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Π
αρακολουθώντας τις δράσεις με τις οποί-
ες πολιτεύεται η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, εί-
ναι αναπόφευκτη η σύγκριση με το ΚΚΕ.
Και όχι μόνο. Είναι αναπόφευκτη και η

σύγκριση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Δημήτρη
Κουτσούμπα. Η μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε το
ΚΚΕ στο ΣΕΦ στις 14 του μήνα προς τιμήν του συνθέτη
Σταύρου Ξαρχάκου είχε πολλά μηνύματα προς όλες
τις κατευθύνσεις.

Ένα από αυτά -ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα- το πέ-
ρασε ο ίδιος ο Ξαρχάκος, ο οποίος στην αρχή της εκ-
δήλωσης τόνισε: «Το ΚΚΕ ξεπέρασε τον χαρακτηρι-
σμό της προόδου και μπήκε στη σφαίρα της υπέρβα-
σης. Μια υπέρβαση που χρειάζεται κότσια για να την
κάνεις. Και το μόνο κόμμα που έχει κότσια όχι μόνο

να την κάνει αλλά και να την υλοποιήσει είναι το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

Όταν αυτή την κουβέντα τη λέει ένας άνθρωπος με
δεξιές καταβολές, τότε αυτή αποκτά τεράστια σημα-
σία. Δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει στον Δη-
μήτρη Κουτσούμπα την τόλμη να τιμήσει έναν -όχι δι-
κό του- καλλιτέχνη λόγω του μεγέθους του. Επίσης,
είναι αλήθεια ότι ο κ. Κουτσούμπας, πέραν των υπερ-
βάσεων που κάνει ως γραμματέας του ΚΚΕ, κινείται
πάντα με ήθος αντιπολιτευτικό ακόμη και όταν επιλέ-
γει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ. Ο
κ. Κουτσούμπας στη μέχρι τώρα διαδρομή του έχει
αποδείξει ότι επιλέγει να είναι λαϊκός και όχι λαϊκιστής
και δημαγωγός. Ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος μαζί
του, δεν μπορεί να μην του αναγνωρίσει την πολιτική

σταθερότητα τις απόψεις του. Ο γραμματέας του ΚΚΕ
δεν είναι καιροσκόπος, ούτε τυχοδιώκτης. Εκπροσω-
πεί μια γνήσια Αριστερά με καθαρές θέσεις, χωρίς κυ-
βιστήσεις, χωρίς λυκοφιλίες και λυκοσυνεργασίες.
Δεν προσποιείται κάτι που δεν είναι. Είναι γνήσιος αρι-
στερός και για αυτό έχει και την εκτίμηση του δημο-
κρατικού τόξου. Δεν είναι ντεμέκ αριστερός. Δεν είναι
και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα.

Σωστό ή λάθος, έχει διαλέξει μια πλευρά της Ιστο-
ρίας την οποία υπηρετεί με βαθιά συνείδηση και δεν
μεταμορφώνεται σε πολιτικό χαμαιλέοντα προς
άγραν ψήφων. Η σύγκρισή του με τους γιαλαντζί αρι-
στερούς οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερα-
σμάτων για όσους κινούνται στον χώρο της Αριστεράς
και του Σοσιαλισμού. 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η γνήσια και η ντεμέκ Αριστερά

Δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει
στον Δημήτρη Κουτσούμπα την τόλμη 
να τιμήσει έναν -όχι δικό του- 
καλλιτέχνη λόγω του μεγέθους του



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
TΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Το παίρνει όλο
επάνω του 

ο Μητσοτάκης!

Σ
την τελική ευθεία πριν από την έναρξη της επίση-
μης προεκλογικής περιόδου ο πρωθυπουργός
δείχνει ότι θα είναι εκείνος που θα αποτελέσει,
όπως αναμενόταν, την αιχμή του δόρατος για την

κυβερνητική παράταξη.
Από την Παρασκευή έως και την Κυριακή ο Κυριάκος

Μητσοτάκης με μια ομιλία σε κομματικό ακροατήριο στην
Κομοτηνή, μια συνέντευξη Τύπου στα περιφερειακά ΜΜΕ
στην Αλεξανδρούπολη, μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
στον κυριακάτικο Τύπο («Πρώτο Θέμα») και μια ανάρτηση
στα κοινωνικά δίκτυα για τον απολογισμό της προηγούμε-
νης εβδομάδας πήρε «πάνω του» την προβολή και επικοι-
νωνία ολόκληρου του κυβερνητικού έργου, θέτοντας μετ’
επιτάσεως τα ζητήματα που θα κυριαρχήσουν στον δρόμο
προς τις κάλπες και τα διλήμματα που θα κρίνουν την εκλο-
γική αναμέτρηση. Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσε-
ων του πρωθυπουργού, η φράση «αυτά που σας είπα τα
έκανα πράξη», επιχείρημα που θα επαναλαμβάνεται εμφα-
τικά στους πολίτες όλο το επόμενο διάστημα. «Σας είπαμε
ότι θα μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε, σας εί-
παμε ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τις δημι-
ουργήσαμε, σας είπαμε ότι θα μετατρέψουμε την Ελλάδα
σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και το κάνουμε», ήταν τα λόγια
που χρησιμοποίησε κατά την περιοδεία του ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, περιγράφοντας τα τελευταία τριάμισι χρόνια
της διακυβέρνησής του.

«Δεύτερη εντολή στην προκοπή»
«Έχω απόθεμα αξιοπιστίας», ήταν η φράση που χρησι-

μοποίησε στη συνέντευξή του, θέση την οποία θα επικαλεί-
ται διεκδικώντας μια δεύτερη τετραετία. Η αξιοπιστία του
ίδιου του πρωθυπουργού αναμένεται να αποτελέσει βασι-
κό επιχείρημα στη σύγκριση που θα ζητήσει από τους πολί-
τες να κάνουν ανάμεσα στον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτοδυναμία»
Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει, επι-

σημαίνουν στην κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να διατυ-
πώνει και δημοσίως πλέον αυτή την άποψη και να μιλά για
«ψηφοδέλτιο εθνικής αναγκαιότητας, εκείνο που θα κάνει
ξανά αυτοδύναμη την Ελλάδα και κυβέρνηση ξανά τη Νέα
Δημοκρατία». Στην πρώτη κάλπη, όπως έχει επισημανθεί, η
κυβέρνηση επιδιώκει, άλλωστε, να καταγράψει ένα ποσο-
στό ανάλογο ή μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφεται στις
δημοσκοπήσεις, ένα ποσοστό που θα «δείχνει» την προ-
οπτική της αυτοδυναμίας ως ένα εφικτό σενάριο.

Στη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μίλησε για την επόμενη μέρα αν το σενάριο αυτό
δεν επαληθευτεί, χαρακτηρίζοντας πρακτικά αδύνατη μια
συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείοντας συνεργασία με
τον Κυριάκο Βελόπουλο και σημειώνοντας με νόημα ότι
«απέχουμε πολύ ακόμη από το να μπορούμε να κάνουμε
οποιαδήποτε πρόβλεψη για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη
κάλπη» για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.
«Αν (σ.σ.: οι πολίτες) μας κατευθύνουν προς μια κυβέρνη-
ση συνεργασίας, θα σεβαστούμε τη βούλησή τους. Αλλά
στη δεύτερη κάλπη. Η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη γιατί θα
στείλει το μήνυμα ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα», σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός.

«Δυσάρεστες εξαιρέσεις»
Στην ίδια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το

στίγμα των προθέσεών του και για την παρουσία της Χρυ-
σής Αυγής στις επερχόμενες εκλογές, σημειώνοντας ότι

«οφείλει το πολιτικό σύστημα να εξαντλεί τα περιθώρια
που δίνει το Σύνταγμα ώστε να μην εκπροσωπούνται εγ-
κληματικές οργανώσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο», προ-
αναγγέλλοντας σύντομα εξελίξεις. Απαντώντας στα αντι-
πολιτευτικά πυρά, ο πρωθυπουργός δεν δίστασε να χαρα-
κτηρίσει «ξεκάθαρο λάθος το ζήτημα των υποκλοπών»,
κάνοντας λόγο για μια υπόθεση «η οποία δεν έπρεπε σε κα-
μία περίπτωση να γίνει», ενώ χαρακτήρισε «δυσάρεστες
εξαιρέσεις» τις υποθέσεις Πάτση και Χειμάρα.

Σεβασμός στον αντίπαλο
Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο απέδωσε «ένα εν-
τυπωσιακό πολιτικό ένστικτο», δηλώνοντας ότι τον σέβεται
και τονίζοντας ότι δεν τον υποτιμά. Αναφορές που έρχονται
να απαντήσουν, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη,
στο κλίμα τοξικότητας και απαξίας που η αξιωματική αντι-
πολίτευση θέλει να καλλιεργήσει.

«Όχι στην αλαζονεία»
Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε τον κομματικό μηχανισμό

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προήδρευσε στην κοινή
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Δια-
γραμματειακού της ΝΔ, στην Πειραιώς. «Μπαίνουμε πια
στην τελική ευθεία, είναι κοινό μυστικό ότι το ρολόι χτυπά
ανάποδα -οι εκλογές θα γίνουν είτε τον Απρίλιο είτε τον
Μάιο, οι πρώτες εκλογές. Οι δεύτερες θα γίνουν τέσσερις
με πέντε εβδομάδες μετά», τόνισε στα στελέχη του, επανα-
λαμβάνοντας ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών είναι
αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις. «Θέλουμε να έχουμε
ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό που να μην αμφισβητείται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο η δυνατότητά μας να πετύχουμε την
αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη», είναι ο στόχος, τόνισε ο
πρωθυπουργός, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το
εκλογικό αποτέλεσμα. «Βλέπω τις μετρήσεις αλλά κυρίως
βλέπω τον κόσμο. Το κλίμα είναι πολύ καλό», είπε χαρα-
κτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «το κυβερνητικό έργο απο-
τελεί εχέγγυο συνέπειας, συνέχειας, σταθερότητας αλλά
και αξιοπιστίας». Μάλιστα, κάνοντας σύγκριση με το πολι-
τικό κλίμα το 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «τώ-
ρα μας λένε “ελάτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, γιατί
εσάς εμπιστευόμαστε”». Κομβικό σημείο, η διατήρηση της
αξιοπιστίας, καθώς τόνισε ότι «μιλώντας τη γλώσσα της
αλήθειας με τους πολίτες χτίζουμε ακόμα περισσότερη
αξιοπιστία. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση για εμάς, για
την παράταξή μας, για εμένα προσωπικά», ενώ ζήτησε για
μία ακόμη φορά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να
αποφύγουν την αλαζονεία, την προεξόφληση του εκλογι-
κού αποτελέσματος και τον εφησυχασμό. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης προεξόφλησε και μια προεκλογική περίοδο με
αναταράξεις και μεγάλη τοξικότητα απέναντι στην κυβέρ-
νηση, καθώς, όπως είπε, «στο έργο μας κανείς δεν μπορεί
να μας αντιπαρατεθεί», επικρίνοντας την αντιπολίτευση ότι
δεν έχει πει τίποτα για το τι θα κάνει την επόμενη τετραετία,
γιατί δεν έχει ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα.

Σηκώνει το βάρος  του προεκλογικού
αγώνα ο πρωθυπουργός 
- Στρίβει το τιμόνι στο Κέντρο, 
λέει «όχι» σε Βελόπουλο 
και «μπλοκάρει» Κασιδιάρη
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Σ
τα πρώτα μέτρα του πολιτικού προ-
εκλογικού μαραθωνίου και με το μέ-
γιστο των ερωτημάτων (την Κυριακή
των εκλογών) να αναμένει την απάν-

τησή του διά... στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη,
τα κόμματα ορίζουν τα στοιχήματα της κάλπης,
δομώντας παράλληλα τις αιχμές της στρατηγι-
κής των επόμενων κρίσιμων 100 ημερών.

Το «γαλάζιο» οικοσύστημα, που έχει τεθεί
από τον πρωθυπουργό σε κατάσταση... κόκκι-
νου συναγερμού, κλείνει σταδιακά εκκρεμό-
τητες που σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με τη
στελέχωση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημο-
κρατίας και τον προγραμματικό λόγο της επό-
μενης τετραετίας, με την Ηρώδου Αττικού 19
να κρατάει στην πρώτη γραμμή την επίτευξη
του στόχου της αυτοδυναμίας στην αναμέτρη-
ση της ενισχυμένης αναλογικής.

Η κρισιμότητα πάντως της Κυριακής της
απλής αναλογικής, η οποία θα δώσει και το
ισχυρό στίγμα της «μάχης» που θα ακολουθή-
σει, είναι αυτή που κρατάει τα... σκήπτρα όσον
αφορά τον ορισμό των μεγάλων στόχων της
οδού Πειραιώς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
τοποθετεί εμφατικά στο πλάνο τα... καυτά δι-
λήμματα επάνω στα οποία θα κληθούν να το-
ποθετηθούν οι πολίτες. «Δεν υπάρχουν περι-
θώρια ούτε για χαλαρές ψήφους ούτε για μη-
νύματα εύκολης και ανέξοδης διαμαρτυρίας.
Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερ-
νήσει τον τόπο την επόμενη μέρα. Σε αυτή συ-
νεπώς θα εκφραστεί η πραγματική μας βούλη-
ση. Και αν χρειαστεί, τότε η δεύτερη κάλπη θα
έρθει απλώς να κάνει πιο ισχυρή αυτή την επι-
λογή. Ο τόπος δεν έχει την πολυτέλεια ούτε
πολύχρωμων πειραμάτων, ούτε μιας πολιτικής
Βαβέλ, ούτε σχημάτων πολιτικής τερατογένε-
σης, ούτε συμμαχιών ασυνεννοησίας και πα-
ρατεταμένης αστάθειας. Αυτή η τόσο ταραγμέ-
νη διεθνής συγκυρία, όσο οι εθνικές συνθήκες
είναι τόσο κρίσιμες, απαιτεί καθαρές λύσεις
και καθαρούς ορίζοντες. Και τα διλήμματα δεν
θα μπορούσαν να είναι πιο σαφή: Πάμε μπρο-
στά ή γυρίζουμε πίσω; Ποιος γνωρίζει τελικά
να ξεπερνά κρίσεις αναπτύσσοντας την οικο-
νομία και φροντίζοντας την κοινωνία;», τόνισε
στην ομιλία του στην Κομοτηνή.

Η προεκλογική καμπάνια
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά «γαλά-

ζια» στελέχη, στο επόμενο διάστημα και μέχρι
την προκήρυξη των εκλογών Μέγαρο Μαξίμου
και οδός Πειραιώς θα προβάλλουν το κυβερνη-
τικό έργο, ενώ παράλληλα θα προετοιμάζονται
το πρόγραμμα της νέας τετραετίας και η προ-
εκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας.

Μέσα σε αυτό πάντως το σκηνικό των συνεχώς
αυξανόμενων ταχυτήτων της προεκλογικής εκ-
στρατείας, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα... πολιτι-
κά τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στο... γαλάζιο
στρατόπεδο και τον ΣΥΡΙΖΑ θα πολλαπλασιά-
ζονται με... μαθηματική ακρίβεια για το σύνολο
της ατζέντας. Από την οικονομία, την κοινωνία
και τη στήριξη των πολιτών μπροστά στις... Συμ-
πληγάδες της κρίσης μέχρι τις παρακολουθή-
σεις, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση
κινούνται σε ρυθμούς... σκληρού ροκ, δίνοντας
μια πρώτη γεύση για μια προεκλογική περίοδο
εντάσεων και ανταλλαγής πυρών. Και τα τεκται-
νόμενα των τελευταίων εικοσιτετραώρων είναι
χαρακτηριστικά της πολιτικής «μάχης» που θα
δοθεί μέχρι το ορόσημο της κάλπης.

Πρώτο σημείο... τριβής ανάμεσα σε κυβέρ-
νηση και αξιωματική αντιπολίτευση είναι το
δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento»,
σύμφωνα με το οποίο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, φέρεται να τε-
λούσε υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ όχι
για θέματα εθνικής ασφάλειας αλλά για «υπό-
θεση “μαύρου χρήματος”» σχετική με την αγο-
ρά κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται συχνά
πυκνά με βολές και ερωτήματα προς τον πρω-
θυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας,
με το Μέγαρο Μαξίμου να εγκαλεί την Κου-
μουνδούρου για «υπονόμευση των Ενόπλων
μας Δυνάμεων» και μάλιστα σε μια κρίσιμη

συγκυρία για τα Ελληνοτουρκικά. «Η κυβέρ-
νηση περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη την
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Και η εμπι-
στοσύνη αυτή δεν κλονίζεται με κανέναν τρό-
πο και πάντως όχι από “υλικό” ρυπαρών δι-
κτύων, που διοχετεύουν ορισμένοι συστηματι-
κά και προνομιακά σε συγκεκριμένους κύ-
κλους», ήταν το μήνυμα του Γιάννη Οικονόμου
από την αίθουσα της ενημέρωσης, με την
Ηρώδου Αττικού 19 να απευθύνει συγκεκριμέ-
να ερωτήματα στην Κουμουνδούρου:
• Η αξιωματική αντιπολίτευση εμπιστεύεται
την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων;
• Ο κ. Τσίπρας εμπιστεύεται τον αρχηγό ΓΕΕ-
ΘΑ; Ναι, όχι και γιατί;
• Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν την απαραίτητη ευαισθη-
σία να αντιληφθούν ποιος ωφελείται από την
επίθεση και την υπονόμευση στο πρόσωπο του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων;
• Ο κ. Τσίπρας ενημερώνεται καθόλου για το τι
γράφεται στην Τουρκία και πώς αξιοποιείται
ως επιχειρηματολογία το περιεχόμενο των
κομματικών του ανακοινώσεων; 

Τα έτερα μέτωπα της αντιπαράθεσης
Τα κυβερνητικά ερωτήματα προς τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ, πάντως, δεν είναι μονοθεματικά. Και αυτό
γιατί... φωτιά στο πολιτικό σκηνικό έχει βάλει η
κατάθεση της γραμματέως του επιχειρηματία
Χρήστου Καλογρίτσα, η οποία φέρεται να μίλη-

σε στο Ειδικό Δικαστήριο για διαδρομές μαύ-
ρου χρήματος προς την Κουμουνδούρου σχε-
τικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών
του 2016. Ο Νίκος Παππάς έχει προειδοποιήσει
για εξώδικα και αγωγές (φαίνεται ότι υπάρχει η
λάσπη στον ανεμιστήρα, υπάρχουν και οι πρό-
θυμοι και έτοιμοι ανεμιστήρες της λάσπης,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του), με
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να... πετάει το
γάντι στον κ. Τσίπρα. «Δεν έχουμε κάποια μάρ-
τυρα με κουκούλα. Δεν έχουμε εδώ κουκου-
λοφόρους. Δεν έχουμε κάποιους με ψευδώνυ-
μα και τα άλλα συναφή. Έχουμε μια επώνυμη
μαρτυρία ένορκη στο Ειδικό Δικαστήριο, στο
φως της ημέρας, που καταγγέλλει συγκεκρι-
μένα πράγματα για χρήματα σε σακούλες που
πήγαν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, επταψήφιο νού-
μερο. Οφείλει λοιπόν ο κ. Τσίπρας να σταματή-
σει τη σιωπή, την αμηχανία και να απαντήσει
στον ελληνικό λαό τι είναι αυτά που καταγγέλ-
λονται. Αν δεν κάνω λάθος, αντίστοιχα φαινό-
μενα έχουμε να ζήσουμε από την εποχή των...
πάμπερς», σημείωσε ο κ. Οικονόμου.

Όσον αφορά την προσπάθεια της Κουμουν-
δούρου να εργαλειοποιήσει την παρουσία
υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρα-
τίας στην κηδεία του τέως βασιλιά, οι απαντή-
σεις, όπως σχολιάζουν «γαλάζια» στελέχη,
έχουν ήδη δοθεί. «Θα ενθάρρυνα όλες και
όλους, με αφορμή ένα τραγικό γεγονός, ο θά-
νατος ανθρώπου είναι πάντα ένα στενάχωρο
γεγονός, η αναμόχλευση της Ιστορίας να γίνε-
ται χωρίς τις εντάσεις, χωρίς προσπάθεια πο-
λιτικοποίησης ενός ζητήματος το οποίο ανήκει
πια στην Ιστορία και θα κριθεί από αυτήν», ήταν
η σχετική αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη,
όταν ρωτήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

«Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει 
τον τόπο την επόμενη ημέρα», το ξεκάθαρο μήνυμα 

Μητσοτάκη προς τους πολίτες

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

«Σκληρό ροκ» 
κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ
για Παππά και Φλώρο
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Ε να πολύ έντονο διπλωματικό
παρασκήνιο είναι σε εξέλι-
ξη μετά και τη διαρροή σε

μια από τις πιο μεγάλες και έγ-
κριτες αμερικανικές εφημε-
ρίδες, τη «Wall Street Jour-
nal», που αποκάλυψε ότι ο
Αμερικανός πρόεδρος και επι-
σήμως πλέον και χωρίς όρους
θα ζητήσει να δοθούν τα F-16
στην Τουρκία, ενώ καθόλου τυχαία
την ίδια χρονική στιγμή το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ ζήτησε να δοθούν τα F-35 στην Ελλάδα.

Το αίτημα στο Κογκρέσο αφορά την πώληση 40 νέων
μαχητικών F-16 στην Τουρκία, αξίας 20 δισ. δολα-
ρίων, και την αναβάθμιση 80 αεροσκαφών από τον
υπάρχοντα στόλο. Το Κογκρέσο επίσης θα κληθεί να
εξετάσει και το ενδεχόμενο πώλησης 900 πυραύλων
αέρος αέρος και 800 βομβών, όπως υπάρχει στο
τουρκικό αίτημα.
Η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει
φροντίσει να καταστήσει την πραγματικότητα που αν-
τιμετωπίζουμε στο Αιγαίο απολύτως σαφή παντού:
στους εταίρους, στους συμμάχους μας, σε όλες τις με-
γάλες δυνάμεις. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα βρίσκεται σε
διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για την επίσκεψη του Αμε-
ρικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν (φω-
τό) στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή της Με-
σογείου. Στην Αθήνα θα βρίσκεται στις 21 Φεβρουαρί-

ου και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Τουρκία
και στο Ισραήλ. Τι μελετά όμως η Αθήνα ενώ

διαμορφώνεται η ατζέντα της επίσκεψης; 

Τετ α τετ Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου
Αρχικά, όταν θα έρθει ο Άντονι Μπλίνκεν στην ελλη-
νική πρωτεύουσα, θα έχει πραγματοποιηθεί η συνάν-
τησή του με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ουά-
σιγκτον, που είναι προγραμματισμένη για αύριο. Μια
συνάντηση πολύ δύσκολη και με πολλά παζάρια, από
τη Συρία μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Οι Αμερικανοί θα ζητήσουν άνευ όρων διαβεβαι-
ώσεις ότι δεν θα υπάρξει τουρκική εισβολή στη Συ-
ρία, ότι η Άγκυρα θα σταματήσει να θέτει εμπόδια
στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
ΝΑΤΟ αλλά και να δοθούν εγγυήσεις από την Τουρκία
ότι θα διεξαχθούν δίκαιες και ελεύθερες προεδρικές
εκλογές χωρίς την παράνομη δίωξη του δημάρχου
Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.
Οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση ένταση
στην Ανατολική Μεσόγειο, για αυτό και ο επικεφαλής
της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να του
μεταφέρει το μήνυμα ότι πρέπει να ρίξουν τους τό-
νους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Λίγο πριν από τη συνάντηση πάντως ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου κατηγόρησε τις ΗΠΑ για έλλειψη ισορρο-
πίας στο θέμα των εξοπλισμών, σχολιάζοντας για

πρώτη φορά επισήμως την αμερικανική πρόταση για
παραχώρηση F-35 στην Ελλάδα.

«Χαλάει η ισορροπία»
«Η ισορροπία στις σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας έχει
αρχίσει να χαλάει. Η Αμερική είχε μια πολιτική ισορ-
ροπίας. Δυστυχώς και η ισορροπία μεταξύ Τουρκοκυ-
πρίων και Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο άρχισε να επι-
δεινώνεται. Ένας σύμμαχος, όπως η Αμερική, πρέπει
να δώσει προσοχή σε αυτές τις ισορροπίες. Αυτό
έχουμε να πούμε. Διαφορετικά δεν μας ενδιαφέρει
ποιος πουλά ποιο όπλο σε ποιον. Το σημαντικό είναι
ποια είναι η δύναμή μας», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
Όταν θα έρθει ο επικεφαλής της αμερικανικής δι-
πλωματίας, θα έχει πραγματοποιηθεί και η ψηφοφο-
ρία στη Γερουσία και θα υπάρχει εικόνα για το αν τε-
λικά θα εγκριθεί το αίτημα της Άγκυρας να πάρει 80
καινούργια F-16 ή να αναβαθμίσει αυτά που έχει.
Οι Αμερικανοί λοιπόν, οι οποίοι έχουν δώσει ψήφο
εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, μετά και την ελληνοαμε-
ρικανική αμυντική συμφωνία για την άνευ όρων χρή-
ση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης θέλουν να λά-
βουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα διαταραχθούν οι διμε-
ρείς σχέσεις και δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις, αν
τελικά ικανοποιηθεί το τουρκικό αίτημα για το οποίο
ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ δίνει καθημερινά τε-
ράστιο αγώνα ώστε να μην περάσει.
Σημαντική είδηση επίσης αποτελεί το γεγονός ότι ο
Μπλίνκεν σε αυτή την «αποστολή» του στην Ανατο-
λική Μεσόγειο θα συναντήσει και τον υπουργό
Εξωτερικών του Ισραήλ. Διότι μπορεί οι σχέσεις
Ισραήλ - Τουρκίας να οδεύουν προς εξομάλυνση,
όμως οι Ισραηλινοί δεν είναι καθόλου ικανοποι-
ημένοι με την προοπτική να πάρει τελικά τα F-16 ο
Ταγίπ Ερντογάν.

Διπλωματικός πυρετός 

Πώς οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν 
να σβήσουν τη φωτιά 

που άναψαν με την πρόθεσή τους
να δώσουν τα F-16 

στον Ερντογάν

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



Τ
ον καιρό που οι φήμες ήθελαν τις εκλο-
γές να γίνονται άρον άρον τον Ιανουά-
ριο κιόλας, στην Κουμουνδούρου
«έτρεχαν» για τα ψηφοδέλτια, τα οποία

και αναμενόταν να ανακοινωθούν πριν από το τέ-
λος του έτους. 
Οι φήμες κόπασαν μετά την ψήφιση του προϋπο-
λογισμού στη Βουλή, ο εκλογικός συναγερμός
μπήκε στη «σίγαση», οι συνεδριάσεις πρώτα της
Πολιτικής Γραμματείας και έπειτα η πανηγυρική
της Κεντρικής Επιτροπής που θα έδιναν το «πρά-
σινο φως» στα ψηφοδέλτια αναβλήθηκαν για αρ-
γότερα. 

Εκπλήξεις και ηχηρά ονόματα
Το «αργότερα», όμως, πλέον ήρθε. Ο πρωθυ-
πουργός έχει τοποθετήσει τις εκλογές τον
Απρίλιο και στον ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ κριτικής στην
κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική και
φωνών για τις παρακολουθήσεις, πρέπει να
ασχοληθούν πλέον και με τις λίστες του κόμ-
ματος. 
Έτσι, εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένε-
ται πλέον η Πολιτική Γραμματεία που θα δώσει το
οκέι για το 80% των ψηφοδελτίων. Οι «εκπλή-
ξεις» και τα «ηχηρά ονόματα», αντίστοιχα με αυ-
τό της Πόπης Τσαπανίδου, θα υπάρξουν μεν, θα
αργήσουν δε. 
Και αυτό καθώς οι «εκπλήξεις», εκείνοι, για πα-
ράδειγμα, που θα στελεχώσουν το «απογυμνω-
μένο» πλέον ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αποτε-
λούν αποκλειστικό προνόμιο και ευθύνη του
προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. 
Πρακτικά, τα ονόματα που θα ανακοινωθούν μέ-
σα σε αυτή ή το αργότερο την επόμενη εβδομάδα
δεν θα είναι κάτι άλλο -εκτός από λίγες εξαιρέ-

σεις νέων εισόδων- από τη νέα διάταξη των νυν
βουλευτών. 

Πεδία… μάχης
«Σφαγή» αναμένεται στον Βόρειο Τομέα της
Αθήνας, μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές
περιφέρειες της χώρας. Το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ εί-
χε εκλέξει στην περιφέρεια τέσσερις βουλευ-
τές. Τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Κώστα Ζα-
χαριάδη, τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
και τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Στην ίδια περι-
φέρεια, όμως, υποψήφιοι αναμένεται να είναι
πλέον και οι Πάνος Σκουρλέτης, Αννέτα Καβ-
βαδία, Δημήτρης Χατζησωκράτης. 
Και στην Α’ Αθήνας, πάντως, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ
εξέλεξε επίσης τέσσερις βουλευτές, η μάχη
αναμένεται δύσκολη, καθώς υποψήφιοι θα εί-
ναι οι Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιό-
πουλος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Χριστό-
φορος Βερναρδάκης, Μάγκυ Δούση, Μυρσίνη
Ζορμπά, Γιώργος Κυρίτσης και ο γραμματέας
της Νεολαίας του κόμματος Κωνσταντίνος
Βλαχάκης. 
Από τη σημερινή Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι υποψήφιοι από όσους
εκλέχτηκαν με σταυρό ο βουλευτής Καρδίτσας
Σπύρος Λάππας και ο βουλευτής Τρικάλων Σά-
κης Παπαδόπουλος. 
Ερωτηματικό παραμένει ο Γιάννης Δραγασά-
κης, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αναμενόταν να
τοποθετηθεί στη 12η τιμητική θέση του ψηφο-
δελτίου Επικρατείας και να μην είναι εκ νέου
βουλευτής. Φήμες, πάντως, ήθελαν τον άλλοτε
υπουργό Οικονομίας να έχει αλλάξει στάση και
να προτίθεται να είναι εκ νέου υποψήφιος με
σταυρό. 
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«Απογυμνωμένο» είναι προς το παρόν το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας, καθώς από
τους τέσσερις που εξελέγησαν το 2019 οι
δύο δεν θα είναι υποψήφιοι και οι άλλοι
δύο θα βρίσκονται σε εκλογικές περιφέ-
ρειες. Βασίλης Βασιλικός και Αλέκος
Φλαμπουράρης (φωτό) δεν θα θέσουν εκ
νέου υποψηφιότητα, ενώ ο Πάνος Σκουρ-
λέτης θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο
Τομέα και η Έφη Αχτσιόγλου στον Δυτικό.
Οι τρεις «κλειδωμένοι» του ψηφοδελτίου
Επικρατείας είναι η εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματος Πόπη Τσαπανίδου, ο πρώην
υπουργός Άμυνας και επίτιμος αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης και ο

καθηγητής Ιατρικής του Χάρβαρντ Όθων
Ηλιόπουλος, μέλος του think tank που
έχει στο πλευρό του ο πρόεδρος του κόμ-
ματος. 
Τα ονόματα του καθηγητή Αιματολογίας
Γρηγόρη Γεροτζιάφα και του Γιάννη Δρα-
γασάκη έχουν ακουστεί, αλλά αφορούν
σε κάθε περίπτωση μη εκλόγιμες θέσεις.
Μεταξύ των «ηχηρών ονομάτων» που
έχουν ακουστεί και φέρεται να πολιορ-
κούνται από τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό
της γνωστής τραγουδίστριας, που σε πολ-
λές περιπτώσεις έχει εκφραστεί δημόσια
κατά της κυβέρνησης, Τάνιας Τσανακλί-
δου, εκείνο του ηθοποιού Μάριου Αθανα-

σίου και της συναδέλφου του
Μαριάννας Τουμασάτου. 
Ένα τραγούδι του χιπ χοπ καλ-
λιτέχνη Μιθριδάτη κατά της κυ-
βέρνησης τον είχε τοποθετήσει
στους «υποψήφιους» για…
υποψηφιότητα, όμως η φήμη
ελέγχεται ως ανακριβής. Παίζει εδώ
και καιρό το όνομα του άλλοτε άσου και
προπονητή του Παναθηναϊκού Χουάν
Ραμόν Ρότσα αλλά και εκείνο της χήρας
του αδικοχαμένου πρώην μέλους του
γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξαν-
δρου Νικολαΐδη, Δώρας Τσαμπάζη. 
Ο Αλέξης Τσίπρας χειρίζεται προσωπι-

κά το ζήτημα των
«ηχηρών υποψηφιο-
τήτων», οι οποίες δεν
θα αποτελέσουν αντι-
κείμενο συζήτησης
στις συνεδριάσεις της
Πολιτικής Γραμματεί-

ας της Κεντρικής Επιτροπής. Το γεγο-
νός αυτό είναι, άλλωστε, που έχει προ-
καλέσει και τις σχετικές «γκρίνιες» εκ
μέρους της εσωκομματικής αντιπολί-
τευσης που βλέπει το κόμμα να κάνει
όλο και μεγαλύτερη την προσωποκεν-
τρική «στροφή» που ξεκίνησε στο πρό-
σφατο συνέδριο.

«Πονοκέφαλος»  με τη λίστα του Επικρατείας

Εβδομάδα… φωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ

Η ώρα της… κρίσεως έφτασε 
για τον Αλέξη Τσίπρα - 

Στην τελική ευθεία ο καταρτισμός 
των ψηφοδελτίων
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ALCO: Δεύτερη θητεία
για Κυριάκο 

Την πρώτη δημοσκόπηση του 2023 διεξή-
γαγε η ALCO για λογαριασμό της τηλεόρα-
σης του Alpha. Η έρευνα της ALCO διενερ-
γήθηκε το διάστημα 9-13 Ιανουαρίου, κάτι
που σημαίνει ότι «έπιασε» και το κλίμα που
δημιουργήθηκε με τον θάνατο -και όσα ακο-
λούθησαν- του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
Ειδικότερα, στο α’ μέρος της μέτρησης, οι
πολίτες έδειξαν πως θα προτιμούσαν μια
δεύτερη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη,
έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον επ’
αυτού έχει και το εύρημα ότι ένα, μικρό
έστω, κομμάτι όσων στην έρευνα δηλώνουν
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ερώτημα
τάσσονται υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας
στον Κυριάκο Μητσοτάκη -με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να συνεπάγεται για τις δεύτερες κάλπες
με ενισχυμένη αναλογική. Επιπλέον, όσο
οδεύουμε προς στις κάλπες, ενισχύεται το
σενάριο κυβέρνησης αυτοδυναμίας έναντι
μιας κυβέρνησης συνεργασίας.

Οι χρησμοί Πατέλη 
για μεγάλη επένδυση 
στο Νταβός

Μαθαίνω ότι ο σύμβουλος του πρωθυ-
πουργού Αλέξης Πατέλης θα συνοδεύσει τον
πρωθυπουργό στο ταξίδι του στο Νταβός,
όπου ο κ. Μητσοτάκης πάει με άλλον αέρα
μετά τους διθυράμβους από ΟΟΣΑ και Econ-
omist. Μην ξεχνάτε ότι το Νταβός έχει συν-
δυαστεί με άσχημες στιγμές της ελληνικής
πολιτικής, όπως, πχ, τότε που είχε πάει ο
Γιώργος Παπανδρέου και τον άδειασαν όλοι
οι ηγέτες… Οι εποχές άλλαξαν. Τώρα, όπως
μαθαίνω από το περιβάλλον Πατέλη, η εμφά-
νιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νταβός
θα συνοδευτεί και από μια νέα μεγάλη επέν-
δυση. Ποια είναι αυτή; Δεν μας λένε, αλλά
αυτό που λένε είναι ότι το 2020 προέκυψε η
επένδυση της Microsoft και το 2022 η επέν-
δυση της Google. Τώρα τι; 

Ο καημός του Καλαντζή 
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που

είδα στην επίσκεψη του πρωθυπουργού σε
Ξάνθη και Κομοτηνή τον πρώην βουλευτή
Γιώργο Καλαντζή να είναι μεταξύ των συν-
δαιτυμόνων του. Ακόμη μεγαλύτερη απορία
μού προξένησε το γεγονός ότι ο ίδιος ο
πρώην βουλευτής βρέθηκε και στη Μητρό-
πολη, στη νεκρώσιμη ακολουθία του τέως
βασιλιά. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι παίζει με
τον Καλαντζή; Ο ίδιος δεν θα ξανακατέβει
ως βουλευτής στον Νομό Καβάλας, αλλά
τον ενδιαφέρει πολύ ο Δήμος Καβάλας.
Ωστόσο, στα κεντρικά της Πειραιώς έχουν
σκεφτεί και άλλες υποψηφιότητες και τίπο-
τα δεν είναι σίγουρο. 

Απολύτως δικαιωμένος ο Μητσοτάκης
για την κηδεία του τέως...

Δ
ικαιωμένος από τις καταστάσεις είναι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο οποίος αποφάσισε η κηδεία
να είναι ιδιωτική για να αποφευχθούν περαιτέ-
ρω διχαστικές τάσεις στην ελληνική κοινωνία.

Καταρχάς, οι «γαλάζιοι» βουλευτές που έσπευσαν ήταν λί-
γοι, με την ιδεολογική τους καταβολή να το δικαιολογεί.
Πέρα από τους Πικραμμένο και Μενδώνη που εκπροσώ-
πησαν την κυβέρνηση, το γεγονός ότι πήγαν Σαμαράς και
Βορίδης είναι απολύτως φυσιολογικό. Μη σας πω και ανα-
γκαίο, για να μην έχει η ΝΔ διαρροές. Βαρτζόπουλος, Χρυ-

σομάλλης, Μαντάς, το ίδιο. Από εκεί και πέρα, η Άννα Μι-
σέλ Ασημακοπούλου πήγε ως βαφτισιμιά του Κωνσταντί-
νου. Μεγάλο ερώτημα για πολλούς είναι γιατί πήγε ο Γιώρ-
γος Κουμουτσάκος, πνευματικό παιδί του Πέτρου Μολυ-
βιάτη, θεμέλιου λίθου του καραμανλισμού, με τον οποίο
δεν είχε καλές σχέσεις ο εκλιπών. Όμως, είχε κάθε δι-
καίωμα να πάει ο κ. Κουμουτσάκος. Η ΝΔ δεν επέβαλε κά-
ποιο απαγορευτικό. Επίσης, όπως έμαθα, ο Κουμουτσάκος
δεν ήθελε να μπει στο παρεκκλήσι από πλάγια αλλά από
την κανονική σειρά των απλών πολιτών...

Κάποιοι πήγαν για lifestyle στη Μητρόπολη 
Ειλικρινά δικαιολογώ κάποιους πολιτικούς που διαχρονικά παίρνουν ψήφους από

τα φιλοβασιλικά ακροατήρια και λογικό ήταν να παραβρεθούν. Για παράδειγμα, ο Νί-
κος Νικολόπουλος, ο πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ Δημήτρης Καμμένος και ο Κων-
σταντίνος Μπογδάνος έχουν τα συντηρητικά ακροατήριά τους και ήταν λογικό να δώ-
σουν το «παρών». Υπάρχουν όμως και βουλευτές, όπως η βουλευτής της ΝΔ Κατερί-
να Μονογυιού, η οποία πήγε εκεί για lifestyle και όχι επειδή έχει κάποια ιδεολογική
συνάφεια. Δηλαδή, για να ακουστεί το όνομά της στα κανάλια και τα πρωινάδικα ότι
και «εκείνη μοιρολογούσε τον βασιλιά». Παιδιά, ψυχραιμία. Είδατε το κράξιμο που
έφαγε ο Στέλιος Πέτσας για τα όψιμα φιλοβασιλικά του φρονήματα. Μαζευτείτε. 

Πλούσιο διήμερο για τον Παύλο Μαρινάκη
Πλούσια θα είναι η δράση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλου

Μαρινάκη για το επόμενο διάστημα. Σήμερα Τρίτη ο κ. Μαρινάκης και ο γραμματέας
του Οργανωτικού θα επισκεφτούν τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης στην καθιε-
ρωμένη έξοδό τους πλέον στο λεκανοπέδιο προκειμένου να μιλήσουν με πρόσωπα της
Αυτοδιοίκησης και απλό κόσμο. Την Τετάρτη θα παρευρεθεί στην εκδήλωση «Πολιτι-
κές κατά της βίας», που διοργανώνει η ΝΔ με ομιλητές βασικούς υπουργούς (Θεοδω-
ρικάκος, Ράπτη, Κώτσηρας, Συρεγγέλα και η αντιδήμαρχος Α. Ροκοφύλλου) και θα
απευθύνει χαιρετισμό. 



Την ώρα που στα κομματικά επιτελεία ψά-
χνονται για «λαμπερούς υπο-
ψηφίους» και ανιχνεύουν
προθέσεις, το ΚΚΕ τούς
την έφερε στη γωνία
ανακοινώνοντας τον
γνωστό μουσικοσυνθέ-
τη Διονύση Τσακνή για
το ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας. Επίσης, ανακοίνωσε
τις υποψηφιότητες της δημο-
σιογράφου Σεμίνας Διγενή και του Κωνσταν-
τινουπολίτη βραβευμένου ηθοποιού Θέμη Πά-
νου στην Α’ Αθήνας.

Α
πό την εξόδιο ακολουθία του τέως βασι-
λιά Κωνσταντίνου κρατώ τη στάση και τη
σοβαρότητα του γιου του Παύλου, ο οποί-

ος φαίνεται να έχει ηγετικό ρόλο στα εσωτερικά
της οικογένειάς του. Η φράση του «δεν είναι αυτό
το τέλος, πατέρα» δεν ήταν καθόλου τυχαία, όπως
και οι πολλές αναφορές του στην αγάπη του προς
την πατρίδα και στο καθήκον της οικογένειάς του
προς την Ελλάδα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το
προσεχές διάστημα ο Παύλος θα αναλάβει πρω-
τοβουλίες προκειμένου να «αποκαταστήσει» το
όνομα του πατέρα του, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει
με την ταραγμένη περίοδο της χούντας των συν-
ταγματαρχών. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να δώ-
σουν στρεβλή ερμηνεία στις προθέσεις του Παύ-
λου, εγώ όμως, επειδή γνωρίζω, οφείλω να σας
μεταφέρω την αλήθεια... 
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Οι Γάλλοι ζήλεψαν τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη και ετοιμάζουν καλάθι νοικοκυριού.
Καλεσμένος στην εκπομπή του τηλεοπτι-
κού σταθμού BFMTV, ο υπουργός Οικονο-
μίας της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ επιβε-
βαίωσε πως το υπουργείο του διερευνά
τρόπους ώστε να γίνει διαθέσιμο προς
τους καταναλωτές ένα καλάθι που θα απο-
τελείται από 20 προϊόντα πρώτης ανάγκης,
τα οποία θα πωλούνται στη χαμηλότερη
δυνατή τιμή. Το μέτρο αυτό είναι κατά του
πληθωρισμού, όπως αποκαλύφθηκε χθες
στη «Le Parisien» και επιβεβαιώθηκε διά
στόματος του ίδιου του υπουργού: «Η βα-
σική ιδέα είναι πως όλοι θα πρέπει να συ-
νεισφέρουμε στη μάχη ενάντια στον πλη-
θωρισμό. Το κράτος δεν μπορεί να πληρώ-
σει για όλα. Είναι ένα “φορτίο” που θα πρέ-
πει να μοιραστούμε. Το ίδιο συνέβη και με
τις τιμές της ενέργειας. Είπαμε 280 ευρώ η
μεγαβατώρα για όλες τις μικρές επιχειρή-
σεις, το κράτος θα αναλάβει ένα μέρος και
οι προμηθευτές ένα άλλο».
Ερωτώμενος γιατί η λύση αυτή προκρίνε-
ται σε σχέση με την κατάργηση του ΦΠΑ, ο
υπουργός τόνισε πως απώτερος σκοπός
είναι να επωφεληθεί ο τελικός καταναλω-
τής. «Ποιος μου εγγυάται πως αν καταργή-
σω τον ΦΠΑ, η διαφορά δεν θα πάει στις
τσέπες των προμηθευτών;», διερωτήθηκε
ο υπουργός.

Πάντα σεμνός 
ο Σταϊκούρας

Κίνηση ματ 
από τον Περισσό

Η άγνωστη ιστορία πίσω 
από τα λουλούδια της Άννας Μαρίας

Το στεφάνι που απέστειλε η σύζυγος του Κωνσταντίνου
ήταν φτιαγμένο από τα ίδια λουλούδια της ανθοδέσμης
που της έδωσε ο Κωνσταντίνος στον γάμο τους πριν από
59 χρόνια. Έχει και αυτό τη σημασία του. Το στεφάνι εί-
ναι από λουλούδια μιγκέ. Αυτά τα λουλούδια λέγονται
και του αηδονιού. Λέει ο μύθος ότι δεν ανθίζουν αν δεν
τραγουδήσει το αηδόνι. 

Ο Μπρατάκος 
για τον Α/ΓΕΕΘΑ
Σας έχω και πληροφορίες εκ των έσω για τις
χθεσινές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Εις εκ των υπουργών που επέμεναν να πα-
ραμείνει στη θέση του ο στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος ήταν
ο Γιάννης Μπρατάκος,
επικαλούμενος την κρι-
σιμότητα των στιγμών
στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και τον συνολι-
κό υβριδικό πόλεμο που
έχει εξαπολύσει η Τουρ-
κία εναντίον της χώρας
μας. Για αυτό και η εισή-
γηση του υφυπουργού
παρά τω πρωθυπουργώ ήταν να παραταθεί
για ένα έτος η θητεία του Α/ΓΕΕΘΑ. 

Γιατί «ζήλεψαν» 
τον Μητσοτάκη οι Γάλλοι;

Χ
ρο

νι
κό
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ο

υ
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υ

Για να καταλάβετε ότι στην πολιτική δεν είναι
όλοι ίδιοι και επειδή σας έχω ξαναγράψει ότι
έχω τους ανθρώπους
μου παντού και μα-
θαίνω το ρεπορτάζ
πρώτος, μου έστει-
λαν φωτογραφίες
από τη χθεσινή πτή-
ση του Χρήστου Σταϊ-
κούρα από Αθήνα
προς Βρυξέλλες για
το Eurogroup. Ταξί-
δεψε στην οικονομι-
κή θέση και συνο-
δευόταν μόνο από
τον Μιχάλη Αργυρί-
ου, πρόεδρο του
Συμβουλίου Οικονο-
μικών Εμπειρογνωμόνων, και την ιδιαιτέρα
του. Απλά πράγματα, χωρίς φανφάρες... 

Τα μηνύματα 
και οι επόμενες
κινήσεις 
του Παύλου
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Τ
α αρνητικά σχόλια και οι ψίθυροι
που μιλούσαν για ανοικτή γραμμή
του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο της
ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο έχουν γίνει

πλέον... κραυγές. Κάθε θεσμική διαδικα-
σία και έννοια φαίνεται πως είναι έτοιμος
να καταπατήσει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ
Χρήστος Ράμμος έτσι ώστε να εξυπηρετή-
σει το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη
Τσίπρα. 

Εδώ και καιρό γινόταν συζήτηση για τη
σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών και τη
σύμπλευσή τους σε ζητήματα που αφο-
ρούν το θέμα των παρακολουθήσεων, εκεί
όπου ο κ. Ράμμος έσπευδε να ανακινήσει
διαδικασίες κάθε φορά που ο
κ. Τσίπρας έκανε μια καταγ-
γελία βασισμένη σε δημοσι-
εύματα των Media που πρό-
σκεινται στην παράταξή του.

Είναι νωπές οι μνήμες από
τη διαστρεβλωμένη διαρροή
για τον έλεγχο της ΑΔΑΕ τα
Χριστούγεννα, ότι δήθεν
υπήρξε προσπάθεια παρεμ-
πόδισης, η οποία βέβαια δια-
ψεύστηκε από τον ιδιωτικό
πάροχο κινητής τηλεφωνίας,
αλλά και το επεισόδιο με το
αίτημα του κ. Ράμμου προς τον Αλέξη Τσί-
πρα για «εμπλουτισμό» του ερωτήματός
του με συγκεκριμένους αριθμούς τηλε-
φώνου. Πέρα από όλα αυτά, ήρθε και η
ανοικτή σύγκρουση του κ. Ράμμου με τον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο
Ντογιάκο.

Ο κ. Ντογιάκος γνωμοδότησε με βάση το
ελληνικό Σύνταγμα και τους νόμους, τους
οποίους φαίνεται ότι δεν... αποδέχεται ο κ.
Ράμμος. Πιθανότατα ο πρόεδρος της
ΑΔΑΕ θεωρεί εαυτόν ανώτερο των νόμων
ή έχει πειστεί πως θα γίνει ο «σταυροφό-
ρος» της «επανάστασης» που έχει κηρύξει
ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας κατά το δο-

κούν το θέμα των παρα-
κολουθήσεων. Δεν εξη-
γείται αλλιώς η σπουδή
που δείχνει έτσι ώστε
να ακολουθήσει και να
ενισχύσει το αφήγημα
της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και του
Αλέξη Τσίπρα, ερχόμε-

νος ενάντια στον ίδιο τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου.

Οι ψίθυροι ωστόσο, που δεν θα αργή-
σουν -αν κρίνουμε από το πρόσφατο πα-
ρελθόν- να μετατραπούν και αυτοί σε
κραυγές, λένε πως ο κ. Ράμμος δεν απο-
κλείεται σύντομα να εξαργυρώσει τη
στήριξη που παρέχει στο αφήγημα του
ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των παρακολουθήσε-
ων. Τίνι τρόπω, θα φανεί σύντομα. Το σί-
γουρο είναι πως η σύμπλευση των δύο
πλευρών είναι αδιαμφισβήτητη και η
ΑΔΑΕ με τον πρόεδρό της μοιάζει πια με
«προστατευόμενη» του κ. Τσίπρα και της
παράταξής του.

Οι απαντήσεις 
της Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου δέχτηκε
χθες στο Προεδρικό Μέγαρο την
πρόεδρο του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας Ευαγγελία Νίκα, την πρό-
εδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωρ-
γίου, τον πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά, τον εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο
Ντογιάκο, τον γενικό επίτροπο της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων Δημήτριο Κωστά-
κη, την πρόεδρο του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους Ευγενία Βελώ-
νη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρο της
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλ-
λόγων Ελλάδας Δημήτρη Βερβεσό
και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος Γε-
ώργιο Διαμάντη. Ακολούθησε συζή-
τηση για θέματα σχετικά με τη Δι-
καιοσύνη. Κάποιοι, προτού γίνει η
συνάντηση, έσπευσαν να βγάλουν
συμπεράσματα. Ευτυχώς η ΠτΔ δι-
ευκρίνισε χθες: «Το μόνο για το
οποίο δεν θα συζητήσουμε είναι για
θέματα της επικαιρότητας, αφού αυ-
τό ξεφεύγει από τα όρια της θεσμι-
κής μου ιδιότητας». Αλλάξτε τώρα
πλευρό στην Κουμουνδούρου... 

Το πολιτικό και το δημοσιογραφικό
κριτήριο της Τσαπανίδου
Επιχείρηση «αλλαγή ατζέντας» αναγνώρισε στην προβολή της κηδείας του τέως μονάρ-
χη από την κρατική τηλεόραση η Πόπη Τσαπανίδου, όπως ανέφερε σε συνέντευξή της.
Βέβαια, φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο η ΕΡΤ αλλά όλα τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια,
που είχαν όλο το δημοσιογραφικό τους επιτελείο στο «πόδι» για την κάλυψη της κηδείας
του Κωνσταντίνου. Όχι -προφανώς- για να αλλάξουν την ατζέντα, αλλά γιατί «πουλάει».
Αντίστοιχα ήταν τα πράγματα και στις ιστοσελίδες, κάποιες εκ των οποίων έπαιζαν σχε-
δόν… μονοθεματικά τα της κηδείας. Ας πούμε ότι το πολιτικό κριτήριο είναι υποκειμενι-
κό. Το δημοσιογραφικό όμως είναι κάπως πιο αντικειμενικό. Οπότε μάλλον άστοχη η
εκτίμηση της Πόπης περί αλλαγής ατζέντας… 

Ενισχύονται οι αμυντικές
σχέσεις Ιράν και Ρωσίας, κα-
θώς το τελευταίο διάστημα
προχωρούν συνεργασίες και
στον τομέα της αμυντικής βιο-
μηχανίας. Το Ιράν έστειλε
πρόσφατα πυρομαχικά τύπου
Shahed-136 στη Ρωσία, τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν
στον πόλεμο με την Ουκρανία,
στοχεύοντας ουκρανικές πό-
λεις. Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία
ενισχύει τον αμυντικό εξοπλι-
σμό του Ιράν. Επίσης, σύμφω-
να με πληροφορίες, τα πολε-
μικά αεροσκάφη Su-35, που
κατασκεύαζε η Ρωσία για την
αιγυπτιακή πολεμική αεροπο-
ρία, οριστικοποιήθηκε ότι
αποστέλλονται στο Ιράν, όπου
θα τα παραλάβει εντός των
επόμενων τριών μηνών. Η Αί-
γυπτος, η οποία παρήγγειλε
πρόσφατα τα 24 μαχητικά αε-
ροσκάφη Su-35 από τη Ρωσία,
αρνήθηκε τελικά να τα παρα-
λάβει λόγω της συνεχούς πίε-
σης των ΗΠΑ. Η παράδοση των
ρωσικών αεροσκαφών στο
Ιράν προγραμματίζεται να γί-
νει μέσα τον Μάρτιο του 2023.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το «παρουσιολόγιο» 
και τα αυτογκόλ 

Στην ιστοσελίδα της κομματικής εφη-
μερίδας του ΣΥΡΙΖΑ κρατήθηκε «πα-
ρουσιολόγιο» βουλευτών της ΝΔ που
πήγαν στην κηδεία του τέως βασιλιά
Κωνσταντίνου, οι οποίοι «στολίστηκαν»
με τους ανάλογους χαρακτηρισμούς και
συμπεράσματα. Τελικά πήγαν... κουβά
τα παιδιά της Κουμουνδούρου που έλε-
γαν ότι θα μεταβούν τα τρία τέταρτα των
βουλευτών της ΝΔ… 

Πέφτουν οι μάσκες 
για Ράμμο και ΣΥΡΙΖΑ



Η
διαρροή από την κυβέρνηση
μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
του Δεκεμβρίου, η οποία ανέ-
φερε πως ο στρατηγός Κων-

σταντίνος Φλώρος θα συνεχίσει να βρί-
σκεται στην κορυφή της ηγεσίας των Ενό-
πλων Δυνάμεων για έναν ακόμη χρόνο,
δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς με το ΚΥ-
ΣΕΑ της Δευτέρας επιβεβαιώθηκε η πρό-
θεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρί-
ξει τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Ο στρατηγός Κ. Φλώρος εξέφρασε με
αφορμή την παράταση της θητείας του στην
ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας από το ΚΥΣΕΑ τη δέσμευσή του να
συνεχίσει απερίσπαστος την εκτέλεση των
καθηκόντων του «επ’ ωφελεία της πατρί-
δας και των Ενόπλων της Δυνάμεων». «Επ’
ευκαιρία της εξαιρετικά τιμητικής ανανέω-
σης της θητείας μου ως αρχηγού ΓΕΕΘΑ
και της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου,
ευχαριστώ τον κ. πρωθυπουργό, τον κ.
υπουργό Εθνικής Άμυνας και το ΚΥΣΕΑ.
Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας και της κυβέρνησης, συνεχίζω απερί-
σπαστος την εκτέλεση των καθηκόντων
μου που απορρέουν από την εκ του νόμου
αποστολή μου επ’ ωφελεία της πατρίδας
και των Ενόπλων της Δυνάμεων, όπως και
κατά την προηγούμενη τριετία», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετά την
ολοκλήρωση του Κυβερνητικού Συμβουλί-
ου Εθνικής Ασφάλειας.

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ομόφωνα την
επιλογή ως αρχηγού ΓΕΣ του αντιστρατή-
γου (ΠΖ) Άγγελου Χουδελούδη και την
επιλογή ως αρχηγού ΓΕΝ του αντιναυάρ-
χου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ. Θυμίζουμε ότι
ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστο-

κλής Μπουρολιάς, δεν κρίθηκε και παρα-
μένει στη θέση του. Στους απερχόμενους
αρχηγούς του ΓΕΣ και του ΓΕΝ, αντιστρά-
τηγο Χαράλαμπο Λαλούση και αντιναύαρ-
χο Στυλιανό Πετράκη, οι οποίοι προάγον-
ται στον βαθμό του στρατηγού και ναυάρ-

χου εα, απονέμεται ο επί τιμή τίτλος του
αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΝ αντίστοιχα.

Ο αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης
συμπλήρωσε τρία χρόνια στη νευραλγική
θέση του επικεφαλής του Πολεμικού Ναυ-
τικού, όπως και ο αντιστράτηγος Χαράλαμ-
πος Λαλούσης αντίστοιχα, ο οποίος κατά τη
διάρκεια της θητείας του κατάφερε να λύ-
σει προβλήματα ετών και συνέβαλε καθο-
ριστικά στην εξέλιξη του Στρατού Ξηράς.

O νέος αρχηγός ΓΕΝ
Πάντως, η επιλογή τού έως σήμερα

υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ αντιναυάρχου Ιωάννη
Δρυμούση ως νέου αρχηγού ΓΕΝ οδηγεί
στην αποστρατεία και τον αρχηγό Στόλου,
αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη.

Όσον αφορά τους νέους αρχηγούς ΓΕΣ
και ΓΕΝ, ο αντιστράτηγος Άγγελος Χουδε-
λούδης είχε αναλάβει από τον Μάρτιο του
2022 τα καθήκοντα του διοικητή 1ης Στρα-
τιάς και του έχει απονεμηθεί το σύνολο των
προβλεπόμενων παρασήμων, μεταλλίων
και διαμνημονεύσεων. Ο αντιναύαρχος
Ιωάννης Δρυμούσης έχει υπηρετήσει επί-
σης σε καίριες θέσεις και κατέχει όλα τα
προβλεπόμενα από τον βαθμό του μετάλλια
και διαμνημονεύσεις των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. Σήμερα έχει προγραμματι-
στεί ΣΑΓΕ, για τη συμπλήρωση των κενών
θέσεων των αντιστράτηγων, αντιναυάρχων.
Όπως προβλέπεται, θα ακολουθήσει ΚΥΣΕΑ
για την κάλυψη των θέσεων του αρχηγού
Στόλου και του διοικητή 1ης Στρατιάς.

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και 4ο χρόνο 
στην ηγεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
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Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού είχε ξεκινήσει
μια μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση και την
αύξηση των μέσων της Αεροπορίας Στρατού. Εκτός
από την προμήθεια των αμερικανικών ελικοπτέρων
πολλαπλής χρήσης Black Hawk που έχει πέσει δυ-
ναμικά στο τραπέζι και ήδη έχουν γίνει συζητήσεις και
παρουσιάσεις από εκπροσώπους της κατασκευάστριας
εταιρείας, φαίνεται ότι προχωράει και ένα ακόμα πολύ-
παθο πρόγραμμα στρατιωτικών ελικόπτερων.

Θυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του ’21 υπήρξε μια ιδιαίτερα
σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση των ελικοπτέρων τύπου
NH-90 με την υπογραφή της έκτης τροποποίησης της σύμ-
βασης που αφορά την προμήθειά τους στις ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την
απόκτηση των ακόμα έξι υπερσύγχρονων ελικοπτέρων.

Τον περασμένο Νοέμβριο παραλήφθηκε από την Αερο-
πορία Στρατού στα Μέγαρα το 15ο ελικόπτερο τύπου NH-
90, σύμφωνα με τη σύμβαση παράδοσης του προγράμμα-
τος παραλαβής των 20 συνολικά ελικοπτέρων τέτοιου τύ-
που. Από αυτά τα 16 είναι μεταφορικά και τα 4 που υπολεί-

πονται θα έχουν διαμόρφωση για διεξαγωγή ειδικών επι-
χειρήσεων. Τα τελευταία 5 ελικόπτερα NH-90 αναμένεται
να παραληφθούν έως το 2024.

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη προσπάθεια από
τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύ-
σεων σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΣ για να «κλεί-
σει» η διαπραγμάτευση που αφορά τη μετέπειτα υποστή-
ριξη των ελικοπτέρων, που είναι απαραίτητη για τη διαθε-
σιμότητα των ελικοπτέρων (FOS).

Τα ελικόπτερα ΝΗ-90 είναι τέταρτης γενιάς και διακρί-
νονται για την ταχύτητά τους, την ακτίνα δράσης τους και
τη μεταφορά προσωπικού, αλλά και ομάδων ειδικών επι-
χειρήσεων σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως βραχονησίδες
στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε περίπου 1,5
ώρα από την Αττική. Μπορούν να επιχειρούν τη νύχτα, με
δυσμενείς συνθήκες και με ασφάλεια για το μεταφερό-

μενο προσωπικό, καθότι διαθέτουν τελευταίας
γενιάς πιλοτήριο. Στη διαμόρφωση των ειδικών
επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού, μάλιστα,
το NH-90 ενσωματώνει ραντάρ καιρού, ολοκλη-
ρωμένο σύστημα νυχτερινής όρασης και σύστημα

προειδοποίησης προσέγγισης εμποδίων. Τα 4 πρώτα NH-
90 που παρέλαβε η Αεροπορία Στρατού, πάντως, ήταν Αρ-
χικής Επιχειρησιακής Ικανότητος, ήταν καθηλωμένα για
αρκετά χρόνια και αναμένεται να υποβληθούν σε τεχνι-
κές αλλαγές, έτσι ώστε να είναι λειτουργικά. 

Σημειώνεται ότι τα ελικόπτερα αυτά, πέραν άλλων επι-
χειρήσεων και αποστολών τους, χρησιμοποιούνται από
τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά κόρον για τις αεροδιακομιδές
επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ κυρίως από τη Βάση Υγειονομικών
Αποστολών (ΒΥΑ) της Σύρου, αλλά και από αλλού αν χρει-
αστεί. Μεγάλο βάρος των διακομιδών σηκώνουν παράλ-
ληλα και τα ελικόπτερα Chinook της Αεροπορίας Στρατού.
Ειδικά την περίοδο έξαρσης της νόσου Covid-19 στη χώ-
ρα μας, η συμβολή τους ήταν τεράστια για την αεροδιακο-
μιδή ασθενών από ακριτικές περιοχές και όχι μόνο.

«Ξεκολλάει» το πρόγραμμα 
των ελικοπτέρων ΝΗ-90

«Συνεχίζω απερίσπαστος 
την εκτέλεση  των καθηκόντων μου»

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

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Ο
ι εμμονές της Κουμουνδούρου και συνολικά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του
Α/ΓΕΕΘΑ μπορεί επί της ουσίας να πέφτουν στο
κενό, πλην όμως δημιουργούν σοβαρότατο εθνι-

κό ζήτημα για την πατρίδα μας, την ώρα μάλιστα που η επιθε-
τική ρητορική των Τούρκων βρίσκεται στο κόκκινο. 

Εδώ και μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ και τα Μέσα Ενημέρωσης που
πρόσκεινται στην Κουμουνδούρου επιχειρούν να εμφανί-
σουν τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο ως παρακολουθού-
μενο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είτε για θέμα-
τα που αφορούν το πόθεν έσχες του στρατηγού είτε για θέ-
ματα εθνικά, χωρίς βεβαίως να αναφέρουν συγκεκριμένα
ντοκουμέντα και αποδεικτικά στοιχεία. Πρόκειται, βεβαίως,
για μυθιστορηματικού τύπου αρθρογραφία, η οποία δεν δια-
φέρει σε τίποτα από τα fake news με τους μετανάστες στον
Έβρο, μυθεύματα που επίσης διακινούσαν τα κομματικά
media της Κουμουνδούρου και τα οποία υιοθετούσε πλή-
ρως ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Τα δημοσιεύματα με τη μικρή Μαρία που πέθανε από δάγ-
κωμα σκορπιού ήταν επίσης εντός γραμμής Ερντογάν και
παρά το γεγονός ότι ήταν ανυπόστατα και απολύτως ψευδή,
επέφεραν τεράστιο πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας,
υπηρετώντας προφανώς ανθελληνικά συμφέροντα. 

Ακριβώς το ίδιο επικίνδυνο παιχνίδι για την εθνική μας
ασφάλεια επιχειρούν κάποιοι να στήσουν και εναντίον του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, το οποίο έρχεται σε πλήρη ταύτιση με τα
ύπουλα παιχνίδια του καθεστώτος Ερντογάν. Βεβαίως, αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι η προσπάθεια «ανατροπής» του αρ-
χηγού ΓΕΕΘΑ σε αυτό το κρίσιμο γεωπολιτικά timing έπεσε
στο κενό, αφού τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης όσο και η κυβέρνηση συνολικά παρέμειναν ψύχραιμοι
και συμπαγείς και δεν μπήκαν, βεβαίως, στη λογική να πέ-
σουν στην παγίδα των διάφορων παράκεντρων τα οποία εξυ-
πηρετούν αλλότρια συμφέροντα και βρίσκονται σε αγαστή
συνεργασία (σε κοινή γραμμή) με τις επιδιώξεις της τουρκι-

κής ηγεσίας, που πολύ θα ήθελε να δει ρωγμές στην εθνική
μας ασφάλεια και στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Για την ιστορία θυμίζουμε ότι ο πρώτος άνθρωπος που
ενοχλήθηκε από την παρουσία του στρατηγού Φλώρου και
φρόντισε να το κάνει σαφές είναι ο Τούρκος υπουργός Άμυ-
νας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος έχει καταφερθεί με τα χειρότε-
ρα λόγια εναντίον του Έλληνα στρατηγού!

«Υπάρχει ένας αρχηγός Γενικού Επιτελείου που είναι πο-
λύ αγενής και έχει κάνει κάποιες ομιλίες πέρα από τα όρια
των καλών τρόπων. Θέλουν την Τουρκία από τα 1.950 μέτρα
μέχρι τα 10 χιλιόμετρα, παρά τα 40 χιλιάδες τετραγωνικά χι-
λιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τι είδους λογική είναι
αυτή; Όταν λέμε όχι σε αυτό, τότε λένε ότι κλιμακώνουμε την
ένταση. Η απειλητική γλώσσα είναι άχρηστη για εμάς», είχε
πει ο Ακάρ πριν από δύο χρόνια. 

Θυμίζουμε επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες, ανήμερα τα
Θεοφάνια, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι εξέ-
φρασε την οργή του για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κων-
σταντίνο Φλώρο, με αφορμή την επίσκεψή του σε νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου. Διεμήνυσε πως ό,τι λέει η Τουρκία θα το
κάνει και πως δεν λέει λόγια του αέρα. Η «οργή» του Οκτάι
αφορά φωτογραφία που δημοσίευσε πρόσφατα ο αρχηγός
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη σελίδα του στο
Facebook, από την επίσκεψη που πραγματοποίησε σε στρα-
τιωτικές μονάδες σε Ρόδο, Ψέριμο, Καλόλιμνο και Ψαρά στα
τέλη Δεκεμβρίου.

Στη γραμμή Ερντογάν

Στο κενό οι προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ 
να τρωθεί το κύρος του Α/ΓΕΕΘΑ και 
των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας 
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Κατρίνης για Φλώρο: 
«Αμείλικτα 
ερωτήματα 
για την κυβέρνηση»

Τη σκυτάλη της κριτικής προς την κυβέρ-
νηση πήρε ο επικεφαλής της ΚΟ Μιχάλης
Κατρίνης (φωτό). Μιλώντας στην ΕΡΤ, εστία-
σε το ενδιαφέρον του στα όσα είδαν το φως
της δημοσιότητας για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κ.
Φλώρο επισημαίνοντας με νόημα: «Κινού-
μαστε σε επικίνδυνες ατραπούς για τη δημο-
κρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα
σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως θα έπρεπε
να είναι η Ελλάδα το 2023.

Οι εξελίξεις εγείρουν μείζονα και αμείλι-
κτα για την κυβέρνηση ερωτήματα, παρά την
οργανωμένη και επίμονη προσπάθεια της
Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη,
προσωπικά, να συγκαλύψει και να συσκοτί-
σει αυτήν την υπόθεση. Αναπόφευκτα και
όσο θα περνάει ο καιρός, θα πληθαίνουν οι
αποκαλύψεις για το ποιοι ενορχήστρωσαν
και υλοποίησαν την παρακολούθηση των
πολιτικών τους αντιπάλων, καθώς και άλλων
προσώπων του δημόσιου βίου».

Από το στόχαστρο του κ. Κατρίνη, όπως
ήταν φυσικό, δεν ξέφυγαν οι «γαλάζιες» πα-
ρουσίες στην κηδεία του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου. Αφού εξέφρασε τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια στην οικογένειά του, «γιατί
υπέρτερη όλων είναι η ανθρώπινη διάστα-
ση» όπως είπε, κατηγόρησε τα στελέχη της
ΝΔ που παρευρέθηκαν στη Μητρόπολη για
την εξόδιο ακολουθία για ψηφοθηρία: «Αυ-
τή τη στιγμή, ωστόσο, κεντρικά στελέχη της
ΝΔ “ψαρεύουν σε θολά νερά”. Είναι σαφές
ότι υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ
που είτε έδωσαν το “παρών” στην κηδεία ή
έχουν κάνει δημόσιες τοποθετήσεις, απο-
καλώντας “βασιλέα” τον εκλιπόντα, αγωνι-
ούν να δείξουν σε μια μερίδα συντηρητικών
ψηφοφόρων ότι διατηρούν πολιτικές σχέ-
σεις με τον θεσμό της μοναρχίας, προσβλέ-
ποντας σε ψήφους που τρέφουν φιλοβασι-
λικά αισθήματα. Αυτό είναι λυπηρό για μια
παράταξη που έπαιξε ρόλο στην εκδίωξη
της μοναρχίας από τη χώρα». Και συμπλή-
ρωσε: «Το πολιτειακό ζήτημα έχει κλείσει
οριστικά και αμετάκλητα από το 1974. Το γε-
γονός ότι σήμερα δεν έχουμε μοναρχία στην
Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της λαϊκής ετυμη-
γορίας και απόφαση από το σύνολο, σχεδόν,
του πολιτικού συστήματος». 

Μ
ε αμείωτη ένταση ο Νίκος Αν-
δρουλάκης επιμένει σε έναν
διμέτωπο αγώνα κατά ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια να

κάνει όσο το δυνατόν πιο ευδιάκριτες τις δια-
χωριστικές γραμμές. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνει πλέον
να «πέσει τίποτα κάτω» και ανεβάζει καθη-
μερινά τους τόνους της κριτικής του, επιχει-
ρώντας με αυτόν τον τρόπο αφενός να καλύ-
ψει τον χαμένο χρόνο, αφετέρου να συσπει-
ρώσει το κομματικό του ακροατήριο, στους
κόλπους του οποίου το τελευταίο διάστημα
είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κλίμα σκε-
πτικισμού.  Από την άλλη πλευρά, βέβαια,
γεννιούνται ερωτήματα αναφορικά με την
τακτική υψηλών τόνων, για την ώρα που θα
αξιοποιήσει την τρίτη διερευνητική εντολή,
με τι επιχειρήματα θα γεφυρώσει τα πολιτικά
χάσματα που καλλιεργεί.  Στο μεταξύ, ενδει-
κτικό του κλίματος που επικρατεί είναι η δρι-
μεία κριτική που άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης
προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον
πρωθυπουργό μιλώντας σε εκδήλωση της
Τοπικής Οργάνωσης Χαλανδρίου. 

«Η ατάκα του κ. Μητσοτάκη για “σοσιαλ-
Καμμένους” τού επιστρέφεται με απόλυτο
τρόπο, γιατί ο Καμμένος ήταν πολιτικό παιδί
του πατέρα του και συνυπήρξαν επί δεκαε-

τίες στην ίδια Κοινοβουλευτική Ομάδα»,
σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας
ότι ο εν λόγω χαρακτηρισμός απευθύνθηκε
με αυθάδεια «στη δημοκρατική παράταξη
που με τον αγώνα της κράτησε την Ελλάδα
στη ζώνη του ευρώ, όταν ο κ. Μητσοτάκης το
έπαιζε αντιμνημονιακός μαζί με τον Καμμέ-
νο και τον ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα». 

«Πελατειακό κράτος»
Μάλιστα, βάζοντας για ακόμη μία φορά

στο ίδιο κάδρο τούς κ.κ. Μητσοτάκη, Τσίπρα,
αντέτεινε ότι και οι δυο τους κακοποίησαν το
νόημα των λέξεων «πρόοδος» και «σταθε-
ρότητα», υποστηρίζοντας πως «δεν είναι
πρόοδος ούτε τα ψευδοδημοψηφίσματα δι-
χασμού του ελληνικού λαού, ούτε τα ψέματα
που έγιναν αυταπάτες, ούτε οι… πολακικές
συμπεριφορές, ούτε το πελατειακό κράτος.
Δεν είναι σταθερότητα οι υποκλοπές. Δεν εί-
ναι σταθερότητα μια κεντρική πολιτική επι-
λογή, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αντί να
χρησιμοποιείται ως μοχλός ανάπτυξης και
σύγχρονων υποδομών να γίνεται ένα διευ-
ρυμένο ΕΣΠΑ και να αξιοποιείται με πελα-
τειακούς όρους από τη Νέα Δημοκρατία.
Έχουν κακοποιηθεί αυτές οι λέξεις από τον

κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα. Εμείς πρέπει
να τους δώσουμε νέο περιεχόμενο», προ-
σθέτοντας πως «πρόοδος είναι να έχεις ένα
ισχυρό κοινωνικό κράτος, που θα αγκαλιά-
σει όλους τους αδύναμους και τη μεσαία τά-
ξη. Πρόοδος είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ, μια
αξιόπιστη πρωτοβάθμια παιδεία. Είναι πρό-
οδος να ζει ο νέος με τη σύνταξη του παππού
αντί να έχουμε καλά αμειβόμενες νέες θέ-
σεις εργασίας;», διερωτήθηκε.

«Σταθερότητα»
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ηλεκτρισμέ-

νο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων:
«Θέλουμε μια Τουρκία με σταθερότητα, αλλά
θέλουμε πάνω από όλα σεβασμό του Διε-
θνούς Δικαίου… Δεν το παίξαμε “Πόντιος
Πιλάτος”, αλλά αντιθέτως στηρίξαμε όλες τις
μεγάλες συμφωνίες για να ενισχυθεί η απο-
τρεπτική μας δύναμη». 

Αναφερόμενος στις δηλώσεις κυβερνητι-
κών στελεχών σχετικά με την πώληση μαχη-
τικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ στην
Τουρκία, είπε απευθυνόμενος προσωπικά
στον πρωθυπουργό: «Θέλω να πω στον κ.
Μητσοτάκη ότι μπορεί με μια ομάδα ολιγαρ-
χών -που τον στηρίζουν- να βαφτίζουν μέσα
από τα media που ελέγχουν το κρέας ψάρι,
αλλά δεν μπορεί μέχρι προχθές να μας λένε
ότι συμφέρον της Ελλάδας είναι η Τουρκία
να μην πάρει τα F-16 και ξαφνικά να βγάζουν
“λαγούς” να μας πείσουν ότι είναι καλό η
Τουρκία να παραλάβει αμερικανικά F-16. Ε
όχι, πάει πολύ να παίζουν με επικοινωνια-
κούς όρους ακόμη και με αυτά τα πολύ σο-
βαρά θέματα». 

«Φουλ»… συσπείρωση

Η επιστροφή των ψηφοφόρων 
του ΠΑΣΟΚ στη βάση τους
αποτελεί τη βασική
προτεραιότητα 
του Νίκου Ανδρουλάκη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Σ
το σημερινό σημείωμα των tips της πολιτικής
επικοινωνίας, στο νούμερο 8, περιγράφεται το
βασικό προεκλογικό εργαλείο κάθε πολιτικού

κόμματος, το συνεκτικό του αφήγημα που έχει επιλέξει
να επικοινωνήσει στους πολίτες. Ο κύριος λόγος για τον
οποίο θέλει να ψηφιστεί. Αντίθετα, τα περισσότερα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης βασίζονται περισσότερο στη
φθορά του κυβερνώντος κόμματος παρά στις δικές
τους προτάσεις. Βασιζόμενη η αντιπολίτευση -με την
αξιωματική αντιπολίτευση να πρωταγωνιστεί- στη θεω-
ρία της εκμετάλλευσης του «ώριμου φρούτου» περιμέ-
νει να κερδίσει στις εκλογές!

Πολλάκις η αντιπολίτευση με βαρύγδουπες εκφρά-
σεις υποτιμά το έργο της κυβέρνησης και θεωρεί ως
«κοινωνικό αίτημα» την αποδρομή της, αδιαφορώντας
για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους
πολίτες. Επικαλείται αναλυτικά και συγκροτημένα προ-
γράμματα, τα οποία θα ανακοινώσει, αλλά μετά τις
εκλογές! Πιπιλίζει την καραμέλα της ελπίδας και της
αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου υποσχόμενη τα
πάντα σε όλους. Από δικαιοσύνη, δημοκρατία, κοινωνι-
κή ισότητα, αναδιανομή πλούτου ακόμη και μια νέα
μορφή λειτουργίας του κράτους. Όλα αυτά στα λόγια
χωρίς συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις.
Το 2023 θα είναι μια χρονιά πολιτικών αλλαγών, βου-
λευτικών και αυτοδιοικητικών. Το απαραίτητο επικοι-
νωνιακό όπλο για όλους όσοι θέλουν να ξεχωρίσουν, να
κερδίσουν γρήγορη αναγνωρισιμότητα και να εκλεγούν
είναι ο Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-

σθαι» με τα 33 + 1 tips για να καταγράψετε υψηλές επι-
κοινωνιακές επιδόσεις. Προμηθευτείτε τον!

1. Στην εποχή του πολιτικού marketing, στη διαμόρ-
φωση της εκλογικής προτίμησης των ψηφοφόρων δεν
αποκλείεται τίποτα, ούτε να οδηγηθούν οι πολίτες σε
ανεπανόρθωτα λάθη. 

2.Στην πολιτική -αντίθετα από τη ζωή- για να ανέλθει
κάποιος δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα τυπικά προ-
σόντα. Αρκούν συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, ακτιβισμός, ίσως ένα απλό πτυχίο και υπακοή στις
εντολές των κομματικά ανωτέρων.

3. Οι πολιτικοί αναλυτές γνωρίζουν τη διαφορά μετα-
ξύ των πολιτικών γεγονότων και της ανάλυσής τους, ιδι-
αίτερα όταν πρόκειται για αποτελέσματα ερευνών της
κοινής γνώμης. 

4. Όταν η δικαιοσύνη απονέμεται από το καφενείο
της γειτονιάς ή από το μεγάλο ιντερνετικό καφενείο, τό-
τε θα εκδίδονται αποφάσεις με βάση «το κοινό περί δι-
καίου αίσθημα». Ανισόρροπες και επικίνδυνες.

5. Όσο στην πολιτική θεωρείται η «άλλη» άποψη εξ
ορισμού λανθασμένη και επικίνδυνος όποιος την ορ-
θώνει, τότε η επικοινωνία των δύο πλευρών της κοινω-
νίας είναι ανύπαρκτη και δεν υπάρχει ελπίδα συνεργα-
σίας και πολιτικής ζύμωσης. 

6. «Άγνοια γνώσης» έχει η πλειονότητα των πολιτών
στο παραβάν κατά την επιλογή των υποψηφίων. Σταυ-
ρώνουν με την ίδια ευκολία ικανούς και ανίκανους με
μοναδικό γνώμονα την αναγνωρισιμότητα του υποψη-
φίου και τη βιασύνη να βγουν γρήγορα από το παραβάν! 

7. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, η ευθύνη είναι
πάντα προσωπική και ποτέ συλλογική. Ο εγκληματίας
είναι εγκληματίας, ο παράνομος είναι παράνομος, χω-
ρίς άλλες ταμπέλες και υποσημειώσεις. Η μικροπολιτι-
κή αξιοποίηση είναι «σημείο των καιρών»!

8. Το βασικό προεκλογικό εργαλείο ενός πολιτικού
κόμματος ή δημοτικής παράταξης είναι το συνεκτικό
αφήγημα που έχει επιλέξει να προβληθεί. Δεν κερδίζει
πάντα η αντιπολίτευση βασιζόμενη μόνο στη φθορά του
αντιπάλου, αλλά χρειάζονται και προτάσεις.

9. Για αρκετά πολιτικά κόμματα και δημοτικές παρα-
τάξεις το αφήγημα των επόμενων εκλογών θα είναι η
ελπίδα. Έρχεται ή ξαναέρχεται, αλλά... δύσκολα φθά-
νει. Μη βιαστείτε να βάλετε το χέρι σας στη φωτιά ούτε
να τους επιλέξετε από αυτό το σύνθημα. Κοσκινίστε την
ψήφο σας!

10. Αν το «πείραμα» με το καλάθι του νοικοκυριού
φέρει ψήφους, θα το μάθουμε στις εκλογές. Άλλωστε,
το μήνυμα «Δίπλα στον πολίτη» και στις ανάγκες του
προϋπήρχε του καλαθιού! 

11. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας κυβέρνησης είναι
να γεφυρώσει το χάσμα της εμπιστοσύνης των πολιτών
με το κράτος και αφορά όλους τους τομείς διοίκησης
και δικαιοσύνης.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι» 333+1 tips. Για πα-
ραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνή-
στε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή στα
τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Για κάποιους ήταν ο συνεχιστής του τελευταίου Πα-
λαιολόγου... Ο συνώνυμος εγγονός του θρυλικού
Κωνσταντίνου του έπους των βαλκανικών πολέμων

(που η μοίρα ή η σύμπτωση θέλησε να έχει και αυτός πεθά-
νει στις 11/1/23…). Το όμορφο βασιλόπουλο του μύθου, που
μετά από μισό περίπου αιώνα έδωσε στη χώρα τη χαρά χρυ-
σού ολυμπιακού μεταλλίου… Η λάμψη του θεσμού και των
ανακτόρων… Τα νιάτα τους… Κάποιες μνήμες… Κοκ.

Αντίθετα, βέβαια, για άλλους ήταν ο βραχύβιος άφρων
μονάρχης που στα ελάχιστα χρόνια της βασιλείας του -με
την εφεύρεση «κατεψυγμένων» πρωθυπουργών, τον
υποκινηθέντα με αθέμιτες μεθόδους κατατεμαχισμό του
πλειοψηφούντος κόμματος, τη μετακίνηση σε θέση κοι-
νοβουλευτικής πλειοψηφίας των ηττημένων των εκλογών
κοκ- και του βασιλικού θεσμού τα θεμέλια υπέσκαψε…
και την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος υπονόμευσε… και την πορεία προς το δικτατορικό
καθεστώς δρομολόγησε… Ακόμη περισσότερο «πέτυχε»
το 1965 να αναβιώσει τον μεσοπολεμικό Διχασμό των δύο
αστικών παρατάξεων, βασιλοφρόνων - παλιοδημοκρατι-
κών ή βενιζελογενών, που μετά τον Δεκέμβριο του 1944
εθεωρείτο οριστικά ξεπερασμένος (σε βαθμό που το 1946
στη συγκυβέρνηση Ντίνου Τσαλδάρη - Στυλιανού Γονατά
να μετέχουν ως υπουργοί, από κοινού με τον «δολοφόνο»
των πατεράδων τους, τα ίδια τα παιδιά των Έξι εκτελε-
σθέντων επί πρωθυπουργίας Γονατά το 1922…).

Επιπροσθέτως όλων αυτών -ως άτομο με νοημοσύνη
και ιστορική παιδεία όχι υψηλότερη του μετρίου- το 1967

δεν είχε τα αντανακλαστικά και την ευθυκρισία να αντιλη-
φθεί πως ευκολότερα εμποδίζεις την κατίσχυση ενός
πραξικοπήματος παρά το ανατρέπεις όταν έχει εγκαθι-
δρυθεί και εμπεδωθεί ως καθεστώς. Ενώ, βέβαια, αν αλη-
θεύουν -που τα προερχόμενα από το Αρχείο Καραμανλή
στοιχεία δείχνουν πως μάλλον αληθεύουν- τα προσφάτως
δημοσιοποιηθέντα περί εξυφανθείσης συνωμοσίας φιλο-
βασιλικών κύκλων τα πρώτα μεταδικτατορικά χρόνια
προς επανενθρόνιση του Κωνσταντίνου, η υστεροφημία
του επιδεινώνεται περαιτέρω…

Αν δε, πέραν των προσωπικών του πεπραγμένων, συνε-
κτιμηθεί πως ο θεσμός της μοναρχίας -ανεξαρτήτως επι-
μερισμού ευθυνών- δεν μπόρεσε στην Ελλάδα μετά το
1915 να προσφέρει τη διασφάλιση ενός πολιτειακού ρυθ-
μιστή «κατά φύση» τοποθετούμενου υπεράνω πολιτικών
παρατάξεων και κομμάτων, καθώς και υπεράνω των αντι-
παραθέσεών τους… Ενώ πλέον εδώ και χρόνια δεν υπάρ-
χει η βάση για εθνωφελή άσκηση της λεγόμενης «ανακτο-
ρικής διπλωματίας», δηλαδή την αξιοποίηση προς όφελος
της πατρίδας των συγγενικών δεσμών με άλλους εστεμ-
μένους, ικανούς να καθορίσουν ή, έστω, να επηρεάσουν
την εξωτερική πολιτική των δικών τους χωρών (χάρη στην
οποία το 1913 πήραμε την Καβάλα…).

Εύλογα συνάγεται πως στη χώρα μας η βασιλεία δεν
έχει μέλλον. Αυτό χωρίς να αμφισβητείται η αγάπη του
εκλιπόντος προς τη χώρα, η βοήθεια που έδωσε για την
ανάληψη από την Ελλάδα της οργάνωσης των Ολυμπια-
κών Αγώνων, αλλά και ότι -τουλάχιστον από ένα σημείο

και μετά, αν γίνουν δεκτά τα προσφάτως αναφερόμενα για
συνωμοσίες φιλοβασιλικών κύκλων κατά τα πρώτα χρό-
νια της Μεταπολίτευσης προς επαναφορά του στον θρό-
νο- δεν υπονόμευσε το δημοκρατικό πολίτευμα είτε με
αμφισβήτηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος
είτε με ίδρυση κόμματος νοσταλγών της Μοναρχίας, που
σε κάθε εκλογική αναμέτρηση θα λειτουργούσε ως παλ-
μογράφος της υγείας της Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Αν όμως δεν έχει μέλλον ο θεσμός, μέλλον έχει η…
μνήμη! Η οποία -σε συνδυασμό με την εκτίμηση τμήματος
της κοινωνίας, όχι μόνο δε της βασιλόφρονος παράταξης,
πως η ελληνική Πολιτεία τον αντιμετώπισε μεταθανάτια
με μικροψυχία και ιστορική εθελοτυφλία- είναι περίπου
σίγουρο πως θα επιφέρει εκλογική ζημία στο σήμερα κυ-
βερνών κόμμα. (Βέβαια, η αλήθεια είναι πως, με δεδομέ-
νη τη μικροψυχία της αντιπολίτευσης και τα αντιβασιλικά
αντανακλαστικά πολύ μεγάλου μέρους του λαού, η αντί-
θετη επιλογή θα είχε πάλι πολιτικό κόστος, μάλλον δε
ακόμη σημαντικότερο…)

Εν πάση περιπτώσει, για να ανακεφαλαιώσουμε, τη
στιγμή που η ελληνική γη υποδέχεται τον τελευταίο βασι-
λιά της. Την επομένη του θανάτου του Ελευθέριου Βενιζέ-
λου ο Γεώργιος Βλάχος έγραψε γι’ αυτόν: «Ο Θεός, πανά-
γαθος ως είναι εκ φύσεως και εξ επαγγέλματος, ας τον
αναπαύσει. Η Ελλάς θα προσπαθήσει κατόπιν και αυτή να
αναπαυθεί». Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί, πιστεύω, τό-
σο για τον μοναρχικό θεσμό στη χώρα μας όσο και για τον
τελευταίο εστεμμένο που τον ενσάρκωσε…

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής
Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών 
στο Πάντειο

Ένας βασιλιάς φεύγει, ποια μνήμη μένει;



Α
πό την κανονικότητα του 2008 μέχρι την κανονι-
κότητα του 2023 τίποτα δεν είναι το ίδιο, αλλά τί-
ποτα όμως. Τα συστήματα έχουν αλλάξει, η τε-

χνολογία, οι καταναλωτικές συνήθειες, η ψυχολογία του
κοινού, τα κανάλια διανομής, τα μέσα επικοινωνίας, τα
κριτήρια επιλογής, οι ανάγκες, οι κοινωνικές αντιδρά-
σεις, τα κόστη, οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και η λί-
στα δεν έχει τέλος.

ΑΑκόμα και η κουλτούρα ανθρώπων και οργανι-
σμών, η οποία θεωρητικά τουλάχιστον χρειάζεται
μεγάλα χρονικά διαστήματα για να αλλάξει, αλ-
λάζει πλέον σε πολύ μικρότερα διαστήματα.

Η ταχύτητα, δε, των αλλαγών είναι πλέον
αστρονομική. Για αυτό και είναι πλέον αυτονόητο
ότι βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την επιτυχία
και την υγιή ανάπτυξη, αλλά και για την επιβίωση
ακόμα, είναι η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής
στα καινούργια δεδομένα από ανθρώπους και
οργανισμούς.

Στην κρίση του 2010, πολλοί οργανισμοί για να
επιβιώσουν, αδυνάτισαν τον εαυτόν τους και από
πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και από
πλευράς συστημάτων και διαδικασιών. 

Όταν, δε, όλοι αποδέχτηκαν ότι αυτή η κρίση δεν θα
κράταγε ένα δυο χρόνια αλλά πολύ περισσότερο και λόγω
της πρωτοφανούς και απότομης πτώσης του κύκλου ερ-
γασιών, κάποιες αλλαγές έγιναν βίαια, χωρίς ψύχραιμο
σχεδιασμό, και αρκετές φορές με αποτελέσματα ολέθρια
και πολύ χειρότερα από τα αναμενόμενα.

Στέλεχος μεγάλης επιχείρησης του αυτοκινητιστικού
κλάδου τότε, είδα τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης να
μειώνεται κατά 80% σε μόλις δύο χρόνια. 

Όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί επιβίωσαν από τη
λαίλαπα της προηγούμενης δεκαετίας, έχουν μπροστά
τους τώρα το δίλημμα της επόμενης μέρας.

Το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν είναι
ό,τι έκαναν πριν από το 2008. Και αυτό γιατί προφανώς εί-
ναι όλες οι συνθήκες διαφορετικές.

Επιβεβλημένη είναι, λοιπόν, η αναδιοργάνωση επιχει-
ρήσεων και οργανισμών, ακόμα και οικογενειακών προ-
ϋπολογισμών.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να γίνουν σω-
στά και αποτελεσματικά οι απαιτούμενες ενέργειες προς
την αναδιοργάνωση:
•  Χρειάζεται η πλήρης ακτινογραφία του οργανισμού που
θα καταλήξει σε εκτενή διάγνωση και αξιολόγησή του.
Πλήρης εξέταση προϊόντων και υπηρεσιών από τη μία

πλευρά, αλλά και καταγραφή ανθρώπινων ρόλων, συστη-
μάτων και διαδικασιών από την άλλη.
• Επανεξέταση στόχων και στρατηγικών, λαμβάνοντας υπ’
όψιν το συνολικό περιβάλλον, έτσι ώστε το καράβι να πλέ-
ει προς τη σωστή κατεύθυνση και να αποφεύγει τις ξέρες.

Δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιώ το καράβι για παρά-
δειγμα. Όσο πιο μεγάλο είναι τόσο πιο αργά στρίβει και
τόσο πιο αργά αποφεύγει τα εμπόδια. Να σας θυμίσω ότι,

αν ο Τιτανικός είχε δει το παγόβουνο 1,5 μίλι
νωρίτερα, θα το είχε αποφύγει.

Έχοντας, λοιπόν, τη διάγνωση και αξιολό-
γηση του οργανισμού, καθώς και τους επι-
καιροποιημένους στόχους και στρατηγικές,
ένας οργανισμός πρέπει να κάνει τις απα-
ραίτητες προσθήκες ή αλλαγές σε ανθρώ-
πινο δυναμικό, σε συστήματα και σε εσωτε-
ρικές διαδικασίες. Το τελευταίο έχει να κά-
νει κυρίως με το ποιος παίρνει τις αποφά-
σεις, πότε τις παίρνει και γιατί.

Μια συνθήκη που πρέπει να τηρούν πάν-
τα αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία της
αναδιοργάνωσης είναι ότι δεν πρέπει να

προχωρήσουν μόνο με εσωτερικούς πόρους, αλλά με
συνεργασία στελεχών και εξωτερικών, ανεξάρτητων
συμβούλων.

Αλλιώς διατρέχουν τον κίνδυνο να παραλειφθούν
σκοπίμως σημαντικά κομμάτια της οργάνωσης, κυ-
ρίως για ίδια οφέλη. Γιατί δεν μπορεί ο κριτής να είναι
και κρινόμενος, και δεν μπορεί «ο Γιάννης να κερνάει,
και ο Γιάννης να πίνει» για να το πούμε και απλά λαϊκά.

Η συνολική διαδικασία είναι τόσο αναγκαία όσο
και δύσκολη, επίπονη, χρονοβόρα και μερικές φο-
ρές και επικίνδυνη. Ο Νικολό Μακιαβέλι το είπε ξε-
κάθαρα. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο, πιο επί-
πονο, πιο άβολο και πιο επικίνδυνο από το να αλλά-
ξεις τη ροή και την τάξη των πραγμάτων. Και αυτό
γιατί θα έχεις την αντίδραση αυτών που ωφελούνται
ή βολεύονται από την υπάρχουσα κατάσταση, ενώ
αυτοί που θα ωφεληθούν από τη μελλοντική δεν το
βλέπουν ακόμα».

Οι οργανισμοί είναι σαν τους ανθρώπους. Χρειάζον-
ται φροντίδα και διάγνωση και από αυτήν προκύπτουν
θεραπείες. Προκύπτουν απλές αντιβιώσεις, θεραπευ-
τικές αγωγές ή ενίοτε και χειρουργεία.

Η διαφορά μεταξύ των ανθρώπινων οργανισμών και
των επιχειρηματικών είναι ότι, αν γίνουν όλα σωστά, ο
επιχειρηματικός ασθενής αναρρώνει πάντα.
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Α υτό που μας καθορίζει δεν είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε
αλλά ο χρόνος που τις παίρνουμε… Όχι οι «εν θερμώ» αλλά οι
«εν ψυχρώ»! Και τώρα, σε λίγες μέρες (σχήμα λόγου ο χρονι-

κός προσδιορισμός), οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο κάθε πολι-
τικός αρχηγός που διεκδικεί το Μέγαρο Μαξίμου -αλλά και ο κάθε
ψηφοφόρος- θα πρέπει να είναι «εν ψυχρώ»… 

Ο πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν, έχει επιλέξει τη «μανα-
τζερίστικη» οδό, δηλαδή «χαρτί και μολύβι» και ήπιους τόνους.
Απόλυτα εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική (αυτή είναι η «κατάρα»
του κάθε ενοίκου του Μαξίμου) το μόνο που μπορεί να κάνει εί-
ναι… ταμείο, ενημερώνοντας τους «μετόχους» -στην προκειμένη
περίπτωση τους πολίτες- για ό,τι πέτυχε στα χρόνια της πρωθυ-
πουργίας του. Άλλωστε ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι και ο μό-
νος που -επί της ουσίας- λογοδοτεί.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επενδύσει -και
εδώ όπως όλα δείχνουν- στον δρόμο του φόβου, της πόλωσης και
του «όχι σε όλα» με μια σαφή ένδειξη ότι μέχρι τέλους θα εργαλει-
οποιήσει οποιοδήποτε κοινωνικό ή εθνικό θέμα, προκειμένου να

«αποδομήσει» τα όποια καλά του κυβερνητι-
κού έργου και να υπερτονίσει τον όποιο λάθος
χειρισμό. Και όπως έλεγαν και οι παλιότεροι, ο
κύριος Τσίπρας επικεντρώνεται στο δέντρο και
χάνει (και πάλι) το δάσος. «Στιγματισμένος»
από ένα κακό παρελθόν που περιλαμβάνει ένα
δημοψήφισμα «κωλοτούμπα», ένα -πιθανότα-
τα- άχρηστο μνημόνιο και εντέλει μια κατά
κράτος ήττα, όχι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
αλλά από τους Έλληνες ψηφοφόρους, προ-
σπαθεί με φθαρμένα υλικά (δεν είναι τυχαίο ότι
όσα χρόνια βρίσκεται στην αντιπολίτευση ούτε
ένα νέο πρόσωπο -πέραν της Πόπης Τσαπανί-

δου- δεν συντάχθηκε μαζί του) και με πολιτικές που θυμίζουν άλλες
δεκαετίες να επανακάμψει σε ένα εκλογικό σώμα που και πονηρε-
μένο είναι και -το σημαντικότερο- δεν ξεχνάει…

Από την άλλη πλευρά, ο «ντεμπιτάν» της πολιτικής και αρχηγός
ενός από τα ιστορικότερα κόμματα στην Ελλάδα Νίκος Ανδρουλά-
κης απλά δεν ξέρει με ποιους να πάει και ποιους να αφήσει (που λέ-
ει και το τραγούδι)! «Χαμένος στη μετάφραση» προς το παρόν πο-
ρεύεται στο… άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, κάτι που τον κάνει
ευάλωτο στο να άγεται και να φέρεται από τις παλιές «καραβάνες»
τόσο εντός όσο και εκτός κόμματος, καθιστώντας τον από «ρυθμι-
στή» σε… ουραγό, μια και ούτε ξεκάθαρος είναι ως προς τις «προτι-
μήσεις» του ούτε έχει κάτι να προτείνει εκτός από μεγάλες κουβέν-
τες του τύπου «ελάτε να αναστήσουμε το ΠΑΣΟΚ του Αντρέα».

Με αυτά τα δεδομένα και με «κρύο αίμα» εδώ, μπαίνει «το χαρτί
και το μολύβι». Το 2019 αμέσως μετά την εκλογή του, ο Κυρ. Μητσο-
τάκης δέχθηκε τα πυρά όλων, κάτι που ήταν απολύτως λογικό. Και
αυτά τα πυρά αφορούσαν πρωτίστως την οικονομική πολιτική που
θα ακολουθούσε η κυβέρνηση και περιελάμβανε έναν «μεσαίωνα»
με μειώσεις στα πάντα! Σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και ένας
Θεός ξέρει σε τι άλλο… Εις πείσμα των καιρών όμως, τίποτα από αυ-
τά δεν έγινε όσο και αν σύσσωμη η αντιπολίτευση προσπαθεί ακόμα
και σήμερα να κάνει «το άσπρο μαύρο».

Είναι άγνωστο τι θα αποφασίσει ο «κυρίαρχος λαός»… Όμως ένα
είναι βέβαιο: Η απόφαση που πρέπει να πάρει είναι πέρα και πάνω
από κόμματα και πρόσωπα. Είναι απλή αριθμητική, όπου ο κάθε
ένας θα πρέπει «εν ψυχρώ» να κάνει το προσωπικό του ταμείο, ώστε
να μη χρειαστεί στο -εγγύτατο- μέλλον να πει τη φράση των γονιών
του, «δεν μου κοβόταν το χέρι καλύτερα;»!

Εν ψυχρώ για να μην πούμε
«δεν μου κοβόταν 
το χέρι καλύτερα;»

του
Ίωνα
Παπαδάκη

Δημοσιογράφος

του
Κώστα 
Αγγελάκη

Aggelakis@pro-visions.gr

www.pro-visions.eu

Επιβεβλημένη 
η αναδιοργάνωση
των επιχειρήσεων 
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Ξ
εκίνησε χθες το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβε-
τίας, το οποίο θα ολοκληρώσει τις εργα-
σίες του την Παρασκευή. Όπως κάθε

χρόνο, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην
τεκμηριωμένη κριτική και τη συνωμοσιολογία.

Πολιτικοί και επιχειρηματίες αναμένεται να
απαγορεύσουν την ιδιοκτησία ιδιωτικών αυτοκι-
νήτων και επιπλέον θα ζητήσουν τη θανάτωση
των κατοικίδιων ζώων. Αν είναι δυνατόν! Μα φυ-
σικά αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι αληθινοί. Πρό-
κειται για παραπληροφόρηση, που κυκλοφορεί
ευρέως ανάμεσα στους οπαδούς των θεωριών
συνωμοσίας.

Ποιο μήνυμα… στέλνει
η «Μεγάλη Επαναφορά»

Για όλους αυτούς το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ, που ιδρύθηκε το 1971, έχει γίνει το άν-
θος του κακού. «Μεγάλοι οικονομικοί θεσμοί,
όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, γίνον-
ται δημοφιλείς χώροι προβολής για αφηγήσεις
συνωμοσίας, επειδή συγκεντρώνουν όλα τα είδη
των ανθρώπων που έχουν εξουσία και συναντών-
ται για να ανταλλάξουν ιδέες», λέει στο γερμανικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο ο πολιτικός επιστή-
μονας Γιαν Ράτι από το Κέντρο Παρακολούθησης,
Ανάλυσης και Στρατηγικής (CeMAS).

Το CeMAS ερευνά τάσεις ριζοσπαστικοποί-
ησης και ιστορίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο. Τέ-
τοιοι ισχυρισμοί έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς
από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού. Το
2020 ο ιδρυτής του WEF Κλάους Σβαμπ παρου-
σίασε την πρωτοβουλία «The Great Reset» (Με-
γάλη Επαναφορά) και το βιβλίο του με έναν σχε-
δόν ομώνυμο τίτλο. Σε αυτό βλέπει την πανδημία
ως μια ευκαιρία να γίνουν οι κοινωνίες και η παγ-
κόσμια οικονομία πιο δίκαιες, κοινωνικές και οι-
κολογικά πιο βιώσιμες.

Ωστόσο, η «Μεγάλη Επαναφορά» θεωρείται
από τους οπαδούς των θεωριών της συνωμοσίας
ως «ένα μήνυμα ότι ο κόσμος πρέπει να αλλάξει,
και μάλιστα στη βάση μιας συνωμοσίας ανθρώ-
πων που έχουν συγκεντρωθεί σε μια συνάντηση
όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ», λέει ο
πολιτικός επιστήμονας Ράτι. Σε αυτήν τη φαντα-
σία η πανδημία θεωρείται συχνά ότι δημιουργή-
θηκε σκόπιμα. Στις πεποιθήσεις ότι ο κόσμος
πρέπει αναγκαστικά να μεταμορφωθεί μπορούν
να ενταχθούν οι πιο διαφορετικοί ισχυρισμοί. Για
παράδειγμα, από μια έκκληση για συχνότερη
χρήση αυτοκινήτων μαζί με άλλους, γνωστή ως
Sharing Economy, προκύπτει το ψέμα ότι το WEF
θέλει να απαγορεύσει τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Στην ύπαρξη του logo του WEF στη στολή των
αστυνομικών της Ελβετίας οι συνωμότες βλέ-

πουν την απόδειξη ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ διατηρεί δική του αστυνομία όπως ένα
κράτος. «Τελικά, όλες οι αφηγήσεις συνωμοσίας
έχουν στόχο να κάνουν τους ανθρώπους να υπο-
φέρουν και υπονοούν ότι η ελίτ πρόκειται να
εφαρμόσει οτιδήποτε ενάντια στη θέληση του λα-
ού», αναφέρει ο Ράτι.

Η κοσμοθεωρία
του καλού και του κακού

Έτσι, η «Μεγάλη Επαναφορά» θεωρείται ως
μια επικαιροποίηση των υπαρχουσών ιδεολο-
γιών συνωμοσίας. Στο επίκεντρο της παραπληρο-
φόρησης βρίσκεται ιδιαίτερα ο Γερμανός ιδρυτής
του WEF Κλάους Σβαμπ. «Η προσωποποίηση
μιας θεωρίας συνωμοσίας εντάσσεται στην κο-
σμοθεωρία του καλού και του κακού», λέει η ψυ-
χολόγος Λότε Πούμερερ από το Ινστιτούτο Λάιμ-
πνιτς για τα Μέσα Ενημέρωσης Γνώσης στο Τίμ-
πινγκεν.

Ένας ψεύτικος λογαριασμός στο Twitter με το
όνομα του Σβαμπ, για παράδειγμα, ανακοίνωσε
ότι μόνο οι εμβολιασμένοι θα λάμβαναν δέματα
τροφίμων σε περίπτωση ελλείψεων. Μια ελεύθε-
ρα επινοημένη δήλωση. Άλλοτε ο πατέρας του
Σβαμπ λέγεται ότι ήταν έμπιστος του Αδόλφου
Χίτλερ, άλλοτε λέγεται ότι ο ίδιος ο οικονομολό-
γος ανήκει στην τραπεζική οικογένεια των Ρό-

τσιλντ. Ένα αντισημιτικό κρυπτογράφημα για
Εβραίους ηγέτες, που υποτίθεται ότι δρουν μυ-
στικά. Αλλά οι ασαφείς ιδέες μπορούν να έχουν
μερικές φορές πραγματικές συνέπειες. «Στην
έρευνα βλέπουμε ότι οι θεωρίες συνωμοσίας
οδηγούν σε μεγαλύτερη αμφισβήτηση της πολιτι-
κής», λέει η Πούμερε. «Οι οπαδοί της συνωμο-
σιολογίας εμπιστεύονται λιγότερο άλλους αν-
θρώπους και συμμορφώνονται λιγότερο με τις
κοινωνικές νόρμες. Και αυτό έχει συνέπειες για
την κοινωνική συνοχή».

Αλλά δεν σημαίνει ότι όλη η δυσαρέσκεια απέ-
ναντι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ισοδυ-
ναμεί απαραίτητα με μύθο. «Είναι σημαντικό να
κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις ιδεολογίες συ-
νωμοσίας και την κριτική», επισημαίνει ο πολιτι-
κός επιστήμονας Ράτι. 

«Η κριτική στους ηγέτες και τους ισχυρούς εί-
ναι σημαντική για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες.
Δεν πρέπει να μειώνει την πολυπλοκότητα των
γεγονότων σε τέτοιο βαθμό ώστε να πρόκειται τε-
λικά μόνο για μια συνωμοσία απέναντι στις ελίτ.
Υπάρχει ένα πυρήνας θεωριών συνωμοσίας που
λέει ότι οι πράξεις καθορίζονται πάντοτε από κα-
κόβουλες προθέσεις. Αυτό διαφέρει από την τεκ-
μηριωμένη κριτική που βασίζεται σε γεγονότα
και θέλει να επιφέρει αλλαγές», υποστηρίζει η
ψυχολόγος Λότε Πούμερερ.

Οι δημοφιλείς θεωρίες συνωμοσίας

Επιχειρηματίες, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και άλλοι ηγέτες  
της παγκόσμιας οικονομίας βρίσκονται στην ετήσια συνάντησή τους 
στην Ελβετία και οι ιστορίες... επιστημονικής φαντασίας οργιάζουν 

Μήπως έρχεται 
το τέλος
της παγκοσμιοποίησης;
Τόσες πολλές παγκόσμιες
κρίσεις έχει να βιώσει ο κό-
σμος εδώ και δεκαετίες, σύμ-
φωνα με έρευνα του WEF. Σε
σχετική έκθεση αναφέρονται,
μεταξύ άλλων, ο πληθωρι-
σμός, το κόστος ζωής, οι κοι-
νωνικές αναταραχές, οι γε-
ωοικονομικές αντιπαραθέ-
σεις, το χρέος, η υποχώρηση
της παγκοσμιοποίησης, η
ανάπτυξη δυνητικά επικίνδυ-
νων τεχνολογιών και ο κίνδυ-
νος πυρηνικού πολέμου.
Όπως κάθε χρόνο, το WEF
έχει προσκαλέσει περισσότε-
ρους από 1.200 εμπειρογνώ-
μονες, ηγέτες από την πολιτι-
κή και την επιχειρηματικότη-
τα να κατατάξουν τους παρά-
γοντες που θεωρούν ως τους
μεγαλύτερους κινδύνους, κα-
τά τη δική τους άποψη. Όλα
αυτά από τη Δευτέρα στην Κο-
λωνία κοντά στη Γενεύη, που
είναι και η κύρια έδρα του
Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ στο Νταβός. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΤΑΒΟΣ



Α
πό την κατάρρευση του Υπαρ-
κτού Σοσιαλισμού στα τέλη της
δεκαετίας του ’80, που οδήγη-
σε λίγα χρόνια αργότερα τη

Λευκορωσία στην ανεξαρτησία της, ο
ανερχόμενος τότε πολιτικός Αλεξάντερ
Λουκασένκο εξελέγη πρώτος πρόεδρος
της χώρας, με τον ίδιο να διακηρύττει από
την πρώτη κιόλας στιγμή ότι κύριο σημείο
της πολιτικής του αποτελεί η σύσφιγξη
των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε λοιπόν η
ανακοίνωση από το υπουργείο Άμυνας
της Λευκορωσίας ότι οι δύο χώρες ξεκί-
νησαν κοινά γυμνάσια. Διότι έχουν υπο-
γράψει μια σειρά από συμφωνίες συνερ-
γασίας με τη Μόσχα και, εν αντιθέσει με
τις περισσότερες χώρες του πρώην ανατο-
λικού μπλοκ που μετά την κατάρρευση
των καθεστώτων τους στράφηκαν προς τη
Δύση και τον φιλελευθερισμό, ο Λουκα-
σένκο προτίμησε να κρατήσει τη Λευκο-
ρωσία στην απομόνωση, διατηρώντας το
σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο, πάντα
υπό την κηδεμονία της Ρωσίας.

Επί ποδός
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα γυμνά-

σια πρόκειται να διαρκέσουν έως την 1η
Φεβρουαρίου, ενώ το Μινσκ υπογράμμισε
ότι είναι αμυντικής φύσης, εξηγώντας ότι
θα επικεντρωθούν σε αποστολές αναγνώ-
ρισης και αντιμετώπισης πιθανών επιθέ-
σεων. Τα γυμνάσια είναι «αποκλειστικά
αμυντικής φύσης», όπως επεσήμανε ο
Πάβελ Μουραβέικο, πρώτος αναπληρω-
τής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφα-
λείας της Λευκορωσίας. Το υπουργείο
Άμυνας της Λευκορωσίας σε ανάρτησή
του στο Telegram ανέφερε, επικαλούμενο
τον Μουραβέικο, ότι η κατάσταση στα νό-
τια σύνορα της χώρας με την Ουκρανία δεν
είναι πολύ ήρεμη. Ο Μουραβέικο κατήγ-

γειλε εξάλλου ότι η Ουκρανία «προκαλεί»
τη Λευκορωσία: «Είμαστε έτοιμοι για
οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια από
την πλευρά της Ουκρανίας». 

Είναι κοινό μυστικό ότι η Λευκορωσία
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργει-
ακή πολιτική της Ρωσίας, καθώς μέσω
των αγωγών της τροφοδοτεί με αργό πε-
τρέλαιο και αέριο την Ευρώπη. 

Ασφαλές πέρασμα
Η Μόσχα χρειάζεται τη Λευκορωσία,

πρώτον, για να διασφαλίσει ένα ασφαλές
πέρασμα προς το Καλίνινγκραντ, ρωσικό

έδαφος με πάνω από 30% πληθυσμό Λευ-
κορώσων, δεύτερον, για να διατηρήσει
ρωσικά στρατεύματα στο έδαφός της ως
ανάχωμα έναντι του ΝΑΤΟ και, τρίτον, για
να εγγυηθεί την ουδετερότητα του Μινσκ
«παγώνοντας» τις όποιες διαδικασίες έν-
ταξής του σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Η Ρωσία πάν-
τως αρνείται ότι ασκεί πιέσεις στον Λου-
κασένκο ώστε να αναλάβει η χώρα του πιο
ενεργό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η Λευκορωσία έχει πραγματοποιήσει
πολλά στρατιωτικά γυμνάσια τόσο μόνη
της όσο και σε συνεργασία με τη Ρωσία
μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

ΈΈρχεται άγριος
καναδικός χιονιάς
σε Ευρώπη
και Βόρεια Αφρική

Ραγδαία επιδείνωση του και-
ρού στην Ευρώπη αλλά και τη Βό-
ρεια Αφρική προβλέπεται τα επό-
μενα 24ωρα λόγω της εισβολής
ψυχρού αεροχειμάρρου από τον
Καναδά. Σύμφωνα με τα προγνω-
στικά στοιχεία του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών και του me-
teo.gr, πολύ ψυχρές αέριες μάζες
αναμένεται να καλύψουν κατά τη
διάρκεια της νέας εβδομάδας την
Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, κα-
θώς και τη Βορειοδυτική Αφρική,
προκαλώντας εκτεταμένες χιο-
νοπτώσεις. Κατά τόπους αναμέ-
νονται πολύ μεγάλα αθροιστικά
ύψη χιονιού, έως και πάνω από 2
μέτρα, ιδιαίτερα στις Άλπεις,
στους ορεινούς όγκους της Ιβηρι-
κής Χερσονήσου αλλά και στα
ορεινά των Δυτικών Βαλκανίων. Η
μεταφορά των ψυχρών αέριων
μαζών προς τις προαναφερθεί-
σες περιοχές ξεκίνησε χθες και
θα κορυφωθεί το διάστημα από
αύριο μέχρι το Σάββατο. Ενδει-
κτικό της έντασης της ψυχρής ει-
σβολής είναι το γεγονός ότι οι αέ-
ριες μάζες θα είναι κατά τόπους
10-12 βαθμούς ψυχρότερες από
τις κανονικές για την εποχή τιμές. 
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Στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας 
με  τη Λευκορωσία του «πιστού συντρόφου» Λουκασένκο

Αμυντικά γυμνάσια με επιθετικό
βλέμμα στην Ουκρανία...

Οι ελπίδες να εντοπιστούν επιζώντες από τη χειρότερη
αεροπορική τραγωδία των τελευταίων δεκαετιών στο Νε-
πάλ εξανεμίζονται. «Είναι απίθανο να υπάρχουν επιζών-
τες», δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του
Νεπάλ Τεκ Πρασάντ Ράι μετά τη συντριβή αεροσκάφους
με 72 επιβαίνοντες που ανήκε στη Yeti Airlines. Το αερο-
σκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο διεθνές
αεροδρόμιο Ποκάρα στην περιοχή Κάσκι του Νεπάλ. Σύμ-

φωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών
από το αεροπορικό δυστύχημα ανέρχεται στους 68. Ανα-
σύρθηκαν μάλιστα και τα δύο μαύρα κουτιά, ο αποτυπω-
τής συνομιλιών πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων
πτήσης, που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας. Ο
πρωθυπουργός του Νεπάλ κήρυξε χθες μέρα εθνικού
πένθους και η κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση επι-
τροπής για να διερευνήσει τα αίτια της καταστροφής. Το

Νεπάλ, όπου βρίσκονται τα 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά
του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ, έχει ρε-
κόρ αεροπορικών δυστυχημάτων. Τον Μάιο του 2022 και
οι 22 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Ινδών,
σκοτώθηκαν όταν το αεροπλάνο Tara συνετρίβη. Το 2016
και οι 23 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος της
ίδιας αεροπορικής εταιρείας, που εκτελούσε το ίδιο δρο-
μολόγιο, έπεσε μετά την απογείωση.

Εθνικό πένθος στο Νεπάλ και καμία ελπίδα για επιζώντες από την αεροπορική τραγωδία
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη
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«Δ
εν είναι αυτό το τέλος, πατέρα, θα
ζεις πάντα στη σκέψη μας και στην
καρδιά μας». Με αυτά τα λόγια και
μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνη-

σης, ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου, Παύλος, αποχαιρέτησε τον πατέρα
του εκφωνώντας τον μοναδικό επικήδειο λόγο
που ακούστηκε το πρωί της Δευτέρας (16/1)
στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. 

Ο Παύλος επέλεξε να απευθυνθεί άμεσα
στον εκλιπόντα πατέρα του: «Είναι οδυνηρή αυ-
τή η ημέρα αποχωρισμού για την αγαπημένη
σου βασίλισσα και μητέρα μας, για εμάς τα παι-
διά και τα εγγόνια σου. Για όλους όσους ήρθαν
σήμερα να σε αποχαιρετήσουν για τελευταία
φορά αλλά και για όλους που τιμούν τη μνήμη
σου και ήταν αδύνατον να είναι σήμερα μαζί
σου. Όμως δεν είναι αυτό το τέλος, πατέρα, θα
ζεις πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.
Όπως συμβαίνει σε κάθε ελληνική οικογένεια

που χάνει ό,τι πιο αγαπητό και ό,τι πιο πολύτιμο
έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του». 

«Η παρακαταθήκη που άφησες...»
Και ο Παύλος συνέχισε: «Η παρακαταθήκη

του παππού μας προς εσένα που δέσμευσε
εμένα, τα αδέρφια μου, τα εγγόνια σου, αγαπη-
τέ πατέρα, είναι σύμβολο τιμής, ένας ιερός κα-
νόνας συμπεριφοράς για εμάς, τον τίμησες εσύ
σε όλη σου τη ζωή. Δόξασες τη χώρα με το χρυ-
σό μετάλλιό σου σαν Ολυμπιονίκης το 1960.
Έφερες τιμή στη γαλανόλευκη σημαία μας και
την πατρίδα μας». Αναφερόμενος στα χρόνια
της βασιλείας, ο πρωτότοκος γιος του Κων-

σταντίνου τόνισε ότι «ήταν μια δύσκολη εποχή,
πατέρα, όταν ανέβηκες στον θρόνο, σκληρότα-
τες συγκρούσεις, πάθη αβυσσαλέα και το απο-
τέλεσμα είναι κάτι που δεν το θέλησε κανείς.
Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος
και αναζήτησες τρόπο ανατροπής των πραξικο-
πηματιών. Η προσπάθειά σου απέτυχε, όμως,
δεν ήθελες μένοντας στην Ελλάδα να γίνεις η
αιτία μιας νέας αιματοχυσίας. Εμείς, τα παιδιά
σου, τα εγγόνια σου, θα προσφέρουμε πάντα
στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Η ισχύς της πατρί-
δας είναι η αγάπη του Έλληνα για αυτή. Καλό
ταξίδι».

Ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμμένος
και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
εκπροσώπησαν εκ του θεσμικού τους ρόλου

την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό στην
εξόδιο ακολουθία του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. 

Το «παρών» έδωσε, με τον θεσμικό του ρόλο
ως περιφερειάρχης Αττικής, και ο Γιώργος Πα-
τούλης. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστη ακόμη
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης συνο-
δευόμενος από τη σύζυγό του, ενώ εντός της
Ιεράς Μητρόπολης βρέθηκαν ακόμη οι βουλευ-
τές κ.κ. Σαμαράς, Χρυσομάλλης, Μαντάς, Βαρ-
τζόπουλος και Κουμουτσάκος, καθώς και η ευ-
ρωβουλευτής κ. Ασημακοπούλου. Τέλος, το
«παρών» έδωσε και η Ευγενία Μανωλίδου, ως
σύζυγος του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γε-
ωργιάδη, ο οποίος απουσιάζει σε επαγγελματι-
κό ταξίδι στο εξωτερικό. 

Η «δέσμευση»
του Παύλου
και οι πολιτικές
παρουσίες

Τι είπε ο πρωτότοκος γιος του τέως στον επικήδειο λόγο του

Παρά το τσουχτερό κρύο και το πολύ πρωινό της ώρας, δεκά-
δες άτομα ήδη συγκεντρωμένα από τις 06.00 έξω από το πα-
ρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών περί-
μεναν να πουν το «ύστατο χαίρε» στον τέως βασιλιά Κωνσταντί-
νο. Η σορός του έκπτωτου μονάρχη έφτασε ακρι-
βώς στην προβλεπομένη ώρα και γρήγορα το συγ-
κεντρωμένο πλήθος ξεπέρασε τα 500 άτομα, με
την ουρά να φτάνει μέχρι την πλατεία Μοναστηρα-
κίου. Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκαν και Μανιάτες
με παραδοσιακές στολές και λάβαρα από τον τόπο
τους, θέλοντας έτσι να τιμήσουν τη μνήμη του
εκλιπόντος τέως βασιλιά. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, αν και ο αρχικός προγραμματισμός προέβλε-
πε ότι η σορός θα παρέμενε στο παρεκκλήσι μέχρι
τις 10.00 το πρωί, λόγω του κόσμου που έσπευσε,
δόθηκε παράταση μίας ώρας (σ.σ.: μέχρι τις 11.00 το πρωί), ενώ
πάρα πολλοί ήταν αυτοί που δεν πρόλαβαν να αποχαιρετήσουν
τον έκπτωτο μονάρχη παρά το γεγονός ότι περίμεναν υπομονε-
τικά επί ώρες. 

Η πιο ηχηρή πολιτική παρουσία στο παρεκκλήσι του Αγίου

Ελευθερίου ήταν αυτή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σα-
μαρά, ο οποίος έφτασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Γε-
ωργία περί τις 09.30, με τον Μεσσήνιο πολιτικό να χαιρετίζει τη
σορό αλλά να μην προσκυνά. Το «ύστατο χαίρε» στον τέως βα-

σιλιά Κωνσταντίνο είπαν ακόμα οι βουλευτές
Γιώργος Κουμουτσάκος, Δημήτρης Βαρτζόπου-
λος, Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, Περικλής Μαντάς
και Κωνσταντίνος Μπογδάνος, αλλά και οι πρώην
βουλευτές Νίκος Νικολόπουλος, Δημήτρης Καμ-
μένος και Γιώργος Καλαντζής. Στο παρεκκλήσι
της Μητρόπολης Αθηνών βρέθηκε και η ευρω-
βουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, την
οποία είχε βαφτίσει ο έκπτωτος μονάρχης και εί-
χαν αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση όλα αυτά τα χρό-
νια. Το «παρών» έδωσε τέλος και ο πολιτευτής

Φαήλος Κρανιδιώτης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παρουσία
των απλών πολιτών κάποιες στιγμές έγινε ιδιαίτερα δυναμική
με χειροκροτήματα, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που κρατούσαν ένα
λουλούδι για να το αφήσουν δίπλα στο φέρετρο.

Παπ.

Πλήθος κόσμου και ηχηρά ονόματα στο «λαϊκό προσκύνημα»

Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία

Ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης 
με τη σύζυγό του

Η ευρωβουλευτής 
της ΝΔ Άννα Μισέλ
Ασημακοπούλου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Π. Πικραμμένος
με την υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη

papadkos@gmail.com

του  
Κώστα 
Παπαδόπουλου
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Μ
ε το γεύμα που παρατέθηκε σε
περίπου 250 υψηλούς προ-
σκεκλημένους στο ξενοδο-
χείο «Μεγάλη Βρεταννία» νω-

ρίς το απόγευμα της Δευτέρας ολοκληρώ-
θηκε το τελετουργικό της κηδείας του τέως
βασιλιά Κωνσταντίνου. Μια μέρα με έντονη
συναισθηματική φόρτιση για τους οικείους
του αλλά και τα πρόσωπα που η οικογένεια
του έκπτωτου μονάρχη επέλεξε να είναι δί-
πλα της σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Από τα ξημερώματα, πολύ πριν πέσει το
πρώτο φως της μέρας, το κέντρο της Αθή-
νας και η περιοχή γύρω από τα πρώην βα-
σιλικά κτήματα στο Τατόι θύμιζαν «φρού-
ριο». Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί,
ένστολοι και με πολιτικά, βρέθηκαν στους
δρόμους για να εφαρμόσουν το σχέδιο
ασφαλείας που είχε εκπονηθεί, καθώς
μπορεί ο Κωνσταντίνος να κηδεύτηκε ως
ιδιώτης, ωστόσο στην πρωτεύουσα για το
«ύστατο χαίρε» συνέρευσαν δεκάδες μέλη
βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Η σορός
του τέως βασιλιά ξεκίνησε από το Α’ Νε-
κροταφείο λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα
και έφθασε στις 5.45 στο παρεκκλήσι του
Αγίου Ελευθερίου δίπλα στην Ιερά Μητρό-
πολη Αθηνών. Εκεί περίμεναν από νωρίς
δεκάδες απλοί πολίτες, οι οποίοι αυξάνον-
ταν γεωμετρικά, καθώς προχωρούσε η
ώρα, με την οικογένεια να αποφασίζει πα-
ράταση μιας ώρας σε αυτό το άτυπο «λαϊκό
προσκύνημα», όπου έδωσαν το «παρών»
και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερή-
σει κατά περίπου 30-35 λεπτά η εξόδιος
ακολουθία, προεξάρχοντος του Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώ-
νυμου, ενώ συμμετείχαν και οι 12 συνοδικοί
αρχιερείς - μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνό-
δου. Εντός του Μητροπολιτικού Ναού βρέ-
θηκαν η οικογένεια του τέως βασιλιά και οι
περίπου 190 επίσημοι προσκεκλημένοι της,
με τους εκπροσώπους από 11 βασιλικούς
οίκους της Ευρώπης (συν το πριγκιπάτο του
Μονακό) να δίνουν ξεχωριστή νότα. 

Οι ξεχωριστές παρουσίες
Αξίζει να σημειώσουμε πως όλα έγιναν

βάσει πρωτοκόλλου, με τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο να βρίσκεται στην Ωραία Πύλη

και δίπλα του, δεξιά και αριστερά, χωρι-
σμένοι οι συνοδικοί μητροπολίτες. Αμέσως
μετά είχε τοποθετηθεί η χορωδία του ναού
και μπροστά από τον Δεσποτικό Θρόνο
βρέθηκε η οικογένεια του εκλιπόντος και
συγκεκριμένα η σύζυγός του Άννα Μαρία,
τα παιδιά τους, οι αδερφές του Κωνσταντί-
νου, η βασιλομήτωρ της Ισπανίας Σοφία και
η Ειρήνη.

Αριστερά από την οικογένεια βρέθηκαν
οι εν ενεργεία αρχηγοί κρατών, δηλαδή τα
βασιλικά ζεύγη της Ισπανίας, της Ολλαν-
δίας, της Σουηδίας, η βασίλισσα της Δα-
νίας, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό
και ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου,
ενώ πίσω τους ήταν οι πρώην βασιλείς και
ακολούθως οι διάδοχοι των θρόνων. Στη
λίστα με τους υψηλούς προσκεκλημένους
ήταν και περίπου 60 Έλληνες, οι οποίοι
υπήρξαν στενοί φίλοι, πρώην συμμαθητές
του τέως βασιλιά, επιχειρηματίες και πολι-
τικοί, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκ-
προσωπήθηκε από τον μητροπολίτη Λαο-
δικείας Θεοδώρητο. Ξεχωριστές παρου-

σίες, αυτές της Μαριάννας Βαρδινογιάννη,
του εφοπλιστή Νικόλαου Τσάκου, του ποι-
νικολόγου Αλέξανδρου Λυκουρέζου, του
επιχειρηματία Μιχάλη Χανδρή κ.ά. 

Η ταφή στα πρώην
βασιλικά κτήματα

Γύρω στις 13.45 ξεκίνησε από το κέντρο
της Αθήνας η πομπή με τη σορό του τέως

βασιλιά προς τα πρώην βασιλικά κτήματα
στο Τατόι, με την Τροχαία να πραγματοποιεί
προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας προ-
κειμένου να φτάσουν γρήγορα και με
ασφάλεια τα δεκάδες οχήματα με τους επί-
σημους προσκεκλημένους. Έξω από τα
πρώην βασιλικά κτήματα αρκετοί απλοί
πολίτες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας,
βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Κων-
σταντίνο, ενώ τους επετράπη να προσεγγί-
σουν πεζή τον χώρο της ταφής. Στο φέρε-
τρό του είχαν τοποθετηθεί μία σημαία με
τον θυρεό του οίκου των Γλύξμπουργκ, κα-
θώς επίσης και μαξιλαράκια με τα παράση-
μά του, ενώ τη σορό μετέφεραν στον Ιερό
Ναό της Αναστάσεως οι γιοι και οι εγγονοί
του εκλιπόντος. Η ταφή στο Τατόι, δίπλα
στους προγόνους του, ολοκληρώθηκε λίγο
μετά τις 16.00 το απόγευμα, ενώ ΜΜΕ απ’
όλο τον πλανήτη κάλυψαν από νωρίς το
πρωί την κηδεία του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου, με την οποία κλείνει και σε επί-
πεδο προσώπων ένα κεφάλαιο της σύγ-
χρονης πολιτικής Ιστορίας του τόπου.

papadkos@gmail.com

του  
Κώστα 
Παπαδόπουλου

Στο Τατόι η τελευταία πράξη...

Όλα όσα έγιναν στην κηδεία
του Κωνσταντίνου - Πάνω από
1.000 αστυνομικοί συμμετείχαν

στο σχέδιο ασφαλείας 
της τελετής
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Γ
ια πρώτη φορά βρέθηκαν τόσο πολ-

λοί «γαλαζοαίματοι» στην Αθήνα.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία

του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, αλλά και στο

τρισάγιο που εψάλη στο κοιμητήριο του Ιερού

Ναού της Αναστάσεως και στην ταφή του δί-

πλα στους προγόνους του στο Τατόι έδωσαν

εκπρόσωποι από 11 βασιλικούς οίκους της Ευ-

ρώπης (σ.σ.: συν το πριγκιπάτο του Μονακό). 

Τη Μεγάλη Βρετανία και τον βασιλιά Κάρο-

λο εκπροσώπησε η αδερφή του πριγκίπισσα

Άννα, κόρη της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισά-

βετ, ενώ τελικά -παρά τη φημολογία που ανα-

πτύχθηκε έντονα- δεν παρευρέθηκε ο διάδο-

χος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουί-

λιαμ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι

αυτό έγινε καθότι κηδεύτηκε ως ιδιώτης και η

παρουσία του θα ήταν εκτός πρωτοκόλλου.

Από τους εν ενεργεία μονάρχες παρευρέθη ο

βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με τη σύζυγό

του βασίλισσα Λετίθια, η βασιλομήτωρ και

αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Σο-

φία, με τον σύζυγό της Χουάν Κάρλος, καθώς

επίσης η αδελφή της Ειρήνη, όπως και οι πριγ-

κίπισσες Έλενα και Κριστίνα, κόρες του Χουάν

Κάρλος και της Σοφίας.

Από τη Δανία παρούσα ήταν η βασίλισσα

Μαργκέτε, ο γιος της και διάδοχος πρίγκιπας

Φρέντερικ και η πριγκίπισσα Βενεδίκτη (σ.σ.:

αδελφή της βασίλισσας της Δανίας και της Άν-

νας Μαρίας). 

Ξεχωριστή παρουσία αυτή του βασιλιά της

Σουηδίας Κάρολου Γουσταύου συνοδεία της

βασίλισσας Σίλβια, ενώ από τη Νορβηγία το

«παρών» έδωσαν ο πρίγκιπας Χάακον και η

σύζυγός του πριγκίπισσα Μέτε Μαρίν. Από

το Λουξεμβούργο στην Αθήνα βρέθηκε ο

μέγας δούκας Ερρίκος, ενώ το «ύστατο χαί-

ρε» είπε και ο βασιλιάς της Ολλανδίας Βίλεμ

Αλεξάντερ, με τη σύζυγό του Μαξίμα, και η

βασιλομήτωρ, πριγκίπισσα Βεατρίκη. Εκ μέ-

ρους του βελγικού οίκου παρευρίσκονταν ο

βασιλιάς Φίλιππος και η σύζυγός του βασί-

λισσα Ματθίλδη, ενώ από το Μονακό ο πρίγ-

κιπας Αλβέρτος. 

Από τον οίκο της Σερβίας στην Αθήνα για

την κηδεία του έκπτωτου μονάρχη ήρθαν οι

πρώην βασιλείς Αικατερίνη και Αλέξανδρος,

από τη Ρωσία η μεγάλη δούκισσα Μαρία Βλα-

διμίροβνα, από τη Ρουμανία ο πρώην πρίγκι-

πας Ράντου και, τέλος, η πρώην βασίλισσα της

Ιορδανίας Νουρ με την κόρη της.

Σύσσωμη η οικογένεια με τα πέντε
παιδιά και τα εννέα εγγόνια του

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι από την πρώτη

στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος του τέως

βασιλιά Κωνσταντίνου, στην Αθήνα βρέθηκαν

τα πέντε παιδιά του (σ.σ.: Αλεξία, Παύλος, Νι-

κόλαος, Θεοδώρα και Φίλιππος) αλλά και τα

εννέα εγγόνια του, προκειμένου να συμπαρα-

σταθούν στη μητέρα και γιαγιά τους Άννα Μα-

ρία, η οποία τόσο κατά την εξόδιο ακολουθία

όσο και κατά την ταφή στο Τατόι έσπασε από

τον ανείπωτο πόνο για τον χαμό του συζύγου

της, με τον οποίον πορεύτηκαν μαζί για σχε-

δόν έξι δεκαετίες.

Ποιοι «γαλαζοαίματοι» είπαν
το «ύστατο χαίρε» στον τέως

Εκπρόσωποι από 11 βασιλικούς οίκους της Ευρώπης συν το πριγκιπάτο του Μονακό 
έδωσαν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Από αριστερά
η βασίλισσα
και ο βασιλιάς
της Ισπανίας
Λετίθια και
Φελίπε, με 
τη βασίλισσα
και τον
βασιλιά 
του Βελγίου
Ματθίλδη 
και Φίλιππο

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος 
και η βασιλομήτωρ Σοφία με την οικογένειά τους

Η βασίλισσα και ο βασιλιάς 
της Ολλανδίας Σοφία και Βίλεμ Αλεξάντερ Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό

Η μεγάλη
δούκισσα 
της Ρωσίας
Μαρία
Βλαδιμίροβνα

H πριγκίπισσα
Άννα 
της Μεγάλης
Βρετανίας

Η πριγκίπισσα
Βεατρίκη
της Ολλανδίας

O διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας Χάακον
με τη σύζυγό του Μέτε Μαρίν

Ο δούκας Ερρίκος του Λουξεμβούργου 
και η σύζυγός του

Η βασίλισσα και ο βασιλιάς της Σουηδίας 
Σίλβια και Κάρολος Γουσταύος

Από αριστερά ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της
Σερβίας Αλέξανδρος και Αικατερίνη, η πρώην
βασίλισσα της Ιορδανίας Νουρ και η κόρη της
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Ισόβια στη μάνα 
για τη δολοφονία
του 7χρονου Ανδρέα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστη-
κε η 30χρονη μητέρα για τη δολο-
φονία του 7χρονου Ανδρέα. Αν και ο
εισαγγελέας ζήτησε να της επιβλη-
θεί ποινή κάθειρξης 15 ετών, στην
αγόρευσή του αναφέρθηκε στα όσα
φρικώδη βίωσε ο μικρός Ανδρέας
στα χέρια του πατριού του, με τη γυ-
ναίκα που τον έφερε στον κόσμο να
αδιαφορεί πλήρως.

«Είναι σκληρό να προσπαθήσει
κάποιος να μπει στη θέση ενός
7χρονου που έχει καταδικαστεί να
ζήσει σε ένα περιβάλλον που το
κακοποιεί συστηματικά και αδια-
φορεί η γυναίκα που το έφερε στον
κόσμο. Μια απίστευτη αδιαφορία.
Επικαλείται ότι φοβόταν, ότι έπαιρ-
νε ναρκωτικά που δεν αποδεικνύε-
ται. Έχει μια πλήρη αδιαφορία και
αναισθησία για την τύχη των παι-
διών της. Έχει εθισμό με τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια, μπλέκει με
τους λάθους ανθρώπους. Όταν
βλέπεις έναν άνθρωπο βίαιο, σαδι-
στή, να βασανίζει τα παιδιά σου,
οφείλεις να αντιδράσεις.  Αυτή
όμως έχει μια ψυχρότητα και μια
έλλειψη συναίσθησης του ρόλου
της ως μάνα. Ακόμα και αν δεχτού-
με ότι δεν ήταν αυτή βίαιη, πώς γί-
νεται να μην έχει τη στοιχειώδη αν-
τίδραση», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο εισαγγελέας στην αγόρευσή
του και πρόσθεσε: «Η κατηγορού-
μενη επί τρεις μέρες βλέπει το παι-
δί να δέχεται μια απάνθρωπη τιμω-
ρία. Ξέροντας ότι δεν έχει φάει και
ότι του έχει κλείσει το στόμα ο σύν-
τροφός της, δεν κάνει τίποτα. Όταν
έφτασε η κατάσταση στο απροχώ-
ρητο και το παιδί έπεσε, ο σύντρο-
φος της έδωσε εντολή να φύγει και
θα το τακτοποιήσει. Τι θα τακτοποι-
ήσει; Αν δεν το ήξερε, θα είχε αγα-
νακτήσει και θα είχε πάει κατευ-
θείαν στην αστυνομία», σημείωσε
ο εισαγγελέας και ζήτησε την ενο-
χή της.

Σ
οκ προκαλούν τα νέα συγκλονιστικά
στοιχεία για την υπόθεση του 15χρο-
νου μαθητή από τη δομή του Βόλου,
ο οποίος κατηγορεί τον πατέρα Αν-

τώνιο για ασέλγεια. 

Η μητέρα του κατέθεσε μήνυση στην οποία
υποστηρίζει ενώπιον της Εισαγγελίας πως ο
γιος της τής εκμυστηρεύτηκε πως ο πατέρας
Αντώνιος ασέλγησε σε βάρος του τουλάχι-
στον δέκα φορές! Σύμφωνα με την περιγρα-
φή της, τον έσερνε από δομή σε δομή, τον πα-
ρέσυρε σε ερημικές παραλίες και εκτόνωνε
στο παιδικό του κορμί αρρωστημένα ένστικτα
και φαντασιώσεις. 

Βάσει της πολυσέλιδης μήνυσης που έχει
καταθέσει, κακοποιήθηκε αρκετές φορές
από τον πατέρα Αντώνιο. Ο ανήλικος άρχισε
να ξεδιπλώνεται μετά την κατάθεση του
19χρονου στους αστυνομικούς του Ανηλίκων
το πρωί της 16ης Νοεμβρίου, στον 8ο όροφο
της ΓΑΔΑ.

Ο 19χρονος άνοιξε τον δρόμο
«Να σας πω για το άλλο το παιδί που ανέφε-

ρα πιο κάτω ότι τον έπεισε ο πατήρ και είχε
μείνει στην “Κιβωτό” στη δομή της Καλαμάτας
για ενάμιση χρόνο. Τώρα μένει με τη μάνα

του. Το παιδί αυτό δεν θέλει να μιλήσει για
όσα έχει περάσει. Είναι εντελώς αρνητικός.
Απ’ ό,τι μου είχε πει, τον χτυπούσε κι αυτόν ο
πατήρ Αντώνιος και τον έπιανε μέσα από το
μαγιό στη θάλασσα… 

Ακόμη τον Αύγουστο που μας πέρασε, μι-
λώντας τηλεφωνικά με μια άλλη κυρία η
οποία είναι… (σ.σ.: αναφέρει την ιδιότητά
της) στον Βόλο, μου είπε ότι ο πατήρ Αντώνιος
κλείνεται με τις ώρες στο δωμάτιό του με ένα
παιδί, το οποίο είναι τώρα στην Α’ Γυμνασίου.
Επειδή τον ξέρω τον πατέρα Αντώνιο, είμαι
σίγουρος ότι του κάνει τα ίδια», είχε πει πριν
από λίγο καιρό ο 19χρονος.

Αυτή η κατάθεση οδήγησε τους αστυνομι-
κούς στον ανήλικο, ο οποίος τους είπε τα όσα
συνέβησαν, ενώ τα εκμυστηρεύτηκε και στη
μητέρα του. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να
του μιλήσουν συνολικά τρεις φορές για να
καταφέρουν να του αποσπάσουν κατάθεση
και τελικά ο ανήλικος είπε αναλυτικά στις Αρ-
χές τα όσα βίωσε.

«Ασέλγησε πάνω από
10 φορές στον γιο μου 
ο πατέρας Αντώνιος»

Η μητέρα 15χρονου της δομής 
του Βόλου έκανε μήνυση κατά 
του ιδρυτή της «Κιβωτού» - Όπως
ανέφερε, τον έσερνε από δομή σε
δομή και τον παρέσυρε σε ερημικές
παραλίες όπου τον κακοποιούσε

Συμπλοκή αλλοδαπών
στην Ομόνοια
με έναν νεκρό
και δύο τραυματίες

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλο-
δαπών σημειώθηκε το βράδυ της
περασμένης Κυριακής στο κέν-
τρο της Αθήνας και συγκεκριμένα
στην Ομόνοια, με τις αστυνομικές
Αρχές να τίθενται αυτομάτως σε
συναγερμό και να σπεύδουν στο
σημείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πη-
γές, το επεισόδιο έγινε στη συμ-
βολή των οδών Βούλγαρη και
Αγησιλάου, όπου τρεις Αφγανοί
συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για
άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους,
έξω από κατάστημα εστίασης.

Κατά τη διάρκεια της αιματη-
ρής συμπλοκής, ένας Αφγανός
έχασε τη ζωή του λόγω τραυματι-
σμού από αιχμηρό αντικείμενο,
ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν
τραυματισμένοι, επίσης από αιχ-
μηρό αντικείμενο, στο νοσοκο-
μείο «Ερυθρός Σταυρός». Οι δια-
σώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν αρκε-
τά γρήγορα στο σημείο για να δώ-
σουν στους τραυματίες τις πρώ-
τες βοήθειες. 

Οι Αρχές εκτιμούν πως πρόκει-
ται για ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών μεταξύ συμμοριών κατά
πάσα πιθανότητα λόγω διακίνη-
σης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί
ψάχνουν επίσης βίντεο από κά-
μερες ασφαλείας για να διαπι-
στώσουν τι ακριβώς συνέβη.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα
Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας
Αττικής της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται πως είναι ακόμη
ένα αιματηρό περιστατικό μεταξύ
αλλοδαπών που γίνεται στο κέν-
τρο της Αθήνας, με τους κατοί-
κους της πρωτεύουσας να δηλώ-
νουν πως η κατάσταση έχει χει-
ροτερεύσει.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



«Σ
ε λιγότερο από δύο
εβδομάδες το MyHealth
εμπλουτίζεται και γίνεται
πρόπλασμα του ιατρικού

φακέλου», είπε ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ. «Στην εφαρμογή αυτή ο πολίτης
έχει πρόσβαση στα στοιχεία της συντα-
γογράφησής του, στα στοιχεία των πα-
ραπεμπτικών εξετάσεων, στις ιατρικές
διαγνώσεις. Το επόμενο θέμα ήταν τα
αποτελέσματα των εξετάσεων. Πλέον
δημόσια νοσοκομεία που έχουν έτοιμα
συστήματα εντάσσονται σε αυτήν την
εφαρμογή και τα αποτελέσματα των εξε-
τάσεών του ο πολίτης θα μπορεί να τα
βλέπει εκεί και εντάσσονται και πολλά
διαγνωστικά κέντρα», δήλωσε ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τόνισε παράλληλα ότι «κάθε μήνα, κάθε
βδομάδα χτίζουμε το νέο οικοδόμημα του
κράτους με μικρές υπηρεσίες και ταυτό-
χρονα δημοπρατούμε μεγάλα έργα του
Ταμείου Ανάκαμψης». Όσον αφορά το
Κτηματολόγιο επεσήμανε ότι «σε έναν
χρόνο από σήμερα θα έχουμε μόνο κτη-
ματολογικά γραφεία, ενώ μέσα στην επό-
μενη διετία θα έχουμε κτηματογραφήσει
το σύνολο της χώρας».

Οι 1,2 δισ. ψηφιακές συναλλαγές
Όπως χαρακτηριστικά είπε, «κάθε

υπηρεσία πρέπει να ξανασχεδιαστεί με
επίκεντρο τον πολίτη». 

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «το κράτος
δεν έχει σχεδιαστεί, έχει προκύψει. Αυ-
τό έχει συμβεί μέχρι σήμερα, έχει προ-
κύψει ως υποπροϊόν διάσπαρτων σχε-
διασμών. Τώρα θα σχεδιαστεί, είναι η
πρώτη φορά που πρέπει με έναν κεντρι-
κό τρόπο να πιάσουμε ένα ένα τα γεγο-
νότα της ζωής μας από τη γέννηση μέχρι
την απώλεια αγαπημένου μας προσώ-
που. Το ξεκινήσαμε, κάναμε τα προφα-
νή, αυτά που γεννούν το μεγαλύτερο

κομμάτι της κίνησης, εξ ου και οι 1,2 δισ.
ψηφιακές συναλλαγές, και τώρα μας
λείπουν όλα τα πολλά μικρά που όμως
ταλαιπωρούν τους επαγγελματίες σε
κάθε κλάδο, τους εργαζόμενους και τώ-
ρα πιάνουμε στο πλαίσιο αυτής της κα-
ταγραφής του MITOS όλα αυτά τα γεγο-
νότα για να τα απλουστεύσουμε συστη-
ματικά». 

Αναφέρθηκε στο mitos.gov.gr λέγον-
τας ότι «ξεκινήσαμε να κάνουμε μια
διαδικασία καταγραφής όλων των υπη-
ρεσιών του κράτους. Ό,τι δεν μπορώ να

μετρήσω, δεν μπορώ να το μεταρρυθμί-
σω». Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι
είναι δυνατή ίδρυση ατομικής εταιρείας
μέσω gov.gr μέσα σε πέντε λεπτά, ενώ
τόνισε ότι ένα μεγάλο κονδύλι του Τα-
μείου Ανάκαμψης «πηγαίνει στην ψη-
φιοποίηση, δηλαδή, το χαρτί να γίνει
πληροφορία», ενώ δήλωσε ότι «θα χρει-
αστεί άλλη μια τετραετία για να μπορέ-
σει το κράτος να γίνει πλήρως ψηφια-
κό». Χαρακτήρισε το wallet καινοτομία
και σημείωσε ότι «η στρατηγική της ψη-
φιοποίησης των υπηρεσιών και του

gov.gr επί της ουσίας είναι μια κοινωνική
πολιτική. Η εξυπηρέτηση είναι μια κοι-
νωνική πολιτική, γιατί βοηθά τα άτομα με
αναπηρία, τον εργαζόμενο γονιό, τον
απόδημο, τον φορολογούμενο. Νομίζω
ότι με τον τρόπο που τα έχουμε σχεδιάσει
δείχνουν ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμέ-
νη προσέγγιση». 

«Στόχος ένα τηλεφωνικό
κέντρο για όλο το Δημόσιο»

Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι υπάρχει
πρόβλεψη να λειτουργήσει «ένα τηλεφω-
νικό κέντρο για όλο το Δημόσιο, όπως
υπάρχει το 1555 που δουλεύει πολύ ικα-
νοποιητικά. Θα το διευρύνουμε και θα
δουλέψει για όλο το Δημόσιο, οποιοδήπο-
τε πρόβλημα έχει κάποιος να καλεί εκεί
και να εξυπηρετείται».
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O υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
υποστήριξε πως μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες 

η εφαρμογή θα εμπλουτιστεί 

Δικαίωση για τις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν αλ-
λά και για εκείνους που απέμειναν ζωντανοί-νεκροί και
προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους ζητούν συγγενείς
και θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, καταθέτοντας
ενώπιον του δικαστηρίου.

Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα της Μαργαρίτας, Μαρία
Διονυσιώτη, μίλησε για την απώλεια της κόρης και του εγ-
γονού της. «Η Μαργαριτούλα μας έκανε ασπίδα το κορμί
της για να σώσει τον μπέμπη της. Έχει καεί η ψυχή μου…
Έτσι νιώθουμε όλοι όσοι χάσαμε τους δικούς μας ανθρώ-
πους…», τόνισε η μάρτυρας, η οποία αναφέρθηκε επίσης
στο γράμμα που υπαγόρευσε η κόρη της, λίγο πριν διασω-
ληνωθεί, με το οποίο ευχαριστούσε τον πυροσβέστη σύζυ-

γό της για την ευτυχισμένη ζωή που της χάρισε, αλλά και
τους γονείς της. «Αυτό το έδωσαν στον σύζυγό της από το
γραφείο κίνησης του “Ευαγγελισμού”. Αυτό το χαράξαμε σε
μια πλακέτα και είναι το φυλαχτό μας. Ο διασώστης μας εί-
πε ότι δεν έχει δει πιο δυνατό άτομο, καθώς αν και ήταν κα-
μένη σε μεγάλο βαθμό δεν τους άφηνε να τη διασωληνώ-
σουν, αν δεν υπαγόρευε το γράμμα», κατέθεσε, ραγίζοντας
καρδιές. Η μάρτυρας ζήτησε να τιμωρηθούν όσοι έφταιξαν,
κάνοντας λόγο για πλήρη αδιαφορία των Αρχών. «Μέσα σε
λίγη ώρα όλα χάθηκαν, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν να μας
προστατεύσουν», είπε.

Για την ανυπαρξία των Αρχών μίλησε και ο σύζυγός της,
Χαράλαμπος Διονυσιώτης, ο οποίος, έπειτα από αγωνιώ-

δεις προσπάθειες, είχε εντοπίσει την κόρη του στην Αργυρά
Ακτή, ημιλιπόθυμη μέσα στη θάλασσα και το βρέφος της
αναίσθητο στην αγκαλιά της. Το μωρό «έσβησε» στα σκαλιά
του Παίδων. «Το παιδί είχε τελειώσει… Οι γιατροί μας είπαν
“αργήσατε”. Αν υπήρχε βοήθεια από θαλάσσης, το παιδί θα
μπορούσε να ζούσε. “Αν ερχόταν δέκα λεπτά νωρίτερα, κάτι
θα κάναμε”, μας είπαν οι γιατροί…», υποστήριξε ο μάρτυ-
ρας. Η εγκαυματίας Δήμητρα Καστορίδα παρέμεινε περί-
που έξι ώρες μεσοπέλαγα μέχρι να τη διασώσουν οι ψαρά-
δες. Η μάρτυρας περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε στην
προσπάθειά της να ξεφύγει, μαζί με άλλους κατοίκους, από
την πύρινη λαίλαπα. «Προσπαθούσαμε να δίνουμε ο ένας
κουράγιο στον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δίκη για το Μάτι: «Η κόρη μου έγινε ασπίδα για το παιδί της, αλλά δεν σώθηκαν»

Πρότυπο του ιατρικού
φακέλου το MyHealth
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σχυρή ώθηση στο εγχώριο επι-
χειρείν θα δώσει η επαναστατική
μέθοδος ίδρυσης ατομικής εμ-
πορικής επιχείρησης μέσα σε

ένα... πεντάλεπτο με τη χρήση κινητού
τηλεφώνου!

Η εφαρμογή « Έναρξη Ατομικής
Επιχείρησης» μέσω του gov.gr ήδη
από την Παρασκευή έχει δεχτεί τις
πρώτες αιτήσεις, οι οποίες αφορούν
όσους θέλουν να επιχειρήσουν σε μια
εμπορική δραστηριότητα, ενώ αντιθέ-
τως όσοι θέλουν να ιδρύσουν εταιρεία
στο πλαίσιο του ελεύθερου επαγγέλ-
ματος θα συνεχίσουν με τον σημερινό
τρόπο, καθώς δεν αλλάζει κάτι. Πρό-
κειται για ένα ακόμη επαναστατικό
επίτευγμα του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του υπουργού
Κυριάκου Πιερρακάκη, κατόπιν αιτή-
ματος του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη.

Μέχρι πρότινος όποιος ήθελε να
ιδρύσει τη δική του ατομική εμπορική
επιχείρηση έπρεπε να επισκεφτεί το
οικείο Επιμελητήριο για να καταθέσει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να
πάρει τη βεβαίωση προεγγραφής από

το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Βέβαια,
το ίδιο θα συνεχίσει να ισχύει, εφόσον
ο ενδιαφερόμενος θέλει να προχωρή-
σει την όλη διαδικασία όχι μέσω του
gov.gr αλλά διά ζώσης, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται σε επίπεδο κόστους και
ταλαιπωρίας. Μετά το ΓΕΜΗ ο δυνά-
μει επιχειρηματίας θα έπρεπε να επι-
σκεφτεί τον ΕΦΚΑ για να καταθέσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να
γίνει η προεγγραφή του. Συνολικά θα
έπρεπε να επισκεφτεί πέντε διαφορε-
τικές υπηρεσίες προκειμένου να αντ-
λήσει τα απαιτούμενα στοιχεία και στη

συνέχεια, έχοντας όλες τις εγκρίσεις,
να προχωρήσει στην ίδρυση της εμπο-
ρικής του επιχείρησης. Τώρα όλη αυτή
η διαδικασία δεν κρατάει περισσότερο
από 5 λεπτά και γίνεται από τον υπο-
λογιστή και το κινητό.

Η λειτουργία της εφαρμογής είναι
πολύ απλή, καθώς ο ενδιαφερόμενος
εισέρχεται στο gov.gr και πηγαίνει
στην επιλογή «Έναρξη Ατομικής Επι-
χείρησης», όπου πληκτρολογεί τους
κωδικούς Taxisnet. Εκτός από την αυ-
τονόητη προϋπόθεση να διαθέτει
ΑΦΜ, ο υποψήφιος επιχειρηματίας

πρέπει να είναι ενήλικος Έλληνας
υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
μην έχει ήδη ατομική επιχείρηση και η
έδρα της επιχείρησης να είναι στην
Ελλάδα.

Τα στοιχεία που θα χρειαστεί να
γνωρίζει ο χρήστης, καθώς θα του ζη-
τηθούν να τα συμπληρώσει, είναι ο
Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου για
ιδιόκτητη έδρας ή ο αριθμός συμβο-
λαίου και το έτος σύνταξής του για μι-
σθωμένη έδρα, με την προϋπόθεση
ότι στο μισθωτήριο αναγράφονται ο
Ταχυδρομικός Κώδικας στη διεύθυν-
ση της έδρας και τα στοιχεία της επι-
χείρησης, όπως ο Κωδικός Αριθμός
Δραστηριότητας και ο εμπορικός τίτ-
λος. Σε περίπτωση που δεν προβεί το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο σε ενέργειες
έναρξης αλλά αποφασίσει να εξου-
σιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, το μόνο
που απαιτείται είναι να γνωρίζει τον
ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου. Η δια-
δικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς
με τη δημιουργία της Βεβαίωσης
Έναρξης Εργασιών της επιχείρησης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ίδρυση επιχείρησης μέσω... κινητού! 

Σε ναυάγιο οδηγείται η ΑΜΚ της
Attica Bank, καθώς, όπως όλα δεί-
χνουν, η «καυτή πατάτα» των κόκκι-
νων δανείων προκαλεί ρήγμα στη συ-
νεργασία ΤΜΕΔΕ και Ellington και
στην επιφάνεια έρχεται το σενάριο
για συμμετοχή στο σχήμα των Μπά-
κου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, που
εδώ και καιρό παρακολουθούν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις
στην τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τα-
μείο των Μηχανικών κίνησε διαδικα-
σίες που πρακτικά τελειώνουν τη
συμφωνηθείσα κοινοπραξία με την
Ellington, ανοίγοντας θέμα αναζήτη-
σης νέου στρατηγικού επενδυτή για
την Attica Bank. Η δρομολόγηση των
όποιων εξελίξεων θα γίνει μετά την

ενημέρωση που πρέπει να έχει για τις
εξελίξεις το ΤΧΣ που μετέχει στην
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ενδεχόμενη απόφαση της Elling-
ton να μη μετέχει στην ΑΜΚ τινάζει
στον αέρα τη συμφωνία, ξεκινά δια-
δικασία ανεύρεσης νέου στρατηγι-
κού επενδυτή και «παγώνει» μέχρι
νεωτέρας τις όποιες εξελίξεις.

Στις 30 Δεκεμβρίου εγκρίθηκαν η
αύξηση κεφαλαίου έως 473,3 εκατ.
ευρώ και η παροχή εξουσιοδότησης
στο ΔΣ για έκδοση/διάθεση war-
rants. Οι αποφάσεις της συνέλευσης
οριοθετούν έναν οδικό χάρτη που θα
αποτελέσει τη βάση για τη νέα διαδι-
κασία ανεύρεσης στρατηγικού επεν-
δυτή. Πρώτο υποψήφιο σχήμα φέρε-
ται να είναι η Thrinvest (Μπάκος,

Καϋμενάκης, Εξάρχου), που τηρεί
μεν στάση αναμονής αλλά είναι έτοι-

μη να εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω
επιστολής της στο ΤΧΣ.

Attica Bank: Προ των πυλών Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου;

Επανάσταση 
με λίγα... κλικ 
στην έναρξη εμπορικής
δραστηριότητας
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οβαρή αποκλιμάκωση αναμένε-
ται να έχουν οι χρεώσεις των λο-
γαριασμών ρεύματος τον δεύτε-
ρο μήνα του έτους στο φόντο της

«κατρακύλας» της τιμής του ολλανδικού
συμβολαίου TTF, που χθες κατέληξε να
εμπορεύεται στο χαμηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 16 μηνών, στα 58
ευρώ/MWh περίπου. 

Σε τέσσερις μέρες, στις 20 Ιανουαρίου,
οι προμηθευτές, κατά πάγια πρακτική
τους τελευταίους μήνες, καλούνται να
ανακοινώσουν τις νέες χρεώσεις που θα
ισχύσουν για τα τιμολόγια ρεύματος τον
Φεβρουάριο, αποτυπώνοντας στα τελικά
νούμερα τις σημαντικά μειωμένες τιμές
του καυσίμου. 

Ως γνωστόν, η ελληνική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας είναι σε μεγάλο βαθμό

εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, αντι-
προσωπεύοντας το 40% του ενεργειακού
μείγματος που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή ρεύματος από τα εργοστάσια
της ΔΕΗ και των ιδιωτικών ομίλων. Επο-
μένως, τυχόν αυξομειώσεις στην τιμή του
καυσίμου «βαραίνουν» αναλόγως στη
διακύμανση της χονδρικής ρεύματος, αν
και με μια ορισμένη «χρονοκαθυστέρη-
ση» λόγω του ιδιαίτερου τρόπου τιμολό-
γησης στην Ελλάδα. 

Όπως έχει γράψει η «Political», το μον-
τέλο «month-ahead» που ακολουθείται
στην Ελλάδα «επιβάλλει» στους ηλεκτρο-
παραγωγούς να αγοράζουν το φυσικό αέ-
ριο για χρήση τον επόμενο μήνα με τις τι-
μές του προηγούμενου. Έτσι, η τελική τι-
μή του παραγόμενου ρεύματος στην περί-
πτωση του Φεβρουαρίου θα ενσωματώ-
νει το κόστος αερίου για τον μήνα Ιανουά-
ριο, πράγμα που το καθιστά εξαιρετικά
χαμηλό συγκριτικά με το προηγούμενο
διάστημα. 

Κατά συνέπεια, εκτιμήσεις στελεχών
της αγοράς αερίου και ρεύματος θέλουν
τις τιμές των παρόχων να υποχωρούν θε-

αματικά τον Φεβρουάριο. Μιλούν ακόμη
και για επίπεδα 0,20 με 0,22€/kWh, δη-
λαδή, πολύ χαμηλά, ίσως και πάνω από
50%, σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χρε-
ώσεις του Ιανουαρίου. Τον τρέχοντα μήνα
το εύρος των ανταγωνιστικών χρεώσεων
που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ήταν από τα
0,358 έως τα 0,489 ευρώ/kWh. Οι επιδο-
τήσεις που έδωσε στη συνέχεια το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης οδήγησαν τις
τελικές τιμές καταναλωτή σε ένα εύρος
τιμών από 0,03€/kWh έως και
0,15€/kWh. 

Συζητήσεις για τις επιδοτήσεις
Σε συνέχεια της πρόσφατης έκθεσης

του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία, το
μοντέλο επιδοτήσεων σε πολίτες και επι-
χειρήσεις βρίσκεται υπό συζήτηση σε
επίπεδο Eurogroup. Τόσο οι συστάσεις

του Οργανισμού όσο και οι προτάσεις της
Κομισιόν φέρεται να απορρίπτουν τις ορι-
ζόντιες επιδοτήσεις και να προκρίνουν
ένα μοντέλο που θα δίνει τη μέγιστη δυ-
νατή έμφαση στους οικονομικά ευάλω-
τους καταναλωτές και σε δεύτερο στάδιο,
για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα με
μεσαίες και υψηλές καταναλώσεις, κλι-
μακωτή επιδότηση, συναρτώμενη με στό-
χους μείωσης κατανάλωσης. 

Με δεδομένη τη συζήτηση στην ΕΕ, ο
Έλληνας υπουργός Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας έδωσε τη διαβεβαίωση, μιλών-
τας σε δημοσιογράφους το Σάββατο στην
Αλεξανδρούπολη, ότι θα παραμείνει σε
ισχύ τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο το πλέγ-
μα των μέτρων παρέμβασης της ελληνι-
κής κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων από τις αυξή-
σεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Σε ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο έχει θέσει την περιοχή
της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με ορίζοντα
το 2030, η ελληνική Πολιτεία. Η ολοκλήρωση των λιμα-
νιών, του σιδηροδρομικού και του οδικού δικτύου θα παί-
ξει καταληκτικό ρόλο στην «επόμενη ημέρα».

Οι τρεις αυτοί πυλώνες αποτελούν τη ραχοκοκα-
λιά της εξελικτικής πορείας του πολυσήμαντου
σταυροδρομιού, του οποίου ο στρατηγικός χαρα-
κτήρας θα ενισχυθεί σημαντικά μετά από αυτές τις
στοχευμένες παρεμβάσεις.

«Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μακε-
δονίας και της Θράκης στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν μπορεί να αναδειχθεί εάν
δεν έχουμε βάλει τις απαιτούμενες βάσεις. Και οι βάσεις
αυτές δεν είναι άλλες από τις υποδομές», σημείωσε ο

υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής, μετά την παρουσίαση, από τον πρωθυπουργό, του
Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου «360+ έργα για
την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του

2030». Τα λιμάνια της Θεσσαλονί-
κης, της Καβάλας και της Αλε-
ξανδρούπολης αποτελούν
πραγματικά ένα θαλάσσιο τόξο
του Βορρά, το οποίο παρέμενε
αναξιοποίητο. Ύστερα από δια-

πραγματεύσεις, το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης εντάχθηκε στα διευ-

ρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και αυτό πρακτι-
κά σημαίνει πως ξεκλειδώνουν πολύ σημαντικές
χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ώστε να

αναβαθμιστεί ο ρόλος του και ταυτόχρονα να ανοίξει ο
δρόμος για να εισρεύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. 

Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου είναι η
ανάπτυξη ενός σύγχρονου σιδηροδρομι-

κού δικτύου και τα έργα της επόμενης
15ετίας θα είναι τα σιδηροδρομικά.
Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει δημο-
πρατηθεί το μεγαλύτερο πακέτο σιδη-
ροδρομικών έργων, ύψους 4,5 δισ.
ευρώ. 
Τρίτο και καθοριστικό πυλώνα αποτε-

λεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οδι-
κού δικτύου και η ολοκλήρωση των κάθετων

αξόνων θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα των λιμα-
νιών και του κάθε νομού ξεχωριστά.

Η πτώση τιμών στο φυσικό αέριο φέρνει μεγάλη 
μείωση χρεώσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια 

- Την Παρασκευή οι ανακοινώσεις των προμηθευτών

Στο επίκεντρο της ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έως το 2030

«Βουτιά» ως 50%
στα τιμολόγια
του ρεύματος
τον Φεβρουάριο

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com

Γράφει η
Ρεγγίνα

Σαβούρδου



Μ
ικρότερο έλλειμμα και
μεγαλύτερα περιθώρια
παροχών δημιουργεί η
εκτέλεση του Προϋπο-

λογισμού, ενώ εκτιμάται ότι η κυβέρ-
νηση θα έχει πρόσθετους πόρους
τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ έως τις
εκλογές προκειμένου να προχωρή-
σει σε νέες παροχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προ-
ϋπολογισμού του 2022, το πρωτογε-
νές έλλειμμα ήταν μικρότερο κατά
1,85 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στό-
χο, ωστόσο το περσινό οικονομικό
έτος ολοκληρώνεται στο τέλος Φε-
βρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο
τελευταίες δόσεις του Φόρου Εισο-
δήματος και του ΕΝΦΙΑ, καθώς και
τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους Ειδι-
κούς Φόρους Κατανάλωσης θα κα-
ταστήσουν πιο ισχυρό το «μπαζού-
κας» των δυνάμει παροχών της κυ-
βέρνησης και μάλιστα στην τελική
ευθεία προς τις εκλογές. Επιπλέον, η
θεαματική μείωση της χονδρικής τι-
μής του ρεύματος κατά 50% τον Φε-

βρουάριο θα οδηγήσει σε μείωση
του συνολικού ποσού των επιδοτή-
σεων που θα δώσει η κυβέρνηση
προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη
επιβάρυνσή τους. 

Ισχυρό «όπλο»
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς

του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης, το πρωτογενές έλ-
λειμμα του 2022 θα διαμορφωθεί
περίπου στο 0,5% του Ακαθαρίστου
Εγχωρίου Προϊόντος έναντι αρχι-
κής πρόβλεψης 1,6% του ΑΕΠ. Αυτό
σημαίνει ότι παρά τα επιδόματα και
τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί, θα
περισσέψει ένα ποσό περίπου 2
δισ. ευρώ, το οποίο θα διαμορφώ-
σει σε χαμηλότερα επίπεδα το
πρωτογενές έλλειμμα του 2022 και
επί της ουσίας θα αποτελέσει ισχυ-
ρό «όπλο» για την εκτέλεση του

προϋπολογισμού κατά το α’ δύσκο-
λο τρίμηνο του έτους. 

Υπέρβαση φορολογικών εσόδων
Η θεαματικά βελτιωμένη εικόνα του

προϋπολογισμού οφείλεται στην
υπέρβαση των φορολογικών εσόδων
κατά 180 εκατ. ευρώ και στη συγκρά-
τηση των δαπανών κατά 1,99 δισ. ευ-
ρώ. Μάλιστα, η υπέρβαση των φορο-
λογικών εσόδων θα μπορούσε να εί-
ναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς δόθηκε
παράταση στην πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας έως το τέλος Φεβρουα-
ρίου. Σημειώνεται ότι το δίμηνο Ια-
νουαρίου - Φεβρουαρίου αναμένεται
να εισπραχθούν τουλάχιστον 2,5 δισ.
ευρώ από τον Φόρο Εισοδήματος, τον
ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυ-
λακάκη, «τα αποτελέσματα του Προ-
ϋπολογισμού για το 12μηνο είναι με
ασφάλεια συμβατά με τον στόχο για
το έλλειμμα που έχει τεθεί στην ει-
σηγητική έκθεση του Προϋπολογι-
σμού. Θα πρέπει να αναμένουμε και
την εκτέλεση των εσόδων του Ια-
νουαρίου και του Φεβρουαρίου, κα-
θώς και τις σχετικές δημοσιονομι-
κές προσαρμογές που πραγματοποι-
εί η Eurostat για να επιβεβαιωθεί η
συγκεκριμένη πρόβλεψη».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έκδοση δεκαετούς
με φόντο την
επενδυτική βαθμίδα

Με μειωμένο επιτόκιο, σημαντικά
χαμηλότερο spread έναντι του γερ-
μανικού δεκαετούς ομολόγου και με
φόντο την ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας μέσα στο προσεχές τρίμη-
νο, το Ελληνικό Δημόσιο βγαίνει σή-
μερα στις αγορές.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας σε ανοικτή γραμμή με
τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσί-
ου Χρέους συμφώνησε ότι τώρα είναι
η κατάλληλη στιγμή για να ξαναβγεί η
Ελλάδα στις αγορές μέσω της έκδο-
σης 10ετούς ομολόγου. Ο πρώτος βα-
σικός λόγος έχει να κάνει με το γεγο-
νός ότι το επιτόκιο του δεκαετούς
ομολόγου από το υψηλό του 5% λόγω
των παρενεργειών του πληθωρισμού
έχει υποχωρήσει κοντά στο 4%, ενώ
ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα
αποκτά η μείωση του περιθωρίου
(spread) ανάμεσα στο γερμανικό και
το ελληνικό 10ετές, κάτω από τις 200
μονάδες βάσης ή 2%.

Ο ΟΔΔΗΧ ανέθεσε την έκδοση του
δεκαετούς ομολόγου στις τράπεζες
Barclays, Bank of America Securi-
ties, Commerzbank, Goldman Sachs
Bank Europe SE, JP Morgan και So-
ciété Générale, οι οποίες επί της ου-
σίας θα... εγγυηθούν την επιτυχία της
έκδοσης. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση
θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο την
ομοβροντία θετικών εκθέσεων από
τους διεθνείς οίκους με φόντο τα ελ-
ληνικά ομόλογα αλλά και το θετικό
κλίμα που διαμορφώνεται περί ανά-
κτησης της επενδυτικής βαθμίδας
ακόμη και στις 21 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι φέτος, σύμφωνα
με τον Προϋπολογισμό, οι δανειακές
ανάγκες του Δημοσίου αναμένεται
να διαμορφωθούν στα 15,4 δισ. ευρώ,
οι οποίες ωστόσο θα καλυφθούν μό-
λις με 8 δισ. ευρώ μέσα από τις εκδό-
σεις ομολόγων, καθώς η θετική εικό-
να των δημόσιων οικονομικών επι-
τρέπει στην κυβέρνηση να περιορί-
σει την έκθεση της χώρας στον ακρι-
βό δανεισμό. 
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«Γεμίζει» το «μπαζούκας»
παροχών του Μητσοτάκη

Πρόσθετοι πόροι έως 
τις εκλογές μετά τη θεαματική

μείωση πρωτογενούς
ελλείμματος το 2022 
κατά 2 δισ. σε σχέση 
με τον αρχικό στόχο
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Mermeren Kombinat AD, Prilep (Mermeren), σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση, ενημερώθηκε ότι οι κάτο-
χοι των μετοχικών συμφερόντων της Παυλίδης ΑΕ Μάρ-
μαρα - Γρανίτες (Παυλίδης) υπέγραψαν οριστική συμφω-
νία με κεφάλαια που διαχειρίζεται η ECM Partners για
την πώληση του 100% της Παυλίδης, η οποία κατέχει το
100% του μετοχικού κεφαλαίου της Stone Works Hold-
ings Coöperatief UA (Stoneworks), ιδιοκτήτριας του
89,25% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Mermeren.
«Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί μόνο υπό την προ-
ϋπόθεση της εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων
από τις Επιτροπές για την Προστασία του Ανταγωνισμού
της Ελλάδος και της Βόρειας Μακεδονίας», καταλήγει η
σχετική ανακοίνωση.

Δ
ιατηρεί τον θετικό του βημα-
τισμό το ελληνικό Χρηματι-
στήριο, το οποίο μέχρι την

προηγούμενη Παρασκευή είχε μόλις
μία αρνητική συνεδρίαση από τις αρ-
χές του 2023 και την ίδια περίοδο
ενισχύεται κατά 4,15%. Ο FTSE 25
κερδίζει 4,21%, ο Mid Cap είναι στο
+3,71%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης
αποτελεί τον πρωταγωνιστή και ση-
μειώνει άνοδο 10,17%.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η Al-
pha Bank καταγράφει τη μεγαλύτερη
ενίσχυση κατά 14,10%. Η Πειραιώς εί-
ναι στο +10,43%, η Eurobank κερδίζει
9% και η Εθνική 7,50%. Για τις επόμε-
νες συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης
θα αναμετρηθεί με το υψηλό των
973,27 μονάδων που βρέθηκε στις 16
Φεβρουαρίου 2022, επίπεδο που εί-

ναι και το υψηλό οκτώ ετών, καθώς
εκεί είχε να κλείσει από τον Δεκέμ-
βριο του 2014. Και μένει να διαφανεί
αν θα υπερκεράσει το συγκεκριμένο
όριο, βάζοντας πλώρη για τις 1.000

μονάδες. Να σημειωθεί ότι οι 1.000
είναι περισσότερο σημειολογικού
παρά τεχνικού χαρακτήρα περιοχή
τιμών, καθώς η αντίσταση είναι δια-
μορφωμένη στις 1.035-1.040. 

MIG: Έκτακτη ΓΣ στις 6/2
Τη διάθεση της συνολικής συμμετοχής

της Marfin Investment Group στη θυγατρι-
κή Attica Group προς τη STRIX Holdings LP,
με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την
εταιρεία τού συνόλου των ομολογιακών δα-
νείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλη-
του υπολοίπου 443,8 εκατ. ευρώ, καλούνται
να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εισηγμένης
στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα
πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου. Πα-
ράλληλα, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρί-
νουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής
αξίας κάθε μετοχής για την κάλυψη ισόπο-
σων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Νέα στελέχη στη διοικητική
ομάδα της Attica Bank

Στην περαιτέρω ενίσχυση της διοικητι-
κής της ομάδας προχώρησε η Attica Bank,
στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματός της
που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
2023 με στόχο τόσο την αναδιάρθρωση όσο
και την ανάπτυξη της τράπεζας με την υλο-
ποίηση του νέου τριετούς επιχειρησιακού
της πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank
ανακοίνωσε ότι τη θέση της Γενικής Διευ-
θύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (chief fi-
nancial officer) ανέλαβε από χθες η Βασιλι-
κή (Βάλερυ) Σκούμπα, ενώ τη θέση του γε-
νικού διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων
(chief risk officer) ανέλαβε από τις 2/1 ο
Γιώργος Κουρούμαλος.

Η M&S σχεδιάζει άνοιγμα 
20 νέων καταστημάτων 
στη Βρετανία

Σχέδια για την επέκταση του δικτύου των
καταστημάτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο
την τρέχουσα οικονομική χρήση, στο πλαί-
σιο ενός επενδυτικού προγράμματος
ύψους 480 εκατ. στερλινών (587 εκατ. δο-
λαρίων), ανακοίνωσε η βρετανική αλυσίδα
λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης και τρο-
φίμων Marks & Spencer. Ειδικότερα, η
εταιρεία έκανε γνωστό ότι σχεδιάζει το
άνοιγμα 20 νέων καταστημάτων κατά τη
διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2023-
2024, κίνηση που θα δημιουργήσει περισ-
σότερες από 3.400 νέες θέσεις εργασίας σε
όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την εκτέλεση σύμβασης για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή», για λογαριασμό
της RWE Generation UK PLC, μιας από τις κορυφαίες
εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασι-
λείου, ανέλαβε η Mytilineos. Οι Σύγχρονοι Πυκνωτές
θεωρούνται ευρέως απαραίτητοι για την ανάπτυξη
έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι
ικανοί να ρυθμίζουν την ισχύ στα ηλεκτρικά δίκτυα,
ιδιαίτερα όταν οι ΑΠΕ δεν μπορούν να παρέχουν στα-
θερότητα στο σύστημα. Καθώς οι ανάγκες της αγοράς
αυξάνονται, οι Σύγχρονοι Πυκνωτές είναι μια αξιόπι-
στη τεχνική λύση, ικανή να καλύψει τις ανάγκες των
διαχειριστών δικτύων, ενώ προτιμάται διεθνώς από
πολλές εταιρείες. Επιπρόσθετα, ένας Σύγχρονος Πυ-
κνωτής δεν καταναλώνει καύσιμο, ούτε παράγει
ενέργεια και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν πρόσθετες
εκπομπές CO2 ή απαιτήσεις για χρήση νερού.

Βάζει πλώρη για υψηλότερα το Χρηματιστήριο

Mytilineos: Deal με RWE για έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Mermeren Kombinat: Συμφωνία πώλησης του Ομίλου Παυλίδης
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 18 αγώνες

Παναθηναϊκός............45

ΑΕΚ.............................
41

Ολυμπιακός................38

ΠΑΟΚ..........................36

Άρης............................2
8

Βόλος (17) ...................26

Ατρόμητος ..................23

Παναιτωλικός.............19

Αστέρας Τρ..................18

ΠΑΣ Γιάννινα ..............17

ΟΦΗ ............................1
6

Λεβαδειακός ..............12

Λαμία ..........................11

Ιωνικός (17).................8

Οι τρεις μπροστά, ο ΠΑΟΚ πίσω
Σ

τον μαραθώνιο... μετ’ εμποδίων,
όπως εξελίσσεται φέτος το πρω-
τάθλημα της Super League 1, ο
ΠΑΟΚ έκανε αναπάντεχα ένα

βήμα πίσω και οι άλλοι τρεις «Big»
ένα βήμα μπροστά. Στην Τούμπα όχι
μόνο δεν κατάφερε να νικήσει τον
ΟΦΗ (0-0), αλλά κινδύνεψε να χά-
σει κιόλας το παιχνίδι από τις επι-
νοήσεις ενός άγνωστου στο πλατύ
κοινό «μαύρου πάνθηρα» με το
όνομα Ντίκο, ο οποίος είχε ευκαι-
ρίες και σέρβιρε έτοιμο γκολ τον
Περέα, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι του
Κοτάρσκι στις τελευταίες ανάσες του ματς.
Ο ΠΑΟΚ είχε απέναντί του και έναν τερμα-
τοφύλακα, τον Μανδά, ο οποίος έπιανε τα

άπιαστα. Είχε όμως και φανερή δυστοκία,
για αυτό ψάχνει και σέντερ φορ.

Ο Παναθηναϊκός μετά τα τελευταία ανε-
πιτυχή αποτελέσματα έδινε εξετάσεις επι-

βίωσης στα Γιάννενα κόντρα στον
ΠΑΣ και όταν όλοι σκέφτονταν το
αδιανόητο, το ποδόσφαιρο έκανε απ’
εκεί τ’ απίθανα. Στο 95’ κέρδισε πέ-
ναλτι σε ανατροπή του Κουρμπέλη, ο
Σπόραρ έσπασε την γκίνια από τα 11
βήματα και οι «πράσινοι» εξακολου-
θούν να φιγουράρουν στην κορυφή
της βαθμολογίας με διαφορά 4 βαθ-

μών από την ΑΕΚ. Το αυριανό ματς για την
προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλά-
δος ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα θα
καταδείξει και τα κουράγια τους.

Η ΑΕΚ κερδίζει πλέον από κεκτημένη
ταχύτητα στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σο-
φιά», 4-1 τον Παναιτωλικό, αυτήν τη φορά
σε ένα ματς αμφίδρομης λιτανείας με τον
κόσμο της στην περιφορά ποδοσφαιρικού
θεάματος. Αραούχο, Λιβάι Γκαρσία, Πινέδα
και Άμραμπατ οι σκόρερ, το Αγρίνιο είχε
μειώσει σε 2-1 με πέναλτι του Ζοάο Πέδρο.

Στο «Καραϊσκάκης» το πείραμα με τα
τρία «10άρια» (Φορτούνης, Χάμες Ροντρίγ-
κεζ, Μπιέλ) δεν ευδοκίμησε στο πρώτο μέ-
ρος. Έξω ο Φορτούνης, μέσα ο Μασούρας
και γκολ στο πρώτο λεπτό του δεύτερου
ημιχρόνου, 1-0 τον Άρη. Επτά βαθμοί η δια-
φορά από την κορυφή και τρεις από την
ΑΕΚ για τους «ερυθρόλευκους».

Υπενθυμίζουμε ότι στο Champions Lea-

gue της προσεχούς περιόδου θα παίξουν ο
πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής, ο 3ος
της βαθμολογίας στο Europa League και
άλλοι δύο στο Conference League. Στα άλ-
λα αποτελέσματα: Αστέρας Τρ. - Λεβαδει-
ακός 0-0, Λαμία - Ατρόμητος 1-1. Χθες
έπαιξαν Ιωνικός - Βόλος, το αποτέλεσμα
στο paraskhnio.gr.

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Με νίκες προχώρησαν 
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός,
ενώ ο «δικέφαλος του Βορρά»
«κόλλησε» στο 0-0
με τον ΟΦΗ στην Τούμπα



Δ
εν το συνηθίζει η ΠΑΕ Πα-
ναθηναϊκός να βγάζει ανα-
κοινώσεις για τη διαιτησία.
Μετά το νικηφόρο 1-0 επί

του ΠΑΣ στα Γιάννενα το έκανε επιτι-
θέμενη στον διαιτητή Τσαγκαράκη όχι
μόνο γιατί δεν έδωσε άμεσα το πέναλ-
τι στον Κουρμπέλη, παρά μόνο έπειτα
από υπόδειξη του VAR για αναψηλά-
φηση της φάσης, αλλά και για άλλες
φάσεις. Η ανακοίνωση: «Για ακόμη
μια φορά απόψε (σ.σ.: προχθές) στα
Ιωάννινα γίναμε μάρτυρες μιας διαι-
τησίας που πηγαίνει το ελληνικό πο-
δόσφαιρο χρόνια πίσω. Σε μια πεντα-
κάθαρη ανατροπή του Δημήτρη
Κουρμπέλη στις καθυστερήσεις χρει-
άστηκε να κληθεί στο VAR ο διαιτητής
για να καταλογίσει το προφανές. Πα-
ράλληλα, στο 26ο λεπτό σε χέρι του

αμυνόμενου εντός περιοχής του ΠΑΣ
Γιάννινα ο διαιτητής έδειξε να συνεχι-
στεί ο αγώνας, ενώ στο 72ο λεπτό αρ-
νήθηκε να δώσει δεύτερη κίτρινη
κάρτα στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ
Μπαλάν για σκληρό μαρκάρισμα στον

Σένκεφελντ. Είναι η πέμπτη φορά που
χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί το VAR
για να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της
ομάδας μας και να αποτραπεί η εις
βάρος του πρωτοπόρου Παναθηναϊ-
κού αλλοίωση της βαθμολογίας».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά της διαιτησίας Η Σάκκαρη 2-0 τη Γουάν,
παίζει με τη Σνάιντερ

Η Μαρία Σάκκαρη συνάντησε αντίσταση μόνο
στο δεύτερο σετ, επικράτησε εύκολα 2-0 (6-1,
6-4) της Γουάν και προκρίθηκε στον δεύτερο
γύρο του Australian Open. 

Επόμενη αντίπαλός της, αύριο Τετάρτη, θα
είναι η 18χρονη αμερικανοθρεμμένη Ρωσίδα
Νταϊάνα Σνάιντερ (Νο106), η οποία έβγαλε
έξω τη Σλοβάκα Κριστίνα Κούτσοβα με 2-0
σετ (7-5, 7-6). Η Μαρία, Νο6 στον κόσμο, δή-
λωσε ότι στόχος της είναι να κατακτήσει το
τρόπαιο.

Προκρίθηκε ο Τσιτσιπάς, 
3-0 τον Αλίς

O Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του
Γάλλου Κεντέν Αλίς, στην πρεμιέρα των υποχρεώ-
σεών του στο Australian Open. Επικράτησε με 6-
3, 6-4, 7-6 (6) έπειτα από μία ώρα και 50 λεπτά και
εξασφάλισε την πρόκριση για τον 2ο γύρο. Ουσια-
στικά μόνο στο 3ο σετ αντιμετώπισε δυσκολία το
Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο 26χρονος Γάλ-
λος, Νο61 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν έχει κα-
ταφέρει να περάσει τον δεύτερο γύρο σε κανένα
από τα Major.

Νεκρός από ανακοπή
20χρονος ποδοσφαιριστής

Ένας ακόμη νεαρός ποδοσφαιριστής (20
ετών), ο Ηλίας Μπρέλλας, προστέθηκε στον μα-
κρύ κατάλογο όσων πέθαναν κατά τη διάρκεια
ποδοσφαιρικού αγώνα από ανακοπή καρδιάς.
Το κακό συνέβη στο παιχνίδι Καραϊσκάκης
Μαυρομματίου - Δόξα Αμπέλου. 

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθή-
σεις του και μεταφέρθηκε στην Καρδίτσα, όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απινιδωτής υπήρ-
χε στο γήπεδο; Γιατρός αγώνα; Οι παίκτες των
ερασιτεχνικών σωματείων έχουν κάρτα υγείας; 

Ο Λεμπρόν θα ξεπεράσει
τον... αξεπέραστο Τζαμπάρ

Με τους 35 πόντους εναντίον των Σίξερς
(έχασαν οι Λέικερς 113-112) ο σούπερ σταρ
των «Λιμνάνθρωπων» Λεμπρόν Τζέιμς έφτα-
σε τους 38.024 πόντους και απειλεί ανοικτά
τον πρώτο όλων των εποχών, τον θρυλικό
Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος έχει
38.387 πόντους.

Είναι βέβαιο ότι θα καταρρίψει το ρεκόρ,
όπως υποστηρίζουν οι ειδήμονες του ΝΒΑ για
τον 38χρονο Τζέιμς, με την επισήμανση ότι
έχει ακόμη δύο χρόνια μπασκετικής ζωής σε
υψηλό επίπεδο.

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα 1-3 με σούπερ Γκάβι
Η Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια (3-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης) στον τε-
λικό του ισπανικού Super Cup που έγινε στο Ριάντ της Σαουδικής Αρα-
βίας. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου έριξε το βλέμμα του στον 18χρονο
Γκάβι και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα βλέπουν «κάτι σαν Μέσι» στο
χορτάρι. Έβαλε ένα γκολ και έδωσε δύο ασίστ, στον Λεβαντόφσκι και
στον Πέδρι. Ο Μπενζεμά το γκολ της Ρεάλ στο 93’. 

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ Ενές Καντέρ, τον οποίο ο Ερντογάν επικήρυξε
με 500.000 δολάρια, δημοσιοποίησε μια σειρά από απειλές που δέχεται στα social
media. Αφού δήλωσε «αν με σκοτώσουν, θα φταίει ο Ερντογάν», στον προσωπικό του
λογαριασμό έγραψε: «Σύντομα ο κόσμος θα καταλάβει τι τέρας είναι ο Ερντογάν.
Σταθείτε μαζί μου, αδελφοί και αδελφές... Ας νικήσουμε την τρομοκρατική νοοτροπία
μαζί, ανεξάρτητα το πού βρίσκεται».

SPORTS
TΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 27
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ενές Καντέρ: 
«Ο Ερντογάν 
είναι τέρας»



Σ
την πιο φαντασμαγορική γιορτή ομορ-
φιάς στον πλανήτη, η εντυπωσιακή
28χρονη Αρ Μπόνι Γκάμπριελ από τις
ΗΠΑ κατέκτησε τον κορυφαίο τίτλο της

71ης Μις Υφήλιος. Την παρουσίαση της βραδιάς,
που μεταδόθηκε live, ανέλαβαν οι Ολίβια Κούλπο
και Τζίνι Μέι Τζένκινς, ενώ τη στέψη έκανε η περ-
σινή εστεμμένη Χαρνάαζ Σαντού, με το κοινό όρ-
θιο να αποθεώνει με παρατεταμένα χειροκροτή-
ματα τη νέα «βασίλισσα». Δεύτερη επιλαχούσα
Miss Universe αναδείχτηκε η Αμάντα Ντουνταμέλ
από τη Βενεζουέλα και τρίτη η Αντρέινα Μαρτίνεζ
Φουνιέ από τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στο κα-
τάμεστο από κόσμο Συνεδριακό Κέντρο «Ernest
N. Morial» της Νέας Ορλεάνης, με τη συμμετοχή
84 καλλονών από όλο τον κόσμο που διαγωνίστη-
καν για τον πολυπόθητο τίτλο, ανάμεσά τους και η
Σταρ Ελλάς 2022 Κορίνα Εμμανουηλίδου, η οποία

εκπροσώπησε τη χώρα μας.
Το μοντέλο από τη Βέροια μπορεί να μην απέ-

σπασε τίτλο, ωστόσο κατέκτησε θετικές κριτικές
για την εμφάνισή της στη σκηνή, με μια ονειρεμέ-
νη παραδοσιακή ενδυμασία, εμπνευσμένη από τη
θεά Ήρα. Η φετινή Φιλιππινοαμερικανίδα Μις
Υφήλιος οδήγησε για τέσσερις ώρες από το σπίτι
της στο Χιούστον του Τέξας για να κατακτήσει το
όνειρό της! Είναι βραβευμένη σχεδιάστρια μόδας,
ενώ παραδίδει μαθήματα Ραπτικής σε θύματα
trafficking και ενδοοικογενειακής βίας.

Προοδευτική, δυναμική και ανεξάρτητη, η Αρ
Μπόνι Γκάμπριελ απάντησε με άνεση σε όλες τις
ερωτήσεις της κριτικής επιτροπής, δηλώνοντας
πως αν κέρδιζε τον μεγάλο τίτλο, θα γινόταν ηγέ-
τιδα μετασχηματισμού: «Ως πολύ παθιασμένη
σχεδιάστρια, χρησιμοποιώ τη μόδα ως δύναμη για
το καλό. Στον κλάδο μου μειώνω τη ρύπανση μέ-
σω ανακυκλωμένων υλικών όταν φτιάχνω τα ρού-

χα μου. Διδάσκω μαθήματα Ραπτικής σε γυναίκες
που έχουν επιζήσει από την εμπορία ανθρώπων
και την ενδοοικογενειακή βία. Είναι τόσο σημαν-
τικό να επενδύεις   σε άλλους και προσωπικά
επενδύω στην κοινότητά μας ενισχύοντας το τα-
λέντο που έχει η καθεμία για να κάνει τη διαφορά.
Όλοι έχουμε κάτι ξεχωριστό και όταν φυτεύουμε
αυτούς τους σπόρους σε άλλους ανθρώπους στη
ζωή μας, τους μεταμορφώνουμε και τους χρησι-
μοποιούμε ως όχημα για αλλαγή».

Μάλιστα, πρότεινε στους διοργανωτές να αυξη-
θεί το όριο ηλικίας των γυναικών που συμμετέ-
χουν στα Miss Universe, εκφράζοντας με αυτοπε-
ποίθηση την άποψη πως «είμαι 28 ετών και αυτή
είναι η μεγαλύτερη ηλικία για να διαγωνιστώ. Η
αγαπημένη μου φράση είναι “αν όχι τώρα, τότε
πότε;”. Γιατί ως γυναίκα πιστεύω ότι η ηλικία δεν
μας καθορίζει. Δεν είναι αύριο, δεν είναι χθες, αλ-
λά είναι τώρα. Η ώρα είναι τώρα».
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Αμερικανίδα η 71η Miss Universe

Η νέα Μις Υφήλιος,
Αρ Μπόνι Γκάμπριελ

Η τελική τριάδα: η Αμερικανίδα Αρ Μπόνι 
Γκάμπριελ, δεύτερη επιλαχούσα 
Miss Universe η Αμάντα Ντουνταμέλ 
από τη Βενεζουέλα και τρίτη η Αντρέινα 
Μαρτίνεζ Φουνιέ από τη Δομινικανή Δημοκρατία

Οι παρουσιάστριες της βραδιάς 
Τζίνι Μέι Τζένκινς και Ολίβια Κούλπο



Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι της showbiz, η Ει-
ρήνη Παπαδοπούλου και ο ποδοσφαιριστής
Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποφάσισαν να ακο-
λουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από τέσ-
σερα χρόνια σχέσης. Η τραγουδίστρια και ο τερ-
ματοφύλακας συγκατοικούσαν στην Αθήνα και
αντί να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας, όπως
περίμεναν πολλοί, τελικά χώρισαν. Αιτία, όπως
φημολογείται, ήταν η έντονη ζήλια της ερμηνεύ-
τριας, ενώ στην πρώτη του ανάρτηση ο αθλητής
ζήτησε σεβασμό στις γυναίκες, δηλώνοντας πως
δεν δίνει συνεντεύξεις.

Η ζήλια έφερε το τέλος

Οικογενειακή απόδραση

«Στους βράχους στα Μετέωρα τα δροσερά βρα-
δάκια» τραγουδούσε ο Στράτος Παγιουμτζής
αποθεώνοντας την Καλαμπάκα για την ομορφιά
της. Σε αυτή την υπέροχη πόλη των Τρικάλων πέ-
ρασε το τριήμερο η εφοπλιστική οικογένεια Λά-
τση, απολαμβάνοντας το υπέροχο τοπίο και το
καταπληκτικό φαγητό, ενώ επισκέφτηκε και τις
Μονές των Ιερών Βράχων. Η άφιξη της Μαριάν-
νας Λάτση μαζί με τα παιδιά της Φίλιππο και
Εριέττα δεν πέρασε απαρατήρητη, με φωτογρα-
φίες τους από ταβέρνα της περιοχής να κάνουν
τον γύρο του διαδικτύου.

Ούτε να το είχαν συνεννοηθεί!
Την ίδια ιδέα είχαν η Ζωζώ Σα-
πουντζάκη και ο Κώστας Μπα-
κογιάννης, που συναντήθηκαν
τυχαία στο πιο ιστορικό ρεστο-
ράν της Αθήνας. Η «βασίλισσα
της νύχτας» δεν έκρυψε τον
ενθουσιασμό της για αυτό το
αναπάντεχο τετ α τετ και
έσπευσε να φωτογραφηθεί
απαστράπτουσα στο πλευρό
του, σχολιάζοντας: «Συναντή-
θηκα με τον αγαπημένο μου
δήμαρχο στο εστιατόριο του
αγαπημένου μου Μάνου Χα-
τζιδάκι».

Συνάντηση 
κορυφής

Ο Στέλιος Ρόκκος αναρρώνει σε δωμάτιο
ιδιωτικής κλινικής μετά τη σοβαρή περιπέ-
τεια της υγείας του. Το ξημερώματα του
Σαββάτου ο 58χρονος τραγουδιστής υπέ-
στη έμφραγμα του μυοκαρδίου και μετα-
φέρθηκε από τη Λήμνο στην Αθήνα με αε-
ροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.
«Παιδιά, ο Στέλιος είναι καλά! Μια μικρή
περιπέτεια είχε. Του ευχόμαστε γρήγορη
ανάρρωση!», ανακοίνωσε στο διαδίκτυο
στενός συνεργάτης του. 

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αθλήτρια η βασίλισσα

Ο Στέλιος είναι καλά...

Η
εντυπωσιακή καλλονή Κατερίνα Βενέρη - Σιούλη είναι η
φετινή βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού! Η επίσημη
ανακοίνωση έγινε από τον αχαϊκό δήμο με σχετική ανάρ-
τηση στο Facebook, τονίζοντας πως η επιτροπή συμπε-

ριέλαβε στα κριτήρια επιλογής την ομορφιά, την προσωπικότητα
αλλά και τη σχέση της με την αποκριάτικη διοργάνωση. «Η Κατερίνα
Βενέρη - Σιούλη από την Πάτρα, αθλήτρια στίβου της Παναχαϊκής
ΓΕ, απόφοιτος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τρίκαλα), μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Ιατρικής στο πρόγραμμα “Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατά-
σταση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τμήμα Ιατρικής Λάρισας)”, με ση-
μαντικές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία σε αθλητικούς αγώνες,
κρίθηκε αντάξια να υπηρετήσει αυτό τον ρόλο. Η Κοινωφελής Επι-
χείρηση του Δήμου Πατρέων “Καρναβάλι Πάτρας” ευχαριστεί θερ-
μά όλα τα κορίτσια που κατέθεσαν υποψηφιότητα για το ενδιαφέρον
τους», ανέφερε η ανακοίνωση.
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Έρχεται (ξανά) ο πελαργός
Έγκυος είναι και πάλι η Φωτεινή Αθερίδου! Η μοναχοκόρη του
Θοδωρή Αθερίδη σε πέντε μήνες θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο
παιδάκι της, χαρίζοντας ένα αδελφάκι στον τρίχρονο γιο της που
φέρει το όνομα του διάσημου πρωταγωνιστή. Η νεαρή ηθοποιός
είναι παντρεμένη με τον συνάδελφό της Κωνσταντίνο Μαγκλάρα
και το μόνο που απομένει είναι να το επιβεβαιώσει δημοσίως.



Ε
ίναι γεγονός ότι οι μαθητές έχουν πλέον
μεγαλύτερη δυσκολία συγκέντρωσης
από προηγούμενες γενιές. Δυστυχώς
έχει μειωθεί η ηλικία που τα παιδιά θα

έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία και θα απο-
κτήσουν τη δική τους ηλεκτρονική συσκευή. Όσο
περισσότερη τηλεόραση βλέπουν τα παιδιά, ηλι-
κίας μικρότερης των 3 ετών, αυξάνονται οι πιθανό-
τητες εμφάνισης προβλήματος συγκέντρωσης κα-
τά 10%. Αντίθετα, κάθε ώρα διανοητικής διέγερσης
του εγκεφάλου από δραστηριότητες, όπως θέα-
τρο, ανάγνωση από τους γονείς και επίσκεψη σε
μουσεία, μειώνει την πιθανότητα κατά 30%.

Η παιδοψυχίατρος - οικογενειακή ψυχοθερα-
πεύτρια Φρίντα Κωνσταντοπούλου εξηγεί ότι «ως
διάσπαση προσοχής ορίζεται η δυσκολία του εγ-
κεφάλου να εστιάσει τη συγκέντρωσή του σε ένα
ερέθισμα, αγνοώντας τα υπόλοιπα ερεθίσματα
που μπορεί να συνυπάρξουν, ιεραρχώντας την
ανάγκη για συγκέντρωση στο πιο σημαντικό. Πρό-
κειται για μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που
εκδηλώνεται πριν από τα τρία έτη ζωής και οφεί-
λεται και σε κληρονομικούς παράγοντες. Ο σύγ-
χρονος όμως ψηφιακός τρόπος ζωής με ανάγκη
για ταυτόχρονη απασχόληση του εγκεφάλου με
πολλές δραστηριότητες (multitasking) προκαλεί
αναπόφευκτα τη διάσπαση της προσοχής μας».

Η συνεχής διάσπαση της προσοχής συντηρεί
μια δυσλειτουργική διακύμανση της κορτιζόλης,
της ορμόνης του στρες, με συνέπεια ποικίλα συμ-
πτώματα άγχους. Επιπλέον, ανατροφοδοτείται η
ντοπαμίνη, ο νευροδιαβιβαστής της ευφορίας,
όταν ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συνεχώς και-

νούργια ερεθίσματα στα νευρωνικά κυκλώματα
επιβράβευσής του, με αποτέλεσμα να αναζητάει
εθιστικά τη διάσπαση της προσοχής του με ανού-
σια συνήθως ερεθίσματα.

Τους ειδικούς απασχολεί πόσο επικίνδυνη
μπορεί να γίνει η χρήση του διαδικτύου σε παιδιά
και εφήβους. «Για το 36% των οικογενειών οι κα-
βγάδες είναι καθημερινοί για το συγκεκριμένο
θέμα. Προφανώς και μετά τα χρόνια της πανδη-
μίας τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου σε εφή-
βους και παιδιά έχουν εκτοξευτεί», αναφέρει η
ειδικός.

Τα χρόνια της καραντίνας είχαν αρνητική επί-
πτωση στα παιδιά. Προκάλεσαν πνευματική κόπω-
ση με αρνητική επίδραση στην εκπλήρωση των μα-
θησιακών τους καθηκόντων και πτώση των μαθη-
σιακών τους επιδόσεων. Έφεραν μείωση της μνη-
μονικής ικανότητας, διάσπαση προσοχής - διατα-
ραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής και αγχώδεις
διαταραχές. Οι μακροχρόνιες αγχώδεις διαταρα-
χές σωματοποιούνται με αποτέλεσμα την εμφάνι-
ση σωματικών ενοχλημάτων και αυτοάνοσων.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα χρόνια της καραντίνας 
προκάλεσαν πνευματική κόπωση 
με αρνητική επίδραση 
στην εκπλήρωση των μαθησιακών
καθηκόντων και πτώση 
των επιδόσεών τους

Πότε θα του δώσω
κινητό τηλέφωνο;
Το 2012 η μέση ηλικία απόκτησης κινη-
τού ήταν τα 12 έτη. Τώρα είναι τα 10 έτη. Η
πάροδος του χρόνου σε συνδυασμό με
την εξάπλωση της τεχνολογίας ωθεί την
ηλικία απόκτησης του κινητού ακόμη χα-
μηλότερα. Δεν υπάρχει κατάλληλη ηλι-
κία. Προφανώς εξαρτάται από την ωριμό-
τητα του παιδιού και της οικογένειας, από
την εκπαίδευση και την παιδεία. «Οφεί-
λουμε στην ομαλή λειτουργία της οικογέ-
νειας και στην υγιή ανάπτυξη των παι-
διών μας από μικρή ηλικία να θεσπίζου-
με κοινά και σαφή όρια και κανόνες. Επι-
κοινωνούμε αληθινά με τα παιδιά μας
από μικρή ηλικία και τα παρακολουθούμε
διακριτικά, από απόσταση, ανάλογα με
την ηλικία τους. Μαθαίνουμε στα παιδιά
μας τη σωστή χρήση του διαδικτύου (ψη-
φιακή παιδεία), χρησιμοποιώντας το και
οι ίδιοι με σωστό και κοινωνικά αποδεκτό
τρόπο. Τους μαθαίνουμε την επικοινω-
νία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και
την ενσυναίσθηση. Η οικογένεια και οι
φίλοι αποτελούν σημαντικές αξίες στις
οποίες θα πρέπει να επενδύσουμε. Μπο-
ρούμε να αντικαταστήσουμε τα SMS, τα
likes και τα tags με το χάδι, την αγκαλιά
και την επικοινωνία», καταλήγει η κυρία
Κωνσταντοπούλου.

Θέστε όρια στα παιδιά Φρίντα Κωνσταντοπούλου, 
παιδοψυχίατρος - οικογενειακή

ψυχοθεραπεύτρια 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η μέρα σας θα έχει αρκετά σκαμπανεβά-
σματα, αλλά νωρίς το βράδυ θα υπάρξουν
κάποιες καλές ειδήσεις που θα σας δώσουν
αρκετή χαρά. Για κάποιους από εσάς θα
κλείσει ένα συναισθηματικό θέμα ή μια οι-
κογενειακή σας υπόθεση που εκκρεμούσε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους η μέρα θα χρειαστεί
προσοχή, ιδίως αν ανήκετε στο τρίτο δε-
καήμερο. Φροντίστε να έχετε ήρεμες αντι-
δράσεις, ακόμη και σε άτομα που προσπα-
θούν να σας δημιουργήσουν κακή ψυχο-
λογία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών θα υπάρξουν
πολλές προσωπικές υποθέσεις που νιώθε-
τε ότι δεν μπορείτε να αποφασίσετε την
ολοκλήρωσή τους. Φροντίστε να μην αφή-
σετε το άγχος και την καθημερινότητα να
ροκανίσουν τις σχέσεις σας με τους άλλους
και τα αγαπημένα σας πρόσωπα καλό είναι
να έχουν την πρώτη θέση στη ζωή σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους η μέρα αυτή θα έχει
μια ανανεωτική τάση, αλλά χρειάζεται να
προσέχετε τα θέματα που σας έχει αφήσει το
παρελθόν, όπως πληγές από πρόσωπα που
είχατε εμπιστευτεί. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ήταν αρκετά πιεστικές αυτές οι μέρες, οπότε
και έχετε κουραστεί με τις υποχρεώσεις που
είχαν συσσωρευτεί και έπρεπε να τις αντι-
μετωπίσετε. Από τις 19.33 η Σελήνη περνά
στο ζώδιο του Τοξότη, όπου για εσάς ιδίως
του πρώτου πενθημέρου το βράδυ σας θα
είναι αρκετά ευχάριστο και τυχερό. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η Σελήνη θα επη-
ρεάσει όσους έχετε γεννηθεί τις τελευταίες
μέρες, ενεργοποιώντας τα επικοινωνιακά
σας ταλέντα. Βέβαια, από το βράδυ και μετά
θα ασχοληθείτε περισσότερο με οικογενει-
ακές υποθέσεις. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε αρκετά πιεσμένοι με τα οικονομικά
σας, αλλά θα βρεθείτε αναστατωμένοι και
με ένα προσωπικό θέμα. Καλό είναι επίσης
να μη συζητήσετε σήμερα για οικονομικά
ζητήματα, γιατί δεν θα σας δοθεί κανένα
θετικό αποτέλεσμα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς του τρίτου δεκαη-
μέρου θα υπάρξουν έντονες συναισθηματι-
κές εκρήξεις, ίσως με πρόσωπα από το οι-
κογενειακό σας περιβάλλον. Αν πρέπει να
σκεφτείτε μια αγορά, καλό είναι αυτό να γί-
νει μετά τις 19.33. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε μια έντονη συναισθηματική
στιγμή, όπου θα μπορέσετε μετά τις 19.33
να νιώσετε καλύτερα, εφόσον η Σελήνη
θα αφήσει τον δωδέκατο τομέα σας και
θα προχωρήσει στο ζώδιό σας. Ξεκουρα-
στείτε και αφήστε το απαιτητικό σας πρό-
γραμμα για αύριο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια μέρα που θέλει λίγο προσοχή, αν
και θα σας δοθούν ευκαιρίες για εσάς των
τελευταίων ημερών να αλλάξετε προς θε-
τική κατεύθυνση ένα δύσκολο θέμα που
σας απασχολεί. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους του τρίτου δε-
καημέρου τα πράγματα δεν θα είναι και
τόσο εύκολα, εφόσον κάποια επαγγελμα-
τικά θέματα σας έχουν κουράσει και τώρα
νιώθετε ότι είστε έτοιμοι να αλλάξετε τις
καταστάσεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς τα πράγματα έχουν μια
τάση αλλαγής, κυρίως σε θέματα που αφο-
ρούν νομικές και γραφειοκρατικές υποθέ-
σεις. Ένα οικονομικό θέμα αρχίζει να δια-
γράφεται πολύ καλύτερα.
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H Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο του Σκορπιού και επηρεάζει
περισσότερο όσους ανήκουν στο τρίτο
δεκαήμερο. Από τις 16.28 έως τις

19.32 η Σελήνη θα βρίσκεται σε κενή πορεία,
όπου μετά θα προχωρήσει στο ζώδιο του
Τοξότη. Όταν αναφέρομαι στην κενή πορεία
της Σελήνης, καλό είναι να μην κάνετε
σημαντικές δραστηριότητες και να μην
αποφασίζετε πράγματα που έχουν διάρκεια
και μελλοντικές βλέψεις. 
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Ο τελευταίος βασιλιάς 
και οι «πρίγκιπες» 
της Δημοκρατίας

Ο
Κωνσταντίνος βρίσκεται πλέον στην
αγκαλιά της αττικής γης. Με τη χρυσή
τομή ιδιωτικής κηδείας, λαϊκού προ-

σκυνήματος - εξόδιου ακολουθίας στη Μη-
τρόπολη Αθηνών και ταφής στο Τατόι έκλεισε
και αυτό το κεφάλαιο, τα γεγονότα και τα πρό-
σωπα του οποίου παραμένουν στη διάθεση
ιστορικών και παντός ενδιαφερόμενου.

Μερικά σχόλια για τα όσα ακούστηκαν στον
δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες.

Είναι προφανές ότι εν έτει 2023 το να υπάρ-
χει κληρονομική διαδοχή με βάση τη γραμμή
αίματος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και μη
σπεύσει κανείς να μιλήσει για τις «οικογένει-

ες που κυβερνούν την Ελλάδα»,
γιατί κανείς δεν τους υποχρεώνει
να τις ψηφίζουν.

Μπορεί το «όνομα» να παίζει
ρόλο, αλλά κανείς δεν μπαίνει στη
Βουλή χωρίς την ψήφο των πολι-
τών. Όποιος ενδιαφέρεται, διεκ-
δικεί και κερδίζει την εξουσία,
δεν γεννιέται στο «παλάτι». Η δια-
φορά είναι τεράστια. Μπορεί να
στενοχωρούμε λίγο τους λαϊκι-

στές φίλους μας, αλλά στη Δημοκρατία πρίγ-
κιπες δεν υπάρχουν. Ακόμη και για τους
«πρίγκιπες» αποφασίζει ο πολίτης!

Είναι προφανές ότι εν έτει 2023 το να δαιμο-
νοποιούμε καταστάσεις, να κρεμάμε ταμπέλες
και να ενοχοποιούμε παρόντες και απόντες δεν
είναι εκτός τόπου και χρόνου, αλλά δεν είναι
και η καλύτερη επιλογή, από τις πολλές που
υπάρχουν διαθέσιμες τον 21ο αιώνα.

Όσοι πήγαν στην κηδεία του Κωνσταντίνου
δεν είναι (όλοι) φιλοβασιλικοί ή, πολύ περισ-
σότερο, αρνητές της Δημοκρατίας, ακριβώς
όπως και όσοι δεν πήγαν δεν είναι αρνητές
της Ιστορίας μας. Ο Κωνσταντίνος υπήρξε νό-
μιμος αρχηγός του ελληνικού κράτους και
αυτό δεν αλλάζει. Το να πάει ή να μην πάει κά-
ποιος στην κηδεία του δεν τον κάνει ούτε νο-
σταλγό της βασιλείας ούτε -όμως- και αγωνι-
στή της Δημοκρατίας.

Η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Όμως, αυτό
το γεγονός δεν θα πρέπει να μας οδηγεί σε
εφησυχασμό. Η Δημοκρατία είναι από το DNA
της ανεκτική και ευρύχωρη, αλλά δεν πρέπει
να είναι ανύποπτη και ανοχύρωτη. Τα δι-
καιώματα έχουν υποχρεώσεις. Πολύ σωστά,
λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγ-
γειλε στη συνέντευξή του την Κυριακή στο
«Πρώτο Θέμα» ρύθμιση για το κόμμα Κασι-
διάρη. Ποτέ ξανά ναζί στη Βουλή!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Το ΚΥΣΕΑ σε μια συνεδρίαση-εξπρές, για την οποία
τα μέλη του κυβερνητικού οργάνου ενημερώθηκαν
από το Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της Κυριακής,
ανανέωσε χθες τη θητεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγού Κωνσταντίνου Φλώρου. Και επέλεξε ως αρχη-
γό ΓΕΣ τον αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και ως
αρχηγό ΓΕΝ τον αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση.
Αποστολή και καθήκον τους είναι να υπερασπίζονται
την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Ελλάδας, την
ασφάλεια των Ελλήνων από κάθε εξωτερική απειλή.
Είναι η «βάρδια», είναι η «σκοπιά» που δουλειά της

είναι να αποτρέψει τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
θέλει να έρθει ένα βράδυ ξαφνικά. Και όχι μόνο. Οι
Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν «ασπίδα» αλ-
λά και συλλογική επένδυση της κοινω-
νίας μας. Συντελεστής ισχύος και πα-
ράγοντας ανάπτυξης. Για να μπορεί
η Ελλάδα να επιτελεί τον ρόλο της -
δύναμη ειρήνης και συνεργασίας-
στη διεθνή κοινότητα. Κύριε αρχη-
γέ, η ευθύνη σας είναι μεγάλη. Κα-
λή επιτυχία στο έργο σας.

� Μπορεί η κυβέρνηση να επέλεξε την ιδιωτική κηδεία
για τον Κωνσταντίνο, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ βρήκαν «μονο-

πάτι» κριτικής εστιάζοντας στις παρουσίες κυβερνητικών
στελεχών. «Δεν είναι πολιτική διάσταση να ανάψεις ένα κερί
σε μια κηδεία. Πολιτική διάσταση είναι να πηγαίνουν στελέχη
της Αριστεράς να υπερασπίζονται τρομοκράτες», είπε ο Μίλ-
τος Χρυσομάλλης, βουλευτής της ΝΔ στη Μεσσηνία, απευθυ-
νόμενος στη Θεοδώρα Τζάκρη στην πρωινή εκπομπή του Me-
ga χθες. Ένα δίκιο το έχει ο άνθρωπος.

••••••••••••

� «Σωστή διαπίστωση Τσακαλώτου: Στη χώρα κάνει κου-
μάντο μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματιών που ελέγχουν

κανάλια, ομάδες και κόμματα», έγραψε στο Twitter ο Γιώρ-
γος Κύρτσος. «Αυτό το έχουν αντιληφθεί σχεδόν όλοι. Το
κρίσιμο ερώτημα είναι αν και πώς διορθώνεται», προσέθεσε
ο ευρωβουλευτής που εκλέχθηκε με τη ΝΔ, αλλά κλείνει το
μάτι στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια απορία: Όταν λέμε «ελέγχουν τα κόμ-
ματα», αναφερόμαστε και στον ΣΥΡΙΖΑ; Η... χούφτα των με-
γαλοεπιχειρηματιών έκανε και τον Αλέξη πρωθυπουργό;

� Τι νερό πίνουν και δεν μας δίνουν; Το είδαμε στον
λογαριασμό @GeorghyZhukov στο Twitter: «Άλ-

λο επίπεδο παράνοιας! Ο Γιαννούλης (σ.σ.: του ΣΥΡΙ-
ΖΑ) ισχυρίζεται on camera ότι μια εξάδα νερό από
6,50€ πήγε 9€ με τις ανατιμήσεις της κυβέρνησης. Εν
τω μεταξύ, μια εξάδα νερό έχει από 1,20€ έως 3€ ανά-
λογα τη μάρκα». Μήπως έχει κάτι το νερό; Μήπως δεν
μας ψεκάζουν τελικά; 

••••••••••••

� Μια ακόμη απορία για την οποία η στήλη δανείζε-
ται την ανάρτηση του Μπάμπη Παπαπαναγιώτου

@bpapapanagiotou: «Ο κ. Τσίπρας θα εγκαταλείψει την
αμήχανη αλλά εκκωφαντική σιωπή; Θα πει ευθέως αν
πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ “τσάντες” και “φάκελοι” με εκατομ-
μύρια από το γραφείο του Καλογρίτσα; Όσο δεν μιλά
επιβεβαιώνει». Θα τα μάθουμε όλα στη συζήτηση της
μήνυσης του κ. Παππά στη γραμματέα του κ. Καλογρί-
τσα. Έτσι δεν είναι;

Καλημέρα σας, κύριε αρχηγέ!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com
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