκε να σχολιάσει τους
χθεσινούς πρωινούς σεισμούς στη Θήβα αλλά
και τον μετασεισμό των 3,6 Ρίχτερ στη Μυτιλή-
νη και έκανε λόγο για «σεισμικές
ακολουθίες».  Για τον σεισμό στη Μυτιλήνη εί-
πε: «Το 3,6 είναι μια ακολουθία. Έχουμε πολ-
λούς σεισμούς 2 και 3 Ρίχτερ στα πλαίσια της
μετασεισμικής ακολουθίας. Συνεχίζεται όπως είχαμε πει. Η
πιθανότητα να έχουμε μεγαλύτερο είναι ένα γεγονός που έχει

ελαττωθεί κατά πολύ, με την εξέλιξη να είναι ομαλή
μέχρι τώρα. Είναι βέβαια υπαρκτή και αμελητέα».
Σχετικά με τους δύο σεισμούς των 3,7 και 3,6 Ρίχτερ
στη Θήβα ο κ. Τσελέντης υπογράμμισε πως «αποτε-
λούν προέκταση παλιών ρηγμάτων σε ένα αντιθετι-
κό ρήγμα και δεν υπάρχει λόγος για συζητάμε για τα
3,6.», τονίζοντας ακόμη ότι «αν δεν περάσουν κά-
ποιες ώρες για να δούμε πώς αυτή η αντίδραση σχε-

τίζεται με την ευρύτερη σεισμικότητα της εποχής, δεν μπο-
ρούμε να έχουμε ακριβή συμπεράσματα».

«Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή συμπεράσματα»

Κάτι τρέχει με τους σεισμούς στη Λέσβο

Τι λένε για τα Ρίχτερ του τρόμου
οι σεισμολόγοι Μανώλης
Σκορδίλης, Άκης Τσελέντης,
Γεράσιμος Παπαδόπουλος και
γιατί ο τελευταίος θεωρεί πιο
επίφοβη τη Μυτιλήνη 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Δ
υο κινήσεις υψηλού συμβο-
λισμού επιφύλασσαν συγγε-
νείς των θυμάτων της φονι-
κής πυρκαγιάς στο Μάτι που

βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα όπου
εκδικάζεται η υπόθεση. 

Στα κάγκελα του Εφετείου τοποθέτη-
σαν μαύρες σημαίες και ένα πανό με τη
λέξη «δικαίωση» για τις χαμένες ψυχές.
Στα χέρια τους κράτησαν ένα λευκό
τριαντάφυλλο για να τιμήσουν τη μνήμη
του μόλις 6 μηνών βρέφους που κάηκε
στις φλόγες και να στηρίξουν τον πατέ-
ρα του, τον ηρωικό πυροσβέστη, ο οποί-
ος εκείνες τις δραματικές ώρες έτρεξε
να σώσει τους κατοίκους που κινδύ-
νευαν.

Ο Ανδρέας Δημητρίου, που ήταν σε
υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μόλις έλαβε
σήμα από την Πυροσβεστική, πήρε το
αυτοκίνητό του και, με κίνδυνο της ζωής
του, άρχισε να βοηθάει όσους τον είχαν
ανάγκη, την ώρα που η δική του οικογέ-
νεια διαλυόταν μέσα στις φλόγες. 

Ο μάρτυρας ράγισε καρδιές όταν πε-
ριέγραψε πώς στο νοσοκομείο οι για-
τροί τον ενημέρωσαν ότι «δεν κατέστη
δυνατόν να συνεφέρουν» το μωρό του.
«Εκεί του είπα το τελευταίο αντίο…»,
ανέφερε συγκλονίζοντας και πρόσθεσε
πως αμέσως μετά είχε πάει στο νοσοκο-
μείο όπου νοσηλευόταν η σύζυγός του
Μαργαρίτα και δεν φανταζόταν ότι η κα-
τάστασή της ήταν τόσο σοβαρή. «Φτά-
νοντας στο νοσοκομείο διαπιστώνω ότι
έχει διασωληνωθεί και είναι σοβαρά.
Ζορίστηκα να την αναγνωρίσω. Όλο της
το πρόσωπο ήταν εγκαύματα. Σαν να
βλέπω άλλον άνθρωπο. Την έβλεπα
πέντε λεπτά την ημέρα μέχρι να φύ-
γει...», κατέθεσε.

«Δεν θα ξεχάσω τα ουρλιαχτά»
Στη μνήμη του θα παραμείνουν για

πάντα ανεξίτηλα χαραγμένες οι στιγμές
που είδε τη σύζυγο και το μωρό τους
στην παραλία. «Είδα το μικρό σε έναν
άγνωστο που προσπαθούσε να δώσει
πρώτες βοήθειες. 

Η σύζυγός μου βρισκόταν καθισμένη
στην παραλία. Ήταν με τα μάτια κλειστά.
Εκείνη τη στιγμή την πήρα αγκαλιά. Εντό-
πισα ένα πυροσβεστικό όχημα και τους
είπα να πάρουν το μικρό μαζί με τον κύ-
ριο που έκανε προσπάθειες ανάνηψης»,
κατέθεσε έντονα φορτισμένος. Από τα
λόγια της συζύγου του που «δεν είχαν
ειρμό» κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν
ήταν καλά.

O μάρτυρας αναφέρθηκε στο χάος που
επικρατούσε τις μοιραίες ώρες, σημει-
ώνοντας πως ο ίδιος κλήθηκε από την
υπηρεσία του να ενημερώσει κατοίκους
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χρησιμο-

ποιώντας το δικό του αυτοκίνητο καθώς
δεν υπήρχε υπηρεσιακό.

Εικόνες «πολέμου» μετέφερε στο δι-
καστήριο με την κατάθεσή της και η Δή-
μητρα Δουναρίδη, λέγοντας πως αβοή-
θητοι βγήκαν από την τραγωδία «νεκροί
ζωντανοί». 

Μαζί με μια φίλη της κατέφυγαν στη
θάλασσα, όπου παρέμειναν περισσότερο
από έξι ώρες. «Γινόταν πόλεμος. Ακού-
γαμε αμάξια να σκάνε, εκρήξεις… Να
πέφτουν στη θάλασσα ξύλα, τέντες μέσα
στη θάλασσα κι εμείς να πηγαινοερχόμα-
στε για να μην καούμε. Βγήκαμε νεκροί
ζωντανοί… Τα ουρλιαχτά από τους καμέ-
νους ανθρώπους δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
Παιδάκια ούρλιαζαν, σκυλιά έκλαιγαν»,
ανέφερε φορτισμένη και συμπλήρωσε:
«Δίπλα μου ήταν η Μαργαρίτα με το μω-
ράκι της το νεογέννητο. Καμένη εκείνη,
καμένο και το μωρό. Το θήλαζε για να το
έχει στη ζωή. Μια γυναίκα δεν είχε αντο-
χές να βγει από τη θάλασσα. Πήγαμε να
τη βοηθήσουμε και μας έμεναν στα χέρια
οι σάρκες της».

«Ήταν… πόλεμος,
ακούγαμε παντού
εκρήξεις, βγήκαμε 
ζωντανοί νεκροί»

Νέες σπαρακτικές μαρτυρίες επιζώντων 
από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι: «Έχασα 

το μωρό μου και δυσκολεύτηκα να αναγνωρίσω 
τη γυναίκα μου, που έφυγε κι αυτή» 

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Ιωάννης Χαρδαλούπας, ο οποίος περιέγραψε πώς έχα-
σε στις φλόγες την 56χρονη μητέρα του και την 26χρονη αδερφή του και κατήγγειλε ότι
ήρθε αντιμέτωπος με γραφειοκρατία και ευθυνοφοβία. «Αυτό το κράτος με απογοήτευ-

σε και μου πήρε ό,τι πολυτιμότερο είχα. Μας άφησαν
αβοήθητους. Ήταν ο σώζων εαυτόν σωθήτω» είπε,
σημειώνοντας: «Αν υπάρχει κόλαση, έτσι πρέπει να
είναι». Ο μάρτυρας κατέθεσε πως προσπάθησαν να
φύγουν με δυο αυτοκίνητα από το σπίτι τους, αλλά η
φωτιά τούς πρόλαβε στον δρόμο. «Υπήρχε ένα κομ-
φούζιο, ένας χαμός. Το αυτοκίνητο που επέβαιναν η

αδερφή και η μητέρα μου ήταν φλεγόμενο. Τις έβαλα στο δικό μου… Ήταν καμένες…»,
κατέθεσε, λέγοντας πως η αστυνομία τούς κατηύθυνε προς το Μάτι. «Ζήσαμε σκηνές
ταινίας…», εξήγησε.  Ο Άγγελος Σιαπκάρας κατέθεσε στη συνέχεια πώς έχασε την κό-
ρη του 140 μέτρα από τη θάλασσα. «Αν κάποιος τους ειδοποιούσε πιο νωρίς ως όφειλε,
θα είχαν σωθεί η κόρη μου και τόσοι άλλοι…».

«Αν υπάρχει 
κόλαση, έτσι 
πρέπει να είναι»

Δ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Ο M A T I



Σ
ωματικές βλάβες, κλοπές, ληστεί-
ες, αλλά και προσβολή γενετήσιας
αξιοπρέπειας είναι τα κυριότερα
αδικήματα στις 88 ποινικές δικο-

γραφίες που σχηματίστηκαν από την Υποδι-
εύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφά-
λειας Αττικής το χρονικό διάστημα Ιανουά-
ριος-Αύγουστος του 2022. 

Συνολικά, στο ίδιο χρονικό διάστημα διε-
ρευνήθηκαν 169 υποθέσεις - ποινικές δικο-
γραφίες που διαβιβάστηκαν στην ίδια υπη-
ρεσία από τις κατά τόπον αρμόδιες εισαγγε-
λικές Αρχές προς διενέργεια προκαταρτικής
εξέτασης. Πρόκειται για στοιχεία που διαβι-
βάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο έπει-
τα από επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ Τόνιας Αντωνίου και Χαράς Κεφαλί-
δου, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης βια-
σμού και μαστροπείας του 12χρονου κοριτσι-
ού από τον Κολωνό. Στην επίκαιρη ερώτηση
ζητούνταν αναλυτικά στοιχεία και για την εγ-
κληματικότητα-παραβατικότητα στους δή-
μους των νοτίων προαστίων και συγκεκριμέ-
να της Β3’ Εκλογικής Περιφέρειας Νοτίου
Τομέα Αθηνών.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, Βύρω-
νας, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος και Μοσχάτο-
Ταύρος έχουν στο οκτάμηνο του 2022 τα πε-
ρισσότερα περιστατικά με θύματα ανήλι-
κους, με τα πιο πολλά θύματα αγόρια ηλικίας
9-15 ετών, ενώ υπάρχουν περιστατικά που
προσέφυγαν στις Αρχές οι γονείς, καθώς τα
παιδιά φοβόντουσαν να μιλήσουν. Από τα
στατιστικά στοιχεία φαίνεται πόσο σημαντική
ήταν η έναρξη λειτουργίας γραφείων ενδοοι-
κογενειακής βίας, καθώς αυξάνονται τα κα-
ταγγελλόμενα περιστατικά και τα ανήλικα
θύματα. 

Η αλήθεια των αριθμών
ΤΑ Αγίου Δημητρίου: Καταγράφηκαν 13

υποθέσεις με θύματα 15 ανήλικους, στη συν-
τριπτική πλειονότητα ημεδαποί και αγόρια
ηλικίας 9 έως 14 ετών. 

ΤΑ Αλίμου: Καταγράφηκαν 14 υποθέσεις
με θύματα 17 ανήλικους, όλοι ημεδαποί, στη
συντριπτική πλειονότητα αγόρια από 15 έως
18 ετών. 

ΤΑ Βύρωνα: Καταγράφηκαν 14 υποθέσεις
με θύματα 25 ανήλικους, οι περισσότεροι
ημεδαποί, αγόρια 15 έως 18 ετών.

ΤΑ Γλυφάδας: Καταγράφηκαν 5 υποθέ-
σεις με θύματα 6 ανήλικους, όλοι τους ημε-

δαποί, αγόρια στη συντριπτική πλειονότητα
από 9 έως 14 ετών.

ΤΑ Δάφνης-Υμηττού: Καταγράφηκαν 3
υποθέσεις με θύματα 13 ανήλικους, αγόρια
στη συντριπτική πλειονότητα και κυρίως ηλι-
κίας 15 έως 18 ετών.

ΤΑ Ελληνικού-Αργυρούπολης: Καταγρά-
φηκε μία υπόθεση με θύμα ένα ανήλικο κο-
ρίτσι ηλικίας κάτω των 14 ετών.

ΤΑ Ηλιούπολης: Καταγράφηκαν 7 υποθέ-
σεις με θύματα 17 ανήλικους, στη συντριπτι-
κή πλειονότητα ημεδαποί και αγόρια, με τα

μισά σχεδόν θύματα ηλικίας 9 έως 14 ετών.
ΤΑ Καισαριανής: Καταγράφηκαν 7 υποθέ-

σεις με θύματα 12 ανήλικους, όλοι τους ημε-
δαποί και αγόρια. Στη συντριπτική πλειονό-
τητα, τα θύματα ήταν 9 έως 14 ετών.

ΤΑ Καλλιθέας: Καταγράφηκαν 2 υποθέ-
σεις με θύματα δύο ανήλικους, αγόρια, ο
ένας ημεδαπός και ο άλλος αλλοδαπός, ηλι-
κίας 9 έως 14 ετών.

ΤΑ Μοσχάτου-Ταύρου: Καταγράφηκαν 13
υποθέσεις με θύματα 18 ανήλικους, στη συν-
τριπτική πλειονότητα ημεδαποί και αγόρια.
Σχεδόν τα μισά θύματα ήταν μέχρι 8 ετών.

ΤΑ Νέας Σμύρνης: Καταγράφηκαν 8 υπο-
θέσεις με θύματα 11 ανήλικους, στη συντρι-
πτική πλειονότητα ημεδαποί και αγόρια, ηλι-
κίας 15 έως 18 ετών.

ΡOLITICAL KOINΩΝΙΑ19

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επέκτασης
του φράχτη στον Έβρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς «παρατη-
ρείται ασυνήθιστη ροή μεταναστών, λόγω της εργαλει-
οποίησης του ζητήματος».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «σε
εφαρμογή της απόφασης του ΚΥΣΕΑ και του σχεδίου
“Ακρίτας” του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου υπέγρα-
ψαν χθες τη διακήρυξη για τον νέο φράχτη στον Έβρο».

«Το παρόν έργο αφορά την κατασκευή Τεχνητού Εμποδί-
ου και συνοδών έργων κατά μήκος της Ε/Τ Μεθορίου στην
περιοχή Ψαθάδες Διδυμοτείχου έως Κορνοφωλιά Σουφλί-

ου στην ΠΕ Έβρου, προς διασφάλιση της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας», αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. «Σημειώνεται ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που σχετί-

ζονται με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήμα-
τος έχουν ως αποτέλεσμα την απρόβλεπτη και ασυνήθιστη
αύξηση των μεταναστευτικών ροών που εκτείνεται κατά μή-
κος των χερσαίων συνόρων της χώρας με απρόβλεπτες συ-
νέπειες για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια», τονίζεται στην
ανακοίνωση.

«Για τον λόγο αυτό, απαιτείται ταχεία και αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση του διαπιστωμένου προβλήματος.
Επιπλέον, θεωρείται αναγκαία και κατεπείγουσα η επέ-
κταση του υπάρχοντος αποτρεπτικού εμποδίου σε πρώτη
φάση, σε μήκος περίπου 35 χιλιομέτρων στην περιοχή
μεταξύ του οικισμού Ψαθάδες Διδυμοτείχου έως την πε-
ριοχή Κορνοφωλιάς Σουφλίου το οποίο αποτελεί το πρώ-
το κομμάτι από τα συνολικά 140 χιλιόμετρα», αναφέρεται
χαρακτηριστικά.

Θωρακίζεται ο Έβρος - Ξεκινάει άμεσα το πρώτο κομμάτι από τα 140 χλμ. της επέκτασης
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Σε ποιους δήμους σαρώνει
η βία κατά των ανηλίκων

Σε Βύρωνα, Άλιμο, Άγιο Δημήτριο και Μοσχάτο-Ταύρο 
τα περισσότερα περιστατικά  το οκτάμηνο του 2022 
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Ζωγράφου: Ενέδρα
με μολότοφ σε ομάδα
ΔΙΑΣ - Τραυματίστηκε
ελαφρά αστυνομικός

Ένας αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ
τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, έπει-
τα από ενέδρα που έστησαν άγνωστοι
στην περιοχή του Ζωγράφου. Το περι-
στατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20.30
το βράδυ της Πέμπτης έπειτα από κλήση
στο κέντρο της Άμεσης Δράσης πως
«κάτι συμβαίνει» στην οδό Γρηγορίου
Αυξεντίου, κοντά σε τερματική στάση
λεωφορείων. Επιτόπου έφτασαν δύο
μοτοσικλέτες της Ομάδας ΔΙΑΣ με τέσ-
σερις αστυνομικούς, οι οποίοι δέχτηκαν
επίθεση με βόμβες μολότοφ από ομάδα
περίπου 10 κουκουλοφόρων, οι οποίοι
στη συνέχεια εξαφανίστηκαν στα γύρω
στενά. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε
ελαφρά στο πόδι, ενώ ζημιές υπέστη μια
υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ.
Πρόκειται για μια τακτική που κατά το
παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί από
ομάδες αντιεξουσιαστών, ωστόσο είχε
αρκετό καιρό να καταγραφεί παρόμοιο
περιστατικό. Μετά την επίθεση ανα-
πτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που διε-
ξήγαγαν αναζητήσεις για τους δράστες.
Διαπιστώθηκε, τέλος, ότι ένα σταθμευ-
μένο λεωφορείο είχε υποστεί ζημιές
πριν από την άφιξη των αστυνομικών.

Παπ.

Τ
ο έλεγαν εδώ και μέρες οι ειδι-
κοί, ότι σύντομα θα δούμε την
υποπαραλλαγή ΧΒΒ.1.5 στην
Ελλάδα, και τελικά ήρθε! Μάλι-

στα, εντοπίστηκαν 6 κρούσματα, τα 3 από
αυτά έπειτα από αναδρομικό έλεγχο των
δειγμάτων XBB. Όλα τα κρούσματα εντο-
πίζονται στην Αττική, τα 4 στον Βόρειο Το-
μέα και 2 στον Δυτικό. Ήδη η υποπαραλ-
λαγή B.Q.1.1 με ποσοστό 56,5% εκτόπισε
την παραλλαγή Όμικρον 5 (ΒΑ.5) από την
πλήρη επικράτηση. Έτσι η ΒΑ.5 την εβδο-
μάδα 2-8/1/23 καταλαμβάνει το 41,2%.

Σε σχέση με τη νόσο Covid-19 παρατη-
ρείται μια μικρή αύξηση στις εισαγωγές.
Οι θάνατοι της τελευταίας εβδομάδας εί-
ναι 149 (ηλικίας 51-98) και οι διασωληνω-
μένοι 128. Μικρή μείωση παρατηρείται
στις γριπώδεις συνδρομές, ειδικά στα
παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ παραμένει
ψηλά για τις ηλικίες 15-64. Η θετικότητα
της γρίπης παρουσιάζει μείωση. Ωστόσο,
την εβδομάδα που πέρασε καταγράφη-
καν 7 νέες εισαγωγές σε ΜΕΘ και 2 νέοι
θάνατοι από γρίπη.

Η πλειοψηφία των θετικών κρουσμά-
των αφορούν τον τύπο Α και το στέλεχος
Η3Ν2. Στα ίδια επίπεδα με την προηγού-
μενη βδομάδα παραμένει ο αναπνευστι-
κός συγκυτιακός ιός RSV, που πλήττει
κυρίως παιδιά. Σε σχέση με τις ελλείψεις

φαρμάκων η Ευρωπαία επίτροπος για
θέματα Υγείας Στέλλα Κυριακίδου με επι-
στολή της προς τον Έλληνα υπουργό
Υγείας ανέφερε ότι το πρόβλημα αυτό εί-
ναι παγκόσμιο και ανέλαβε πρωτοβουλία
να ζητήσει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο
ΕΕ αλλά και παγκοσμίως.

Στην επιστολή της προς τον Θάνο Πλεύ-
ρη αναφέρει μεταξύ άλλων πως «στόχος
είναι να διασφαλίσουμε την πρόσβαση
στα φάρμακα για όλους τους ασθενείς
που έχουν ανάγκη και να αποφύγουμε
οποιαδήποτε διαταραχή της αγοράς φαρ-
μάκων στην ΕΕ».

Γιατί η Κίνα ανησυχεί τον ΠΟΥ
Για την Κίνα πάντως ο Παγκόσμιος Ορ-

γανισμός Υγείας εκφράζει την ανησυχία
του, πως η επιστροφή των κατοίκων στις
ιδιαίτερες πατρίδες τους για τον εορτα-
σμό της κινεζικής Πρωτοχρονιάς μετά την
άρση των σκληρών περιοριστικών μέτρων
μπορεί να προκαλέσει νέα έξαρση του
ιού, ειδικά στους ηλικιωμένους. Την ίδια
ώρα, παραμένει το πρόβλημα της υποκα-
ταγραφής των θανάτων στην Κίνα, καθώς
τα νούμερα που ανακοινώνονται είναι πο-
λύ λιγότερα σε σχέση με την εικόνα που
παρουσιάζουν τα γραφεία κηδειών. 

Η Κράκεν έφτασε
και στη χώρα μας

Εντοπίστηκαν 6 κρούσματα,
όλα στην Αττική - Στους 149 
οι εβδομαδιαίοι θάνατοι 
από κορονοϊό, μικρή 
αύξηση στις εισαγωγές 

Προφυλακιστέα 
και για τους θανάτους
Μαλένας - Ίριδας
η Ρούλα Πισπιρίγκου

Με την απόφαση της δικαιοσύνης για
προφυλάκιση της Ρούλας Πισπιρίγκου
«σφραγίστηκε» η επεισοδιακή απολογία
της για την υπόθεση της δολοφονίας των
δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και
Ίριδας.

Η 34χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου, αν και
αρνήθηκε ότι ευθύνεται για τον θάνατο
των παιδιών της, καταγράφοντας τις θέ-
σεις της σε ένα υπόμνημα, που αριθμεί 125
σελίδες, δεν κατάφερε να πείσει, με απο-
τέλεσμα ανακρίτρια και εισαγγελέας να
αποφασίσουν την προφυλάκισή της και η
κατηγορούμενη να επιστρέψει στον Κορυ-
δαλλό, όπου είναι ήδη προσωρινά κρατού-
μενη για τον θάνατο της πρωτότοκης κό-
ρης της, Τζωρτζίνας.

Η κατηγορούμενη μάλιστα, σύμφωνα με
τον συνήγορό της Αλέξη Κούγια, δέχτηκε
επί της ουσίας ερωτήσεις από δύο εισαγ-
γελείς, στις οποίες απάντησε κλαίγοντας.

Είχε προηγηθεί η απόρριψη από το αρ-
μόδιο δικαστικό συμβούλιο της δεύτερης
κατά σειρά αίτησης εξαίρεσης της ανακρί-
τριας που υποβλήθηκε από τον συνήγορό
της Αλέξη Κούγια για λόγους μεροληψίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κούγια, η απολογία
της Ρούλας Πισπιρίγκου διακόπηκε το
απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ενώ
ουσιαστικά είχε ολοκληρωθεί, με τον συ-
νήγορο να διαμαρτύρεται εντόνως και να
χαρακτηρίζει «κουτσομπολίστικες» τις
ερωτήσεις της ανακρίτριας προς την κατη-
γορούμενη.

«Με διέκοψε και με προκάλεσε να της
κάνω αίτηση εξαίρεσης», δήλωσε αναφε-
ρόμενος στην ανακρίτρια ο Αλέξης Κού-
γιας, ο οποίος κατηγόρησε τη δικαστική
λειτουργό ότι επιθυμούσε η διαδικασία να
ολοκληρωθεί χωρίς η εντολέας του να έχει
δικηγόρο και για τον λόγο αυτόν την κάλε-
σε να συνεχίσει την απολογία της το μεση-
μέρι, αν και είχε ενημερωθεί πως ο ίδιος
δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στο πλευρό
της για λόγους υγείας. «Κανείς δεν είναι
σίγουρος τι μπορεί να προκύψει σε αυτή
την ανάκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



ΠΑΣΟΚ: Τέλος ο γραμματέας 
της Τοπικής Κορδελιού-Ευόσμου

Παρελθόν αποτελεί για την Τοπική ΠΑΣΟΚ Κορδε-
λιού-Ευόσμου ο Παντελής Κηπουρός. Τις προηγού-
μενες ημέρες υπήρξε δημοσίευμα που έφτασε στη
Χαριλάου Τρικούπη και αποκάλυπτε συνάντησή του
με τον Στράτο Σιμόπουλο. Ζητήθηκαν εξηγήσεις και ο
ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι θα
το έκανε ούτως ή άλλως για προσωπικούς λόγους.
Αναμένεται η Επιτροπή Πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ να
στείλει το όνομα του επιλαχόντα και μετά θα γίνουν
νέες εκλογές για την ανάδειξη του αντικαταστάτη.

Μετρούν δυνάμεις...
Πολλές δημοσκοπήσεις τρέχουν αυτό το διάστημα

για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Αρκετοί οι ενδιαφερό-
μενοι που θέλουν να δουν τη δημοτικότητά τους, αλ-
λά και να εντοπίσουν τα τρωτά σημεία της διοίκησης
Ζέρβα. Είναι σίγουρο πως από τα αποτελέσματα που
θα λάβουν στα χέρια τους θα υπάρξουν εξελίξεις.
Ποιοι θα βγουν δυναμικά μπροστά και ποιοι θα κά-
νουν πίσω στη διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου.

Με τριετή αναστολή οι ποινές φυλάκισης
εννέα οπαδών για επεισόδια το 2019 

Σ
ε ποινές φυλάκισης 5 έως
9 μηνών, με τριετή ανα-
στολή κατά περίπτωση,
καταδικάστηκαν εννέα

οπαδοί για επεισόδια που είχαν
προκληθεί έξω από το Αλεξάν-
δρειο της Θεσσαλονίκης πριν από
την έναρξη αγώνα μπάσκετ μεταξύ
Άρη και Περιστερίου τον Νοέμβριο του 2019. Το δικα-
στήριο απάλλαξε και τους εννέα κατηγορούμενους για
παραβάσεις του αθλητικού νόμου και τους έκρινε ενό-
χους για διατάραξη κοινής ειρήνης και για χρήση βεγ-
γαλικών και φωτοβολίδων. 

Τα επεισόδια είχαν προκληθεί με συγκρούσεις μετα-

ξύ οπαδών και αστυνομίας έξω από
το κλειστό γήπεδο πριν από την
έναρξη του αγώνα. Λόγω, μάλιστα,
της εκτεταμένης χρήσης δακρυγό-
νων και της αποπνικτικής ατμό-
σφαιρας που επικράτησε μέσα στο
κλειστό καθυστέρησε η έναρξη του
παιχνιδιού. Οι κατηγορούμενοι

οπαδοί στις απολογίες τους ανέφεραν ότι αντέδρασαν
ενστικτωδώς όταν δέχτηκαν επίθεση από διμοιρίες των
ΜΑΤ με χρήση δακρυγόνων, χωρίς να έχει συμβεί κάτι.
Υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και επέ-
κριναν τη στάση της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για
απρόκλητη επίθεση των διωκτικών Αρχών. 

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του Βασίλη Γάκη.
Ανήμερα τα Θεοφάνια, το δημοτικό κολυμβητήριο
στην Τούμπα παρέμεινε κλειστό, με αποτέλεσμα να
μην πραγματοποιηθεί σε αυτό η καθιερωμένη ρίψη
του Τιμίου Σταυρού, όπως συνέβαινε αδιαλείπτως
εδώ και 15 χρόνια. Οι πιστοί περίμεναν, όμως, στο

κολυμβητήριο ήταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρη-
σης από πλευράς δήμου. «Η διοίκηση του δήμου θα
ήταν φρόνιμο να μην αναλώνεται μόνο σε προεκλο-
γικές δράσεις, αλλά να διεκδικεί την ουσιαστική
επίλυση των προβλημάτων της πόλης», ανέφερε
σχετικά ο κ. Γάκης.

Έφαγαν… πόρτα στη δημοτική πισίνα Τούμπας

ΜΜπογιές αντιεξουσιαστών
στο γραφείο της Ράπτη

ΠΑΣΟΚ: Προς διάσπαση 
δυνάμεων στον Παύλο Μελά

Στους πέντε από τους έξι δήμους του Πολεο-
δομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης το ΠΑ-
ΣΟΚ θα καταφέρει να έχει διακριτή παρουσία
με υποψήφιους δημάρχους. Έτσι εκτιμούν τα
στελέχη της νομαρχιακής. Η μοναδική δυσκο-
λία και εκεί που υπάρχει πολυδιάσπαση δυνά-
μεων είναι στον Δήμο Παύλου Μελά. Και μάλ-
λον θα «πάνε πάσο».
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεράκια στο…
γραφείο έσβησε 
ο Λιακόπουλος
Γενέθλια σε ένα διαφορετικό πε-
ριβάλλον από ό,τι τα προηγούμενα
χρόνια έκανε ο γενικός γραμμα-
τέας του Δήμου Θεσσαλονίκης
Νίκος Λιακόπουλος. Έσβησε τα
48 κεράκια στο δημαρχιακό μέγα-
ρο. Βέβαια, οι συνεργάτες του εί-
χαν φροντίσει να έχουν μια τούρ-
τα που ταιριάζει γάντι στην επαγ-
γελματική του ιδιότητα, αυτή του
γιατρού. Τούρτα με ποδιά και στη-
θοσκόπιο, μαζί με τα χρόνια τους
πολλά.

«Ξεγλίστρησε» 
από την ερώτηση 
για τον δήμαρχο
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο γραμ-
ματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυ-
ρόπουλος για να παραστεί στην κη-
δεία του Στέλιου Τουτζιάρη στο
Ζαγκλιβέρι. Σε ένα από τα πηγαδά-
κια που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια της τελετής ρωτήθηκε αν
η Χαριλάου Τρικούπη έχει καταλή-
ξει σε υποψήφιο δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται
να το αρνήθηκε διακριτικά.

Προεκλογική  πίτα 
στη ΔΕΕΠ 
Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα
έκοψε η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης στα
γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής
ΝΔ. Μάλιστα, όπως μάθαμε από τη λε-
ζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο
Θοδωρής Μητράκας, το φλουρί έπεσε
στη Σταματία Παπαρουσοπούλου.
«Και κάπως έτσι σηκώνουμε μανίκια
και ξεκινάμε, η τύχη είναι και φέτος
γένος θηλυκού, καλή χρονιά σε όλες
και όλους με υγεία πάνω από όλα και
μόνο χαρές και νίκες», έγραψε ο πρό-
εδρος της ΔΕΕΠ.

Επίθεση με μπογιές
σημειώθηκε στο πο-
λιτικό γραφείο που
διατηρεί η βουλευ-
τής της Νέας Δημο-
κρατίας Έλενα
Ράπτη στην οδό
Εγνατίας, στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης.
Δύο γυναίκες, σύμφωνα με μαρτυρίες, ανέβη-
καν στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας,
όπου βρίσκεται το γραφείο της κ. Ράπτη, πέτα-
ξαν μπογιές και έγραψαν σύνθημα με το οποίο
εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε άτομο του
αντιεξουσιαστικού χώρου. Με ανακοίνωσή της
η ΝΔ καταδίκασε «κατηγορηματικά και απερί-
φραστα την επίθεση» και πρόσθεσε ότι «ανα-
μένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να
κάνουν το ίδιο». Υπενθυμίζεται ότι και πριν από
τρία χρόνια το πολιτικό γραφείο της Έλενας
Ράπτη είχε γίνει στόχος επίθεσης με πράσινη
μπογιά και σύνθημα «ο πόλεμος τώρα ξεκινά».



Ο
λοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες αντιστήρι-
ξης και αναστήλωσης της εμβληματικής Βίλας
Κλωναρίδη στο πάρκο Φιξ από τις τεχνικές υπη-

ρεσίες του Δήμου Αθηναίων και ανοίγει πλέον ο δρόμος
για την πλήρη αποκατάσταση. Η δημοτική αρχή του Κώ-
στα Μπακογιάννη, τηρώντας τη δέσμευσή της για την
προστασία του αθηναϊκού αυτού τοπόσημου της πόλης,
προέβη σε όλες τις απαραίτητες εργασίες στήριξης του
κτιρίου, το οποίο επί χρόνια παρουσίαζε εικόνα πλήρους
εγκατάλειψης. Την κατάσταση αυτή ήρθε να επιβαρύνει η
πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από δυόμισι χρόνια κατα-
στρέφοντας πλήρως την ξύλινη και μεταλλική υποδομή
του κτιρίου, με αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό του ως επι-
κίνδυνου στατικά και δομικά.

Για τη στήριξη και προστασία της Βίλας, ο Δήμος Αθη-
ναίων εκπόνησε μελέτη σύμφωνα με τις ισχύουσες προ-

διαγραφές και σε πλήρη συνεννόηση με το υπουργείο
Πολιτισμού, καθώς το κτίριο έχει ανακηρυχθεί από το ΥΠ-
ΠΟ ως Νεότερο Μνημείο. Επόμενο βήμα είναι πλέον η
εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης της Βίλας, προκειμέ-
νου το πανέμορφο αυτό αθηναϊκό αρχοντικό, το οποίο
έχει ταυτιστεί με την ιστορία της πρωτεύουσας τα τελευ-
ταία 120 χρόνια, να αξιοποιηθεί για πολιτιστική χρήση, φι-
λοξενώντας εκδηλώσεις και εκθέσεις, ανοιχτές στο αθη-
ναϊκό κοινό.

Όπως επισήμανε ο κ. Μπακογιάννης: «Έχοντας ολο-
κληρώσει τις επείγουσες παρεμβάσεις για τη θωράκιση
και αναστήλωσή της, μπορούμε πλέον να κάνουμε το
επόμενο σημαντικό βήμα. Θέλουμε αυτό το στολίδι της
πόλης να αποκτήσει ξανά ζωή, να ανοίξει τις πόρτες του
στις Αθηναίες και τους Αθηναίους ως ένας σπουδαίος
χώρος πολιτισμού».

Μαζική αποχώρηση
Σε κατάσταση διάλυσης βρίσκεται η παράταξη

που υποστηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Ηλι-
ούπολης, καθώς 55 στελέχη ανακοίνωσαν την απο-
χώρησή τους διαμαρτυρόμενα για τον τρόπο επιλο-
γής του νέου επικεφαλής. Η διαφωνία έχει προκύ-
ψει εδώ και αρκετό καιρό, όταν έγινε η διαδικασία
αντικατάστασης του επικεφαλής Χρήστου Κοκκοτί-
νη, καθώς μεγάλο μέρος της παράταξης θεώρησε
ότι η διαδικασία «επηρεάστηκε», ώστε να επικρα-
τήσει ως νέος υποψήφιος δήμαρχος ο Θεόδωρος
Παπαδάτος. Παρότι φαινόταν ότι η κατάσταση μπο-
ρεί να εκτονωθεί λίγο πριν από τη συνεδρίαση για
την επικύρωση του υποψήφιου δημάρχου, μεγάλο
μέρος της παράταξης μαζί με τους δύο δημοτικούς
συμβούλους της αποφάσισαν να διαχωρίσουν τη
θέση τους, προαναγγέλλοντας πάντως ότι θα συμ-
μετάσχουν στις εκλογές…

ΖΖητούν την ακύρωση
Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατέ-

θεσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
στον Δήμο Πεντέλης Δημοσθένης Παπακωνσταντί-
νου, ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων της Οι-
κονομικής Επιτροπής που ελήφθησαν μετά την 1η
Δεκεμβρίου 2022. Όπως επισημαίνει, μετά τη γνω-
στή απόφαση του ΣτΕ η σύνθεση της επιτροπής δεν
θεωρείται νόμιμη, για αυτό, εκτός από την ακύρωση
των αποφάσεων της ίδιας της επιτροπής, καλεί και
τη δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά να «απέχει από κάθε
ενέργεια που βάζει τον δήμο σε νομικές περιπέτει-
ες». Την ίδια ώρα, τα στελέχη της παράταξης που
συμμετέχουν στις επιτροπές δηλώνουν πως θα απέ-
χουν από τις συνεδριάσεις τους, καθώς τις θεωρούν
παράνομες μέχρι να υπάρξει διορθωτική ρύθμιση. 

!
Έρχεται η τροπολογία

Η τροπολογία συμ-
μόρφωσης στην από-
φαση του ΣτΕ για την
κυβερνησιμότητα
στους δήμους κατά
πάσα πιθανότητα θα
κατατεθεί στη Βουλή
στις 16 Ιανουαρίου
προκειμένου να συ-
ζητηθεί στις 17 Ια-
νουαρίου στην Ολο-
μέλεια, όπως ενημέ-
ρωσε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατά τη συζήτηση στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δη-
μόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης του νομοσχεδίου για
την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Το θέμα τέθηκε από την ειδική αγορήτρια του ΠΑ-
ΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, για να λάβει τη διαβεβαί-
ωση από τον κ. Βορίδη ότι «η κυβέρνηση θα νομοθε-
τήσει σεβόμενη απολύτως τις κατευθύνσεις που δίνει
το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις επιλογές της. Θα
συμμορφωθεί πλήρως και θα διασφαλίσει και την κυ-
βερνησιμότητα των δήμων με την τροπολογία αυτή».
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Προχωρά η αποκατάσταση της Βίλας Κλωναρίδη
Δήμος Αθηναίων

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, η αντι-
πολίτευση καταγγέλλει τη δη-

μοτική αρχή ότι, παρά το γεγο-
νός ότι έχει τα υψηλότερα δημοτικά

τέλη στην περιοχή, έχει καταφέρει να έχει και
το μεγαλύτερο αναλογικά έλλειμμα; Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που μπήκε σε δεύτερη μοίρα η
συζήτηση για το αν τα τέλη μπορούν να μεί-
νουν «παγωμένα», αν θα έπρεπε να γίνει μεί-
ωση για να διευκολυνθούν οι δημότες ή αν
απαιτείται να γίνει αύξησή τους… 

Το «πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση
του δημαρχείου Νέας Περάμου και του Β’ Δημοτικού
Σχολείου Μεγάρων δόθηκε με την υπογραφή της σχε-
τικής πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014-2020» από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη,
παρουσία του δημάρχου Μεγάρων Γρηγόρη Σταμού-
λη. Υπολογίζεται ότι με την περάτωση του έργου θα
εξοικονομούνται 251.000 KWH ανά έτος, με παράλλη-
λη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κα-
τά 69 tn ανά έτος. Ειδικότερα οι προβλεπόμενες πα-
ρεμβάσεις και στα δύο κτίρια αφορούν την τοποθέτη-
ση θερμομόνωσης τοίχων και δώματος και την αντι-
κατάσταση κουφωμάτων, λέβητα κεντρικής θέρμαν-
σης και φωτιστικών σωμάτων στο σχολείο. Ο περιφε-
ρειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πα-
ρέμβαση στο παλαιό δημαρχιακό κτίριο και στο σχο-
λείο της πόλης, όπου «τα παιδιά θα απολαμβάνουν τα
αγαθά της γνώσης σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλ-
λον». Από την πλευρά του ο δήμαρχος χαρακτήρισε
«απολύτως αναγκαία» την υλοποίηση των συγκεκρι-
μένων έργων.

Ενεργειακή αναβάθμιση 
από την περιφέρεια
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Σ
την τελική ευθεία έχει εισέλ-
θει η διαδικασία... ξεκαθαρί-
σματος των λογαριασμών
του ΕΦΚΑ με τους επαγγελ-

ματίες που έχουν οφειλές άνω των δέ-
κα ετών και κανονικά θα πρέπει να
παραγραφούν, ενώ την ίδια στιγμή δεν
τίθεται κίνδυνος απώλειας ενσήμων
για μισθωτούς.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον νέο
νόμο, η παραγραφή των οφειλών προς
τον ΕΦΚΑ γίνεται σε 10 αντί για 20 έτη
μετά τη σχετική απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας. Επιπλέον,
από το 2026 ο χρόνος παραγραφής θα
περιοριστεί στην πενταετία για να ευ-
θυγραμμίζεται με το ισχύον πλαίσιο
της Εφορίας. Αν η απαίτηση του e-ΕΦ-
ΚΑ δεν βεβαιωθεί και η οφειλή δεν
κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο μέσα
σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές παρα-
γράφονται. Η διάταξη αφορά όλους
όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Η διαδικασία παραγραφής των
βεβαιωμένων οφειλών γίνεται κεντρι-
κά και μαζικά κάθε έτος από τις υπη-
ρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών και δεν θα εμφανί-
ζονται στην καρτέλα του οφειλέτη.

Θέμα παραγραφής δεν τίθεται όταν
ο e-ΕΦΚΑ ή το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών ειδοποιήσουν
εντός δέκα ετών τον ασφαλισμένο με
οποιονδήποτε τρόπο για την οφειλή. Η
διαδικασία προβλέπει την επίσκεψη
δικαστικού επιμελητή-κλητήρα, συ-
στημένη επιστολή, ηλεκτρονική ειδο-
ποίηση μέσω e-mail και κάθε πρό-
σφορο μέσο. Σημειώνεται ότι οι εργα-
ζόμενοι δεν χάνουν τα ασφαλιστικά

δικαιώματά τους για οφειλές των ερ-
γοδοτών τους, δηλαδή τα ένσημά
τους, κατά το χρονικό διάστημα της
περιόδου 2006-2011, που με βάση τον
νέο νόμο έχουν παραγραφεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε
εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, οι έλεγχοι που
θα γίνουν σε εργοδότες κατά την
έναρξη ισχύος του νόμου ή θα διενερ-
γηθούν κατόπιν καταγγελίας από ερ-
γαζόμενο ή έχουν υποβληθεί έως τις

30/06/2022 και αφορούν απασχόληση
κατά την περίοδο από 1/1/2006 έως
31/12/2011 ολοκληρώνονται χωρίς να
υπάρξει απαίτηση σε βάρος του εργο-
δότη. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα
ενημερώνεται απλώς ο φάκελος με το
ιστορικό του μισθωτού.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από
τη νομοθεσία, μη μισθωτοί ασφαλι-
σμένοι, οι απαιτήσεις κατά των οποίων
από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές

εισφορές έχουν υποπέσει σε παρα-
γραφή σύμφωνα με τον νόμο Κα-
τρούγκαλου, δικαιούνται έπειτα από
αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται
ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιο-
δότησης, να ζητήσουν τον συνυπολο-
γισμό τόσο για τη θεμελίωση του συν-
ταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο
και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξής τους. Αυτό αφορά το σύνολο
ή και μέρος του ασφαλιστικού χρόνου,
για τον οποίο έχουν παραγραφεί οι
αξιώσεις του e-ΕΦΚΑ και των φορέων
που εντάσσονται σε αυτόν για την εί-
σπραξη απαιτήσεων από μη καταβλη-
θείσες ασφαλιστικές εισφορές. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Δεν μπλοκάρεται η σύνταξη για τους οφειλέτες, 
δεν χάνονται τα ένσημα για τους μισθωτούς

Πότε παραγράφονται
τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ

Σε άμεσο και καθολικό μπλοκάρισμα των περιου-
σιακών στοιχείων των εμπλεκομένων σε υποθέσεις
φοροδιαφυγής προχωράει εδώ και μερικές μέρες η
Εφορία, εφαρμόζοντας το αμερικανικό μοντέλο
ελέγχων. 

Έτσι, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική εγκύ-
κλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα
περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μπλοκαριστούν
για τουλάχιστον 18 μήνες, ενώ μπορεί να δοθεί και
έξτρα παράταση για άλλους εννέα μήνες, αν δεν έχει
ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα. Σημειώνεται

ότι έως το τέλος του προηγούμενου έτους η σχετική
διαδικασία προέβλεπε ως ανώτατο χρονικό όριο πα-
ραγραφής τους εννέα μήνες.

Στο εξής, όταν κάποιος πιάνεται στη... φάκα, τότε
αυτομάτως θα μπλοκάρονται οι τραπεζικοί λογαρια-
σμοί και οι θυρίδες προκειμένου να γίνει έλεγχος για
ξέπλυμα χρήματος. Ταυτόχρονα, ο οικονομικός ει-
σαγγελέας δίνει εντολή για δέσμευση ακινήτων, ΙΧ
αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. Εφόσον μέσα
στους 18 μήνες δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τότε ζη-
τείται και νέα παράταση για εννέα μήνες. Μάλιστα,

κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο εμπλεκόμενος δεν
απαιτείται να ειδοποιηθεί για το μπλοκάρισμα των
περιουσιακών στοιχείων του, ενώ μέλημα των ελεγ-
κτών αποτελεί η αποστολή όλων των στοιχείων «πα-
γώματος» λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε στη συνέχεια
να ειδοποιούνται οι εμπορικές τράπεζες. Παράλλη-
λα, θα επιδίδεται έγγραφο δέσμευσης των ακινήτων
στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα, τον προϊστάμενο του
κτηματολογικού γραφείου, τον αρμόδιο λιμενάρχη ή
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

ΑΑΔΕ: Μοντέλο... ΗΠΑ κατά όσων πιάνονται για φοροδιαφυγή
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Τ
η στροφή της χώρας σε ρότα
μετάβασης προς μια οικονο-
μία ουδέτερη κλιματικά έρ-
χεται να επισφραγίσει το νέο

αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα, ενσωματώνον-
τας φιλόδοξους στόχους με ορίζοντα
το 2030.

Το νέο σχέδιο, το οποίο αναμένεται
να παρουσιαστεί στη Διυπουργική
Επιτροπή την προσεχή Δευτέρα, προ-
βλέπει διπλασιασμό των επενδύσεων
για τον ενεργειακό μετασχηματισμό
της χώρας που μπορεί να φτάσουν
έως και τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Με αφετηρία τον στόχο για αύξηση
του μεριδίου των ΑΠΕ στο μείγμα ηλε-
κτροπαραγωγής, ο οποίος πλέον κα-
θορίζεται στο 80%, από 65% στο προ-
ηγούμενο ΕΣΕΚ, το νέο σχέδιο δίνει το
«σήμα εκκίνησης» για την «πράσινη»
κούρσα που αναμένεται να μετασχη-
ματίσει ριζικά το ελληνικό ενεργειακό
σύστημα. 

Ο καινούργιος «οδικός χάρτης»
προβλέπει σημαντική αύξηση της εγ-
κατεστημένης ισχύος ΑΠΕ έως το τέ-
λος της 10ετίας, καθώς ο συνολικός
στόχος αναπροσαρμόζεται στα 28 γι-
γαβάτ συνολικής ισχύος μονάδων
ΑΠΕ, από τα 19 γιγαβάτ που στοχεύει
το υφιστάμενο ΕΣΕΚ. Τη «θετική»
διαφορά που προκύπτει θα την καλύ-
ψουν κυρίως αιολικά και φωτοβολ-
ταϊκά, καθώς για να επιτευχθεί ο στό-
χος των 28 γιγαβάτ η εγκατεστημένη
ισχύς των δύο αυτών τεχνολογιών θα
πρέπει να αγγίζει τα 24 γιγαβάτ στο
τέλος της δεκαετίας, συγκριτικά με τα
15,1 γιγαβάτ που είναι ο υφιστάμενος
στόχος. Σημειώνεται ότι στο συνολικό
χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και
οι υδροηλεκτρικοί-αντλησιοταμιευτι-
κοί σταθμοί, οι οποίοι στο καινούργιο
Σχέδιο προβλέπεται να αθροίζουν τα
4 γιγαβάτ σε συνολική ισχύ μέχρι το
2030 από 3,9 γιγαβάτ του «παλιού»
στόχου.

Ανεβαίνει ο πήχης
στον τομέα της αποθήκευσης

Επιπρόσθετα το «πράσινο» μείγμα
του 2030 θα περιλαμβάνει και τα υπε-
ράκτια αιολικά πάρκα, όπου για πρώτη
φορά στο νέο ΕΣΕΚ τίθεται συγκεκρι-

μένος δεσμευτικός στόχος στα 2-2,5
γιγαβάτ, ο οποίος αποτελεί μέρος του
συνόλου των 24 γιγαβάτ. Την ίδια στιγ-
μή, με δεδομένο ότι το 2022 «έκλεισε»
με εν λειτουργία φωτοβολταϊκά και
αιολικά στο διασυνδεδεμένο σύστημα
συνολικής ισχύος περί τα 10,2 γιγα-
βάτ, μέσα στην επόμενη οκταετία θα
πρέπει να υπερδιπλασιαστεί η εγκατε-
στημένη ισχύς με την ένταξη μονάδων
13,8 γιγαβάτ των δύο τεχνολογιών.

Από την άλλη πλευρά, η επιτάχυνση
της διείσδυσης των ΑΠΕ «ανεβάζει
τον πήχη» και στον τομέα της αποθή-
κευσης. Έτσι, στο νέο ΕΣΕΚ προβλέ-
πονται εξαιρετικά φιλόδοξοι στόχοι

για τις μονάδες αποθήκευσης, προ-
βλέποντας έως το 2030 ένα χαρτοφυ-
λάκιο έργων συνολικής ισχύος στα
επίπεδα των 8 γιγαβάτ, από 1,5 γιγα-
βάτ που προβλέπει το υφιστάμενο
ΕΣΕΚ.

Σε σχέση με το υφιστάμενο ΕΣΕΚ,
στο αναθεωρημένο Σχέδιο τίθενται
επίσης πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη
συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροκί-
νηση και την ψύξη-θέρμανση, με
«όχημα» τον εξηλεκτρισμό των δύο
αυτών τομέων σε ακόμη μεγαλύτερη
έκταση έως το 2030. Αναβαθμισμένη
είναι επίσης η φιλοδοξία για την ενερ-
γειακή εξοικονόμηση.

Στη Διυπουργική Επιτροπή παρουσιάζεται τη Δευτέρα 
το σχέδιο του ΥΠΕΝ για το νέο ΕΣΕΚ με ορίζοντα το 2030

Με ιδιαίτερη σπουδή προχωρούν οι εργασίες διε-
ρεύνησης στις ελληνικές παραχωρήσεις υδρογοναν-
θράκων, με τις εταιρείες που έχουν τεθεί επικεφαλής
να επιταχύνουν στο μέτρο του δυνατού, ώστε «μια ώρα
αρχύτερα» να φτάσουν τα πρώτα γεωτρύπανα στα
blocks. 

Η Energean παρέκαμψε τις δισδιάστατες σεισμικές
έρευνες στο θαλάσσιο block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο
και πήγε απευθείας στις τρισδιάστατες, ενώ και η Hel-
leniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) έκανε εντός της χρονιάς
σε σύντομο διάστημα τις δισδιάστατες και τις τρισδιά-

στατες έρευνες στις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Ιόνιο»
και «block 10». 

Η ExxonMobil, σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες παρα-
χωρήσεις της Κρήτης, εξετάζει το ενδεχόμενο να επι-
σπεύσει την έλευση γεωτρύπανου και για τον λόγο αυ-
τό παρατείνει τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες
ερευνώντας πιο εξονυχιστικά τις γεωλογικές δομές. 

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η αμερικανική
εταιρεία σχεδιάζει να παρατείνει κατά δύο μήνες την
ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ερευνών που αφο-
ρά τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες και αναλόγως

των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των δεδομένων,
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να παρακάμψει τη λήψη
τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων και να προχω-
ρήσει κατευθείαν στην πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση.

Αν αυτό συμβεί, τότε η πρώτη δοκιμαστική γεώτρη-
ση θα πραγματοποιηθεί το 2024, αντί του 2025. Σημει-
ώνεται ότι ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός
ακολούθησε ανάλογη επιχειρησιακή τακτική στην Κύ-
προ, προχωρώντας απευθείας στην πρώτη δοκιμαστι-
κή γεώτρηση μετά τις 2D σεισμικές έρευνες. 

Μ. Μ.

Υδρογονάνθρακες: Επισπεύδουν διαδικασίες Energean, Helleniq Energy και ExxonMobil

Σε «πράσινο» 
φόντο η χώρα 
με επενδύσεις 
μέχρι 25 δισ. €

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com



Α
ίτημα στην Κομισιόν θα
υποβάλει, την ερχόμενη
εβδομάδα, η διοίκηση της
ΕΡΓΟΣΕ με σκοπό την έν-

ταξη τριών μεγάλων σιδηροδρομικών
έργων στον Χρηματοδοτικό Μηχανι-
σμό «Διασυνδέοντας την Ευρώπη»
(Connecting Europe Facility-CEF),
από τα συνολικά έξι του κολοσσιαίου
project που αφορούν την ανάταξη του
ελληνικού σιδηρόδρομου.

Τα έργα αυτά είναι το «Ρίο - Πάτρα»,
ύψους 477 εκατ. ευρώ, το «Αλεξαν-
δρούπολη - Ορμένιο», προϋπολογι-
σμού άνω του 1 δισ. ευρώ, και το ένα
από τα τρία υποτμήματα του σιδηρο-
δρομικού δικτύου «Θεσσαλονίκη -

Τοξότες», συγκεκριμένα το «Θεσσα-
λονίκη - Νέα Μάδυτος».

Η τμηματοποίηση οφείλεται σε μια
προσπάθεια ευκολότερης απορρόφη-
σης πόρων από τις τρεις διαφορετικές
προσκλήσεις του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού, καθώς πρόκειται για τη
μεγαλύτερη εργολαβία που έχει προ-
κηρυχθεί ποτέ, ύψους 1,68 δισ. ευρώ.

Τεράστιο είναι και το ενδιαφέρον
των μεγάλων ελληνικών ομίλων και
για τα έξι σιδηροδρομικά έργα, για τα
οποία η διαδικασία του Ανταγωνιστι-
κού Διαλόγου προχωρά κανονικά,
ένα γιγάντιο εγχείρημα, το οποίο θα
θέσει εκ νέου τον σιδηρόδρομο σε
αναπτυξιακή τροχιά.

Μαγνήτης μεγάλων επενδύσεων
στον τομέα των logistics

Αξίζει να σημειωθεί πως η ολο-
κλήρωση του έργου θα σημάνει την
ενεργοποίηση ενός μαγνήτη μεγά-
λων επενδύσεων, ειδικά στον τομέα
των logistics. 

Άνθρωποι της αγοράς αποκαλύ-
πτουν στην «P» πως για το μεγαλεπή-
βολο σιδηροδρομικό τόξο του Θεσ-
σαλονίκη - Τοξότες και με τη διασύν-
δεση των τριών λιμανιών με τη Μαύ-
ρη Θάλασσα, οι πλοιοκτήτες ζητούν
ήδη σε πρώτη φάση ανά μισή τρένα
των 50 βαγονιών για μεταφορά εμπο-
ρευμάτων, με ό,τι οικονομική ζημία
συνεπάγεται αυτό για τη Βουλγαρία.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα έργα του
σιδηροδρομικού δικτύου, όπως είναι
η επέκταση του Προαστιακού προς το
λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου,
συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ.
ευρώ, η σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα
του ΟΛΘ, καθώς και η κατασκευή του
Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης,
ύψους 53,4 εκατ. ευρώ, θα απορρο-
φηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο Προαστιακός της Ραφήνας και του
Λαυρίου βρίσκονται σε στάδιο προ-
χωρημένης ωρίμανσης και αναμένε-
ται να ξεκινήσουν γρήγορα. Με την
ολοκλήρωσή τους ο Προαστιακός Σι-
δηρόδρομος της Αττικής θα αναπτυχ-
θεί περαιτέρω και η επέκταση έως το
Λαύριο και τη Ραφήνα θα προσφέρει
στα δύο λιμάνια πρόσβαση υψηλού
επιπέδου με μέσο σταθερής τροχιάς
και σύνδεση με το αεροδρόμιο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», η οποία θα στηρί-
ξει και θα ενισχύσει σημαντικά τον
τουρισμό.
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«Μετέωρα, οι ασβεστολιθικοί γίγαντες της Θεσ-
σαλίας». Με αυτόν τον τίτλο αναφέρθηκε η γαλλι-
κή «Le Monde» στα επιβλητικά Μετέωρα και κα-
τατάσσει το διατηρητέο και προστατευόμενο μνη-
μείο της ανθρωπότητας, σύμφωνα με την UN-
ESCO, ανάμεσα στους 20 κορυφαίους προορι-
σμούς σε όλο τον κόσμο.

Στο άρθρο εκθειάζονται η μοναδικότητα της περιο-
χής, η σπουδαία ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά
της, ενώ παρουσιάζονται και προτάσεις για ποδηλα-
τικές και πεζοπορικές περιηγήσεις.

Αποτελεί τον έκτο κατά σειρά προορισμό στη λίστα
ταξιδιών της εφημερίδας για το 2023 και ο συντάκτης
του άρθρου εξηγεί τους λόγους, καθώς η μοναδικό-

τητα του τοπίου σε καλεί να το επισκεφτείς. «Στην κο-
ρυφή αυτών των εντυπωσιακών βράχων δεσπόζουν
μοναστήρια που χτίστηκαν μεταξύ του 14ου και του
16ου αιώνα και μοιάζουν λες και αιωρούνται», ανα-

φέρει ο συντάκτης, εκστασιασμένος από την απαρά-
μιλλη ομορφιά του τοπίου. «Τα Μετέωρα θα σας απο-
καλυφθούν με την προϋπόθεση ότι θα αφιερώσετε
χρόνο. Αυτή η πολυτέλεια καλεί όποιον επιθυμεί να
κατανοήσει την εναέρια και ουράνια μαγεία τους.
Ένα τοπίο που δημιουργήθηκε πριν από 200 με 300
εκατομμύρια χρόνια, όταν η θάλασσα κάλυπτε τη με-
γάλη θεσσαλική πεδιάδα», επισημαίνει το άρθρο.

Τα Μετέωρα είναι ένας κορυφαίος ταξιδιωτικός
προορισμός και αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα
τεράστιων παλαιολιθικών βράχων και βυζαντινών
μοναστηριών στις απότομες κορυφές τους με μονα-
δικά κειμήλια και τοιχογραφίες. 

Ρ. Σ.

Σκοπός της διοίκησης η ένταξη μεγάλων 
σιδηροδρομικών έργων στον Χρηματοδοτικό 

Μηχανισμό «Διασυνδέοντας την Ευρώπη»

Η «Le Monde» αποθεώνει τα Μετέωρα τοποθετώντας τα στους top προορισμούς

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Στην Κομισιόν 
η ΕΡΓΟΣΕ 
για να βάλει σε…
ράγες έργα 3 δισ.



Δ
ίχτυ προστασίας στους
καταθέτες που πέφτουν
θύματα απάτης από επι-
τήδειους μέσω απόσπα-

σης των κωδικών τους ή χάνουν τις
ηλεκτρονικές κάρτες τους ορθώνει
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ώστε να μπει τέλος στον
εφιάλτη της απώλειας των κόπων
μιας ζωής και να καταβάλλονται οι
σχετικές αποζημιώσεις από τις
τράπεζες. 

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη
διαδικασία της διαβούλευσης, η
οποία ολοκληρώνεται σήμερα, και
έως το τέλος του μήνα αναμένεται
να κατατεθεί και να ψηφιστεί το
σχετικό νομοσχέδιο, ώστε να
εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο.
Ειδικότερα, οι αλλαγές που δρομο-
λογούνται έχουν ως εξής:

1 Όταν κάποιος χάνει ή του
αφαιρούν την τραπεζική

κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική), τό-
τε θα λαμβάνει αποζημίωση, εφό-
σον το ύψος της ζημίας ξεπερνά τα
50 ευρώ. Για παράδειγμα, εάν ένας
κλέφτης χρησιμοποιήσει τη χρεω-
στική κάρτα κάνοντας αγορές 100
ευρώ, τότε η τράπεζα θα τον απο-
ζημιώσει με το ποσό των 50 ευρώ.
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για να
συμβεί κάτι τέτοιο είναι η δήλωση
της απώλειας. 

2 Όταν γίνεται υποκλοπή των
κωδικών του e-banking, μέ-

σω ηλεκτρονικού «ψαρέματος»
(phishing) και ο καταθέτης δει τον
τραπεζικό του λογαριασμό «ξαλα-
φρωμένο» κατά 5.000 ευρώ, τότε
θα λάβει ως αποζημίωση 4.000 ευ-
ρώ και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ θα
αποτελούν τον… ρεφενέ του πα-
θόντος. Αν όμως γίνει ένα έμβασμα
ή μεταφορά χρημάτων πάνω από

1.000 ευρώ, τότε τη διαφορά την
καλύπτει η τράπεζα. Δηλαδή, η ευ-
θύνη για μια χρηματική μεταφορά
πάνω από 1.000 ευρώ καλύπτεται
από την τράπεζα, καθώς αυτή
οφείλει να είναι προσεκτική, από
τη στιγμή που ο πελάτης δεν συνη-
θίζει να προχωρά σε τέτοιες κινή-
σεις. 

3 Γίνονται πολύ πιο αυστηρές
οι διαδικασίες για τη λει-

τουργία των ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων και στο εξής πρέπει στην
ιστοσελίδα τους να αναγράφουν
τον ΑΦΜ, τον αριθμό Εμπορικού
Μητρώου αλλά και τον αριθμό
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Στην περίπτωση που τα ηλεκτρονι-
κά καταστήματα δεν εφαρμόσουν
τις προαναφερόμενες διατάξεις,
τότε θα τους επιβάλλεται πρόστιμο,
το οποίο θα ξεκινά από 5.000 ευρώ
και θα φτάνει έως και 1.500.000
ευρώ. Μάλιστα, το πρόστιμο μπο-
ρεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευ-
ρώ αν το εν λόγω ηλεκτρονικό κα-
τάστημα είναι υπότροπο, ενώ θα
προβλέπεται και το κατέβασμα της
ιστοσελίδας. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ρευστότητα 11 δισ. 
μέσω του «Ελλάδα 2.0»

Ρευστότητα-μαμούθ, ύψους 11 δισ. ευρώ,
διαθέτει η χώρα μας στο πλαίσιο του σχεδίου
«Ελλάδα 2.0», ενώ χθες εγκρίθηκε η δεύτε-
ρη πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Όπως
δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θόδωρος Σκυλακάκης, η δεύτερη δό-
ση εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Επίτροπο Οι-
κονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι,
κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η ελλη-
νική κυβέρνηση. 

Η δεύτερη δόση περιλαμβάνει επιδοτή-
σεις 1,72 δισ. ευρώ και δάνεια 1,84 δισ. ευ-
ρώ, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα
28 προβλεπόμενα ορόσημα. Από αυτά, 19
αφορούν μεταρρυθμίσεις, 6 επενδύσεις,
ενώ 3 ορόσημα -που εκπληρώθηκαν νωρί-
τερα από τον αρχικό προγραμματισμό- αφο-
ρούν δάνεια.

Πληθωρισμός 7,2%
τον Δεκέμβριο

Η σημαντική μείωση της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος τον Δεκέμβριο συνέβα-
λε στη συγκράτηση του πληθωρισμού στο
7,2%, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης στα βασι-
κά τρόφιμα «τρέχει» με 15,5%. Σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις
έγιναν σε κρέατα, δημητριακά και γαλα-
κτοκομικά, ενώ αυξήσεις 18,1% καταγρά-
φηκαν στα είδη άμεσης κατανάλωσης,
32,9% στα ταξί, 36,7% στα αεροπλάνα και
20,7% στα πλοία. 

Εξάλλου, την 11η εβδομάδα ισχύος του
«καλαθιού» καταγράφεται σταθεροποί-
ηση ή μείωση τιμών στο 93% των προϊόν-
των, ενώ, σύμφωνα με την ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης, η μηνιαία εξοικο-
νόμηση φτάνει τα 80 ευρώ. 

Υποστηριζόμενη
εργασία για ΑμεΑ

Πράξη γίνεται η πολιτική της κυβέρνη-
σης για την υποστηριζόμενη εργασία σε
άτομα με αναπηρία, ώστε να έχουν ισότιμη
συμμετοχή στην ανοιχτή αγορά εργασίας.
Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνε-
δρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου
(ΟΔΕ) για τη θεσμοθέτηση της δράσης, υπό
την προεδρία του γενικού γραμματέα του
υπουργείου Εργασίας Γιώργου Σταμάτη. 

Εισάγεται ο ρόλος του προπονητή εργα-
σίας που θα εκπαιδεύσει και θα υποστηρί-
ξει τον εργαζόμενο με αναπηρία, ενώ ξεκι-
νά και η κατάρτιση του μητρώου πιστοποι-
ημένων προπονητών εργασίας. 
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Τι προβλέπει 
το νομοσχέδιο του 

υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων 

Έρχονται αποζημιώσεις για
θύματα τραπεζικής απάτης
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Σ
ε υπογραφή σύμ-
βασης με το
υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφο-

ρών για το έργο «Ανάπτυξη
και Βελτίωση των Υποδο-
μών του Νέου Αεροδρομίου
Πάρου», ύψους 33 εκατ.
ευρώ πλέον ΦΠΑ, προχώ-
ρησε η Intrakat προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι ανάγ-
κες εξυπηρέτησης πολλα-
πλάσιου αριθμού επισκεπτών στο ιδιαίτερα δημοφιλές και
αναπτυσσόμενο νησί των Κυκλάδων.

Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση της αυ-
ξανόμενης επιβατικής κίνησης της Πάρου, ενισχύοντας πε-
ραιτέρω την εικόνα του νησιού διεθνώς, προσφέροντας πολ-
λαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Το αναπτυξιακό αυτό έργο υποδομών της χώρας μας πε-
ριλαμβάνει εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή
νέου κτιρίου αεροσταθμού και νέου Πύργου Ελέγχου του

Αεροδρομίου, συνολικής επι-
φάνειας 12.117 τμ, με όλες τις
προβλεπόμενες Η/Μ εγκατα-
στάσεις εξυπηρέτησης και δια-
χείρισης επιβατικής κίνησης,
την αμφίπλευρη επέκταση του
υφιστάμενου διαδρόμου προσ-
γειώσεων/απογειώσεων συνο-
λικά κατά 400 μέτρα, με τα συ-
νοδευτικά έργα διαμόρφωσης
ζωνών ασφαλείας και επέκτα-
σης φωτοσήμανσης και δια-

γράμμισης και την αμφίπλευρη κατά πλάτος επέκταση του
υφιστάμενου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 140 μέ-
τρα. Επιπλέον, η Intrakat θα προχωρήσει σε διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου, συνολικής επι-
φάνειας περίπου 47.000 τμ, στον οποίο θα περιλαμβάνονται
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, λεωφορείων, πεζοδρόμια,
χώροι πρασίνου, υδραυλικά έργα, οδοφωτισμός κ.λπ., κα-
θώς και στη σύνδεση του οδικού δικτύου της Πάρου με τον
αερολιμένα. 

Libra: Deal για έως 40 
drones μεταφοράς
εμπορευμάτων

Η LCI, κορυφαία αεροπορική εται-

ρεία και θυγατρική του Ομίλου Libra,

υπέγραψε συμφωνία με την Elroy Air,

εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων αυτό-

νομων αεροσκαφών μεταφοράς εμπο-

ρευμάτων, για την απόκτηση έως και 40

αεροσκαφών Chaparral κάθετης απο-

γείωσης και προσγείωσης (VTOL) της

εταιρείας. Η επένδυση της LCI στο σύ-

στημα της Elroy Air επιβεβαιώνει τη

μακροπρόθεσμη δέσμευση της εται-

ρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και καινο-

τομία. Σύμφωνα με τους όρους της

συμφωνίας, η LCI θα αποκτήσει αρχικά

20 αεροσκάφη με δικαίωμα αγοράς

συνολικά έως και 40 εναέριων οχημά-

των. Τα αεροσκάφη VTOL βρίσκονται

επί του παρόντος υπό ανάπτυξη στις

εγκαταστάσεις της Elroy Air στο Σαν

Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια.

Το 2022 εξελίχθηκε σε μια ιστορική χρονιά για τη
Mytilineos. Το 2023, με τον επικείμενο εταιρικό με-
τασχηματισμό, η έναρξη του οποίου ανακοινώθηκε
στις 14/12/2022, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία
της εταιρείας, προσανατολισμένο στις τάσεις της
ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, με άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Mytilineos ενέκρινε στις
10/1/2023 τις προτάσεις του προέδρου και διευθύ-
νοντος συμβούλου της εταιρείας Ευάγγελου Μυτι-
ληναίου για την αναδιοργάνωση των δομών της εται-
ρείας με ισχύ από 1ης/1/2023, ως εξής:

Η νέα οργανωτική δομή της Mytilineos Energy &
Metals έχει πλέον δύο επιχειρηματικούς κλάδους:
� Τον νέο Κλάδο Ενέργειας με επικεφαλής τον Γιάν-
νη Καλαφατά - Chief Executive Director, Energy, και
� Τον Κλάδο Μεταλλουργίας με επικεφαλής τον
Δημήτρη Στεφανίδη - Chief Executive Director,
Metallurgy.

Την ανώτατη και ανώτερη διοίκηση της εταιρείας
στελεχώνουν επίσης οι: Ευάγγελος Χρυσάφης ως
Vice Chairman and Executive Director of the BoD for
Regulatory and Strategic Energy and Infrastructure
Matters, Χρήστος Γαβαλάς ως Chief Treasury & IR
Officer και προσεχώς εκτελεστικό μέλος του ΔΣ με
εποπτικό ρόλο επί των οικονομικών θεμάτων της
εταιρείας, Έλενος Καραΐνδρος ως Chief Strategy
and M&A Officer, Ελευθερία Κοντογιάννη ως Chief
Finance Officer, Βίβιαν Μπουζάλη ως Chief Corpo-

rate Affairs & Communication Officer, Φώτης Σπυ-
ράκος ως Chief Administration Officer & Head of
CEO’s Office, Σάρα Φιδέλη ως Chief People Officer,
Νίκος Κεραμίδας ως Executive Director, European
Affairs & Regulatory Advocacy, Δημήτρης Παπαδό-
πουλος ως Executive Member of the BoD and Execu-
tive Director, Corporate Governance & Sustainable
Development, Πέτρος Σελέκος ως Executive Direc-
tor, Legal, Contracts & Compliance.

Στον νέο Κλάδο Ενέργειας, με επικεφαλής τον
Γιάννη Καλαφατά ως Chief Executive Director, Ener-

gy, υπάγονται πέντε δραστηριότητες:
Μ Renewables, με Executive Director τον Νίκο

Παπαπέτρου, M Energy Generation & Manage-
ment, με Executive Director τον Γιάννη Γιαννακό-
πουλο, M Energy Customer Solutions, με Execu-
tive Director τον Τάσο Παπαναγιώτου, M Power
Projects, με Executive Director τον Κώστα Χωρι-
νό, M Integrated Supply & Trading (μέσω θυγα-
τρικής της εταιρείας), με Executive Director τον
Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

Παράλληλα, δημιουργούνται τρεις θέσεις κεντρι-
κών υπηρεσιών αναφερόμενες στον Γιάννη Καλα-
φατά ως Chief Executive Director, Energy:

Director, Technical CoE & CI (Center of Excel-
lence and Continuous Improvement) με τον Χρή-
στο Παντζίκα. Director, BI & DT (Energy Business
Innovation & Digital Transformation) με τον Μηνά
Χανιώτη και Executive Director, IT & DS (Informa-
tion Technology & Digital Strategy) με τον Κων-
σταντίνο Φατόλα.

Στον νέο Κλάδο Μεταλλουργίας, με επικεφαλής
τον Δημήτρη Στεφανίδη ως Chief Executive Director,
Metallurgy, υπάγονται έξι δραστηριότητες: AOG
Plant με επικεφαλής τον Λευτέρη Γρηγορίου, Volos
Factory με επικεφαλής τον Γιώργο Οικονόμου, Re-
cycling με επικεφαλής τον Γιώργο Γεωργαλά, Com-
mercial με επικεφαλής τον Χριστόφορο Μέξα,
Bauxite Mining με επικεφαλής τον Μάνθο Κωνσταν-
τινίδη και Zinc & Lead Metallurgy με επικεφαλής
τον Αλέξανδρο Κοντούζογλου.

H Intrakat ανέλαβε την αναβάθμιση
του αεροδρομίου Πάρου, ύψους 33 εκατ.

Η νέα δομή της Mytilineos, τι αλλάζει στο οργανόγραμμα 
- Ποια στελέχη αναλαμβάνουν επικεφαλής των κλάδων
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ΠΑΟΚ -  Παναθηναϊκός
και στο... βάθος ΑΕΚ - Ολυμπιακός
O

πως ήταν αναμενόμενο, μετά
τους επαναληπτικούς, «κλεί-
δωσε» ο προημιτελικός Πα-
ναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στο Κύ-

πελλο Ελλάδας, ενώ αν περάσει ο Ολυμ-
πιακός τον Άρη σε αυτή τη φάση των
προημιτελικών, θα αντιμετωπίσει την
ΑΕΚ στον ημιτελικό. 

Ο Παναθηναϊκός (και αυτό ανα-
μενόμενο) πέρασε νικηφόρα και
από το Πανθεσσαλικό, 2-0 τον Βό-
λο με γκολ των Σπόραρ και Τσέριν
και με το συνολικό 5-0 προκρίθη-
κε. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Καλα-
μάτα στην Τούμπα. Μέσα στον Ια-
νουάριο, θα βρεθούν αντιμέτωποι
τρεις φορές σερί! Η αρχή θα γίνει την Τε-
τάρτη 18 του μήνα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ -
Παναθηναϊκός στο πρώτο ματς του προ-
ημιτελικού. Ακολουθεί ο αγώνας πρωτα-
θλήματος, στη Λεωφόρο, την Κυριακή 22
Ιανουαρίου. Και την Πέμπτη 26 Ιανουαρί-

ου ο επαναληπτικός του Κυπέλλου πάλι
στη Λεωφόρο. Όποια προκριθεί, στον
ημιτελικό θα βρει μπροστά της τη Λαμία
ή τον Απόλλωνα Παραλιμνίου στον ημι-
τελικό.

Στον προημιτελικό προκρίθηκε ο
Ολυμπιακός που έφερε ισοπαλία 2-2 στο

Περιστέρι με τον Ατρόμητο, τον
οποίο είχε νικήσει 4-1 στο πρώτο
ματς. Το κλου της βραδιάς, το «αε-
ροπλανικό» γκολ του Μαρσέλο,
σκόρερ δυο τερμάτων και στο
πρώτο ματς. Ο Ατρόμητος προηγή-
θηκε με τον Τζοβάρα, οι «ερυθρό-
λευκοι» απάντησαν με δυο γκολ
από τον Σισέ και τον Βραζιλιάνο

και το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Κοτσό-
πουλος. Τον Ολυμπιακό θα περιμένει ο
Άρης, νικητής 1-0 του Λεβαδειακού στο
«Κλεάνθης Βικελίδης» με πέναλτι του
Μαντσίνι. Οι «κιτρινόμαυροι του Βορρά»
είχαν κερδίσει και στη Λιβαδειά, 2-1.

Η ΑΕΚ, με πολλούς αναπληρωματι-
κούς, έδωσε μία ακόμα παράσταση στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά», νίκησε εύ-
κολα 3-0 την Κηφισιά και με το συνολικό
5-0 προκρίθηκε στον προημιτελικό. Η

Ένωση σύστησε ένα ακόμα ταλεντάκι
της, τον Μουστακόπουλο, που πέτυχε
πανέμορφο γκολ σε δυνατό σουτ έξω
από την περιοχή. Ραντόνια και Μαχαίρας
τα άλλα δυο γκολ. 

Αν στον τελικό προκριθούν ομάδες
από το Λεκανοπέδιο, αυτός θα γίνει στο
ΟΑΚΑ. Αν από τη Θεσσαλονίκη, στο Καυ-
ταντζόγλειο. Αν είναι μία και μία, στο
Πανθεσσαλικό. Αυτή είναι μια αρχική
απόφαση. Αν το κλίμα παραμείνει τετα-
μένο στο πρωτάθλημα της Super League
1, τότε δεν αποκλείεται να διεξαχθεί στην
Αμερική ή τη Γερμανία, χώρες με μεγάλο
πληθυσμό διασποράς.

Προημιτελικά
(17-19 Ιανουαρίου & 24-26 Ιανουαρίου)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Άρης
Απόλλων Παραλιμνίου - Λαμία
ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

Hμιτελικά
(7-9 Φεβρουαρίου 
& 28 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου)

ΑΕΚ ή Πανσερραϊκός/
Απόλλων Πόντου - Ολυμπιακός 
ή Άρης Απόλλων Παραλιμνίου 
ή Λαμία - ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Μεγάλα ματς 
στο Κύπελλο Ελλάδας 
σε προημιτελικά, ημιτελικά



Κ
ίνηση με πολυποίκιλη ση-
μασία, πολιτική, οικονο-
μική και πρεστίζ (αλλά και

με ελληνικό ενδιαφέρον), με πα-
ρονομαστή το ποδόσφαιρο είναι
έτοιμη να κάνει η Σαουδική Αρα-
βία. Πρότεινε στον Λιονέλ Μέσι
ετήσιο συμβόλαιο 300 εκατ. δολα-
ρίων (280 εκατ. ευρώ) για να εγκα-
ταλείψει την Παρί Σεν Ζερμέν των
Καταριανών, να φορέσει τη φανέ-
λα της Αλ Χιλάλ και να τεθεί αντι-
μέτωπος με τον Κριστιάνο Ρονάλν-
το, που υπέγραψε με την Αλ Νασρ
έναντι 200 εκατ. δολαρίων (186
εκατ. ευρώ). Οι σχέσεις σε πολιτι-
κό επίπεδο Σαουδικής Αραβίας -
Κατάρ δεν είναι ιδανικές μετά την

κρίση του 2019. Το Κατάρ πήρε όλο
το focus του πλανήτη με το Μουν-
τιάλ, παρότι του ανατέθηκε η διορ-
γάνωση με φοβερά και τρομερά
σκάνδαλα δωροδοκίας, όμως οι
Σαουδάραβες είναι έτοιμοι να

απαντήσουν. Μαζί με την Ελλάδα
και την Αίγυπτο έθεσαν από κοι-
νού υποψηφιότητα για το Μουν-
τιάλ του 2030 και ο Μέσι, μετά τον
Ρονάλντο, είναι το μεγάλο επικοι-
νωνιακό πλεονέκτημα.

Θέλουν τον Μέσι με 300 εκατ. δολάρια! Ο Γκατούζο προξένεψε
την κόρη του

Από τις ανθρώπινες στιγμές του ποδοσφαίρου.
Για τον αριστερό μπακ της Βαλένθια Τόνι Λάτο,
που ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, ο προπονητής
του Τζενάρο Γκατούζο είπε: «Είναι τρομερό παι-
δί, δουλευταράς. Η κόρη μου είναι πολύ μικρή,
μόλις 18. Αλλά κάποιος σαν τον Τόνι είναι ιδανι-
κός για αυτήν, της μιλάω για εκείνον». Η απάντη-
ση του Λάτο: «Μου αρέσει πολύ ο Γκατούζο, αλλά
έχω κοπέλα». Κάποτε ο Ομπράντοβιτς είπε ότι
θέλει ο γιος του να μοιάσει στον Διαμαντίδη.

Βοτανικός: Στις 27
Ιανουαρίου η δημοπράτηση

Η 27η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομη-
νία κατάθεσης των φακέλων των υποψήφιων ανά-
δοχων εταιρειών για την κατασκευή του γηπέδου
του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Το θέμα αναμέ-
νεται να διευθετηθεί εντός της ερχόμενης εβδομά-
δας με σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί από το
αρμόδιο υπουργείο στη Βουλή και έτσι ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης υπέγραψε την
παράταση για την ολοκλήρωση της δημοπράτησης
του γηπέδου στις 27 Ιανουαρίου.

«Έφυγε» και ο δεύτερος
οπαδός της ΑΕΚ
Θλίψη στην ευρύτερη οικογένεια της ΑΕΚ. Δεν

τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή και ο δεύτε-
ρος φίλαθλός της που είχε υποστεί ανακοπή πριν
από την έναρξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όλες αυτές τις
μέρες. Πρόκειται για τον 64χρονο Νίκο Καζαν-
τζόγλου, ο οποίος πριν από την έναρξη του
ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό υπέ-
στη ανακοπή στη θύρα 26.

Έκπληξη από Νότιγχαμ
και Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι έπεσε θύμα έκπληξης στο
Λιγκ Καπ, καθώς έχασε 2-0 από τη Σαουθάμπτον
και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργά-
νωσης. Εκεί πέρασε η Νότιγχαμ Φόρεστ, συμφε-
ρόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, που στα πέναλτι πέ-
ταξε έξω τη Γουλβς, 1-1 ο κανονικός αγώνας, 4-3
το τελικό σκορ. Στα ημιτελικά η Σαουθάμπτον θα
αντιμετωπίσει τη Νιούκαστλ και η Νότιγχαμ τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Ο Γιάννης μόλις 7 πόντους!
Το αρνητικό ρεκόρ επίτευξης πόντων (μόλις 7!) του
Γιάννη Αντετοκούνμπο θα ήταν αποτρεπτικό νού-
μερο νίκης των Μπακς κόντρα στους Χοκς στην Ατ-
λάντα. Δεν ήταν. Ο Γιάννης με 18 ριμπάουντ και 10
ασίστ είδε τον Χόλιντεϊ και τον Λόπες να πετυχαί-
νουν 27 και 20 πόντους αντίστοιχα και να οδηγούν
την ομάδα τους σε νίκη 114-105.

Ισχυρή έκρηξη με μεγάλες υλικές ζημιές σημειώθηκε το ξημέρωμα της Πέμπτης 
στα γραφεία του συνδέσμου οπαδών του Παναθηναϊκού στην οδό Αναβρύτων 
στο Μαρούσι. Οι κάμερες κατέγραψαν μοτοσικλετιστή να τοποθετεί την εκρηκτική ύλη 
στην είσοδο των γραφείων. Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε κάτοικος με καρδιολογικά
προβλήματα. Στο σημείο έσπευσαν η Άμεση Δράση, η Πυροσβεστική 
και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Έκρηξη σε σύνδεσμο του Παναθηναϊκού



Τα κακά μαντάτα 
για τον θάνατο της μητέρας του

Το πρωί, αφότου η Νταϊάνα πέθα-
νε σε τροχαίο στο Παρίσι, ο πατέρας
του τον ξύπνησε για να του πει τι είχε
συμβεί: «Κάθισε στην άκρη του κρε-
βατιού. Έβαλε το ένα χέρι στο γόνα-
τό μου. “Αγαπητέ μου, η μαμά είχε
ένα τροχαίο δυστύχημα. Προσπάθη-
σαν, αγάπη μου. Φοβάμαι ότι δεν τα
κατάφερε”. Τίποτε από αυτά που του
είπα τότε δεν έχει μείνει στη μνήμη

μου. Είναι πιθανό να μην είπα τίποτα.
Αυτό που θυμάμαι με εκπληκτική
σαφήνεια είναι ότι δεν έκλαψα. Ούτε
ένα δάκρυ. Ο μπαμπάς δεν με αγκά-
λιασε. Δεν ήταν καλός στο να δείχνει
συναισθήματα υπό κανονικές συν-
θήκες, αλλά θα περίμενε κανείς να
τα δείξει σε μια τέτοια κρίση. Το χέρι
του έπεσε για άλλη μια φορά στο γό-
νατό μου και είπε: “Θα είναι εντάξει”.
Αυτό ήταν πολύ για εκείνον. Πατρι-
κός, αισιόδοξος, ευγενικός. Και τό-

σο πολύ αναληθής». Στο ίδιο κεφά-
λαιο, ο μικρός γιος του βασιλιά Κα-
ρόλου και της αείμνηστης Νταϊάνας
αποκάλυψε πως έζησε ξανά τις τε-
λευταίες στιγμές της μαμάς του περ-
νώντας από το τούνελ όπου εκείνη
άφησε την τελευταία της πνοή. Σε
μια παράγραφο ανέφερε ότι επισκέ-
φτηκε μέντιουμ μέσω του οποίου
«μίλησε» με τη νεκρή μητέρα του.
«Ζεις τη ζωή που ήθελα για εσένα»,
φέρεται να του είπε, με τον πνευμα-
τιστή να τον διαβεβαιώνει πως το
πνεύμα της ήταν εκείνη τη στιγμή
μαζί τους. 

Ο τσακωμός με τον Ουίλιαμ
Το 2019 με αφορμή τον γάμο του

με τη Μέγκαν Μαρκλ ο αδελφός του
και διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ
τον πέταξε στο πάτωμα κατά τη
διάρκεια ενός βίαιου καβγά: «Με
άρπαξε από τον γιακά και με πέταξε

κάτω για να προσγειωθώ στο πιάτο
με το φαγητό του σκύλου. Αργότερα
μου ζήτησε συγγνώμη». 

Γιατί δεν ήθελε την Καμίλα
Ο 38χρονος πρίγκιπας Χάρι σε

άλλο σημείο του βιβλίου υποστηρί-
ζει πως διαφώνησε για τον γάμο
του πατέρα του με την Καμίλα «φο-
βούμενος ότι θα γινόταν μια κακιά
μητριά». Τη συζήτησή τους περι-
γράφει με λεπτομέρειες στην ηχη-
τική έκδοση: «Υποστηρίζουμε την
Καμίλα. Απλώς σε παρακαλούμε
μην την παντρευτείς, απλώς να εί-
σαι μαζί, μπαμπά. Δεν απάντησε.
Αλλά εκείνη απάντησε. Αμέσως.
Λίγο μετά τις ιδιωτικές συναντήσεις
κορυφής μαζί της, άρχισε να παίζει
το μεγάλο παιχνίδι. Μια εκστρατεία
με στόχο τον γάμο και τελικά το
στέμμα, με την ευλογία του πατέρα
μας, υποθέσαμε».
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Η «Ρεζέρβα»
γκρεμίζει

το Μπάκιγχαμ

Τ
ο γρηγορότερο ρεκόρ πωλήσεων πλησιάζει το αυτοβιογραφι-
κό βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Ρεζέρβα» (Spare), που
κυκλοφόρησε μεταφρασμένο σε 16 γλώσσες - και στα ελλη-
νικά. Ο δούκας του Σάσεξ αφηγείται για πρώτη φορά τη ζωή

του, με την έκδοση να αποτελεί τη μεγαλύτερη κλειδαρότρυπα στην
αθέατη πλευρά του βρετανικού παλατιού. Στην πραγματικότητα, έβγα-
λε στη φόρα «τα άπλυτα» της βασιλικής οικογένειας με αναφορές στον
ψυχρό μπαμπά του, την τρυφερή μαμά, τις αντιπαραθέσεις με τον
αδελφό του Ουίλιαμ και τη διαφωνία με τον πατέρα του για τον γάμο με
την Καμίλα Πάρκερ.



Τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο θα υποδυθεί
στον κινηματογράφο ο Γιώργος Αγγελόπουλος.
Ο νικητής του «Survivor» που ακολουθεί καριέ-
ρα ηθοποιού φημολογείται πως θα παίξει σε ται-
νία ξένης παραγωγής-αφιέρωμα στη ζωή και το
έργο του μεγάλου προστάτη των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Για τις ανάγκες του πρωταγωνιστικού ρό-
λου, ο γνωστός και ως «Ντάνος» έβαλε μαλλιά
και άφησε μούσια, προκειμένου να πλησιάσει
εμφανισιακά τη φυσιογνωμία του Μεγαλομάρ-
τυρα, με τα γυρίσματα να τοποθετούνται σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. 

George goes 
to Hollywood

Δημόσια παράκληση

Δεν σταματά να χτυπά το τηλέφωνο της Ιωάννας
Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου, όχι για ευ-
χές, αλλά για δηλώσεις σε εκπομπές και έντυπα.
Η influencer με μια πολύ ευγενική ανάρτηση
ενημέρωσε πως δεν επιθυμεί προς το παρόν να
μιλήσει για τον ερχομό του παιδιού της: «Είμαι
πολύ κουρασμένη και αποδιοργανωμένη και δεν
είμαι σε θέση για περισσότερα αυτή τη στιγμή.
Θα παρακαλούσα τους δημοσιογράφους να δεί-
ξουν κατανόηση και να σταματήσουν να παίρ-
νουν τηλέφωνα».

Την πρώτη φωτογραφία με τον
κανακάρη του μοιράστηκε στο
Instagram ο Λεωνίδας Κου-
τσόπουλος και ήταν απολαυ-
στική! Ο δημοφιλής «Μaster-
Chef» και ο μόλις τεσσάρων
μηνών γιος του πόζαραν στον
φακό της ευτυχισμένης μαμάς
Χρύσας Μιχαλοπούλου, με τον
μικρό ντυμένο Αγιοβασιλάκι.
Ο σεφ, γνωστός για το χιούμορ
του, έγραψε στη λεζάντα: «Τι
εννοείς δεν πίνει μπίρα ακό-
μα;», ρίχνοντας κυριολεκτικά
το διαδίκτυο!

Για μπίρες 
με τον γιο του

Με τρικούβερτο κρητικό γλέντι γιόρτασαν τα
πρώτα γενέθλια του γιου τους η Μάρα Δαρ-
μουσλή και ο σεφ Βασίλης Τσατσάκης. Στην
οικογενειακή φωτογραφία που ανάρτησε η
ηθοποιός, το ζευγάρι και ο πιτσιρικάς πόζα-
ραν μπροστά στην τούρτα χαμογελαστοί και
ευτυχισμένοι, με τη γλυκιά μαμά να του εύ-
χεται δημόσια: «Να μας ζήσεις, αντράκι μου,
να σε χαιρόμαστε, σ’ αγαπάμε άπειρα».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Όμορφη από κούνια

Τα πρώτα γενέθλια

Τ
α όμορφα και ξέγνοιαστα παιδικά της χρόνια αναπόλησε η
Δούκισσα Νομικού. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια μοιρά-
στηκε μια throwback φωτογραφία από το οικογενειακό
της άλμπουμ, αποκαλύπτοντας: «Με θυμάμαι στην ηλικία

της κόρης μου. Θυμάμαι τις κουρεμένες κούκλες μου, την αγαπη-
μένη μου κουβέρτα, τα αστεία που έκανα στους γονείς μου, τη για-
γιά μου Δικαία που μου έκανε το πιο ωραίο μασάζ στο κεφάλι και τα
πιο νόστιμα ρυζόγαλα, τη γιαγιά μου Αλέκα που ερχόταν από τη Γερ-
μανία με μια βαλίτσα δώρα, τον μπαμπάκα που μας μάθαινε ιταλικά
και ποδήλατο, τον Νικήτα που κάθε Σαββατοκύριακο βλέπαμε παι-
δικά, τη μανούλα μου που πριν πάμε σχολείο μάς σταύρωνε κρυφά.
Και έκλεινα τα μάτια μου για να κοιμηθώ ευχαριστημένη. Όταν
όμως μια μέρα τα άνοιξα, ήμουν ξαφνικά μεγάλη με δυο παιδιά. Και
ξαναζώ τα παιδικά μου χρόνια από την αρχή μαζί τους!».
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Μυστικός γάμος
Στη Μητρόπολη Τολοφώνα Φωκίδας παντρεύτηκαν η Γωγώ Φά-
κου και ο Νίκος Κουρής Θεοδωράκης. Η ηθοποιός και ο σύζυγός
της που ισχυρίζεται πως είναι βιολογικό παιδί του αείμνηστου
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη χόρεψαν τον Ησαΐα παρουσία
στενών συγγενών και φίλων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας. «Με δόξα και τιμή… κυρία Θεοδωράκη λοιπόν! Ήταν όλα πα-
ραμυθένια», αποκάλυψε μετά τον γάμο η ευτυχισμένη νύφη.



Η
ορθοστασία είναι ένας σοβαρός
παράγοντας επιδείνωσης του προ-
βλήματος των κιρσών στα πόδια,
καθώς αυξάνει την πίεση στις φλέ-

βες. Και η εγκυμοσύνη στις γυναίκες εντείνει
την υπάρχουσα βλάβη αλλά μπορεί και να την
προκαλέσει αν υπάρχει προδιάθεση εμφάνισης
κιρσών. Οι κιρσοί είναι διατεταμένες επιφανει-
ακές φλέβες των οποίων οι βαλβίδες έχουν
υποστεί σοβαρή ζημιά. Περίπου το 25% του πλη-
θυσμού εμφανίζει κιρσούς, οι οποίοι εντοπί-
ζονται συχνότερα στα κάτω άκρα.

«Οι κιρσοί δεν αποτελούν απλώς ένα αισθητι-
κό πρόβλημα αλλά πολύ συχνά προκαλούν πόνο
ή/και δυσφορία και αν δεν αντιμετωπιστούν εγ-
καίρως, μπορεί να οδηγήσουν σε πιο σοβαρά
προβλήματα», επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Ν.
Ξηρομερίτης, αγγειοχειρουργός - διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών. «Η θεραπεία μπορεί να
περιλαμβάνει συντηρητικά μέτρα ή επεμβατι-
κές πράξεις. Σήμερα, μάλιστα, με το ενδοφλέ-
βιο laser οι κιρσοί αντιμετωπίζονται αποτελε-
σματικά και ανώδυνα με τους ασθενείς να κινη-
τοποιούνται άμεσα», αναφέρει ο ειδικός και μας
δίνει κάποιες συμβουλές που μπορεί να λει-
τουργήσουν προληπτικά ή να καθυστερήσουν
την εμφάνιση των κιρσών. Το κάπνισμα αυτό κα-
θαυτό καθώς και η οποιαδήποτε χρήση προϊόν-
των νικοτίνης δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την
ανάπτυξη και εξέλιξη της χρόνιας φλεβικής
ανεπάρκειας. Λόγω της βλαβερής επίδρασης,

όμως, του καπνίσματος στις αρτηριακές παθή-
σεις και σε πολλά είδη καρκινικών όγκων, καλό
θα ήταν να διακοπεί άμεσα. Ο γιατρός αναλύει
επίσης τη σημασία του σωματικού βάρους.

«Η απότομη αύξηση του βάρους σε επίπεδα
>10% του φυσιολογικού βάρους κάποιου ατό-
μου σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα αυξά-
νει τον κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής ανεπάρ-
κειας και κιρσών κάτω άκρων. Αντιθέτως η προ-
σπάθεια απώλειας βάρους σε συνδυασμό με
χειρουργική αποκατάσταση με ενδοφλέβιο

laser οδηγεί μακροπρόθεσμα σε πολύ καλύτε-
ρα αποτελέσματα και μειώνει τον κίνδυνο επι-
πλοκών και τυχόν υποτροπών. Ο γιατρός απο-
φασίζει κατά περίπτωση τη χειρουργική μέθο-
δο. O ενδοαυλικός αποκλεισμός της μείζονος
σαφηνούς με laser αποτελεί στις μέρες μας μια
ανώδυνη, ιδιαιτέρως ασφαλή, σχετικά χαμηλού
κόστους, με άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέ-
σματα χειρουργική επέμβαση.

Για αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τις τελευταί-
ες κατευθυντήριες οδηγίες-συστάσεις της
Deutsche Gesellschaft für Phlebologie, της
European Phlebology Society καθώς και του
American Venous Forum, συνιστάται η ενδο-
αυλική αποκατάσταση της φλεβικής ανεπάρ-
κειας αντί της συντηρητικής θεραπείας. Επί-
σης σε όσο πιο αρχικό στάδιο τόσο καλύτερα
τα άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέ-
σματα. Ο/Η ασθενής δεν βιώνει τα ενοχλητικά
συμπτώματα της πάθησης, δεν γεμίζει κιρσούς
σε βάθος χρόνου, αλλά το πιο σημαντικό, δεν
κινδυνεύει από θρομβώσεις», λέει ο κ. Ξηρο-
μερίτης.

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Περίπου το 25% του πληθυσμού 
εμφανίζει πρόβλημα, 
το οποίο εντοπίζεται 
συχνότερα στα κάτω άκρα

Προσοχή 
στα… ψηλοτάκουνα
Είναι γεγονός ότι τα ψηλοτάκουνα πα-
πούτσια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη
σωστή λειτουργία των φλεβών. Κατά αυ-
τόν τον τρόπο οι μύες της γαστροκνημίας
διατηρούνται συνεχώς σε κατάσταση σύ-
σπασης, γεγονός μη φυσιολογικό.
Για να διατηρήσουν οι συγκεκριμένοι
μύες την ικανότητα της αντλίας που επι-
δρά ως αντιρροπιστικός μηχανισμός στη
δημιουργία ή εξέλιξη της φλεβικής ανε-
πάρκειας και να μπορούν να επαναπρο-
ωθούν το αίμα προς την καρδιά, πρέπει
οπωσδήποτε, όσο πιο συχνά είναι εφικτό,
η πλήρης σύσπαση να διαδέχεται την
πλήρη χαλάρωση.

Κιρσοί και 
χειρουργική 
επέμβαση

Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης, 
αγγειοχειρουργός - διδάκτωρ

Παν/μίου Αθηνών



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)
Μια θετική μέρα για εσάς τους Κριούς, όπου
τα συναισθηματικά θέματα θα σας απασχο-
λήσουν έντονα, χωρίς βεβαίως να καθορί-
ζουν το επόμενο διάστημα αλλά να κάνουν
ευκολότερες τις σχέσεις σας με πρόσωπα
που σημαίνουν πολλά για εσάς. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι συναντήσεις σας με φιλικά πρόσωπα θα
έχουν μια συναισθηματική χροιά, που μπο-
ρεί να σας φτιάξει την ψυχολογία. Είναι πο-
λύ πιθανόν να βρεθείτε κοντά με άτομα που
θαυμάζετε ή εμπιστεύεστε και συζητάτε με
αυτά θέματα που σας απασχολούν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι πολύ καλή μέρα για να δείξετε τα τα-
λέντα σας και να φροντίσετε κάποια δημι-
ουργικά σας σχέδια. Αν πρέπει να φροντί-
σετε νομικές υποθέσεις σας, αυτές θα
έχουν αίσιο αποτέλεσμα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Συναισθηματικά όμορφες στιγμές θα έχετε
σήμερα με τον άνθρωπό σας, αλλά πολύ πι-
θανόν να βρεθείτε κοντά με κάποιο πρόσωπο
που σας εμπνέει όμορφα συναισθήματα. Εί-
ναι μια επίσης καλή χρονική στιγμή, όπου το
οικογενειακό περιβάλλον σάς δίνει χαρά.

Λέων
(23/7-22/8)
Εσείς οι Λέοντες πολύ πιθανόν να έχετε μια
καλή εξέλιξη σε ένα εργασιακό σας θέμα,
αλλά μην κλείσετε συμφωνία πριν από τις 17
Ιανουαρίου. Όσον αφορά τις σχέσεις σας με
τους άλλους, είναι μια μέρα που σας προ-
σφέρει καλή επικοινωνία με ειλικρινείς θέ-
σεις και απόψεις.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Τα συναισθήματά σας είναι έντονα σήμερα
και ίσως ένα τυχαίο γεγονός σταθεί ικανό να
σας δώσει χαρά. Επίσης η μέρα σας θα έχει
και πρακτικές προεκτάσεις, που θα αφο-
ρούν τα εισοδήματά σας και κάποιες οικονο-
μικές σας δραστηριότητες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο γλυ-
καίνει τις σχέσεις σας με τους άλλους, ενώ
θα έχετε αυξημένη κοινωνικότητα. Φροντί-
στε να κερδίσετε την εύνοια του περιβάλ-
λοντός σας αλλά και ατόμων στο επαγγελ-
ματικό σας περιβάλλον. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα η Σελήνη στον δωδέκατο τομέα σας
είναι ένδειξη μιας πολύ ευνοϊκής ενδοσκό-
πησης που θα κάνετε, τη στιγμή που δέχεται
θετικές όψεις από Δία και Άρη. Επίσης, αν
πρέπει να εκφράσετε τα συναισθήματά σας,
αυτή είναι η καλύτερη στιγμή.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τα οικονομικά σας σήμερα θα έχουν πο-
λύ καλή εξέλιξη, όταν μάλιστα συνδυα-
στικά θα κάνετε κάποια αγορά για το σπί-
τι σας ή για τον χώρο σας. Επίσης η μέρα
σας θα έχει αρκετή δόση από κοινωνικές
συναναστροφές.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ καλή μέρα για εσάς τους Αιγόκε-
ρους, με τον Ήλιο στο δικό σας ζώδιο να
σχηματίζει μια πολύ θετική όψη με τον Πο-
σειδώνα. Οι προσδοκίες σας εκπληρώνον-
ται με τον καλύτερο τρόπο και εσείς είστε
γεμάτοι από αισιοδοξία.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η δύναμή σας
σήμερα βρίσκεται στις παρασκηνιακές
επαφές και συμφωνίες. Μάλιστα θα έχετε
ανεπτυγμένη διαίσθηση για ένα οικονομι-
κό σας θέμα, με συναισθηματική προ-
έκταση.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Το φιλικό σας περιβάλλον είναι εκείνο που
θα σας γεμίσει με χαρά, βρίσκοντας σε αυτό
μια πολύ ζεστή αγκαλιά. Οι στόχοι σας θα
εκπληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο.
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H Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού,
όπου θέματα που θα προκύψουν θα
έχουν να κάνουν με σχέσεις,
συνεργασίες, νομικές υποθέσεις. Καλή

μέρα για να ασχοληθούμε με την ομορφιά, την
τέχνη και τον καλλωπισμό. Στις 16.11 ο Ήλιος
θα δημιουργήσει ένα θετικό εξάγωνο με τον
Ποσειδώνα, όπου η ροή των θεμάτων θα έχει
συναισθηματική και διαισθητική προέκταση.  
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«Όχι» από Ντόνελαν για 
τα Γλυπτά του Παρθενώνα!
Γιατί χαίρονται 
στην Αριστερά;

Μ
ισέλ Ντόνελαν, βουλευτής του Συντηρητι-
κού Κόμματος από το 2015, πρώην
υπουργός Παιδείας, νυν υπουργός Πολι-

τισμού της Μεγάλης Βρετανίας. Με την τελευταία
της ιδιότητα, εκείνη της υπουργού Πολιτισμού, η
κυρία Ντόνελαν δήλωσε ότι η επιστροφή των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα θα άνοιγε τον
ασκό του Αιόλου για τις αρχαιότητες από ολόκληρο
τον κόσμο που βρίσκονται σε βρετανικά μουσεία,
πως απαγορεύεται από τον νόμο, ότι οι θέσεις του
προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ
Όσμπορν έχουν παρερμηνευτεί κοκ.

Και… ποιοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν; ΜΜΕ
και «λογαριασμοί» της Αριστεράς στα κοινωνικά
δίκτυα, που έκαναν τις δηλώσεις της... χαρτοπόλε-
μο! Είναι δυνατόν; Μπορεί κανείς να χαίρεται επει-

δή τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν θα
επιστρέψουν στην πατρίδα τους;

Στη ζωή και στην Ιστορία υπάρ-
χουν θέματα που εκφεύγουν της
τρέχουσας πολιτικής και ιδεολογι-
κής αντιπαράθεσης, πολύ περισσό-
τερο του εσωτερικού κομματικού
ανταγωνισμού. Είναι πραγματικά
αδιανόητο να χαίρεται κανείς, σε
όποιο κόμμα και αν ανήκει, επειδή
δεν θα γίνει κάτι καλό, με την υποψία

ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό ο αντί-
παλός του. Η Ιστορία δεν σου δίνει πολλές ευκαι-
ρίες. Αν χάσεις ένα «παράθυρο ευκαιρίας», μπο-
ρεί να περάσουν δεκαετίες για να ανοίξει ξανά ή
αυτό να μη συμβεί ποτέ.

Δεν έχει λογική ξένοι δημοσιογράφοι που ζουν
στη χώρα μας να διαβάζουν και να μεταφέρουν στο
διεθνές κοινό ότι η κυβέρνηση ήθελε να αξιοποι-
ήσει το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα στην
προεκλογική περίοδο.

Δεν έχει λογική να είναι απέναντι κανείς σε αυτό
το θέμα. Κανείς! Πλην δογματικών και επαγγελμα-
τιών πολιτικών που δεν βλέπουν μπροστά τους τί-
ποτε άλλο από το πρόσκαιρο και ατομικό συμφέρον
τους. Ούτε καν του κόμματός τους.

Γιατί αν πράγματι σκέφτονταν την παράταξή
τους, δεν θα το έκαναν αυτό. Δεν υπάρχει πολιτικός
χώρος στην Ελλάδα που να μη θέλει να δει τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα στο «σπίτι» τους. Δεν υπάρχει
πολίτης που να μην το θέλει -μπορεί σε κάποιους
να είναι αδιάφορο- εκτός και αν το τοποθετεί στον
καμβά άλλων σκοπιμοτήτων ή ιδεοληψιών.

Για κάθε λογικό και αντικειμενικά σκεπτόμενο
Έλληνα μία είναι η απάντηση στην κυρία Ντόνελαν:
τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν
στο σπίτι τους! 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Στην πολιτική οι θέσεις πρέ-
πει να εδράζονται σε αρχές
και δεδομένα. Οι ιδεοληψίες,
οι εμμονές είναι κακοί σύμ-
βουλοι. Γιατί συνήθως οδη-
γούν σε διακηρύξεις αντί σε
πολιτικές με αρχή, μέση και
τέλος. Σε αδιέξοδα αντί στη
χρυσή τομή μεταξύ επιθυμη-
τού και ευκταίου. Η κυβέρνη-
ση πήρε μια απόφαση για την κηδεία του τέως βασιλιά
που τηρεί και το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, δια-
σφαλίζει και τον τύπο και την ουσία. Και άρχισαν οι... δί-
κες προθέσεων. Το κάνει ο Μητσοτάκης για να απευθυν-

θεί στο Κέντρο, φοβήθηκε η
κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ και οι
γενικότητες του τύπου «δεν
πρέπει να φοβόμαστε την
Ιστορία μας» κοκ. Συγγνώμη:
διαφωνούν ή συμφωνούν με
την απόφαση της κυβέρνη-
σης; Με το δεδομένο ότι ο τέ-
ως βασιλιάς δεν είχε την ελ-
ληνική ιθαγένεια, τι άλλο θα

μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση; Προτάσεις, όχι διακη-
ρύξεις. Η ελληνική γη θα υποδεχτεί τη Δευτέρα τον τέως
βασιλιά. Η ελληνική Πολιτεία παρέχει όλα τα απαραίτητα.
Χωρίς φόβο και πάθος. Όπως πρέπει.

� Νέος έρωτας στην πόλη; Όχι! «Άλλο η ανεμοδούρα
του Αλέξη και άλλο οι επιστημονικές τοποθετήσεις

του Βαγγέλη», επισημαίνει στη στήλη έμπειρος κοινο-
βουλευτικός. Μπορεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μη
χάνει ευκαιρία να αξιοποιεί τις τοποθετήσεις του
Ευάγγελου Βενιζέλου όταν θεωρεί ότι τον συμφέρουν,
αλλά πέραν αυτού ουδέν. «Ο πρώτος ασκεί ευκαιριακή
πολιτική, ενώ ο δεύτερος πολιτική αρχών», προσθέτει
ο συνομιλητής μας. 

••••••••••••

� Το οξύμωρο των τοποθετήσεων του Αλέξη Τσίπρα
επισημαίνουν στις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά

δίκτυα και συνάδελφοι. Όπως ο Γιάννης Καμπουράκης
@jkampourakis: «Ρε πώς τα φέρνουν οι καιροί! Για τον
Τσίπρα ο Βενιζέλος δεν είναι πια “προδότης”. Έγινε κο-
ρυφαίος συνταγματολόγος»! Ο Τσίπρας υμνεί τον άν-
θρωπο που ήθελε να στείλει στο Ειδικό Δικαστήριο!
Πραγματικά οι καιροί αλλάζουν.

••••••••••••

� Τελεσίγραφο στον κ. Ντογιάκο να παραιτηθεί μέχρι
τα μεσάνυχτα έδωσε μέσω Twitter ο Παύλος Πολά-

κης. Μιας και στη συγκυρία του θανάτου του Κωνσταν-
τίνου πολλοί στην Αριστερά μιλούν για τη Δημοκρατία
μας, μια απορία: Είναι δημοκρατικό ένας βουλευτής να
στέλνει μέσω Διαδικτύου τελεσίγραφο στον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου; Ήρεμα ρωτάμε. Η οργή ανήκει σε
άλλους. 

••••••••••••

� Συνεχίζει την καμπάνια «χάου του» με βιντεάκια
για τους νέους ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον όμως τους υπο-

τιμά. Στο βίντεο για την αναζήτηση εργασίας δείχνει πώς
ψάχνεις τις αγγελίες, πώς στέλνεις βιογραφικό, πώς δί-
νεις τη συνέντευξη -πάντα με μια περιπαικτική διάθεση-
και στο τέλος ακούγεται μια φωνή… «δεν έχεις κάποιον
να σε βολέψει»! Αλήθεια τώρα πιστεύουν ότι οι νέοι μας
βρίσκουν δουλειά με τον μπάρμπα από την Κορώνη; Μάλ-
λον στην Κουμουνδούρου έχουν κολλήσει στο παρελθόν. 

••••••••••••

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Ο Αλ. Τσίπρας 
στο Παίδων 
Πεντέλης
κάνει ό,τι κάνει 
και ο Νίκος
Ανδρουλάκης; 


