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EDITORIAL

Και τώρα τι θα 
απογίνουμε χωρίς 

το ηθικό πλεονέκτημα; 
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 13-14

ΜΑΡΙAΝΘΗ Δ. ΚΑΦΕΤΖH-ΡΑΥΤΟΠΟYΛΟY
H εργαλειοποίηση
του Μεταναστευτικού 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
Η παραβατική συμπεριφορά
των νέων είναι 
το καμπανάκι κινδύνου 
για το σύνολο της κοινωνίας

Τα επικίνδυνα απόβλητα
προβληματίζουν την ΕΕ

Γράφουν

ΚΕΝΤΡΙ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 34με τον Γιάννη Αντύπα

Αντιλαλούν...
τα SMS,

βρέχει φωτιά...
στον ΣΥΡΙΖΑ

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 12

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
ΑΠΟ ΝΤΑΒΟΣ

«ΔΕΝ ΘΑ ΠAΜΕ 
ΣΕ ΠOΛΕΜΟ 

ΜΕ ΤΟΥΡΚIΑ»
• Παράγοντας ειρήνης 

και σταθερότητας
ο Έλληνας πρωθυπουργός

• Βάζει φρένο 
στο παραλήρημα Ερντογάν 

ΑΛEΞΗ
EΧΕΙΣ 
ΜHΝΥΜΑ...
Ο Καλογρίτσας
έχει 200 SMS 
με τον Παππά 

Αφωνία Τσίπρα 
για τον στενότερο

συνεργάτη του

Θα συνεχίσει 
να τον καλύπτει; 

ΣΕΛ. 4-5

• Παραμένει 
στο κελί 

• Βασανιστήρια
καταγγέλλει 

η ευρωβουλευτής

«ΠΟΡΤΑ»
ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
ΣΕ EYA ΚΑΪΛΗ ΣΕΛ.15 ΣΕΛ.9

Ρίχνει στη «μάχη»
της Αττικής 
600 νέους ειδικούς
φρουρούς

ΛΑΟΘAΛΑΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠH ΤΗΣ ΠIΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤH ΧΑΤΖΗΔAΚΗ

Πληροφορίες 
για παραίτηση 
Ανδρουλάκη 

από Ευρωβουλή

Τα επόμενα βήματα 
της Άγκυρας 

μετά το φιάσκο
με τα F-16

ΣΕΛ. 9

ΟΛΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ 
ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

Επικίνδυνα πολιτικά παίγνια 
της ΑΔΑΕ • Στήνουν μπάχαλο 
στην Επιτροπή Θεσμών ΣΕΛ. 6



O
σο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η πολιτική
σκακιέρα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο εν-
διαφέρον, αφού πλην των ψευδών και των

fake news έρχονται στην ειδησεογραφία και γλαφυ-
ρές υποθέσεις τις οποίες παραλίγο να ξεχάσουμε…
Υποθέσεις που αφορούν τα έργα και τις ημέρες της
πρώτη φορά Αριστεράς που ήθελε να γίνει η Αριστε-
ρά των καναλαρχών και των μιντιαρχών. Το παιχνίδι,
λοιπόν, μόλις άρχισε και θα είναι «καυτό», διότι η άλ-
λη πλευρά έχει πολλά αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Καλογρίτσας δεν είναι κάνα παιδάκι αμούστακο,
ούτε χθεσινός. Προφανώς δεν θα μπούμε σε λεπτο-
μέρειες νομικίστικες. Αυτά θα τα αποφασίσει το Ειδι-
κό Δικαστήριο. Όμως πολιτικά υπάρχει μείζον ζήτη-
μα όχι μόνο για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
συνολικά με την παρουσία του στο πολιτικό γίγνε-

σθαι. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοιες καταγγελίες
για βαλίτσες με μαύρο χρήμα και με μηνύματα που
υποδείκνυαν μετόχους σε τηλεοπτικά κανάλια και
στην Κουμουνδούρου να εξακολουθούν να εμφανί-
ζονται ως τιμητές των πάντων. Στο σπίτι του κρεμα-
σμένου δεν μιλάνε για σχοινί. Δεν μπορούν, λοιπόν,
να συνεχίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ να πουλάνε το παραμύθι
περί ηθικού πλεονεκτήματος. 

Οι πολίτες αξιώνουν την ύπαρξη ηθικού πλεονε-
κτήματος ως συλλογική ηθική των κομμάτων και ατο-
μική ηθική των στελεχών τους η οποία πρέπει να δια-
πνέεται από τον σεβασμό στη χρηστή διοίκηση των
δημόσιων υποθέσεων, στην εντιμότητα, στην αξιο-
πρέπεια, μακριά από πειρασμούς πλουτισμού ή άλ-
λων αθέμιτων ωφελημάτων. Κάτι τέτοιο ούτε ίσχυε
ούτε υπάρχει στην Κουμουνδούρου. Η συνεχής επί-

κληση αγωνιστών και ηρώων, επώνυμων και ανώνυ-
μων, της ελληνικής αλλά και διεθνούς Αριστεράς από
το μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε «ηθικό πλεο-
νέκτημα» ούτε «ηθική υπεροχή». Είναι ξέπλυμα ανι-
κανότητας και δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση
προσωπικές ανεπάρκειες, αστοχίες, διαχειριστικά
λάθη, ακροβασίες, απάτες και αυταπάτες. 

Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι γνω-
στά σε όλους. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ουδείς εκ
των γνήσιων και σκληροπυρηνικών αριστερών βγαί-
νει μπροστά να υπερασπιστεί πολιτικά τον κ. Νίκο
Παππά; Ότι κανείς μα κανείς από το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης δεν συντάσσεται με το ύφος,
το ήθος και την αισθητική του πρώην υπουργού Επι-
κρατείας; Τους απασχολεί ένα μόνο ερώτημα: Ο τότε
πρωθυπουργός γνώριζε;
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Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς το ηθικό πλεονέκτημα; 

Στο σπίτι του κρεμασμένου 
δεν μιλάνε για σχοινί - 
Τα πεπραγμένα 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
είναι γνωστά σε όλους
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Κι άλλος πόλος 
αντιπαράθεσης

Στο μεταξύ… φωτιές άναψε η επιστο-
λή του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, με
την οποία ζητεί να ενη-
μερώσει την Επιτρο-
πή Θεσμών και Δια-
φάνειας. Απάντηση
στο ερώτημα πότε
θα κληθεί ο Χρή-
στος Ράμμος ζήτησε
ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ει-
σπράξει την άρνηση της κυ-
βερνητικής πλειοψηφίας και του προ-
έδρου της Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι
το αίτημα δεν είναι συγκεκριμένο.

«Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής λειτουργεί με βάση τον κα-
νονισμό της Βουλής απρόσκοπτα. Και
αυτό θα γίνει σε κάθε αίτημα που διατυ-
πώνεται με βάση τον Κανονισμό της
Βουλής και τα αντίστοιχα άρθρα του
Συντάγματος. Η κυβερνητική πλειοψη-
φία ούτε κωλυσιεργίες ούτε μπλοκαρί-
σματα έχει επιδείξει σε κάθε αίτημα
που γίνεται με βάση τον Κανονισμό της
Βουλής… Την ίδια συνέπεια που έχου-
με επιδείξει μέχρι σήμερα θα συνεχί-
σουμε να επιδεικνύουμε μέχρι τέ-
λους…», σημείωσε ο Γιάννης Οικονό-
μου. Σαφείς αιχμές, παράλληλα, εναν-
τίον της ηγεσίας της Αρχής Διασφάλι-
σης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
για την αντίδραση στη γνωμοδότηση
Ντογιάκου αφήνει ο υπουργός Επικρα-
τείας Γιώργος Γεραπετρίτης. «Κανείς
δεν είναι υπεράνω του δικαίου, κανείς
δεν είναι υπεράνω της Δικαιοσύνης. Το
Σύνταγμα αποδίδει την ερμηνεία των
κανόνων στη δικαστική λειτουργία και
όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε χωρίς
αυτοδικία την κρίση της δικαστικής λει-
τουργίας. Οπότε η αίσθηση την οποία
αποκομίζω είναι ότι "Ναι" υπάρχει για
την ώρα η γνώμη του εισαγγελέα, η Αρ-
χή Διασφάλισης του Απορρήτου Επι-
κοινωνιών έχει αναλάβει έναν πολύ
ισχυρό ρόλο στο ζήτημα αυτό. Δεν είμαι
εκείνος ο οποίος θα πει αν υπερέβη τον
συνταγματικό της ρόλο. Σε κάθε όμως
περίπτωση, όλοι οφείλουμε να σεβό-
μαστε τους θεσμούς», τόνισε στο Capi-
tal ο κ. Γεραπετρίτης. 

Α
νεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθε-
σης στο πολιτικό σκηνικό, με τη
χώρα να διανύει τα πρώτα μέτρα
του προεκλογικού μαραθωνίου, ο

οποίος αναμένεται ότι θα κινηθεί μέσα σε
συνθήκες όξυνσης και ανταλλαγής πυρών.

Όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας
μέσα στο Ειδικό Δικαστήριο που εξετάζει την
υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016
και τους χειρισμούς του πρώην υπουργού Νί-
κου Παππά, μετατρέπονται σε πεδίο έντονης
κριτικής από την πλευρά της κυβέρνησης και
της οδού Πειραιώς, με τα ερωτήματα που
απευθύνει το «γαλάζιο» οικοσύστημα προς
την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και του προέδρου του Αλέξη
Τσίπρα να είναι καταιγιστικά. 

Ούτε λίγο ούτε πολύ, στελέχη εγκαλούν τον
κ. Τσίπρα για «αφωνία» αλλά και «εκκωφαντι-
κή σιωπή» όσον αφορά τα όσα αποκαλύπτον-
ται στο Ειδικό Δικαστήριο για τον πρώην
υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτη-
των Ελλήνων. Η «γαλάζια» κριτική που μέχρι
πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ήταν στραμμέ-
νη στην κατάθεση της γραμματέως Καλογρί-
τσα… αλλάζει επίπεδο. Επεκτείνεται στη διά-
σταση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που πα-
ρουσίασε στο Ειδικό Δικαστήριο η υπεράσπι-
ση του επιχειρηματία και, όπως υποστήριξε,
εστάλη από τον κ. Παππά στον κ. Καλογρίτσα
και φέρεται να καταγράφει ποσοστά επιχει-

ρηματιών για τη δημιουργία καναλιού μετά
τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών.

Απανωτά ερωτήματα
Στην αίθουσα της ενημέρωσης των δημο-

σιογράφων οι τελευταίες εξελίξεις αποτέλε-
σαν πεδίο υποβολής ερωτήσεων προς τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο. Και ο Γιάννης Οικονό-
μου, ο οποίος στο briefing της Δευτέρας είχε
καλέσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθε-
τηθεί επί της κατάθεσης της γραμματέως του
κ. Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο («έχου-
με ένορκη μαρτυρία για σακούλες με χρήματα
σε ταμεία κομμάτων, αντίστοιχη τέτοια καταγ-
γελία έχουμε να ζήσουμε από την εποχή των
«πάμπερς», ανέφερε), εξαπέλυσε ακόμη μία
επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και
τον αρχηγό της.

«Είχαμε την ιστορία με τις σακούλες για
χρήματα στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζω
με ένορκη κατάθεση χωρίς κουκούλες στο Ει-
δικό Δικαστήριο. Και έχουμε και αυτό το φε-
ρόμενο SMS του κ. Παππά, από το οποίο προ-
κύπτει ποια ήταν ακριβώς η εικόνα και η φιλο-
σοφία της προηγούμενης κυβέρνησης, ενό-
ψει αδειοδότησης καναλιών για την ανεξαρ-

τησία των Μέσων... Σε αυτό το SMS φαίνεται
να υπαγορεύει ο κ. Παππάς την επιθυμητή με-
τοχική σύνθεση ενός καναλιού», ήταν η χαρα-
κτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκ-
προσώπου. Και στη συνέχεια τα ερωτήματα
προς την Κουμουνδούρου και τον Αλέξη Τσί-
πρα έπεσαν… βροχή. 

«Πρώτα από όλα, αυτός ο Α2 είναι πρόσω-
πο που συνδέεται και με τη διακίνηση χρη-
μάτων με σακούλες στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι μία απάντηση που την οφείλει ο κ. Τσί-
πρας στην ελληνική κοινωνία… Εκτός από
αυτό, υπήρχαν και άλλες υποδείξεις προς
κανάλια που ήθελαν να πάρουν άδεια εκείνο
το διάστημα για το πώς θα διαμορφωθεί η
μετοχική τους σύνθεση; Αυτός είναι ο τρόπος
που αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία των
Μέσων; Επειδή συχνά διάφοροι επικαλούν-
ται κάποιες εκθέσεις για τον βαθμό της ελευ-
θερίας των Μέσων και της ανεξαρτησίας των
Μέσων στη χώρα μας και τις αξιοποιούν και
τις κάνουν και σημαία, θα έχουν την καλοσύ-
νη να ενημερώσουν διάφορες οργανώσεις
για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωναν ή επι-
θυμούσαν τη μετοχική σύνθεση των κανα-
λιών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής
τους;», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

«Ο Παππάς λειτουργούσε 
υπό την καθοδήγηση 

του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ;»,
ρωτάει η Πειραιώς

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

ΝΔ για SMS Καλογρίτσα: 

«Ήξερε ή όχι ο Τσίπρας;» 
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σ
ε βαρίδι… ασήκωτο για την
Κουμουνδούρου μετατρέπε-
ται πλέον ο φίλος και στενός
συνεργάτης του Αλέξη Τσί-

πρα, Νίκος Παππάς. Οι εξελίξεις στο Ει-
δικό Δικαστήριο είναι ραγδαίες και ανα-
μένεται να γίνουν ακόμα χειρότερες,
αφού όπως όλα δείχνουν η πλευρά του
Χρήστου Καλογρίτσα έχει κρατήσει και
άλλα μηνύματα επικοινωνίας (SMS) με
τον πρώην υπουργό Επικρατείας, τα
οποία καίνε τον Νίκο Παππά και θα πα-
ρουσιάζονται σταδιακά στο Ειδικό Δι-
καστήριο, σε ένα ιδιότυπο μαρτύριο της
σταγόνας. 

Προτού καν στεγνώσει το μελάνι από
την κατάθεση της γραμματέως του Χρή-
στου Καλογρίτσα που έβαλε στο «κάδρο»
ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις «τσάντες με
τα χρήματα που έφευγαν από το γραφείο
του επιχειρηματία», μια νέα «βόμβα»
έσκασε κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας, φέρνοντας σε δεινή θέση τον κατη-
γορούμενο πρώην υπουργό.

Με μία κίνηση-ματ, ο Χρήστος Καλο-
γρίτσας, διά των συνηγόρων του, αποκά-
λυψε ένα από τα SMS που, σύμφωνα με
τους ισχυρισμούς του, έχει στη διάθεσή
του με φερόμενο ως αποστολέα τον Νίκο
Παππά και το οποίο, όπως υποστηρίζει,
καταδεικνύει «την «ευθεία σύμπραξη
και στενή συνεργασία» μεταξύ τους στο

θέμα των τηλεοπτικών αδειών και τη δη-
μιουργία του SYRIZA Channel. 

O Λοβέρδος προανήγγειλε
άλλες 200 γραπτές συνομιλίες

«Είναι το έκτο SMS που καταθέτει ο
πελάτης μου, τα άλλα πέντε τα είχε κατα-
θέσει στην Επιτροπή Ποινικής Προκα-
ταρκτικής Εξέτασης της Βουλής και είναι
ήδη στη δικογραφία», δήλωσε ο συνήγο-

ρος του επιχειρηματία, Ανδρέας Λοβέρ-
δος, ο οποίος μιλά για έναν ολόκληρο τό-
μο(!) από ανάλογα ηλεκτρονικά μηνύμα-
τα εκείνης της περιόδου. 

Η επικοινωνία του επιχειρηματία με
τον τότε υπουργό ήταν τόσο πυκνή, που,
όπως υποστηρίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος,
υπάρχουν άλλα 200 τέτοια μηνύματα τα
οποία δείχνουν τη φορτικότητα του Νίκου
Παππά και την πίεση που ασκούσε στον

Χρήστο Καλογρίτσα. Αν και στο δικαστή-
ριο ο συνήγορος του επιχειρηματία είπε
πως «ο κ. Καλογρίτσας δεν επιθυμεί να τα
δείξουμε», τίποτα αυτή τη στιγμή δεν
μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Το σίγουρο είναι πως ο επιχειρηματίας
εμμέσως πλην σαφώς δείχνει στον συγ-
κατηγορούμενό του πρώην υπουργό πως
έχει και άλλα στοιχεία στα χέρια του, τα
οποία εάν και όποτε αυτός κρίνει θα τα
εμφανίσει, προκειμένου να στοιχειοθετη-
θεί η κατηγορία της παράβασης καθήκον-
τος που αντιμετωπίζει ο Νίκος Παππάς.

Το επίμαχο SMS με τα ποσοστά των
επιχειρηματιών για τη δημιουργία τηλε-
οπτικού καναλιού που φέρεται να εστάλη
από τον Νίκο Παππά στις 15/9/2016, δύο
ημέρες, δηλαδή, μετά τη συνάντηση
Φουρλεμάδη - Καλογρίτσα, προς εξεύ-
ρεση των χρημάτων τα οποία αναζητούν-
ταν για την πρώτη δόση, σύμφωνα με την
υπεράσπιση του επιχειρηματία, «απο-
δεικνύει με τρόπο απόλυτο ότι ο πρώην
υπουργός Επικρατείας παραβίασε τα κα-
θήκοντά του, δηλαδή, παραβίασε τον νό-
μο και το Σύνταγμα».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, πάντως,
του πρώην υπουργού αμφισβητούν τη
γνησιότητα του επίμαχου SMS, υποστη-
ρίζοντας: «Είναι ολοφάνερο ότι αφού δεν
τους βγήκε η δωροδοκία, το γύρισαν στα
κατασκευασμένα SMS».

Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον η περίπτωση του κ. Παππά εξελίσσεται σε μεγάλο
πρόβλημα για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα πρέπει να απαντή-
σει αν γνώριζε ή όχι για τη δράση του υπουργού του ή αν συμβαίνει αυτό
για το οποίο τους κατηγορούν αρκετοί (μεταξύ των οποίων και η ΝΔ), ότι,
δηλαδή, όλα γινόντουσαν υπό την καθοδήγηση του προέδρου του κόμμα-
τος. Παράλληλα, τόσο ο κ. Παππάς που έσπευσε να μηνύσει τη γραμμα-
τέα του κ. Καλογρίτσα για όσα κατήγγειλε όσο και ο κ. Τσίπρας θα πρέπει
να απαντήσουν αν προτίθενται να υποβάλουν μηνύσεις κατά του κ. Καλο-
γρίτσα και όχι μόνο σε μια απλή γραμματέα και σε δημοσιογράφους. Η
τακτική που ξεκίνησε ο Νίκος Παππάς να απειλεί καθημερινά με εξώδι-
κα και μηνύσεις δημοσιογράφους και εφημερίδες μέσα από το Twitter
δείχνει απώλεια ψυχραιμίας. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας θα πρέ-
πει σύντομα να αποφασίσει (αφού δεν απαντάει) αν θα πορευθεί μέχρι
τις εκλογές με τον Νίκο Παππά υποψήφιο ή αν θα καθαρίσει το κόμμα του
από σκιές… Προς το παρόν, η γραμμή του κόμματος είναι να μη βγει κα-
νείς μπροστά να υπερασπιστεί με σθένος τον πρώην στενό συνεργάτη
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, στη λογι-
κή «να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια από πλευράς αποκαλύψεων». 

Η αφωνία του κ. Τσίπρα 

Ο Καλογρίτσας κατέχει… 
τόμους SMS με τον Παππά -
Το μαρτύριο της σταγόνας 
θα επιβάλει η πλευρά
του επιχειρηματία… 

Αλέξη, 
έχεις μήνυμα…
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Δ
ιευρύνεται καθημερινά
πλέον το πολιτικό χάσμα
ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και
το ΠΑΣΟΚ, καθώς τα όσα

βλέπουν το φως της δημοσιότητας
αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία για να μπορέσει η Χαριλάου Τρι-
κούπη να προχωρήσει σε ανασύνταξη
δυνάμεων και να καλύψει το χαμένο
έδαφος. Θεωρούν, μάλιστα, ότι η εν λό-
γω συγκυρία είναι ιδανική προκειμέ-
νου να αναδείξουν τη διαφορε-
τικότητα αλλά και την ποιότητα
της πολιτικής τους σε επίπεδο
τόσο κριτικής όσο και προγραμ-
ματικών θέσεων. 

Αυτή τη φορά «βούτυρο στο
ψωμί» αποτέλεσε το φερόμενο
SMS του Νίκου Παπά προς τον
Χρήστο Καλογρίτσα με φόντο
τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές
άδειες. «Ύστερα από όσα είδαν το φως
της δημοσιότητας, τα ερωτήματα προς
τον κ. Παππά και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
είναι αμείλικτα και απαιτούν ξεκάθα-
ρες απαντήσεις: Έστειλε ο ίδιος ή όχι
το SMS που δημοσιεύτηκε από τον
συγκεκριμένο επιχειρηματία; Είναι
αλήθεια ότι ενώ ήταν υπουργός αρμό-
διος για τη διενέργεια του διαγωνισμού
τηλεοπτικών αδειών, μοίραζε όχι μόνο
άδειες αλλά και… μετοχές σε κανάλια
στο παρασκήνιο;», ήταν το επίσημο
σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. 

Μάντζος: «Η αλήθεια σώζει»
Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελί-

ξεις τόσο στην υπόθεση των υποκλο-

πών όσο και σε εκείνη των τηλεοπτι-
κών αδειών, ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επεσήμανε
ότι «η αλήθεια σώζει και πρέπει να φα-

νεί σε όλες τις υποθέσεις που
έχουν να κάνουν με τη λειτουρ-
γία των θεσμών, της δημοκρα-
τίας. Το λέμε επίμονα και στην
υπόθεση των υποκλοπών και
στις παλαιότερες υποθέσεις
αδιαφάνειας στο ζήτημα της
αδειοδότησης των τηλεοπτικών
σταθμών επί της προηγούμενης

κυβέρνησης. Η αδιαφάνεια, η διαφθο-
ρά και τα αντιθεσμικά παιχνίδια δεν
έχουν κατ’ ανάγκη κομματικό χρώμα.
Αυτά πρέπει να τα δούμε όσο πιο αντι-
κειμενικά, δίκαια και αυστηρά γίνεται».
Κληθείς να σχολιάσει εάν οι πρόσφα-
τες προκλητικές τοποθετήσεις του
Παύλου Πολάκη σε βάρος του Νίκου
Ανδρουλάκη βάζουν «φρένο» στο πο-
λυσυζητημένο «προοδευτικό μέτωπο
διακυβέρνησης», ο κ. Μάντζος είπε με
νόημα ότι «αν ο κ. Πολάκης αισθάνεται
μια ανασφάλεια ή διαφωνεί με τη στρα-
τηγική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέ-
πει να τα βρει στο εσωτερικό του. Δεν
έχει καμία δουλειά ο κ. Πολάκης με τον
κ. Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ και τη δική
του πολιτική ταυτότητα». 

Στην καλύτερη περίπτωση ανακόλουθη
μοιάζει η στάση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι
αφορά τα θέματα της διαπλοκής. Από τη
μια δεν είναι ικανοποιημένος με όποια στά-
ση και αν κρατήσει η κυβέρνηση και προ-
σωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε υπο-
θέσεις που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία,
όπως εκείνες των Πάτση και Χειμάρα, και
από την άλλη συνεχίζει όχι μόνο να καλύ-
πτει αλλά να δίνει και την πλήρη στήριξή
του σε «συντρόφους» του που όχι απλώς
ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη για τα πε-
πραγμένα τους, αλλά και τα όσα ακούγονται
στις δικαστικές αίθουσες τους φέρνουν
«με την πλάτη στον τοίχο».

«Συνέχεια από τα παραμύθια της κυρίας
Ευθαλίας» χαρακτήρισε ο Νίκος Παππάς,
μέσω του συνηγόρου του, τα όσα κατέθεσε
ο Χρήστος Καλογρίτσας. Και αν ο κατηγο-
ρούμενος έχει κάθε δικαίωμα να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του όπως ο ίδιος νομίζει
καλύτερα, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον
ηγέτη του κόμματος στο οποίο ο κατηγο-
ρούμενος όχι μόνο εντάσσεται αλλά και
αποτελεί στέλεχος πρώτης γραμμής.

Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, που κατάφερε
να συνδέσει σε δήλωσή του την Πέμπτη την
ακρίβεια με μια κάποια… δημοκρατική
εκτροπή, δεν έχει βρει κουβέντα να πει για
τον άλλοτε στενό συνεργάτη του. Αντίθετα
τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη και βέβαια
δεν μπαίνει καν σε συζήτηση για το αν θα
είναι στα ψηφοδέλτια. Ο κατηγορούμενος
βουλευτής θα φιγουράρει στο ψηφοδέλτιο
του Νότιου Τομέα της Αθήνας. Το θεμελιώ-
δες ερώτημα που τίθεται εδώ, βέβαια, είναι
αν ο Αλέξης Τσίπρας «καλύπτει» το στέλε-
χος του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των στενών του σχέ-
σεων ή επειδή γνώριζε και ενέκρινε τη
δράση του.

Άλλωστε, όταν το ζήτημα της παραπομ-
πής του Νίκου Παππά σε Ειδικό Δικαστήριο
είχε έρθει στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αναφωνούσε εκνευρισμένος «αν θέλετε
να στήσετε Ειδικό Δικαστήριο στον ΣΥΡΙΖΑ
για το ότι έβαλε τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ να βά-
λουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν,
στήστε το. Δεν πρόκειται να σας κάνουμε τη
χάρη να απολογηθούμε και από πάνω επει-
δή προστατέψαμε το δημόσιο συμφέρον».

Απαντήσεις ζητούν 
και στο ΠΑΣΟΚ… 

Μεγαλώνει το χάσμα 
με τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω 

των ραγδαίων εξελίξεων
στην υπόθεση Παππά

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Πάντως, είναι αλήθεια ότι στο
παρελθόν η εσωκομματική
αντιπολίτευση είχε προειδο-
ποιήσει την ηγεσία για τις κι-
νήσεις του Νίκου Παππά αλλά
και του Παύλου Πολάκη (για
άλλους λόγους), τονίζοντας
ότι «κάνουν κακό στο κόμμα».
Ο μεν Νίκος Παππάς με κινή-
σεις με τις οποίες -όπως έλε-
γαν οι ίδιοι- «η Αριστερά χάνει το ηθικό της πλεονέκτημα», ο δε Παύλος Πολάκης
γιατί «η φρασεολογία του δεν συνάδει με το ύφος και το ήθος της Αριστεράς».

Οι προειδοποιήσεις των 53

Διυλίζει τους Πάτσηδες 
και καταπίνει το SYRIZA Channel 



Ο
πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος
Ράμμος ανακατεύει καθημερι-
νά πλέον την πολιτική τράπουλα
στο θέμα των υποκλοπών, προ-

σφέροντας τον απαιτούμενο χώρο στον
Αλέξη Τσίπρα ώστε να στήνει πολιτικά παί-
γνια τακτικισμών και επικοινωνιακών πυ-
ροτεχνημάτων, όπως η χθεσινή αποχώρη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ από την Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας.

Ο κ. Τσίπρας μάλιστα παίρνει «πάσες»
από τον κ. Ράμμο, με τις οποίες προσπαθεί
να ελέγξει την ατζέντα της ειδησεογρα-
φίας. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και με
το τηλεφώνημα που έκανε προς τον πρό-
εδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, με το
οποίο ζήτησε η Βουλή να ανταποκριθεί
άμεσα στο αίτημα του προέδρου της ΑΔΑΕ
να μιλήσει ο ίδιος στην Επιτροπή Θεσμών.
Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την
άποψη ότι η κλήση του κ. Ράμμου οφείλει
να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των
κομμάτων. Τονίζει πως αν και μπορεί να γί-
νει και με τις διαδικασίες που ο Κανονι-
σμός προβλέπει για τα 2/5 της Επιτροπής,
δηλαδή της κοινοβουλευτικής μειοψη-
φίας, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελού-
σε πλήγμα στο κύρος του Κοινοβουλίου
και θα υποτιμούσε τη θεσμική διάσταση
του ζητήματος, καθώς θα εμφάνιζε τα
κόμματα να ερίζουν ακόμη και για όσα
ορίζει το Σύνταγμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ζήτησε από τον κ. Τασούλα να επανεξε-
τάσει τη στάση του και του διεμήνυσε πως
σε κάθε περίπτωση η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία της ΝΔ θα αναλάβει την ιστο-
ρική ευθύνη της απόφασής της.

«Πληρωμένη» απάντηση από Τασούλα
Από την άλλη μεριά, η κυβερνητική

πλειοψηφία απέρριψε την
προσπάθεια του προ-

έδρου της ΑΔΑΕ Χρή-
στου Ράμμου να εργα-
λειοποιήσει την Ανε-
ξάρτητη Αρχή με όχη-

μα το ζήτημα των τη-
λεφωνικών παρακο-

λουθήσεων. «Δεν υπάρ-
χουν αυτόκλητοι καλεσμένοι. Η

Επιτροπή καλεί, δεν αυτοπροτάσσεται κά-

ποιος. Δεν είναι παραξενιά ή πείσμα,
υπάρχει θεσμική διαδικασία», τόνισε ο
πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας
σε συνομιλία του με δημοσιογράφους για
την άρνηση της πλειοψηφίας να δεχτεί
προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο

Ράμμο.
Είχε προηγηθεί μια θυελλώδης συνε-

δρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφά-
νειας, που συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα
του ΚΚΕ για τις καταγγελλόμενες συνα-
κροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του Πε-
ρισσού, αλλά η επιστολή Ράμμου, που ζή-

τησε να έρθει ο ίδιος να ενημερώσει την
Επιτροπή για θέματα «δημοσίου ενδιαφέ-
ροντος που αφορούν αρμοδιότητες της
ΑΔΑΕ», έβαλε φωτιά στη συζήτηση. Μάλι-
στα, ο κ. Ράμμος στο αίτημά του θέλησε να
επιβάλει και τον τρόπο που θα διεξαχθεί η
συζήτηση, ζητώντας η συνεδρίαση στην
οποία θα παραστεί να είναι απόρρητη,
«δείχνοντας» σαφώς προς την πλευρά της
υπόθεσης των υποκλοπών.

Ξεκάθαρα οι βουλευτές της ΝΔ κατη-
γόρησαν τον κ. Ράμμο ότι ασκεί πολιτική
εκτός των συνταγματικών του ορίων και
εμφανίζεται ως υπερόργανο. «Μου φαί-
νεται ότι ο κ. Ράμμος κάνει πολιτική με
αυτό το αίτημά του, είναι πρωτοφανές να
αυτοπροσκαλείται ο επικεφαλής μιας
Ανεξάρτητης Αρχής στην Επιτροπή της
Βουλής», τόνισε ο Δ. Μαρκόπουλος,
ενώ και ο Ευρ. Στυλιανίδης επεσήμανε
ότι το αίτημα αυτό δημιουργεί κακό
προηγούμενο. 

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανίδη, οι ανε-
ξάρτητες αρχές ούτε αντικαθιστούν ού-
τε υποκαθιστούν τους Εισαγγελείς και
ότι ο κ. Ράμμος πρέπει να δεχτεί πρό-
σκληση και να μην κάνει υποδείξεις
στην Επιτροπή, αν θα είναι κλειστή ή
ανοιχτή. «Η Επιτροπή μας είναι αυτή που
θα κρίνει αν και πότε θα καλέσει ένα όρ-
γανο, δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή η
σειρά», σχολίασε ο Στ. Κελέτσης, τονί-
ζοντας ότι ξαφνικά η Ελληνική Δημο-
κρατία έχει αποκτήσει ένα νέο υπερόρ-
γανο πάνω απ’ όλους, τον κ. Ράμμο.
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Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θ. Μπούρας, καλώντας τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης
Αρχής να συγκεκριμενοποιήσει το αίτημά του, έδωσε θεσμική απάντηση, τονίζον-
τας δε ότι ο ίδιος ήταν παρών στις τέσσερις από τις έξι συνεδριάσεις της Επιτροπής
Θεσμών για τις υποκλοπές. Στην επιμονή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που
μίλησαν για επιχείρηση φίμωσης του κ. Ράμμου, ο Θ. Μπούρας
τούς κάλεσε να καταθέσουν αίτημα με βάση το δικαίωμα της
μειοψηφίας, που με τα 2/5 μπορεί να συγκαλεί την Επιτροπή
για ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων και να καλέσει
τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ τον επόμενο μήνα.
Για συνωμοσία συσκότισης έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Όλ-
γα Γεροβασίλη να χαρακτηρίζει πρωτοφανή την άρνηση της
κυβέρνησης να δεχτεί τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ και τον Χ. Καστα-
νίδη να απευθύνει πρόσκληση στο σύνολο των πολιτικών κομμά-
των και στον πρόεδρο της Βουλής να αποδεχτούν όλες οι πολιτικές δυ-
νάμεις το αίτημα του προέδρου της ΑΔΑΕ να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να πάρει ξεκά-
θαρη θέση για τους τακτικισμούς του Χρήστου Ράμμου και παραμένει σιωπηλό,
παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης αρχικά είχε κάνει προ-
σωπική του σημαία το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.

Θεσμική απάντηση από τον Μπούρα

Ολική η ταύτιση Ράμμου με τον Τσίπρα

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ δίνει καθημερινά «πάσες» στον ΣΥΡΙΖΑ 
για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα στο θέμα των υποκλοπών

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ



Το πάρτι του Πλεύρη
σε μπαρ της Αθήνας  

Tη γιορτή του έκανε ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης προχθές σε γνωστό νεο-
δημοκρατικό μπαρ ρεστοράν στο κέντρο
της Αθήνας. Ομολογουμένως είδαμε πο-
λύ κόσμο, αν και όπως μάθαμε είχε γενέ-
θλια την ίδια μέρα και ο ιδιοκτήτης του
μπαρ, με συνέπεια να παραστούν και άτο-
μα τα οποία σχετίζονται από
παλιά με τον ιδιοκτήτη,
όπως ο Βασίλης Κικί-
λιας. Κατά τα άλλα,
εκτός από τον κ. Κι-
κίλια είδαμε εκεί
υπουργούς όπως τη
Μίνα Γκάγκα, τη Σοφία
Βούλτεψη, τη Ζωή Ράπτη,
τον Γιάννη Οικονόμου, τη Δόμνα
Μιχαηλίδου, τον Γιώργο Γεωργαντά, τον
Γιώργο Στύλιο, τον Ανδρέα Κατσανιώτη
αλλά και πλήθος βουλευτών (Καραμαν-
λή, Χρυσομάλλης, Μπουκώρος, Καραγ-
κούνης, Γκιουλέκας, Μαρκόπουλος, Β.
Οικονόμου, Νικολακόπουλος), ενώ το
«παρών» έδωσαν και ο πρώην αναπλ.
υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμά-
νης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης και ο Χρήστος Τεντόμας.

ΌΌρκισε τους νέους
ακρίτες των συνόρων μας 

Στην ορκωμοσία των νέων λιμενοφυ-
λάκων παρέστη ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλα-
κιωτάκης για να τονίσει και να
τονώσει το σημαντικό έρ-
γο που έχουν να επιτε-
λέσουν και για το
2023 στα θαλάσσια
σύνορά μας. Επίσης
χθες ο κ. Πλακιωτά-
κης και όλο το πολιτι-
κό προσωπικό του
υπουργείου έκοψαν και την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του υπουργείου,
ενώ παραβρέθηκαν ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης αλλά και ο
δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. 

Επειδή κάποιοι βιάστηκαν να πουν για την Ισπανία και την κυβέρνηση
Πέδρο Σάντσεθ ότι μείωσε τους ειδικούς φόρους σε καύσιμα και τρόφιμα,
σας πληροφορώ από ανώτερη πηγή ότι στο Ecofin τόνιζαν σε συναδέλ-
φους τους ότι τα μέτρα θα τα πάρουν πίσω διότι χάνουν πολλά έσοδα, ότι
έχουν πρόβλημα διότι οι πολίτες τούς λένε να μονιμοποιήσουν τα μέτρα
και, το χειρότερο, ότι δεν μπορεί η μείωση στους φόρους να περάσει στις
τελικές τιμές. Το ίδιο παραδέχτηκαν και ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ και ο Γερμανός
ΥΠΟΙΚ. Αυτά να τα βλέπουν οι εγχώριοι Σάντσεθ που τα έχωναν στην κυ-
βέρνηση ότι δεν μειώνει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ.
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Τα παίρνει πίσω τώρα η κυβέρνηση Σάντσεθ

Τ
ον απολογισμό
του κάνει αυτές
τις μέρες ο
υπουργός Οικο-

νομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, έχοντας λάβει και το
βραβείο του καλύτερου Ευ-
ρωπαίου υπουργού από το
περιοδικό «Banker» του
Ομίλου Financial Times.
Στο Νταβός η Ελλάδα απα-
σχόλησε μόνο θετικά τους
ηγέτες και τους επενδυτές,
μια και η ενεργειακή κρίση
φεύγει, ενώ υπάρχει και
δημοσιονομικός χώρος για
επιπλέον παροχές, αν χρει-
αστούν. Το θετικό οικονομι-
κό κλίμα στην Ελλάδα απο-
τυπώνεται από τις μεταρ-
ρυθμίσεις, τις επενδύσεις
και τα βασικά οικονομετρι-
κά στοιχεία. Φανταστείτε
ότι στους έξι μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη κάποια ΜΜΕ θεωρούσαν τον κ.
Σταϊκούρα «μη μεταρρυθμιστή» και τον είχαν «για ανασχηματισμό». Όχι μόνο τους
διέψευσε πανηγυρικά, αλλά τώρα του ζητούν και συνέντευξη. Και παράλληλα έχει
ρίξει ιδιαίτερα πολλή δουλειά στις επαφές του με τον νομό του για να φέρει την πρω-
τιά. Νot bad at all... 

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα
Άρντερν αποφάσισε όχι μόνο να μη διεκδικήσει
νέα θητεία αλλά και να παρατήσει την πολιτική.
Σε κάποιες χώρες η πολιτική δεν είναι αυτο-
σκοπός, αλλά θεωρείται όντως λειτούργημα.
Στην Ελλάδα αντιθέτως βλέπουμε στελέχη,
όπως ο Γιάννης Τραγάκης, να εκλέγονται βου-
λευτές από το 1974. Πάντως, τώρα που το σκέφτο-
μαι, ο τελευταίος ενδεχομένως να μείνει εκτός
Βουλής για πρώτη φορά στην πολιτική του πο-
ρεία, καθώς, όπως μαθαίνω, ο πρωθυπουργός
σκοπεύει να πολιτευτεί στη Β’ Πειραιά. Η ΝΔ θα
εκλέξει δύο βουλευτές, ο Τραγάκης υπολείπε-
ται σε σταυρούς τού Δημήτρη Μαρκόπουλου,
οπότε πρόκειται για ένα βάσιμο σενάριο. 

Ο θετικός απολογισμός Σταϊκούρα

Μου λένε ότι συγκεκρι-
μένος καναλάρχης, ο

οποίος μέχρι τώρα ήταν
από ουδέτερος έως θετικός

με την κυβέρνηση Μητσοτάκη,
αρχίζει και δημιουργεί πρό-
βλημα στο Μαξίμου με τις απαι-
τήσεις του αλλά και με τις εν-
στάσεις του σχετικά με το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς ανταγωνι-
στικού καναλιού... 

Η Τζασίντα και ο Τραγάκης

Στη Σύρο εξηγούσε 
τον νόμο του σε
συνταξιούχους 

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιάννης
Βρούτσης βρέθηκε στη Σύρο, όπου η Cisco και η
ONEX συνδημιούργησαν ένα υπερσύγχρονο

κέντρο καινοτομίας που θα βοηθάει σε
διάφορους τομείς που αφορούν

το νησί, όπως η Ναυτιλία, η
Ιατρική και η καθημερινό-
τητα του νησιώτη. Εκεί
γνωρίστηκε για πρώτη
φορά με τον ιδιαίτερα φι-

λικό πρέσβη των ΗΠΑ
Τζορτζ Τσούνη. Επίσης, ο

βουλευτής Κυκλάδων την ίδια
μέρα βρέθηκε με συλλόγους συν-

ταξιούχων του νησιού και τους εξήγησε βήμα
προς βήμα τον νέο ασφαλιστικό νόμο, αποκαλύ-
πτοντάς τους πόση θα είναι η αύξηση των συντά-
ξεων από το 2024. Σύμφωνα με τον νόμο, θα εί-
ναι «ύψος ανάπτυξης + πληθωρισμός, διά του
2» - βάσει προϋπολογισμού είναι 1,6% + 5,3% =
6,9% / 2 = περίπου 3,5% θα είναι η αύξηση των
συντάξεων για το 2024... 

Ελεύθερο εξτρέμ 
ο Τριαντόπουλος 

«Καταδρομικές» κάνει το τελευταίο διά-
στημα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρ-
γώ Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο δραστήριος

Βολιώτης πήγε στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και εί-

δε τον Γιώργο Γεωργαντά
προκειμένου να «τρέ-
ξουν» οι ενισχύσεις και
οι αποζημιώσεις στον
αγροτικό τομέα. Επίσης,

πήρε μέρος στη σύσκε-
ψη στο Μαξίμου για την

υλοποίηση του σχεδίου «Εύ-
βοια Μετά», όπου «τρέχει» το ολι-

στικό πρόγραμμα αναβάθμισης της Βόρειας
Εύβοιας. Την Τετάρτη, τέλος, πήρε μέρος σε
σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας για τη δη-
μιουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Βόρει-
ας Εύβοιας - Σποράδων. Όπως λένε στο Μα-
ξίμου, έχει ρόλο... ελεύθερου εξτρέμ. 



Σ
ε βέρτιγκο βρίσκεται ο επικεφαλής της
ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος, καθώς μετά την
επιστολή μέσω της οποίας ζητούσε δι-
ευκρινίσεις για τη διαδικασία που προ-

βλέπει ο πρόσφατος νόμος 5002 (του 2022) για τη
διαχείριση αιτη-
μάτων πολιτών
για τυχόν υπο-
κλοπές, τώρα ζη-
τά σύγκληση της
Επιτροπής Θε-
σμών. Ο Χρήστος
Ράμμος υπέβαλε
αίτημα προς τον
πρόεδρο της Επι-
τροπής Θεσμών
και Διαφάνειας
Θανάση Μπούρα
για σύγκληση της
Επιτροπής, αίτη-
μα που κοινοποι-
ήθηκε και προς
τον πρόεδρο της
Βουλής Κώστα
Τασούλα. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση της ΑΔΑΕ, το αίτημα «αφορά την ενημέρω-
ση του Σώματος σε σχέση με ζητήματα δημόσιου
ενδιαφέροντος, που ανάγονται στις αρμοδιότητες
της Αρχής». Ο επικεφαλής της Αρχής, η στάση του
οποίου εξαρχής προκάλεσε προβληματισμό ότι
είναι ταυτισμένος με τη γραμμή Τσίπρα, επιχειρεί
να πολιτικοποιήσει, ως μη όφειλε, περαιτέρω το
ζήτημα των καταγγελλόμενων παρακολουθήσε-
ων, παίζοντας το παιχνίδι του προέδρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο κ. Ράμμος μάλιστα μετά τη χθεσινή επιστο-
λή του στον υπουργό Δικαιοσύνης ανέκρουσε
πρύμναν, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία της,
αφού προφανώς κάποιους δυσαρέστησε με την
παραδοχή ουσιαστικά του σκεπτικού της γνωμο-
δότησης Ντογιάκου.
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Οργισμένη ήταν η αντίδραση του βουλευτή
της ΝΔ Θανάση Μπούρα στη fake -όπως
αποδείχτηκε στη συνέχεια- ανάρτηση με
την οποία φέρεται ότι καλούσε ψηφοφό-
ρους για τη γιορτή του Αγίου Αθανασίου με
κέρασμα γουρνοπούλα έναντι 11 ευρώ το
άτομο. Ο επί χρόνια βουλευτής του Υπολοί-
που Αττικής της ΝΔ δεν είναι συνηθισμένος
σε τέτοιου τύπου
«τρολιές», όπως
κοινώς αποκα-
λούνται, που κυ-
κλοφόρησαν τις
προηγούμενες μέ-
ρες στο διαδίκτυο,
με μια φωτογρα-
φία-πρόσκληση
του βουλευτή προς
τους ψηφοφόρους
για να του ευχη-
θούν για την ονο-
μαστική του εορτή
στο ξενοδοχείο «Ελευσίνα». «Εξεπλάγην
όταν ήρθαν να μου ευχηθούν χθες πάνω από
2.000 άτομα στην Ελευσίνα χωρίς να έχουν
την απολαβή. Τρόλαρε κάποιος και πρόσθε-
σε κάτι και κάποια Μέσα το έπαιξαν χωρίς να
το ελέγξουν», είπε ο κ. Μπούρας μιλώντας
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής, όπου είναι πρόεδρος. Αναφέρθηκε
δε και στην τεχνολογία, που μπορεί να γίνει
«επικίνδυνη όταν παραποιεί τα γεγονότα»,
κάνοντας λόγο για κακοήθεια. Πάντως, ο
ίδιος δεν έχασε το χιούμορ του, εξηγώντας
γιατί δεν θα μπορούσε να ισχύει το συγκε-
κριμένο κέρασμα, τονίζοντας ότι «στην πε-
ριοχή κυριαρχεί η προβατίνα». Θέλοντας να
ρίξει τους τόνους, ο Χάρης Καστανίδης από
το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως η πρότασή του είναι
να εκδοθεί ανακοίνωση της Επιτροπής υπέρ
του προέδρου που να αναφέρει ότι προσφέ-
ρουμε στο ίδιο κοινό γουρνοπούλες.

ΠΑΣΟΚ: Ο τελευταίος 
να κλείσει την πόρτα

Γιατί οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ
αποχώρησαν από
τη Θεσμών και Διαφάνειας

Ποιοι δεν πήγαν 
στο πάρτι της Τόνιας
Τις προάλλες, ανήμερα τη γιορτή του Αγί-
ου Αντωνίου, η Τόνια Αντωνίου διορ-
γάνωσε πάρτι σε ένα μπαρ και η
αλήθεια είναι ότι βρέθηκε πολύς
κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Παπανδρεϊ-
κοί, Γεννηματικοί, Λοβερδικοί,
από όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ. Δεν
φαντάζεστε ποιοι έλειπαν… Οι προ-
εδρικοί! Τυχαίο; Είχε πάει ο Σπυρόπουλος
ο γραμματέας πάντως. Πάλι καλά...

Η οργή του Μπούρα 
για τα fake news

Πληθαίνουν οι φήμες ότι ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, μαζί με τις ανακοινώσεις των
υποψήφιων βουλευτών, πιθα-
νότατα την επόμενη Κυριακή
θα ανακοινώσει και την πα-
ραίτησή του από ευρωβου-
λευτής προκειμένου να
ασχοληθεί απερίσπαστος με
τον εκλογικό αγώνα. Αν και
εφόσον συμβεί, τη θέση του θα
λάβει ο Νίκος Παπανδρέου. Ελπίζουμε να εί-
ναι αληθής η πληροφορία, διότι έχει αργήσει
να το κάνει ο πρόεδρος Νίκος… 

Φήμες για παραίτηση
Ανδρουλάκη 
από την Ευρωβουλή

Χ
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Τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ καταβάλλει προ-
σπάθεια να «σηκώσει κεφάλι», συνεχίζον-
ται οι εσωκομματικές αναταράξεις και οι
αποχωρήσεις στελεχών από τις λίστες υπο-
ψήφιων βουλευτών. Χθες ήταν η σειρά του
Παντελή Περιβολάρη, εργαζόμενου στο
Γραφείο Τύπου του κόμματος. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η απόφασή του να αποσύρει την
υποψηφιότητά του από τον Νομό Καστοριάς
συνέπεσε με την απομάκρυνσή του από το
Γραφείο Τύπου. Ο κ. Περιβολάρης, ο οποίος
είναι στο κλίμα Λοβέρδου, προτού «κλείσει
την πόρτα πίσω του» κατήγγειλε ότι υπάρ-
χουν «λίστες απολύσεων υπαλλήλων που
δεν στήριξαν τον Νίκο Ανδρουλάκη στις
εσωκομματικές εκλογές» και δήλωσε «“πα-
ρών” στον δημόσιο λόγο για να μη γίνει το
ΠΑΣΟΚ παρακολούθημα και δεκανίκι άλλων
κομμάτων, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως “μαγει-
ρεύουν” οι μαθητευόμενοι μάγοι που έχουν
αναλάβει τις τύχες του Κινήματος».

Γιατί άραγε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που
συμμετέχουν στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής αποχώρησαν την

Πέμπτη «οργισμένοι» από τη συνε-
δρίασή της; «Γιατί η πλειοψηφία

της Επιτροπής αρνήθηκε στον
πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο
Ράμμο να παρουσιάσει τα
αποτελέσματα της έρευνάς
του», θα απαντήσουν οι ίδι-

οι. Υπάρχει όμως και κάτι
που δεν λένε. Η συνεδρίαση

αφορούσε την υπόθεση των κα-
ταγγελλόμενων συνακροάσεων στα γρα-

φεία του ΚΚΕ στον Περισσό. Πότε έγιναν αυ-
τές οι συνακροάσεις; Το 2016. Ποιος είπαμε
ότι ήταν κυβέρνηση το 2016;

Τα «παιχνίδια» 
και τα «μπρος -
πίσω» του Ράμμου
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Ειδικό Δικαστήριο, ο
Νίκος Παππάς θα
ήταν μια ισχυρή υπο-
ψηφιότητα για το βρα-
βείο «SLAPP Πολιτι-
κός της Χρονιάς». Με
δεδομένα τα κριτήρια
που επικαλείται η
ΜΚΟ που απονέμει το
βραβείο «SLAPP Πο-
λιτικός της Χρονιάς»,
ο Νίκος Παππάς θα
ήταν το μεγάλο φαβο-
ρί. Για την ακρίβεια,
θα έπρεπε να του απο-
νεμηθεί χωρίς καν να
υπάρξει ζήτημα αμφι-
σβήτησης της κυριαρ-
χίας του. Διότι η CASE
Coalition, που ασχο-
λείται με ζητήματα φί-
μωσης και καταχρη-
στικών αγωγών, δεν θα μπορούσε -άλλο αν θα ήθελε και τι εξυπηρετούν
οι «βραβεύσεις» που κάνει κατά καιρούς- να βρει καλύτερο πρόσωπο
για να δώσει το βραβείο. Απ’ όλα έχει ο... μπαχτσές για τον πρώην
υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την προσπάθεια επηρεασμού και
ελέγχου των ΜΜΕ. Αν δεν είναι αυθεντία ο Νίκος Παππάς στην προσπά-
θεια λογοκρισίας, κατεύθυνσης και περιορισμού της ελευθερίας των
Media, τότε ποιος; Ενδεχομένως να έχει άλλη άποψη το Ινστιτούτο Φλω-
ρεντίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει άλλο πολιτικό πρόσωπο που να
έχει προσπαθήσει να παίξει «μπάλα» με τις άδειες τηλεοπτικών κανα-
λιών, να έχει λόγο στο πόσα και ποια θα εκπέμπουν και αν ευνοεί την πα-
ράταξή του το περιεχόμενο, αλλά και να ελέγξει ακόμη και τη μετοχική
σύνθεση καναλιού που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του δικού του
κόμματος, στην πρόσφατη ιστορία της πολιτικής ζωής του τόπου. Δι-
καιότατα θα έπρεπε αυτό το πολυθρύλητο και περιλάλητο βραβείο
«SLAPP» να κοσμεί ήδη το γραφείο του Νίκου Παππά. Ενδεχομένως θα
έπρεπε στη ΜΚΟ που το απονέμει να σκεφτούν ακόμη και τη μετονομα-
σία του βραβείου, καθώς αυτό θα ήταν ακόμη πιο ακριβές και δίκαιο για
τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για «SLAPP» λοιπόν, ας καθιερω-
θεί ως βραβείο «Νίκος Παππάς».

Ισχυρές παρουσίες 
στην πίτα του Κ. Χατζηδάκη

Ιδιαίτερα αγαπητός στους κόλπους της κυβέρνησης εί-
ναι ο Κωστής Χατζηδάκης, για αυτό και στην πίτα του γρα-
φείου του είχαμε αρκετές παρουσίες από τη Βουλή και
την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, μετρήσαμε 44 υπουργούς
και βουλευτές στην εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη.
Ανάμεσά τους ήταν οι Παναγιώτης Πικραμμένος, Άκης
Σκέρτσος, Νίκη Κεραμέως, Κώστας Τσιάρας, Γιάννης
Πλακιωτάκης, Νίκος Παπαθανάσης, Μίνα Γκάγκα, Γιάν-
νης Οικονόμου. Από βουλευτές ήρθαν οι Χριστίνα Αλεξο-
πούλου, Γιάννης Αμανατίδης, Παρασκευή Βρυζίδου, Βα-
σίλης Γιόγιακας, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Θεό-
δωρος Καράογλου, Κώστας Καραγκούνης, Γιώργος Κα-
ρασμάνης, Χρήστος Κέλλας, Σταύρος Κελέτσης, Μαρία-
Αλεξάνδρα Κεφάλα, Γιώργος Κουμουτσάκος, Γιάννης
Λαμπρόπουλος, Γιάννης Λοβέρδος, Δημήτρης Μαρκό-
πουλος, Γιάννης Μπούγας, Μπάμπης Παπαδημητρίου,
Γιάννης Παππάς, Φωτεινή Πιπιλή, Σπύρος Πνευματικός,
Θόδωρος Ρουσόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Χρήστος
Ταραντίλης, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Γιάννης Τραγάκης, Τά-
σος Χατζηβασιλείου, Διονύσης Χατζηδάκης, Μίλτος Χρυ-
σομάλλης. Επίσης, έδωσαν το «παρών» οι γενικοί γραμ-
ματείς Άννα Στρατινάκη, Ελένη Γιώτη, Γιώργος Σταμάτης,
Παυλίνα Καρασιώτου, Καλυψώ Γούλα, Νίκη Δανδόλου,
Γιώργος Βούτσινος, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Αλε-
ξάνδρα Σδούκου, Μανώλης Γραφάκος, Μιχάλης Σταυρια-
νουδάκης, Γιώργος Ζερβός και Θάνος Πετραλιάς. Την εκ-
δήλωση προλόγισε ο δήμαρχος Αθηναίων και παλιός
βοηθός του Κωστή Χατζηδάκη Κώστας Μπακογιάννης,
ενώ εκτός προγράμματος μίλησε και ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Στη μάχη με το έγκλημα άλλοι 600 νέοι ειδικοί φρουροί
Σε αστυνομικά τμήματα που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών
ορίων του Δήμου Αθηναίων θα διατεθούν οι 160 από τους συνολικά
600 νέους ειδικούς φρουρούς που ενισχύουν άμεσα την ένστολη
αστυνόμευση στην Αττική. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επι-
σκέφτηκε το ΑΤ Ομονοίας προκειμένου να ευχηθεί «καλή επιτυ-
χία» στους 20 ειδικούς φρουρούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα
στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα. 
«Το μέλημά μας καθημερινά στην πράξη είναι η ασφάλεια των πολι-
τών, για αυτό τον λόγο βάζουμε τέλος στα άβατα ανομίας και εγκλη-
ματικότητας, όπως κάναμε στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου»,
σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και εξήγησε ότι «η επιλογή γίνε-
ται με βασικό κριτήριο το πού είναι κενές θέσεις και πού υπάρχει

μεγαλύτερο πρόβλημα εγκληματικότητας. Για αυτό τον λόγο ενι-
σχύουμε ιδιαιτέρως τα τμήματα του Δήμου Αθηναίων». Να σημει-
ώσουμε ότι σήμερα ο κ. Θεοδωρικάκος αναμένεται να επισκεφτεί
το Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου, ανακοινώνοντας τον αριθμό των ει-
δικών φρουρών που θα αναλάβουν άμεσα υπηρεσία. «Το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας φροντίζει να ενισχυθεί πλέον ακόμη πε-
ρισσότερο η παρουσία των αστυνομικών μας στους δρόμους και
στις γειτονιές, για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το αίσθημα
ασφαλείας των πολιτών. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε με
σκληρή δουλειά, με σχέδιο, στηρίζουμε τους αστυνομικούς μας,
κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βελτιώνεται καθημερινά η κατάστα-
ση», σημείωσε με νόημα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. 

Νέα καμπάνα 
για τον Ανδρέα Πάτση

Την άρση της ασυλίας του ανεξάρτη-
του πλέον βουλευτή που διεγράφη από
τη ΝΔ, καθώς εντοπίστηκε να μετέχει
στη μετοχική σύνδεση εταιρειών που
εδρεύουν στο εξωτερικό, αποφάσισε
ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια
της Βουλής η Επιτροπή Κοι-
νοβουλευτικής Δεον-
τολογίας. Με το αί-
τημα των εισαγ-
γελικών αρχών
που διαβιβάστη-
κε στη Βουλή,
ζητείται η άδεια
του Κοινοβουλίου
προκειμένου να ασκηθεί
δίωξη κατά του κ. Πάτση για τα αδικήμα-
τα της ανακριβούς και ελλιπούς δήλω-
σης περιουσιακής κατάστασης και της
συμμετοχής κατ’ εξακολούθηση σε
εταιρεία της αλλοδαπής. Η τελική από-
φαση για τον βουλευτή Γρεβενών θα λη-
φθεί με ψηφοφορία από την Ολομέλεια
της Βουλής, πιθανότατα την ερχόμενη
εβδομάδα.

Κρητική βεντέτα…
Ρώτησα κι εγώ ο αδαής να μάθω γιατί

ο Παύλος Πολάκης ήρθε να υπονομεύ-
σει (;) την κομβική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ
να τα βρει με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Αν-
δρουλάκη. Για το μόνο που δεν μπορεί
κανείς να κατηγορήσει τον Κρητικό βου-
λευτή είναι για απειθαρχία στον Αλέξη
Τσίπρα, όμως σε αυτή την περίπτωση
βρίσκεται «εκτός γραμμής». Εκτός βέ-
βαια -όπως μου έλεγε ένας σύντροφος-
αν ο Πολάκης, που «έσυρε» στον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ τα εξ αμάξης για την
αναφορά στο πρόσωπό του, δεν λειτούρ-
γησε εν βρασμώ αλλά υπολογισμένα. Αν
δηλαδή ο «αψύς Κρητικός» την «έπεσε»
στον Νίκο Ανδρουλάκη θέλοντας να
«ψαλιδίσει» την επιρροή τού -επίσης
Κρητικού- Ανδρουλάκη στο νησί.

Το βραβείο «SLAPP» 
να μετονομαστεί σε  «Νίκος Παππάς»
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Με τον πρωθυπουργό σε πρώτο πλάνο, το Μέ-
γαρο Μαξίμου περνά με τον πλέον εμφατικό
τρόπο στην επικοινωνία των πολιτικών μηνυμά-
των ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Από τη
Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά σε
σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου, με πρώ-
τες στην ατζέντα την Οικονομία, την Ανάπτυξη
και την Αγορά Εργασίας. 

Είναι οι τρεις τομείς στους οποίους η κυ-
βέρνηση αναμένεται να επενδύσει ένα ση-
μαντικό πολιτικό κεφάλαιο στον δρόμο προς
τις κάλπες, καθώς είναι κοινός τόπος ότι οι
επιδόσεις που έχουν καταγραφεί και οι με-
ταρρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί, έχουν
αλλάξει εν πολλοίς την εικόνα και τα δεδομέ-
να για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους
εργαζομένους, σε σύγκριση με την προηγού-
μενη τετραετία. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο
αν ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια αυτών
των συνεντεύξεων Τύπου θα ανοίξει ακόμη
περισσότερο τα χαρτιά του σχετικά με τον
χρόνο των εκλογών και θα αποκαλύψει το
ακριβές χρονοδιάγραμμα προς τις διπλές
κάλπες.

Έως τότε και ευρισκόμενος εκτός συνόρων, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσσει στην ατζέντα
του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο
Νταβός της Ελβετίας τις θετικές επιδόσεις της

ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και
τις προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα, με πρώτο
στόχο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας,
τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος,
που έχει συντελεστεί με μια σειρά μεταρρυθμί-
σεων και μειώσεις φόρων, αλλά και τις επενδυ-
τικές ευκαιρίες στη χώρα.

Εκλογές την άνοιξη 
Απευθυνόμενος στο διεθνές ακροατήριο, κα-

τά τη συζήτησή του με τον δημοσιογράφο του C-
NN Φαρίντ Ζακαρία, ο πρωθυπουργός προανήγ-
γειλε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κοντά
στο 2%, λέγοντας, μάλιστα, ότι η Ελλάδα θα μπο-
ρούσε να κάνει και την έκπληξη. 

Επιπλέον επισήμανε ότι κανένας πια δεν ανα-
φέρεται στο ελληνικό χρέος και τις ελληνικές
τράπεζες.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον χρόνο
και τα διλήμματα των εκλογών, παραπέμποντας
σε κάλπες «κάποια στιγμή την άνοιξη» και υπο-
γραμμίζοντας ότι στις εκλογές οι Έλληνες θα
συγκρίνουν τέσσερα χρόνια μιας λαϊκιστικής
κυβέρνησης και τέσσερα χρόνια μιας διακυβέρ-
νησης της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας
ότι το δίλημμα «Αριστερά-Δεξιά» έχει αντικατα-
σταθεί με την τομή ανάμεσα σε λαϊκιστές και
πραγματιστές. 

Επαφές με επενδυτές
Σε μια σειρά επαφών που είχε κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα παρουσίας

του στο Νταβός με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, ο πρωθυ-
πουργός παρουσίασε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, δίνοντας έμφαση
στο επενδυτικό περιβάλλον, στην αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η πανδημία,
αλλά και η ενεργειακή κρίση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλ-
λά και στον ρόλο που η Ελλάδα
διαδραμάτισε την τελευταία τριε-
τία στη λήψη σημαντικών ευρω-
παϊκών αποφάσεων. 

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε
μεταξύ άλλων με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Coursera, Jeff
Maggioncalda, με τον οποίο συζή-
τησε τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, τον J-
effrey Jaensubhakij, υπεύθυνο επενδύσεων του ομίλου GIC της Σιγκαπούρης,
τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της AstraZeneca, Leif Johansson,
τους διευθύνοντες συμβούλους της Allianz, Oliver Bäte, και της The Coca-Cola
Company, James Quincey, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel. Στο
περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο πρωθυ-
πουργός έλαβε μέρος σε συζήτηση που διοργάνωσε η πρωτοβουλία «The To-
morrow Partnership» του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ, όπου παρουσίασε τις επιτυ-
χίες της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση λειτουργιών του κράτους και υπηρεσιών
προς τους πολίτες, ενώ συναντήθηκε και με την πρόεδρο της Μολδαβίας, με την
οποία συζήτησε τις εξελίξεις μετά τη ρωσική εισβολή.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νταβός έχει στόχο την αναβάθμι-
ση της διεθνούς θέσης της χώρας, επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, με
απώτερο στόχο την ισχυροποίηση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τόσο την οικονο-
μία, τις επενδύσεις και τον τουρισμό όσο και τη γεωστρατηγική θωράκισή της.

Η ατζέντα των συνεντεύξεων Τύπου έχει
Οικονομία, Ανάπτυξη και Αγορά Εργασίας 

Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στον γνωστό δημο-
σιογράφο του CNN Φαρίντ Ζακαρία, στο πλαί-
σιο της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονο-

μικό Φόρουμ στο Νταβός, ξεκαθάρισε δύο πράγματα:
1ον. Δεν πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία και 
2ον. Υπάρχουν περιθώρια συ-

νεννόησης με τον Ερντογάν. 
Η επιλογή του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη να μιλήσει σε ένα παγ-
κόσμιο οικονομικό φόρουμ για
τα Ελληνοτουρκικά είναι προ-
φανώς μέρος της στρατηγικής της Αθήνας και ήταν μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Έλληνα πρωθυπουρ-
γό να ψαλιδίσει την ατζέντα των διερευνητικών και των
απαιτήσεων της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Είναι γε-
γονός ότι τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα έχει βάλει στο
τραπέζι των διερευνητικών όλη την γκάμα των παράλο-
γων και ανιστόρητων απαιτήσεών της, γεγονός που τι-

νάζει στον αέρα οποιαδήποτε καλή πρόθεση ή διάθεση
για διάλογο και επίλυση. 

Συνεπώς ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει
την πολεμική ρητορική του Ερντογάν και να κόψει τις πα-
ράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας, αν και γνωρίζει ότι
διάλογος πριν από τις εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία εί-

ναι αδύνατον να γίνει. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του
για νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ
έστειλε σαφή μηνύματα και εκτός συ-
νόρων για την προκλητικότητα της
Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας απαράδε-

κτες τις τουρκικές αιτιάσεις, ενώ ανοίγοντας και πάλι πα-
ράθυρο διαλόγου προς τον Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε με
νόημα «δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία, πρέπει να
είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο τραπέζι ως λογι-
κοί ενήλικες και να λύσουμε τη βασική διαφορά μας, που
είναι ο καθορισμός των θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο». 

«Δεν πάμε σε πόλεμο
με την Τουρκία…»

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Τα μηνύματα του πρωθυπουργού στην Άγκυρα από το Νταβός 
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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

Α
πολύτως προβλέψιμη ως προς
την έκβασή της χαρακτηρίζει η
ελληνική κυβέρνηση τη συνάν-
τηση που έγινε ανάμεσα στον

Άντονι Μπλίνκεν και τον Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου. Και αυτό διότι η αμερικανική διπλω-
ματία είχε ενημερωθεί επαρκώς και εγκαί-
ρως για τις ελληνικές θέσεις επί των Ελλη-
νοτουρκικών. Έχει σημασία επίσης το ότι

«κλείδωσε» η επίσκεψη του
Αμερικανού υπουργού
Εξωτερικών στην Αθήνα
στις 21 Φεβρουαρίου και
στη συνέχεια στην Άγκυρα.

Πάντως, η κοινή δήλωση
ΗΠΑ - Τουρκίας, που δόθηκε
στη δημοσιότητα μετά το τέ-
λος της συνάντησης των δύο

υπουργών Εξωτερικών, δεν ανταποκρίνεται
στον εκνευρισμό που έδειξε ο Τσαβούσογλου
από το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση. Ο εκνευ-
ρισμός τους προς τον Έλληνα πρωθυπουργό
αλλά και η απειλή για βέτο του Μενέντεζ δεί-
χνουν ότι η Ελλάδα ήταν ο... ελέφαντας στο
δωμάτιο των συζητήσεων μεταξύ Μπλίνκεν
και Τσαβούσογλου.

«Επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για μια
συγκεκριμένη και προσανατολισμένη στα
αποτελέσματα θετική διμερή ατζέντα. Συζή-
τησαν την ενίσχυση της αμυντικής εταιρικής
σχέσης Τουρκίας - ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομέ-

νου του εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16
της Τουρκίας», λέει αρχικά η ανακοίνωση και
κρατάμε τα εξής σημεία:

Οι υπουργοί Τσαβούσογλου και Μπλίνκεν
συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης του συντονι-
σμού και της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ απέναν-
τι στις τρέχουσες απειλές και προκλήσεις,
επαναβεβαίωσαν τη μακροχρόνια δέσμευσή
τους στη συλλογική άμυνα ως συμμάχων, κα-

θώς και την πολιτική ανοικτών θυρών του
ΝΑΤΟ και συζήτησαν την εφαρμογή του τρι-
μερούς μνημονίου που υπέγραψαν η Φινλαν-
δία, η Σουηδία και η Τουρκική Δημοκρατία
για την προώθηση της αίτησης της Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στη Συμ-
μαχία του ΝΑΤΟ. Επίσης, συζήτησαν την κα-
τάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και συμ-
φώνησαν στη σημασία της διατήρησης της

σταθερότητας και των διαύλων επικοινωνίας.
Το υπουργείο Εξωτερικών, με το που έγι-

ναν γνωστές οι δηλώσεις Τσαβούσογλου, μέ-
σω διπλωματικών πηγών απάντησε λέγοντας:
«Οι πρόσφατες αναφορές Τούρκων αξιωμα-
τούχων περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνι-
κών νησιών αποτελούν μια επανάληψη των
τουρκικών έωλων αιτιάσεων, τις οποίες η Ελ-
λάδα έχει επανειλημμένως απορρίψει στο
σύνολό τους με σειρά από τεκμηριωμένα επι-
χειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχε-
τικές επιστολές που έχουν αποσταλεί στον
γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

Εξίσου απορριπτέες στο σύνολό τους είναι
και οι υποτιθέμενες κατηγορίες περί “ελληνι-
κών προκλητικών ενεργειών”, οι οποίες εκτο-
ξεύονται από μια χώρα που συστηματικά χρη-
σιμοποιεί ανοιχτά την απειλή πολέμου, αμφι-
σβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δι-
καιώματα της Ελλάδας, συνάπτει ανυπόστατα
και παράνομα μνημόνια αγνοώντας το Διε-
θνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και
καθημερινά παραβιάζει τον εθνικό εναέριο
χώρο και τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι εν λό-
γω κατηγορίες ξεπερνούν κάθε όριο λογικής
και δεν πείθουν τη διεθνή κοινότητα». 

Έσπασε τα μούτρα του
Το φιάσκο
Τσαβούσογλου
στις ΗΠΑ, 
οι προκλητικές
δηλώσεις 
και η αντίδραση
του ελληνικού
ΥΠΕΞΓράφει 

η Αλεξία 
Τασούλη
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Χ
ωρίς να έχει στα χέρια του κανέ-
να χρονοδιάγραμμα για τη συμ-
φωνία που αφορά τον εκσυγχρο-
νισμό και την πώληση μαχητικών

F-16 στην Τουρκία, αλλά και φανερά
εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου μετά τη συνάντησή του με
τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίν-
κεν, επιλέγοντας να μιλήσει μόνο σε Τούρ-
κους δημοσιογράφους. 

O Τσαβούσογλου μιλώντας στον Μπλίν-
κεν επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο,
κατηγορώντας την Ελλάδα ότι ευθύνεται για
την ένταση λόγω της εκστρατείας της κατά
της προμήθειας F-16 από την Τουρκία, αλλά
και επειδή στρατιωτικοποιεί τα νησιά.

Η Άγκυρα θα ήθελε να αντιμετωπιστούν
ως «πακέτο» τα τουρκικά F-16 και τα ελλη-
νικά F-35, ώστε να είναι πιο εύκολο να ξε-
περαστεί ο σκόπελος του Κογκρέσου, όμως
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι τα δύο
αιτήματα δεν έχουν κατατεθεί μαζί και θα
εξεταστούν ξεχωριστά. Στο παζάρι για τα F-
16, μεγάλο «αγκάθι» παραμένει η ένταξη
της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Όμως, αν και ο Μπλίνκεν είπε πως το «ΝΑΙ»
της Άγκυρας θα βοηθήσει στο τουρκικό αί-
τημα, ο Τσαβούσογλου επέμεινε ότι τα δύο
θέματα δεν συνδέονται.

Οι άλλες επιλογές της Τουρκίας 
Όποια και αν είναι η εξέλιξη στο θέμα των

F-16, η Αθήνα δεν ανησυχεί, καθώς θεωρεί-
ται δεδομένη η θετική απάντηση από το Κογ-
κρέσο στο ελληνικό αίτημα για την προμή-
θεια των αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός πρόσφατα ξεκαθάρι-
σε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται μόνο για τα δι-
κά της εξοπλιστικά προγράμματα και όχι για

εκείνα ξένων χωρών.

H τουρκική αεροπορία έχει χαμηλές επι-
χειρησιακές διαθεσιμότητες μαχητικών
αεροσκαφών και όσο η Άγκυρα βλέπει
υψωμένο το τείχος Μενέντεζ απέναντι στο
αίτημά της για τα F-16, προσπαθεί να βρει
μια σοβαρή εναλλακτική λύση για την προ-
μήθεια μαχητικών αεροσκαφών, καθώς
αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο πτέραρχος εα και στρατιωτικός αναλυ-
τής Κώστας Ιατρίδης μάς εξηγεί: «Η Τουρ-
κία λόγω της διαφαινόμενης μη απόκτησης
προς το παρόν των F-16 VIPER από την Αμε-
ρική, εξαιτίας της επιθετικής συμπεριφο-
ράς της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύ-
προ, απειλεί πλέον ότι θα στραφεί στη λύση
των Eurofighter ή των ρωσικών μαχητικών
ή ακόμη και των κινέζικων μαχητικών αε-
ροσκαφών. Ήδη ο υπουργός Άμυνας της
Τουρκίας κ. Ακάρ επισκέφθηκε δύο φορές
την Αγγλία για το θέμα των Eurofighter.

Η απόκτηση αεροσκαφών από τη Ρωσία ή
την Κίνα θεωρείται αδύνατη και δύσκολα ο
Ερντογάν θα στραφεί προς στις χώρες αυ-
τές, καθότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία
αφενός είναι προσανατολισμένη στη χρήση

υλικού δυτικής προέλευσης, έχοντας προ-
σαρμόσει ανάλογα όλες τις δομές λειτουρ-
γίας της, αφετέρου η εισαγωγή ενός τόσο
σημαντικού οπλικού συστήματος, όπως εί-
ναι ένα μαχητικό αεροσκάφος, που διαφέ-
ρει ριζικά τόσο στο δόγμα σχεδίασης όσο
και κατασκευής και χρήσης θα απαιτήσει
μια σημαντική επιπλέον δαπάνη για τη δημι-
ουργία της απαραίτητης νέας υποδομής και
της προσαρμογής της ήδη υπάρχουσας.

Επίσης, η αγορά νέων μαχητικών θα
απαιτούσε πολλά δισ. δολάρια και αρκετά
χρόνια για να υλοποιηθεί. Επιπλέον, η
Τουρκία σε μια τέτοια αγορά, από τη Ρωσία
ή την Κίνα, είναι σίγουρο ότι θα κινδύνευε
με επιπλέον κυρώσεις από την Αμερική, με
ανυπολόγιστες συνέπειες».

Ξεπερασμένα τα βρετανικά
Eurofighter Tranche 1 Typhoons 

Ο Κώστας Ιατρίδης αναφέρει ότι η μόνη
ρεαλιστική επιλογή που υπάρχει για την
Τουρκία σε ένα τέτοιο σενάριο είναι το βρε-
τανικό μαχητικό Eurofighter Typhoon.

Όπως λέει, όμως, ούτε αυτή είναι εύκολη

υπόθεση: «Η Βρετανία έχει μόνο έναν μι-
κρό αριθμό από μαχητικά Eurofighter έκ-
δοσης Tranche 1 Typhoons, τα οποία ήδη
χρησιμοποιεί για την αεροπορική της άμυ-
να και για ασκήσεις. Η Τουρκία αν θέλει
άμεσα το δικινητήριο Εurofighter - Typh-
oon, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Βρετα-
νία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία
που έχουν διαθέσει προς πώληση τα αερο-
σκάφη διαμόρφωσης Tranche 1, που είχαν
αγοράσει προ εικοσαετίας. Η αγορά όμως
της έκδοσης Tranche 1 Typhoons από τη
Βρετανία δεν θα ήταν εφικτή για την Τουρ-
κία, καθώς είναι ξεπερασμένα και σίγουρα
δεν πληρούν τα πρότυπα 4++ γενιάς, που
θα έκαναν την αεροπορία της πιο ισχυρή.

Τα μαχητικά αυτά δεν έχουν δυνατότητα
αξιοποίησης όπλων αέρος-εδάφους και
είναι ξεπερασμένα. Μπορούν να φέρουν
μόνο πυραύλους αέρος-αέρος των τύπων
AIM-120C AMRAAM, AIM-9 Sidewinder,
IRIS-T (τα γερμανικά) και ASRAAM (μόνο
τα βρετανικά) και είναι υποδεέστερα των
Rafale, αλλά και των F-16 VIPER.

Σε περίπτωση, όμως, που επιθυμεί να
αποκτήσει πραγματικές δυνατότητες πολ-
λαπλών ρόλων θα πρέπει να προμηθευτεί
καινούργια αεροσκάφη διαμόρφωσης
Tranche 2, 3 ή 4 που είναι 4++ γενιάς. Το
κόστος, όμως, θα είναι ασύγκριτα μεγαλύ-
τερο από αυτό των μεταχειρισμένων Tran-
che 1, όπως ασύγκριτα μεγαλύτερος θα εί-
ναι και ο χρόνος παράδοσης. Τουλάχιστον
πέντε έως επτά χρόνια».

Η σύγκριση με τα Rafale
Όπως έχουμε γράψει στην «Political»,

για να πωληθούν Εurofighter - Typhoon
στην Τουρκία, θα πρέπει να συμφωνήσουν,
πέρα από τους Βρετανούς, οι Γερμανοί, οι
Ισπανοί και οι Ιταλοί. 

Συγκριτικά με τα Rafale ο Κώστας Ιατρί-
δης αναφέρει πως «τα δύο αεροσκάφη εί-
ναι σχετικά παρόμοιας φιλοσοφίας. Το Eu-
rofighter Typhoon έχει καλύτερες πτητικές
επιδόσεις, ωστόσο το Rafale διαθέτει πιο
συντηρητικό σχεδιασμό, κάτι που συνεπά-
γεται και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου
και μεγαλύτερη εμβέλεια, έχει χαμηλότερο
κόστος λειτουργίας-συντήρησης, έμφαση
στη μεταφορά οπλικού φορτίου και με πολύ
καλά επίπεδα ελέγχου και ευελιξίας ακόμα
και σε χαμηλές ταχύτητες, το οποίο το καθι-
στά ικανότερο σε κλειστή αερομαχία. Το
Typhoon εστιάζει στις μέγιστες επιδόσεις
σε μεγάλο ύψος και στην ευελιξία σε μεγά-
λες ταχύτητες. Και τα δύο έχουν κάποια χα-
ρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότη-
τας, μα κανένα δεν είναι stealth».

F-16 YOK! Έπεσαν σε… τοίχο στις ΗΠΑ

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Άπρακτος και εκνευρισμένος έφυγε από τη συνάντηση 
με τον Άντονι Μπλίνκεν ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου
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Τ
α απόβλητα εξακολουθούν να
προβληματίζουν την ηγεσία της
ΕΕ. Παρά τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ

για τη μείωση της παραγωγής τους, ο όγ-
κος των επικίνδυνων αποβλήτων που πα-
ράγονται στην ΕΕ συνεχίζει να αυξάνεται
από το 2004. Επισκόπηση που δημοσίευ-
σε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
αναδεικνύει τις υφιστάμενες και
μελλοντικές προκλήσεις όσον
αφορά την αντιμετώπιση των
επικίνδυνων αποβλήτων: βελ-
τίωση της ταξινόμησης, διασφά-
λιση ιχνηλασιμότητας, αύξηση
της ανακύκλωσης και καταπολέ-
μηση της παράνομης διακίνη-
σης, η οποία παραμένει μια κερ-
δοφόρα δραστηριότητα.

«Η παραγωγή επικίνδυνων
αποβλήτων αυξάνεται και η ΕΕ
οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα»,
δήλωσε η κ. Eva Lindström, μέλος του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και
αρμόδια για την επισκόπηση και συνέχι-
σε: «Οι προτιμότεροι τρόποι για την αντι-
μετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων
είναι η ανακύκλωση και η ανάκτηση
ενέργειας. Η διάθεση πρέπει να αποτελεί
την έσχατη λύση. Ωστόσο, πάνω από το
50% των επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕ
καταλήγει στα σκουπίδια. Στην επισκό-
πηση, αυτό που φαίνεται είναι ότι η πρό-
ληψη της δημιουργίας επικίνδυνων απο-
βλήτων και η επεξεργασία τους εξακο-
λουθούν να αποτελούν πρόκληση, πα-
ρουσιάζουν όμως και ευκαιρίες».

Η πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυ-
νων αποβλήτων είναι ο πρώτος και καλύ-
τερος τρόπος για την αντιμετώπισή τους,
κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα της
ΕΕ από το 1991. Με τη δράση της η ΕΕ επι-
κεντρώθηκε στο να επηρεάσει τους τρό-
πους με τους οποίους οι οικονομικοί φο-

ρείς σχεδιάζουν και κατασκευάζουν προ-
ϊόντα, στο να καταστούν οι ρυπαίνοντες
υπόλογοι για τα απόβλητά τους και στην
παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους
καταναλωτές. Παρά τις πρωτοβουλίες αυ-
τές, ο όγκος των επικίνδυνων αποβλήτων
που παράγονται στην ΕΕ δεν μειώνεται.

Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να
υποβάλλονται σε επεξερ-
γασία σε ειδικές εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας, σε
συμμόρφωση με αυστη-
ρούς κανόνες και απαιτή-
σεις ασφάλειας. Αυτό συνε-
πάγεται διοικητικό φόρτο
και υψηλότερο κόστος για
τους οικονομικούς φορείς.
Παραμονεύει έτσι ο κίνδυ-
νος παράνομης διακίνησης
επικίνδυνων αποβλήτων

στις περιπτώσεις που φορείς δεν δηλώ-
νουν τα παραγόμενα απόβλητα ως επικίν-
δυνα και, αντ’ αυτού, τα απορρίπτουν πα-
ράνομα ή τα μεταφέρουν αλλού. 

Οι ελεγκτές τονίζουν ότι με την ορθή
ταξινόμηση και ιχνηλάτηση επικίνδυνων
αποβλήτων θα μπορούσε να αποτραπεί η
ακατάλληλη επεξεργασία τους, όπως και
τυχόν παράνομοι ελιγμοί. Επισημαίνουν
πάντως ότι η ταξινόμηση των επικίνδυ-
νων αποβλήτων διαφέρει μεταξύ των
κρατών-μελών. Σύμφωνα με τους ίδιους,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να
εντείνει τις προσπάθειές της για την
εναρμόνιση της εφαρμοστέας ενωσιακής
νομοθεσίας. Η ευθυγράμμιση των εθνι-
κών ηλεκτρονικών μητρώων επικίνδυ-
νων αποβλήτων με το προβλεπόμενο ευ-
ρωπαϊκό μητρώο για τη μεταφορά απο-
βλήτων θα βοηθούσε στην αποτελεσματι-
κότερη ιχνηλάτηση των επικίνδυνων
αποβλήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύ-
κλου ζωής τους.

Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει ιδανι-
κά να προετοιμάζονται για επαναχρησι-
μοποίηση ή να ανακυκλώνονται. Ωστόσο,
πολλά επικίνδυνα απόβλητα είναι ακα-
τάλληλα για επαναχρησιμοποίηση. Η δε
ανακύκλωσή τους περιορίζεται λόγω τε-
χνικών δυσκολιών και της έλλειψης ευ-
καιριών στην αγορά ανακυκλωμένων
υλικών. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η
βελτίωση των τεχνολογιών και των ικανο-
τήτων ανακύκλωσης θα δημιουργούσε
ευκαιρίες: για παράδειγμα, η ανάκτηση
κρίσιμων πρώτων υλών από ηλεκτρονι-
κές συσκευές και άλλα απόβλητα θα ενί-
σχυε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Η παράνομη διακίνηση και απόρριψη
επικίνδυνων αποβλήτων παραμένει κερ-
δοφόρα δραστηριότητα: εκτιμάται ότι τα
ετήσια έσοδα αποκλειστικά από την πα-
ράνομη διακίνηση κυμαίνονται μεταξύ
1,5 και 1,8 δισ. ευρώ. Ο εντοπισμός, οι
έρευνες και οι διώξεις είναι σπάνιες, και
οι κυρώσεις χαμηλές.

Η χρήση της ψηφιοποίησης για την κα-
λύτερη ιχνηλάτηση των επικίνδυνων
αποβλήτων και την καταπολέμηση της
υποβολής ψευδών δηλώσεων, αλλά και
ένας περισσότερο αποτρεπτικός μηχανι-
σμός κυρώσεων, θα μπορούσαν να πε-
ριορίσουν τις δυνατότητες παράνομης
διακίνησης. Η καθολική απαγόρευση των
μεταφορών αποβλήτων προς διάθεση,
την οποία πρότεινε η Επιτροπή το 2021, θα
μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στον
περιορισμό της παράνομης διακίνησης
επικίνδυνων αποβλήτων.

Οφείλουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ να
δράσουν αποτελεσματικά και να συμβά-
λουν με όσα μέσα διαθέτουν στον περιο-
ρισμό των επικίνδυνων αποβλήτων. Οι
δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να
αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια,
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. 

H
προκλητικότητα της Τουρκίας προς τη χώρα μας εξακο-
λουθεί να υφίσταται. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα εί-
ναι πολλές οι φορές που ξεπερνάει τις κόκκινες γραμ-

μές. Η Ελλάδα με νηφαλιότητα και ταυτόχρονα με αποφασιστικό-
τητα απαντά. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Τουρκία εργαλειοποιεί το Με-
ταναστευτικό, ανθρώπους κατατρεγμένους. Η κυβέρνηση,
όμως, κατόρθωσε να το αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα
και να καθιερώσει τα σύνορά μας ως τα ανατολικά σύνορα της
Ευρώπης. Το διοικητικό χάος που επικρατούσε το 2019, αλλά και
όσα βίωσαν οι Έλληνες πολίτες στα ακριτικά νησιά μας με τις
μεταναστευτικές εισβολές τον Μάρτιο του 2020, προσπάθησαν
να εκμεταλλευτούν με μεθοδεύσεις και λαϊκισμό, στον βωμό της
ψηφοθηρίας, η αντιπολίτευση αλλά μέχρι και ο περιφερειάρχης
του Βορείου Αιγαίου, αντί να σταθούν συσπειρωμένοι σε ένα τό-
σο σοβαρό και εθνικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δίπλα στην Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση στάθηκε μια κυβέρ-
νηση που αμέσως έλαβε δράση και
ουσιαστικά αντιμετώπισε και έλυσε το
θέμα. Τα αίσχη της Μόριας και της Ει-
δομένης έδωσαν τη θέση τους σε σύγ-
χρονες δομές, οι οποίες έγιναν αρχικά
πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. Πέρυσι
εισήλθαν στη χώρα μας 17.000 μετανά-
στες, όταν το 2015 είχαν εισέλθει πα-
ραπάνω από 900.000. Το 2015 το 75%
των παράνομων εισόδων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση πέρασε μέσα από την
Ελλάδα, ενώ πέρυσι ήταν το 5%. Τα νη-
σιά του Αιγαίου ανέπνευσαν, αφού από
40.000 μετανάστες που βρίσκονταν
εκεί το 2019 σήμερα είναι μόλις 5.000.
Απετράπησαν περίπου 45.000 μετανά-
στες να περάσουν τα θαλάσσια σύνορά
μας. Οι δομές, για τις οποίες ο περιφε-
ρειάρχης Βορείου Αιγαίου το έπαιζε

καουμπόης, επιδεικνύοντας με καμάρι ότι αδιαφορεί για τον
πρωθυπουργό χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις, αυτές οι
δομές σήμερα μειώνονται διαρκώς. Από 121 το 2019 σήμερα εί-
ναι 33. Οι εκτάσεις αυτές αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες
όπως έγινε πρόσφατα στον Ελαιώνα στη Σάμο. Τα δε διαμερί-
σματα που είχαν δεσμευτεί στο εξής θα διατίθενται για τη στέγα-
ση ευάλωτων συμπολιτών.

Επίσης στις περιοχές αυτές η κυβέρνηση πέτυχε τη διατήρη-
ση του χαμηλού φόρου προστιθέμενης αξίας στα πέντε νησιά τα
οποία φιλοξενούν σήμερα δομές υποδοχής μεταναστών. Επι-
πλέον, διατέθηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των περιοχών αυ-
τών πάνω από 100 εκατομμύρια για δρόμους, έργα φωτισμού,
έργα ύδρευσης, έργα αποχέτευσης, έργα που τώρα μένουν
στους πολίτες των νησιών, καθώς οι μετανάστες μειώνονται. Και
επειδή οι μετανάστες δεν ήρθαν στην Ελλάδα για να λιαστούν
και να εξαφανιστούν, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες
15.000 άνθρωποι έχουν μετεγκατασταθεί ή έχουν επιστρέψει οι-
κειοθελώς στις χώρες τους. Επιπλέον σήμερα τα αιτήματα ασύ-
λου είναι λιγότερα των 20.000, όταν το 2019 τα εκκρεμή αιτήματα
ασύλου ήταν πάνω από 200.000.

Όσοι βασίστηκαν στο αφήγημα του Μεταναστευτικού, λαϊκί-
ζοντας προκειμένου να μένουν στην επικαιρότητα, σήμερα
έχουν πρόβλημα, μιας και έχασαν το αφήγημά τους. Η κυβέρνη-
ση στάθηκε δίπλα τους αρωγός και το θέμα του Μεταναστευτικού
τους το έλυσε. Γιατί το βέβαιο είναι ότι δεν το έλυσαν εκείνοι.

H εργαλειοποίηση
του Μεταναστευτικού 

της

Μαριάνθης
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος
Ε.Ο.&Κ. 
- Ζάππειο Μέγαρο
Οικονομολόγος,
ΜΒΑ
Πολιτευτής ΝΔ,
Βόρειος Τομέας
Β1 Αθηνών

του

Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Τα επικίνδυνα απόβλητα
προβληματίζουν την ΕΕ
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του

Νίκου Ζενέτου

Δήμαρχος Ιλίου

Τ
ον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες μιας
έξαρσης στην παραβατικότητα των ανηλί-
κων, ένα μείζον πρόβλημα σε εθνικό αλλά

και παγκόσμιο επίπεδο. Εντύπωση προκαλεί, δε, ότι
αυτή αποτυπώνεται στην πιο σκληρή εκδοχή της, αν
λάβουμε υπ’ όψιν ότι πρόκειται για εφήβους.

Μια τέτοια -σκληρή- εκδοχή της νεανικής παρα-
βατικότητας ζήσαμε πρόσφατα στο Ίλιον με την
υπόθεση του 15χρονου μαθητή. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθορισθούν τα
ακριβή αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς ενός
ανήλικου, καθώς η συγκεκριμένη δράση εδράζεται
στο πλαίσιο μιας πολύπλοκης διαδικασίας κοινω-
νικοποίησης. Ανάμεσα στα αίτια που θα ξεχωρίζα-
με είναι οι ιλιγγιώδεις ρυθμοί των κοινωνικών αλ-
λαγών σε όλα τα επίπεδα, η οικονομική κρίση (από
τα χρόνια των μνημονίων παρατηρείται μια σταθε-
ρά αυξητική τάση) και πρόσφατα η υγειονομική
κρίση με τον συνακόλουθο εγκλεισμό των παιδιών
στο σπίτι. Ο φόβος, ο περιορισμός, η απώλεια της
ελευθερίας, η απουσία του σχολικού πλαισίου και
των διαπροσωπικών σχέσεων ενέτειναν αισθήμα-
τα καταπίεσης, θυμού και έντασης και κλιμάκωσαν
το πρόβλημα. 

Σημαντικό είναι επίσης να ανατρέξουμε στο πε-
ριβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η προσωπι-
κότητά του -οικογενειακό, φιλικό, κοινωνικό. Είναι
προφανές ότι οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές δεν
θα μπορούσαν να αφήσουν ανέπαφη τη λειτουργία
της οικογένειας, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστι-
κή προσέγγιση στο θέμα της παραβατικότητας χω-
ρίς να ερευνηθεί ο ρόλος της -προσωπικά θεωρώ
ότι εκεί βρίσκεται ο πυρήνας αντιμετώπισης του
προβλήματος. Η ποιότητα της σχέσης του παιδιού
με την οικογένεια έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση, τη συμπερι-
φορά και τις σχέσεις του.

Σε κάθε περίπτωση, η παραβατική συμπεριφορά
των νέων είναι το καμπανάκι του κινδύνου για το
σύνολο της κοινωνίας. Οι ανήλικοι που διαπράτ-
τουν εγκλήματα είναι ολοένα και νεότεροι -και αυ-
τό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Απαιτείται δια-
μόρφωση πολιτικών που δεν θα εστιάζουν στην
καταστολή αλλά στην αλλαγή των συμπεριφορών
που τη γέννησαν. 

Στον Δήμο Ιλίου, σε μια προσπάθεια να αντιμε-
τωπίσουμε το φαινόμενο της αυξανόμενης παρα-
βατικότητας, υλοποιούμε μια σειρά από μέτρα και
πρωτοβουλίες με στόχο την προστασία της τοπικής
κοινωνίας και την καταπολέμηση του φόβου.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύσαμε το Τοπικό Συμβούλιο
Πρόληψης Παραβατικότητας, ένα συμβουλευτικό,
ενημερωτικό και γνωμοδοτικό όργανο για την ανά-
πτυξη μιας εναλλακτικής αντιπαραβατικής πολιτι-
κής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και
απαιτήσεις της τοπικής μας κοινωνίας. 

Παράλληλα, συγκροτήσαμε ομάδα έργου πα-
ρέμβασης με εξειδικευμένους επιστήμονες από
την Κοινωνική Υπηρεσία (ψυχολόγους, κοινωνι-
κούς λειτουργούς, παιδοψυχιάτρους κ.λπ.) σε ση-
μεία όπου συγκεντρώνονται οι νέοι, ενώ έχουμε
συνεχή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότη-
τα, τους προέδρους της Δευτεροβάθμιας & Πρωτο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και την Ένωση Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Απώτερος στόχος
είναι να εισχωρήσουμε στον πυρήνα του προβλή-
ματος -την οικογένεια, όπως προανάφερα.

Η σημασία που δίνουμε, συνολικά, στην κοινωνι-
κή πολιτική είναι μεγάλη, γεγονός που αποτυπώ-
νεται στο μέγεθος της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας,
η οποία αποτελεί εξάλλου τον πιο ισχυρό βραχίο-
να: το 2007 διέθετε μόλις 3 άτομα και σήμερα αριθ-
μεί περισσότερα από 73. 

Εξαιρετικά σημαντική θεωρώ και τη διακρατική

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον δήμο μας,
με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπει-
ρίας και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση της
παραβατικότητας των νέων με κοινωνικούς λει-
τουργούς του δήμου της Ουψάλας, στον οποίο
πρόκειται να μεταβεί και ομάδα επιστημόνων του
Δήμου Ιλίου για εκπαίδευση. Οι εμπειρίες που έχει
αποκομίσει κάθε κράτος αποτελούν σημαντικό
δείκτη για την ανάπτυξη καινοτόμων και εναλλα-
κτικών μέτρων, που μπορούν να λειτουργήσουν
πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα παραδοσιακά
μέτρα εγκλεισμού και ποινικής μεταχείρισης των
ανήλικων παραβατών.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την εμπειρία από
δραστηριότητες πρόληψης της παραβατικότητας
στις πόλεις, κάθε ενέργεια που προκρίνουμε στον
Δήμο Ιλίου αποσκοπεί στη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, των υποδομών και των υπηρεσιών
κοινωνικής δράσης, μέτρα που συμβάλλουν σε μια
ενεργό και μακροπρόθεσμη πολιτική πρόληψης.

Είναι δεδομένο ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη
στρατηγική σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα συνδυά-
ζει μέτρα γύρω από τρεις πυλώνες: πρόληψη, κοι-
νωνική ενσωμάτωση και εξωδικαστική παρέμβα-
ση. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός πολιτικών για την
αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας πρέ-
πει να εδράζεται στην πρόληψη, την ενημέρωση
και την ανάπτυξη δράσεων, όπως η κοινωνική έν-
ταξη, η εκπαίδευση, η καταπολέμηση των διακρί-
σεων και του ρατσισμού. Στην υλοποίηση αυτών
των μέτρων, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι καταλυτικός, όπως ουσιαστική είναι η συμμε-
τοχή όλων των τοπικών κοινωνικών φορέων. 

Το σημαντικότερο όλων, ωστόσο, είναι να καλ-
λιεργήσουμε στους νέους το πρότυπο μιας υγιούς
κοινωνίας, η οποία διατηρεί μια αμφίδρομη σχέση
μαζί τους και τους παρέχει κοινωνική προστασία
και αίσθημα ταυτότητας.

Η παραβατική συμπεριφορά των νέων είναι 
το καμπανάκι κινδύνου για το σύνολο της κοινωνίας
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Σ
τις φυλακές του Χάρεν θα παρα-
μείνει για ακόμη έναν μήνα η
Εύα Καϊλή μετά την απόφαση
των Βέλγων δικαστών, ενώπιον

των οποίων βρέθηκε και πάλι χθες. Η Ελ-
ληνίδα ευρωβουλευτής μπορεί να αιτηθεί
εκ νέου την αποφυλάκισή της.

«Στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας
έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας
για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση,
για διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, η EK εμ-
φανίστηκε σήμερα το απόγευμα ενώπιον
των προδικαστικών τμημάτων του Πρωτο-
δικείου στις Βρυξέλλες. Στη διάταξή του
σήμερα το πρωί, το προσυμβούλιο επιβε-
βαίωσε την προδικαστική κράτηση της
EK», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομο-
σπονδιακή Εισαγγελία. «Εάν ασκήσει έφε-
ση κατά της απόφασης αυτής εντός 24
ωρών, θα εμφανιστεί ενώπιον του κατηγο-
ρητηρίου τμήματος του Εφετείου των Βρυ-
ξελλών εντός 15 ημερών. Προς το συμφέ-
ρον της έρευνας, δεν θα δοθούν περαιτέ-
ρω πληροφορίες προς το παρόν. Ο Τύπος
θα ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελί-
ξεις στην υπόθεση αυτή μέσω δελτίων Τύ-
που», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ίδια
ανακοίνωση.

Ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακό-
πουλος, μιλώντας στους δημοσιογράφους
έξω από τη δικαστική αίθουσα, ανέφερε
πως η πελάτισσά του κατά τη διάρκεια της
κράτησής της βίωσε βασανιστήρια και τόνι-
σε πως «αυτά δεν γίνονται ούτε στις δικτα-
τορίες». «Δεν της επέτρεψαν να κοιμηθεί
για 16 ώρες. Και σε αυτό το διάστημα, όπως
συμβαίνει με όλες τις γυναίκες μία φορά
τον μήνα, είχε πολύ αίμα και δεν της επέ-
τρεψαν ούτε να πλυθεί. Όλα αυτά σημαί-
νουν βασανιστήρια, όλα αυτά παραβιάζουν
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, όλα αυτά θυμίζουν Μεσαίωνα.
Αυτά μου είπε η κυρία Καϊλή να σας μετα-
φέρω», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Στην απολογία της η Εύα Καϊλή στάθηκε
στο γεγονός ότι έχει ένα παιδί 22 μηνών που
δεν μπορεί να μένει μόνο του, καθώς το
βλέπει μόνο μία φορά τον μήνα. Ως προς την
υπερασπιστική της γραμμή, ανέφερε ότι
δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο
σταθμά, τονίζοντας ότι άλλοι ευρωβουλευ-
τές είναι ελεύθεροι και ετοιμάζουν την υπε-
ράσπισή τους, ενώ η ίδια είναι στη φυλακή.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να λέω ότι είναι
αθώα η πελάτισσά μου», υπογράμμισε σε
άλλο σημείο ο δικηγόρος της Μιχάλης Δη-

μητρακόπουλος. «Η Εύα Καϊλή δεν είχε
ποτέ καμία επαγγελματική συνεργασία με
τον κύριο Παντσέρι. Από το απόγευμα της
Τετάρτης 11 Ιανουαρίου έως την Παρα-
σκευή 13 Ιανουαρίου η Εύα Καϊλή τέθηκε
σε απομόνωση με απόφαση του ανακριτή.

Την κρατούσαν επί 16 ώρες σε ένα κελί της
αστυνομίας, όχι στη φυλακή, στο κρύο, δεν
της έδιναν δεύτερη κουβέρτα, της έπαιρ-
ναν το παλτό της, το φως ήταν συνεχώς
αναμμένο και δεν της επέτρεπε να κοιμη-
θεί, είχε περίοδο με πολύ αίμα και δεν της

επέτρεπαν να πλυθεί», επισήμανε και συ-
νέχισε: «Η Εύα Καϊλή αντιμετωπίζει κατη-
γορίες, αλλά υπάρχει πάντα το τεκμήριο
της αθωότητας. Είμαστε στην Ευρώπη! Αυ-
τές οι συμπεριφορές παραβιάζουν την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, αυτά τα γεγονότα συνιστούν βασα-
νιστήρια, αυτά τα γεγονότα αντικατοπτρί-
ζουν τον Μεσαίωνα. Ελπίζω σε μια δίκαιη
δίκη, είμαστε στην Ευρώπη».

«Βραχιολάκι»
Σημειώνεται πως η πρώην αντιπρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κρατείται
εδώ και περισσότερο από έναν μήνα στις
βελγικές φυλακές του Χάρεν, ενώ είχε αιτη-
θεί προσωρινή αποφυλάκιση με «βραχιο-
λάκι», ωστόσο η εκδίκαση είχε πάρει ανα-
βολή. Άγνωστο παραμένει για την ώρα αν το
όνομα της Εύας Καϊλή έχει αναφερθεί από
τον πρώην Ιταλό ευρωβουλευτή Αντόνιο
Παντσέρι στις Αρχές. Ο φερόμενος ως εγ-
κέφαλος του κυκλώματος έχει συνάψει
συμφωνία με τις Αρχές του Βελγίου, προ-
κειμένου να δώσει ονόματα και διευθύνσεις
σχετικά με την υπόθεση, ώστε να του επι-
βληθεί μειωμένη ποινή φυλάκισης. 

«Πόρτα» εισαγγελέα
στην Καϊλή
που παραμένει
στο κελί… 

Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης 
της ευρωβουλευτού, η οποία καταγγέλλει μεσαιωνικά

βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Βέλγιο

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Σ
ε νέες δηλώσεις προχώρησε ο
επικεφαλής της ρωσικής οργά-
νωσης μισθοφόρων Wagner Γε-
βγκένι Πριγκόζιν (μικρή φωτό),

οι οποίες προκάλεσαν σεισμό στο Κρεμλί-
νο. Κατηγόρησε Ρώσους αξιωματούχους
για προδοσία, ότι προσποιούνταν πως
ήταν με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντί-
μιρ Πούτιν, αλλά στην πραγματικότητα
έβαζαν εμπόδια στις στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις, προσβλέποντας σε γρήγορο τέλος
του πολέμου ώστε να ικανοποιήσουν τις
προσταγές των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη ήττα
της Ρωσίας. 

Βάση στη Συρία
Η Wagner δεν είναι μια τυχαία οργάνω-

ση. Πριν από λίγες μέρες ο ιστότοπος
ερευνητικής δημοσιογραφίας Syria Indi-
cator, με τη συνεργασία δημοσιογράφων
της ρωσικής εφημερίδας «Novaya Gazeta
Europe», δημοσίευσε εκτενή έρευνα για
τη ρωσική στρατιωτική βάση Χμεϊμίμ στη

Συρία, από την οποία μεταφέρονται στην
Ουκρανία μισθοφόροι της ρωσικής ιδιωτι-
κής στρατιωτικής εταιρείας Wagner.

Σύμφωνα με την έρευνα, η βάση Χμεϊ-
μίμ χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μι-
σθοφόρων της Wagner στη Συρία, τη Λι-
βύη, το Σουδάν, την Κεντρική Αφρική και
την Ουκρανία. Τη μεταφορά των μισθοφό-
ρων της Wagner έχει αναλάβει η συριακή
εταιρεία Cham Wings Airlines. Τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια έχει πραγματοποι-
ήσει περισσότερες από 50 πτήσεις από το
αεροδρόμιο του Ροστόφ «Πλάτοφ» στη
Λαττάκεια και τη Δαμασκό. Στο διάστημα
αυτό έχει μεταφέρει περίπου 9.000 άτομα.

Οι 300 «νεκροί»
Στην έρευνα επισημαίνεται ότι από τον

Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη
Συρία στην Ουκρανία έχουν μεταφερθεί πε-
ρίπου 300 μισθοφόροι της Wagner. Οι συγ-
γενείς των μαχητών αυτών ανέφεραν ότι
τους έχουν ενημερώσει για τον θάνατό τους,
αλλά δεν τους έχουν δώσει κάποια επίσημα
έγγραφα που να τον πιστοποιούν, ούτε τους
έχουν παραδώσει τις σορούς τους.

Είναι τέτοια η ισχύς του ιδρυτή της Wa-
gner που ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα επι-
βάλει σύντομα απαγόρευση της πλατφόρ-
μας YouTube, όπως έχει ζητήσει ο ίδιος
κατ’ επανάληψη. «Το YouTube είναι μάστι-
γα για την ενημέρωση στην εποχή μας»,
τόνισε ο Πριγκόζιν. Αν απαγορευτεί το
YouTube, θα ακολουθήσει τον δρόμο του
Twitter, του Facebook και του Instagram,
που ήδη απαγορεύονται στη Ρωσία.

ΑΑγωνία στις ΗΠΑ
για τον ηθοποιό
Τζούλιαν Σαντς
που αγνοείται

Ώρες αγωνίας για την τύχη του
Βρετανού ηθοποιού Τζούλιαν
Σαντς, τα ίχνη του οποίου αγνοούν-
ται εδώ και μια εβδομάδα, όταν πή-
γε για πεζοπορία στα όρη Σαν Γκάμ-
πριελ. Η είδηση για την εξαφάνιση
του καλλιτέχνη, ο οποίος έχει πίσω
του καριέρα δεκαετιών και ζει στο
Χόλιγουντ με την οικογένειά του,
έγινε γνωστή την Τετάρτη, αφού
ανακοινώθηκε ότι αγνοείται ένας
ακόμη πεζοπόρος, ο Μπομπ Γκρέγ-
κορι, σύμφωνα με το ABC.

Οι αναζητήσεις της επιχείρησης
διάσωσης επικεντρώνονται στο
όρος Μπάλντι και τις γύρω περιο-
χές, που είναι δημοφιλείς αυτή την
εποχή για πεζοπόρους και ορειβά-
τες. Ο Σαντς είχε μιλήσει το 2018 σε
βρετανική εφημερίδα για την αγά-
πη του για την ορειβασία και την πε-
ζοπορία και τη σημασία τού να πα-
ραμένει κανείς δραστήριος, αναζη-
τώντας την περιπέτεια καθώς μεγα-
λώνει. Είχε πει σε άλλη συνέντευξη
ότι αισθάνεται πιο ευτυχισμένος
από ποτέ όταν βρίσκεται σε μια
βουνοκορφή και είχε αναφερθεί σε
μια επικίνδυνη κατάσταση στην
οποία είχε βρεθεί στο παρελθόν
στις Άνδεις, όταν εκείνος και τρεις
άλλοι ορειβάτες αντιμετώπισαν μια
φοβερή χιονοθύελλα.
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Σεισμό στη Μόσχα προκάλεσε ο επικεφαλής της οργάνωσης 
μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν

Πολλά ακούγονται τελευταία για την υγεία του Βλαντί-
μιρ Πούτιν, με αξιωματούχους να αφήνουν αιχμές ότι εί-
ναι σοβαρά άρρωστος. Αίσθηση όμως προκάλεσε μια δή-
λωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι
ενδεχομένως ο πρόεδρος της Ρωσίας να είναι νεκρός. Τη
δήλωση αυτή επέλεξε να την κάνει μπροστά σε ένα διε-
θνές ακροατήριο κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ομι-
λίας του στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονο-

μικού Φόρουμ στο Νταβός.
Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι

«εντελώς σίγουρος» ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ακόμη
ζωντανός και λαμβάνει αποφάσεις στη Ρωσία. «Δεν κατα-
λαβαίνω ακριβώς με ποιον να μιλήσω και για τι. Δεν είμαι
σίγουρος ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι πραγματικά
αυτός», απάντησε ο Ζελένσκι όταν ρωτήθηκε για την πι-
θανότητα ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις τηλεοπτι-
κές εμφανίσεις Πούτιν, που γίνονται, όπως είπε, με βάση
μια τεχνική οπτικών εφέ που χρησιμοποιείται από τον
Ρώσο πρόεδρο για να φαίνεται σαν να επισκέπτεται μέρη,
ενώ στην πραγματικότητα παραμένει σε ασφαλές περι-
βάλλον. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία έκανε τα πάντα
για να απελευθερώσει τα εδάφη της μέσω της διπλωμα-
τίας, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Ο Πούτιν είναι νεκρός», είπε ο Ζελένσκι σοκάροντας το Νταβός
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Οι «προδότες» του Κρεμλίνου
και η... μάστιγα του YouTube
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Ω
ς εγκληματική ομάδα
που κινούνταν μεταξύ
του ποινικού και του
αντιεξουσιαστικού χώ-

ρου περιγράφουν έμπειροι αξιω-
ματικοί της ΕΛΑΣ την εγκληματική
ομάδα που εξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών.
Ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες
ξεχωρίζει το όνομα του 28χρονου
Ν. Καρατσώλη, γιου του επονομα-
ζόμενου «Στέλιου» (σ.σ.: κατά κό-
σμον Κώστας Καρατσώλης) που εί-
χε καταδικαστεί για συμμετοχή
στην τρομοκρατική οργάνωση «17
Νοέμβρη». 

Το σύνολο των μελών της εγκλη-
ματικής ομάδας που βρέθηκαν με
χειροπέδες (σ.σ.: έξι άνδρες και μία
γυναίκα) ανήκουν -σύμφωνα με
πηγές της ΕΛΑΣ- στον αντιεξου-
σιαστικό χώρο και εμπλέκονται σε
τουλάχιστον 7 ένοπλες ληστείες και
10 κλοπές δικύκλων. Αυτό, όμως,
που προβληματίζει τις Αρχές -σε
σημείο να ενημερωθεί άμεσα και η
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία- είναι
τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα
συνολικά 9 κρησφύγετα που έκανε
«φύλλο και φτερό» η Ασφάλεια
Πατρών. Ο λόγος για δύο πιστόλια
ανατολικής προέλευσης (CZ και
Tokarev), αυτοσχέδιο εκρηκτικό
μηχανισμό με 274 γραμμ. «C4», πυ-
ροκροτητή και βραδύκαυστο φιτίλι,
τρεις ασυρμάτους συντονισμένους
σε συχνότητα της ΕΛΑΣ, βιβλία με
περιεχόμενο που αφορά την αναρ-
χία και την τρομοκρατία, αλλά και
ιδιόχειρες σημειώσεις με σχεδια-
σμό εγκληματικών πράξεων.

Όλα αυτά τα ευρήματα -που ξε-
φεύγουν από τα… συνηθισμένα
των συμμοριών που εμπλέκονται
σε κλοπές και διαρρήξεις-, σε συν-
δυασμό με τον «επαγγελματικό»
τρόπο που χρησιμοποιούσαν κατά
την προσέγγιση και τη διαφυγή από

στόχους (π.χ., καταστήματα ΕΛΤΑ
και σουπερμάρκετ), σήμαναν συ-
ναγερμό. Έμπειρο στέλεχος της
ΕΛΑΣ σχολίαζε με νόημα ότι «πρό-
κειται για μια πολύ σοβαρή υπόθε-
ση που ενδεχομένως να έχει και
άλλες προεκτάσεις. Γνωρίζαμε κά-
ποια πράγματα για τη δράση τους
και σε επίπεδο αντιεξουσιαστικού
χώρου, ωστόσο, θα πρέπει να γίνει
αποκρυπτογράφηση των σημει-

ώσεων που εντοπίστηκαν, για να
διαπιστώσουμε τι ακριβώς σχεδία-
ζαν. Σίγουρα, μας προβληματίζει
και το γεγονός ότι εντοπίστηκε ιδι-
αίτερα ισχυρή εκρηκτική ύλη, σε
συνδυασμό με τα άλλα ευρήματα». 

Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ
Εκτός από τις ιδιόχειρες σημει-

ώσεις, οι αστυνομικοί της Ασφά-
λειας θα «ξεσκονίσουν» και τα κι-

νητά τηλέφωνα των συλληφθέν-
των, ενώ ανοίγουν ξανά οι φάκε-
λοι επιθέσεων σε αστυνομικούς
στόχους στην Πάτρα τουλάχιστον
την τελευταία τριετία. Ενδεικτικά
αναφέρουμε την επίθεση με βόμ-
βες μολότοφ που είχε δεχτεί πε-
ριπολικό της Άμεσης Δράσης τον
Μάρτιο του 2021 στην περιοχή της
Αγυιάς, την επίθεση επίσης με
βόμβες μολότοφ και στόχο περι-
πολικά της Άμεσης Δράσης (σ.σ.:
μετά από παραπλανητικό τηλε-
φώνημα στο «100») που σημει-
ώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022
κοντά στο στάδιο της Παναχαϊκής.
Επίθεση με βόμβες μολότοφ είχε
δεχτεί και το Τμήμα Μεταγωγών
της Πάτρας τον Απρίλιο του 2022.
Αυτό που εξετάζουν οι αξιωματι-
κοί της ΕΛΑΣ είναι τυχόν εμπλοκή
των συλληφθέντων, με την επισή-
μανση της αύξησης των επιθέσε-
ων σε αστυνομικούς στόχους την
τελευταία τριετία.

Από εκεί και πέρα, αστυνομικές
πηγές σημειώνουν ότι «σε κεντρικό
επίπεδο δεν έχουν απασχολήσει. Η
Κρατική Ασφάλεια γνώριζε για τη
δράση τουλάχιστον τριών εξ αυτών
σε επίπεδο αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου στην περιοχή της Αχαΐας. Πλέ-
ον, όμως, πρέπει να εξετάσουμε τα
πάντα, για αυτό και ενημερώθηκε η
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία». 

Εισβολή  
αγνώστων 
με μαχαίρια 
στο Κολλέγιο 
Αθηνών

Δύο τηλεφωνήματα στο
«100» ότι άγνωστοι με μαχαίρια
έχουν εισβάλει στο Κολλέγιο
Αθηνών στο Ψυχικό και αναζη-
τούν μαθητές σήμαναν συνα-
γερμό στην ΕΛΑΣ, που μέσα σε
ελάχιστα λεπτά απέκλεισε τον
χώρο. Όλα συνέβησαν περίπου
στις 13.00 χθες το μεσημέρι, με
τους καθηγητές να εφαρμό-
ζουν το πρωτόκολλο ασφαλεί-
ας κλείνοντας τα παιδιά στις αί-
θουσες και τους αστυνομικούς
να ολοκληρώνουν τον έλεγχο
χωρίς να εντοπίσουν κάποιον
εξωσχολικό. 

Και ενώ αρχικά εξετάστηκε
το ενδεχόμενο να επρόκειτο
ακόμη και για φάρσα, τα στοι-
χεία που έλαβαν οι αστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Βορειοανατολικής Αττικής δεί-
χνουν πως πράγματι υπήρχε ει-
σβολή τουλάχιστον δύο ατόμων
και μάλιστα με στόχο συγκεκρι-
μένο μαθητή. Πρόκειται για ένα
παιδί που παρακολουθεί μαθή-
ματα στο Λύκειο του Κολλεγίου
Αθηνών και το οποίο απουσίαζε
χθες, με το ερώτημα που εύλο-
γα γεννήθηκε να είναι αν η
απουσία ήταν τυχαία ή γνώριζε
ότι κάποιοι θέλουν να του κά-
νουν κακό. Η κατάθεσή του θε-
ωρείται «κλειδί» για την εξι-
χνίαση της υπόθεσης, καθώς
γνωρίζει και τι έχει συμβεί και
κυρίως ποιοι είναι αυτοί που με
τόσο μένος τον κυνηγούν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλι-
κό από κάμερες ασφαλείας της
περιοχής, επιχειρώντας να ταυ-
τοποιήσουν τους εισβολείς και
να τους εντοπίσουν. Το περιστα-
τικό έχει προκαλέσει ανησυχία
σε γονείς και μαθητές, με τη δι-
εύθυνση του Κολλεγίου Αθηνών
να επιχειρεί με δύο επιστολές να
τους καθησυχάσει. Όσον αφορά
τους δράστες, οι Αρχές εκτιμούν
ότι έφυγαν σχεδόν αμέσως, κα-
θώς αντιλήφθηκαν πως έχει ει-
δοποιηθεί η αστυνομία.

Ποιος ήταν ο «Στέλιος» της «17Ν»
Σχεδόν 13 χρόνια μετά την αποφυ-

λάκισή του, το όνομα του 57χρονου
Κώστα Καρατσώλη, ή «Στέλιου» της
τρομοκρατικής οργάνωσης «17Ν»,
ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα.
Αφορμή στάθηκε η σύλληψη του
28χρονου γιου του για συμμετοχή σε
εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται
σε ληστείες, κλοπές, διακίνηση ναρ-
κωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, αλλά και σε ενέργει-
ες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο «Στέλιος» είχε καταδικα-
στεί πρωτόδικα σε 25 έτη κάθειρξης για συμμετοχή στην τρο-
μοκρατική οργάνωση, ληστεία και έκρηξη, ενώ σε δεύτερο
βαθμό η ποινή μειώθηκε στα 17 χρόνια. Το 2010 αποφυλακί-
στηκε με όρους και έκτοτε δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.
Γεννημένος το 1966 στην Αγιά Πάργας, είχε υποστηρίξει ότι
στρατολογήθηκε στη «17Ν» το 1988 από τον Ηρακλή Κωστάρη
σε μια συνάντηση που είχε κανονίσει με τον Δημήτρη Κου-
φοντίνα και τον Σάββα Ξηρό, ενώ η σύλληψή του είχε γίνει το
καλοκαίρι του 2002 στην Ήπειρο. 

Χειροπέδες σε συμμορία
με… άρωμα τρομοκρατίας

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στην Πάτρα - Ανάμεσα 
στους επτά συλληφθέντες, γιος μέλους της «17Ν» - Στη γιάφκα τους

βρέθηκαν όπλα, εκρηκτικά και υλικό αντιεξουσιαστικού περιεχομένου
που σήμανε συναγερμό στην Αντιτρομοκρατική 



Η
συγκλονιστική ιστορία της
Σοφίας και της Βασιλικής, των
δίδυμων κοριτσιών της οικο-
γένειας Φιλιππόπουλου, που

βρέθηκαν στο οικόπεδο Φράγκου, στην
αγκαλιά του παππού και της γιαγιάς τους,
ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι
στο θλιβερό «παζλ» της εθνικής τραγω-
δίας στο Μάτι.

«Αγκαλιάστηκαν και πέθαναν όλοι μαζί
και αυτό θεωρείται πλημμέλημα…», ήταν
το δριμύ «κατηγορώ» του Ιωάννη Φιλιπ-
πόπουλου που τη μοιραία εκείνη ημέρα
έχασε τις δίδυμες κόρες του, «δυο υπέρο-
χα πλάσματα», αλλά και τους γονείς του,
Φίλιππο και Σοφία.

Στα κάγκελα, έξω από τη δικαστική αί-
θουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση, είχε
τοποθετηθεί μια τεράστια φωτογραφία των
κοριτσιών στο πάρκο τους μέσα σε ένα ου-
ράνιο τόξο και δίπλα δυο ροζ ανθοδέσμες.
Ήταν μια εικόνα που ράγισε καρδιές, όπως
και οι καταθέσεις των γονιών τους, οι οποί-
οι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον πόνο
της απώλειας. «Μπορέσαμε να συνεχίσου-
με τη ζωή μας, μισοί πεθαμένοι, μισοί κα-
μένοι, μισοί ζωντανοί…», είπε στους δικα-
στές ο Ιωάννης Φιλιππόπουλος που θρηνεί
τα παιδιά και τους γονείς του. 

«Υπέροχη άμορφη μάζα»
«Στο οικόπεδο με τα 26 πτώματα ήταν το

πρώτο αμάξι του πατέρα μου. Αφού έκα-
ναν έρευνες, βρήκαν αυτή την υπέροχη
άμορφη μάζα, η μανούλα μου από κάτω,
τα κορίτσια στη μέση και ο πατέρας μου
από πάνω», κατέθεσε. Οι γονείς του, μαζί
με τις 9χρονες κόρες του, πήγαιναν στη
Νέα Μάκρη αλλά, λόγω της φωτιάς, τους
κατεύθυναν προς το Μάτι όπου εγκλωβί-
στηκαν. Ο μάρτυρας περιέγραψε τις αγω-
νιώδεις προσπάθειές του να τους εντοπί-
σει και πώς άρχισαν να ψάχνουν, τελικά,
μεταξύ των νεκρών. «Έδωσαν πρώτα έμ-
φαση σε εμένα, δυστυχώς έχω τζακ ποτ,

και γονιός και παιδί στα θύματα…» είπε,
περιγράφοντας πώς χρειάστηκε να δώσει
DNA για να γίνει ταυτοποίηση.

«Οι γονείς μου κουβαλούσαν δύο νεκρά
κορίτσια, δεν τα εγκαταλείψανε. Αγκαλιά-
σανε τα κορίτσια, αντάλλαξαν ένα βλέμμα
μεταξύ τους και τους κύκλωσε η φωτιά»
είπε συγκινημένος και αναφέρθηκε στις
δραματικές ώρες που ακολούθησαν μέ-
χρι τις κηδείες των δικών του ανθρώπων,

καθώς δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν
με βεβαιότητα τις δίδυμες κόρες τους.
«Τους λέω κάντε μια αεροβάπτιση, αν εί-
ναι δυνατόν…». 

«Από τα μασελάκια»
Τελικά, όπως κατέθεσε η μητέρα των κο-

ριτσιών, Γεωργία Ξυραφάκη, αναγνώρισαν
τα παιδιά όταν θυμήθηκαν πως είχαν φτιά-
ξει πρόσφατα μασελάκια… 

«Μόνο έτσι μπορέσαμε να καταλάβουμε
ποια είναι ποια, δεν μας τις δίνανε ούτε για
να τις θάψουμε», ανέφερε με δάκρυα στα
μάτια.

Η μητέρα μίλησε για τον αβάσταχτο πόνο,
την τελευταία φορά που είδε τα δυο της κο-
ρίτσια. Η γυναίκα συγκίνησε όταν αναφέρ-
θηκε στις ελπίδες τους που, εκείνο το βρά-
δυ, αναπτερώθηκαν με ένα βίντεο δυο παι-
διών τα οποία έμοιαζαν με τα δικά τους,
ενώ δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς κάποιοι
αδίστακτοι εκείνες τις στιγμές της αγωνίας
τηλεφωνούσαν στον σύζυγό της και του
έλεγαν απρέπειες.
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Δύο βίντεο στα οποία καταγράφονται στιγμές από τις
τελευταίες ώρες του 50χρονου και η παρουσία της
47χρονης κατηγορουμένης για τη δολοφονία του, μέσα
στο διαμέρισμά του στο Μοσχάτο, βρέθηκαν στο επί-
κεντρο της μαραθώνιας απολογίας της γυναίκας η
οποία κρίθηκε προφυλακιστέα.

Η 47χρονη, η οποία είναι το κεντρικό πρόσωπο στην
υπόθεση θανάτου του ασφαλιστή που βρέθηκε απαγχο-
νισμένος, εμφανίζεται να λέει στον άνδρα ότι θα τον
σκοτώσει γιατί «καταχράστηκε οικογένειες», ενώ εκεί-
νος αποκαμωμένος και κλαίγοντας μοιάζει να υπομένει
καρτερικά τη μοίρα του. «Θα σε κρεμάσω», ακούγεται η
γυναίκα να λέει και ο άνδρας να απαντά «κρέμασέ με».
Η 47χρονη κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από

πρόθεση, η οποία άλλοτε φωνάζει και άλλοτε κλαίει στο
επίμαχο βίντεο, φέρεται ενώπιον του ανακριτή να αρνή-
θηκε πως εμπλέκεται στον θάνατο του 50χρονου, λέ-
γοντας πως βρέθηκε σε «λάθος σημείο τη λάθος στιγ-
μή». Ο βασικός ισχυρισμός της, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, είναι πως ο 50χρονος αυτοκτόνησε, επικαλούμενη
τα βίντεο, τα οποία είναι, πλέον, μέρος της δικογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η γυναίκα φέρε-
ται να ισχυρίστηκε πως ο 50χρονος είχε αποφασίσει να
βάλει τέλος στη ζωή του, καθώς δεν μπορούσε να δια-
χειριστεί τις οικονομικές εκκρεμότητες που είχε τόσο
με την κατηγορουμένη όσο και με άλλα πρόσωπα. Είναι
ενδεικτικό πως ο ιατροδικαστής φέρεται να διαπίστωσε
ότι ο 50χρονος είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού τις

προηγούμενες ημέρες του θανάτου του. Η ιατροδικα-
στική έκθεση θεωρείται από την υπεράσπιση της κατη-
γορούμενης κομβικής σημασίας, καθώς σύμφωνα με
τη συνήγορό της όταν συμπεριληφθεί στη δικογραφία
θα αιτηθούν την αποφυλάκιση της 47χρονης.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή, η κατηγο-
ρούμενη φέρεται να επέμεινε πως δεν είχε κανένα κί-
νητρο να σκοτώσει τον άνδρα, καθώς το μόνο που ζη-
τούσε από εκείνον ήταν να της επιστρέψει τα χρήματα
που του είχαν δώσει για επενδύσεις η ίδια και μέλη της
οικογένειάς της και τα οποία την είχε διαβεβαιώσει πως
υπήρχαν. Σύμφωνα με τη συνήγορό της, το ποσό που σε
βάθος δεκαετίας είχε δώσει η εντολέας της στον 50χρο-
νο άγγιζε τις 200.000 ευρώ.

Προφυλακιστέα η 47χρονη για τον απαγχονισμό του 50χρονου ασφαλιστή

Ακόμη μια συγκλονιστική κατάθεση που έφερε δάκρυα, ανατριχίλα 
και οργή στη δίκη για την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι

«Δεν μας τις έδιναν ούτε 
για να τις θάψουμε»
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Ο Γιώργος Τσούκαλης
και η Άμεση Δράση
έφεραν αποτέλεσμα

Μεγάλη επιτυχία για τον
Γιώργο Τσούκαλη. Ο γνωστός
ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος
έχει συμπληρώσει 31 χρόνια
αγώνα ενάντια στην αρχαιοκα-
πηλία,  σε συνεργασία με την
Άμεση Δράση έβαλε τέλος στη
δράση ενός σεσημασμένου κα-
κοποιού. Αρκετές μέρες μετά
την εντολή πελάτισσάς του, ο
Γιώργος Τσούκαλης έκανε
έρευνα και τον εντόπισε να κι-
νείται στο κέντρο της Αθήνας. Ο
συλληφθείς στην περιοχή της
Πλάκας είχε σε βάρος του έν-
ταλμα για κακούργημα και εξα-
πατούσε κόσμο καθώς παρου-
σιαζόταν ως πράκτορας μυστι-
κών υπηρεσιών, των Ηνωμένων
Εθνών, ως ταξίαρχος και ως βε-
τεράνος του πολέμου στο Αφγα-
νιστάν. Δεν παρέλειψε δε να ευ-
χαριστήσει από καρδιάς την
Άμεση Δράση για την άψογη συ-
νεργασία που είχε, ιδιαίτερα τον
αστυνόμο Β Δημήτρη Ψυχογιό.

Ο
ι υποπαραλλαγές έχουν βρει τρό-
πο και «τρυπώνουν» και στη χώρα
μας. Αυτό έγινε σαφές στη χθεσι-
νή έκθεση του ΕΟΔΥ, όπου η νέα

υποπαραλλαγή Όρθρος (CH.1.1), παρακλάδι
της Κένταυρος (ΒΑ.2.75), μετρά ήδη 93
κρούσματα και μάλιστα βρίσκεται στην Ελλά-
δα εδώ και δέκα εβδομάδες. 

Η άλλη υποπαραλλαγή που έχει ενδιαφέ-
ρον, η Κράκεν (ΧΒΒ.1.5), μετρά 7 κρούσματα.
Η υποπαραλλαγή BQ.1.1 είναι σε αύξηση και
καλύπτει το 54,5% των κρουσμάτων της χώ-
ρας μας. Και ενώ η Covid-19 παρουσιάζει
πτώση ως προς τη θετικότητα, εντούτοις πα-
ρατηρείται αύξηση στις νοσηλείες σε ΜΕΘ
και στις εισαγωγές. 

Την εβδομάδα 9-15/1 καταγράφονται 186
θάνατοι στις ηλικίες 44-102 ετών και 147 δια-
σωληνωμένοι. Σε σχέση με τη γριπώδη συν-
δρομή, έχουμε πτώση σε όλες τις ηλικίες,
ενώ αύξηση παρατηρείται στη θετικότητα του
αναπνευστικού συγκυτιακού ιού RSV.

Δύο θάνατοι από γρίπη
Σε σχέση με τη γρίπη, παρατηρείται πτώση

στη θετικότητα, ωστόσο την τελευταία εβδο-
μάδα καταγράφονται πέντε νέα σοβαρά περι-
στατικά που νοσηλεύονται στην εντατική (4
άνδρες και 1 γυναίκα) και δύο νέοι θάνατοι
από γρίπη, ηλικίας 52-85 ετών. Το 99% των
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης αφορά
τη γρίπη τύπου Α και μόλις το 1% τη Β. 

Οι παιδιατρικές κλινικές εξακολουθούν να
δέχονται πίεση στις εφημερίες, για αυτό και
υπάρχει για την Αττική σε αυτήν τη φάση η
δυνατότητα οι γονείς που έχουν παιδιά με
συμπτώματα γριπώδους συνδρομής να επι-
σκέπτονται τα ΚΥ Υγείας που έχουν παιδίατρο
βάρδιας, ώστε να αποσυμφορίζονται τα νο-
σοκομεία αλλά και να γλιτώνουν οι γονείς την
ταλαιπωρία. 

Τέτοια ΚΥ είναι το 1ο ΚΥ Βύρωνα, το 2ο ΚΥ
Βύρωνα, το ΚΥ Αθήνας, το ΚΥ Αλεξάνδρας,
το ΚΥ Πλατείας Αττικής, το ΚΥ Κεραμεικού,
το ΚΥ Πατησίων, το ΚΥ Παγκρατίου, το ΚΥ
Νέου Κόσμου, το ΚΥ Καλλιθέας. Ο πρόεδρος
του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσα-
λονίκης Σπύρος Νικολαΐδης είπε στην «Po-
litical» πως κυκλοφορούν ήδη στα φαρμα-
κεία τα τριπλά self tests γρίπης, Covid-19 και
RSV, με την ακρίβεια του αποτελέσματος να
φτάνει το 99%. 

Η υποπαραλλαγή
Όρθρος είναι ήδη εδώ
με 93 κρούσματα

Αυξάνονται οι εισαγωγές και οι νοσηλείες σε ΜΕΘ, αν και υπήρξε μείωση 
της θετικότητας - Στους 186 οι εβδομαδιαίοι θάνατοι από Covid

Έκτακτο δελτίο από
την ΕΜΥ, έρχονται
διαδοχικά κύματα
κακοκαιρίας

Χαλάει απότομα ο καιρός και η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε χθες
έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για δια-
δοχικά κύματα κακοκαιρίας, τα οποία
αναμένεται να «χτυπήσουν» τη χώρα μας
κυρίως τις επόμενες μέρες.

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν χθες και πρό-
κειται να κρατήσουν έως και τη Δευτέρα,
κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην
ανατολική νησιωτική χώρα, με βροχές
και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύον-
ται κατά περιόδους από μεγάλη συχνό-
τητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ενι-
σχυμένους ανέμους στα πελάγη. Ειδικό-
τερα, τα προβλήματα ξεκινούν από σή-
μερα Παρασκευή στην Κεντρική και
Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη,
ενώ μέχρι το βράδυ πρόκειται να επηρε-
αστούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
και τα Δωδεκάνησα, πιθανώς πρόσκαιρα
οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Επιπλέον, από το Σάββατο μέχρι και
την ερχόμενη Δευτέρα υπάρχει πρόβλε-
ψη για έντονες βροχές και καταιγίδες
στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτι-
κή Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο
και εκ νέου από το βράδυ της Κυριακής
έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Χθες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας προειδοποίησε με ανακοί-
νωσή της τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη
μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους
που προέρχονται από την εκδήλωση των
έντονων καιρικών φαινομένων. Στην ίδια
ανακοίνωση τονίστηκε πως η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει
ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσια-
κά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις περιφέρειες και τους δή-
μους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε
αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστα-
σίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση
των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι
σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη
σχετική ιστοσελίδα.

Μίλτος Σακελλάρης

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



«Θα ’ναι καλός δήμαρχος»
Τον πιστεύει τον Θανάση Σαββάκη ο Γιάννης

Μπουτάρης. «Θα ’ναι καλός δήμαρχος», φέρεται να
μήνυσε σε συνομιλητή του τις τελευταίες μέρες. Το
θέμα είναι, κυρ Γιάννη, αν μπορεί να γίνει δήμαρ-
χος πρώτα. Και αυτό είναι το ερώτημα που σκέφτε-
ται μάλλον και ο ίδιος και δεν ανακοινώνει.

«Πράσινο» πάρτι Σαουλίδη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν σε γνωστό στέκι των

Συκεών το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Ο
Αντώνης Σαουλίδης γιόρτασε την ονομαστική του
εορτή και δεκάδες πολιτικά και τοπικά στελέχη
έδωσαν το «παρών». Το μέλος του πολιτικού συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δέχτηκε τις
θερμές ευχές για ένα ευτυχισμένο και πετυχημένο
εκλογικά 2023.

Άνοιξαν... τρύπα σε ψιλικατζίδικο
και έκλεψαν χρήματα και τσιγάρα

H
ταν λίγο μετά τις 4 τα ξημε-
ρώματα της Τετάρτης όταν
οι δύο κλέφτες άνοιξαν μια

τρύπα από το πλάι του καταστήμα-
τος που οδηγούσε σε ντουλάπι και
μπήκαν σε ψιλικατζίδικο στη Θεσ-
σαλονίκη. Οι δράστες μάλιστα πριν
από την κλοπή έκοψαν τα καλώδια
τηλεφώνου της πολυκατοικίας προκειμένου το ψιλικα-
τζίδικο στη Θεσσαλονίκη να μην μπορεί να ειδοποιήσει -
μέσω του κυκλώματος παρακολούθησης- την εταιρεία
σεκιούριτι.

«Οι δύο δράστες κατάφεραν και άνοιξαν μια τρύπα από
το πλάι του καταστήματος, εκεί όπου υπάρχει μια πρα-
σιά. Έκοψαν μια τρύπα στη γυψοσανίδα που υπάρχει στο

πλάι του καταστήματος και οδηγεί
σε ντουλάπι. Και από εκεί μπήκαν
μέσα. Αμέσως, σαν να ήξεραν ακρι-
βώς τι να κάνουν, σαν να γνώριζαν
τα σημεία του καταστήματος, έτρε-
ξαν στα τσιγάρα και άρχισαν να
αδειάζουν όλα τα ράφια, ρίχνοντας
τα πακέτα μέσα σε σακούλες, ενώ

πήραν και χρήματα που είχαμε αφήσει για να πληρω-
θούν κάποιες υποχρεώσεις. Συνολικά ήταν περίπου
1.000 ευρώ μετρητά, ενώ τα τσιγάρα που πήραν μαζί τους
υπολογίζω ότι είχαν περίπου 10.000-12.000 ευρώ αξία»,
ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη
σύλληψη των δραστών.

Μεγάλη εκδήλωση με αφορμή την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης βασιλόπιτας ετοιμάζει, όπως μάθαμε, η Α’
ΔΗΜΤΟ ΝΔ Θεσσαλονίκης με κεντρικό ομιλητή τον
υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, ενώ χαιρετισμό
θα απευθύνει και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος

Κονταδάκης. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη εκδήλωση
που θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου, σε ξενοδοχείο στην
περιοχή των Σφαγείων, θα τιμηθούν και οι γιατροί που
πήραν μέρος στη δράση «Μάθε περισσότερα για την
υγεία σου».

Ο Κικίλιας στην κοπή πίτας της Α’ ΔΗΜΤΟ ΝΔ Θεσσαλονίκης

Το φλουρί στο Φάληρο
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Νο-

μαρχιακή Επιτροπή A’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ στα γραφεία του κόμματος. Παρόντες
όλοι οι βουλευτές πλην Ζουράρι, ενώ το φλουρί
κέρδισε η Οργάνωση Μελών Φαλήρου. Τα μέλη
και τα στελέχη του κόμματος ανανέωσαν το
ραντεβού τους για τη συνεστίαση-χορό που
διοργανώνουν το Σάββατο στο «Ι. Βελλίδης».
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το προσκύνημα
των πρώτων πολιτών
στην Πόλη
Το προσκυνηματικό ταξίδι μπορεί
να το «φρέναρε» η πανδημία του
κορονοϊού, όμως η υπόσχεση δεν
λησμονήθηκε και με την έλευση
του 2023 αντιπροσωπεία της Περι-
φερειακής Ένωσης Δήμων Κεν-
τρικής Μακεδονίας βρέθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, όπου χτυπά
αδιάκοπα εδώ και αιώνες η «καρ-
διά» του ορθόδοξου χριστιανι-
σμού. Επικεφαλής ήταν ο πρό-
εδρος και δήμαρχος Πυλαίας -
Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ενώ
την ελληνική αποστολή συνόδευ-
σε σε όλες τις επαφές και επισκέ-
ψεις ο μητροπολίτης Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας. 

Ο Σάκης Τζακόπουλος
υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης
«Θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης. Θα διεκδικήσω την ψήφο
των συμπολιτών μου στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές του Οκτωβρίου». Την ανα-
κοίνωση αυτή έκανε ο Σάκης Τζακό-
πουλος, δημοτικός σύμβουλος Θεσσα-
λονίκης και πρώην πρόεδρος του
ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην απόφαση αυτή, όπως τόνισε, τον
οδήγησαν η αγάπη του για την πόλη αλ-
λά και η αγωνία του για το μέλλον της
μετά τις χαμένες θητείες και ευκαιρίες.
Στόχος του υποψήφιου δημάρχου Σάκη
Τζακόπουλου είναι να κινητοποιήσει
όλους όσοι πιστεύουν ότι «την επομένη
των εκλογών ήρθε η ώρα για να αλλά-
ξουν όλα». Έως το τέλος Μαρτίου ο κ.
Τζακόπουλος θα ανακοινώσει τα 2/3
των υποψηφίων του συνδυασμού του.

Η συγκίνηση
του Πατριάρχη
Φανερά συγκινημένος ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπο-
δέχτηκε τους δημάρχους της Κεν-
τρικής Μακεδονίας στην «Αίθουσα
του Θρόνου» στο Φανάρι. «Αισθάνο-
μαι χαρά και αγαλλίαση επειδή μου
αρέσει η επικοινωνία με τους αν-
θρώπους και διότι βλέπω ότι εμείς οι
ολίγοι που μείναμε εδώ διά λόγους
ανεξαρτήτως της θελήσεώς μας δεν
είμαστε μόνοι. Μας σκέπτονται, προ-
σεύχονται για εμάς, μας αγαπούν,
μας στηρίζουν στον καθημερινό μας
αγώνα, τον τραχύ», τους είπε ο κ.
Βαρθολομαίος κατά την υποδοχή. Σε
θερμό κλίμα και ο χαιρετισμός του κ.
Καϊτεζίδη.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Μακεδονίας και Θράκης, έγραψε
για τους Θανάσηδες της ζωής του. «Ο Θα-
νασάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα
σε πολλές κακουχίες. Τις αντιμετώπισε
όλες όμως με χαμόγελο και καλοσύνη.
Έγινε σύζυγος, μπαμπάς, παππούς. Έγινε
από μαστοράκι… μαστρο-Θανάσης, έμπο-
ρος. Τα χρόνια πέρασαν, όμως ακόμη και
τώρα είναι -και θα είναι πάντα- ο γλυκός
μας Θανάσης. Και έχει δίπλα τον Θανα-
σάκη του, που γίνεται με τα χρόνια Θανά-
σης. Ο Θεός να τον φωτίσει, να
προχωρήσει στα βήματα του παππού του.
Και στη μέση ένας… σταθμός. Μια φυσική
μετάβαση που ελπίζω να δίνει χαρά και
ευτυχία και στους δυο. Στους δυο δικούς
μου, μοναδικούς Θανάσηδες».

Η προσωπική στιγμή 
του Στ. Καλαφάτη



Σ
την αντεπίθεση πέρασε ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης απαντώντας με ανακοίνωση στην
πρώην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου και στις κατηγο-

ρίες της ότι κινδυνεύει το έργο ανάπλασης του Φαληρικού Όρ-
μου. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η παράτα-
ξη της μείζονος αντιπολίτευσης κατηγορεί τη διοίκηση Πατού-
λη πως «μετά τις οκτώ διαδοχικές παρατάσεις της α’ φάσης, η
β’ φάση του εμβληματικού έργου και το δημόσιο οικολογικό
πάρκο παραπέμπονται στις καλένδες», υποστηρίζοντας πως οι
χειρισμοί που έκανε οδήγησαν στην ανάγκη νέας έγκρισης
του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μπορεί να καθυ-
στερήσει το έργο πάνω από δύο χρόνια. Απαντώντας με δική
της ανακοίνωση, η διοίκηση της περιφέρειας, αφού υποστηρί-
ζει πως «αποτελούν πλέον κανόνα για πρώην περιφερειάρχη

και υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ η συστηματική διαστρέ-
βλωση της αλήθειας και η συκοφάντηση του έργου της σημε-
ρινής διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής», θυμίζει πως όταν η
κυρία Δούρου ξεκίνησε το έργο δεν είχε εξασφαλίσει επαρκή
χρηματοδότηση για το σύνολο του έργου.

Αποτυπώνοντας την κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί
τώρα για το έργο στον Φαληρικό Όρμο, η διοίκηση της περιφέ-
ρειας υποστηρίζει πως κατάφερε να ολοκληρωθεί η α’ φάση
του, ότι πλέον έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με τη
σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σημαίνει ότι απε-
λευθερώνονται κονδύλια της περιφέρειας για άλλα αναγκαία
έργα, καθώς και ότι άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό του έργου
ώστε πλέον να μην είναι ένα απλό πάρκο αλλά ένα Δημόσιο
Μητροπολιτικό Πάρκο.

Επιβεβαίωση
υποψηφιότητας

Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο δήμαρ-
χος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς θα
ήταν και πάλι υποψήφιος για την επόμενη θη-
τεία, ωστόσο έκρινε απαραίτητο να ανακοι-
νώσει και επίσημα την υποψηφιότητά του κα-
τά τη διάρκεια της εκδήλωσης της παράταξής
του για την κοπή της πίτας. Στα αξιοσημείωτα
της εκδήλωσης, η πολύ μεγάλη συμμετοχή
στελεχών της κυβέρνησης και της ΝΔ, όπου
ξεχωρίσαμε την υπουργό Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση και
την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη. Θυμίζου-
με ότι στην Αγία Παρασκευή αυτήν τη στιγμή
υπάρχουν άλλες αρκετές δυνάμει «γαλάζιες»
υποψηφιότητες που έχουν φροντίσει να «επι-
δεικνύουν» τα ερείσματά τους σε στελέχη του
κυβερνώντος κόμματος. 

««Δώσε προστασία»
Μετά τους εργαζομένους και η αντιπολίτευ-

ση του Δήμου Πεντέλης προχωρά σε καταγγε-
λίες κατά της δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά,
διαπιστώνοντας ότι δεν παρέχει στους εργα-
ζόμενους τα προβλεπόμενα μέσα προστασίας.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η ανακοίνωση της
«Λαϊκής Συσπείρωσης», με την οποία διαπι-
στώνει πως «οι εργαζόμενοι στον δήμο παρα-
μένουν χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, με
παλαιωμένο και ακατάλληλο για τους δρό-
μους στόλο οχημάτων» και μάλιστα σε μια
εποχή που η αναγκαιότητά τους βρίσκεται
στην επικαιρότητα λόγω των πολύ συχνών
ατυχημάτων. 

!
Έτοιμος για το άλμα
Την προκήρυξη των εκλογών περιμένει πλέον ο δή-
μαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης προκει-
μένου να κάνει και επίσημα το άλμα από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στη συ-
νέντευξη που έδωσε στον Επικοινωνία 94FM επιβε-
βαίωσε την υπο-
ψηφιότητά του στο
ψηφοδέλτιο του
ΠΑΣΟΚ στον Βό-
ρειο Τομέα, απο-
καλύπτοντας ότι θα
αποχωρήσει από
τη θέση του δη-
μάρχου με την
προκήρυξη των
βουλευτικών
εκλογών. Παράλ-
ληλα όμως ο κ. Μανιατογιάννης προωθεί τη διαδικα-
σία για την όσο γίνεται πιο ομαλή διαδοχή του στην
ηγεσία της παράταξης για την ολοκλήρωση της θητεί-
ας αλλά και του συνδυασμού για τη διεκδίκηση της
επόμενης. Οι διεργασίες φαίνεται ότι έχουν ήδη ξεκι-
νήσει, με τους υποψηφίους να ξεκινούν από πέντε
αλλά σιγά σιγά να μειώνονται… 
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«Η Δούρου παρέδωσε χάος, εμείς θα παραδώσουμε
την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου»

Γιώργος Πατούλης

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, «γαλάζιος αν-
τάρτης» κατηγορεί άλλον ομοϊδεά-

τη του υποψήφιο δήμαρχο ότι «πάει
να τα βρει» με τον δήμαρχο; Από την αν-

ταλλαγή ανακοινώσεων φαίνεται ότι η «κατη-
γορία» είναι άδικη, καθώς φαίνεται ότι δεν
υπάρχει αυτήν τη στιγμή προσπάθεια σύγκλι-
σης παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από
τα κεντρικά της ΝΔ. Ωστόσο, παραμένει εντυ-
πωσιακή μια καταγγελία για την πιθανότητα να
υπήρχε κάποια συναίνεση. 

Λύση στο ασφυκτικό οικονομικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Επιχειρή-
σεις Ύδρευσης λόγω της μεγάλης αύξησης
στο ενεργειακό κόστος δίνει με τη ρύθμιση
που προώθησε ο υπουργός Εσωτερικών Μά-
κη Βορίδης. Έπειτα από πολύμηνη πίεση της
ΚΕΔΕ, το υπουργείο βρήκε τρόπο να ενισχύ-
σει τις εταιρείες ύδρευσης με το «τρικ» της
χρηματοδότησης μέσω των δήμων. Συγκε-
κριμένα, στη ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη
Βουλή, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, προβλέπει ότι
πλέον επιτρέπεται η επιχορήγηση των ΔΕΥΑ
και των Συνδέσμων Ύδρευσης για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων του ενεργειακού κό-
στους από πιστώσεις του κρατικού προϋπο-
λογισμού, μέσω του προϋπολογισμού του
υπουργείου Εσωτερικών. Ακόμη, προβλέπε-
ται ότι θα ακολουθήσει Κοινή Υπουργική
Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οι-
κονομικών, με την οποία θα καθορίζονται ο
τρόπος, η διαδικασία και το ύψος της επιχο-
ρήγησης ανά ΔΕΥΑ και Σύνδεσμο Ύδρευσης. 

«Ανάσα» για τις ΔΕΥΑ
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συνέχιση της επιδότησης
του ρεύματος για όσο χρει-
αστεί και τα κουπόνια για
την αγορά τροφίμων ώστε

να συγκρατηθεί η πίεση στα νοικοκυ-
ριά αποτελούν το δίχτυ προστασίας
που θα σηκώσει η κυβέρνηση προς
την οικονομία και την κοινωνία το
προσεχές διάστημα, τουλάχιστον έως
τις εκλογές.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας από το Οικονομικό
Φόρουμ στο Νταβός επιβεβαίωσε τη
συνέχιση της πολιτικής των επιδοτήσε-
ων στους λογαριασμούς ρεύματος και
φέτος, καθώς είναι απολύτως
βέβαιο ότι δημιουργείται
συνεχώς μεγαλύτερο από-
θεμα στον «κουμπαρά» του
κράτους. «Θα ακολουθήσου-
με την πεπατημένη, την επιτυ-
χημένη στρατηγική του 2022,
σύμφωνα με την οποία ενισχύ-
σαμε γενναία νοικοκυριά και
επιχειρήσεις -κυρίως νοικοκυ-
ριά- καλύπτοντας το σημαντικότε-
ρο ποσοστό της επιβάρυνσης που
είχαν το 2022, χωρίς να έχουμε μεγάλο
δημοσιονομικό κόστος», όπως ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά από το Φόρουμ. 

Υπέρβαση των στόχων
Η υπέρβαση των στόχων του προϋπο-

λογισμού αποκτά ισχυρή οικονομική και
πολιτική σημασία. Η κυβέρνηση με τους
διαθέσιμους πόρους αφενός δεν θα υπο-
νομεύσει τους δημοσιονομικούς στό-
χους, αφετέρου θα συνεχίσει την πολιτι-
κή των επιδοτήσεων προκειμένου να
συγκρατήσει τις πληθωριστικές τάσεις.
Έτσι, με χρονικό ορίζοντα έως τις εκλο-
γές, θα ρίχνει χρήμα έτσι ώστε μέσω των

επιδοτήσεων στο ρεύμα να μπει φρένο
στις ανατιμήσεις από τη βιομηχανία και
γενικώς να επιβραδυνθεί ο ρυθμός αύξη-
σης των τιμών, καθώς το κόστος της ενέρ-
γειας έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτές. 

Σταϊκούρας: 
«Δικαίωση των επιλογών»

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομι-
κών, οι κυβερνητικές επιλογές των τε-
λευταίων τριών ετών έχουν δικαιωθεί
πλήρως, ενώ μόνο πέρυσι η Ελλάδα δα-
πάνησε το 2,3% του Ακαθαρίστου Εγχω-
ρίου Προϊόντος της για να στηρίξει την
κοινωνία, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός
όρος ήταν 1,3%. Αυτό σημαίνει ότι η

ανάπτυξη της οικονομίας «έτρεχε» με
διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρωζώνης, χωρίς
να υπονομευτεί η δημοσιονομική στα-
θερότητα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγ-
μής στοιχεία εκτέλεσης του περσινού
προϋπολογισμού, προκύπτει η μεταφο-
ρά ενός πολύ σημαντικού αποθέματος
πόρων στο α’ τρίμηνο του έτους, αυξά-
νοντας θεαματικά τις πιθανότητες λή-
ψης νέων μέτρων στήριξης προς την
κοινωνία. 

Σύμμαχος το φυσικό αέριο
Η κυβέρνηση βρίσκει αυτήν τη στιγ-

μή έναν πολύ μεγάλο σύμμαχο στην τι-

μή του φυσικού αερίου, η οποία έχει
σημειώσει κάθετη πτώση την τελευ-
ταία περίοδο. 

Σημειώνεται ότι για κάθε 10 ευρώ
αύξησης της μεγαβατώρας, το κόστος
για το ΑΕΠ διαμορφώνεται στα 600
εκατ. ευρώ. Συνεπώς η εντυπωσιακή
αποκλιμάκωση της τιμής κατά την τε-
λευταία περίοδο σχεδόν μηδενίζει τις
απώλειες που είχαν προβλεφθεί, ενώ
λειτουργεί υποστηρικτικά στη μείωση
των τιμών του ρεύματος. Είναι ενδει-
κτικό ότι τον Φεβρουάριο τα τιμολόγια
των παρόχων ρεύματος θα είναι θεα-
ματικά χαμηλότερα, επιστρέφοντας
στα επίπεδα του 2021. 

Άνοιξε ο δρόμος για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στα
νέα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, μέ-
σω των οποίων θα μπορούν να λάβουν κρατικές ενι-
σχύσεις, τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια.
Από χθες έχει τεθεί σε λειτουργία η σχετική ηλε-
κτρονική πλατφόρμα που καλύπτει την υποβολή αι-
τήσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Μέσω του εργαλείου αυτού οι επιχειρήσεις που εν-
διαφέρονται για να χρηματοδοτηθούν από τα νέα
προγράμματα του ΕΣΠΑ μπορούν να δημιουργήσουν
το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα

(www.opske.gr), υποβάλλοντας προτάσεις για τις
δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.
Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων έχει στον πυρήνα της λογικής
του τη διευκόλυνση του υποψήφιου επενδυτή και δι-
καιούχου. Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμ-
βο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύ-
σεων και ήσσονος σημασίας, καθώς και παρεμβά-
σεων των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων από τα
ευρωπαϊκά Ταμεία. Πρόκειται για προγράμματα,

δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς
ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το
στάδιο υποβολής προτάσεων έως και τον έλεγχο μα-
κροχρόνιων υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δι-
καιούχων. Το νέο σύστημα κρατικών ενισχύσεων εί-
ναι πολύ πιο σύγχρονο σε σχέση με το προηγούμενο,
καθώς εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες
δημοσίων δεδομένων (Taxis, ΕΡΓΑΝΗ, Γενικό Εμ-
πορικό Μητρώο κ.ά.).

ΕΣΠΑ: Άνοιξε ο δρόμος για 400.000 επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Διπλό δίχτυ προστασίας
σε οικονομία και κοινωνία

Επιδοτήσεις σε ρεύμα και τρόφιμα για να... μαζευτούν 
ακρίβεια και πληθωρισμός έως τις εκλογές
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πό τα πλέον αρμόδια χείλη
επιβεβαιώθηκε ότι η κυ-
βέρνηση θα διατηρήσει του-
λάχιστον για το αρχικά προ-

βλεπόμενο διάστημα, με την «option»
της παράτασης να παραμένει στο τρα-
πέζι, το υφιστάμενο μοντέλο επιδοτή-
σεων στους λογαριασμούς ρεύματος,
παρά τις περί του αντιθέτου συστάσεις
του πρόσφατου Eurogroup. Ο λόγος γί-
νεται για τις τελευταίες δηλώσεις του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ-

κούρα από το Νταβός
και του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα
κατά την προχθεσινή

παρουσίαση του νέου
Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα.

«Θα ακολουθήσουμε την πεπατημέ-
νη, την επιτυχημένη στρατηγική του
2022, σύμφωνα με την οποία ενισχύα-
με γενναία νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις -κυρίως νοικοκυριά- καλύπτον-
τας το σημαντικότερο ποσοστό της
επιβάρυνσης που είχαν το 2022, χωρίς
να έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό κό-
στος. Και γι’ αυτό επιτύχαμε, από ό,τι
φαίνεται, και ένα εξαιρετικό δημοσιο-
νομικό αποτέλεσμα», ανέφερε από το
Νταβός ο υπουργός Οικονομικών. 

Από την πλευρά του, ο Κώστας Σκρέ-
κας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση
δημοσιογράφων, διευκρίνισε ότι η Ελ-
λάδα δίνει κλιμακωτές και όχι οριζόν-
τιες επιδοτήσεις, τόσο ως προς το
ύψος της κατανάλωσης όσο και με βά-
ση τα εισοδήματα των νοικοκυριών.
Πάντως, άφησε ανοιχτό το θέμα, κα-
θώς, όπως είπε, «θα περιμένουμε να
δούμε πώς θα εξειδικευτεί η απόφαση
αυτή». Στο ερώτημα αν υπάρχει περί-
πτωση κάποια στιγμή να καταργηθούν

οι επιδοτήσεις, ο υπουργός απάντησε
ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν οι αντα-
γωνιστικές χρεώσεις των λογαρια-
σμών ρεύματος μειωθούν στα 15 με 16
λεπτά την κιλοβατώρα. 

Τι λένε οι Ευρωπαίοι 
Στην ουσία, οι Ευρωπαίοι θέλουν να

σταματήσουν οι οριζόντιες επιδοτή-
σεις που έχει βάλει σε μεγάλο βαθμό
και η Ελλάδα. Η Κομισιόν προτείνει
μία επιδότηση δύο σταδίων. Το πρώτο
στάδιο αφορά τους οικονομικά ευά-
λωτους, με χαμηλές καταναλώσεις,
για τους οποίους θα καλυφθεί το σύ-
νολο της αύξησης των τιμολογίων.

Το δεύτερο στάδιο αφορά τα μεσαία
και τα υψηλά εισοδήματα με μεσαίες
και υψηλές καταναλώσεις, για τα
οποία θα προβλέπεται κλιμακωτή επι-
δότηση, αλλά μόνο αν αποδεικνύουν
ότι μειώνουν την κατανάλωση. Με άλ-

λα λόγια, όσο μεγαλύτερη εξοικονό-
μηση προκύπτει από την κατανάλωση
των νοικοκυριών τόσο μεγαλύτερη θα
είναι και η επιδότηση των τιμολογίων.

Οι χρεώσεις Φεβρουαρίου
Αισιόδοξες τείνουν να είναι οι εκτι-

μήσεις παραγόντων της αγοράς για τις
ανταγωνιστικές χρεώσεις που θα
ισχύσουν τον Φεβρουάριο και σήμερα
(πιθανά αργά το βράδυ) καλούνται να
ανακοινώσουν οι εταιρείες προμήθει-
ας ρεύματος. 

Η μεγάλη πτώση των τιμών του ηλε-
κτρικού ρεύματος στη χονδρική αγορά
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που

ξεκίνησε μπαίνον-
τας στο δεύτερο δε-
καπενθήμερο του
Ιανουαρίου και η

συνεχιζόμενη υπο-
χώρηση του φυσικού

αερίου TTF δημιουργούν ευ-
νοϊκές συνθήκες για τη διαμόρφωση
φθηνότερων λογαριασμών ρεύματος. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ιδιώ-
τες πάροχοι αναμένεται να κινηθούν
σε ένα εύρος ανταγωνιστικών χρεώ-
σεων από 0,20 έως και 0,25 ευρώ ανά
κιλοβατώρα. Αυτά αναμένεται να είναι
και τα χαμηλότερα τιμολόγια της αγο-
ράς. Η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, δεν αναμένεται να κινηθεί σε αυ-
τά τα επίπεδα αλλά σαφώς σε πολύ
χαμηλότερα σε σχέση με εκείνα του
Ιανουαρίου. Πάντως οι ανταγωνιστι-
κές χρεώσεις της θα είναι «κλειδί» και
για τις επιδοτήσεις. 

Έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα υπεράκτια αι-
ολικά και αυστηρό «μέτρο» στα χερσαία αιολικά
πάρκα προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-
γεια και το Κλίμα, επιβεβαιώνοντας «διά της πλαγίας
οδού» ότι οι ποικίλες αντιδράσεις των τοπικών κοι-
νωνιών εναντίον της ανάπτυξης νέων αιολικών πάρ-
κων έπιασαν τόπο.

Τα νούμερα που περιλαμβάνει το αναθεωρημένο
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προ-
βλέπουν ιδιαίτερα φιλόδοξους ρυθμούς ανάπτυξης
των φωτοβολταϊκών σε όρους εγκατεστημένης
ισχύος, καθώς από τα 4,8 GW το 2022 τίθεται στόχος
για 14,1GW το 2030 και 34,5 GW το 2050.

Έτερος πυλώνας για την επίτευξη της μετάβασης

σε μια οικονομία ουδέτερη περιβαλλοντικά αποτε-
λούν τα υπεράκτια αιολικά, όπου ο αρχικός στόχος
για 2,7 GW εγκατεστημένης ισχύος το 2030 εκτο-
ξεύεται στα 17,3 GW το 2050, όπως αποτυπώνεται
στο παρακάτω διάγραμμα από την παρουσίαση του
υπουργείου Ενέργειας.

Στον αντίποδα κινούνται τα χερσαία αιολικά, γεγο-
νός που αποτυπώνει την εκτίμηση της Πολιτείας ότι
θα είναι περιορισμένη η ανάπτυξη νέων έργων στην
ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, το «draft» του
ΥΠΕΝ προβλέπει τα onshore αιολικά από 4,6 GW
που έκλεισαν το 2022 (στην πραγματικότητα έκλει-
σαν στα 5 GW) να αυξηθούν σε 7,1 GW το 2030 και σε
μόλις 10,5 GW το 2050. Πρόκειται για ρυθμό αύξη-

σης εγκατεστημένης ισχύος σημαντικά υποδεέστε-
ρο έναντι των δύο άλλων τεχνολογιών, φωτοβολταϊ-
κών και υπεράκτιων αιολικών.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, κατά την παρουσίαση του
ΕΣΕΚ σε δημοσιογράφους, οι πιο συντηρητικοί στόχοι
επέκτασης στα χερσαία αιολικά εδράζονται στο γεγο-
νός ότι οι διαθέσιμες περιοχές που μπορούν να φιλο-
ξενήσουν τέτοια έργα έχουν περιοριστεί. 

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ παραμένει η πρωτοβου-
λία «Απάτητα Βουνά» που εγκαινίασε προ μηνών το
ΥΠΕΝ και η οποία αφορά μια σειρά περιοχών όπου
απαγορεύεται η ανάπτυξη αιολικών πάρκων. 

Μιχάλης Μαστοράκης

«Πρόωρο τέλος» για τα χερσαία αιολικά πάρκα έπειτα από τις αντιδράσεις

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης

Καμία αλλαγή
στις επιδοτήσεις
για το ρεύμα

Και τη νέα χρονιά 
με το μοντέλο του 2022,
παρά τις συστάσεις 
του Eurogroup
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Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από κάθε τομέα που
σχετίζεται με την τουριστική βιομηχανία της χώρας
για τη σεζόν που -και φέτος- θα ξεκινήσει νω-
ρίς. Πράκτορες, τουριστικές επιχειρήσεις αλλά
και tour operators από το εξωτερικό, που
έχουν ως βασική αγορά τη χώρα μας, αναφέ-
ρουν πως διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό
τουριστικό ρεύμα.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί 56 απευθείας πτή-
σεις κάθε εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής και τον Καναδά προς τον Διε-
θνή Αερολιμένα Αθηνών, ενώ μέχρι την άνοιξη -και
μετά τις ζυμώσεις που γίνονται από το αρμόδιο
υπουργείο- θα έχουν προστεθεί και άλλες.Άλλωστε,

οι απευθείας πτήσεις της προηγούμενης σεζόν από
τις ΗΠΑ σταμάτησαν πριν από λίγες μέρες και για την

επόμενη σεζόν θα ξεκινήσουν στις 11 Μαρτίου,
γεγονός που αποδεικνύει πως το μεγάλο στοί-
χημα για να καταστεί το τουριστικό προϊόν της
χώρας βιώσιμο γίνεται πράξη.

Οι επιδόσεις της περιόδου Απριλίου -
Οκτωβρίου κατέγραψαν ρεκόρ, ενώ με μεγά-

λο ενδιαφέρον αναμένονται και τα στοιχεία του
Νοεμβρίου, καθώς η Αθήνα ήταν γεμάτη με
τουρίστες μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας αναπτύσσεται με γρή-
γορο ρυθμό, αναβαθμίζεται τουριστικά με τα νέα
5άστερα ξενοδοχεία στην Πλατεία Κάνιγγος, στη Μη-

τροπόλεως, στη Βούλα, στη Γλυφάδα αλλά και στο
Σούνιο.

«Αναβαθμίζονται οι γειτονιές πέριξ της Ομόνοιας
και της Πλατείας Καραϊσκάκη, που ήταν πολύ υπο-
βαθμισμένες, με έργα που δίνουν μια άλλη προοπτι-
κή στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας για το θέμα των τουριστικών
υποδομών μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Το υπουργείο Τουρισμού προχωρά σε έργα υποδο-
μής και ανάπτυξης με πόρους από το Εθνικό Ταμείο
Ανάκαμψης, προσδοκώντας να καταστεί η χώρα ga-
me changer τα επόμενα χρόνια με συστηματική ποι-
οτική αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών που σχετί-
ζονται με τον τουρισμό.

Ισχυρό και φέτος το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου

Τ
ο υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης ανακοίνωσε την
έναρξη υλοποίησης του ευ-
ρωπαϊκού συγχρηματοδο-

τούμενου έργου HellasQCI. Με τον
τρόπο αυτόν η χώρα συμμετέχει στην
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς
Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας
EuroQCI με στόχο την ανάπτυξη μιας
ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαν-
τικών υποδομών (Quantum Communi-
cation Infrastructure - QCI).

Πρόκειται για ένα έργο που θα συμ-
βάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας
των ευαίσθητων δεδομένων και των
κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και
ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Ενισχυμένη προστασία
Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενι-

σχύσουν την προστασία των κυβερνητι-
κών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις
δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, κα-
θώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδο-
μές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα
έναν από τους βασικούς πυλώνες της
νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας
της ΕΕ για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που
απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα
ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστη-
μονικές και τεχνολογικές ικανότητες
στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντι-
κές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρω-
παϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την αν-
ταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό το-
μέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολο-
γίες που θα αναπτυχθούν από το Hella-
sQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχου-
σες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή
υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλει-
διών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαι-
ρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογρά-
φησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπε-
δα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση
ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις

κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρα-
κάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανα-
κοινώνουμε την έναρξη του έργου Hel-
lasQCI, που συντονίζει και υλοποιεί το

ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα
δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση συνολικά όσο και σε κάθε
κράτος-μέλος ξεχωριστά να αναβαθμί-
σουν τις υποδομές τους στον τομέα της
Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που
οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνο-
ασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι ση-
μαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους
εταίρους μας στην πρωτοπορία των
εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για
την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

«Τεχνικά άρτια»
Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων Αθανά-
σιος Στάβερης δήλωσε: «Το Hella-
sQCI, η ελληνική πρόταση για την
ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντι-
κών υποδομών, στην οποία συμμετέ-
χουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε
και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα
αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του
δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα
κράτη-μέλη της ΕΕ ως μέρος της
Πρωτοβουλίας EuroQCI».

Ο CEO του Εθνικού Δικτύου Υποδο-
μών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ
ΑΕ - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπου-
λος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή
που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ
τον συντονισμό του έργου HellasQCI,
της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επι-
κοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλο-
ποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα
του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την
ασφάλεια των δικτυακών επικοινω-
νιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο».

«Θωρακίζεται» η κυβερνοασφάλεια

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την έναρξη 
του έργου για την αναβάθμιση της ασφάλειας ευαίσθητων

δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο 
του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας 



Τ
ρεις προϋποθέσεις και
οκτώ κινήσεις οδηγούν
στην κατοχύρωση του μπό-
νους των 300 ευρώ στους

μη επιδοτούμενους ανέργους που
παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας
πάνω από 12 μήνες. Η σχετική πλατ-
φόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε
χθες, σε εφαρμογή του νόμου
«Δουλειές Ξανά» του υπουργείου
Εργασίας, και αφορά όσους:

ΑΑ. Έχουν συμπληρώσει συνεχό-
μενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω
των 5 ετών και κατόπιν καταρτί-
σουν Ψηφιακό ΑΣΔ (Ατομικό Σχέ-
διο Δράσης).

Β. Έχουν εισόδημα έως 16.000
ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ
για έγγαμους προσαυξανόμενο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή
27.000 ευρώ για μονογονεϊκή οι-
κογένεια προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Γ. Είναι μακροχρόνια άνεργοι πά-
νω από 5 έτη και θα καταρτίσουν
Ψηφιακό ΑΣΔ. Θα μπορούν να ει-
σέλθουν στην πλατφόρμα και να
καταχωρίσουν τον αριθμό ΙΒΑΝ
του τραπεζικού τους λογαριασμού. 

Εφόσον πληρούνται οι προανα-
φερόμενες προϋποθέσεις, τότε τί-

θεται σε εφαρμογή η διαδικασία
για την καταβολή της παροχής, η
οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1Οι δυνητικά δικαιούχοι ει-
σέρχονται στην πλατφόρμα

με τους κωδικούς TaxisNet στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://
www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kaiasphalise/anergia/ephapax-
khrematike-parokhe-gia-aner-
gous. 

2 Καταχωρίζουν ή επικαιρο-
ποιούν τα στοιχεία τραπεζι-

κού λογαριασμού (IBAN) για την
καταβολή της παροχής, καθώς και
την οικογενειακή τους κατάσταση.

3 Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρω-
ση των προϋποθέσεων αυ-

τεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και
Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω
διασταύρωσης με τα στοιχεία αρ-
μόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ).

4 Η καταβολή της παροχής γί-
νεται αυτόματα στους λογα-

ριασμούς των δικαιούχων.

5 Όσοι άνεργοι έχουν ήδη κα-
ταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να το

μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ.
Συγκεκριμένα, θα εισέρχονται με
κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονι-

κές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥ-
ΠΑ και θα επιβεβαιώνουν ή επικαι-
ροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ,
ώστε να μετατραπεί αυτόματα σε
Ψηφιακό ΑΣΔ.

6 Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη
καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να

κλείσουν ραντεβού με εργασιακό
σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιο-
χής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης
(MyDYPAlive) είτε διά ζώσης. 

7 Για να κλείσουν ραντεβού
μέσω τηλεδιάσκεψης, οι

άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν
την ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/poli-
tes-kai-kathemerinoteta/ex-apo-
staseos-exuperetese-politon/
exuperetese-me-telediaskepse-
apo-ton-organismo-apaskhole-
ses-ergatikou-dunamikou-oaed. 

8 Για να κλείσουν ραντεβού
διά ζώσης, οι άνεργοι θα

πρέπει είτε να στείλουν μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email)
στο ΚΠΑ2 είτε να τηλεφωνήσουν
στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555
του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφε-
ρόμενοι, προκειμένου να βρουν το
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης που
ανήκουν με βάση την κατοικία τους κα-
θώς και το αντίστοιχο email, πρέπει να
επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://www.dypa.gov.gr/poy-
aniko. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποιους αξιωματούχους είδε 
ο Σταϊκούρας στο Νταβός
και τι του είπαν

Σημαντικές επαφές με αξιωματούχους
ξένων χωρών και στελέχη πολυεθνικών κο-
λοσσών είχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ του Νταβός της Ελβετίας ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο
οποίος εισέπραξε τα εύσημα για τις ισχυρές
αντοχές και τις θετικές προοπτικές της ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με
υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων επιχειρήσε-
ων, όπως είναι οι Visa, Cisco, JTI και ΔΕΣΦΑ,
ενώ παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό
δίκτυο CNBC, υπογραμμίζοντας την εξαιρετι-
κή πορεία της οικονομίας το 2022 και ειδικό-
τερα το ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων και εξα-
γωγών. Ο κ. Σταϊκούρας επιβεβαίωσε το έντο-
νο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, εισπράττον-
τας επαινετικά σχόλια διεθνών επενδυτών για
την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οι-
κονομικής πολιτικής. Ο υπουργός επισήμανε
ότι φέτος η ελληνική οικονομία θα παρουσιά-
σει τρεις φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊ-
κό μέσο όρο ανάπτυξη. Υπογράμμισε ακόμα
τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών με-
γεθών, τη δραστική μείωση του χρέους ως
ποσοστού του ΑΕΠ, κατά 50% την τελευταία
τριετία, και τις χαμηλές ετήσιες χρηματοδοτι-
κές ανάγκες της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών
είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Οι-
κονομικών της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ
αλ-Τζαχάαντ, με τον οποίο συζήτησαν διμερή
ζητήματα, ενώ ο Άραβας αξιωματούχος προ-
σκάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί τη
Σαουδική Αραβία τον επόμενο μήνα, προκει-
μένου να συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο
για τη φορολογική πολιτική και την αντιμετώ-
πιση της φοροδιαφυγής. Τέλος, ο κ. Σταϊκού-
ρας μίλησε στο περίπτερο του Greek House
Davos, με θέμα «Οικονομική πολιτική σε πε-
ριόδους πολυεπίπεδων κρίσεων», όπου πα-
ρουσίασε τους πυλώνες της κυβερνητικής
πολιτικής στο πεδίο της οικονομίας, προκει-
μένου η Ελλάδα να κινηθεί σε τροχιά ανάπτυ-
ξης και τη φετινή χρονιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ25
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα
- Πώς θα πάρουν 
το βοήθημα οι μη 
επιδοτούμενοι 

μακροχρόνια άνεργοι 

Τα 3+8 «κλειδιά» 
του «300αριού»
σε ανέργους



Η Intrakat ανέλαβε την υλοποίηση πιλοτι-
κού έργου για την εσωτερική ραδιοκάλυψη
των σταθμών και των σηράγγων στο τμήμα της
γραμμής 2 του μετρό, από τον Άγιο Δημήτριο
έως και το Ελληνικό, για λογαριασμό όλων των
τηλεπικοινωνιακών παρόχων και την πλήρη
κάλυψη σήματος κινητής τηλεφωνίας 5G τό-
σο στους σταθμούς όσο και στους συρμούς με
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο
έργο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχονται στο επιβατικό
κοινό της πρωτεύουσας, διευκολύνοντας τις
επικοινωνίες αλλά και την πρόσβαση των επι-
βατών στον ψηφιακό κόσμο κατά τη διάρκεια
των μετακινήσεων.
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Ο
ι συνεχιζόμενες τοποθετή-
σεις από ξένους και εγχώ-
ριους επενδυτές οδηγούν

σε πολυετή υψηλά τον Γενικό Δεί-
κτη. Πλέον το επόμενο στοίχημα εί-
ναι το timing της υπέρβασης των
1.000 μονάδων, αν δηλαδή αυτό θα
συμβεί άμεσα ή θα υπάρξει μία διορ-
θωτική κίνηση και στη συνέχεια θα
επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος. 

Ως ιδιαίτερα θετικό χαρακτηρί-
ζουν οι αναλυτές το γεγονός της ση-
μαντικής αύξησης της συναλλακτι-
κής δραστηριότητας, κάτι που κατα-
δεικνύει πως μπαίνει «φρέσκο»
χρήμα στο ΧΑ. Τεχνικά ο Γενικός
Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγο-
ραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται
με επιστροφή χαμηλότερα των 902
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα

υψηλότερα των 902, των 931 - 937
και ακόμη καλύτερα υψηλότερα των
973 μονάδων, δεν μπορεί να απο-
κλειστεί κίνηση προς τις 1.035 και
1.048 μονάδες. Η επόμενη στήριξη,
χαμηλότερα των 902, στις 893, 884 -

871 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών). Το ημερήσιο αγορα-
στικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης, που
ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλό-
τερα των 2.187 μονάδων.

Έναρξη συστήματος S/4HANA
του Ομίλου Μotor Oil

Μετά την επιτυχή ψηφιοποίηση των δια-
δικασιών υγείας και ασφάλειας του διυλι-
στηρίου, καθώς και την υιοθέτηση λύσεων
τεχνητής νοημοσύνης για τους εξοπλι-
σμούς του διυλιστηρίου, η Motor Oil ολο-
κλήρωσε τη μετάβασή της στην πλατφόρμα
SAP S/4HANA με την έναρξη της παραγω-
γικής λειτουργίας του νέου συστήματος
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων της
εταιρείας. Το νέο σύστημα S/4HANA καλύ-
πτει ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρησιακών
λειτουργιών, που περιλαμβάνει οικονομι-
κές εφαρμογές, εφαρμογές για την κάλυψη
των διαδικασιών εφοδιασμού και εμπο-
ρίας, καθώς και εφαρμογές παραγωγής,
ποιοτικού ελέγχου, συντήρησης και παρα-
κολούθησης έργων.

Εγκαινιάστηκε το Aegean Neorion
Innovation Center στη Σύρο

Εγκαινιάστηκε το Aegean Neorion Inno-
vation Center (ANIC), που στεγάζεται σε ει-
δικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις στην
Ερμούπολη της Σύρου και αποτελεί πρωτο-
βουλία του Ομίλου ONEX και της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου ως ιδρυτών και της Cisco
ως τεχνολογικού παρόχου, της Cosmote ως
στρατηγικού συνεργάτη και του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου ως εκπαιδευτικού εταίρου. Το
ANIC είναι ένα δυναμικό, σύγχρονο οικο-
σύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας στην
καρδιά του Νοτίου Αιγαίου, ικανό να ανα-
δειχτεί σε σημαντική κοιτίδα τεχνολογικών
λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Alpha Bank: Μετακομίσεις 
για στελέχη και διοίκηση

Εξάμηνο μετακομίσεων θα είναι το προ-
σεχές για την Alpha Bank, με τη διοίκηση
και το προσωπικό της τράπεζας να είναι σε
διαρκείς μετακινήσεις. Ο λόγος είναι η ανα-
καίνιση του κεντρικού κτιρίου του πιστωτι-
κού ιδρύματος, που θα διαρκέσει ένα εξά-
μηνο. Για τον λόγο αυτόν το προσωπικό της
τράπεζας μετακομίζει προσωρινά σε γρα-
φεία στην πλατεία Κοτζιά και στην Αιόλου
και θα επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία
της τράπεζας στην οδό Σταδίου προς τα μέ-
σα του καλοκαιριού. Στο μεταβατικό αυτό
διάστημα μεγάλο μέρος του προσωπικού
θα εργάζεται με τηλεργασία.

Η ΕΤΕπ στηρίζει τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος
230MWp προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να στηριχ-
θούν οι προσπάθειες δίκαιης μετάβασης στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η ΕΤΕπ παρέχει
χρηματοδότηση ύψους €28,5 εκατ. για εταιρείες
του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο οποίος αποτελεί
τον βραχίονα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του
Ομίλου ΔΕΗ. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα ανέλ-
θει έως το μέγιστο ποσό των €35 εκατ. τους επό-
μενους μήνες. Η νέα χρηματοδότηση θα στηρίξει
την κατασκευή τριών συνολικά φωτοβολταϊκών
πάρκων. Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύη-
ση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του
Ταμείου InvestEU.

Κατακτά νέες κορυφές το Χρηματιστήριο

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Χρηματοδότηση ΕΤΕπ για τρία φωτοβολταϊκά πάρκα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intrakat: Πιλοτικό έργο για σήμα κινητής στη γραμμή 2 του μετρό
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Top Employer για 5η συνεχή
χρονιά η L’Oréal Hellas

Διακοπή συνεργασιών 
για τον Οίκο Σπύρου

Συνεργασία Euromedica - 
Alfa Life για παροχή 
υπηρεσιών υγείας

O Όμιλος Euromedica προχώρησε σε συνερ-
γασία με την ιατρική εταιρεία Alfa Life, πάροχο
υγείας των πολυϊατρείων του Συλλόγου Προσω-
πικού της Alpha Bank ΑΛΦΑ. Η συνεργασία με τη
Euromedica αφορά τόσο την πρωτοβάθμια όσο
και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και προ-
βλέπει την εξυπηρέτηση των μελών της Alfa Life
από το σύνολο των διαγνωστικών κέντρων και
κλινικών του Ομίλου Euromedica σε όλη την Ελ-
λάδα. Η Alfa Life επέλεξε τη Euromedica ως έναν
αξιόπιστο και καινοτόμο πάροχο υγείας, στο
πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της για την πα-
ροχή καλύψεων για το σύνολο των μελών της, με
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Μέσω της συνερ-
γασίας η Alfa Life διευρύνει τον αριθμό των δια-
γνωστικών κέντρων, στα οποία μπορούν να απευ-
θύνονται τα μέλη της, ακόμη και σε περιοχές
εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς ο Όμι-
λος Euromedica δραστηριοποιείται επίσης στην
Κρήτη, τη Ρόδο, την Κοζάνη, τη Λάρισα, την Κατε-
ρίνη και την Αλεξανδρούπολη.

Frigoglass: Κάλυψη 
ομολογιακού 10 εκατ. ευρώ

Σε συνέχεια της από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανα-
κοίνωσης, η Frigoglass ΑΒΕΕ (η Frigοglass και
μαζί με τις θυγατρικές της ο Όμιλος) ανακοίνωσε
ότι συνήφθη με επιτυχία μια συμφωνία κάλυψης
για την έκδοση Ομολογιών Προνομιακής Εξασφά-
λισης Σταθερού Επιτοκίου με ημερομηνία λήξης
το 2023 συνολικού ποσού €10 εκατ. μεταξύ της
Frigοglass, της Frigοglass Finance BV και Fri-
goinvest Holdings BV των Εγγυητριών (ως εκεί
ορίζονται) και των προσώπων που αναφέρονται
στην εν λόγω συμφωνία ότι θα τις καλύψουν, τα
οποία είναι μέλη μιας επιτροπής αποτελούμενης
από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφά-
λισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025 (οι «Ομο-
λογίες Λήξεως 2025») που έχουν εκδοθεί από τη
Frigοglass Finance BV, και αποτελούν το 58,1%
του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξε-
ως 2025 (η εν λόγω επιτροπή, εφεξής η Επιτροπή
Ομολογιούχων) ή συνδεδεμένα με αυτά μέρη.

Παπουτσάνης: 
Αύξηση τζίρου 29% 
στα 70,8 εκατ. το 2022

Βουλγαρική ΙΚΕ απέκτησε 
το 50% των Μύλων Αλλατίνη

Σε ΙΚΕ που ανήκει σε εταιρεία που εδρεύει στη
Βουλγαρία πέρασε έναντι τιμήματος άνω των 4 εκατ.
ευρώ το 50% του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος
των Μύλων Αλλατίνη στα ανατολικά της Θεσσαλονί-
κης. Το συγκεκριμένο μερίδιο κατακυρώθηκε στη
βουλγαρική εταιρεία έπειτα από τον ανοιχτό πλειοδο-
τικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε, στον οποίο
συμμετείχε και ο Όμιλος Φάις, κάτοχος του υπόλοι-
που 50% του εμβληματικού ακινήτου στην περιοχή της
Σοφούλη, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης. Η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού,
στον οποίο η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί σε 3,2 εκατ.
ευρώ, άρχισε στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε ώρες
αργότερα, καθώς οι δύο συμμετέχοντες έκαναν αλλε-
πάλληλες προσφορές.

Η L’Oréal Hellas αναγνωρίζεται ως Top Em-
ployer στην Ελλάδα για 5η συνεχόμενη χρονιά.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πιστοποί-
ηση του Top Employer αποδεικνύει την αφο-
σίωση της εταιρείας σε έναν καλύτερο εργα-
σιακό κόσμο μέσα από μια σειρά πρακτικών
που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το πρό-
γραμμα του Ινστιτούτου Top Employers πιστο-
ποιεί οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή και τα
αποτελέσματα της Έρευνας Άριστων Πρακτι-
κών Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η έρευνα
καλύπτει έξι τομείς ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού που αποτελούνται από 20 θέματα,
όπως η Ανθρωποκεντρική Στρατηγική, το Εργα-
σιακό Περιβάλλον, η Απόκτηση Ταλέντων, η Εκ-
παίδευση, η Διαφορετικότητα και η Συμπερίλη-
ψη, η Ευημερία και άλλα.

Η εταιρεία Αγροτικός
Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ
γνωστοποίησε στο
επενδυτικό κοινό ότι
στις 6 Ιανουαρίου η
εταιρεία διέκοψε τη
συνεργασία της με τον
Λεωνίδα Βρυωνίδη, ο
οποίος τελούσε καθή-
κοντα οικονομικού διευθυντή. Η εταιρεία θα
προβεί σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέρ-
γειες για την πλήρωση της θέσης του οικονομι-
κού διευθυντή και θα ενημερώσει το επενδυτικό
κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της. Παράλληλα, η
εταιρεία γνωστοποίησε ότι στις 5 Ιανουαρίου η
εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία της με τον Πα-
ράβαλο Μιχαήλ, ο οποίος τελούσε καθήκοντα
εσωτερικού ελεγκτή. Η εταιρεία θα προβεί σε
όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για
την πλήρωση της θέσης του εσωτερικού ελεγκτή
και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεό-
τερη ανακοίνωσή της.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η
Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ισχυρή ανά-
πτυξη για το 2022. Συγκεκριμένα, ο κύκλος ερ-
γασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 29%, με τις

πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 70,8 εκατ. ευρώ
έναντι 54,8 εκατ. ευρώ το 2021. Η αξία των εξαγωγών
για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 46,4 εκατ. ευρώ έναντι
34 εκατ. ευρώ το 2021 και αντιπροσωπεύει το 66% του
συνολικού κύκλου εργασιών, παρουσιάζοντας ανά-
πτυξη κατά 36%. Η σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο ερ-
γασιών αποδίδεται από την εταιρεία στη θετική πορεία
που σημείωσαν και οι τέσσερις κατηγορίες προϊόντων
στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Συγκεκριμέ-
να, διπλάσιες πωλήσεις επιτεύχθηκαν στα ξενοδοχει-
ακά προϊόντα, χάρη στην επανεκκίνηση της τουριστι-
κής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ σημαν-
τική ενίσχυση παρουσίασαν και οι πωλήσεις των ειδι-
κών σαπωνομαζών. Ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσε-
ων επώνυμων προϊόντων και παραγωγών για τρίτους
σε Ελλάδα και εξωτερικό ήταν επίσης θετικός.
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ΠΑΟΚ με αντεπίθεση διαρκείας
στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε 2-
0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα
στο πρώτο ματς των προημιτελι-

κών του Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε ση-
μαντικό προβάδισμα για να παίξει στον...
τελικό. Και πώς είναι σίγουρο ότι θα περά-
σει τον Παναθηναϊκό; 

Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός
βαδίζει το «πράσινο μίλι» της δικής
του ταινίας. Πρόσθεσε ένα ακόμη
αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς και
μια ακόμη αρνητική εμφάνιση,
έπειτα από εκείνες με τον ΟΦΗ, τον
Ιωνικό, τον Λεβαδειακό και τον ΠΑΣ,
έστω και αν νίκησε στα δύο τελευ-
ταία. Αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπί-
σει στον ημιτελικό τον νικητή των αγώνων

Λαμία - Απόλλων Παραλιμνίου. Οπότε είναι
σαν να πατάει με το ένα πόδι στο Πανθεσ-

σαλικό. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις κατα-
κτήσεις Κυπέλλου τα τελευταία έξι
χρόνια και τον χαμένο τελικό πέρυσι
κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-0 με
πέναλτι του Αϊτόρ).

Στο ντεμπούτο του με τον «δικέ-
φαλο του Βορρά» ο διεθνής Βραζι-
λιάνος άσος Τάισον σκόραρε στη
δεύτερη επαφή του με την μπάλα. Το

πρώτο γκολ ο Μπράντον Τόμας με την ευ-
γενική προσφορά του Βαγιαννίδη σε λά-

θος γύρισμα στον τερματοφύλακα Λοντίγ-
κιν. Την προσεχή Κυριακή οι δύο αντίπαλοι
θα αναμετρηθούν στη Λεωφόρο για το
πρωτάθλημα και την Τετάρτη θα παίξουν
τη ρεβάνς.

Στο «Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός με
σχεδόν όλους τους αναπληρωματικούς νί-
κησε με το ίδιο σκορ τον Άρη (1-0), όπως
και στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυ-
ριακή. Αυτήν τη φορά το γκολ πέτυχε ο
Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Πορτογάλος διαιτητής
Μαρτίνες ακύρωσε κανονικό γκολ της
ομάδας της Θεσσαλονίκης και το παραδέ-

χτηκε. Ο Άρης είχε και δοκάρι με τον Γκρέι,
η πρόκριση φυσικά παραμένει ανοικτή. Ο
νικητής αυτού του ζευγαριού θα βρει
μπροστά του την ΑΕΚ στον ημιτελικό της
διοργάνωσης.

Η οποία Ένωση, αφού είχε ένα χαμένο
ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο
δεύτερο… σοβάρεψε και πέτυχε τρία γκολ
με τους Μάνταλο, Λιβάι Γκαρσία και Πινέ-
δα. Στο Παραλίμνι των Σερρών ο Απόλλων,
μοναδικός εκπρόσωπος της Γ’ Εθνικής
στον προημιτελικό, έπαιξε και έχασε 2-1
από τη Λαμία. Προηγήθηκαν οι φιλοξε-
νούμενοι με τον Τσανδάρη, ισοφάρισε ο
Ελέζι και ο Τσιλούλης με πέναλτι έγραψε
το τελικό 1-2. Ωραία εμπειρία για τον
Απόλλωνα, ωραίο το ταξίδι στις Σέρρες για
τους Λαμιώτες. Οι επαναληπτικοί την προ-
σεχή Τετάρτη. 

Ο «δικέφαλος του Βορρά» 2-0 τους «πράσινους» στον πρώτο
ημιτελικό του Κυπέλλου, Ολυμπιακός - Άρης 1-0, 

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 3-0, Απόλλων Παραλιμνίου - Λαμία 1-2

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Ο ΠΑΟΚ 
τελικό, ο ΠΑΟ... 

πράσινο μίλι



Τ
α νέα ήθη που επεξεργάζεται η
FIFA για τη διαιτησία θα εφαρ-
μόζονται και υπό τύπον... διά-

λεξης κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Το παιχνίδι θα σταματάει κανονικά, αν
προκύψει περίπτωση χρήσης VAR, ο
διαιτητής θα βλέπει την επίμαχη φάση
και μετά, μέσω ενός ηλεκτρονικού συ-
στήματος, θα εξηγεί στους θεατές και
τους τηλεθεατές γιατί πήρε τη συγκε-
κριμένη απόφαση. Που σημαίνει τη
χρονική παράταση επανέναρξης του
αγώνα. Ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ
του διαιτητή και του VARista θα παρα-
μείνουν ιδιωτικές.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί
στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
στο Μαρόκο τον επόμενο μήνα. Η

Premier League ωστόσο είναι έτοι-
μη να το υιοθετήσει. Τι θα συμβεί
στην Ελλάδα; Οι διαιτητές, Έλληνες
και ξένοι, θα αναλύουν γιατί σφύρι-
ξαν και ο κόσμος θα τρέχει το βράδυ

στην τηλεόραση, αφού έχει κάνει
συμφωνία με τον... εαυτό του, για να
ακούσει τους τηλεκριτικούς Βαρού-
χα, Κουτσιαύτη και Σπάθα. Ή όποιον
από τους τρεις τον βολεύει. 

VAR: Συνομιλία διαιτητών με θεατές! Τα ρεκόρ του Οδυσσέα
Βλαχοδήμου

Τις 200 συμμετοχές κάτω από τα δοκάρια της
Μπενφίκα συμπλήρωσε ο διεθνής Έλληνας
γκολκίπερ Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ισοφαρίζον-
τας το ρεκόρ του Βέλγου Μισέλ Πρεντόμ την πε-
ρίοδο 1994-1999. Πρώτος στη σχετική λίστα, ο
θρύλος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου Μα-
νουέλ Μπέντο με 465. Ο Βλαχοδήμος έχει δεχτεί
συνολικά 199 γκολ, ενώ έχει κρατήσει ανέπαφη
την εστία του σε 80 αγώνες, ήτοι στο 40% των
συμμετοχών του με τους «Αετούς».

Μόνος του εναντίον όλων

Το νέο αφεντικό της Τσέλσι, ο Αμερικανός Τοντ
Μπόελι, έχει ξοδέψει μέχρι τώρα στη χειμερινή
μεταγραφική σεζόν 170 εκατ. ευρώ για μεταγρα-
φές. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία έχουν
δαπανήσει όλες μαζί 53 εκατ. ευρώ! Το πιο τραν-
ταχτό όνομα που απέκτησε είναι ο Πορτογάλος
Ζοάο Φέλιξ από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 60
εκατ. ευρώ. 

Μπαπέ: Δεν αντέχει τον Μέσι
και πάει Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν αντέχει την παρουσία του
παγκόσμιου πρωταθλητή Λιονέλ Μέσι στην Παρί
Σεν Ζερμέν και ζήτησε να φύγει από τη γαλλική
ομάδα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε μάθει να κάνει
κουμάντο σε όλα, αλλά τώρα ο Μέσι γύρισε ως
παγκόσμιος πρωταθλητής. Το καλοκαίρι του
2021 τον είχε πείσει να παραμείνει στην Παρί ο
ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας
Εμανουέλ Μακρόν.

Σε δημοπρασία 
η μπάλα του 0-1

Έξυπνο. Στον τελικό του ιταλικού Σούπερ Καπ
Μίλαν - Ίντερ 0-3 η μπάλα με την οποία έγινε το
0-1 από τον Ντιμάρκο αποσύρθηκε. Την πήρε ο
διαιτητής και την έβαλε σε ένα βάθρο και την κά-
λυψε με γυάλινο περίβλημα. Η μπάλα αυτή θα
βγει σε δημοπρασία. Είναι μια εμπορική συμφω-
νία των ιταλικών ομάδων με τη socios.com, που
ασχολείται με δημοπρασίες σε όλο τον κόσμο.

ΠΑΕ Άρης: «Μπένετ, παραιτήσου»
Επίθεση στον Άγγλο αρχιδιαιτητή Στιβ Μπένετ για τη διαιτησία του

Πορτογάλου Μαρτίνες, ο οποίος σφύριξε τον αγώνα Κυπέλλου με

τον Ολυμπιακό, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο Άρης. Αναφέρει

-σωστά- ότι κακώς ακυρώθηκε γκολ της ομάδας του και κακώς

δεν αποβλήθηκε ο Βρουσάι με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 24’. Και

καταλήγει η ανακοίνωση: « Έχετε μόνο μία επιλογή πια, κύριε

Μπένετ. Ξέρετε εσείς...». Να παραιτηθεί δηλαδή.

Έμειναν άναυδοι μόλις αντίκρισαν τη διαθήκη του «βασιλιά» Πελέ, ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή στα 82 του χρόνια πριν από περίπου δέκα μέρες. Μέρος της περιουσίας του 
Το αφήνει στη Σάντρα Ρετζίνα, που έφυγε από τη ζωή πριν από 16 χρόνια, χτυπημένη
και αυτή από τον καρκίνο. Η Σάντρα είναι «προϊόν» έρωτα του Πελέ με την καθαρίστρια του
πατέρα του. Παρότι έγιναν εξετάσεις DNA, δεν την αναγνώρισε ποτέ.

SPORTS
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Έκπληξη
με τη διαθήκη

του Πελέ



Ο
διεθνούς φήμης Έλληνας σούπερ
σταρ της κλασικής μουσικής Λεωνί-
δας Καβάκος επιστρέφει στη σκηνή
με μια σημαντική καλλιτεχνική πρω-

τοβουλία. Ο καταξιωμένος βιολονίστας «ανοί-
γει» τον δρόμο στη νεότερη γενιά ταλαντούχων
καλλιτεχνών, συμπράττοντας μουσικά με μια
επιλεγμένη ομάδα εξαιρετικών σολίστ που δου-
λεύουν συχνά μαζί και έχουν ήδη αναπτύξει
στενή καλλιτεχνική σχέση.

Οι προσκεκλημένοι του -Αλέξανδρος Σακαρέλ-
λος (βιολί), Ηλίας Λιβιεράτος (βιόλα), Τιμόθεος
Γαβριηλίδης-Πέτριν (βιολοντσέλο) και Βασίλης
Βαρβαρέσος (πιάνο)- θα συστηθούν για πρώτη
φορά στο αθηναϊκό κοινό από τον κορυφαίο διευ-
θυντή ορχήστρας στη σκηνή του Μεγάρου Μουσι-
κής στις 12 και 14 Φεβρουαρίου.

Στα δύο σπουδαία κονσέρτα μουσικής δωματί-
ου περιλαμβάνεται ένα απαιτητικό ρεπερτόριο
που φέρνει σε πρώτο πλάνο τις σπάνιες εκλεκτι-

κές συγγένειες ανάμεσα σε όργανα και εκτελε-
στές, φιλοδοξώντας να φωτίσουν τις διαφορετι-
κές πλευρές και να αναδείξουν το εύρος του.

Το ταξίδι αρχίζει με τρία διαδοχικά ντούο για
βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και πιάνο στη ζεστή
ακουστική της Αίθουσας «Δημήτρης Μητρόπου-
λος», όπου τα διαφορετικά ηχοχρώματα ανάμεσα
στους τέσσερις ερμηνευτές προβάλλονται με τον
καλύτερο τρόπο.

Την πρώτη βραδιά (12/2 στις 6 μμ) θα ακου-
στούν: η σονάτα για βιόλα και πιάνο της Ρεμπέκκα
Κλαρκ, η ιταλική σουίτα για βιολοντσέλο και πιάνο
του Ίγκορ Στραβίνσκι σε μεταγραφή Γκρέγκορ
Πιατιγκόρσκι, η σονάτα για βιολί και πιάνο του
Μoρίς Ραβέλ και το κουαρτέτο με πιάνο αρ. 2 σε μι
ύφεση μείζονα του Αντονίν Ντβόρζακ.

Το πρόγραμμα της δεύτερης βραδιάς (14/2
στις 8.30 μμ) περιλαμβάνει δύο έργα-ορόσημα
του Ρομαντισμού, τα εμβληματικά κουιντέτα
για έγχορδα και πιάνο του Ρόμπερτ Σούμαν και

του Γιοχάνες Μπραμς.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη

Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» και ο κύκλος
θα κλείσει επιβλητικά με όλους τους σολίστ στη
σκηνή.

Παίζει με το βιολί «Willemotte»
A. Stradivarius του 1734

Τα τελευταία εννέα χρόνια ο Λεωνίδας Καβά-
κος επιμελείται το ετήσιο σεμινάριο βιολιού και
μουσικής δωματίου στην Αθήνα, υπό την Αιγίδα
της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο προσελκύει βιο-
λονίστες και σύνολα από όλο τον κόσμο και αντα-
νακλά τη βαθιά δέσμευσή του στη μεταλαμπάδευ-
ση της μουσικής γνώσης και των παραδόσεων.

Μέρος αυτής της παράδοσης είναι και η τέχνη
της κατασκευής βιολιών και δοξαριών, την
οποία ο Λεωνίδας Καβάκος θεωρεί ως ένα με-
γάλο μυστήριο και μέχρι σήμερα ένα επτα-
σφράγιστο μυστικό.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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«Kavakos & Friends» στο Μέγαρο 



Λίγο πριν αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο με
τους Survivors, ο Γιώργος Λιανός έκανε ένα πέ-
ρασμα από το νέο βιντεοκλίπ του Βαγγέλη Πρώι-
μου για το κομμάτι «Πρέπει να τελειώσεις». Τους
δύο τραγουδιστές ενώνει μια μακρά φιλία, που
ξεκίνησε στο «Fame Story 3», όπου συμμετείχαν
μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Πέτρο
Πυλαρινό (Alcatrash). Ο Βαγγέλης Πρώιμος τα
τελευταία χρόνια διαμένει στην Κύπρο κάνοντας
θραύση στα νυχτερινά μαγαζιά, ενώ το ολοκαί-
νουργιο τραγούδι γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία.

Πρωταγωνιστής 
σε βιντεοκλίπ

Ολοκαίνουργιο 
«Τμήμα Ηθών»

Ο Μανούσος Μανουσάκης επιστρέφει στον τόπο
του εγκλήματος! Μετά την ολοκλήρωση της
ιστορικής σειράς «Κόκκινο Ποτάμι» στο Open, ο
σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών θα ασχολη-
θεί με το σίκουελ του αστυνομικού σίριαλ «Τμή-
μα Ηθών», που επιστρέφει και επισήμως. Το
πρότζεκτ, που έκανε θραύση στο τηλεοπτικό
κοινό τη δεκαετία του ’90, προορίζεται για τον
ΑΝΤ1, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ποιοι θα ανα-
λάβουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ωστόσο
ο δημιουργός αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα θα
ξεκινήσουν τον Ιούνιο.

Οικογενειακή εξόρμηση στη
Βαρκελώνη για τη Δέσποινα
Καμπούρη! Η συνεργάτιδα της
Δανάης Μπάρκα στο πρωινό
του Mega είχε γενέθλια και τα
γιόρτασε στην ισπανική πόλη,
με τις κορούλες της ενθουσια-
σμένες να χοροπηδούν από
χαρά στους δρόμους της κατα-
λανικής πρωτεύουσας. Η δη-
μοσιογράφος δέχτηκε δεκά-
δες ευχές στο Instagram από
φίλους και συναδέλφους, ευ-
χαριστώντας τους συγκινημέ-
νη για τα γλυκά λόγια.

Ταξιδάκι-εξπρές
στην Ισπανία!

Με λευκή στολή πολεμικών τεχνών πόζα-
ρε ο Ησαΐας Ματιάμπα με τον γιο του. Ο
5χρονος Ηρακλής και ο διάσημος μπαμπάς
του ξεκίνησαν μαθήματα «Soo Bahk Do»
για αυτοάμυνα και πειθαρχία, τέχνη που
διδάσκεται στους μοναχούς των μοναστη-
ριών στο Θιβέτ, κάνοντας κοινές προπονή-
σεις. «Όποιο μονοπάτι και να ακολουθή-
σεις στη ζωή σου, θα ’μαι πάντα δίπλα σου
και πάντα περήφανος για σένα», ευχήθηκε
στον πιτσιρικά.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Καρφώνει» τους Survivors

Οικογένεια καρατέκα

E
ξω από τα δόντια τα είπε ο Κώστας Κοκκινάκης! Ο πρώην
Survivor, παρακολουθώντας τα νέα επεισόδια του ριάλιτι
επιβίωσης, κατακεραύνωσε τους παίκτες που παραπονι-
ούνται για την πείνα και τις δύσκολες συνθήκες διαμο-

νής. «Θεωρώ ότι φέτος το μόνο κίνητρο είναι τα χρήματα. Την αλή-
θεια λέω. Δεν υπάρχει ούτε το να ζήσεις την εμπειρία, όποιος πάει
πρώτη φορά θέλει να ζήσει την εμπειρία. Πας και ξέρεις τι συνθή-
κες θα συναντήσεις. Ξέρεις ότι θα πεινάσεις, δεν μπορώ να τους
ακούω να κλαψουρίζουν ότι πεινάνε. Έχεις ξαναπάει, ξέρεις ότι θα
πεινάσεις, δεν αιφνιδιάζεσαι. Θυμάσαι τα λεφτά και θες να ξανα-
πάς», δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο αθλητής παραδέχτηκε
πως δεν του έγινε πρόταση για το «Survivor All Star» δηλώνοντας:
«Παίζω στην ΑΕΚ, έχω υποχρεώσεις, οπότε δεν θα μπορούσα αυ-
τήν τη στιγμή να πάω».
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Οι πρώτες δηλώσεις
Λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη του χωρισμού της από τον τερ-
ματοφύλακα του Ολυμπιακού Αλέξανδρο Πασχαλάκη, η Ειρήνη
Παπαδοπούλου έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram.
H τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφία από προηγούμενο
ταξίδι της στο Μπαλί να κάνει κούνια πάνω από μια λίμνη, στέλ-
νοντας το δικό της μήνυμα: «Είτε με βροχή είτε με ήλιο, εσύ
πάντα θα ανθίζεις!».



Η
αποτρίχωση με λέιζερ είναι πολύ
δημοφιλής, ωστόσο όσοι σκο-
πεύουν να κάνουν ρωτούν τον για-
τρό τους αν υπάρχει ασφάλεια από

την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας με
αυτήν τη μέθοδο. Στα ερωτήματα που δέχονται
οι δερματολόγοι είναι αν επηρεάζει τα αναπα-
ραγωγικά όργανα, τους ιδρωτοποιούς αδένες ή
αν επιτρέπεται η εφαρμογή τους κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης.

«Η υπερτρίχωση ή η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπική και
κοινωνική ζωή και των δύο φύλων και για τον λό-
γο αυτόν έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια
αντικείμενο μεγάλης προσοχής. Παλαιότερα η αι-
σθητική αποκατάσταση γινόταν με ξύρισμα, τσιμ-
πιδάκι, κερί ή χαλάουα, νήμα και αργότερα με
ηλεκτρόλυση. Η αποτυχία μόνιμου αποτελέσμα-
τος, η δυσκολία αποτρίχωσης μεγάλων σε έκταση
περιοχών και ο πόνος ήταν μερικοί λόγοι που
οδήγησαν στην αναζήτηση άλλων τρόπων αφαί-
ρεσης των τριχών. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας
έφερε το λέιζερ στην υπηρεσία των ειδικών, οι
οποίοι βρήκαν έναν ανώδυνο και ασφαλή τρόπο
απόκτησης μονίμως λείου και απαλού δέρματος»,
επισημαίνει ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος,
δρ Χρήστος Στάμου, και συμπληρώνει: «Κάθε
χρόνο πραγματοποιούνται εκατομμύρια συνε-
δρίες σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας την αποτρί-
χωση με λέιζερ την ταχύτερα αναπτυσσόμενη θε-
ραπεία στη αισθητική δερματολογία. Σε αυτό έχει

συμβάλει και η εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία
προσφέρει συνεχώς βελτιωμένα μηχανήματα.
Παρότι η αποτρίχωση με λέιζερ θεωρείται ασφα-
λής τρόπος αφαίρεσης των τριχών, υπάρχουν κά-
ποιοι που ακόμη φοβούνται μήπως το λέιζερ προ-
καλεί σοβαρές παρενέργειες ή ακόμη και μη ανα-
στρέψιμες, όπως, για παράδειγμα, καρκίνο. Οι
φόβοι ωστόσο αυτοί είναι υπερβολικοί και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις εντελώς αβάσιμοι».

Η θεραπεία με λέιζερ χρησιμοποιεί μη ιονίζου-

σα ακτινοβολία, η οποία διαφέρει από την ιονί-
ζουσα, που είναι γνωστό ότι προκαλεί καρκίνο.
Επίσης, δεν χρησιμοποιεί τα ίδια μήκη κύματος
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με αυτά που βρί-
σκονται στο ηλιακό φως (δηλαδή UVA και UVB),
τα οποία βλάπτουν το DNA των κυττάρων και προ-
καλούν καρκίνο του δέρματος.

«Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το λέιζερ
επηρεάζει μόνο τα τριχοθυλάκια που βρίσκονται
στο χόριο. Η μήτρα, οι ωοθήκες και γενικά όλα τα
αναπαραγωγικά όργανα της γυναίκας είναι πολύ
μακριά από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους άν-
δρες που προχωρούν σε αποτρίχωση της περι-
γεννητικής περιοχής. Οι ιδρωτοποιοί αδένες,
όπως και οι λεμφαδένες, βρίσκονται μακριά από
το χόριο. Τα λέιζερ που χρησιμοποιούνται για
αποτρίχωση δεν φτάνουν τόσο βαθιά ώστε να
προκληθεί βλάβη σε αυτούς. Παρότι το λέιζερ
αποτρίχωσης είναι ασφαλές και για τις εγκύους
και για το έμβρυο (δεν έχει αποδειχτεί καμία αρ-
νητική επίδραση), είναι προτιμότερη η αναβολή
των συνεδριών για μετά τον τοκετό», τονίζει ο δρ
Χρήστος Στάμου.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η θεραπεία με λέιζερ χρησιμοποιεί
μη ιονίζουσα ακτινοβολία, 
η οποία δεν προκαλεί καρκίνο

Τι να προσέχουμε
«Ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή για
την έναρξη των συνεδριών, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η αποτρίχω-
ση με λέιζερ το καλοκαίρι. Απλώς θέλει
μεγαλύτερη προσοχή. Οι κίνδυνοι σε μια
συνεδρία αποτρίχωσης με λέιζερ μπο-
ρούν να προκύψουν είτε από την εφαρ-
μογή της θεραπείας από άτομο που δεν
έχει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία,
είτε από τη χρήση μη πιστοποιημένων
μηχανημάτων. Τα σύγχρονα λέιζερ είναι
απολύτως ασφαλή, προσφέρουν μόνιμα
αποτελέσματα σε όλους τους τύπους
δέρματος, χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο απο-
θεραπείας και χαρίζουν μαλακό και λείο
δέρμα», καταλήγει ο δρ Χρήστος Στάμου.

Αποτρίχωση με λέιζερ:
Τι πρέπει να ξέρετε

Δρ Χρήστος Στάμου, δερματολόγος
- αφροδισιολόγος 
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Oι καθημερινές προβλέψεις
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astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα η μετακίνηση του Ήλιου στο ζώδιο
του Υδροχόου θα σας οδηγήσει σταδιακά να
ασχοληθείτε με το φιλικό περιβάλλον, τους
στόχους και τους συνεργάτες σας. Αυτό το
διάστημα θα δείτε ποιος πραγματικά σας
στηρίζει και ίσως νιώσετε την ανάγκη να
ανήκετε σε μια ομάδα που έχει κοινή πορεία
με εσάς.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η είσοδος του Ήλιου στον Υδροχόο έως τις
18/2 θα στρέψει την προσοχή σας περισσό-
τερο σε θέματα που αφορούν την καριέρα
σας αλλά και την επαγγελματική και κοινω-
νική σας καταξίωση. Ίσως μάλιστα να χρει-
αστεί να γίνουν αλλαγές στα επαγγελματικά
σας, που θα προκληθούν από εσάς ή από
πρόσωπα εξουσίας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η επικοινωνία σας, τα ταξίδια και η εκπαί-
δευση θα σας απασχολήσουν έντονα έως τις
18/2. Ίσως μάλιστα αναζητήσετε κάποιες
αλήθειες που μόνο με τη μελέτη και τη σω-
στή πληροφόρηση θα τις κερδίσετε. Το να
μοιραστείτε με τους άλλους γνώσεις και κοι-
νές αξίες είναι εκείνο που σας χαρακτηρίζει
την περίοδο αυτή. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αναζητάτε περισσότερη ουσία στα πράγματα
που συμβαίνουν στη ζωή σας και την περίοδο
που θα ταξιδεύει ο Ήλιος στο ζώδιο του Υδρο-
χόου εσείς θα χρειαστεί να δείτε τα συναισθή-
ματά σας πιο σοβαρά και ολοκληρωμένα. Επί-
σης, τα οικονομικά σας θα έχουν μεγαλύτερη
επιρροή στην καθημερινότητά σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ήλιος περνά από σήμερα σε έναν πολύ
σπουδαίο τομέα, εκείνον που αφορά τις ση-
μαντικές σας σχέσεις και τους ανθρώπους
που παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη ζωή
σας. Θα σας δοθούν ευκαιρίες να κάνετε
διορθωτικές κινήσεις στις σχέσεις σας ή
ακόμη και να τις λήξετε, αν έχουν κλείσει
την πορεία τους στη δική σας ζωή. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η νέα θέση του Ήλιου στο δικό σας ηλιακό
ωροσκόπιο σημαίνει ότι θα ασχοληθείτε πε-
ρισσότερο με εργασιακά θέματα αλλά και με
την υγεία σας. Είναι καιρός να αντιληφθείτε τι
κάνετε σωστά και τι όχι, έχοντας πάντα την κρί-
ση ενός υπεραναλυτικού μυαλού, όπως είναι
το δικό σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Με τον Ήλιο στο ζώδιο του Υδροχόου τα
πράγματα αρχίζουν και γίνονται περισσό-
τερο εύκολα και ευχάριστα για εσάς. Είναι
η χρονική στιγμή που η δημιουργικότητά
σας, η διασκέδαση και τα σπορ βρίσκονται
σε ένα πολύ ευνοϊκό σημείο. Οι αδέσμευτοι
θα έχετε ευκαιρίες να γνωρίσετε άτομα με
συμβατότητα στα ζητούμενά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η εποχή αυτή δεν σας ταιριάζει γιατί βρίσκε-
στε πάντα σε μια ψυχολογική πτώση λόγω
συνθηκών ή επιλογών σας. Από την άλλη, θα
έχετε τη δυνατότητα να γυρίσετε πίσω τη
σκέψη σας και τα συναισθήματά σας, βρί-
σκοντας τις απαντήσεις που σας λείπουν. Το
σπίτι και οι οικογενειακοί δεσμοί θα παίξουν
σημαντικό ρόλο.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η επικοινωνία σας γίνεται πιο έντονη, όπως
επίσης οι συμφωνίες, τα ταξίδια και η μά-
θηση. Η ανήσυχη αυτή περίοδος σας ται-
ριάζει πάρα πολύ γιατί ταυτίζεται με την
ιδιοσυγκρασία σας. Το περιβάλλον σας θα
είναι αρκετά ενεργό με εσάς και συγγενικά
πρόσωπα θα παίξουν έναν σημαντικό ρόλο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Από σήμερα μπορείτε να βλέπετε με περισ-
σότερο ρεαλισμό τις καταστάσεις, ενώ τα οι-
κονομικά σας θα έχουν μια έντονη καλυτέ-
ρευση, εφόσον συμφωνεί και το προσωπικό
σας ωροσκόπιο. Γενικότερα οι αγορές και οι
πωλήσεις θα έχουν μια έντονη παρουσία αυ-
τήν τη χρονική στιγμή, όπως επίσης και τα
συναισθήματά σας για ένα πρόσωπο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ήλιος από σήμερα περνά στο δικό σας
ζώδιο και αυτό σημαίνει ότι ξεκινά η πε-
ρίοδος των γενεθλίων σας. Είναι καιρός να
βάλετε τους στόχους σας, να δείτε τι είναι
εκείνο που πραγματικά θέλετε αυτήν τη
χρονιά και να ανοίξτε πανιά για το νέο σας
ταξίδι. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Ήλιος στον δωδέκατο τομέα σας θα σας
απομονώσει στα δικά σας θέματα. Το παρα-
σκήνιο είναι πολύ έντονο και ίσως να πρέπει
να απομακρυνθείτε από πρόσωπα που σας
στοιχειώνουν τη ζωή με τοξικές συμπεριφο-
ρές. Μια επίπονη εργασία ή θέματα υγείας
θα σας απασχολήσουν έως τις 18/2.
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ΟΉλιος περνά στο ζώδιο του Υδροχόου,
όπου ανανεώνει τα ζώδια του Αέρα, 
βάζοντας νέους στόχους και διευκολύ-
νοντας την καθημερινότητά τους. Η νέα

θέση του θα έχει διάρκεια περίπου έναν μήνα,
όπως και σε κάθε ζώδιο.
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Αντιλαλούν… τα SMS,
βρέχει φωτιά… στον ΣΥΡΙΖΑ

Μ
αργαρίτης ή Διονυσίου; Όχι, η στήλη
δεν θα επιμείνει στο ερώτημα. Με-
ταξύ θρύλων δεν υπάρχει ποτέ θέμα

επιλογής, γιατί απευθύνονται και οι δύο στην
καρδιά και το θυμικό, που τα χωράνε όλα. Θα
μείνουμε αυστηρά περιορισμένοι στον κόσμο
των γεγονότων και της λογικής. 
Εναλλακτικά το ερώτημα, για να μπαίνουμε
σιγά σιγά στο θέμα μας με ένα «δάνειο» από
τα (αληθινά;) παραμύθια, θα μπορούσε να
ήταν «προτιμάτε τους νάνους (της πολιτικής)
ή τους γίγαντες της τέχνης;». Αλλά γιατί να
επικαλούμαστε τη φαντασία ή παρομοιώσεις
και μεταφορές, όταν η πραγματικότητα είναι
«καλύτερη»; 
«Νίκο μου, καμάρι μου και λεβέντη μου»! Έτσι
προσφωνούσε -σε ένα από τα περίφημα

SMS- ο Χρήστος Καλογρίτσας τον
Νίκο Παππά. Ο έμπειρος κατα-
σκευαστής τον φέρελπι νέο της
δρακογενιάς. Ο επιχειρηματίας
τον πολιτικό. 
«Πατρική σχέση» θα μου πείτε.
Ίσως έχετε δίκιο. Άλλωστε, συμ-
βαίνει και στις καλύτερες οικογέ-
νειες. Πόσα σπίτια δεν έχουν
χαλάσει για τα λεφτά; Και μιλάμε
για λεφτά, καθώς ο κ. Καλογρί-
τσας θεωρεί ότι εξαπατήθηκε και

καταστράφηκε οικονομικά από τη σχέση του
με τα τότε κυβερνητικά στελέχη. Παρότι είχε
συμβάλει να γίνουν κυβερνητικά στελέχη. 
Τελικά, οι πολιτικοί δεν αθετούν τις υποσχέ-
σεις τους μόνο στους πολίτες. Φαίνεται ότι
αυτό συμβαίνει και σε πιο «βαθιές» και προ-
σωπικές σχέσεις. Ακόμη και σε σχέσεις με…
ποσοστά! Τόσο εσύ, τόσο ο άλλος, τόσο ο
«Α2» κ.ο.κ.
Ερωτήματα ζητούν απαντήσεις: Η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ έκανε διαγωνισμό για τις τηλεο-
πτικές άδειες και επιχείρησε να στήσει ένα
ολοκληρωτικά δικό της κανάλι με χρήματα
επιχειρηματιών; Με τι αντάλλαγμα; Φαίνονταν
όλα τα λεφτά; Γιατί κάτι ακούσαμε -πριν δια-
βάσουμε το SMS με τα ποσοστά- για σακού-
λες και φακέλους με ευρώ. Αυτή ήταν η
ανανέωση στην πολιτική που επαγγέλθηκε ο
Αλέξης Τσίπρας;
Θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε απαντή-
σεις. Αλλά το έχουμε δηλώσει από το ξεκί-
νημα αυτής της στήλης: εμείς δίκη

προθέσεων δεν θα κάνουμε. Ούτε δολο-
φονίες χαρακτήρων. Άλλωστε, υπάρ-
χουν και οι τύψεις. Αυτές οι άτιμες που
σου χαλάνε τον ύπνο.
Βέβαια, επειδή (της νύχτας και) των
SMS τα καμώματα τα βλέπει (η μέρα
και) ο πολίτης και δεν γελάει, καλό θα
είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα.

Για όσους δεν το γνωρίζετε, γιατί δεν είστε δα και
«υποχρεωμένοι», η κυρία Μέτσολα είναι η πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χθες, από
αυτήν εδώ τη στήλη, υπερασπιζόμασταν την Ευρω-
παϊκή Δημοκρατία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
που βρίσκεται στη δίνη του Qatargate. Πρώτοι από
όλους, όμως, οφείλουν να υπερασπίζονται την Ευ-
ρωπαϊκή Δημοκρατία οι ίδιοι που διεκδίκησαν να
την υπηρετήσουν και να πληρώνονται πλουσιοπάρο-
χα από αυτή. Κυρία Μέτσολα, έχουμε πολλά νεύρα
μαζί σας. Είναι δυνατόν να διαβάζουμε στο Politico
ότι ξεχάσατε να δηλώσετε στο δημόσιο μητρώο 140

δώρα; Και καλά τα αποξηραμένα λουκάνικα,
τις σοκολάτες και τα μπισκότα, αλλά και ένα
λευκό φόρεμα με χρυσά κεντήματα από το
Μπαχρέιν και έναν χρυσό πύργο (διακο-
σμητικό προφανώς) από το Μαρόκο;
Φανταζόμαστε, επειδή δεν είμαστε
λαϊκιστές, ότι τα δώρα δεν είναι ακρι-
βά. Αλλά οι εντυπώσεις μένουν, κυ-
ρία Μέτσολα. Πραγματικά είναι κρί-
μα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να
«τρώει» τέτοια γκολ. Αυτογκόλ για
την ακρίβεια.

� Αναζητώντας την είδηση και τις τάσεις της ημέ-
ρας στο Twitter πέσαμε πάνω στην ανάρτηση του

φίλου George Katsigiannis: «Σε ένα μήνα ο Νίκος
Παππάς είχε ανταλλάξει περισσότερα μηνύματα με
τον Χρήστο Καλογρίτσα απ’ ό,τι εγώ με την πρώην
μου στα τρία χρόνια σχέσης μας…»! Για να συνεχί-
σουμε στο κλίμα του κεντρικού άρθρου της στήλης, ο
τίτλος της σχέσης τους θα μπορούσε να είναι «Εδώ
υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»! Έρωτας πολιτικός,
βεβαίως. Όχι του Γιώργου και της κοπέλας του, του
Χρήστου και του Νίκου.

••••••••••••

� Και πήγαμε στην κατηγορία «Greece trends»,
στα δημοφιλή θέματα της ημέρας (σ.σ.: περίπου

στις 11.30 πμ, για να είμαστε ακριβείς). Έχουμε και λέ-
με: #να_μεινει_μεταξυ_μας 1.415 Tweets, #μιχαηλι-
δου 3.157 Tweets, #survivorGR 18.5K Tweets και διά-

φορα άλλα, που δεν τα πολυκαταλαβαίναμε. Με δυ-
σκολία στην 20άδα ήταν το χάσταγκ #Τσαβούσογλου
και το #Νταβός. 

••••••••••••

� Φαντάζεστε οι βαλίτσες για τις οποίες μίλησε η
γραμματέας του κ. Καλογρίτσα να πήγαιναν στη

ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την καταγγελία, πώς θα
ήταν τα trends του Twitter; Όλη την 20άδα θα την είχαν
κάνει δική τους τα τρολ της Κουμουνδούρου. 

••••••••••••

� Αυτό, βέβαια, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να
το δουν τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί έχει μείνει μόνη

η «Ομάδα Αλήθειας» να δίνει μάχες στο διαδίκτυο. Αλι-
εύοντας τα μαργαριτάρια των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από
τις καθημερινές αερομαχίες -στα πρωινάδικα των τηλε-
οπτικών σταθμών και όχι μόνο- με τα στελέχη της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ (κυρίως). Εκλογές έρχονται, ας δουλέψουν
όλοι από λίγο περισσότερο. 

Καλημέρα σας, κυρία Μέτσολα!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Γιώργο! Τι είναι αυτό; Μήπως το νέο ΠΑΣΟΚ; 
Μήπως για το ΚΙΔΗΣΟ; Ή για την… ανακατάληψη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς; 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά


