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Μ
ια χαρά τα καταφέρνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα εκ-
πρόσωπός του Πόπη Τσαπανίδου, η οποία -με
το καλημέρα- έγινε πρώτο θέμα στα τουρκικά

ΜΜΕ με αφορμή τις καταγγελίες περί παρακολούθησης
του στρατηγού Φλώρου. Όπως έχουμε εγκαίρως επιση-
μάνει πολλές φορές από την «P», το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης όχι απλώς κινείται στην ίδια γραμ-
μή με τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά ταυτίζεται πλήρως! Και
κάπως έτσι το πρακτορείο Anadolu, ο επίσημος βραχίο-
νας του Ερντογάν, παρουσίασε με αλλεπάλληλα τηλε-
γραφήματα τον αρχηγό των ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων ως φοροφυγά, αναπαράγοντας τους αστήρικτους
ισχυρισμούς που «αγκάλιασε» η Κουμουνδούρου, ότι
πλήρωσε δήθεν με «μαύρα λεφτά» το ήμισυ του ποσού
«για την αγορά σπιτιού αξίας 1,2 εκατ. ευρώ». Τα τηλε-
γραφήματα στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στις ανακοινώ-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ και στις δηλώσεις της κυρίας Τσαπανί-

δου (Popi Çapanidu). Στο ίδιο κλίμα, το δορυφορικό δί-
κτυο TRT World εικονογράφησε το θέμα στην ιστοσελί-
δα του με φωτογραφία του Α/ΓΕΕΘΑ και της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Το τουρκικό αγγλόφωνο TRT World τονίζει μάλιστα ότι
η ίδια η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να εκβιάσει τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ για τις «σκοτεινές χρηματοοικονομικές
συναλλαγές του», ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας κατη-
γορεί την κυβέρνηση πως θέτει σε διακινδύνευση ακό-
μη και την εθνική ασφάλεια. Αναπαράγεται επίσης η
άκρως επικίνδυνη και διχαστική ανακοίνωση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ πως «η νοσηρότητα του παρακρατικού μηχανισμού
Μητσοτάκη μόλυνε δυστυχώς και την ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τουρκικός
Τύπος φαίνεται πως βρίσκει απολύτως αξιοποιήσιμες
και τις δηλώσεις του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη.

Το Anadolu υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει
εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό ως προς το γιατί ση-
μαντικές προσωπικότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων ήταν υπό παρακολούθηση. Το Anadolu αναπα-
ράγει την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία τίθεται
το ερώτημα «για ποιον λόγο ένα σύμβολο εθνικής
ασφάλειας ήταν υπό παρακολούθηση;».

Τι άλλο να χρειαστεί ο Ταγίπ Ερντογάν για να στηρίξει
την προπαγάνδα του κατά της Ελλάδας και κατά των
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας; Έχει ανθρώπους
στην Ελλάδα που δουλεύουν για χάρη του είτε ηθελημέ-
να είτε άθελά τους - δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία
έχει ότι παράγουν έργο και αποτέλεσμα υπέρ της Άγκυ-
ρας, όπως ακριβώς έκαναν και για τον Έβρο το 2020,
όταν έλεγαν ότι οι Έλληνες αστυνομικοί σκοτώνουν με-
τανάστες στα σύνορα και αφήνουν παιδάκια να πνίγον-
ται στο Αιγαίο. 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γιώργος Μητροφάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Αντύπας,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Δημήτρης Γκάτσιος, 
Aλεξία Τασούλη,
Σωτήρης Πίκουλας, Γιάννης Παργινός, 
Αντώνης Αναστασόπουλος,
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, 
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος, 
Μιχάλης Mαστοράκης, Γεωργία Γαραντζιώτη,
Δημήτρης Δημακόπουλος, 
Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός, 
Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα, 
Άλκης Φιτσόπουλος, Oρέστης Κατσαρέας
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Σαρώνει στο Anadolu η Popi Çapanidu

Βασικός «προμηθευτής» 
ειδήσεων στα τουρκικά 
ΜΜΕ ο ΣΥΡΙΖΑ



Μ
ε τον «αέρα» των ευρημά-
των των πρώτων δημοσκο-
πήσεων, το κυβερνητικό
επιτελείο σχεδιάζει την

εκλογική πορεία προς την πρώτη αναμέ-
τρηση και ο πρωθυπουργός «φωτογρα-
φίζει» πιο καθαρά από ποτέ τον Απρίλιο
ως τον χρόνο που έχει επιλέξει για να
στηθούν οι πρώτες κάλπες και τον Μάιο
οι δεύτερες. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέμεναν τα
πρώτα στοιχεία για το πολιτικό και κοινω-
νικό κλίμα που διαμορφώνεται μετά την
ανάπαυλα των εορτών, με δεδομένο ότι
πλέον έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους
τα μέτρα που η κυβέρνηση είχε εξαγγεί-
λει, όπως η αύξηση των συντάξεων, το
«καλάθι του νοικοκυριού» στην εορταστι-
κή αγορά, η επίσπευση της αύξησης του
κατώτατου μισθού και το market pass.

Τα πρώτα δείγματα των δημοσκοπήσε-
ων δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας στο
κυβερνητικό στρατόπεδο, αφού έρχονται
να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία της Νέ-
ας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου,
αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σκεπτικό
που αναπτύσσουν στο κυβερνητικό επι-
τελείο για ένα ποσοστό στην πρώτη ανα-
μέτρηση, που θα καθιστά εφικτό τον στό-
χο της αυτοδυναμίας στη δεύτερη, φαίνε-
ται να επιβεβαιώνεται.

Η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, που
προεξοφλούν στην κυβέρνηση ότι θα κυ-
ριαρχήσει στην τελική ευθεία, αποτυπώ-
νεται και στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα
με την ALCO (για λογαριασμό του Alpha),
η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 6,9%
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, επί των εγκύρων, ενώ
σύμφωνα με την Opinion Poll (για λογα-
ριασμό του TheTOC), η Νέα Δημοκρατία
προηγείται με 7,8% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
(32,6% έναντι 24,8%). Και στις δύο έρευ-
νες, το ΠΑΣΟΚ, που καταγράφει καθοδι-
κή πορεία, φαίνεται να περιορίζεται λίγο
πάνω από το 10%. 

Καταλυτική, την ίδια ώρα, είναι η υπε-
ροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι
των αντιπάλων του τόσο στην εμπιστοσύ-
νη που δείχνουν οι πολίτες στους αρχη-
γούς των κομμάτων όσο και στην καταλ-
ληλότητα για την πρωθυπουργία. Σύμφω-
να με την Opinion Poll, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κερδίζει την εμπιστοσύνη των
πολιτών σε ποσοστό 42,7%, ενώ ο Αλέξης

Τσίπρας καταγράφεται στο 22,3%. Στην
καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με
45,4% έναντι 22,9% του Αλέξη Τσίπρα.
Απόλυτη υπεροχή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και στον χώρο του Κέντρου, όπου
επιλέγεται από το 53,7% των ψηφοφόρων
έναντι 15,3% που τάσσεται υπέρ του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τα στοιχεία αυτά έρ-
χονται να επιβεβαιώσουν τη στρατηγική
που ακολουθεί η κυβέρνηση, προτάσ-
σοντας ως το δυνατό χαρτί της «γαλά-
ζιας» παράταξης τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό, ο οποίος έχει ήδη δείξει ότι θα
σηκώσει το μεγάλο βάρος της προεκλο-
γικής εκστρατείας, βάζοντας στην αιχμή
του δόρατος την αξιοπιστία και την προ-
σήλωση στους θεσμούς που έχει επιδεί-
ξει τα τελευταία τριάμισι χρόνια της δια-
κυβέρνησής του.

Αρνητικές κριτικές για ΣΥΡΙΖΑ 
Βασικό στοιχείο των δημοσκοπήσεων

είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν μπορεί να
κεφαλαιοποιήσει την όποια φθορά της
κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα συγκεν-
τρώνει εξόχως αρνητικές γνώμες σε

ερωτήματα του τύπου «πιστεύετε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ θα διαχειριζόταν καλύτερα τα
προβλήματα της χώρας;». Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στο ερώτημα της ALCO «πώς
θα ήταν σήμερα η κατάσταση αν κυβερ-
νούσε ο ΣΥΡΙΖΑ», το 41% δηλώνει χειρό-
τερα, ίδια το 27% και μόλις 23% αναφέρει
καλύτερα. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ακρί-
βεια, το 38% δηλώνει ότι ευθύνεται η διε-
θνής κρίση, το 25% λέει η κυβέρνηση και
το 32% αναφέρει και οι δύο.

Στα στοιχεία που αξιολογούνται από το
κυβερνητικό επιτελείο είναι ακόμη η συ-
σπείρωση, που αγγίζει το 74% για τη Νέα
Δημοκρατία και δείχνει ότι οι διαρροές ή
οι μετέωρες ψήφοι που καταγράφονται
είναι ένα μικρό ποσοστό, που μπορεί να
ανακτηθεί.

Βασικό κριτήριο της ψήφου παραμέ-
νουν η οικονομία και η ακρίβεια, με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγεται από
την πλειοψηφία ως ο πιο κατάλληλος για
διαχειριστεί τα δύο θέματα, ενώ τα μέτρα
στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση
αξιολογούνται θετικά από ένα ποσοστό
της τάξεως του 48%.

Παρά την εικόνα υπεροχής που φαίνε-

ται να διατηρείται, ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός έχει στείλει σαφές μήνυμα, μιλώντας
στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι η
αλαζονεία και ο εφησυχασμός είναι αυτή
την ώρα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη
«γαλάζια» παράταξη. Ο ίδιος θα επιμείνει
στους χαμηλούς τόνους, στην παρουσία-
ση του κυβερνητικού έργου και των κυ-
βερνητικών προτάσεων για την επόμενη
τετραετία, στα σαφή διλήμματα μπροστά
στις κάλπες, αλλά και στους κινδύνους
μιας νέας περιπέτειας ή περιόδου ανατα-
ραχής για τη χώρα, αν οι δεύτερες εκλο-
γές δεν οδηγήσουν στον σχηματισμό μιας
σταθερής και αυτοδύναμης κυβέρνησης,
που θα μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας και την προ-
ώθηση των μεταρρυθμίσεων.

Το βλέμμα της κυβέρνησης στρέφεται,
πάντως, και στα μικρότερα κόμματα, που
δείχνουν να διατηρούν τη δύναμή τους,
κυρίως, όμως, στο κόμμα Κασιδιάρη, που
καταγράφει ποσοστά μια ανάσα από το
όριο του 3% και την είσοδό του στο Κοινο-
βούλιο. Για τον λόγο αυτό έχει μπει ως
προτεραιότητα για το Μέγαρο Μαξίμου η
προώθηση άμεσα της νομοθετικής ρύθ-
μισης που θα καθιστά αδύνατη την εκ-
προσώπησή του στη νέα Βουλή, επιδιώ-
κοντας, μάλιστα, τη μέγιστη δυνατή συ-
ναίνεση.
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Κερδίζει σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας

Καθαρό προβάδισμα της ΝΔ
στις δημοσκοπήσεις  
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«Καλύτεροι μισθοί
για την επόμενη

τετραετία»!

Μ
ε Νο1 στόχο την προβολή των συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων της Νέας Δημο-
κρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα

και με ισχυρό όπλο στην προεκλογική φαρέτρα το κοι-
νωνικό πρόσημο της κυβερνητικής πολιτικής, Μέγαρο
Μαξίμου και οδός Πειραιώς ανεβάζουν το τέμπο της
προεκλογικής κούρσας.

Τη στιγμή που η σεναριολογία για κάλπες μέσα στις
δύο πρώτες Κυριακές του Απριλίου... φουντώνει και
πάλι, οι περιοδείες του πρωθυπουργού μετατρέπονται
σε... όχημα επικοινωνίας του προγράμματος της επό-
μενης τετραετίας, που έχει στην αιχμή του το τρίπτυχο
«καλύτεροι μισθοί, περισσότερες θέσεις εργασίας, με-
γαλύτερη ανάπτυξη». Παράλληλα, η διεύρυνση, πέρα
από τα κομματικά τείχη της οδού Πειραιώς, προκειμέ-
νου να έρθει ακόμη πιο κοντά ο εκπεφρασμένος σε
όλους τους τόνους στόχος της αυτοδυναμίας μετατρέ-
πεται, με τη σειρά της, σε ένα από τα μεγάλα πολιτικά
στοιχήματα του επόμενου τριμήνου, με το πρωθυπουρ-
γικό σήμα «συσπειρώνουμε κάθε πολίτη που πιστεύει
στον υπεύθυνο πατριωτισμό αλλά και στο δημιουργικό
εκσυγχρονισμό» να δείχνει τον δρόμο των... γαλάζιων
επιδιώξεων.

Η κοινωνική ατζέντα
Η νέα γενιά, η μεσαία τάξη, οι λιγότερο προνομιούχοι,

ο αγροτικός κόσμος και οι γυναίκες βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των μέτρων που προωθεί το Μέγαρο Μα-
ξίμου, δομώντας μια κοινωνική ατζέντα με ορίζοντα πέ-
ρα από τη διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. «Είμα-
στε λαϊκή παράταξη. Είμαστε παράταξη και της δημό-
σιας και της ατομικής προκοπής. Είμαστε δηλαδή μια
παράταξη αληθινά προοδευτική», είναι το μήνυμα που
εκπέμπει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος,
υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας, προ-
τάσσει μια στρατηγική στήριξης και θωράκισης της κοι-
νωνίας απέναντι στις εισαγόμενες κρίσεις. «Αν την πρώ-
τη τετραετία το στοίχημα ήταν οι χαμηλότεροι φόροι και
ξέρετε πια ότι όλοι πληρώνουμε χαμηλότερους φόρους,
το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας θα είναι οι καλύτε-
ροι μισθοί για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα, πρωτί-
στως για τα νέα παιδιά τα οποία τώρα μπαίνουν στην
αγορά εργασίας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος
βρέθηκε χθες στον Κορυδαλλό, πραγματοποιώντας
ακόμη μια περιοδεία εντός του Λεκανοπεδίου.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικά και κομματικά στελέ-
χη του «γαλάζιου» οικοσυστήματος, το όλο πλαίσιο των
μεταρρυθμίσεων που… τρέχει το Μέγαρο Μαξίμου έχει
στη βάση του… κοινωνικό DNA. «Από τον Φεβρουάριο
θα τεθεί σε εφαρμογή το Market Pass. Θα δώσουμε τη
δυνατότητα επιστροφής έως 10% για τις αγορές που κά-
νετε στο σουπερμάρκετ. Με εισοδηματικά κριτήρια που
θα καλύψουν, πιστεύω, όλες και όλους αλλά και με μια
παρέμβαση της Πολιτείας πολύ σημαντική για να απορ-
ροφήσουμε ουσιαστικά όλη την επίπτωση του πληθω-
ρισμού στο καλάθι του νοικοκυριού. Από 1ης Απριλίου
θα έχουμε τη νέα μεγάλη αύξηση του κατώτατου μι-
σθού», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύον-
τας ακριβώς την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής
που προωθεί η Ηρώδου Αττικού. Και αυτή η διάσταση

είναι που έρχεται και... ακουμπάει στα κεντρικά «γαλά-
ζια» μηνύματα της προεκλογικής περιόδου. «Το είπαμε,
το κάναμε». «Συνέχεια, συνέπεια, σταθερότητα». Γύρω
από αυτά τα δύο συνθήματα, τα οποία επαναφέρει τα-
κτικά στο προσκήνιο ο πρωθυπουργός εξακολουθητι-
κά… δομείται το παζλ της προεκλογικής εκστρατείας
της Νέας Δημοκρατίας, που περνάει στην επόμενη φά-
ση της με την ανακοίνωση των προσώπων που θα απαρ-
τίζουν την επιτροπή εκλογικού αγώνα, τα οποία ήδη
έχουν… σηκώσει μανίκια.

Το βλέμμα σε ειδικά κοινά
«Μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές, θα συνεχίσου-

με να προβάλλουμε το έργο που έχουμε παράξει και θα
προετοιμαζόμαστε για τις κάλπες. Για το κυβερνητικό
πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας και την προεκλογι-
κή μας καμπάνια». Με αυτή την αποστροφή στελέχη δί-
νουν τον τόνο των «γαλάζιων» γραμμών επάνω στον
προεκλογικό καμβά, στο φόντο του οποίου κυριαρχεί η
λέξη-κλειδί της αυτοδυναμίας. Μια αυτοδυναμία, πάν-
τως, η οποία περνάει μέσα από τη διεύρυνση της απήχη-
σης της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένα ακροατή-
ρια, που μπορούν να φέρουν ακόμη πιο κοντά το πολυ-
πόθητο «151+». Ποια είναι αυτά;

• Οι νέοι: Πρόκειται για μια ομάδα ψηφοφόρων,
στην οποία διαχρονικά εντοπίζεται ένα πρόβλημα δι-
είσδυσης από την πλευρά της οδού Πειραιώς. Στο
πλαίσιο αυτό, κινήσεις όπως η ανανέωση των ψηφο-
δελτίων, με εκπροσώπους από τη γενιά των «40άρη-
δων», η ευρεία χρήση, στη διάρκεια του προεκλογικού
αγώνα, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η προώθη-
ση μεταρρυθμίσεων, που σχετίζονται, για παράδειγμα,
με το πρόγραμμα το πρόγραμμα «Σπίτι μου» (έχει συ-
νολικά 140.000 ωφελούμενους έως 39 ετών και οικο-
νομικά ευάλωτους συμπολίτες μας, ως ανάχωμα στα
ακριβά ενοίκια και τις υψηλές τιμές ακινήτων) θεω-
ρούνται κρίσιμες για την προσέλκυσή τους.

• Οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού: Πρόκειται για
μια κατηγορία πάνω στην οποία είναι εστιασμένο ένα
σημαντικό κομμάτι των κυβερνητικών μέτρων στήριξης.
Όπως το Market Pass και η νέα αύξηση του κατώτατου
μισθού από την 1η Απριλίου. «Είμαστε σε θέση να μπο-
ρούμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι στις έκτα-
κτες κρίσεις, επειδή ακριβώς έχουμε πολύ υψηλότε-
ρους ρυθμούς ανάπτυξης. Η στρατηγική μας να μει-
ώσουμε τους φόρους, να πυροδοτήσουμε την ιδιωτική
οικονομία, να δημιουργήσουμε πλούτο και στη συνέχεια
να τον αναδιανείμουμε δίκαια είναι μια στρατηγική που
έχει πετύχει», διαμηνύει ο πρωθυπουργός, δείχνοντας
παράλληλα ότι η συγκεκριμένη στρατηγική θα έχει και
συνέχεια τους επόμενους μήνες.

• Οι γυναίκες: Πρόκειται για ένα κοινό πάνω στο
οποίο έχει στραφεί σημαντικό κομμάτι των κυβερνητι-
κών μεταρρυθμίσεων. Με κινήσεις όπως το πρόγραμμα
«Φώφη Γεννηματά», η καταπολέμηση της ενδοοικογε-
νειακής και έμφυλης βίας, η επέκταση του ολοήμερου
σχολείου στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, η αύξηση
των vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι «Νταν-
τάδες της γειτονιάς» και η επέκταση της χρονικής διάρ-
κειας της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από
τους έξι στους εννέα μήνες. 

Τα ειδικά κοινά που στοχεύει 
η κυβέρνηση για βελτίωση 
της ποιότητας ζωής

Κ Υ Ρ Ι Α ΚΟ Σ  Μ Η ΤΣ Ο ΤΑ ΚΗ Σ

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος
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Α
φού είδαν κι αποείδαν με την
άγρα «κεντρώων» και «συντηρη-
τικών» ψήφων τις οποίες προ-
σπάθησε να εξασφαλίσει ο ίδιος

ο Αλέξης Τσίπρας με περιοδείες σε περιο-
χές -παραδοσιακά «γαλάζια» κάστρα- ανά
την Ελλάδα, στον ΣΥΡΙΖΑ στράφηκαν πλέον
στον «στόχο» που θεωρούν πιο εφικτό ενό-
ψει των εκλογών: τους νέους και όσους
απείχαν από τις τελευταίες κάλπες.

Η επικοινωνιακή ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
ενέκρινε μια καμπάνια που προσπαθεί να
μοιάζει νεανική, το μόνο που καταφέρνει,
όμως, είναι να θυμίζει αντίστοιχα αποτυ-
χημένα εγχειρήματα του ΠΑΣΟΚ από τη
δεκαετία του 2000 που με τον επιτηδευ-
μένα νεανικό τους λόγο κατάφεραν μονά-
χα να γίνουν ανέκδοτο μεταξύ των νέων
της εποχής. Αντίστοιχα και η καμπάνια
«Χάου Tου» με την αγγλική φράση γραμμέ-
νη με ελληνικούς χαρακτήρες -δείγμα κι
αυτό της… νεανικότητας- που πιάνει μια
σειρά θέματα που υποθέτει πως «αγγί-
ζουν» τα νεανικά κοινά που η Κουμουν-
δούρου θέλει να προσεγγίσει.

«Η αστυνομία δέρνει…» 
Τελευταία «επιτυχία», το σποτ για τη

«φοιτητική ζωή». «Πώς να κάνεις μια ξέ-
γνοιαστη φοιτητική ζωή; Πανεύκολο. Σπου-
δάζεις στη σχολή που θες. Διαβάζεις με
τους φίλους σου και κυνηγάς το όνειρό σου.
Α, συγγνώμη. Ξέχασα ότι η αστυνομία μπαί-
νει στα πανεπιστήμια και δέρνει», αναφέρει
το αν μη τι άλλο ανερμάτιστο σποτ, με τον
πρωταγωνιστή να συνεχίζει, αφού πλέον η
μουσική έχει σταματήσει βίαια, «άδικο δεν
είναι;» και τη φωνή του Αλέξη Τσίπρα να
βάζει την κατακλείδα του βίντεο με το σύν-
θημα «Δικαιοσύνη παντού».

Μπλέκει με αυτόν τον τρόπο μια σειρά
λαϊκιστικά συνθήματα κενά περιεχομένου,
που «χαϊδεύουν» τα αυτιά της νεολαίας μεν,

δεν έχουν κανένα αντίκρισμα δε. «Σπουδά-
ζεις στη σχολή που θες», λέει χαρακτηρι-
στικά το σκριπτ του προεκλογικού διαφημι-
στικού της Κουμουνδούρου, υπονοώντας
μια κατάργηση των «εισαγωγικών εξετάσε-
ων», δηλαδή των Πανελληνίων. Πότε, όμως,
στην κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, ή
έστω και αργότερα, μίλησε κανείς για κα-
τάργηση των Πανελληνίων θέτοντάς το ως

κάποιο αίτημα; Ποτέ και κανένας.
Το έτερο, πιο καθαρό, μήνυμα του σποτ

ισχυρίζεται ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται
να περάσουν «ξέγνοιαστη φοιτητική ζωή»,
γιατί «η αστυνομία μπαίνει στα πανεπιστή-
μια και βαράει». Εδώ βέβαια η Κουμουν-
δούρου, εκτός από τα αυτιά των φοιτητών
που αδιαφορούν εντελώς για τις συγκρού-
σεις των γκρουπούσκουλων που βρίσκουν

καταφύγιο σε κατειλημμένους χώρους πα-
νεπιστημίων με την αστυνομία, «χαϊδεύει»
και μερικές ακόμα ομάδες που και στο πα-
ρελθόν έχει χρίσει συνομιλητές.

Εκείνους που βλέπουν άλλοτε τα πανεπι-
στήμια, άλλοτε τα Εξάρχεια και ενίοτε και
άλλους δημόσιους χώρους σαν τσιφλίκι
τους, νομίζοντας πως μπορούν να παρανο-
μούν χωρίς την παραμικρή αντίδραση.

Ακόμα και σε αυτούς όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ λέ-
ει ψέματα. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο πρό-
εδρος του κόμματος έχει πει σε ανύποπτο
χρόνο, «κι εμείς εκκενώναμε καταλήψεις,
αλλά όχι με τέτοιον τρόπο».

Η διαφημιστική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ 
που νομίζει πως μιλά στους νέους

Η εικόνα με τον εξευτελισμό του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Δημήτρη Μπουραντώνη το 2020 είναι αυτή που θέλει ο
ΣΥΡΙΖΑ για τα ελληνικά πανεπιστήμια και αυτό φαίνεται
καθαρά από το πρόσφατο προεκλογικό σποτ που είδε το
φως της δημοσιότητας και το οποίο ανήρτησε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας περήφανος και πε-
ριχαρής. 

Η αξιωματική αντιπολίτευση ήθελε και θέλει πανεπι-
στήμια-χαμαιτυπεία. Να χαϊδεύει αυτιά φοιτητών ή και
εξωπανεπιστημιακών, να τσιμεντώνονται ανενόχλητα
καθηγητές στα γραφεία τους, να κρεμούν ταμπέλες σε
πρυτάνεις, να μπουκάρουν και να διαμένουν εξωπανε-
πιστημιακοί μέσα στις σχολές. Να πρυτανεύουν η πα-
ρανομία, η ασυδοσία, οι βιαιότητες και να μην ανοίγει
ρουθούνι. Και επειδή μπήκαμε στο τελευταίο κατοστά-

ρι των εκλογών, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πανέτοιμοι να υπο-
σχεθούν τα πάντα στους πάντες, προκειμένου να συγ-
κεντρώσουν όσο περισσότερες ψήφους μπορούν από

τη νεολαία. Ο κ. Τσίπρας επιδιώκει την επιστροφή στο
κυβερνητικό του παρελθόν. Θέλει και πάλι εστίες ανο-
μίας στα ΑΕΙ. Θέλει εισαγωγή στα πανεπιστήμια με
βαθμό 1 και 2 στους 20, αδιαφορώντας για το μέλλον
νέων ανθρώπων που γνωρίζει ότι δεν θα αποφοιτήσουν
ποτέ. Αν μπορούσε, θα είχε ήδη υποσχεθεί να μπαίνουν
όλοι στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις και να φοιτούν
όσα χρόνια θέλουν. «Θες να κάνεις τη φοιτητική ζωή
που σου αξίζει; Κι εμείς το θέλουμε για σένα», έγραψε
ο Αλέξης Τσίπρας ρωτώντας πονηρά τους νεαρούς φοι-
τητές… «Θες να κάνεις ό,τι σου κατέβει;», είναι το μή-
νυμα που επιχειρεί να περάσει: «Ψήφισε εμάς και θα
περάσεις… ζάχαρη». Μπορεί η χώρα να προχωρήσει
μπροστά με τέτοια μεγέθη δημαγωγίας; 

Προφανώς και όχι. 

Τι πανεπιστήμια θέλουν στην Κουμουνδούρου; 

Το «χάου του» 
και το χάος
στο μυαλό
του Τσίπρα



Η
υπόθεση του Ειδικού Δικαστηρίου
άρχισε πλέον να αποκτά τεράστιο
ενδιαφέρον, αφού η πλευρά του
Χρήστου Καλογρίτσα φέρνει στο δι-

καστήριο το πρώτο SMS, σύμφωνα με το οποίο
ο Νίκος Παππάς φέρεται να στέλνει ποσοστά
επιχειρηματιών για τη δημιουργία καναλιού
προς τον Χρήστο Καλογρίτσα μετά τον διαγωνι-
σμό των τηλεοπτικών αδειών.

Αφορμή για την κατάθεση του συγκεκριμέ-
νου SMS, που κατά την υπεράσπιση του κ. Κα-
λογρίτσα αποδεικνύει τη σύμπραξη του πρώην
υπουργού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον επι-
χειρηματία, αποτέλεσε η ένταση που έχει δημι-
ουργηθεί γύρω από την κατάθεση της γραμμα-
τέως του επιχειρηματία Θάλειας Διαμαντή.

«Είναι ένα καινούργιο SMS στις 15/9/2016.
Σε αυτό το SMS αναφέρεται το όνομα του Αρ-
τέμη Αρτεμίου, ανθρώπου στον οποίο αναφέρ-
θηκε η κ. Διαμαντή. Το SMS αυτό είναι σημαν-
τικό στοιχείο και προέρχεται από τον Νίκο
Παππά. «Ιβάν 35, Καλογρίτσας 35, Α2 16, Κου-
ρής 10, Μάρης 4. Α2 αυτός που θα δεις 12.30.
Α2 και Καλογρίτσας είναι αδιαίρετο προφα-
νώς, αναγράφει το SMS προς τον κ. Καλογρί-
τσα», είπε ο Άγγελος Καραχάλιος, συνήγορος
του επιχειρηματία, και συμπλήρωσε: «Δυο
ημέρες μετά τη συνάντηση Φουρλεμάδη με
τον Καλογρίτσα έχουμε προσπάθεια να βρεθεί
άλλη λύση για να κατατεθεί η πρώτη δόση. Αυ-
τό το SMS ενισχύει τη θέση μας ότι υπήρχε
στενή συνεργασία Παππά και Καλογρίτσα και
δείχνει ευθεία σύμπραξη».

Υπάρχουν και άλλα μηνύματα
Ο Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε ότι συγκε-

κριμένο μήνυμα αφορά ποσοστά και εξήγησε
ότι το ποσοστό του Χρήστου Καλογρίτσα μαζί με
εκείνο του Αρτέμη Αρτεμίου φτάνουν το 51%,
ενώ των υπολοίπων το 49%. «Αυτοί θα είχαν το
κανάλι. Υπάρχουν και άλλα SMS που δείχνουν
τη φορτικότητα, αλλά ο κ. Καλογρίτσας δεν επι-
θυμεί να τα δείξουμε», είπε ο κ. Λοβέρδος. Η
υπόθεση μόλις άνοιξε, αφού είναι βέβαιο ότι η
πλευρά Καλογρίτσα διαθέτει και άλλα, ακόμα
πιο βαριά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με τον
Νίκο Παππά.

Από την πλευρά του, πάντως, ο συνήγορος
του κ. Παππά, Γιάννης Μαντζουράνης, αμφι-
σβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων: «Το SMS

που οψίμως παρουσιάστηκε σήμερα από την
υπεράσπιση Καλογρίτσα έχει μηδαμινή απο-
δεικτική αξία και δημιουργεί βάσιμες υπόνοιες
για τη γνησιότητα όλων των μηνυμάτων που
χρησιμοποίησε και θα χρησιμοποιήσει ο Καλο-
γρίτσας».

Κατάθεση Στουρνάρα 
Στο Ειδικό Δικαστήριο κατέθεσε, την Τε-

τάρτη, ως μάρτυρας ο διοικητής της Τραπέζης
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Ο κ. Στουρ-
νάρας διευκρίνισε ότι η ειδική επιτροπή της
Βουλής ζήτησε από την ΤτΕ να γίνει έλεγχος
της διαδρομής των 3 εκατ. ευρώ που απαι-
τούνταν για τη συμμετοχή Καλογρίτσα στον
διαγωνισμό. «Η πορεία των χρημάτων ήταν
νομότυπη μέχρι και τη στιγμή που επεστράφη
η εγγυητική, όταν απεβλήθη η εταιρεία Καλο-
γρίτσα του διαγωνισμού. Οι όροι ωστόσο της
συμφωνίας περί υπεργολαβίας δεν τηρήθη-
καν», είπε ο κ. Στουρνάρας. Ερωτηθείς σχετι-
κά, διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει από τον
έλεγχο που έκανε η ΤτΕ να δόθηκε έστω και
ένα ευρώ από τα 3 εκατ. για τη δημιουργία της
εφημερίδας «Documento».
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο υπουργός του Τσίπρα έστελνε στον κατασκευαστή 
τα ποσοστά των επιχειρηματιών που θα έπαιρναν 

το SYRIZA Channel 

Έντονα φορτισμένη είναι η ατμόσφαιρα στα πεδία Κουμουν-
δούρου - Χαριλάου Τρικούπη, καθώς τα τελευταία εικοσιτετρά-
ωρα είναι σε εξέλιξη ένας «πολιτικός ανταρτοπόλεμος».  Μετά
το «υστερόγραφο» της επίσημης ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, την

περασμένη εβδομά-
δα, που κατακεραύ-
νωνε το ΠΑΣΟΚ για
την επιλογή του να
υιοθετήσει της κα-
ταγγελίες της γραμ-
ματέως του Χρήστου

Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο, τη σκυτάλη πήρε ο Παύλος
Πολάκης. Με «άλλοθι» το αψύ ύφος του, μέσω μιας ανάρτησης
στο Twitter, επιτέθηκε με σκληρό τρόπο στον πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ. «Ανδρουλάκη, πάλι στον ύπνο σου με έβλεπες; Δεν τρα-
βάς, το ’χουν καταλάβει ΟΛΟΙ πλέον! Είσαι και λίγος και σε

έχουν… Όταν επιτίθεσαι σε μένα μόνο αυτό αποδεικνύεις! Με-
τά την Καϊλή (που θέλει να σε καλέσει και μάρτυρα έμαθα), τα
ποσοστά που είχε πάρει το ΚΙΝΑΛ επί Φώφης Γεννηματά θα εί-
ναι ΘΡΙΑΜΒΟΣ αν τα ξαναπιάσεις! Το δίλημμα είναι και ΘΑ ΕΙ-
ΝΑΙ: ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή ΝΔ , Τσίπρας ή Μητσοτάκης! Θα πάρεις θέση,
θέλεις δεν θέλεις! Με τέτοιες δηλώσεις από μεριάς σου, Νικο-
λάκη Ανδρουλάκη, σαν τη χθεσινή και σαν την άλλη με τον ΝΤΟ-
ΓΙΑΚΟ ξεκαθαρίζει το θέμα πως η λύση για τη χώρα είναι ΑΥΤΟ-
ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ!», έγραψε ο κ. Πολάκης,
εκφράζοντας προφανώς και τις απόψεις του κόμματός του. 

Στο ΠΑΣΟΚ δεν άφησαν αναπάντητη την πρόκληση, τηρών-
τας ωστόσο «αποστάσεις ασφαλείας» από το επίπεδο του
πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. «Όσο η “πρόοδος” που εννοεί ο
ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με τον τοξικό λόγο του κ. Πολάκη τόσο με-

γαλύτερη είναι η ανάγκη για
πραγματικά προοδευτική
εναλλακτική πρόταση, με
ισχυρό ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλ-
λαγής. ΥΓ.: Για να στηρίξει τις διχαστικές αορι-
στολογίες του, ο κ. Πολάκης επικαλείται ακόμη και έντυπα με
τα οποία βρίσκεται στα δικαστήρια… Ο σκοπός αγιάζει τα μέ-
σα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμ-
ματος Δημήτρης Μάντζος.

Στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν το επόμενο διάστημα να κλιμακωθούν
οι επιθέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και όπως λένε, δεν θα μένει τίποτα
αναπάντητο. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει, όπως μας έλεγαν στε-
λέχη του κόμματος, ότι θα ρίξουν το επίπεδο της πολιτικής αντι-
παράθεσης σε «πολακικά χαμηλά»…

Ανακοίνωση της ΝΔ και ερώτημα σε Παππά για τον… Α2
Τα όσα έγιναν στο Ειδικό Δικαστήριο σχολίασε η ΝΔ. Σε χθεσινή ανακοίνωσή της ανα-
φέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τη διανομή τσαντών με “μαύρο” χρήμα, όπως κατατέθηκε
επώνυμα στο Ειδικό Δικαστήριο, φαίνεται, με βάση SMS του κ. Παππά που αποκάλυψε
σήμερα ο κ. Καλογρίτσας, ότι ειδικευόταν και στη διανομή ποσοστών μεταξύ των κα-
ναλαρχών. Κι όλα αυτά, φυσικά, στο όνομα της διαφάνειας και της ελευθεροτυπίας!
ΥΓ.: Αλήθεια, θα μας απαντήσει ο κ. Παππάς αν πίσω από τον κωδικό Α2 κρύβεται πράγ-
ματι ο Αρτέμης Αρτεμίου;».

Βόμβα Καλογρίτσα 
για τα SMS στον Παππά 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Στα μαχαίρια το ΠΑΣΟΚ με τον Πολάκη 



Εντάξει, να το καταλάβω ότι κάποιες και κάποιοι
βουλευτές θέλουν να κερδίσουν ψήφους απέναντι
στον ανταγωνισμό, αλλά υπάρχουν και όρια. Έμαθα
λοιπόν για μια περίπτωση (έχω και φωτογραφία, αν
χρειαστεί) που μια βουλευτής μας ντύθηκε καλόγρια
επισκεπτόμενη μοναστήρι στην περιφέρειά της και
έβγαζε φωτογραφίες με τις κανονικές καλόγριες. Παι-
διά, ψυχραιμία και πού να έρθουν και οι Αποκριές... 
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Έδειξε ενδιαφέρον 
για την περιπέτεια
Μαρκόπουλου

Ένα δεύτερο περιστατικό που έκανε αί-
σθηση στην περιοδεία του πρωθυπουργού
στον Κορυδαλλό ήταν η αμέριστη συμπα-
ράστασή του προς τον δραστήριο βουλευτή

της Β’ Πειραιά Δημήτρη
Μαρκόπουλο. Ο βου-

λευτής ήταν εμφα-
νώς σοκαρισμένος
από την προχθε-
σινή επίθεση που
δέχτηκε στο γρα-

φείο του από αε-
ροβόλο πιστόλι. Για

το θέμα μάλιστα έμ-
πλεξε και η Αντιτρομοκρα-

τική Υπηρεσία. Ο πρωθυπουργός ήθελε να
μάθει τι είχε συμβεί, έδειξε συμπόνια και
αλληλεγγύη στον βουλευτή, ο οποίος, παρά
τον μικρό Γολγοθά του προχθές, συνέβαλε
καθοριστικά στο να μαζευτεί κόσμος στον
Κορυδαλλό. 

Περιοδεία Πιερρακάκη 
στα Πατήσια

Ιδιαίτερα δραστήριος είναι ο Κυριάκος
Πιερρακάκης στις γειτονιές της Α’ Αθή-
νας, ειδικά σε εκείνες που αποφεύγουν
κάποιοι. Λοιπόν, όπως έμαθα, ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε επισκε-

φτεί το Θησείο και τις επό-
μενες μέρες θα βρεθεί

στα Πατήσια. Θα
επισκεφτεί τη Λε-
όντειο, το σχο-
λείο όπου πήρε
το απολυτήριό
του, θα επισκε-

φτεί το γνωστό
μπαρ «Κόμης», ενώ

θα πάει και στο Halkias
Pallace, έναν μεγάλο χώρο εκ-

δηλώσεων, όπου θα κόψει την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα της η 1η ΔΗΜΤΟ Αθήνας.
Επίσης, θα επισκεφτεί και τα καφέ
«Αχίλλειον» και «Myway». 

Επί ΣΥΡΙΖΑ 
ο Κασιδιάρης 
ήταν ελεύθερος...

Αποστομωτική ήταν η απάντηση του διευ-
θυντή του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκου
Ρωμανού απέναντι στην ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ για τη νομοθετική ρύθμιση απο-
κλεισμού του Ηλία Κασιδιάρη από τις εθνι-
κές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, τόνιζε στην
ανακοίνωσή του ότι επί ΝΔ ο Κασιδιάρης
έχει πολιτικό γραφείο στις φυλακές… Ο
Ρωμανός τούς θύμισε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο Κα-
σιδιάρης είχε πολιτικά γραφεία εκτός φυ-
λακής, παντού, και ότι δεν προχωρούσε η
δίκη της Χρυσής Αυγής διότι δεν μπορούσε
να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα… 

Κάποιος 
να τον μαζέψει…

Το έκανε και αυτό ο δήμαρχος Ιάσμου Ον-
τέρ Μουμίν! Μετά τις απολύσεις εργαζομέ-
νων με την αιτιολογία ότι είναι γκιουλενιστές
και τις αναφορές ότι βουλευτές ανήκουν σε
τρομοκρατικές οργανώσεις, ξαναχτύπησε!
Τώρα άφησε σχολεία του δήμου χωρίς θέρ-
μανση. Σύμφωνα με καταγγελίες, ο δήμαρ-
χος τις τελευταίες μέρες έχει αφήσει όλες
τις σχολικές μονάδες του δήμου χωρίς θέρ-
μανση, με την αιτιολογία ότι φταίει η αντιπο-
λίτευση του Δήμου Ιάσμου που δεν στήριξε
τις επιλογές του στις προεδρίες φορέων του
δήμου. Μάλιστα... 

Ντύθηκε καλόγρια

E
να ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο παρατήρησε αυτόπτης μάρτυρας
της χθεσινής περιοδείας του πρωθυπουργού στον Κορυδαλλό. Ο κό-
σμος που ήρθε για να υποδεχτεί τον κ. Μητσοτάκη στο Κέντρο Ψη-

φιακής Εκπαίδευσης -το εγκαινίασε ο Κυρ. Πιερρακάκης τον Ιούλιο- αλλά
και στην Πλατεία Ελευθερίας μετά ήταν πολλαπλάσιος σε σχέση με αυτόν
που ήρθε όταν πριν από λίγο καιρό πήγε εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. 

Στον Τσίπρα ζήτημα να ήταν πάνω από 100 άτομα και στον Μητσοτάκη
μπορεί να έφταναν τα 1.000 άνετα. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και σε λαϊ-
κές γειτονιές, όπως τα Δυτικά και ο Κορυδαλλός, η απήχηση του πρωθυ-
πουργού είναι μεγαλύτερη από εκείνη του αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Για αυτό άλλωστε υπάρχει και η σκέψη να είναι ο πρωθυπουρ-
γός υποψήφιος στη Β’ Πειραιά. 

Κατά την περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Κορυδαλλό και στην
κουβέντα που είχε με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, ξε-
χώρισε η στιχομυθία του με έναν πολίτη (ορειβάτη-περιπατητή, κατά δή-
λωσή του) για την ορειβασία, τον Όλυμπο και την επιθυμία του ίδιου του
πρωθυπουργού να ανέβει στο βουνό τον Μάιο «μετά τις εκλογές», όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε. «Θέλω να πάω στον Όλυμπο τον Μάιο», είπε
στον συνομιλητή του o κ. Μητσοτάκης, για να του απαντήσει αμέσως
εκείνος προσκαλώντας τον: «Έλα να σε πάω». «Μετά τις εκλογές, μετά
τις εκλογές να ανεβούμε», ανταπάντησε τότε με χαμόγελο ο πρωθυ-
πουργός αποδεχόμενος την πρόσκληση. Για να μπορέσει όμως να ανεβεί
στον Όλυμπο τον Μάιο «μετά τις εκλογές», όπως ο ίδιος είπε, αυτό ση-
μαίνει ότι οι κάλπες θα πρέπει να στηθούν αρκετά νωρίτερα. Άρα -θα
μπορούσε να συμπεράνει κανείς- εκλογές Απρίλιο; 

Μεγαλύτερη η απήχηση Μητσοτάκη
στον Κορυδαλλό σε σχέση με Τσίπρα

Ο χρησμός του Ολύμπου για 
την ημερομηνία των εκλογών

Σε σύναξη συμμαθητών και συμμαθητριών πήγε ο αντιπρό-
εδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στο Παγκράτι, συγ-
κεκριμένα στο πολιτικό και δημοσιογραφικό στέκι «Μαγεμέ-
νος Αυλός». Υπόψη ότι το μαγαζί υπήρξε στέκι του συνθέτη
μας Μάνου Χατζιδάκι. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, προσηνής
και με χιούμορ, ξεκίνησε τις ιστορίες από τα μαθητικά του
χρόνια στην Άνδρο και δεν κρύφτηκε να πει ότι αποφοίτησε
από το γυμνάσιο το μακρινό 1964. 

Μου είπαν για έναν βουλευτή
που γιόρταζε αυτές τις μέρες

και κάλεσε τους φίλους και ψη-
φοφόρους του για τον επισκε-

φτούν σε μπαρ συγκεκριμένου ξενο-
δοχείου για ευχές. Μέχρις εδώ καλά.
Έστειλε όμως ηλεκτρονικά προσκλη-
τήρια που έλεγαν ότι θα διατεθεί και
γουρνοπούλα σε όσους πάνε, αλλά θα
πρέπει να πληρώσουν 11 ευρώ το άτο-
μο. Δηλαδή, για να καταλάβω… Τους
καλεί όχι για να τους κεράσει αλλά για
να τον κεράσουν. Προχωρημένα
πράγματα. 

Η σύναξη συμμαθητών στον «Μαγεμένο Αυλό»



Ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκτός από υπουργός,
είναι και εξαιρετικός ρεπόρτερ. Πήγε στο Οι-
κονομικό Φόρουμ του Νταβός και βρήκε ελ-
ληνική αυτοκινούμενη καντίνα φαγητού! Πρό-
λαβε και την τράβηξε φωτογραφία και την
ανάρτησε στα social media. «Πρώτη εικόνα
μόλις μπαίνεις στο @Davos @GreekHouse-
Davos, βλέπεις καντίνα με ελληνικό φαγητό…
Είμαστε παντού!», έγραψε στο Twitter. Κατα-
πληκτικό όντως… Παντού άρωμα Ελλάδας… 

ΗΗ ελληνική καντίνα 
στο Νταβός
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Εκρηκτικοί χαρακτήρες όπως του «αψύ Κρη-
τικού» μπορεί να «πουλάνε» σε ένα κοινό που
έχει παράδοση στον αυριανισμό, καμιά φορά
όμως παίρνουν τη γραμμή που έχει χαραχτεί
με κόπο και τη μουτζουρώνουν σαν να μην
υπάρχει αύριο. Μια αναφορά του Ανδρουλάκη
στο όνομά του προκάλεσε την έκρηξη του Πο-
λάκη, ο οποίος άρχισε σε αναρτήσεις του να
αραδιάζει από την Εύα Καϊλή μέχρι τα ποσοστά
του ΠΑΣΟΚ και να παίρνει θέση «θέλει δεν θέ-
λει, Μητσοτάκη ή Τσίπρα». Εκτός βέβαια αν οι
φωνές του «αψύ Κρητικού» είναι το «μαστί-
γιο» που αντισταθμίζει το «καρότο» του Αλέξη
Τσίπρα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο
προετοιμάζει για μελλοντική συνεργασία.

Δεν γνωρίζω τι θα γίνει τελικά στις εθνικές
εκλογές, αλλά μια υπόγεια συνεννόηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΠΑΣΟΚ για κοινές υποψηφιότητες
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχει σίγου-
ρα… Και για την Περιφέρεια Αττικής και για
τον Δήμο Αθηναίων και για Βόρεια Ελλάδα
ακούω και μαθαίνω διάφορα. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ελλάς - Γαλλία - συμμαχία
Το Ελλάς - Γαλλία - συμμαχία επιβεβαι-
ώθηκε για ακόμη μια φορά στην από κοινού
συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυ-
νας με την Επιτροπή Εξωτερικών της Γαλ-
λικής Γερουσίας (κεκλεισμένων των θυ-
ρών) για τις εξελίξεις στη ΝΑ Μεσόγειο και
το Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
Γάλλοι βουλευτές συνηγόρησαν υπέρ των
ελληνικών θέσεων απέναντι στην τουρκι-
κή προκλητικότητα.
Την ικανοποίηση της κυ-
βερνητικής πλειοψη-
φίας για την αμέριστη
στήριξη της Γαλλίας
απέναντι στις καθημε-
ρινές προκλήσεις της
γειτονικής χώρας εξέ-
φρασε ο Θοδωρής Ρουσό-
πουλος από τη ΝΔ, προ-
σθέτοντας ότι «τα τε-
λευταία δύο χρόνια οι
βουλευτές της Επι-
τροπής Άμυνας και
Εξωτερικών έχουμε
ενημερώσει πάνω από 20
ευρωπαϊκά Κοινοβού-
λια για την προκλητι-
κότητα της Τουρκίας
στο Αιγαίο».
Ο αρμόδιος τομεάρχης
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Κατρούγκαλος επεσήμα-
νε ότι δεν είναι διμερές θέμα
η τουρκική προκλητικότητα και πως η Γαλ-
λία έχει και ίδια συμφέροντα απέναντι στην
τουρκική προκλητικότητα. Τόνισε δε ότι με
τη Γαλλία έχουμε παραδοσιακά ιστορικές
σχέσεις όχι μόνο μεταξύ των κρατών αλλά
μεταξύ των λαών και αυτήν τη στιγμή είναι
και από τους στενότερους στρατηγικούς
μας εταίρους. «Οι Γάλλοι συνάδερφοι ήταν
απολύτως ενήμεροι για το γεγονός ότι η Ελ-
λάδα απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία
πηγαίνοντας προς τις τουρκικές εκλογές
και μας διαβεβαιώνουν ότι θα είναι δίπλα
μας», υπογράμμισε ο τομεάρχης του ΠΑ-
ΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος.
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υ Μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τον Νί-
κο Ανδρουλάκη δεν μπορούσε να

σκεφτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον
έχει βάλει να αποφασίσει αν είναι υπέρ ή κατά
της τροπολογίας για το κόμμα Κασιδιάρη. Ό,τι
χειρότερο μπορείς να κάνεις στον πρόεδρο
Νίκο τον κραταιό είναι να τον βάλεις να απο-
φασίσει. Δώσ’ του Βρυξέλλες να πηγαινοέρ-
χεται και χαιρετούρες, αλλά μην του πεις να
αποφασίσει… 

«Χαιρέτησε» 
και ο Κατσικάρης
από τα ψηφοδέλτια
του ΠΑΣΟΚ

Σ
το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που λέμε «μια
ωραία ατμόσφαιρα», μια και αποχώρησε
από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και ο δη-
μοσιογράφος, πρώην αντιπεριφερειάρ-

χης και νυν περιφερειακός σύμβουλος Πειραιά
Δημήτρης Κατσικάρης. «Βρισκόμαστε ήδη στην
αρχή μιας δύσκολης εκλογικής χρονιάς με αλλε-
πάλληλες διπλές αναμετρήσεις, από τις οποίες θα
προκύψουν νέα κυβέρνηση αλλά και νέες διοική-
σεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που εδώ και δώ-
δεκα χρόνια υπηρετώ ως αντιπεριφερειάρχης
Νήσων - Πειραιά και περιφερειακός σύμβουλος
Πειραιά σήμερα», σημειώνει ο κ. Κατσικάρης και
καταλήγει: «Στο νέο πολιτικό τοπίο που διαμορ-
φώνεται, δέχτηκα άκρως τιμητικές προτάσεις για
τη συμμετοχή μου στις επικείμενες βουλευτικές
εκλογές τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Πειραιά. Τι-
μώντας την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολι-
τών του Πειραιά, που με εξέλεξαν στην Περιφέ-
ρεια Αττικής με τον συνδυασμό “Ανεξάρτητη Αυ-
τοδιοίκηση Αττικής”, και τον Γιάννη Σγουρό, θεω-
ρώ ότι πρέπει να συνεχίσω στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση αγωνιζόμενος με όλες μου τις δυνάμεις για
την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των
Πειραιωτών, όπως άλλωστε έκανα όλα αυτά τα
χρόνια, όταν άλλοι επέλεξαν να αποστατήσουν
από την Παράταξή μας, στηρίζοντας τον κ. Πατού-
λη, μετακομίζοντας παράλληλα στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή». 

Η ωρολογιακή βόμβα
«Πολάκης»
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Α
νέκρουσε πρύμναν ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ σχετικά με το θέμα της
ενημέρωσης πολιτών για ενδεχόμενη παρακολούθησή τους μετά το
«αντάρτικο» στο οποίο επιδόθηκε όταν η γνωμοδότηση Ντογιάκου εί-
δε το φως της δημοσιότητας.

Ο κ. Ράμμος αναγκάστηκε να στείλει επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης
ζητώντας να ενημερωθεί για τη διαδικασία που προβλέπει ο νέος νόμος σχετικά
με τη διαχείριση αιτημάτων πολιτών που ζητούν να τους γνωστοποιηθεί αν έχουν
βρεθεί στο στόχαστρο επισυνδέσεων ή όχι. Άραγε, δεν το γνώριζε όταν ταυτί-
στηκε με το παράνομο αίτημα Τσίπρα να ενημερωθεί για τα άτομα που παρακο-
λουθούνταν;

Δεν έπρεπε εκ της θέσεώς του και εκ του παρελθόντος του ως δικαστικού να
το γνωρίζει; Βέβαια, ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, απ’ ό,τι φαίνεται, έχει επιλεκτική
μνήμη και ευαισθησία, γιατί στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παρακο-
λουθήσεις υπουργών και ανώτατων δικαστικών επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε ποτέ βά-
ση, δεν έκανε καμία τοποθέτηση για αυτά και -το πιθανότερο- δεν μπήκε καν
στον κόπο να κάνει κάποια έρευνα. Εκτός αν έκανε, οπότε καλό θα ήταν να ενη-
μερώσει έστω και με διαρροή σε ειδησεογραφικό μέσο, όπως συνηθίζει το τε-
λευταίο διάστημα.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο «αντάρτης» επικεφαλής της ΑΔΑΕ ζήτησε οδηγίες
και διευκρινίσεις για τον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών, καθώς είναι γνωστό -
σε όλους πλην Ράμμου- ότι με τον νέο νόμο η αρμοδιότητα ενημέρωσης των πο-
λιτών για το αν έχουν βρεθεί στο στόχαστρο παρακολούθησης ή όχι δεν ανήκει
αμιγώς στην ΑΔΑΕ αλλά σε τριμελές όργανο αποτελούμενο από εισαγγελείς που
υπηρετούν στην ΕΥΠ και τον πρόεδρο της Αρχής, ο οποίος είναι απλό μέλος.

Θα κάνει μηνυτήρια
αναφορά 
και στην ΕΛΣΤΑΤ;

«Αγκαζέ» με τον «αψύ Κρητικό» εμ-
φανίστηκε ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολι-
τικής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης στον
οικονομικό εισαγγελέα το πρωί της Τε-
τάρτης για να καταθέσει μηνυτήρια ανα-
φορά ζητώντας έρευνα σε εταιρεία δη-
μοσκοπήσεων για την οποία αφήνονται
υπόνοιες για «παραγγελία δημοσκοπή-
σεων». Ο Μάριος Κάτσης, εκτός από το-
μεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, είναι και
βουλευτής Θεσπρωτίας του κόμματος,
θέση που δεν προβλέπεται να κρατά για
πολύ ακόμη. Όχι επειδή έπεσε σε δυ-
σμένεια, αλλά επειδή η εκλογική του πε-
ριφέρεια από τις δύο έδρες που έβγαζε
έπεσε στη μία, την οποία η Νέα Δημο-
κρατία (με 10 μονάδες διαφορά το 2019)
την έχει πάρει... σπίτι της. Μόνος δρόμος
για να μείνει στη Βουλή το δραστήριο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μια μηνυτήρια
αναφορά και στην ΕΛΣΤΑΤ.

Σε μπελάδες ο Ερντογάν  και ο γαμπρός του 
Το απόγευμα της Τρίτης το Συνταγματικό Δι-
καστήριο των ΗΠΑ άκουσε τους δικηγόρους
που έχουν αναλάβει την υπόθεση της Halk-
bank αλλά και τον εισαγγελέα. Τα βλέμματα
όλων είναι τώρα στραμμένα στο Συνταγματι-
κό Δικαστήριο μήπως βγάλει κάποια από-
φαση ενόψει της συνάντησης Τσαβούσο-
γλου - Μπλίνκεν.
Θυμίζουμε ότι σε αυτή την υπόθεση η δεύ-
τερη μεγαλύτερη τουρκική κρατική τράπε-
ζα κατηγορείται για το «σπάσιμο» των κυ-

ρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Σύμφωνα
με όσα έχουν κατατεθεί σε αμερικανικό δι-
καστήριο, σε αυτή την υπόθεση φέρεται να
διακινήθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια
προς όφελος του Ιράν με ανταλλάγματα σε
υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους
και πολιτικούς. Επιπλέον, στην υπόθεση
φαίνεται ότι εμπλέκονται τόσο ο τότε
υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας και
γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ,
όσο και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος.

Έναν μήνα θα διαρκούσε 
ο Μηταράκης…

Έγραφαν τότε τα δημοσιεύματα στη Χίο
αλλά και στην Αθήνα πως το χαρτοφυλά-
κιο του Μεταναστευτικού είναι «καυτή
πατάτα» και ότι η επιλογή Μητσοτάκη να
βάλει τον Μηταράκη υπουργό θα κρατού-
σε έναν μήνα υπό την πίεση των εξελίξε-
ων. Τώρα στην εκδήλωση για τα τρία χρό-
νια ο πρωθυπουργός μόλις είδε το πλή-
θος των ΜΜΕ είπε στον Χιώτη υπουργό
του: «Εσύ έχεις περισσότερους φωτογρά-
φους από εμένα».

Θεματικές συνεντεύξεις
Πολλές καινοτομίες θα έχει η προεκλο-

γική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας, η
οποία λαμβάνει τις τελευταίες πινελιές της
πριν από τον επερχόμενο πολιτικό μαρα-
θώνιο. Μαθαίνω λοιπόν ότι στον δρόμο
προς τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ετοιμάζεται να παραχωρήσει σειρά από
θεματικές συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις
αυτές θα πραγματοποιούνται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και ο πρωθυπουργός
θα έχει διπλό στόχο. Να αναδείξει από τη
μία συγκεκριμένους τομείς του κυβερνη-
τικού έργου. Και να μιλήσει από την άλλη
για τον σχεδιασμό της επόμενης τετραε-
τίας, εφόσον η Νέα Δημοκρατία κόψει
το… νήμα της αυτοδυναμίας, που είναι και
ο μέγιστος των στόχων της «γαλάζιας» πα-
ράταξης.

Η αλά καρτ ευαισθησία 
Ράμμου και η υπαναχώρηση
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Μ
πορεί ο Ταγίπ Ερντογάν να
ανακοίνωσε ότι οι προεδρι-
κές εκλογές στην Τουρκία θα
διεξαχθούν στις 14 Μαΐου, το

μυστήριο όμως διατηρείται… Ποιος θα εί-
ναι ο υποψήφιος μεγάλος αντίπαλός του; 

Το παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά, με τα
κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης να
«τρέχουν» τις εξελίξεις και όλα αυτά τη
στιγμή που ο δήμαρχος της Κωνσταντινού-

πολης Εκρέμ Ιμάμογλου
προετοιμάζεται για την επί-
σκεψή του στην Αθήνα τις
επόμενες ημέρες. 

Ο πρόεδρος του κεμαλι-
κού Ρεπουμπλικανικού

Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κε-
μάλ Κιλιτσντάρογλου θα
ήθελε να είναι αυτός ο επό-

μενος πρόεδρος και δικαιολογημένα, καθώς
υπέμεινε για πολύ καιρό υπό το άστρο του
Ερντογάν και τώρα έχει τη μοναδική ευκαι-
ρία να είναι αυτός ο πρόεδρος που θα φέρει
την Τουρκία στον δρόμο του κοινοβουλευτι-
σμού ξανά. Όμως είναι πάρα πολλοί αυτοί,
ίσως η πλειονότητα των ψηφοφόρων της αν-
τιπολίτευσης, που κρίνουν ότι είναι «λίγος»
για να εμπνεύσει τον κόσμο. 

Από την πλευρά της η Μεράλ Ακσενέρ,
του ακροδεξιού Καλού Κόμματος (Ιyi Par-
ti), έχει δείξει και αυτή ότι επιθυμεί να είναι
υποψήφια με τον τηλεοπτικό και δυναμικό,
λαϊκιστικό λόγο της.

Σε ό,τι αφορά τον Εκρέμ Ιμάμογλου, αγ-
κάθι παραμένει η εκκρεμότητα που έχει με
τη Δικαιοσύνη. Αν όντως καταδικαστεί από
το δικαστήριο σε 2,5 χρόνια φυλάκιση ή και
περισσότερο, τότε θα αποκλειστεί από την
πολιτική ζωή και κερδισμένοι θα βγουν
πρωτίστως ο Τούρκος πρόεδρος και δευτε-
ρευόντως ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Στην Αθήνα παρακολουθούν τις εξελί-
ξεις, ενώ προβληματίζει το υπουργείο
Εξωτερικών η επιστολή που έστειλε η
Τουρκία στον ΟΗΕ. Με τίτλο «Το Κόμμα
Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στη Δυτική
Θράκη», η επιστολή αναφέρεται στα βασι-
κά προβλήματα που κατά τους Τούρκους
φέρονται να αντιμετωπίζουν οι μειονότη-
τες στην Ελλάδα -και ιδιαίτερα η «τουρκική
μειονότητα» που ζει στη Δυτική Θράκη- και
στις τελευταίες σχετικές εξελίξεις.

Οι «ψευδομουφτήδες»
Στην επιστολή, επικεντρώνεται η προσο-

χή σε προβλήματα που απασχολούν στενά
την «τουρκική μειονότητα», όπως στην εκ-
παίδευση, στο αυτόνομο εκπαιδευτικό σύ-
στημα της μειονότητας, μέσω του συστή-
ματος διορισμών καθηγητών και παρεμβά-
σεων στο πρόγραμμα σπουδών.

Στην επιστολή, η οποία υπογραμμίζει ότι
περισσότερα από 100 μειονοτικά δημοτικά

σχολεία έκλεισαν τα τελευταία 20 χρόνια,
σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση
νηπιαγωγείων που θα παρείχαν δίγλωσση
εκπαίδευση στη μειονότητα, σε τουρκικά
και ελληνικά. Τονίζεται επίσης ότι η «τουρ-
κική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης είχε
το δικαίωμα να εκλέγει τους δικούς της
θρησκευτικούς ηγέτες σύμφωνα με τους

διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς, αλλά η
Ελλάδα, κατά παράβαση των διατάξεων
διεθνών και διμερών συμφωνιών, στέρησε
από τη μειονότητα το δικαίωμα να εκλέγει
τους θρησκευτικούς της ηγέτες με την υιο-
θέτηση του νόμου 1920/1991.

« Έκτοτε, υπάρχει μια διττή συνθήκη,
μουφτήδων που διορίζονται από το κράτος

στη Δυτική Θράκη και μουφτήδων που
εκλέγονται από την τουρκική μειονότητα”
στην περιοχή. Οι εκλεγμένοι μουφτήδες, οι
οποίοι είναι αποδεκτοί και σεβαστοί από τη
“μειονότητα”, αποκαλούνται συχνά ψευδο-
μουφτήδες, ταπεινώνονται και υβρίζονται
από τα τοπικά ΜΜΕ και τις αρχές της Δυτι-
κής Θράκης», αναφέρεται στο κείμενο.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται επίσης
ότι η «τουρκική μειονότητα» δεν δύναται να
διαχειρίζεται ελεύθερα τα ακίνητα των
ιδρυμάτων της λόγω του ότι ελέγχονται από
διορισμένα από το κράτος διοικητικά συμ-
βούλια ήδη από την περίοδο της χούντας
του 1967 και επισημαίνεται ότι έκλεισαν
σύλλογοι επειδή είχαν τη λέξη «Τούρκος»
στην ονομασία τους.

Στην επιστολή επισημαίνονται επίσης τα
εξής: «Ενώσεις μας με ζωή μισού αιώνα
εξαιτίας της λέξης “Τούρκος” στην ονομα-
σία τους έχουν κλείσει. Έτσι, η “τουρκική
μειονότητα” υπόκειται σε μεγάλες διακρί-
σεις κατά την άσκηση του δικαιώματός της
να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύ-
θερα. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετι-
κά με την αποκατάσταση του νομικού κα-
θεστώτος των “τουρκικών ενώσεων” δεν
έχουν εφαρμοστεί από το 2008».

Εκλογές στις 14 Μαΐου 
με το βλέμμα στη Θράκη

Ανοίγει πάλι θέμα τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα 
η Άγκυρα με επιστολή-πρόκληση προς τον ΟΗΕ

Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο σε Μπλίνκεν

«Η Τουρκία εργάζεται εναντίον των ΗΠΑ»
Λίγο πριν από τη συνάντηση του Άντονι Μπλίνκεν (φωτό) με
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, το
Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο παρέδωσε επιστολή στον Αμε-
ρικανό υπουργό Εξωτερικών καταγγέλλοντας τη συμπεριφο-
ρά του καθεστώτος Ερντογάν. 
«Η Τουρκία εργάζεται ενεργά ενάντια στα συμφέροντα και τις
αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει η επιστολή των
ομογενών και προσθέτει: «Ο κατευνασμός ενός αδίστακτου
δικτάτορα όπως ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θα οδηγήσει σε κα-
λύτερη συμπεριφορά».

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

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Δ
ιευκρινίσεις επί των… διευκρι-
νίσεων τις οποίες ζήτησε από
τον υπουργό Δικαιοσύνης δίνει
με ανακοίνωσή του ο επικεφα-

λής της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου
των Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος (φω-
τό), κάνοντας λόγο για «εσφαλμένες ερμη-
νείες». Ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ έχει ήδη
εγκλωβιστεί πολιτικά στις ίδιες τις επιλο-
γές του και επιχειρεί όσο μπορεί να ξεδια-
λύνει τη στάση του… Παρ’ όλα αυτά, από τη
νέα επιστολή του δεν διαφαίνεται να έχει
αλλάξει γραμμή… 

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η σχετι-
κή επιστολή που απέστειλε προς τον
υπουργό Δικαιοσύνης (17/1/2023), ο επικε-
φαλής της ΑΔΑΕ επανήλθε, με ανακοίνωσή
του στα ΜΜΕ αυτή τη φορά, για να ξεκαθα-
ρίσει πως αποκλειστικός σκοπός του ήταν
να πληροφορηθεί την ακριβή διαδικασία η
οποία προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο
της κυβέρνησης σχετικά με τη διαχείριση
των αιτημάτων από πολίτες για τυχόν παρα-
κολουθήσεις. «Θέλω να διευκρινίσω ότι η
επιστολή αυτή, όπως σαφώς, εξάλλου, προ-
κύπτει από απλή ανάγνωσή της, ως μόνο
και αποκλειστικό περιεχόμενο έχει το αίτη-
μα της ΑΔΑΕ να πληροφορηθεί από τους
υπουργούς, που εισηγήθηκαν τον νέο νόμο
5002/2022, πώς αντιλαμβάνονται τις λεπτο-

μέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρ-
θρου 4 § 7 του εν λόγω νόμου. Διάταξης, η
οποία περιέχει αοριστίες και ασάφειες και
η οποία πρέπει να τύχει αποσαφηνίσεως
για να μπορέσει να αρχίσει να εφαρμόζε-
ται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ράμμος.

Δεν αλλάζει γραμμή
Ως εκ τούτου, ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ θε-

ωρεί πως «διακινήθηκαν πολλές εσφαλμέ-
νες ερμηνείες σχετικά με το περιεχόμενο

αυτής της επιστολής», αφήνοντας να δια-
φανεί πως ο ίδιος δεν έχει μετατοπιστεί από
τον βασικό «πυρήνα» των θέσεών του που
προκάλεσαν και την οξεία αντιπαράθεσή
του με αφορμή τη γνωμοδότηση Ντογιάκου
για το εύρος αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτη-
της Αρχής στην υπόθεση των τηλεφωνικών
παρακολουθήσεων. «Η επιστολή ουδόλως
έχει την έννοια ότι συνομολογείται με αυτήν
ότι οι διατάξεις του άρθρου 6 § 1 του ν.
3115/2003 που προβλέπουν τις ελεγκτικές
αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ έχουν παύσει καθ’
οιονδήποτε τρόπο να ισχύουν. 

Όπως είχε καταγραφεί στο Δελτίο Τύ-
που που εξέδωσα στις 10/1/2023 πρόκει-
ται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήμα-
τα. Είναι άλλο θέμα η ενημέρωση των πο-
λιτών που ζητούν να πληροφορηθούν αν
έχει αρθεί κατά το παρελθόν το απόρρητο
των επικοινωνιών τους για λόγους εθνικής
ασφάλειας (άρθρο 4 § 7 του ν. 5002/2022),
και εντελώς διαφορετικό το ζήτημα των
ελέγχων που διεξάγει η ΑΔΑΕ αυτεπαγ-
γέλτως ή κατόπιν καταγγελίας σε παρό-
χους, στην ΕΥΠ κ.λπ., προκειμένου να δια-
πιστώσει αν τηρείται η νομιμότητα στον το-
μέα της άρσης του απορρήτου των επικοι-
νωνιών και εφαρμόζονται όλες οι σχετικές
εγγυήσεις για τη διασφάλισή του (άρθρο 6
§ 1 του ν. 3115/2003)». 

Οι διευκρινίσεις επί 
των διευκρινίσεων
του Χρήστου Ράμμου

O επικεφαλής της ΑΔΑΕ 
κάνει λόγο για «εσφαλμένες
ερμηνείες» της επιστολής του
προς τον υπουργό Δικαιοσύνης



Ο
ι πιέσεις και οι εκβιασμοί της
Τουρκίας στις ΗΠΑ για την έντα-
ξη της Σουηδίας και Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ, με φόντο τα προ-

γράμματα των τουρκικών F-16, έχουν προ-
καλέσει πολλά ερωτήματα στις HΠΑ για το
αν η Τουρκία μπορεί να θεωρείται πλέον
σύμμαχος, ενώ παράλληλα έχει ανοίξει η
δημόσια συζήτηση από τα αμερικανικά μέ-
σα ενημέρωσης για την παραμονή της γει-
τονικής χώρας στη νατοϊκή συμμαχία.

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας
του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον (μικρή
φωτό) δημοσίευσε άρθρο-κόλαφο κατά
της Τουρκίας στην έγκριτη «Wall Street Jo-
urnal» με τίτλο «Το εκλογικό μήνυμα του
ΝΑΤΟ προς τον Ερντογάν», κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου στον Τούρκο πρό-
εδρο αλλά και συμβουλεύοντας τις χώρες-
μέλη της Συμμαχίας να εξετάσουν σοβαρά
την αποπομπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ,
καθώς, όπως λέει, «ο Ερντογάν έχει δηλη-
τηριώδη συμπεριφορά».

Ας δούμε αναλυτικά τι αναφέρει ο Τζον
Μπόλτον στο σκληρό κείμενό του κατά της
Τουρκίας:

1. Η Τουρκία δεν ενεργεί ως σύμμαχος
Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας

των ΗΠΑ ξεκινάει το άρθρο λέγοντας ότι
«με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τιμόνι η
Τουρκία είναι και πάλι “ο ασθενής της Ευ-
ρώπης”». Όπως λέει, “η απόδοση του κ.
Ερντογάν έχει υπάρξει σταθερά διχαστική
και επικίνδυνη. Οι πολεμικές περιφερει-
ακές πολιτικές του ήταν εξίσου επικίνδυ-
νες, από την ανατροπή βασικών στοιχείων
του μετα-οθωμανικού κοσμικού Συντάγ-
ματος της Τουρκίας έως τον επανειλημμέ-
νο συμβιβασμό του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και της οικονομικής της στα-
θερότητας. Η Τουρκία είναι μέλος του Ορ-

γανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώ-
νου αλλά δεν ενεργεί ως σύμμαχος».

2. Η Δύση να εξετάσει την αποπομπή
της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ

Ο Τζον Μπόλτον συνεχίζει συμβου-
λεύοντας τη Δύση να λάβει μέτρα «για να
διασφαλίσει ότι η εγχώρια αντιπολίτευσή
του θα κλονιστεί δίκαια στις επερχόμενες
προεδρικές εκλογές. Για να γίνει αυτό, η
Συμμαχία θα πρέπει να θέσει την ένταξη
της Άγκυρας προ των ευθυνών της. Η εξέ-
ταση της αποβολής τώρα θα επιτρέψει στη
Συμμαχία να συζητήσει τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα της ένταξής της και
να τονίσει -τόσο στους Τούρκους ψηφο-
φόρους όσο και στα μέλη του ΝΑΤΟ- τα
μεγάλα διακυβεύματα των επερχόμενων
εκλογών».

3. Πώς θα γίνει η απομάκρυνση της
Τουρκίας από το ΝΑΤΟ

Ο Τζον Μπόλτον εξηγεί ότι «ο ιδρυτικός
χάρτης της Συμμαχίας δεν προβλέπει απέ-
λαση ή αναστολή από τη Συμμαχία, αλλά η
αρχή του Διεθνούς Δικαίου του rebus sic
stantibus -όπως έχουν τα πράγματα τώρα-
παρέχει άφθονη βάση για να γίνει αυτό».
Όπως λέει ο Μπόλτον, «ο κ. Ερντογάν δεν
συμπεριφέρεται ως σύμμαχος. Η χειρότε-
ρη παράβασή του τα τελευταία χρόνια ήταν
η αγορά του προηγμένου συστήματος αε-
ράμυνας S-400 της Ρωσίας τον Δεκέμβριο
του 2017. Αυτή η απόφαση ήταν ασύμβατη
με τα υπάρχοντα αμυντικά μέτρα του ΝΑΤΟ
και έθεσε σε κίνδυνο την τεχνολογία μυ-

στικότητας F-35 της Αμερικής, απειλώντας
έτσι την ασφάλεια των συμμάχων του ΝΑ-
ΤΟ και των εταίρων της Μέσης Ανατολής».

4. Η αντιπολίτευση μπορεί να νικήσει
τον Ερντογάν με τη βοήθεια της Δύσης

Σε αυτό το σημείο ο Τζον Μπόλτον ανα-
φέρεται στο πώς ο Ερντογάν προσπάθησε
ξανά να χειραγωγήσει τις τουρκικές
εκλογές. «Οι υποψήφιοι της αντιπολίτευ-
σης έχουν μια πραγματική ευκαιρία αυτήν
τη φορά. Κέρδισαν σημαντικές δημοτικές
εκλογές το 2019, σε πόλεις όπως η Κων-
σταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη.
Αυτό συνέβη παρά τις προσπάθειες του κ.
Ερντογάν να διαφθείρει την εκλογική δια-
δικασία χρησιμοποιώντας διώξεις για να
σακατέψει την αντιπολίτευση και καταθέ-
τοντας ψευδείς κατηγορίες εναντίον των
ηγετών της, συμπεριλαμβανομένου του
δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο
οποίος προσπάθησε τόσο σκληρά να νι-
κήσει. Υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια
παρόμοιας συμπεριφοράς αυτήν τη φορά.
Ο κ. Ερντογάν και οι σύμμαχοί του κατη-
γορούν την αντιπολίτευση για απιστία
στην Τουρκία και παρενοχλούν τα λίγα
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που παρα-
μένουν στη χώρα. Ο κ. Ερντογάν είναι πι-
θανό να επιβάλει πρόσθετα μέτρα κατά
των Κούρδων της Τουρκίας, όπως η μη
χρηματοδότηση ενός από τα κύρια πολιτι-
κά κόμματά τους (ΗDP) και η σύλληψη
οπαδών του αντιφρονούντος κληρικού
Φετουλάχ Γκιουλέν με απατηλές κατηγο-
ρίες για τρομοκρατία. Η Δύση μπορεί να

αποτρέψει αυτό το αποτέλεσμα βάζοντας
στο προσκήνιο τη διπροσωπία του κ. Ερν-
τογάν και ενθαρρύνοντας την αυξημένη
διεθνή παρακολούθηση και τη δημοσίευ-
ση των τουρκικών εκλογών», αναφέρει ο
Τζον Μπόλτον.

Ο διακεκριμένος Αμερικανός αναλυτής
και πρώην διπλωμάτης υποστηρίζει ότι τό-
σο οι Τούρκοι όσο και εξωτερικοί παρατη-
ρητές συμφωνούν ότι ο κ. Ερντογάν θα ητ-
τηθεί στις εκλογές αν η διαδικασία είναι
ελεύθερη και δίκαιη και η αντιπολίτευση
παραμείνει αρκετά ενωμένη για να διεξα-
γάγει μια αποτελεσματική εκστρατεία και
εκτιμά ότι «θα είναι πολύ πιο δύσκολο για
τον Τούρκο πρόεδρο να ανατρέψει την ψη-
φοφορία αν το ΝΑΤΟ επιστήσει τη διεθνή
προσοχή στην απειλή της αποπομπής της
Τουρκίας από τη Συμμαχία».

Ο Τζον Μπόλτον κλείνει το άρθρο του λέ-
γοντας πως «και αν ο κ. Ερντογάν καταφέ-
ρει να “κλέψει” τις προεδρικές και βουλευ-
τικές εκλογές, το ΝΑΤΟ δεν θα έχει πλέον
την πολυτέλεια να αγνοεί τη ζημιά που προ-
κάλεσε (σ.σ.: ο Ερντογάν) στη Συμμαχία και
τα μέλη της. Το να εξετάσουμε σοβαρά την
αποπομπή της Τουρκίας ή την αναστολή της
συμμετοχής της είναι προφανώς μια σοβα-
ρή υπόθεση. Αλλά τα πράγματα θα χειροτε-
ρέψουν μόνο αν η Συμμαχία αποτύχει να
αντιμετωπίσει τη δηλητηριώδη συμπεριφο-
ρά του κ. Ερντογάν».
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Άρθρο-κόλαφος από τον πρώην σύμβουλο Εθνικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ εναντίον του «σουλτάνου»

«Δηλητηριώδης
η συμπεριφορά
του Ερντογάν»

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ13

Τ
ο «κράτος» έχει αρχίσει να συνει-
δητοποιεί ότι η προσέλκυση επεν-
δύσεων και η επιχειρηματική

ανάπτυξη γενικότερα «περνούν μέσα από
την ψηφιοποίηση». Η ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις οποίες ο
πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής
έρχoνται σε επαφή, είναι ένα, μείζονος
σημασίας, ζήτημα, του οποίου η
«ορμή», την οποία έχει δώσει το
αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ουδόλως πρέπει
να ανακοπεί, καθώς διάγουμε,
επί της ουσίας, προεκλογική πε-
ρίοδο, αλλά, τουναντίον, να επιτα-
χυνθεί έτι περαιτέρω. Η δυσαρέ-
σκεια του επιχειρείν για τη γρα-
φειοκρατία εδράζει στο γεγονός
ότι στη διαδρομή των ετών κατα-
σπαταλήθηκαν αμέτρητες αν-
θρωποώρες σε διαδικασίες που
όλοι μας έχουμε βιώσει. Ευτυχώς η κυ-
βέρνηση έχει δρομολογήσει την ψηφιο-
ποίηση και ένα πρώτο θετικό δείγμα,
όπως αυτό της έναρξης ατομικής επιχεί-
ρησης μέσω του gov.gr, είναι γεγονός.
Στην κυριολεξία με λίγα «κλικ» σε ένα
πληκτρολόγιο υπολογιστή είναι, σε λίγα
λεπτά, εφικτή η ολοκλήρωση της έναρ-
ξης, για την οποία, στο πρόσφατο παρελ-
θόν, θα έπρεπε ο ενδιαφερόμενος να
αποταθεί σε μια σειρά υπηρεσιών, να
συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά και, εν συνεχεία, να τα καταθέσει,
για να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικα-
σίες. Η διαφορά που κάνει την εξέλιξη
στην περίπτωση αυτή, της έναρξης ατομι-
κής επιχείρησης, είναι ότι ο πολίτης, ο
επιχειρηματίας δεν κάνει τον «κλητήρα»
μεταφέροντας έγγραφα μεταξύ υπηρε-
σιών, αλλά οι υπηρεσίες, μέσω της ψη-
φιακής διασύνδεσης, διακινούν για λο-

γαριασμό του τα απαιτούμενα έγγραφα.
Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ο πολίτης που
φέρει το βάρος της απόδειξης ποια διαδι-
κασία οφείλει να ακολουθήσει, αλλά είναι
η ίδια η διοίκηση. Η επιτελική διοίκηση, η
οποία οφείλει μεν να λειτουργήσει, αλλά
δεν μπορεί, αν δεν είναι καταγεγραμμέ-
νες, σαφείς, διαφανείς, προσβάσιμες οι

όποιες διαδικασίες.
Ήταν οξύμωρες οι συζητή-

σεις περί της ανάπτυξης του
one stop shop, καθώς δεν εί-
χε γίνει κατανοητή, για μία
σειρά λόγους που δεν είναι
του παρόντος να αναλυθούν
αλλά οι πάντες γνωρίζουν, η
σημασία της ηλεκτρονικής
διασύνδεσης των υπουργεί-
ων και των υπηρεσιών όλων
των βαθμών της Αυτοδιοίκη-
σης και της ηλεκτρονικής

διαχείρισης μιας σειράς θεμάτων. Ο περί-
φημος «ΜΙΤΟΣ», όχι της Αριάδνης, αλλά
του αρμόδιου υπουργείου, σήμερα υπό-
σχεται να δώσει ένα αποτελεσματικό χτύ-
πημα στη γραφειοκρατία, καθώς, αυτήν
τη στιγμή, έχουν καταγραφεί 2.500 διαδι-
κασίες, ενώ σε λίγους μήνες θα φτάσουν
περίπου τις 5.000, υπολογίζοντας δε ότι
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ξεκίνησε με την καταγραφή 501 υπηρε-
σιών στο gov.gr, ενώ σήμερα έχουν φτά-
σει σε πάνω από 1.500.

Είναι χαρακτηριστικά του χρόνου
και των χρημάτων που «σώθηκαν» με
την ψηφιοποίηση τα στοιχεία που δεί-
χνουν ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι
και την 31η Δεκεμβρίου του περασμέ-
νου έτους τα συστήματα του Δημοσίου
είτε παρείχαν ψηφιακές υπηρεσίες
προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν με-
ταξύ τους» 772.128.757 φορές, κατα-

γράφοντας αύξηση άνω του 35% σε
σχέση με το 2021.

Σημειώνεται ότι φέτος στις ψηφιακές
συναλλαγές συνυπολογίζονται διακριτά
και οι λεγόμενες ψηφιακές «οικονομι-
κές» συναλλαγές. Πρόκειται για περι-
πτώσεις που ο πολίτης έχει πρόσβαση σε
ψηφιακές υπηρεσίες του οικονομικού
τομέα εκτός προτύπου oAuth 2.0 (φορο-
λογικές, τελωνειακές, πόθεν έσχες
κ.λπ.). Μόνο το 2022 για πρώτη φορά οι
ψηφιακές συναλλαγές ξεπέρασαν το ένα
δισεκατομμύριο. Αν «οπτικοποιήσουμε»
τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών, είναι εύκολο να «φανταστούμε» τις
ουρές στα γκισέ, τον εκνευρισμό, την
απώλεια χρόνου αλλά και την αδυναμία
άμεσης εξυπηρέτησης που ήταν χαρα-
κτηριστικό του έγχαρτου συστήματος.
Υπολογίζεται ότι το 2022 κάθε πολίτης
κατά μέσο όρο απέφυγε περισσότερες
από 100 ουρές. Πρόκειται για εργατοώ-
ρες που δεν χάσαμε. Για την κυβέρνηση,
για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τον
απλό πολίτη από το 2020 έως σήμερα
εξοικονομήθηκαν 1,2 δισ. ευρώ.

Σίγουρα η διαδικασία έναρξης μιας
επιχείρησης από το πληκτρολόγιο του
υπολογιστή είναι μια θετική εξέλιξη που
χαροποιεί τον επιχειρηματικό κόσμο, αλ-
λά είναι σίγουρο ότι απομένει «πολύς
δρόμος» μέχρι την ολική ψηφιοποίηση
του κράτους, αλλά ακόμη και εκείνων των
«μικρών ασήμαντων διαδικασιών» που
ταλαιπωρούν τον πολίτη. Χρειαζόμαστε
ένα κράτος σύγχρονο, ψηφιακό, φιλικό
για τον πολίτη. Η ανάπτυξη μέσω της ψη-
φιοποίησης, όπως προανέφερα, πρέπει
να επιταχυνθεί, αν αναλογιστούμε ότι «ο
χρόνος είναι χρήμα» για την κυβέρνηση,
για τον επιχειρηματικό κόσμο για τον
απλό πολίτη.

Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε από
την Αλεξανδρούπολη πως θα είναι υποψήφιος στον
Έβρο στις επερχόμενες εκλογές για λόγους τόσο

συμβολικούς όσο και ουσιαστικούς, καθώς ο νομός βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή των μεγάλων εθνικών προκλήσεων τα τε-
λευταία τριάμισι χρόνια.

Ο Έβρος «σφραγίστηκε» και έμεινε όρθιος όταν το 2020 η
Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό.
Σήμερα, μάλιστα, προβλέπεται επέκταση του φράχτη σε όλο
το μήκος του ποταμού κατά 80 χιλιόμετρα, ενώ ήδη έχουν μει-
ωθεί κατά 80% οι μεταναστευτικές ροές στην περιοχή, αποτέ-
λεσμα της αυστηρής αλλά και δίκαιης πολιτικής που ακολου-
θείται στη φύλαξη των συνόρων.

Η απόφαση του πρωθυπουργού για την υποψηφιότητά του
στον Έβρο είναι ολόσωστη και συμβολίζει πως ο ίδιος αλλά
και η κυβέρνησή του ήταν, είναι και θα είναι εγγυητές της

εθνικής μας ασφάλειας. Το έργο της
κυβέρνησης στους τομείς της άμυ-
νας και της εξωτερικής πολιτικής
μιλάει από μόνο του. Είναι η καλύτε-
ρη απάντηση στις παρατεταμένες
προκλήσεις του Ερντογάν και ένας
από τους βασικούς λόγους που αυ-
τές περιορίζονται μόνο σε φραστι-
κές επιθέσεις και δεν μεταφέρονται
στο πεδίο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως επί
πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσο-
τάκη η πατρίδα μεγάλωσε, επεκτεί-

νοντας τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο στα 12 μίλια, σύναψε ιδι-
αίτερα σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες και συμφωνίες με
τη Γαλλία αλλά και την Αμερική σε θέματα ασφάλειας και άμυ-
νας. Τέλος, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας ενισχύθηκαν με τα
υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη Rafale αλλά και τις πανί-
σχυρες φρεγάτες Belharra.

Κατ’ επέκταση, η χώρα μας δημοσιοποιεί συνεχώς με θάρ-
ρος τις αστήρικτες διεκδικήσεις και προκλήσεις της τουρκικής
πλευράς, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να
έχουν αντιληφθεί τον πραγματικό ρόλο που παίζει η Τουρκία.

Αξίζει να αντιπαραβάλει κανείς όλα τα παραπάνω με την
πολιτική που ακολουθούσε ο κύριος Τσίπρας στα εθνικά θέ-
ματα. Από το περίφημο «δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα»
στις δεκάδες χιλιάδες παράνομων μεταναστών που περνού-
σαν ανενόχλητοι από τον Έβρο αλλά και στο μοναδικό «η άμυ-
να της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός» του τότε τομεάρχη Άμυ-
νας και ξαδέρφου του Αλέξη Τσίπρα, κυρίου Γιώργου Τσίπρα.
Είναι ολοφάνερο πια το γιατί ο Ερντογάν, εκνευρισμένος, έκα-
νε δημόσιο κάλεσμα στον ελληνικό λαό το καλοκαίρι να μην
ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Όταν έρχεται καταιγίδα, χρειάζεται σταθερό τιμόνι και ικα-
νός καπετάνιος, λέει ο σοφός λαός μας. Έτσι και η χώρα μας
έχει ανάγκη αυτή τη χρονική στιγμή από συνέπεια, συνέχεια
και σταθερότητα. Οι πολίτες το αντιλαμβάνονται και θα στεί-
λουν το δικό τους μήνυμα την άνοιξη στις κάλπες. Μια δεύτερη
τετραετία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια Ελ-
λάδα ακόμα πιο ισχυρή. 

Ο υψηλός συμβολισμός
της υποψηφιότητας 
του πρωθυπουργού

του
Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος

Η ψηφιοποίηση είναι χρόνος 
και χρήμα για το επιχειρείν

του
Βασίλη 
Κορκίδη

Πρόεδρος ΕΒΕΠ
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του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Π
αλαιότερα οι εθνικές εκλογές κρίνονταν από

εσωτερικούς κυρίως παράγοντες. Οι ψηφοφό-

ροι ψήφιζαν με βάση τη γενική ιδεολογική

τους τοποθέτηση, την έλξη που ένιωθαν από χαρισματι-

κούς ηγέτες ή τις πελατειακού είδους παροχές που είτε

οι ίδιοι είτε οι οικογένειές τους προσδοκούσαν να απο-

λαύσουν εφόσον το κόμμα τους ερχόταν στην εξουσία.

Τα πράγματα, όμως, έχουν αλλάξει. Οι επόμενες εκλο-

γές -που θα γίνουν έπειτα από έναν δύσκολο χειμώνα

και σε μια ταραγμένη ιστορική εποχή- θα κριθούν και

από άλλους, περισσότερο σύνθετους παράγοντες. Η κυ-

ριότερη διαφορά είναι ότι οι ψηφοφόροι, που πιέζονται

από την ακρίβεια και οτιδήποτε άλλο δημιουργεί ανα-

σφάλεια και θυμό, θα έχουν τελικά να εκλέξουν κυβέρ-

νηση ικανή να χειριστεί και τα εθνικά μας θέματα, αλλά

και να αναμετρηθεί με μεγάλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς

κρίσεις που επηρεάζουν τη χώρα άμεσα.
Στο σύνθετο σκηνικό που διαμορφώνεται πριν από τις

ερχόμενες εκλογές, η αντιπολίτευση και δη η αξιωματι-

κή, που έχει προ πολλού απολέσει κάθε ιδεολογικό

πλεονέκτημα, έχει δύο επιλογές: είτε να αναμετρηθεί

με την κυβέρνηση στο ανοιχτό πεδίο των πραγματικών

ιδεολογικών διαφορών, των προγραμματικών διακηρύ-

ξεων, του δικού της κυβερνητικού έργου και της ηγε-

σίας, είτε να συνεχίσει την εκλογική αντιπαράθεση μέσα

σε κλίμα έντονης πόλωσης και τοξικότητας. Γνωρίζον-

τας, όμως, ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, αν ακο-

λουθήσει την πρώτη οδό, επέλεξε και συνεχίζει τη δεύ-

τερη, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε «τοξικά» θέματα (πα-

ρακολουθήσεις, Γλυπτά του Παρθενώνα, κηδεία Κων-

σταντίνου κ.ά.). Ίσως και γιατί τα θέματα αυτά αποτε-

λούν και μια διέξοδο στο εσωκομματικό μέτωπο και

στην εσωστρέφεια που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρό-

κειται, όμως, και για επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποί-

ος μη έχοντας να επιδείξει σαφές κυβερνητικό πρό-

γραμμα ή και ανανέωση του στελεχιακού-κομματικού

μηχανισμού επιχειρεί να επιδιώξει όσο το δυνατόν με-

γαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, με «όχημα» τις παρα-

κολουθήσεις, την κατ’ αυτόν διαφάνεια, ακόμη και την

κηδεία του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας.
Σε δύσκολη θέση βρίσκεται και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου

Ανδρουλάκη, ο οποίος μέχρι στιγμής το μόνο αφήγημα

που έχει θέσει είναι σχηματισμός κυβέρνησης «σοσιαλ-

δημοκρατικής κατεύθυνσης». Η μεγάλη προσδοκία του

ΠΑΣΟΚ είναι να καταγράψει υψηλό ποσοστό, ικανό να

μειώσει την ψαλίδα από τον ΣΥΡΙΖΑ και να αποφευχθεί

η συμπίεση στον εντεινόμενο διπολισμό της δεύτερης

κάλπης. Κάτι που, όμως, δεν διαφαίνεται τουλάχιστον

από τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων.
Για τη ΝΔ εύκολη δείχνει να είναι η απάντηση στο

παζλ αυτό. Η κυβέρνηση έχει να επιδείξει σπουδαίο έρ-

γο όσον αφορά τις μεγάλες κρίσεις: την πανδημία, τον

Έβρο, τα Ελληνοτουρκικά, την ακρίβεια. Απολύτως θετι-

κό είναι και το έργο της, με τις όποιες αδυναμίες του,

στα «εσωτερικά» θέματα. 

Έχει διαθέσει περί τα 50 δισ. για την αντιμετώπιση της

κρίσης, έχει τις ψηφιακές πλατφόρμες του Πιερρακά-

κη, που οδηγούν στον εκσυγχρονισμό του κράτους, την

ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη λύση έγκαιρης έκδο-

σης των συντάξεων και άλλα τέτοια πολύ χρήσιμα πράγ-

ματα που έλυσαν απλά καθημερινά προβλήματα, τα

οποία, όμως, παίδευαν τον κόσμο δεκάδες χρόνια τώρα.

Εξάλλου το στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί

κατά την προεκλογική περίοδο η ΝΔ είναι σαφές και το

έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ανά την Ελλάδα πε-

ριοδείες του: Διαρκής παρουσίαση και υπενθύμιση των

πεπραγμένων της κυβέρνησης από τις εκλογές του 2019

μέχρι σήμερα και υπόμνηση των κρίσεων που διαχειρί-

στηκε και των όσων πέτυχε.

Για αυτό και ο Μητσοτάκης, έχοντας ισχυρές πιθανό-

τητες να πιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφό-

ρων του το 2019, πάει στις εκλογές με ένα απλό και ξε-

κάθαρο αφήγημα: «Θέλετε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη

και ΝΔ με όποια λάθη έχει κάνει, ή μια κυβέρνηση λά-

θος με Τσίπρα για την επόμενη τετραετία;». Και επειδή

στο πολιτικό σκηνικό σήμερα υπάρχουν κάποιες σταθε-

ρές (τις δείχνουν και οι νεότερες δημοσκοπήσεις) που

μέχρι και σήμερα δεν έχουν αλλάξει και πολύ από τον

Ιούλιο του ’19, από τις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή,

που η ΝΔ τις κέρδισε πανηγυρικά, το πιθανότερο είναι

να έχουμε επανάληψη του «σκηνικού» και στις προσε-

χείς εκλογές.

Σ
ε ένα αρκετά δυσμενές περιβάλλον για τους δήμους, λόγω
υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, ενεργειακής
κρίσης και πληθωρισμού, υπερψηφίστηκε, στα τέλη Δε-

κεμβρίου, από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημη-
τρίου ο προϋπολογισμός του 2023, ενώ είχαν προ-
ηγηθεί οι αποφάσεις για τον καθορισμό των ανταπο-
δοτικών τελών και για το Τεχνικό Πρόγραμμα της νέ-
ας χρονιάς. 

Ο δήμος μας για ακόμη μία χρονιά στέκεται έμ-
πρακτα στο πλευρό των πολιτών, διατηρώντας και το
2023 τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο σταθε-
ρά στα ίδια χαμηλά επίπεδα, χωρίς μετακυλίσεις του
αυξημένου λειτουργικού κόστους των δημοτικών
υπηρεσιών σε αυτούς. Επιπλέον, μεριμνώντας για
τις ευάλωτες ομάδες, αποφάσισε τη διεύρυνση των
κατηγοριών και των προϋποθέσεων για πλήρη
απαλλαγή ή μείωση κατά 50% των δημοτικών τε-
λών/δημοτικού φόρου. 

Με το τεχνικό πρόγραμμα ύψους 14 εκατ. ευρώ, ο
Δήμος Αγίου Δημητρίου προχωρά στην αστική αναδιαμόρφωση
και ανάπτυξη με την υλοποίηση εμβληματικών έργων με τρόπο
βιώσιμο και συμπεριληπτικό και με κοινωνικό/περιβαλλοντικό
πρόσημο. Πλήθος συνεχιζόμενων αλλά και νέων έργων -τα οποία

εντάχθηκαν έπειτα από δημόσιες διαβουλεύσεις με τους πολίτες-
αλλάζουν ριζικά την εικόνα της περιοχής μας. 

Τα κυριότερα νέα έργα που σχεδιάζονται για την περιοχή αφο-
ρούν τη βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Ελ. Βενιζέ-
λου (Ασύρματος), αλλά και την κατασκευή ενός ανοιχτού
δημοτικού κολυμβητήριου στην περιοχή ΕΚΤΕΛ του δή-
μου. Πρόκειται για δυο έργα για τα οποία ο Δήμος Αγίου
Δημητρίου έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ενώ δυο εμβληματικά
συνεχιζόμενα έργα, που ολοκληρώνονται με ταχείς ρυθ-
μούς μέσα στο 2023, αφορούν: 
• Τη διαμόρφωση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, και
• Την ανάπλαση της περιοχής πέριξ μετρό «Άγιος Δημή-
τριος - Αλέξανδρος Παναγούλης».

Συγκεκριμένα, η ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Δη-
μητρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων αστικών ανα-
πλάσεων του δήμου μας, με στόχο τη βιώσιμη κινητικό-
τητα, την περιβαλλοντική, λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση της πόλης. Η παρέμβαση συμβάλλει στην

ομαλοποίηση των κυκλοφοριακών συνθηκών, στην αναβάθμιση
του επιπέδου οδικής ασφάλειας, αλλά και στην ενθάρρυνση της
κινητικότητας των πεζών, με τρόπο συμπεριληπτικό και δίκαιο,
βάζοντας στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον και όχι το ατομικό

όφελος. Το έργο αυτό, που έχει συμβασιοποιηθεί στο ποσό των
2.725.314 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας,
δημιουργία νέων πεζοδρομίων με πλάκες όδευσης τυφλών, κατα-
σκευή 161 ραμπών ΑΜΕΑ και 66 νέων διαβάσεων πεζών, αύξηση
του πρασίνου με φύτευση 511 νέων δέντρων, τοποθέτηση 321 νέων
φωτιστικών LED και τη διαμόρφωση 186 θέσεων παρόδιας στάθ-
μευσης. 

Το πρότυπο έργο οδικής ανάπλασης της λεωφόρου Αγίου Δη-
μητρίου, σε μήκος σχεδόν 2 χιλιομέτρων, έχει υλοποιηθεί σε πο-
σοστό περίπου 50% και η ολοκλήρωσή του αναμένεται το καλοκαί-
ρι του 2023. Έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ
(ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ και ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το Πράσινο Ταμείο και τα προ-
γράμματα «Φιλόδημος» και «Αντώνης Τρίτσης», με τον φετινό
προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ, προχω-
ράμε σε έργα και δράσεις που εστιάζουν στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση των υποδομών (κυρίως των σχολικών εγκαταστάσεων),
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη συντήρηση και ανακαίνιση
αθλητικών εγκαταστάσεων, την αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου, αναψυχής, παιδικών χαρών, τη μέριμνα για το περιβάλ-
λον και την αστική πανίδα, αλλά και τις κοινωνικές υποδομές,
ώστε να καταστεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου μια πόλη ακόμα πιο
σύγχρονη, βιώσιμη, συμπεριληπτική και αλληλέγγυα.

Σταθερά χαμηλά τα δημοτικά τέλη για ακόμα μία χρονιά 

της
Μαρίας 
Ανδρούτσου

Δήμαρχος 
Αγίου 
Δημητρίου

Το ξεκάθαρο αφήγημα Μητσοτάκη 
και τα «τοξικά» του Τσίπρα

Μη έχοντας να επιδείξει σαφές 
κυβερνητικό πρόγραμμα, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ δίνει βάρος σε «τοξικά» 

θέματα (παρακολουθήσεις, 
Γλυπτά του Παρθενώνα, κηδεία 

Κωνσταντίνου κ.ά.), ως αντίβαρο 
στο ξεκάθαρο αφήγημα του πρωθυπουργού



Σ
ήμερα αναμένεται να οδηγηθεί
ενώπιον των δικαστικών Αρχών
του Βελγίου η Εύα Καϊλή, η
οποία κατηγορείται για συμμε-

τοχή στο κύκλωμα διαφθοράς που συγ-
κλόνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάει
να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς
όρους. Όλα αυτά την ώρα που οι εξελίξεις
για το Qatargate ήταν και χθες καταιγιστι-
κές, καθώς συνελήφθη η λογίστρια του
φερόμενου ως εγκέφαλου του κυκλώμα-
τος, Αντόνιο Παντσέρι, η οποία αντιμετω-
πίζει πλέον κατηγορίες για ξέπλυμα βρό-
μικου χρήματος. Σε βάρος της Μόνικα Ρο-
σάνα Μπελίνι απαγγέλθηκαν επίσης κα-
τηγορίες για συνωμοσία και διαφθορά. 

Ο Παντσέρι έχει ήδη συνάψει συμφωνία
με τους Βέλγους εισαγγελείς να δώσει
ονόματα και διευθύνσεις για όσους χρη-
ματίστηκαν, ούτως ώστε να πέσει στα…
μαλακά από τις βελγικές δικαστικές Αρ-
χές. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της
συνεργασίας του με τις Αρχές προβλέ-
πονται για αυτόν ποινή φυλάκισης ενός
έτους, χρηματικό πρόστιμο αλλά και η κα-
τάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχεί-
ων του που αποτελούν προϊόντα εγκλήμα-
τος και υπολογίζεται ότι η αξία τους ανέρ-
χεται σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.
Η συμφωνία συνήφθη αφού ο δικηγόρος
του Παντσέρι δήλωσε πως τα πρόσωπα,
σε βάρος των οποίων διεξάγονται έρευ-
νες, κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης
έως τεσσάρων ετών και μέσα ενημέρω-
σης μετέδωσαν πως ο Παντσέρι είχε δώ-
σει στον επίσης ύποπτο Βέλγο ευρωβου-
λευτή Μαρκ Ταραμπέλα 120.000 ως
140.000 ευρώ. Βάσει του βελγικού Τύπου,
ο Παντσέρι έχει ήδη αναλάβει να ενημε-

ρώσει τους ανακριτές που χειρίζονται την
πολύκροτη υπόθεση για τον τρόπο λει-
τουργίας, τις οικονομικές ρυθμίσεις με
άλλα εμπλεκόμενα μέρη, τις οικονομικές
δομές που συγκροτήθηκαν, τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη των δομών και τα προσφε-
ρόμενα οφέλη και τη συμμετοχή γνωστών

και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμ-
βανομένης της ταυτότητας των προσώπων
που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν.

Ο ρόλος του Τζόρτζι
Η βελγική εφημερίδα «Le Soir» απο-

κάλυψε επιπλέον λεπτομέρειες από την

κατάθεση του Παντσέρι και τη μεγάλη
προσπάθεια που έκανε για να μειώσει
όσο το δυνατόν περισσότερο την ποινή
φυλάκισης. 

«Αναζητούσαμε ευρωβουλευτές που
ήταν πρόθυμοι να στηρίξουν συγκεκρι-
μένες θέσεις υπέρ του Κατάρ. Σε αυτό το
πλαίσιο άλλοτε εγώ, άλλοτε ο Φραντσέ-
σκο Τζόρτζι (σ.σ.: ο σύντροφος της Εύας
Καϊλή), άλλοτε μαζί ζητούσαμε από ευ-
ρωβουλευτές να παρουσιάσουν τις θέ-
σεις αυτές», φέρεται να είπε αρχικά ο
Παντσέρι.

Επιπρόσθετα, ο εγκέφαλος του κυκλώ-
ματος δήλωσε στις Αρχές ότι «ο Μαρκ Τα-
ραμπέλα πληρώθηκε αρκετές φορές και
το συνολικό ύψος των χρημάτων που έλα-
βε είναι κάπου ανάμεσα στις 120.000 και
τις 140.000 ευρώ. Τα χρήματα του δίνονταν
σε μετρητά. Εγώ του τα έδωσα αρκετές
φορές ενώ ορισμένες άλλες ήταν μαζί μου
ο Τζόρτζι». Συνεχίζοντας για τον Ταραμ-
πέλα, ο Παντσέρι κατέθεσε ακόμη πως
«έδινα τα χρήματα στον Ταραμπέλα σε
διαφορετικά σημεία. Τα χρήματα ήταν σε
χάρτινες σακούλες. Όλα ξεκίνησαν πριν
από δύο χρόνια. Η επαφή γινόταν κυρίως
από μένα και ορισμένες φορές από τον
Τζόρτζι. Κάθε φορά του δίναμε 20.000 ευ-
ρώ. Η κάθε πληρωμή γινόταν με διαφορά
δυο τριών μηνών και η τελευταία έγινε
πριν από έξι μήνες».
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O Παντσέρι αποκάλυψε πώς μοίραζε κάθε φορά 
τα… καταριανά λεφτά στους ευρωβουλευτές - Η σύλληψη 
της λογίστριάς του και η συμφωνία με τις βελγικές Αρχές 

να δώσει ονόματα και διευθύνσεις για να πέσει στα μαλακά

«Λαδώματα» σε χάρτινες
σακούλες με 20.000 ευρώ

Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνγκελ από το Λου-
ξεμβούργο εξελέγη χθες στη θέση του αντιπρο-
έδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 307
ψήφους, αντικαθιστώντας την Εύα Καϊλή. Ο
γνωστός ευρωβουλευτής ανήκει στην ευρωο-
μάδα των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών και, όπως
αναμενόταν, εξελέγη από το σώμα κατά πλει-
οψηφία, στη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου
του Ευρωκοινοβουλίου. Υποψήφιοι για τη θέση
που είχε αφήσει κενή η έκπτωτη λόγω κατηγο-
ριών για εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate Εύα
Καϊλή ήταν επίσης η Γκουεντολίν Ντελμπός-
Κόρφιλντ (πρόταση των Πρασίνων) και η Αναλί-

σα Ταραντίνο, προτεινόμενη από την ακροδεξιά
ομάδα ID, σύμφωνα με τη «Le Soir».

Σημειωτέον ότι, εκτός από την αντικατάσταση
της Εύας Καϊλή στο αξίωμα της αντιπροέδρου,
προχωρά και η διαδικασία για την άρση της
ασυλίας της. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσο-
λα, έλαβε τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγ-
γελίας για την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή
και της Μαρίας Σπυράκη. Το αίτημα για την άρ-
ση της ασυλίας της κ. Σπυράκη παραπέμφθηκε
στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, όπως είπε η
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. 

Ποιος πήρε τη θέση της Καϊλή στην Ευρωβουλή

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Μαρκ Άνγκελ



Σ
οκ στη διεθνή κοινότητα έχει

προκαλέσει η συντριβή ελικο-

πτέρου το οποίο έπεσε χθες το

πρωί σε παιδικό σταθμό στην

πόλη Μπρόβαρι, βόρεια του Κιέβου. Ο

απολογισμός σύμφωνα με τις ουκρανικές

Αρχές είναι 18 νεκροί και 29 τραυματίες.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο υπουργός,

ο αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουρ-

γός Εσωτερικών της Ουκρανίας, αλλά και

τρία παιδιά.

Σκοτώθηκαν όλοι
Ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας

της χώρας, Ιχόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι ξε-

κληρίστηκε η ηγεσία του υπουργείου

Εσωτερικών -ο υπουργός Ντένις Μονα-

στίρσκι, ο πρώτος αναπληρωτής υπουρ-

γός Γεβγέν Γένιν και ο υφυπουργός Γιούρι

Λουμπκόβιτς.

Στο ελικόπτερο Eurocopter EC 225 LP

Super Puma, το οποίο ήταν σε υπηρεσία

εκτάκτου ανάγκης, επέβαιναν εννέα άτο-

μα, περιλαμβανομένων δύο πιλότων που

επίσης σκοτώθηκαν. Στο τοπικό νοσοκο-

μείο νοσηλεύονται δεκάδες τραυματίες,

ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Φίλια πυρά
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφε-

ραν πιθανότητα σφάλματος εκ μέρους της

αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας,

αλλά στο σημείο που κατέπεσε διεξάγον-

ταν εχθροπραξίες.
«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δια-

πιστωθούν τα αίτια αυτής της τρομερής
τραγωδίας το συντομότερο δυνατό», δή-
λωσε η εκπρόσωπος της Εθνικής Αστυνο-

μίας Μαριάνα Ρέβα και παραδέχτηκε ότι
«είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για τα αί-
τια του δυστυχήματος και να προβάλουμε
οποιεσδήποτε εκδοχές».

«Ερευνητές και εμπειρογνώμονες ερ-
γάζονται επί τόπου αυτήν τη στιγμή. Γίνον-
ται επείγουσες ανακριτικές ενέργειες.
Προς το παρόν, εξετάζουμε όλες τις πιθα-
νές εκδοχές του δυστυχήματος», δήλωσε
ο γενικός εισαγγελέας Αντρίι Κόστιν.

Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα
«Κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, παι-

διά και υπάλληλοι του ιδρύματος βρίσκον-
ταν στον κήπο. Υπάρχουν 18 νεκροί, μετα-
ξύ των οποίων τρία παιδιά. Υπάρχουν 29
τραυματίες, εκ των οποίων 15 παιδιά»,
έγραψε σε αναρτήσεις του ο επικεφαλής

της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου,
Ολέξιι Κουλέμπα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και έκαναν τον γύρο του
κόσμου κατέγραψαν ένα κτίριο να φλέγεται
και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ελικό-
πτερο ή drone να έχει πέσει στο κτίριο αυτό
όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός. «Το
ελικόπτερο έκανε τρεις γύρους πάνω ένα
σουπερμάρκετ, πέταξε στο κέντρο, άρχισε
να πέφτει απότομα, συνετρίβη και πήρε
φωτιά», ανέφερε στην ουκρανική τηλεόρα-
ση κάτοικος του Μπρόβαρι.

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος της ου-
κρανικής Βουλής Ρουσλάν Στεφαντσούκ
αποχαιρέτησε τον Ντένις Μοναστίρσκι,
κάνοντας λόγο για τρομερή τραγωδία στο
Μπρόβαρι.

ΚΚουνάει το δάχτυλο
στις ΗΠΑ η «σκοτεινή»
Halkbank του Ερντογάν

Το Ανώτατο Δικαστήριο των
Ηνωμένων Πολιτειών άκουσε τους
δικηγόρους της Halkbank να ανα-
ρωτιούνται εάν η αμερικανική
ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί
να ασκήσει ποινικές διώξεις κατά
της κρατικής τράπεζας της Τουρ-
κίας, η οποία κατηγορείται ότι
βοήθησε στο ξέπλυμα δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων, ώστε το Ιράν να
αποφύγει τις οικονομικές κυρώ-
σεις της Αμερικής. 

Οι αρχικές κατηγορίες εναντίον
της Halkbank ασκήθηκαν κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησης του
Ντόναλντ Τραμπ. Οι εισαγγελείς
υποστήριξαν ότι από το 2012 έως
το 2016 η Halkbank και τα ανώτε-
ρα στελέχη της χρησιμοποίησαν
εταιρείες στο Ιράν, την Τουρκία και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
έκαναν «παράνομες συναλλαγές»
που θα έπρεπε να είχαν εκθέσει
την τράπεζα σε κυρώσεις βάσει
της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Μια από
τις δικηγόρους της Halkbank είπε
ότι η τράπεζα είναι βασικά βρα-
χίονας της τουρκικής κυβέρνησης
και προστατεύεται από προηγού-
μενο νόμο που απαγορεύει σε ένα
έθνος να στέλνει ένα άλλο στα δι-
καστήριά του για ποινική δίωξη. 
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Συνετρίβη σε παιδικό σταθμό με τραγικό απολογισμό 18 νεκρούς,
από πιθανό σφάλμα της αντιαεροπορικής άμυνας

Πτώση ελικοπτέρου ξεκλήρισε
το ΥΠΕΣ της Ουκρανίας 

Έπειτα από μήνες ερευνών και διεξαγωγής απο-
κλειστικών συνεντεύξεων με τον Ουκρανό υπουργό
Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, τον πρώην πρωθυ-
πουργό της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ και τον υπουργό
Οικονομικών του, Άσεν Βασίλιεφ, η γερμανική εφημε-
ρίδα «Welt» προχώρησε σε μια αποκάλυψη:

Η Βουλγαρία τροφοδότησε το Κίεβο με ζωτικής ση-
μασίας όπλα, πυρομαχικά και ντίζελ σε μια κρίσιμη
καμπή των μαχών πέρυσι την άνοιξη. Σύμφωνα με το
δημοσίευμα, χάρη στην κατακερματισμένη εσωτερική
πολιτική της και τις φιλορωσικές τάσεις μεγάλου μέ-

ρους της κοινωνίας, η Σόφια προσπάθησε κατά τη
διάρκεια της εισβολής να τονίσει ότι δεν εξοπλίζει την
Ουκρανία. 

Αυτό ήταν, ωστόσο, ένα προπέτασμα καπνού. Διότι
ενώ ο Πέτκοφ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας κατά το ξέσπασμα του πολέμου, προσπα-
θούσε να τραβήξει τη χώρα σε μια πιο δυτική, φιλονα-
τοϊκή τροχιά, είχε να αντιμετωπίσει έντονες αντιδρά-
σεις από φιλοκρεμλινικούς πολιτικούς, συμπεριλαμ-
βανομένων των εταίρων του στον συνασπισμό, των Σο-
σιαλιστών. 

Στις 25 Φεβρουαρίου, μόλις μία ημέρα μετά την ει-
σβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην
Ουκρανία, σε μια άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πέτκοφ τόνισε στους
συναδέλφους του ηγέτες ότι ο Ζελένσκι μπορεί να έχει
λιγότερες από 48 ώρες ζωής, ότι βρισκόταν στη λίστα
θανάτου της Μόσχας και ότι το Συμβούλιο πρέπει να
λάβει άμεσα σκληρές αποφάσεις για κυρώσεις. Δύο
ημέρες αργότερα, οι Βρυξέλλες εφάρμοσαν τα μέτρα
αυτά. Στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμεινε
γνωστή ως «βουλγαρική πρόταση».

«Welt»: Η Σόφια έστελνε όπλα και πυρομαχικά στο Κίεβο στην αρχή του πολέμου
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη



Α
παντήσεις για όσα συνέβησαν το
απόγευμα της Δευτέρας στο
διαμέρισμα της οδού Άνδρου
στο Μοσχάτο θα δώσει σήμερα

στον ανακριτή η 47χρονη, η οποία κατηγο-
ρείται για ενεργό συμμετοχή (ανθρωπο-
κτονία εκ προθέσεως) στον απαγχονισμό
του 50χρονου ασφαλιστή και σύμβουλου
επενδύσεων.

Προανακριτικά στους αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιώς η
47χρονη φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι
του επιτέθηκε και επιχείρησε να τον πνίξει
με ένα κορδόνι και στη συνέχεια ότι κλό-
τσησε το καρεκλάκι πάνω στο οποίο πάταγε
ο Νικόλαος Κ., έχοντας βάλει στον λαιμό
τον αυτοσχέδιο βρόχο που είχε φτιάξει με

τη ζώνη του με αποτέλεσμα τον θάνατό του.
Ωστόσο, τα στοιχεία που προέκυψαν από
την ιατροδικαστική εξέταση που πραγμα-
τοποίησε ο πολύπειρος Γιώργος Ντιλέρνια
δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στις Αρ-
χές. Ο 50χρονος είχε χτυπηθεί άγρια -του-
λάχιστον δύο φορές τις τελευταίες δύο
εβδομάδες-, με τον ιατροδικαστή να βρί-
σκει ακόμη και σπασμένα πλευρά, πέραν
των κακώσεων σε πρόσωπο και θώρακα.

Πώς λοιπόν ένας τόσο άσχημα χτυπημέ-
νος άνθρωπος, ο οποίος θεωρητικά θα αν-
τιμετώπιζε πρόβλημα ακόμη και στο ανα-
σάνει και όχι μόνο να κινηθεί, μπόρεσε να
φτιάξει έναν τόσο σφιχτό βρόχο, να τον
κρεμάσει από το μονόζυγο στο υπνοδωμά-
τιο και στη συνέχεια να ανέβει σε ένα καρε-
κλάκι και να κρεμαστεί; Αξίζει δε να σημει-
ώσουμε ότι αν και η 47χρονη έχει καταγρά-

ψει με το κινητό της τηλέφωνο ένα μεγάλο
μέρος της παρουσίας της στο διαμέρισμα
της οδού Άνδρου (και της αντιδικίας που
είχε με τον Νικόλαο Κ.), δεν υπάρχει υλικό
αρκετή ώρα πριν από τον απαγχονισμό. Για
την ώρα δεν υπάρχει ένδειξη παρουσίας
τρίτου ατόμου στο σπίτι, όμως οι αστυνομι-
κοί της Σήμανσης έχουν στείλει στα Εγκλη-
ματολογικά Εργαστήρια τουλάχιστον δύο
κούτες με «πειστήρια», ενώ αναζήτησαν
τυχόν άγνωστο γενετικό υλικό ή δακτυλικά
αποτυπώματα. 

Ψάχνουν να βρουν
πόσα λεφτά «έφαγε»

Οι Αρχές έχουν ως δεδομένο ότι -αν και
δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις από καμία
πλευρά- ο ασφαλιστής και σύμβουλος
επενδύσεων έχει πέσει θύμα άγριου ξυλο-

δαρμού στο γραφείο του στην Καλλιθέα το
περασμένο Σάββατο. Ο κ. Ντιλέρνια όμως
εντόπισε και χτυπήματα που φαίνεται να
έχουν γίνει σε προγενέστερο χρόνο, έως
και δύο εβδομάδες πριν, κάτι που σημαίνει
ότι και άλλα άτομα είχαν χτυπήσει τον
50χρονο, ο οποίος εσχάτως έδειχνε παρα-
δομένος στη μοίρα του. Τα άτομα αυτά θα
αναζητηθούν από την ΕΛΑΣ, ενώ υπό διε-
ρεύνηση βρίσκεται και μια καταγγελία που
εμπλέκει τον Νικόλαο Κ. και σε μία υπόθε-
ση... υφαρπαγής περισσοτέρων των 60
οχημάτων από εταιρεία leasing.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την
ΕΛΑΣ το πόσα χρήματα είχε συγκεντρώσει
ο 50χρονος, από ποιους, πού και πότε
επενδύθηκαν αλλά και τι απέγιναν τελικά.
Όσον αφορά την εν διαστάσει σύζυγό του,
όντως δεν έχει εμφανιστεί για κατάθεση
στην ΕΛΑΣ, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία
-για την ώρα- που να δείχνουν ότι άρπαξε
τα χρήματα από τους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς του. Κατά πληροφορίες μάλιστα,
έχει έρθει ήδη σε επαφή με δικηγόρο που
θα αναλάβει τη νομική συμπαράστασή της. 
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Επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας θα πραγμα-
τοποιήσει σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος προκειμένου να ανακοινώσει την κα-
τανομή των 600 ειδικών φρουρών που θα διατεθούν για
την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης στις γειτονιές
της Αττικής. Πρόκειται για μια κίνηση που έχει και συμβο-
λισμό -πέραν της ουσίας-, καθώς το συγκεκριμένο ΑΤ εί-
ναι κυριολεκτικά στην «καρδιά» της πρωτεύουσας, σε μια
περιοχή που απαιτεί περισσότερη αστυνόμευση, καθώς
έχουν βρει πεδίο δράσης αρκετοί ποινικοί αλλοδαποί. Πα-
ράλληλα, από συνδικαλιστές αστυνομικούς είχαν εκφρα-
στεί παράπονα για υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμή-
ματος Ομονοίας, που σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος του
επιχειρησιακού σχεδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο

κ. Θεοδωρικάκος αναμένεται να ανακοινώσει πόσοι νέοι
ειδικοί φρουροί θα διατεθούν σε κάθε ένα ΑΤ του λεκανο-
πεδίου, εκτελώντας συγκεκριμένα καθήκοντα εμφανούς
αστυνόμευσης. Παράλληλα, θα αναφερθεί και στη μεγάλη
προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τη

μείωση της εγκληματικότητας, κάτι που αποτυπώνεται και
στα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Αρχη-
γείο της ΕΛΑΣ. Mεγάλο βάρος θα δοθεί στην ενίσχυση των
Αστυνομικών Τμημάτων του κέντρου της Αθήνας αλλά και
της Δυτικής Αττικής, όπου εσχάτως γίνονται συνεχείς επι-
χειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά, με τους αστυνομικούς
μάλιστα να έχουν εντοπίσει ακόμη και... βλήμα όλμου! 

Nα σημειωθεί ότι η ενίσχυση του ΑΤ Ομονοίας ήταν
επιτακτικό αίτημα και του δημάρχου Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη, που τώρα βλέπει ότι ικανοποιείται. 

Επίσης, τις επόμενες μέρες ο υπουργός θα κατευθυν-
θεί στον Έβρο μαζί με 28 πρέσβεις των χωρών της ΕΕ για
να τους «ξεναγήσει» στον νέο φράκτη που φυλάει τα ευ-
ρωπαϊκά σύνορα. 

Στο ΑΤ Ομονοίας σήμερα ο Θεοδωρικάκος - Πώς θα διατεθούν οι 600 νέοι ειδικοί φρουροί

Ο 50χρονος του Μοσχάτου φέρεται να είχε εξαπατήσει και εταιρεία
leasing, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε κατάγματα από ξύλο,
προκαλώντας ερωτήματα για το πώς κατάφερε να κρεμαστεί

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Aπάτες,
ξυλοδαρμοί
και το μυστήριο
της... θηλιάς



Η
στιγμή που ο Γιώργος Ρουπα-
κιάς αγκάλιασε και μαχαίρω-
σε τον Παύλο Φύσσα ξανα-
ζωντάνεψε μέσα από τα λόγια

της νεαρής γυναίκας, η οποία υπήρξε
αυτόπτης μάρτυρας, στη δικαστική αί-
θουσα όπου εκδικάζεται, σε δεύτερο
βαθμό, η υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η Παρασκευή Καραγιαννίδου, η
οποία το μοιραίο βράδυ καθόταν, μαζί
με μια φίλη της, σε ένα παγκάκι, είχε
άμεση οπτική επαφή και είδε να εκτυ-
λίσσονται μπροστά στα μάτια της τα γε-
γονότα. Η μάρτυρας, μάλιστα, εξέφρα-
σε την πεποίθηση πως είχε στηθεί ενέ-
δρα θανάτου στον Παύλο Φύσσα.

« Ήταν ενέδρα. Φαινόταν σαν να τον
περίμεναν. Δεν αντέδρασαν όταν πλη-
σίαζε (σ.σ.: ο Ρουπακιάς). Του άνοιξαν
χώρο…», είπε περιγράφοντας στο δι-
καστήριο καρέ καρέ τις κινήσεις του
καταδικασμένου σε ισόβια Γιώργου
Ρουπακιά.

Η μάρτυρας καταθέτοντας στο δικαστή-
ριο ανέφερε πως είδε μια ομάδα περίπου
είκοσι ατόμων να τρέχει και περίπου οκτώ
από αυτούς να κυνηγούν τον Παύλο Φύσ-
σα. Φορούσαν, όπως είπε, ρούχα παραλ-
λαγής και φώναζαν ρυθμικά. 

Δεν πήγε να καταθέσει
η σύντροφος του θύματος

Μεταφέροντας την εικόνα, περιέγρα-
ψε πώς ο Γιώργος Ρουπακιάς έφτασε
στο σημείο, οδηγώντας το ασημί αυτο-
κίνητό του ανάποδα, από το αντίθετο
ρεύμα. «Υπήρχε ένας συνοδηγός και εί-
δα τον οδηγό να πηγαίνει προς τον
κλοιό που είχαν κάνει οι άλλοι γύρω

από το παλικάρι», κατέθεσε και στη συ-
νέχεια ανακαλώντας για ακόμη μία φο-
ρά στη μνήμη της τη σκηνή του φονικού
είπε: «Είδα αυτούς που είχαν κυκλώσει
τον Φύσσα να ανοίγουν τον κλοιό μόλις
τους πλησίαζε ο οδηγός του αυτοκινή-
του. Ήταν σαν να του άνοιγαν χώρο. Τον
είδα να πλησιάζει και μετά να τον έχει
αγκαλιά. Όλα έγιναν γρήγορα». 

Τότε ήταν που, σύμφωνα με τη μάρτυ-
ρα, εμφανίστηκαν δύο μηχανές της ομά-
δας ΔΙΑΣ. «Οι αστυνομικοί πλησίασαν το
παλικάρι που τον άκουσα να τους λέει
κάτι σαν “όχι εμένα! Αυτόν!”», ανέφερε
χαρακτηριστικά, ενώ εκτίμησε πως ο
Γιώργος Ρουπακιάς θα έφευγε από τον
τόπο του εγκλήματος αν ο ίδιος ο Παύ-
λος Φύσσας δεν τον είχε υποδείξει ως
τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς.

Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται
στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστη-
ρίου, οπότε και θα κριθεί η τύχη της κα-
τάθεσης της συντρόφου του Παύλου
Φύσσα. Η γυναίκα, στην αγκαλιά της
οποίας ξεψύχησε ο άτυχος μουσικός,
κλήθηκε να καταθέσει για πρώτη φορά
δημόσια έπειτα από αίτημα της υπερά-
σπισης των κατηγορουμένων, στο οποίο
συναίνεσε και η πλευρά υποστήριξης
της κατηγορίας. 

Ωστόσο, χθες δεν εμφανίστηκε και
το δικαστήριο προχώρησε την ακροα-
ματική διαδικασία με βάση τον κατά-
λογο των μαρτύρων. Την Παρασκευή
αναμένεται η αντίδραση του δικαστη-
ρίου, καθώς επιφυλάχθηκε να ανακοι-
νώσει πώς θα χειριστεί το θέμα στην
περίπτωση που η μάρτυρας δεν εμφα-
νιστεί και πάλι.

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ18
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Δίκη Χρυσής Αυγής: Πώς περιέγραψε μάρτυρας 
τη στιγμή της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα

Γράφει ο Κώστας Καντούρης

Με τη νομιμοποίηση των συνηγόρων υπερά-
σπισης των δώδεκα κατηγορούμενων οπαδών
για την άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη
Καμπανού άρχισε χθες το πρωί τυπικά η δίκη
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Μόλις οι κατηγορούμενοι μπήκαν στην αίθουσα του δικα-
στηρίου, η μητέρα του Άλκη ζήτησε από τους αστυνομικούς
να κάνουν στην άκρη για να αντικρίσει εκείνους που στέρη-
σαν τη ζωή του παιδιού της. «Μισή πιθαμή είσαι και χτυπού-
σες τον γιο μου;», είπε με τρεμάμενη φωνή απευθυνόμενη
σε έναν από τους κατηγορούμενους, ενώ όταν εισήλθε στη
δικαστική αίθουσα ο 21χρονος ΙΚ ο οποίος κατηγορείται ότι
μαχαίρωσε τον Άλκη Καμπανό με δρεπάνι, η μητέρα του τον
ρώτησε: «Πού είναι τώρα το δρεπάνι;».

Νωρίτερα η γυναίκα είχε ζητήσει να επιβληθούν ισόβια
σε όλους τους κατηγορουμένους και να μείνουν για όλη
τους τη ζωή στη φυλακή. Από την πλευρά του, ο πατέρας του
19χρονου είπε πως δεν έχει να πει οτιδήποτε και πλέον τον
λόγο έχει η δικαιοσύνη. Νωρίς το πρωί στις 7.30 με δύο βαν
της αστυνομίας μετήχθησαν στα δικαστήρια οι κατηγορού-

μενοι. Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί
οπαδοί του Άρη που φώναζαν συνθήματα σε ένδειξη συμ-
παράστασης στην οικογένεια του Άλκη.

Έπειτα από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης η δίκη
διακόπηκε για τη Δευτέρα 23 του μήνα και η διαδικασία θα
ξεκινήσει με την κλήρωση των ενόρκων. Ο συνήγορος υπε-
ράσπισης Αλέξης Κούγιας ζήτησε να εξετάσει το δικαστήριο
μήπως χρειαστεί να τοποθετηθεί και αναπληρωτής εισαγγε-
λέας, όμως το δικαστήριο μετέφερε πως δεν θα χρειαστεί.
Ήδη γνωστοποιήθηκαν, μάλιστα, οι πρώτες 23 δικάσιμοι.

Στο δικαστήριο βρέθηκαν οι φίλοι του άτυχου νέου, που
δέχθηκαν και αυτοί άγρια επίθεση την 1η Φεβρουαρίου του
2022, οι γονείς του Άλκη, μάρτυρες και δεκάδες ακόμα πο-
λίτες, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης έχει τραβήξει το εν-
διαφέρον. Ειδική μέριμνα υπήρξε για τις θέσεις των δικηγό-
ρων υπεράσπισης και των δημοσιογράφων.

«Για πάντα φυλακή οι φονιάδες» ζητά η μάνα του Άλκη - 23/1 η συνέχεια της δίκης 

Η ενέδρα και η αγκαλιά-μαχαιριά



Ο
ι επιστήμονες στη Βρετανία έρ-
χονται αντιμέτωποι με μια νέα
υποπαραλλαγή, τη CH.1.1, που
έχει το όνομα «Όρθρος» και εί-

ναι παρακλάδι της παραλλαγής «Κένταυ-
ρος», που ανήκει στην οικογένεια Όμι-
κρον. Δείχνει πολύ μεταδοτική, αφού κα-
τάφερε σύντομα να καλύψει το 100% των
κρουσμάτων πολλών περιοχών στη Βρε-
τανία. Οι ειδικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο
πιστεύουν ότι ο Όρθρος και η Κράκεν θα
αντικαταστήσουν γρήγορα την B.Q.1. 

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε
καθησυχαστική για την υποπαραλλαγή
Κράκεν (XBB.1.5-) βάσει των δεδομένων
από ΗΠΑ, ωστόσο κάλεσε τους ηλικιωμέ-
νους να εμβολιαστούν. Αναφέρθηκε σε
πίεση στα επείγοντα και στα εξωτερικά ια-
τρεία των παιδιατρικών κλινικών, όμως
δεν έχουν αναρτηθεί ράντζα για νοσηλεία
παιδιών, ενώ δημιουργούνται 8 κρεβάτια
ΜΕΘ παίδων στη Λάρισα για άμεση χρήση. 

Το πρόγραμμα των παιδιάτρων 
στα Κέντρα Υγείας της Αθήνας

Στον λογαριασμό της στο Instagram
«ανέβασε» τα Κέντρα Υγείας που θα
έχουν παιδιάτρους σε βάρδιες ώστε να
μην πηγαίνουν οι γονείς κατευθείαν στα
νοσοκομεία. Έτσι, το ΚΥ Αλεξάνδρας θα
έχει παιδίατρο από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή, από τις 7 το πρωί έως τις 2 το με-
σημέρι, και στο ΚΥ Πατησίων τη Δευτέρα
από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το από-
γευμα και από την Τρίτη μέχρι Παρα-
σκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το με-

σημέρι. Το ΚΥ Αττικής θα διαθέτει παι-
δίατρο τη Δευτέρα από τις 7 το πρωί μέχρι
τις 6 το απόγευμα, την Τρίτη και την Τε-
τάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 7 το από-
γευμα, την Πέμπτη και την Παρασκευή
από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal» από το ΕΚΑΒ, παρά την πίεση η κατά-
σταση στο ΕΣΥ είναι διαχειρίσιμη, ενώ δεν

υπάρχει εντολή για κάποιο πλάνο για
έκτακτα μέτρα λόγω Covid. Με το νομο-
σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή υπάρ-
χει πρόβλεψη για πρόγραμμα οικονομι-
κής ενίσχυσης (dentist pass) για τη δωρε-
άν προληπτική φροντίδα παιδιών από 6
έως 12 ετών. Η οικονομική ενίσχυση πι-
στώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή
χρεωστική κάρτα.

Σε συζήτηση με τους ιατρικούς συντά-
κτες η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη
ανέφερε ότι εντός Φεβρουαρίου αναμέ-
νεται να ξεκινήσει η λειτουργία 54 κέν-
τρων ημέρας σε όλη την Ελλάδα ως
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε θέμα-
τα ψυχικής υγείας για πολίτες, παιδιά και
εφήβους που αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα και θέλουν υποστήριξη. 

Ζωή Ράπτη: 54 Κέντρα
ψυχικής υγείας τον Φλεβάρη

Στα κέντρα θα υπάρχουν ψυχίατρος,
παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευ-
τής και κοινωνικός λειτουργός και θα γί-
νονται κλινική εκτίμηση και συνταγογρά-
φηση. Παράλληλα, θα υπάρχουν κέντρα
ημέρας για ασθενείς με άνοια, για στήριξη
εργαζομένων με προβλήματα όπως αυ-
πνία εξαιτίας εργασιακού στρες για την οι-
κογένεια και τις εντάσεις μέσα στο σπίτι,
ενώ θα δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση
ψυχωσικών διαταραχών των εφήβων, κα-
θώς μελέτες δείχνουν ότι πολλοί παρου-
σιάζουν στην ηλικία 17-18 ετών το πρώτο
τους ψυχωσικό επεισόδιο έπειτα από  έν-
τονο ψυχοπιεστικό γεγονός, όπως το
στρες ή η αποτυχία στις Πανελληνίες ή ο
Στρατός. Μετά τα 54 κέντρα βαίνουν προς
αδειοδότηση άλλα 12, με στόχο να φτά-
σουν στα 66 κέντρα ημέρας ψυχικής υγεί-
ας. Ποια και πού θα βρίσκονται θα αναρτη-
θούν σύντομα στον ψηφιακό χάρτη, στο
επίσημο site του υπουργείου Υγείας, προ-
κειμένου οι πολίτες να κλείσουν διαδι-
κτυακά ή μέσω τηλεφώνου ραντεβού. 
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Ποια είναι η νέα υποπαραλλαγή-ξαδελφάκι της Κένταυρος 
που σαρώνει τη Βρετανία - Καθησυχαστική 

η κυρία Γκάγκα για την XBB.1.5-

Ραγδαία αναμένεται να είναι η επιδείνωση του καιρού
τις επόμενες μέρες με επιστροφή στη βαρυχειμωνιά, χιο-
νοπτώσεις αλλά και ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρ-
ναούτογλου, πυκνές χιονοπτώσεις αναμέ-
νονται σε δύο περιοχές της χώρας, σε
υψόμετρο μικρότερο και από τα 1.000 μέ-
τρα. Ωστόσο, ένα φυσικό τείχος που διαθέ-
τει η Ελλάδα θα εμποδίσει την επέκταση
των φαινομένων και στην υπόλοιπη χώρα,
που κατά κύριο λόγο θα έχουν σχετικά
υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες λόγω
των νοτιάδων. Η αλλαγή του καιρού οφείλεται στο ψυχρό
σύστημα που θα εισβάλει στη χώρα από τα δυτικά. Σήμερα
θα έχουμε έντονα φαινόμενα με βροχές και χιονοπτώσεις

βορειοδυτικά, ενώ ανατολικά θα έχουμε λιακάδα. Βροχές
θα πέσουν στα δυτικά της Πελοποννήσου με ισχυρό νοτιά.

Η θερμοκρασία στους 20 στα κεντρικά,
στους 19 στα βόρεια και στους 20 στα
νότια. Αύριο θα βρέχει σχεδόν σε ολό-
κληρη τη χώρα, ενώ χιόνια θα έχουμε
στα ορεινά ακόμη και κάτω από τα 900
μέτρα. Η θερμοκρασία στους 14 στα
κεντρικά, στους 9 στα βορειοδυτικά και
στους 17 στα νότια.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μα-
ρουσάκης έκανε λόγο για «μετεωρο-

λογική βόμβα», η οποία βρίσκεται στην Ιταλία και ανα-
μένεται άμεσα να προκαλέσει έντονα καιρικά προβλή-
ματα στη χώρα μας. «Πολικές αέριες μάζες αναμένεται

να καλύψουν μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής
Ευρώπης και μάλιστα θα φτάσουν μέχρι και την Ιταλία,
όπου εκεί αφού συγκρουστούν με θερμότερες και
υγρότερες από την Κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να
σχηματίσουν  “μετεωρολογική βόμβα”, δηλαδή ένα βα-
ρομετρικό χαμηλό η ατμοσφαιρική πίεση του οποίου
πέφτει με πολύ γρήγορο ρυθμό», ανέφερε ο κ. Μαρου-
σάκης και συνέχισε: «Καθώς αυτό το σύστημα κακοκαι-
ρίας θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, θα προκαλέ-
σει κακοκαιρία στη χώρα μας το τριήμερο από Παρα-
σκευή έως Κυριακή με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ
ισχυρούς ανέμους, την πτώση της θερμοκρασίας, τα
χιόνια στα βουνά και σε πόλεις στη Δυτική Μακεδονία,
καθώς και τις ισχυρές καταιγίδες».

Μίλτος Σακελλάρης

Ιταλική «μετεωρολογική βόμβα»... σκάει και στην Ελλάδα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Ανακούφιση για την Κράκεν,
ανησυχία για τον  Όρθρο

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Με μια ρύθμιση που επαναφέρει αρμοδιότητες στα
Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια από τις Επιτρο-
πές το υπουργείο Εσωτερικών «συμμορφώνεται» στην
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, που έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις των νό-
μων για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα,
με την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης στο νομοσχέδιο για την πολυεπί-
πεδη διακυβέρνηση, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βου-
λή, προχωρά στην κατάργηση της παραχώρησης κά-
ποιων αρμοδιοτήτων που είχαν μεταβιβαστεί στις Οικο-
νομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής
και τις επαναφέρει στην αρμοδιότητα των Δημοτικών
και Περιφερειακών Συμβουλίων. Αντίθετα, όσον αφο-
ρά τη σύνθεση των Επιτροπών δεν γίνεται καμία αλλαγή
αναφορικά με τον συσχετισμό δυνάμεων, καθώς παρα-
μένει η πλειοψηφία στις διοικήσεις ανεξάρτητα από τη

δύναμή τους στα Συμβούλια και το μόνο που αλλάζει εί-
ναι ο χρόνος της θητείας, που ξαναγίνεται μονοετής
από διετής. 

Στις βασικότερες από τις αρμοδιότητες που επανέρ-
χονται στα Συμβούλια διακρίνουμε την κατάρτιση προ-
ϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών των ΟΤΑ, τις
αποφάσεις για την πρόσληψη προσωπικού, για την έγ-
κριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμ-
ματικών συμβάσεων και ένδικων μέσων, για τη διαγρα-
φή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, για την
ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε Αναπτυξιακό Οργα-
νισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για την προσαρμογή
των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών
και για την αποδοχή προτάσεων περί παραχώρησης
χρήσης ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνι-
κής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερτα-
μείου) του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ ΑΕ προς τους δήμους. 

Λύση για το «Βοήθεια στο Σπίτι»
Οριστική ρύθμιση για τους εργαζόμενους στο

«Βοήθεια στο Σπίτι» ενέταξε στον νόμο για την
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης, ολοκληρώνοντας έτσι τη
διαδικασία μονιμοποίησης 2.909 εργαζομένων
του προγράμματος. Ταυτόχρονα αίρεται το κώλυ-
μα πρόσληψης των εργαζομένων στο πρόγραμμα,
οι οποίοι είχαν μείνει εκτός των οριστικών πινά-
κων της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, ενώ αν-
τιμετωπίζεται και το ζήτημα που ανέκυψε με την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και
ακύρωσε τη σχετική προκήρυξη κατά το μέρος
αυτής που προέβλεπε ότι ειδική εμπειρία λαμβά-
νεται υπόψη ως προς το σύνολο των προκηρυσ-
σομένων θέσεων, δηλαδή, και ως προς τις θέσεις
για τις οποίες η εμπειρία αποτελεί βαθμολογού-
μενο κριτήριο.

ΘΘέλει να προλάβει 
Σε πλήρη δραστηριότητα έχει θέσει τον

προεκλογικό μηχανισμό της η υποψήφια δή-
μαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μαρίνα Πα-
τούλη-Σταυράκη, σπεύδοντας να καλύψει το
κενό που δημιουργείται στην πόλη από την
ανακοίνωση του δημάρχου Τάσου Μαυρίδη
ότι δεν θα είναι υποψήφιος, επιδιώκοντας
βέβαια να αποκτήσει πλεονέκτημα ενόψει
των εκλογών του Οκτωβρίου. Ήδη εγκαινία-
σε το πολιτικό γραφείο της στην Πεύκη, πα-
ρουσία υποψήφιων δημοτικών συμβούλων,
φίλων και συνεργατών του συνδυασμού, ενώ
προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου
θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του
συνδυασμού της καθώς και έναν μεγάλο
αριθμό από τους υποψηφίους που θα στελε-
χώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. 

!
Φωτισμός LED 
σε όλες τις λεωφόρους 

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής το έργο της αν-
τικατάστασης των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με σύγ-
χρονους χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης λαμ-
πτήρες LED, σε όλους τους δρόμους ευθύνης της περιφέρει-
ας, όσο και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των εθνικών οδών
Αθηνών-Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας και Αττικής Οδού. Συγκε-
κριμένα τοποθετήθηκαν 23.790 φωτιστικά LED, συνολικού
προϋπολογισμού 36,9 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση της πε-
ριφέρειας μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Αττική 2014-2021». Τα νέα φωτιστικά είναι τηλε-
διαχειριζόμενα και μάλιστα με δυνατότητα προσαρμογής της
ενέργειας που καταναλώνεται (dimming). Με βάση τα στοι-
χεία της περιφέρειας, η εξοικονόμηση ενέργειας από την το-
ποθέτηση των νέων φωτιστικών είναι περίπου στο 60% σε
σχέση με τα παλαιότερα.
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Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νο-
τιοδυτικά της Αθήνας, η αντιπολίτευση
κατηγορεί τον δήμαρχο ότι για δεύτε-

ρη, τουλάχιστον, χρονιά ψήφισε το ίδιο
τεχνικό πρόγραμμα; Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παραθέτουν, το τεχνικό πρόγραμμα του 2023 είναι
κατά 95%(!) ίδιο με εκείνο του 2022 και προσθέ-
τουν πως μεγάλο μέρος και από αυτό έχει χρημα-
τοδοτήσεις που έρχονται από… την προηγούμενη
διοίκηση.

Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με μέρος της
αντιπολίτευσης αλλά και τους εκδότες «συκοφαντι-
κών εντύπων» ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύ-
λης, καθώς βλέπει πως εκτυλίσσεται οργανωμένο
σχέδιο για τη συκοφάντησή του. Μετά τη μήνυση
κατ’ αγνώστων που είχε καταθέσει πριν από λίγο
καιρό για έντυπο που είχε κυκλοφορήσει στην πόλη
του Αλίμου, τώρα ο δήμαρχος πέρασε σε πιο συγ-
κεκριμένες καταγγελίες. Αφού φρόντισε να «πιά-
σει στα πράσα» τους διανομείς του εντύπου, ανακά-
λυψε ότι πίσω από τον «άγνωστο εκδότη» βρίσκεται
ένας που, σύμφωνα με την καταγγελία του,
«εδρεύει στη Γλυφάδα και αναλαμβάνει να γράφει
κατά παραγγελία εναντίον των πολιτικών αντιπά-
λων όσων τον χρηματοδοτούν». Μάλιστα αποκαλύ-
πτει πως με τον εν λόγω βρίσκεται σε δικαστική
διαμάχη και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπα-
νικολάου. Πίσω από όλα αυτά ο κ. Κονδύλης «βλέ-
πει» στέλεχος της αντιπολίτευσής του αλλά και επι-
χειρηματία που έχουν θίξει τα συμφέροντά του.

Σχέδιο συκοφάντησης 

Επιστρέφουν οι αρμοδιότητες στα ΔΣ, δεν αλλάζει η σύνθεση των Επιτροπών
Υπουργείο Εσωτερικών
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την εφαρμογή ειδικού σχε-
δίου δράσης για ελέγχους σε
κλάδους και... εστίες αδήλω-
της εργασίας προχωρά η νε-

οσυσταθείσα Ανεξάρτητη Αρχή Επιθε-
ώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ), θέτοντας
στόχο τη διατήρηση των επιχειρήσεων
σε κατάσταση... συναγερμού για την τή-
ρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Τα συνεργεία ελέγχου πραγματοποι-
ούν συνεχείς εφόδους σε επιχειρή-
σεις, οι οποίες καλύπτουν το εύρος από
τους εμπόρους έως τους διανομείς
φαγητού στους δρόμους, ενώ στο στό-
χαστρο έχει μπει και η τήρηση του
ωραρίου σε τράπεζες και σουπερμάρ-
κετ, απ’ όπου ξεκίνησε η εφαρμογή της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Το μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον από πλευράς πα-
ραβάσεων αλλά και συχνότητας ελέγ-
χων παρουσιάζουν οι εταιρείες σε-
κιούριτι και οι διανομείς. 

Ειδικός κόμβος
Στην προσπάθεια ελέγχου της κατά-

στασης έχει δημιουργηθεί ειδικός
κόμβος στο gov.gr, μέσω του οποίου οι
εργαζόμενοι ή άλλοι... ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν ανώνυμη κα-
ταγγελία για επιχειρήσεις που δεν τη-
ρούν τη νομοθεσία. Ο «χρήστης» ει-
σέρχεται στη σελίδα του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στον
σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση»,
επιλέγει τον κόμβο «Επιθεώρηση Ερ-
γασίας», όπου θα του εμφανιστεί, με-
ταξύ άλλων, η ένδειξη «Ανώνυμη κα-
ταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας».
Εκεί δίνει ανωνύμως τα αναλυτικά
στοιχεία της επιχείρησης που παρανο-
μεί (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ). Στη

συνέχεια η κεντρική υπηρεσία της
ΑΑΕΕ διαμορφώνει μια βάση δεδομέ-
νων σύμφωνα με τις καταγγελίες που
έχουν γίνει και διαμορφώνει το πλάνο,
το οργανόγραμμα και το χρονοδιά-
γραμμα των ελέγχων. 

Οι παραβάσεις
Μέχρι στιγμής οι κύριες παραβάσεις

που έχουν εντοπιστεί αφορούν αδήλω-
τη εργασία, μη τήρηση των χρονικών
ορίων εργασίας, μη καταβολή δεδου-
λευμένων αποδοχών και μη χορήγηση
μέσων ατομικής προστασίας. Επιπλέ-
ον, σε ό,τι αφορά τους διανομείς, ελέγ-
χονται οι επιχειρήσεις σχετικά με την
καταβολή ή μη της πρόσθετης αμοιβής

15% για τη χρήση και συντήρηση του δί-
κυκλου του διανομέα αλλά και το ζήτη-
μα της συντήρησης του εξοπλισμού.

Πλούσια ήταν τα ευρήματα από τους
ελέγχους κατά την περίοδο των Χρι-
στουγέννων, όταν καταγράφηκαν αυ-
ξημένες καταγγελίες για τη μη καταβο-
λή του δώρου. Μάλιστα, είτε τηλεφωνι-
κά, είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική
παρουσία των θιγόμενων υποβλήθη-
καν 612 καταγγελίες, οι οποίες αφο-
ρούσαν 2.131 εργαζομένους. Καταγρά-
φηκαν 232 περιπτώσεις επιχειρήσεων
οι οποίες συμμορφώθηκαν με την κα-
ταβολή του δώρου σε 1.186 εργαζομέ-
νους, καταβάλλοντας τα οφειλόμενα
ποσά ύψους 582.762 ευρώ. Ωστόσο, σε

34 περιπτώσεις μη καταβολής κινήθη-
κε η αυτόφωρη διαδικασία, καθώς δια-
βιβάστηκαν μηνυτήριες αναφορές στα
αρμόδια αστυνομικά τμήματα. 

Οι έλεγχοι
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία

της ΑΑΕΕ, διενεργήθηκαν 901 έλεγχοι
σε εμπορικά καταστήματα, στα οποία
απασχολούνταν 4.291 εργαζόμενοι,
ενώ σε 162 περιπτώσεις διαπιστώθηκε
παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
Οι έλεγχοι αφορούσαν τα χρονικά όρια
εργασίας, την εβδομαδιαία ανάπαυση,
την αδήλωτη εργασία, την υπερωριακή
απασχόληση, τη μη υποβολή δήλωσης
οργάνωσης χρόνου εργασίας και τη μη
υποβολή συμπληρωματικού πίνακα.
Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις
επιβλήθηκαν 73 πρόστιμα, συνολικού
ποσού 221.850 ευρώ, ενώ βρίσκονται
σε εξέλιξη ακόμη 9 έλεγχοι. 

Με το... δεξί μπαίνουν στο νέο έτος περίπου 56.000
επιχειρήσεις, οι οποίες από τις 31 Ιανουαρίου εντάσσον-
ται στα προγράμματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και
Πράσινης Μετάβασης, διεκδικώντας μέσω ΕΣΠΑ σημαν-
τικά ποσά για τον εκσυγχρονισμό τους, από την «πίτα»
του 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις «Πράσινη
Μετάβαση ΜμΕ» με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ και
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» με προϋπολογισμό
300 εκατ. ευρώ. Όπως προβλέπει η σχετική προκήρυξη
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν υπάρ-

χει σειρά προτεραιότητας, αλλά οι επιχειρήσεις θα επιλέ-
γονται με βάση την αρτιότητα του φακέλου και την ταχύ-
τητα κατάθεσής του.

Ο «Πράσινος Μετασχηματισμός» αφορά επιχειρήσεις
με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδί-
ου από 200.001 έως 1.000.000 ευρώ. Σκοπός της συγκε-
κριμένης δράσης είναι η αντιμετώπιση της υστέρησης
των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσω-
μάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην
παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμέ-
νες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψη-

φιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους αλλά και τις δια-
φορετικές επενδυτικές ανάγκες τους. Στις επιλέξιμες
δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανή-
ματα, εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες
marketing, καθώς και δαπάνες για τη βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, η δράση «Πράσινη Παραγωγική
Επένδυση ΜμΕ» αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμε-
νο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως
200.000 ευρώ.

Η μεγάλη ευκαιρία 56.000 ΜμΕ για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ειδικό σχέδιο εφόδων από
την Επιθεώρηση Εργασίας

Πληθαίνουν οι ανώνυμες καταγγελίες μέσω 
του gov.gr - Στόχος η διατήρηση των επιχειρήσεων 

σε κατάσταση... συναγερμού
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α κίνητρα που έδωσε η Πο-
λιτεία για την αγορά ηλε-
κτρικών οχημάτων είχαν ως
αποτέλεσμα την κατακόρυ-

φη αύξηση στις ταξινομήσεις των αμι-
γώς ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα
μας. Την περασμένη χρονιά ταξινομή-
θηκαν 8.337, όταν το 2019 είχαν ταξι-
νομηθεί μόλις 480.

Πριν από τέσσερα χρόνια, το ποσο-
στό της ταξινόμησης στα νέα ηλεκτρι-
κά οχήματα βρισκόταν στο 0,4% του
συνόλου της αγοράς, ενώ το 2022
έκλεισε στο 7,9%. Το ποσοστό επιβε-
βαιώνει τη μεγάλη ανταπόκριση του
κόσμου, παρά το γεγονός πως τα ηλε-
κτρικά οχήματα εξακολουθούν και εί-
ναι ακριβότερα σε σχέση με τις υπό-
λοιπες κατηγορίες οχημάτων. Σε αυ-
τόν τον τομέα απαιτούνται πολιτικές
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προ-
ωθηθεί περαιτέρω η αγορά τους.

Καραμανλής: «Η αύξηση ήρθε
χάρη στα κίνητρα της κυβέρνησης»

«Είναι προφανές ότι αυτή η αύξηση
στις ταξινομήσεις δεν έγινε διά μαγεί-
ας, έγινε διότι ήρθε η ελληνική κυβέρ-
νηση και κινητροδότησε την αγορά
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αν δεν το είχε
κάνει, θα ήμασταν ακόμα σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα», ανέφερε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής από βήματος του 6ου Συνε-
δρίου Ηλεκτροκίνησης που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μουσείο Αυτοκινήτου.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος &
Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφο-
ρών με τον Ν. 4710 ρύθμισαν τα κίνη-

τρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνη-
σης, οργάνωσαν την αγορά της ηλε-
κτροκίνησης και των υποδομών φόρτι-
σης, ενώ αποσαφηνίστηκαν και οι πο-
λεοδομικές «δυσκολίες» στην εγκατά-
σταση των συγκεκριμένων υποδομών.

Μεγάλη πρόκληση για την ελληνική

Πολιτεία αποτελεί και το ζήτημα της
φέρουσας ικανότητας του δικτύου, κα-
τά πόσο, δηλαδή, υπάρχει η δυνατότη-
τα εγκατάστασης φορτιστών παντού.

«Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει
από μία δεκαετή κρίση, όπου υπήρξε
απίστευτη αποεπένδυση σε ζητήματα

ενέργειας. Καλός είναι ο ΔΕΔΔΗΕ,
αλλά μπορεί να βοηθήσει να βάλουμε
φορτιστές παντού; Εάν δεν μπορεί,
πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους και
δεν σας κρύβω ότι στο υπουργείο επε-
ξεργαζόμαστε ήδη άλλους τρόπους»,
αποκάλυψε ο υπουργός.

Πάνω από 2.000 σημεία φόρτισης
Σήμερα έχουν εγκατασταθεί περισ-

σότερα από 2.000 σημεία φόρτισης, τη
στιγμή που ο αντίστοιχος αριθμός το
2019 ήταν 58. «Σε αυτό συνετέλεσε και
η συνεργασία μας με τους παραχωρη-
σιούχους των αυτοκινητοδρόμων, κα-
θώς γρήγορα ξεπεράσαμε όλες τις αγ-
κυλώσεις της γραφειοκρατίας», τόνι-
σε ο Κώστας Καραμανλής.

Τις επόμενες ημέρες θα παρουσια-
στεί και το Μητρώο Υποδομών και Φο-
ρέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥ-
ΦΑΗ), ένα application, δηλαδή, όπου
θα μπορούμε να βλέπουμε τα ελεύθε-
ρα σημεία φόρτισης ανά την επικρά-
τεια από το κινητό μας τηλέφωνο.

«Wir lieben Griechenland», λένε οι Αυστριακοί, γε-
γονός που επιβεβαιώνεται από τη μεγάλη αύξηση
του τουριστικού ρεύματος από την Αυστρία την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022. Σύμφωνα και
με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αυστρίας, την
περσινή σεζόν σημειώθηκε αύξηση της κίνησης από
την Αυστρία προς την Ελλάδα σε ποσοστό 13,94%.
Και τα καλά νέα συνεχίζονται, καθώς για το 2023 η
Ελλάδα συγκεντρώνει το 21% των προκρατήσεων των
Αυστριακών και ακολουθούν η Ισπανία και η Τουρ-
κία με ποσοστό 9% και η Ιταλία με 7%.
Η Austrian Airlines ξεκινά τις απευθείας πτήσεις της
προς τη χώρα μας στις 26 Μαρτίου, συνδέοντας την

Ελλάδα με την Αυστρία με 21 προορισμούς, την Αθή-
να, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τον Βόλο, τη Σκιά-
θο, τη Σκύρο, την Πρέβεζα, την Κέρκυρα, την Κεφα-

λονιά, τη Ζάκυνθο, τον Άραξο, την Καλαμάτα, τη Ρό-
δο, την Κω, την Κάρπαθο, τη Σάμο, τη Λήμνο, τη Μύ-
κονο, τη Σαντορίνη, το Ηράκλειο και τα Χανιά.
Τα στοιχεία από το ταξιδιωτικό βαρόμετρο
Reisekompass 2023 επιβεβαιώνουν πως η επιθυμία
και η δυνατότητα των Αυστριακών για την πραγματο-
ποίηση ταξιδιών αναψυχής αγγίζουν νέο ρεκόρ, κα-
θώς το 89% έχει προγραμματίσει ταξίδια τόσο στην
Αυστρία όσο και στο εξωτερικό, παρά τις αυξήσεις
των τιμών, ενώ το 16% σχεδιάζει να παρατείνει τις
διακοπές του και κατά τη διάρκεια της off season πε-
ριόδου.

Ρ.Σ. 

Μεγάλο ρεύμα από Αυστρία - Πάνω από 21% οι προκρατήσεις για το 2023

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Απίστευτο το περσινό νούμερο, καθώς 
17πλασιάστηκαν τα ηλεκτρικά οχήματα σε σχέση 

με τα 480 που είχαν ταξινομηθεί το 2019

Σχεδόν 8.500 ΙΧ
μπήκαν στην… 
πρίζα το 2022
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πένδυση-τομή για τον ελληνικό
κλάδο του φαρμάκου αποτελεί το
νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο
της φαρμακοβιομηχανίας EL-

PEN στην Κερατέα με προδιαγραφές που το
κατατάσσουν ως το μοναδικό στην Ελλάδα
και ένα από τα πέντε εργοστάσια στην Ευρώ-
πη με αντίστοιχες δυνατότητες. 

Σε ευθυγράμμιση με την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας στον κλάδο, η νέα παραγω-
γική μονάδα με προϋπολογισμό 55 εκατ. ευ-
ρώ θα συμβάλει τα μέγιστα στην κάλυψη των
αναγκών της ελληνικής κοινωνίας στην κα-
τηγορία όπου ειδικεύεται, δηλαδή, στην πα-
ραγωγή και ανάπτυξη εισπνεόμενων (για το
άσθμα και τη χρόνια αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια) και στερεών μορφών (καρδιολο-
γικά, αντιπυρετικά, παθήσεις του αναπνευ-
στικού, του ΚΝΣ, αντιβιώσεις). 

Αυτή η επένδυση είναι μέρος του μεγάλου
πλάνου ανάπτυξης συνολικής αξίας 155
εκατ. ευρώ που υλοποιεί η εταιρεία με ορί-
ζοντα το 2025, που αφορά νέες παραγωγικές
και ερευνητικές εγκαταστάσεις, συνολικού
εμβαδού 55.000 τμ, εκτός από την Κερατέα,
στο Πικέρμι, στην Τρίπολη με δύο νέες μονά-
δες παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων,
αλλά και μεγάλο πάρκο βιοϊατρικής έρευνας
και καινοτομίας και ανάπτυξης στα Σπάτα.

Το εργοστάσιο στην Κερατέα έχει έκταση
10.000 τμ και διαθέτει δύο μονάδες παραγω-
γής, καθώς και υπερσύγχρονα εργαστήρια
έρευνας και ανάπτυξης. Τα εγκαίνια του ερ-
γοστασίου προγραμματίζεται να γίνουν τον
Σεπτέμβριο του 2023. Σε πλήρη λειτουργία,
η παραγωγή μπορεί να φτάσει στα επίπεδα
των 71 εκατ. συσκευασιών ετησίως, γεγονός
που θα επιτρέψει στην εταιρεία ELPEN να
καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών
του Έλληνα ασθενή. 

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την πα-
ρουσίαση της νέας μονάδας σε δημοσιογρά-
φους, ο αντιπρόεδρος, συνδιευθύνων σύμ-
βουλος της ELPEN και πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας
(ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων επισήμανε το ιδι-
αίτερα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα της
επένδυσης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων
πως «με τις νέες επενδύσεις δημιουργούμε
800 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων το
30% αφορά εργαζόμενους υψηλής εξειδί-
κευσης». 

Πρόσθεσε ακόμη πως «με τον τρόπο αυτό
δίνουμε διέξοδο στους νέους Έλληνες επι-
στήμονες της χώρας ενώ παράλληλα συμ-
βάλλουμε στον περιορισμό του brain drain,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τον

επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων, που
στην προηγούμενη δεκαετία αναζήτησαν
μια καλύτερη προοπτική στο εξωτερικό». 

Κρίσιμα τα οφέλη για τη χώρα
Χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων σημείωσε:

«Μένουμε Ελλάδα, ο Έλληνας μπορεί»,
αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι η επιλογή
της Κερατέας επικράτησε μεταξύ άλλων
προτάσεων για γειτονικές χώρες χαμηλού
κόστους, που ωστόσο απορρίφθηκαν από
θέση αρχής του ομίλου να στηρίξει την εγ-
χώρια οικονομία και την επιχειρηματική του
δράση στη χώρα. 

Σημειώνεται ότι η επένδυση της ELPEN
στην Κερατέα είχε μπει στις στρατηγικές
επενδύσεις και ήταν αρχικού προϋπολογι-
σμού 51 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν η πρώτη φορά
που ο νόμος στρατηγικών επενδύσεων είχε
εγκρίνει project που αφορά τον συνδυασμό
παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης, όπως
είναι το συγκεκριμένο εργοστάσιο.

Συγκεκριμένα, το «αποτύπωμα» της επέν-
δυσης στην οικονομία αφορά τη δημιουργία
εγχώριας οικονομικής προστιθέμενης αξίας
σε όρους δημόσιων εσόδων και ενίσχυσης
του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι επενδύ-
σεις της φαρμακοβιομηχανίας έχουν υψηλή
πολλαπλασιαστική επίδραση. 

Το τριετές αποτύπωμα από τη λειτουργία
του εργοστασίου είναι της τάξης των 75 εκατ.
ευρώ στα έσοδα του Δημοσίου και 260 εκατ.
ευρώ στο ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, η λειτουργία
της νέας μονάδας θα συμβάλει στη βελτίωση
του εμπορικού ισοζυγίου, μειώνοντας την
εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές. Τα
φάρμακα που θα παράγει το νέο εργοστάσιο,
εκτός από την Ελλάδα, θα απευθύνονται και
στις αγορές του εξωτερικού (ΕΕ, Μ. Ανατο-
λή, ΗΠΑ), βελτιώνοντας έτσι την εξωστρέ-
φεια και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας.

Κλείνοντας, ο κ. Τρύφων επισήμανε: «Η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι εθνικός
πυλώνας ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδιασμού του κλάδου θα ση-
μάνει την αναβάθμιση των παραγωγικών και
ερευνητικών δυνατοτήτων της χώρας μας,
σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την υγεία
και την οικονομία. Στόχος μας είναι η αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων που ήδη διαθέτου-
με και η ανάδειξη της χώρας σε ευρωπαϊκό
hub παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης».

Σημειώνεται ότι η ELPEN το 2022 είχε κύ-
κλο εργασιών 170 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά
ο όμιλος 300 εκατ. ευρώ. Η ELPEN απασχο-
λεί 1.150 εργαζόμενους και συνολικά ο όμι-
λος 1.350. Η εταιρεία εξάγει σε τέσσερις
ηπείρους και σε 50 χώρες παγκοσμίως φάρ-
μακα, ενώ το 60% έως 70% των κερδών προ-
έρχεται από τις εξαγωγές, που έχουν πολύ
μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Στα 155 εκατ. 
οι επενδύσεις 
της ELPEN 
έως το 2025

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com

Στο «top 5» της Ευρώπης η νέα υπερσύγχρονη μονάδα 
στην Κερατέα προϋπολογισμού 55 εκατ. - «Μένουμε 
Ελλάδα και πρωτοπορούμε», τονίζει ο αντιπρόεδρος, 

συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Θεόδωρος Τρύφων
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ιπλασιασμό επενδύσεων
μέχρι το 2030 μέσα από πο-
λύ πιο φιλόδοξους κλιματι-
κούς στόχους, με περισσό-

τερες ΑΠΕ, πιο ενισχυμένη αποθή-
κευση ηλεκτρικής ενέργειας, μεγαλύ-
τερη εξοικονόμηση, καθώς και εισα-
γωγή στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα
των ανανεώσιμων αερίων και του

«πράσινου» υδρογόνου προβλέπει η
πρόταση του ΥΠΕΝ για την αναθεώρη-
ση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέρ-
γεια και το Κλίμα.

Το πρώτο «draft» που αναμένεται
άμεσα να τεθεί σε δημόσια διαβού-
λευση παρουσίασε χθες σε συνέντευ-
ξη Τύπου ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

«Οι δράσεις που δρομολογούνται
θα κινητοποιήσουν σχεδόν διπλάσιες
επενδύσεις συγκριτικά με το υφιστά-
μενο ΕΣΕΚ σε όλους τους τομείς που
εμπλέκονται στην επιτάχυνση της
ενεργειακής μετάβασης», σημείωσε ο
υπουργός. Επισήμανε την πρόθεση
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
και της κυβέρνησης η Ελλάδα να είναι
από τα πρώτα κράτη-μέλη που θα κα-
ταθέσουν Εθνικό Σχέδιο στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, το οποίο αναμένεται
να γίνει μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Το νέο Σχέδιο προβλέπει τη μείωση
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
κατά 55% το 2030 σε σχέση με το επί-
πεδο εκπομπών του 1990 και την επί-
τευξη κλιματικής ουδετερότητας το
2050. Για τον σκοπό αυτόν επελέγη το
πιο ισορροπημένο σενάριο από τις

τρεις εναλλακτικές που μελετήθηκαν.

Θα «πέσουν» 139 δισ. ευρώ
Έτσι, ακολουθώντας μια ισορρο-

πημένη προσέγγιση ανάμεσα στην
«πράσινη» διείσδυση και την ενερ-
γειακή εξοικονόμηση, το σενάριο
αυτό προβλέπει την αύξηση στο 45%
του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική
κατανάλωση ενέργειας (ή στο 80%
στην ηλεκτροπαραγωγή). Όσον αφο-
ρά την εξοικονόμηση, θέτει ως στόχο
τη μείωση κατά 6% συγκριτικά με την
προβολή για το 2030 του Σεναρίου
Αναφοράς 2020.

Για την επίτευξη αυτής της μεγαλύ-
τερης φιλοδοξίας θα χρειαστεί να
πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος
της 10ετίας επενδύσεις 139 δισ. ευρώ
για όλους τους κλάδους που εμπλέ-

κονται στο ΕΣΕΚ (πλην των μεταφο-
ρών), αυξημένες κατά 80% σε σχέση
με το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο. Από
αυτά τα κεφάλαια τα 30 δισ. αφορούν
επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγή
και δίκτυα έναντι των 21 δισ. του υφι-
στάμενου ΕΣΕΚ.

Αν μάλιστα προστεθούν στα 139 δισ.
ευρώ και οι δαπάνες στον κλάδο των
μεταφορών (όπως, για παράδειγμα,
για τη σταδιακή ενίσχυση του στόλου
των ηλεκτρικών οχημάτων), οι στόχοι
του νέου ΕΣΕΚ «μεταφράζονται» συ-
νολικά στην κινητοποίηση δημόσιων
και ιδιωτικών πόρων στα επίπεδα των
270 δισ. ευρώ. Το νούμερο αυτό είναι
αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το
τρέχον Εθνικό Σχέδιο. Όπως είναι φυ-
σικό, οι ενισχυμένες επενδύσεις θα
έχουν και αυξημένο αποτύπωμα στην
ενίσχυση της απασχόλησης. Επομέ-
νως, αναμένεται να δημιουργηθούν
38.000 νέες θέσεις εργασίας με ορί-
ζοντα το 2030, από 26.000 που προ-
βλέπει το ισχύον ΕΣΕΚ.

Διπλασιάζονται οι επενδύσεις στις ΑΠΕ μέχρι το 2030, σύμφωνα με
το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

Μέσα στα επόμενα 24ωρα πρόκειται να τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση η πρόταση της Κομισιόν για τη
νέα αρχιτεκτονική της αγοράς ενέργειας, πράγμα
που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το σύ-
νολο των παραγωγών και καταναλωτών, δεδομένου
ότι θα επιδράσει καταλυτικά στις εξελίξεις για τα
επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

Ως γνωστόν, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενερ-
γειακής κρίσης η ΕΕ προχώρησε σε δέσμη μέτρων

με βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα
δεσμεύτηκε να προβεί και σε αλλαγές δομικού χα-
ρακτήρα στο μοντέλο της αγοράς. Στόχοι της είναι ο
περιορισμός της μεταβλητότητας στις τιμές, η δια-
μόρφωση πιο δίκαιων τιμών για τους καταναλωτές
αλλά και ο περιορισμός της βαρύτητας που έχει το
φυσικό αέριο στη διαμόρφωση της χονδρικής τιμής.

Πλέον, οι ειδικοί των Βρυξελλών θα παρουσιά-
σουν το νέο μοντέλο της αγοράς στο πλαίσιο σχετι-

κής διαβούλευσης που, σύμφωνα με το Euractiv, θα
δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, ξεκί-
νησαν ήδη την Τρίτη οι επαφές των εκπροσώπων των
κρατών-μελών στο πλαίσιο ειδικής ομάδας ενέργει-
ας που έχει συστήσει η σουηδική προεδρία.

Ενόψει της διαβούλευσης, ήδη σειρά ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων, στελέχη και φορείς του ενεργειακού
τομέα έχουν σπεύσει να πάρουν θέση και να υπερα-
σπιστούν τα συμφέροντά τους. 

Στο... τραπέζι η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση της αγοράς ενέργειας

Ο «πράσινος
πυρετός» φέρνει
38.000 νέες
θέσεις εργασίας

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com



M
arket pass χωρίς την
υποχρέωση αγορών
και μονομέτωπη επί-
θεση για την κάμψη

του τιμάριθμου τροφίμων δρομολο-
γεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας να
αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει
δημιουργηθεί την τελευταία περίοδο
με τη μείωση των τιμών του φυσικού
αερίου και του ρεύματος. 

Όπως δήλωσε χθες στον τηλεοπτι-
κό σταθμό ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Νίκος Παπαθανάσης, οι κατανα-
λωτές δεν χρειάζεται να προβούν σε
αγορές προκειμένου να κάνουν χρή-
ση της κάρτας, καθώς τα χρήματα θα
μπαίνουν στον τραπεζικό τους λογα-
ριασμό. Σημειώνεται ότι όσοι επιλέ-
ξουν αυτή τη διαδικασία θα λάβουν
μειωμένο το ποσό κατά 20% σε σχέση
με το ποσό που θα αντιστοιχεί στις
αγορές τους. 

Ο κ. Παπαθανάσης αναγνώρισε
ότι η ακρίβεια «ροκανίζει» το εισό-
δημα των πολιτών, υπογραμμίζον-
τας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να
καλύψει το 100% των αυξήσεων, αλ-

λά θα στηρίξει με στοχευμένα μέτρα
το εισόδημα των πιο ευάλωτων.
Πρόσθεσε, δε, ότι με το market
pass μια τετραμελής οικογένεια
έχει όφελος 52 ευρώ, ενώ αν μει-
ωνόταν ο ΦΠΑ στο 7%, τότε το όφε-
λος θα ήταν 32 ευρώ και το Δημόσιο
θα έχανε πολύτιμα έσοδα. 

Άδωνις: «Παρά τον πληθωρισμό,
σταθερή η αξία του “καλαθιού”»

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο δί-
νει μάχη προκειμένου να συγκρατη-
θούν οι τιμές των προϊόντων, καθώς
η εντυπωσιακή αύξηση των τιμών
παραγωγού στη βιομηχανία κατά το
προηγούμενο δίμηνο δημιουργεί
ισχυρή πίεση στην αλυσίδα του λια-
νεμπορίου για νέες ανατιμήσεις.

Πάντως, με βάση τα χθεσινά στοι-
χεία για το «καλάθι του νοικοκυρι-
ού» καταγράφεται σταθεροποίηση ή
μείωση της τιμής για το 95% των προ-
ϊόντων που έχουν ενταχθεί σε αυτό
για 12η συνεχή εβδομάδα. «Η αξία
του “καλαθιού” παραμένει σταθερή
παρά τον πληθωρισμό», όπως τόνισε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης. Από την
ανάλυση των στοιχείων προκύπτει
μείωση τιμών για 43 προϊόντα, στα-
θεροποίηση για 735 και αύξηση για
54. Σημειώνεται ότι παρά τις αυξητι-
κές τάσεις που καταγράφονται σε
σειρά ανελαστικών προϊόντων, όπως
τα γαλακτοκομικά, τα τυριά και τα
κρέατα, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε
ότι δεν μπορεί να υπάρξει διατίμηση,
γιατί θα παρουσιαστούν ελλείψεις
στα ράφια. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η
Ελλάδα παρουσίασε τον Δεκέμβριο
πληθωρισμό 7,6%, λόγω της αποκλι-
μάκωσης των τιμών της ενέργειας
και συγκαταλέγεται μεταξύ των χω-
ρών με τον χαμηλότερο δείκτη. Τέ-
λος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eu-
rostat, τα τρόφιμα, τα ποτά και το αλ-
κοόλ πήραν τη σκυτάλη από την
ενέργεια, έχοντας τη μεγαλύτερη
συμβολή στο άλμα του ετήσιου πλη-
θωρισμού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Έτοιμο το Κουβέιτ 
για επενδύσεις

Περισσότερες εισαγωγές ελληνικών προ-
ϊόντων, αλλά και σχέδια για επενδύσεις σε
ενέργεια, ξενοδοχεία, ακίνητα, δρομολογεί
το Κουβέιτ, ενώ επίκειται συμφωνία αερο-
πορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Οικονο-
μικής Διπλωματίας, Κώ-
στας Φραγκογιάννης εγ-
καινίασαν την έκθεση
«Alexander the Great,
Bridging East and West,
by Warlamis» και συ-
ναντήθηκαν στο εμιράτο
με εξέχοντες Κουβεϊ-
τιανούς επιχειρηματίες
αλλά και στελέχη της νέ-
ας κυβέρνησης. Οι δύο πλευρές συμφώνη-
σαν στη διεύρυνση των σχέσεων των δύο
χωρών και συζήτησαν για την προετοιμασία
της μεικτής διυπουργικής συνάντησης,
όπου θα τεθούν επί τάπητος θέματα που
αφορούν τις δραστηριότητες Ελλήνων επι-
χειρηματιών στην αραβική χερσόνησο.

«Λίφτινγκ» στα 116
Kέντρα Προώθησης
Απασχόλησης

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα
ριζικής ανακαίνισης και ενεργειακής ανα-
βάθμισης των 116 Κέντρων Προώθησης Απα-
σχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης, με πόρους 41,024 εκατ. ευρώ, μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
ενέκρινε το σχέδιο, το οποίο θα μετατρέψει
τα ΚΠΑ σε σύγχρονες
υπηρεσίες υψηλής αι-
σθητικής και παροχής
υπηρεσιών, κατά τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα. Το έρ-
γο προβλέπει τη δημι-
ουργία σύγχρονων εγκα-
ταστάσεων με ενιαίες
προδιαγραφές στην ορ-
γάνωση, τα υλικά και τον
εξοπλισμό, για την κατασκευή των οποίων θα
εφαρμοστούν οι πλέον σύγχρονες προδια-
γραφές ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικο-
νόμησης και ασφάλειας. Κάθε ΚΠΑ θα υιοθε-
τεί ψηφιακές καινοτομίες, οι οποίες θα πα-
ρουσιαστούν προσεχώς από την ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας και τη διοίκηση της
ΔΥΠΑ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της συμ-
βουλευτικής και μια νέα εμπειρία εξυπηρέ-
τησης για ανέργους, εργαζομένους και επι-
χειρήσεις.
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Ο Νίκος Παπαθανάσης 
αναφέρθηκε στα στοχευμένα

κυβερνητικά μέτρα 
στήριξης στα νοικοκυριά 

«Market pass για όλους,
ακόμα και χωρίς αγορές»



H JTI απέσπασε για τρίτη συνεχή χρονιά την ύψι-
στη διάκριση του Νο1 «Κορυφαίου Εργοδότη» στην
Ελλάδα και συγκαταλέγεται σταθερά για 11η χρονιά
στους «Κορυφαίους Εργοδότες» ανάμεσα στις εται-
ρείες που αξιολογήθηκαν και αναγνωρίστηκαν από
το Top Employers Institute στη χώρα μας. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, ο οργανισμός ανέδειξε Νο1
«Κορυφαίο Εργοδότη» την JTI στην Ελλάδα για τη
συνεχή δέσμευση της εταιρείας στην ισότητα, με την
παροχή ίσων ευκαιριών και αμοιβών και την ευημε-
ρία των εργαζομένων μέσω πρωτοβουλιών, όπως η
ευέλικτη εργασία, οι δράσεις για την περισσότερο ενίσχυση της συμπεριληπτικής και ποικιλόμορφης κουλτούρας, η
πολιτική γονικής άδειας κ.λπ.
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Π
αραμένει ανοδικό το mo-
mentum στο ελληνικό
χρηματιστήριο, με το
οποίο δείχνει πως έχει τη

δυναμική να κατακτήσει νέες κορυ-
φές. Σημειώνεται ότι από τις αρχές
του έτους μέχρι τώρα το ΧΑ ουσια-
στικά δεν έχει πτωτική συνεδρίαση.
Τη συγκεκριμένη περίοδο ο Γενικός
Δείκτης κερδίζει πάνω από 6%, ο
FTSE 25 ενισχύεται περί το 6,5% και
ο Mid Cap σημειώνει άνοδο πάνω
από 5,5%. Πρωταγωνιστής της ανο-
δικής κίνησης αναδεικνύεται ο τρα-
πεζικός δείκτης που καταγράφει
αύξηση περί το 14%. Αυτό που έχει
καταστεί σαφές είναι ότι η χρηματι-
στηριακή αγορά ποντάρει σε σημαν-
τικές θετικές εξελίξεις, είτε μέσω

αναβαθμίσεων από οίκους αξιολό-
γησης το προσεχές διάστημα είτε
μέσα από τα μεγάλα deals που φαί-
νεται να κυοφορούνται με αιχμή τον
ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, η
αγορά προεξοφλεί την επιστροφή
του ΧΑ στις ώριμες αγορές, ενώ πα-
ράλληλα προεξοφλεί τη διεύρυνση

της βαρύτητας της χώρας στον δεί-
κτη MSCI, καθώς επίκειται η εισα-
γωγή της Motor Oil προσεχώς. Υπό
αυτές τις συνθήκες οι αγοραστές
εξακολουθούν να κρατούν τα ηνία
στο ελληνικό Χρηματιστήριο, γεγο-
νός που δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για συνέχιση της ανόδου. 

Ο Άντρες Ρούμπιο νέος
επικεφαλής του ομίλου
της Intrum

Αλλαγή στην ηγεσία του Ομίλου Intrum, με
τον Άντρες Ρούμπιο να αναλαμβάνει τη θέση
του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.
Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για θέ-
ση για την οποία «έπαιξε» και ο Γιώργος Γε-
ωργακόπουλος, επικεφαλής της ελληνικής
θυγατρικής. Κατά τις ίδιες πηγές ωστόσο, δε-
δομένης της σημασίας που έχει η ελληνική
αγορά για την Intrum, επιλέχθηκε να παρα-
μείνει στην εδώ θυγατρική, έχοντας διευρυ-
μένο ρόλο στον όμιλο. Ο Άντρες Ρούμπιο έχει
ιστορικό από πολλές διοικητικές θέσεις (συμ-
περιλαμβανομένων των Cerberus, Apollo
Management International και Altamira As-
set Management) και εξελέγη μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Intrum το 2019.

Η Φιλίππα Μιχάλη 
νέα πρόεδρος και CEO 
της NN Hellas

Η Φιλίππα Μιχά-
λη αναλαμβάνει
πρόεδρος και διευ-
θύνουσα σύμβου-
λος της NN Hellas
από την 1η Απριλί-
ου 2023. Η Φιλίππα
Μιχάλη διαδέχεται τη Μαριάννα Πολιτοπού-
λου, η οποία αποχώρησε από τον Όμιλο ΝΝ
τον Δεκέμβριο του 2022. Η Φιλίππα μεταβαί-
νει στον Όμιλο ΝΝ από την Allianz, στην οποία
διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος για την
Ελλάδα και την Κύπρο από το 2015. Προτού
αναλάβει τον ρόλο αυτόν, κατείχε διάφορες
θέσεις στην Allianz Hellas, συμπεριλαμβανο-
μένης της Head of Market Management and
Communications, όπως και fund manager
στη θυγατρική της Allianz Hellas για τη δια-
χείριση περιουσιακών στοιχείων.

Στη Β.Σ. Καρούλιας 
η διανομή Lipton, 
Pukka Herbs και PG Tips

Η Β.Σ. Καρούλιας υποδέχεται τα γνωστά
εμπορικά σήματα της Ekaterra στην προϊον-
τική γκάμα των ροφημάτων της. Από
1ης/3/2023 η εταιρεία αναλαμβάνει τη διανο-
μή των προϊόντων Lipton, Pukka Herbs, PG
Tips στην ελληνική αγορά. Ο κ. Χρήστος Αρ-
γυρού, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Β.Σ. Καρούλιας, δήλωσε: «Καλωσορί-
ζουμε τις εξαιρετικές μάρκες ροφημάτων
της Ekaterra στη Β.Σ. Καρούλιας. H Εkaterra
είναι μια διεθνής εταιρεία που ξεκίνησε από
τη Unilever το 2021 και τον Ιούλιο του 2022
πέρασε στη CVC Capital Partners».

Νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλη-
σης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, που αποβλέ-
πει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήμα-
τος, υλοποιεί η Eurobank. Η διοίκηση της τράπεζας
πραγματοποίησε περιοδεία στη Θράκη, υπογραμμί-
ζοντας την αναπτυξιακή και επενδυτική δυναμική σε
μια περιοχή με ισχυρά γεωστρατηγικά πλεονεκτήμα-
τα. Αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή των ερ-
γασιακών ευκαιριών στην απόφαση νέων ανθρώπων
να κάνουν οικογένεια, η Eurobank υλοποιεί πρόγραμ-
μα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην υπηρεσία

EuroPhone Banking της Τράπεζας, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά από τους μόνιμους κατοίκους της ΠΕ Έβρου. Δίνοντας
έμφαση στην αντιμετώπιση των δυσκολιών εύρεσης εργασίας ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου
εστιάζει η ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το Δημογραφικό ΜΠΡΟΣΤΑ για την οι-
κογένεια, η Eurobank υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της απασχόλησης στη βελτίωση των δημογραφικών
δεδομένων, ειδικά στα ακριτικά σύνορα της χώρας. Τους τελευταίους έξι μήνες, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δρά-
σης, έχουν δημιουργηθεί 45 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, για απασχόληση στην
υπηρεσία EuroPhone Banking της Τράπεζας. Στα άτομα που απασχολούνται σήμερα μέσω του προγράμματος, εννέα
στα δέκα είναι γυναίκες, έξι στα δέκα είναι έως 35 ετών, ενώ τέσσερις στους δέκα είναι έγγαμοι.

Οι αγοραστές σε πρώτο πλάνο στο Χρηματιστήριο

Πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας από Eurobank

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Κορυφαίος Εργοδότης» για 3η συνεχή χρονιά η JTI
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Στην Oliver Wyman 
ο Γ. Ζαριφόπουλος

Alpha Bank: Ισχυρές
επιδόσεις σε θέματα
περιβαλλοντικής διαφάνειας

Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Alpha
Bank σε θέματα περιβαλλοντικής διαφάνει-
ας, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία για
το 2022, στο πλαίσιο αξιολόγησης από τον
οργανισμό Carbon Disclosure Project
(CDP). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση η τράπεζα, παρουσίασε
συνολικά βελτιωμένες επιδόσεις το 2022,
λαμβάνοντας τη βαθμολογία «Β» -ενδεικτι-
κά, η βαθμολογία της ήταν «Β-» το 2021 και
«C» το 2020. Οι βασικές περιοχές όπου ση-
μείωσε σημαντική άνοδο είναι: αλληλεπί-
δραση και συνεργασία κατά μήκος της εφο-
διαστικής αλυσίδας (μία μονάδα επιπλέον),
διαδικασίες για τη διαχείριση των περιβαλ-
λοντικών κινδύνων (3 μονάδες επιπλέον) και
πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών
ρύπων (μία μονάδα επιπλέον).

Κορυφαίες διακρίσεις 
για το δίκτυο Cosmote

Το 2022, για μία
ακόμη χρονιά, το
δίκτυο κινητής της
Cosmote βραβεύ-
τηκε για την ταχύ-
τητα και την ποι-
ότητα των υπηρε-
σιών του. Σύμφωνα με το Speedtest της Ook-
la, η Cosmote διακρίθηκε ως «το πιο γρήγο-
ρο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 6η συνε-
χή χρονιά, με τους συνδρομητές να απολαμ-
βάνουν κατά μέσο όρο υπερδιπλάσιες ταχύ-
τητες download από εκείνες των ανταγωνι-
στικών παρόχων κινητής. Αντίστοιχα, έλαβε
την πιστοποίηση «Best in Test» από τη διε-
θνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων
umlaut, πλέον τμήμα της Accenture, για 8η
συνεχή φορά, για τις υπηρεσίες Mobile Inter-
net και φωνής.

Εντωμεταξύ, το Cosmote Gigaspeed Net-
work διαμορφώνει τις υποδομές που οδη-
γούν την Ελλάδα στο μέλλον. Με τεχνολογίες
αιχμής, όπως το 5G και το Fiber to the Home,
το Cosmote Gigaspeed Network ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής επο-
χής, ανοίγοντας απεριόριστες δυνατότητες
και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κό-
σμου καλύτερου για όλους. Έχοντας δε-
σμευτεί να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος
επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδο-
μές στην Ελλάδα. Με περίπου €5 δισ. επεν-
δύσεις την περασμένη δεκαετία και με επεν-
δυτικό πλάνο που ξεπερνά τα €3 δισ. μέχρι
το 2027, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί τις υπο-
δομές για την Κοινωνία των Gigabit.

Great Place to Work 
η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

PBS ONE: Online λύση 
για διαχείριση δεδομένων 
της Softone 

Η Prosvasis, μέλος του ομίλου εταιρειών Softone,
παρέχει online αυτοματοποιημένη διασύνδεση όλων
των εφαρμογών του Ομίλου Softone, με την ολοκλη-
ρωμένη λογιστική πλατφόρμα Prosvasis Business
Suite One. Συγκεκριμένα, η βραβευμένη ως η πληρέ-
στερη πλατφόρμα διαχείρισης λογιστικών γραφείων
PBS ONE της Prosvasis, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς
και αξιοποίησης των δεδομένων με αξιοπιστία και
ασφάλεια από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα,
υπηρεσία και εμπορική εφαρμογή του ομίλου, απο-
φεύγοντας την επικοινωνία με τηλέφωνα, emails αλ-
λά και τις ανταλλαγές αρχείων.

H Oliver Wyman, η
διεθνής συμβουλευ-
τική εταιρεία και μέ-
λος του Ομίλου
Marsh McLennan
(NYSE: MMC), ανα-
κοινώνει ότι ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος,
πρώην υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, εντάσσεται στο δυναμικό της ως Digital
Practice Partner. Επιπλέον, θα αναλάβει καθή-
κοντα ως συνεπικεφαλής των δραστηριοτήτων
της εταιρείας στην Ελλάδα, μαζί με τον Finan-
cial Services Practice Partner Euan Robert-
son, έχοντας ως έδρα τα γραφεία της εταιρείας
στην Αθήνα. Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, part-
ner της Oliver Wyman, δήλωσε: «Διανύουμε
μια κομβική περίοδο για την ελληνική οικονο-
μία. Παρά τις προκλήσεις, οι προοπτικές είναι
θετικές και χαίρομαι που θα ξεκινήσω τη συ-
νεργασία μου με την υπόλοιπη ομάδα ώστε να
υποστηρίξουμε την πρόοδο και τη βιώσιμη
ανάπτυξη των πελατών μας και παράλληλα την
τόνωση των επενδύσεων στη χώρα».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέες εγκαταστάσεις
παραγωγής φαρμάκων 
από την DEMO στην Τρίπολη
Οι σημερινές ελλεί-
ψεις φαρμάκων σε
διεθνές επίπεδο κα-
ταδεικνύουν εμφατι-
κά τη σημαντική
ανάγκη για την ύπαρ-
ξη ισχυρής ενδοκοινοτικής παραγωγής φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων και την απεξάρτηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την προμήθεια
πρώτων υλών από την Ινδία και την Κίνα. Η DE-
MO απαντά εμπράκτως στην ανάγκη με την κα-
τασκευή παραγωγικού hub στη Βιομηχανική
Περιοχή της Τρίπολης για την παραγωγή πρώ-
των υλών και τελικών φαρμάκων, τοποθετών-
τας την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για τη δια-
σφάλιση της επάρκειας της Ευρώπης σε φάρ-
μακα, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνω-
ση. Το έργο της DEMO στην Τρίπολη υλοποιείται
στο πλαίσιο του πολυδιάστατου επενδυτικού
πλάνου ύψους €356 εκατ. της εταιρείας που
ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027.

Η
ΔEΗ Ανανεώσιμες απέκτησε για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά την πιστοποίηση του
Great Place to Work (CERTIFIED by Gre-
at Place to Work) έπειτα από αξιολόγηση

που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great
Place to Work Hellas. Η πιστοποίηση βασίζεται κα-
τά κύριο λόγο στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιο-
λόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι
της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το
εργασιακό τους περιβάλλον. Η δεύτερη αυτή διά-
κριση έρχεται παράλληλα με την ουσιαστική ενδυ-
νάμωση της εταιρείας, υλοποιώντας τον ευρύτερο
μετασχηματισμό του Ομίλου ΔEΗ και επιβεβαι-
ώνοντας ότι η εταιρική ανάπτυξη έρχεται μέσω της
σταθερής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εδραίωση
ενός εργασιακού περιβάλλοντος με κουλτούρα εμ-
πιστοσύνης και δέσμευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο
της εταιρείας και μετουσιώνει την ανάπτυξή της σε
κοινό στόχο των ανθρώπων της, έχοντας κοινό όρα-
μα την επιτυχία μέσω της συνεργασίας.
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Κ
ατά τη λαϊκή θυμοσοφία «να σε
κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω
λάδι», η ΕΠΟ, προϊσταμένη αρ-
χή του ποδοσφαίρου, μετά τον

θάνατο του 20χρονου ποδοσφαιριστή Ηλία
Μπρέλλα, ο οποίος κατέρρευσε σε γήπεδο
στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας, πήρε
απόφαση να μη διεξάγεται αγώνας
σε οποιαδήποτε γωνιά της χώρας αν
στο γήπεδο δεν υπάρχει απινιδω-
τής. Αυτό το θαυματουργό μηχάνη-
μα, το οποίο κοστίζει λιγότερο από
1.000 ευρώ και σώζει ζωές, μπήκε
στη ζωή μας στο Euro 2021, όταν ο
Δανός Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο
ματς με τη Φινλανδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΕΠΟ θα
απευθύνει επιστολή στην Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας, με την οποία θα ζητά να

ενημερωθούν όλοι οι δήμοι που έχουν
στην ιδιοκτησία τους γήπεδα ότι είναι υπο-
χρεωτική η ύπαρξη απινιδωτή ως προϋπό-
θεση για την αδειοδότησή τους, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα και στη σχετική ΚΥΑ».
Στο προφανές ερώτημα αν έπρεπε να γίνει

πρώτα το κακό και στη συνέχεια να
ενδιαφερθεί για την προμήθεια απι-
νιδωτή, η απάντηση είναι «κάλλιο
αργά παρά ποτέ». 

Πριν από το θλιβερό περιστατικό
με τον Ηλία Μπρέλλα, ήταν ένας

13χρονος στην Ερέτρια, ένας 29χρο-
νος στη Λαμία και ένας 22χρονος

στην Ηλιούπολη που έχασαν τη ζωή τους με
πανομοιότυπο τρόπο. Παιδιά με όλο το μέλ-
λον μπροστά τους «έσβησαν» επειδή ήθε-
λαν να παίξουν ποδόσφαιρο, αφήνοντας οι-
κογένειες να θρηνούν. Ο γιατρός του Ολυμ-

πιακού Χρήστος Θέος εξήγησε: «Το κρίσιμο
χρονικό σημείο είναι τα 4 λεπτά για να ανα-
νήψει ένας οργανισμός, γιατί έπειτα, αν
σωθεί ο άνθρωπος, δημιουργούνται ανεπα-
νόρθωτες βλάβες σε ζωτικά όργανα».

Έστω και αργά το μέτρο είναι ευπρόσδε-
κτο. Η ΕΠΟ ωστόσο δεν απάντησε στις κα-
ταγγελίες του παρατηρητή διαιτησίας στην
Καρδίτσα Ηλία Χατζή, ότι σε πολλά παιχνί-
δια του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος
δεν παρευρίσκεται γιατρός και πολλές
φορές δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα ως
γιατροί «σοβατζήδες και ταξιτζήδες», επί-
σης σοβαρή καταγγελία, όσο και η έλλει-
ψη απινιδωτή.

Επίσης, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα,
πολλά δελτία υγείας των ποδοσφαιριστών
φέρουν την υπογραφή γιατρού (ο γιατρός
πρέπει να είναι υποχρεωτικά καρδιολό-

γος), είτε από... περαστικούς είτε δεν
υπάρχουν καν. Και εδώ εγείρονται ποινικές
ευθύνες τόσο των πρόεδρων των ομάδων
όσο και των τοπικών ενώσεων (ΕΠΣ) αλλά
και των διαιτητών που σφύριξαν τα παιχνί-
δια. Ενδεχομένως και των γονέων, αν κλεί-
νουν τα μάτια τους σε «μαϊμού» πιστοποι-
ητικά, παρότι έχουν να κάνουν με τη ζωή
των παιδιών τους…

Τι γίνεται με τις «μαϊμού» 
ιατρικές γνωματεύσεις 
των... σοβατζήδων 
και ταξιτζήδων και 
την ανυπαρξία γιατρών 
στα γήπεδα

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Απινιδωτές, αφού πέθανε ο Ηλίας



Η
μπαχαλοποίηση του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου σε
νέα επεισόδια. Αυτήν τη
φορά ο πρόεδρος της Su-

per League 1, εξ οφίτσιο αντιπρό-
εδρος της ΕΠΟ και ιδιοκτήτης του
Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης
έστειλε επιστολή στην ομοσπονδία
ζητώντας τις παραιτήσεις όλων! Του
προέδρου Μπαλτάκου, του εκτελεστι-
κού διευθυντή Φιλιππούση και όλων
των μελών. Στόχος του, οι δύο υπερ-
κείμενες Αρχές του ποδοσφαίρου, FI-
FA και UEFA, να διορίσουν διοικούσα
επιτροπή, όπως είχε γίνει το 2016. Οι
δε χαρακτηρισμοί του Μαρινάκη ήταν
τουλάχιστον προσβλητικοί, τους απο-
κάλεσε «τενεκέδες» και ότι «θα έρθει
εισαγγελέας να σας μαζέψει». Η αλή-

θεια είναι ότι στην ΕΠΟ υπάρχουν δύο
φατρίες, αυτή του Νότου και η άλλη
του Βορρά, σε ένα άτυπο καθεστώς
δυαρχίας. Ο Μπαλτάκος είναι πρό-
εδρος και ο Φιλιππούσης εκτελεστι-

κός. Σε κάθε πρόταση στην εκτελεστι-
κή επιτροπή ο ένας επιτίθεται στον
άλλον. « Έχω φαγούρα με αυτά που
λες», κατέβασε το επίπεδο στο... πε-
ζοδρόμιο ο Τάκης Μπαλτάκος. 

«Τενεκέδες, θα σας μαζέψει εισαγγελέας» Australian Open: 
Έξω ο Ναδάλ!

Σούπερ έκπληξη στον 2ο γύρο του Aus-
tralian Open, καθώς ο πρώτος των πρώτων
Ράφα Ναδάλ αποκλείστηκε από τη συνέχεια
του πρώτου μεγάλου τουρνουά της νέας σεζόν.
Ο Ισπανός, κάτοχος του τίτλου στη Μελβούρνη,
αποκλείστηκε με 3-0 από τον Μακένζι Μα-
κΝτόναλντ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό παι-
χνίδι στα δύο πρώτα σετ, τα οποία και κέρδισε
6-4. Στο τρίτο νίκησε 7-5. Με δάκρυα στα μάτια
η σύζυγος του Ναδάλ.

Πήρε Ραμόν ο Ολυμπιακός

Μετά τον δεξιό μπακ Ροντινέι ο Ολυμπιακός πή-
ρε από τη Φλαμένγκο και τον αριστερό μπακ Ρα-
μόν. Ο Ραμόν γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 2001,
ανήκει στη «Φλα» και πέρυσι παραχωρήθηκε δα-
νεικός στην Μπραγκαντίνο, ομάδα που έχει αγο-

ράσει η Red Bull. Στη Φλαμένγκο επέστρεψε τον
περασμένο Δεκέμβριο και έπαιζε βασικός. Εί-
ναι διεθνής με την Κ20 της χώρας του.

BBC: Γκολ και...
σεξουαλικοί ήχοι

Συμβαίνουν και στα καλύτερα τηλεοπτικά κα-
νάλια, όπως αυτό του BBC. Κατά τη διάρκεια του
αγώνα Κυπέλλου Αγγλίας Γουλβς - Λίβερπουλ
0-1, ακούστηκαν... σεξουαλικοί ήχοι . Ο παρου-
σιαστής της εκπομπής και παλιά δόξα του αγγλι-
κού φούτμπολ Γκάρι Λίνεκερ προσπάθησε να το
διασκεδάσει, αλλά δεν έπεισε. Το κανάλι εξέ-
δωσε ανακοίνωση με την οποία ζήτησε συγγνώ-
μη τονίζοντας πως επρόκειτο για φάρσα.

Έρευνα για «στημένο»
Η τεράστια διαφορά των 41 πόντων με την

οποία έληξε ο αγώνας Κολοσσός - Ιωνικός
(89-48) αλλά και το γεγονός ότι το ποντάρι-
σμα στο συγκεκριμένο ματς είχε «φραγή»
στις περισσότερες εταιρείες στοιχηματισμού
προκάλεσαν την αντίδραση της ομοσπονδίας
(ΕΟΚ), που ζήτησε να γίνει έρευνα. Τα στοι-
χεία θα δοθούν στον εισαγγελέα. Ο Ιωνικός
ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει στις έρευνες.

Εύκολα 3-0 ο Τσιτσιπάς τον Χιτζικάτα
O Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καταιγιστικός, κέρδισε με συνοπτικές δια-
δικασίες (έπειτα από μία ώρα και 32 λεπτά) 3-0 σετ (6-3, 6-0, 6-2) τον νε-
αρό Αυστραλό Ρίνκι Χιτζικάτα και πήρε άνετη πρόκριση για τον 3ο γύρο
του Australian Open. Μετά την πρόκριση ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε και
στον οδυνηρό αποκλεισμό του τεράστιου Ράφα Ναδάλ, για τον οποίο τό-
νισε ότι «θα επιστρέψει».

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-1 σετ με ανατροπή (3-6, 7-5, 6-3) την αμερικανοθρεμμένη
Ρωσίδα Νταϊάνα Σνάιντερ και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Grand Slam της
Αυστραλίας. Μάλιστα, διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή για τις προκλητικές κραυγές και
χειρονομίες της Ρωσίδας. Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η
Κινέζα Λιν Ζου, η οποία επικράτησε της Ελβετίδας Ζιλ Τίχμαν με 2-0 σετ στο μεταξύ
τους παιχνίδι (6-2, 6-2).
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Πρόκριση 
με ανατροπή
για τη Μαρία



Ο
δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Κρι-
στόφ Βαλτς έρχεται στην Ελλάδα για τα
γυρίσματα της κινηματογραφικής ται-
νίας «Billy Wilder and Me» («Ο κύριος

Γουάιλντερ κι εγώ»), βασισμένης στο εμβληματι-
κό βιβλίο του Τζόναθαν Κόε.

Ο αστέρας της 7ης Τέχνης, μαζί με μια πλειάδα
οπερατέρ, τεχνικών και διάσημων συναδέλφων
του (δεν έχει ανακοινωθεί ολόκληρο το καστ), θα
«προσγειωθεί» την άνοιξη στην Κέρκυρα, όπου
θα γυριστεί μέρος του φιλμ με θέμα τη ζωή του
ιδιοφυούς και πολυβραβευμένου Αυστριακού
σκηνοθέτη Μπίλι Γουάιλντερ, ο οποίος μεσουρά-
νησε τη «χρυσή εποχή» του χολιγουντιανού κινη-
ματογράφου και ανέδειξε τη Μέριλιν Μονρό μέσα
από τις διάσημες κωμωδίες του «Επτά χρόνια φα-
γούρα» και «Μερικοί το προτιμούν καυτό».

Το «νησί των Φαιάκων» ετοιμάζεται για μεγά-
λες δόξες. Θα φορέσει τα γιορτινά του, επιφυλάσ-
σοντας μια θερμή υποδοχή στους διεθνούς φή-
μης επισκέπτες που θα διαφημίσουν τις ομορφιές
της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κοσμοπολίτικη, με
ενετική χάρη, παραδοσιακά χωριά, καταπράσινες
κοιλάδες, απέραντες αμμουδιές, «ζωγραφισμέ-
νη» απ’ άκρου εις άκρον με χρώματα λουλουδιών
και την παλιά πόλη-μνημείο παγκόσμιας κληρο-
νομιάς της UNESCO, αυτό το «διαμάντι» του Ιονί-
ου είναι σίγουρο ότι θα γοητεύσει τους απανταχού
κινηματογραφόφιλους.

Η εταιρεία Record Picture Company έχει επι-
στρατεύσει τους καλύτερους στο θέαμα δημιουρ-
γούς, από τους παραγωγούς Ρίτσαρντ Μπράντιγκ
και Χρήστο Β. Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι είχαν
συνεργαστεί στην ταινία «Only Lovers left alive»,
μέχρι τον οσκαρικό σεναριογράφο Κρίστοφερ
Χάμπτον και τον επίσης βραβευμένο με «χρυσό»
αγαλματάκι Άγγλο σκηνοθέτη Στίβεν Φρίαρς.

Η υπόθεση
Ο Στίβεν Φρίαρς θα παρουσιάσει μια σειρά από

πραγματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο
νησί ένα καταιγιστικό καλοκαίρι του 1977 κατά τη
διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Γουάιλν-
τερ με τίτλο «Φαιδώρα». Σεναριακά θα ακολου-
θήσει τις αναμνήσεις μιας νεαρής Ελληνίδας που
συνόδευσε τον σκηνοθέτη στην Κέρκυρα και
έπειτα από πολλά χρόνια αναπολεί εκείνες τις
στιγμές. «Η Καλλιστώ δεν γνωρίζει τίποτα για τον
θρυλικό director και τη δουλειά του, αλλά αυτή η
τυχαία συνάντηση μαζί του θα της αλλάξει τη ζωή.
Και ενώ εκείνη είναι ενθουσιασμένη με τη νέα της
περιπέτεια, ο Γουάιλντερ αγωνίζεται να συγκεν-
τρώσει τα χρήματα για την επόμενη ταινία του
ανήσυχος μήπως το “άστρο” του στη βιομηχανία
του θεάματος έχει αρχίσει να φθίνει.

Η βοηθός του τον ακολουθεί στη Γερμανία,
όπου εκείνος ξετρυπώνει τον βασικό πυρήνα της
ιστορίας για το επόμενο φιλμ του».
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Αποθέωση 
της Κέρκυρας

στο «Billy Wilder and Me»!



Με δάκρυα στα μάτια η Βίκυ Χατζή αποχαιρέτη-
σε χθες στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου
τον λατρεμένο της μπαμπά που «έφυγε» νικημέ-
νος από τον καρκίνο. Η δημοσιογράφος του Al-
pha ανάρτησε ένα σπαρακτικό αντίο στον «καπε-
τάνιο» της καρδιάς της: «Ένας σπουδαίος πατέ-
ρας, σύζυγος και παππούς, με αρχοντική ψυχή,
ήθος, λεβεντιά. Μάγκας και συνάμα σεμνός στη
ζωή του. Ηγέτης στη δουλειά του και συγκινητι-
κά ιπποτικός με το κορίτσι του. Πάλεψε πολύ, μα
δεν λιποψύχησε ποτέ». 

Θρήνος για τη Βίκυ

Να γιατί εξαφανίστηκε

Για μια ολόκληρη εβδομάδα η Ελευθερία Ελευ-
θερίου δεν έδωσε σημεία ζωής στο διαδίκτυο,
δεν ανέβασε ούτε μία φωτογραφία και οι follow-
ers της ανησύχησαν μήπως κάτι σοβαρό συμ-
βαίνει. Η τραγουδίστρια βλέποντας τη μεγάλη
κινητοποίηση δεν παρέτεινε άλλο την αγωνία
των θαυμαστών της και επέστρεψε στο Insta-
gram αποκαλύπτοντας πως η γρίπη την έριξε
στο κρεβάτι: «Υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου
“δεν αρρωσταίνω, είμαι σκυλί” και έπεσα σε μια
βαριά ίωση με υψηλούς πυρετούς! Σήμερα κά-
πως νιώθω καλύτερα».

Σε προγραμματισμένη επέμ-
βαση στις φωνητικές της χορ-
δές υποβλήθηκε η Ντόρα
Κουτροκόη. Η δημοσιογράφος
με τη βραχνή χροιά άλλαξε
φωνή(!) με εντολή γιατρών και
πλέον αναρρώνει σε δωμάτιο
ιδιωτικής κλινικής. «Βγάλαμε
αυτά που ταλαιπωρούσαν τις
φωνητικές μας χορδές εδώ
και αρκετά χρόνια. Η δουλειά
δεν άφηνε πολλά περιθώρια.
Ήταν η ώρα και έπρεπε να γί-
νει. Για ένα 10ήμερο πλήρης
αφωνία», ενημέρωσε.

Άλλαξε φωνή

«Μαύρα μάτια» κάναμε να δούμε τον Άλκη
Κούρκουλο. Τρία χρόνια είχε να εμφανιστεί
στο Instagram, μέχρι που κάλεσε φίλους
για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλιά του
και είδαμε το... φως το αληθινό! Η Σοφία
Βογιατζάκη ανάρτησε φωτογραφίες από τη
γιορτή, ποζάροντας στην αγκαλιά του. «Σαν
σήμερα γεννήθηκε αυτό το υπέροχο φωτει-
νό, ευγενικό, σπάνιο πλάσμα! Να σε χαιρό-
μαστε Mr Alkis!», του ευχήθηκε.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Συγκινητικό το γράμμα 
της μαμάς Ελένης

Επανεμφάνιση

Η
πρωτότοκη κόρη της Ελένης Πετρουλάκη έγινε 18
χρόνων! Εντυπωσιακή, με κορμί-φέτες όπως εκείνο
της διάσημης μαμάς της και με τα όμορφα χαρακτηρι-
στικά από τον μπαμπά της Ίλια Ίβιτς, η Άννα Μαρία δέ-

χτηκε ένα αναπάντεχο δώρο από τη μητέρα της, ένα γράμμα καρ-
διάς γεμάτο συγκίνηση και ευχές. «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέ-
ψω ότι έγινες 18! Δέκα χρόνια σε περίμενα και δεν είναι τυχαίο το
όνομα σου (Άννα Μαρία) που δόθηκε έπειτα από μεγάλη πίστη δι-
κή μου στην Παναγία και που ήμουν σίγουρη ότι θα “έρθεις”! Θα
είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να τα υπομένω όλα και
να πονάω εγώ για σένα! Σου εύχομαι αυτά τα γενέθλια να ανοίξεις
τα φτερά σου σαν Άγγελος! Σε αγαπώ όσο δεν φαντάζεσαι», έγρα-
ψε η γυμνάστρια.
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Γόης ετών 91!
Γενέθλια για τον σπουδαίο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο! Ο
πρωταγωνιστής, σκηνοθέτης και συγγραφέας, ενεργός μέχρι
και σήμερα στο θεατρικό σανίδι, βαδίζει για τα 100, με τη Finos
Film να του εύχεται δημοσίως: «Ενενήντα ένα κεράκια σβήνει
σήμερα ο ταλαντούχος μας ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος!
Πάντα μάχιμος, δημιουργικός και σεμνός, του στέλνουμε τις πιο
ζεστές ευχές μας. Να τα χιλιάσεις, δάσκαλε!».



Μ
ια από τις πιο συχνές παθήσεις
στους άνδρες είναι η καλοήθης
υπερπλασία του προστάτη. Οι πε-
ρισσότεροι την εκδηλώνουν μέχρι

να φτάσουν στα 80 τους χρόνια, αλλά σε πολλούς
εμφανίζεται πολύ νωρίτερα. Συνέπεια της υπερ-
πλασίας του προστάτη είναι οι διαταραχές ούρη-
σης που τόσο συχνά εκδηλώνουν οι μεγαλύτερης
ηλικίας άνδρες. Παρότι δεν νιώθουν όλοι άνετα
όταν μιλούν για αυτές, θα πρέπει να τις αναφέ-
ρουν άμεσα ώστε να πάρουν από τον γιατρό την
ενδεδειγμένη θεραπεία.

Ο χειρουργός - ουρολόγος, δρ Ηρακλής Πού-
λιας, τέως πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας, εξηγεί ποια είναι τα σημαντικότερα δε-
δομένα που οι άνδρες πρέπει να γνωρίζουν για
την πάθηση. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδέ-
νας που περιβάλλει την ουρήθρα. Καθώς διογκώ-
νεται, την πιέζει και μπορεί να διαταράξει την ού-
ρηση. Το μέγεθός του υποτίθεται ότι είναι ίσο με
εκείνο ενός καρυδιού. Στην πραγματικότητα όμως
ο προστάτης αναπτύσσεται αδιάκοπα στη διάρ-
κεια της ζωής, με αποτέλεσμα στα 40 έτη να έχει
συνήθως μέγεθος βερίκοκου και μέχρι την ηλικία
των 60 ετών να θυμίζει περισσότερο λεμόνι.

Ο φυσιολογικός όγκος του υπολογίζεται στα
20-25 κυβικά εκατοστά. Η καλοήθης υπερπλασία
του προστάτη δεν είναι καρκίνος. Ο περίσσιος
προστατικός ιστός που αναπτύσσεται (αδένωμα)
δεν είναι καρκινικός. Ωστόσο, είναι πιθανό ένας
άνδρας να εκδηλώσει ταυτοχρόνως και καρκίνο

του προστάτη, που όμως δεν σχετίζεται με το αδέ-
νωμά του. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
αναπτύσσεται στους μισούς άνδρες στην ηλικία

των 50-60 ετών. Σε ένα άλλο 20% αρχίζει πριν από
τα 50. Μολονότι οι περισσότεροι άνδρες αναπτύσ-
σουν καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, μόνο οι
μισοί από αυτούς εκδηλώνουν συμπτώματα που
επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους. Ωστόσο,
το μέγεθος που αποκτά ο προστάτης δεν καθορί-
ζει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της πάθη-
σης. Το καθοριστικό είναι πόσο πιέζει το αδένωμα
την ουρήθρα.

Από τους άνδρες με συμπτώματα μόνο ο ένας
στους τρεις (το σχεδόν 30%) δεν μπορεί να τα
ελέγξει με φάρμακα και χρειάζεται χειρουργική
αντιμετώπιση. Η ακριβής αιτία της καλοήθους
υπερπλασίας του προστάτη δεν είναι γνωστή. Οι
ειδικοί όμως πιστεύουν ότι σχετίζεται με τις ορ-
μονικές αλλαγές, την παχυσαρκία, την καθιστική
ζωή και το οικογενειακό ιστορικό της νόσου.

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη,
αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να δη-
μιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όπως πέτρες
στην κύστη, αίμα στα ούρα, σοβαρές ουρολοι-
μώξεις και νεφρική ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει
μια χειρουργική θεραπεία που να ταιριάζει σε
όλους τους πάσχοντες από καλοήθη υπερπλα-
σία του προστάτη.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποια είναι τα σημαντικότερα
δεδομένα που οι άνδρες πρέπει 
να γνωρίζουν για την πάθηση

Χειρουργικές
μέθοδοι και τεχνικές
Υπάρχουν πολλές χειρουργικές τεχνικές
με τις οποίες μπορεί να αφαιρεθεί το
διογκωμένο τμήμα του προστάτη (αδένω-
μα). Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η
ανοιχτή, η λαπαροσκοπική και η ρομπο-
τική απλή προστατεκτομή, καθώς και αρ-
κετές ακόμη σύγχρονες τεχνικές. Οι πε-
ρισσότερες από αυτές δεν είναι κατάλλη-
λες για την αφαίρεση ενός καρκίνου στον
προστάτη. Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται
συνήθως με ριζική προστατεκτομή που
μπορεί να γίνει με ανοιχτή επέμβαση, λα-
παροσκοπικά ή με ρομποτική χειρουργι-
κή. Όλες οι εγχειρήσεις για τον προστάτη
μπορεί να έχουν επιπλοκές. Η πιο συχνή
είναι η παλίνδρομη εκσπερμάτιση κατά
την οποία το σπέρμα διοχετεύεται προς
την ουροδόχο κύστη αντί στην έξοδο του
πέους. Επιπλέον, τον πρώτο καιρό μετά
την επέμβαση μπορεί να παρατηρηθούν
προβλήματα, όπως ακράτεια ούρων, στυ-
τική δυσλειτουργία, αιμορραγία ή ακόμη
και λοιμώξεις.

Νέα δεδομένα 
για την καλοήθη 
υπερπλασία προστάτη Δρ Ηρακλής Πούλιας, 

χειρουργός - ουρολόγος, 
τ. πρόεδρος της Ελληνικής

Ουρολογικής Εταιρείας



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)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα σας θα είναι
αρκετά έντονη στον εργασιακό σας τομέα.
Αν πρέπει να αποφασίσετε κάτι, αυτό καλό
είναι να γίνει αύριο, αποφεύγοντας την κενή
πορεία της Σελήνης έως τις 21.10, που θα
μπλοκάρει κάποια σχέδιά σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε κά-
ποια οικονομικά θέματα. Βέβαια, αν πρέπει
να κάνετε κάποιες αγορές, καλό είναι να γί-
νουν από αύριο, όταν θα έχετε καλύτερη κρί-
ση και δεν θα παραβλέψετε τα τυχόν σκοτει-
νά σημεία μιας συναλλαγής. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια μέρα περισσότερο περισυλλογής
παρά ενεργοποίησης κάποιων πραγμάτων.
Το να κάνετε ένα βήμα πίσω θα σας βοηθή-
σει να είστε περισσότερο σίγουροι για μια
κίνησή σας σε προσωπικό αλλά και επαγ-
γελματικό τομέα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη θα σας ευνοήσει σε προσωπικό
επίπεδο από το βράδυ, ενώ αν πρέπει να κά-
νετε κάποιες αλλαγές στον επαγγελματικό
σας χώρο, καλό είναι να το καθυστερήσετε.
Γενικότερα μη βιαστείτε να κλείσετε υποθέ-
σεις που θέλουν σκέψη και χρόνο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Πρόκειται για μια μέρα που θέλει να προσέ-
ξετε δύο σημεία, το ένα αφορά την προσωπι-
κή σας ζωή και το άλλο έχει να κάνει με τη
διαχείριση κάποιων χρημάτων, που καλό εί-
ναι να μη σπαταληθούν χωρίς λογική και
πρόγραμμα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του τρίτου δεκαημέ-
ρου θα υπάρξει μια μικρή ταλαιπωρία σε θέμα-
τα οικογενειακά. Για εσάς που ανήκετε στο
πρώτο δεκαήμερο, από το βράδυ θα έχετε κα-
λή σχέση με το περιβάλλον σας και γενικότερα
θα υπάρξουν δυνατότερες επιλογές στα θέμα-
τα που σας απασχολούν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η επικοινωνία καμιά φορά γίνεται ανεξέ-
λεγκτη και επικίνδυνη αν δεν τη διαχειρί-
ζεστε σωστά. Μέχρι τις 21.10 καλό είναι να
αποφύγετε πολλές συζητήσεις που μπορεί
να σας εκθέσουν και να θίξετε πράγματα
που θα μετανιώσετε αργότερα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν
σήμερα, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα κάποι-
ες καταστάσεις που σας έχουν ταλαιπωρή-
σει. Φροντίστε τις συναισθηματικές σας
υποθέσεις, γιατί κάποιες περίεργες κατα-
στάσεις έχουν πέσει στην αντίληψή σας και
πρέπει να τις εξετάσετε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς των τελευταίων ημερών οι κατα-
στάσεις θα σας κουράσουν και χρειάζεστε
λίγο χρόνο να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
Σήμερα καλό είναι να πάρετε ρεπό από κά-
θε σοβαρή σας υπόθεση.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε αρκετά αγχωμένοι με εργασιακά θέ-
ματα αλλά και με καταστάσεις που αφο-
ρούν τη διαχείριση της προσωπικής σας
ζωής. Βέβαια, σταδιακά και με σταθερό
τρόπο θα νιώσετε πολύ καλύτερα, αλλά σή-
μερα μην αφήσετε τις σκέψεις σας να δυ-
ναμώσουν γιατί θα σας πάνε σε λάθος κα-
τεύθυνση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Γενικότερα αυτές οι μέρες χρειάζονται πε-
ρισσότερη προσοχή, μην αφήσετε παρα-
σκηνιακές καταστάσεις να σας εξουθενώ-
νουν και κυρίως μην εμπιστεύεστε άτομα
που θεωρείτε φίλους, ίσως θα πρέπει να
επανεξετάσετε αυτές τις επιλογές σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα σας απα-
σχολήσουν σήμερα επαγγελματικά θέματα
αλλά και οικογενειακές υποθέσεις. Το βρά-
δυ σας θα είναι περισσότερο ευχάριστο και
θα έχετε ένα καλό στήριγμα, ένα πρόσωπο
που θα σας φροντίσει για κάποιες καταστά-
σεις που έχουν προκύψει. 
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Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του
Τοξότη, ενώ από τις 12.10 έως τις
21.10 η Σελήνη θα είναι σε κενή
πορεία. Το βράδυ θα μετακινηθεί η

Σελήνη στο ζώδιο του Αιγόκερου, όπου οι
υποχρεώσεις μας θα έχουν προτεραιότητα και
τα συναισθήματα γίνονται περισσότερο σοβαρά
και ελεγχόμενα.
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«ΧΑΟΥ ΤΟΥ» λαϊκισμού
και παραλογισμού

H
στήλη αναρωτιέται: Υπάρχει έστω και
ένας φοιτητής που δεν απόλαυσε τη
φοιτητική ζωή επειδή... μπαίνει η

Αστυνομία στα πανεπιστήμια και δέρνει; Πώς
το γράφαμε στο χθεσινό φύλλο; Έστω ένας!

Και μιλάμε για φοιτητή, όπως τον περιγράφει
το νέο προεκλογικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον
γενικό τίτλο «ΧΑΟΥ ΤΟΥ» (το Νο5 στη σειρά
συγκεκριμένα) με θέμα την Παιδεία. Σύμφωνα
με την αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν, οι
νέοι δεν σπουδάζουν στη σχολή που θέλουν,
δεν διαβάζουν με τους φίλους τους, δεν κυνη-
γούν το όνειρό τους και μένουν με την κιθάρα
στα χέρια επειδή... μπαίνει η Αστυνομία στα
πανεπιστήμια και δέρνει.

Μετά την πρόζα του ηθοποιού που πρωταγω-
νιστεί, ακολουθούν οι πολιτικές
προτάσεις της Κουμουνδούρου.
Κατάργηση των Ομάδων Προστα-
σίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,
κατάργηση των νόμων που ψήφισε
η ΝΔ και τέσσερις ακόμη δεσμεύ-
σεις: διπλασιασμός της κρατικής
χρηματοδότησης και των καθηγη-
τών - δωρεάν μεταπτυχιακά - επα-
ναφορά των διετών προγραμμά-
των σπουδών - εθνικό σχέδιο φοι-
τητικής στέγης.

Ας τα δούμε ένα ένα.

Στην «κατάργηση» ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ειδικός.
Κοτζάμ μνημόνιο έσκισε και ακύρωσε με έναν
νόμο και ένα άρθρο. Το θυμόμαστε όλοι. Ακόμη
μαζεύουμε τα... σκισμένα.

Σε ό,τι αφορά την κρατική χρηματοδότηση
και τα δωρεάν μεταπτυχιακά, η λογική είναι
γνωστή: Λεφτά υπάρχουν! Όχι όμως όταν είμα-
στε κυβέρνηση, όταν είμαστε αντιπολίτευση.
Ως κυβέρνηση εφαρμόζουμε τα μνημόνια που
θα σκίζαμε και τα υπογράφουμε δύο δύο. 

Για τα διετή προγράμματα σπουδών: ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν έκανε ΑΕΙ τα ΤΕΙ; (Προφανώς δεν είναι
το ίδιο, αλλά είναι σχετικό.)

Και σε ό,τι αφορά το εθνικό σχέδιο φοιτητι-
κής στέγης: Για ποιους; Τι αξιοπιστία μπορεί να
έχει μια δέσμευση από έναν κομματικό φορέα
που άσκησε κριτική στην απελευθέρωση της
Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου, η οποία είχε γί-
νει άντρο εγκληματικών οργανώσεων;

Καλό το χιούμορ και η πλακίτσα, αλλά η Παι-
δεία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Γιατί εκεί
θα κριθεί το μέλλον της πατρίδας μας, η πορεία
της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Καλό το χιούμορ,
αρκεί να μη φτάνει στην απώλεια λογικής και -
το κυριότερο- να μη χάνει τον στόχο του. 

ΥΓ.: Το τελευταίο -περί της απώλειας του
στόχου- δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
τους «Ράδιο Αρβύλα», οπότε σας παρα-
καλούμε συνεχίστε την ανάγνωση στη
διπλανή στήλη.

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Εξαιρετικό το τρέιλερ. Ευκολάκι το θέμα βέβαια: Κατάρ-
γκέιτ και Εύα Καϊλή. Με την υπερβολή που «πρέπει» στο χι-
ούμορ, τα μέλη της γνωστής τηλεοπτικής ομάδας από τη Θεσ-
σαλονίκη ανταλλάσσουν βαλίτσες με ευρώ από αραβικές χώ-
ρες. Έτσι είναι η σάτιρα: αιχ-
μηρή (και υπερβολική,
ίσως), πόσω μάλλον όταν της
δίνει «πάτημα» η επικαιρό-
τητα. Αλλά -αχ αυτό το «αλ-
λά»- στο τέλος ο Αντώνης
Κανάκης (χρόνια πολλά και
για τη γιορτή του) δακρύζει
από συγκίνηση για «το μεγα-
λείο της ευρωπαϊκής δημο-

κρατίας». Αγαπητοί «Ράδιο Αρβύλα», είστε εξαιρετικά δημο-
φιλείς στη νεολαία, διαμορφώνετε τάσεις και συνειδήσεις και
θέλει λίγο προσοχή -με όλο τον σεβασμό- η χρήση του «υπε-
ρόπλου» της γενίκευσης, της ισοπέδωσης και της απαξίω-

σης. Θέλει μια σκέψη μήπως στο
τέλος κάνετε αυτό για το οποίο κα-
τηγορείτε τους άλλους και ανατρο-
φοδοτείτε την κρίση που προκα-
λούν οι πράξεις τις οποίες καυτη-
ριάζετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
η ΕΕ νοσεί. Αλλά από το να τη «σκο-
τώσουμε» ίσως είναι προτιμότερο
να τη θεραπεύσουμε. Έκαστος εφ’
ω ετάχθη, βεβαίως.

� Ο διάλογος είναι από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ με-
ταξύ του Δημήτρη Οικονόμου και του Πάνου Σκουρλέτη

(από τον Nikos Michael @NikosMichael6): Οικονόμου: «Τό-
σο εύκολα ξεπερνάτε τις σακούλες;». Σκουρλέτης: «Όποιος
έχει στοιχεία να τα πάει στη δικαιοσύνη». Οικονόμου: «Μα
στη δικαιοσύνη τα είπε, και μάλιστα στο Ανώτατο Ειδικό Δι-
καστήριο». Σκουρλέτης: «Ε, εντάξει». Μάλλον κάποιοι δεν
πηγαίνουν και πολύ καλά «διαβασμένοι» στα «πρωινάδικα».

••••••••••••

� «Η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει στις δημοσκοπή-
σεις γιατί επικρατεί ο “Πολακισμός” στον ΣΥΡΙΖΑ»,

δήλωσε στον Γιώργο Παπαδάκη και το «Πρωινό» του
ΑΝΤ1 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.
Είχε προηγηθεί επίθεση του Παύλου Πολάκη στον Νίκο
Ανδρουλάκη, ότι είναι λίγος, ότι τον έχουν πάρει χαμπάρι
κοκ. Είναι σίγουροι εκεί στην Κουμουνδούρου για το αν
κερδίζουν ή χάνουν με τη γραμμή του Παύλου; Μήπως,

Αλέξη, κάποιοι στην Κουμουνδούρου δουλεύουν με άλ-
λη ατζέντα;

••••••••••••

� Διαδικτυακό γκάλοπ ανέβασε στο προφίλ του ο
Ευάγγελος Αντώναρος. Έδωσε στο διαδικτυακό κοι-

νό τέσσερις επιλογές: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Άλλο κόμμα και Δεν ξέ-
ρω - δεν απαντώ. Τι λέτε να βγάλει; Φωνή λαού! 

••••••••••••

� Άλλοι κόβουν πρωτοχρονιάτικες πίτες, άλλοι... γουρνο-
πούλες. Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής της ΝΔ Θανάσης

Μπούρας κάλεσε χθες τους φίλους του σε ξενοδοχείο στην
Ελευσίνα για την ονομαστική του εορτή με την πρόσκληση
να επισημαίνει ότι θα... διατεθεί γουρνοπούλα. Σημείωση
που κάνει τη διαφορά: με κόστος 11 ευρώ. Λίγο ασυνήθιστο,
θα μπορούσε να πει κανείς. Όχι η γουρνοπούλα. Προς Θε-
ού! Το να πληρώνει κανείς για να ευχηθεί. Αλλά όποιος
αγαπά πληρώνει. Αλλιώς θα έλεγαν όλοι «πού τα βρήκες,
Θανάση, τα λεφτά;».

Καλημέρα, «Ράδιο Αρβύλα»!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Φλουρί  Κωνσταντινάτο!


