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Μ
έντιουμ δεν είμαστε, αλλά δεν μπορεί
κανείς να παραγνωρίσει ότι στην «P»
από την πρώτη στιγμή που ο Νίκος Αν-
δρουλάκης ανέλαβε την προεδρία του

ΠΑΣΟΚ είχαμε επισημάνει ότι κινείται με λάθος
στρατηγική. Δυστυχώς, οι εξελίξεις μάς επιβεβαι-
ώνουν, αφού πλέον καθημερινά έχουμε αποχωρή-
σεις στελεχών από τη Χαριλάου Τρικούπη, με σημαν-
τικότερη όλων εκείνη της κυρίας Αναστασίας Σιμη-
τροπούλου, η οποία μάλιστα θεωρείτο προσωπική
επιλογή του Ανδρουλάκη και είχε αναλάβει καθήκον-
τα αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ πριν από έναν χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι
είναι πολλά τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονται
με το ένα πόδι εκτός ΠΑΣΟΚ, διότι ο πρόεδρος Νίκος
έχει αποφασίσει να προχωρήσει με ένα πολύ στενό
περιβάλλον απολύτως δικών του ανθρώπων. «Με ένα

δικό του παρεάκι», όπως λένε παλαιά στελέχη του Κι-
νήματος. Αφήστε δε που η θολή στρατηγική του έναν-
τι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σοβαρό πολιτικό
πρόβλημα γραμμής στους κεντρώους υποψήφιους,
οι οποίοι δεν θέλουν να συνδέονται και να αποτελούν
ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει μετατρέψει
το ιστορικό σοσιαλιστικό κίνημα του Ανδρέα Παπαν-
δρέου σε ένα παρακολούθημα της λαϊκίστικης Αρι-
στεράς, κάτι που έχει γίνει αντιληπτό στο μεγαλύτερο
μέρος της εκλογικής δεξαμενής του ΠΑΣΟΚ. Οι εξε-
λίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη είναι περίπου προδια-
γεγραμμένες και για αυτό ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει
διψήφια νούμερα την πρώτη Κυριακή, ελπίζοντας ότι
με αυτό τον τρόπο θα πιέσει πολιτικά τον έναν από
τους δύο (είτε τον Μητσοτάκη είτε τον Τσίπρα) να τον
φορτώσει στο τρένο της διακυβέρνησης. Το δυστύχη-
μα για τον ίδιο είναι ότι κανείς δεν τον θέλει για την

πρώτη Κυριακή, γιατί κανείς δεν υπολογίζει στα σο-
βαρά το πολιτικό του εκτόπισμα. Ο Νίκος Ανδρουλά-
κης έχει ήδη χάσει από τα αποδυτήρια και αντιμετω-
πίζει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα πέραν της δια-
φαινόμενης εκλογικής συντριβής. Να «σκάσει», δη-
λαδή, στα χέρια του η διάλυση του Πανελλήνιου Σο-
σιαλιστικού Κινήματος και να έχει την τύχη της ΔΗ-
ΜΑΡ. Ο ίδιος, δε, είναι πολύ πιθανόν να έχει την τύχη
του Φώτη Κουβέλη. Ένας νέος Κουβέλης… Ομολο-
γουμένως θλιβερό, διότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε την
ευκαιρία να διασώσει και το ΠΑΣΟΚ και τον εαυτό του
και να δομήσει τις συνθήκες που θα του έδιναν φτερά
για το μέλλον. Βιάστηκε να λανσαριστεί ως ρυθμιστι-
κός παράγοντας χωρίς να έχει τις απαιτούμενες προ-
διαγραφές. Αυτά παθαίνει όποιος απλώνει τα πόδια
του πέραν του παπλώματος… 
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Κανείς εκ των
δύο πολιτικών

αρχηγών
(Μητσοτάκης
και Τσίπρας)

δεν υπολογίζει
το πολιτικό

εκτόπισμα του
Ανδρουλάκη

Ο Νίκος χάνει από τα αποδυτήρια 
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Ο Μητσοτάκης
επιστρέφει όσα
πήρε ο Τσίπρας

Χ
αρακτηρίζοντας την αντιμετώπιση της
ακρίβειας ως την κυρίαρχη κυβερνητι-
κή προτεραιότητα, ο πρωθυπουργός
στην πρώτη θεματική συνέντευξη Τύ-

που που παραχώρησε χθες με αιχμή την οικονο-
μία, την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας έδειξε
ότι η περαιτέρω μείωση φόρων και εισφορών θα
βρίσκεται στην αιχμή και της επόμενης «γαλά-
ζιας» τετραετίας, εφόσον οι πολίτες εμπιστευτούν
και πάλι τη Νέα Δημοκρατία.

Ενίσχυση εισοδήματος
«Η ακρίβεια είναι η βασική προτεραιότητα της

κυβέρνησης σήμερα. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι
εισαγόμενη ακρίβεια. Έχουμε πάρει μέτρα για να
περιορίσουμε την επίπτωση. Και είχαμε φροντί-
σει από πριν να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισό-
δημα...», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κράτησε στην
προμετωπίδα το... ανοιχτό παράθυρο για μόνιμη
μείωση έμμεσων φόρων την επόμενη τετραετία, η
οποία, όπως ξεκαθάρισε, δεν θα θέτει σε κίνδυνο
τη δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και την περαι-
τέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών.

«Η αύξηση στον κατώτατο που έχουμε νομοθε-
τήσει είναι σημαντική αύξηση. Έχουμε φτάσει
στα 713 ευρώ και αναμένεται μία ακόμη. Θα είναι
μια σημαντική αύξηση που δεν θα υπονομεύσει
την ανταγωνιστικότητα. Η αύξηση των μισθών
έχει πρωτίστως να κάνει με τη βελτίωση της πα-
ραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όσο η
οικονομία μας γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο
εξωστρεφής, όσο παράγει περισσότερο προστι-
θέμενο πλούτο, τόσο θα υπάρχει δυνατότητα στις
επιχειρήσεις, αλλά θα το ζητήσει και η ίδια η αγο-
ρά εργασίας, να αυξάνονται οι αποδοχές των ερ-
γαζομένων», σημείωσε, ενώ όσον αφορά το... ρά-
λι των τιμών, εκτίμησε πως θα δούμε περαιτέρω
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. «Πιστεύω ότι
τα χειρότερα ως προς τις τιμές στο ράφι τα έχουμε
δει. Δεν έχουμε πρόθεση να επιτρέψουμε σε κα-
νέναν να κερδοσκοπήσει», ήταν το μήνυμα που
εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επενδυτική βαθμίδα
Πέραν των οικονομικών ειδήσεων, όπως, για

παράδειγμα, το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημό-
σιων υπαλλήλων από το 2024, αυτό που έγινε εμ-
φανές στη χθεσινή πρωθυπουργική συνέντευξη
ήταν να βρεθεί στην αιχμή μια από τις βασικές αρ-
χές της «γαλάζιας» προεκλογικής στρατηγικής.
Και αυτή δεν είναι άλλη από την επικοινωνία των
πεπραγμένων της τελευταίας τετραετίας σε οικο-
νομικό επίπεδο, που δεν δημιούργησε μόνο τον
χώρο για τη μείωση φόρων και εισφορών, δεν
άνοιξε μόνο την οδό για τη στήριξη νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, μέσα στο περιβάλλον των απα-
νωτών διεθνών κρίσεων, αλλά δημιουργεί και τις

συνθήκες για τα επόμενα κύματα ανάπτυξης μιας
πολιτικής με έντονο το κοινωνικό πρόσημο. Έτσι
κι αλλιώς, το τρίπτυχο «καλύτεροι μισθοί, ανάπτυ-
ξη, νέες θέσεις απασχόλησης» θεωρείται κομβικό
στο «γαλάζιο» αφήγημα για την επόμενη τετραε-
τία, τη στιγμή που ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γί-
νει και στο μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. Αυτό της
κατάκτησης επενδυτικής βαθμίδας, η οποία, με τη
σειρά της, θα σημάνει χαμηλότερο κόστος δανει-
σμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν χαρακτήρισε
απολύτως εφικτό η επενδυτική βαθμίδα να έρθει
μέσα στην τρέχουσα χρονιά, ωστόσο μετά... ήρθε
και το καμπανάκι. «Βεβαίως και περιμένουν οι
επενδυτικοί οίκοι και οι αγορές να δουν τι θα γίνει
στις εκλογές. Εμείς μπορούμε να πούμε με σι-
γουριά ότι λίγους μήνες μετά την επανεκλογή της
κυβέρνησής μας θα επιτευχθεί η επενδυτική
βαθμίδα. Αναρωτιέμαι αν μπορούν και οι πολιτι-
κοί μας αντίπαλοι να πουν το ίδιο. Αν υπάρξει πα-
ρατεταμένη αστάθεια μετά τις εκλογές, που δεν το
θεωρώ πιθανό, ή κυβέρνηση που θα ακολουθήσει
άλλο πρόγραμμα, τότε επενδυτική βαθμίδα δεν
θα δούμε ούτε με το κιάλι», τόνισε.

Καρφιά στον Αλέξη
Από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, πάν-

τως, δεν απουσίασαν και τα... καρφιά για τον Αλέ-
ξη Τσίπρα. Καταρχάς, για την υπερφορολόγηση
της μεσαίας τάξης στη διάρκεια της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Μειώθηκαν όλοι οι φόροι
για τους οποίους υπήρχε προεκλογική δέσμευση,
προστέθηκαν οι μειώσεις σε κάποιους φόρους
για τους οποίους δεν είχε γίνει αναφορά προ-
εκλογικά και συνολικά μειώθηκε η φορολογία
στο κεφάλαιο και στα μερίσματα για τις επιχειρή-
σεις. Σημαντική ήταν και η μείωση στις εισφορές
εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες παρεμβά-
σεις, όπως οι μειώσεις φόρων που αφορούν τους
αγρότες. Αν έπρεπε να κάνω μια συνολική επι-
σκόπηση, θα σας έλεγα ότι όταν έλεγα προεκλογι-
κά ότι ο κ. Τσίπρας είχε αφανίσει την ελληνική
κοινωνία και πρωτίστως τη μεσαία τάξη και εμείς
θα επιστρέψουμε στη μεσαία τάξη αυτά τα οποία
τους πήρε ο κ. Τσίπρας, είμαστε απολύτως συνε-
πείς στην προεκλογική μας δέσμευση», σημεί-
ωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δεύτερο... καρφί
σχετιζόταν με την... αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά
σε όσα αποκαλύπτονται στο Ειδικό Δικαστήριο.
«Ψάχνουμε ακόμα τον κ. Τσίπρα να μας μιλήσει»,
ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας με
τον τρόπο αυτόν ότι κυβέρνηση και Νέα Δημο-
κρατία έχουν θέσει σειρά «καυτών» ερωτημάτων
στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα
οποία έχουν μείνει στο περίμενε.

Καταπολέμηση της ακρίβειας,
κατώτατος μισθός και νέο ενιαίο
μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα 
οι βασικές προτεραιότητες 
του πρωθυπουργού

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος



Μ
ε μια κίνηση στρατηγικής, την
παραχώρηση θεματικών συνεν-
τεύξεων Τύπου, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατάφερε να πάρει το

προβάδισμα στην προεκλογική κούρσα και
να είναι εκείνος που θα θέτει την ατζέντα της
προεκλογικής αντιπαράθεσης. Η επιλογή να
είναι η πρώτη συνέντευξη για τα θέματα της
Οικονομίας, της Ανάπτυξης και της Αγοράς
Εργασίας μόνο τυχαία δεν ήταν. Είναι τα θέ-

ματα αυτά που, σύμφωνα με
τις δημοσκοπήσεις, αποτε-
λούν το βασικό κριτήριο των
ψηφοφόρων στις κάλπες
αλλά και για τα οποία στο
κυβερνητικό επιτελείο εκτι-
μούν ότι υπερέχουν κατά
κράτος έναντι της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, στη

σύγκριση των πεπραγμένων της διακυβέρνη-
σης της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως
σήμερα έναντι της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
από το 2015 έως το 2019. 

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε ο πρωθυπουρ-
γός αναφέρθηκε τουλάχιστον τρεις φορές
στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας το ζήτημα
της επενδυτικής βαθμίδας, τα ταμειακά απο-
θέματα της χώρας αλλά και τη φορολόγηση
της μεσαίας τάξης, βάζοντας παράλληλα στον
προγραμματικό του λόγο για την επόμενη τε-
τραετία νέες παρεμβάσεις για μείωση ασφαλι-
στικών εισφορών και έμμεσων φόρων.

Προεκλογική στρατηγική
Ο άξονας της οικονομίας αναμένεται να

αποτελέσει πυλώνα της προεκλογικής στρα-
τηγικής της κυβέρνησης, καθώς το Μέγαρο
Μαξίμου επενδύει πολλά στο έργο που έχει
ήδη γίνει αλλά και σε όσα μπορεί να επικαλε-
στεί για την επομένη των εκλογών. Ως ένα
ακόμη επιχείρημα που ενδυναμώνει το δια-
κύβευμα της κάλπης περί σταθερότητας και
αυτοδυναμίας, τα κυβερνητικά στελέχη υπο-
γραμμίζουν όσα έχουν ήδη γίνει -λχ, τις μει-
ώσεις φόρων, την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, την αύξηση των συντάξεων και
του κατώτατου μισθού, τη μείωση της ανερ-
γίας, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήρι-
ξη των πιο ευάλωτων κατά τη διάρκεια της
ενεργειακής κρίσης αλλά και των επιχειρή-
σεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας- και
όσα μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του
δόρατος για την επόμενη τετραετία, όπως η
ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στόχος
που για να επιτευχθεί απαιτούνται πολιτική
σταθερότητα και κυβέρνηση που δεν θα πα-
ρεκκλίνει της ισορροπημένης οικονομικής
πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, και η πε-
ρεταίρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και
έμμεσων φόρων.

Στόχος για το Μέγαρο Μαξίμου είναι η ευ-
θεία σύγκρουση και σύγκριση με την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση να αποτυπωθεί στην πρώτη

κάλπη της απλής αναλογικής. Διότι μπορεί να
είναι κοινός τόπος ότι η κάλπη αυτή δεν θα
οδηγήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης, θα
αποτελέσει ωστόσο την αφετηρία για την κρίσι-
μη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Παρά τους
χαμηλούς τόνους και την αποφυγή κάθε κίνη-
σης αλαζονείας που ζητά ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,
το σενάριο εργασίας, το οποίο επεξεργάζονται,

θέλει τη «γαλάζια» παράταξη στην πρώτη θέση.
Αν κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιωθεί, τότε ανοίγουν
άλλες προοπτικές, όπως λένε, με αβέβαιη κα-
τάληξη, όπως η δημιουργία μιας κυβέρνησης
συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Μέ-
ΡΑ25, που θα οδηγούσε τη χώρα σε περίοδο
αστάθειας και την ελληνική οικονομία σε
«γκρίζα νερά», όπως σημειώνουν κυβερνητικά
στελέχη. Η πρώτη θέση στις εκλογές με απλή

αναλογική είναι το βασικό ζητούμενο αλλά όχι
το μοναδικό. Τη δική της σημασία για τις δεύτε-
ρες εκλογές έχει και η διαφορά που τα κόμμα-
τα θα καταγράψουν στην πρώτη κάλπη. 

Η διαφορά
Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η

διαφορά που αποτυπώνεται σήμερα στις δη-
μοσκοπήσεις, της τάξεως των 6-7 ποσοστι-
αίων μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, θα επιβεβαι-
ωθεί και στις εκλογές, θεωρώντας ότι μπορεί
και να την υπερβεί. Η διαφορά αυτή θεωρείται
ότι αν συνδυαστεί με ένα ποσοστό της τάξεως
του 34% ή και μεγαλύτερο, θα δώσει στη Νέα
Δημοκρατία τον «αέρα» της αυτοδυναμίας που
«σφραγίζεται» με ένα ποσοστό της τάξεως του
38% στις δεύτερες εκλογές, όταν η πόλωση και
τα σκληρά διλήμματα θα κυριαρχήσουν στην
πολιτική αντιπαράθεση.

«Εξορκιστής»
Οι δύο κάλπες είναι αλληλένδετες, σημει-

ώνουν κυβερνητικά στελέχη, τα οποία συνεχί-
ζουν να μιλούν για «εθνικές εκλογές», όπως
τις χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε
μια προσπάθεια να «ξορκίσει» τη χαλαρή ψή-
φο ή την ψήφο διαμαρτυρίας. Υπό αυτό το πρί-
σμα, στο κυβερνητικό επιτελείο στρέφουν την
προσοχή τους στη συσπείρωση της εκλογικής
τους βάσης, που ήδη βρίσκεται σε υψηλά επί-
πεδα, στο ποσοστό της αποχής που αποτελεί
τον αστάθμητο παράγοντα, καθώς σε αυτόν
δεν συμβάλλουν μόνο πολιτικές επιλογές, αλ-
λά θα εξαρτηθεί ακόμη και από την ημερομη-
νία των εκλογών, ενώ στο μικροσκόπιο μπαί-
νουν και οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι κυμαί-
νονται γύρω στο 10% αυτή την ώρα, όπως και οι
νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι θα προσέλθουν
στις κάλπες για πρώτη φορά και θεωρείται ότι
ανήκουν στην «γκρίζα ζώνη».

Πόκερ
Το προεκλογικό πόκερ παίρνει στα χέρια

του ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος με αιχ-
μή την αξιοπιστία της διακυβέρνησής του,
όπως σημειώνουν στην κυβέρνηση, και σύν-
θημα «το είπαμε, το κάναμε» θα δίνει το στίγ-
μα του προγραμματικού λόγου της Νέας Δη-
μοκρατίας και για την επόμενη τετραετία.
Στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη πυ-
κνώνουν οι περιοδείες, ενώ θα ακολουθή-
σουν τουλάχιστον άλλες δύο θεματικές συ-
νεντεύξεις Τύπου, οι οποίες θα αφορούν,
σύμφωνα με πληροφορίες, την εξωτερική
πολιτική και το κοινωνικό κράτος.
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η κίνηση ματ του πρωθυπουργού που καθιστά έκθετο και χωρίς...
ατζέντα τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια των ψηφοφόρων

«Ο Τσίπρας κινδυνεύει  να γίνει cringe»

Ο Μητσοτάκης οδηγεί, 
ο Αλέξης ακολουθεί

του Δημήτρης

Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρωθυ-
πουργός κατά του Αλέξη Τσίπρα, αποδί-
δοντάς του τον χαρακτηρισμό της ντροπής
και της ανατριχίλας που χρησιμοποιεί η
νεολαία με τη λέξη «cringe». Χθες ο πρω-
θυπουργός κήρυξε την έναρξη της εκδή-
λωσης με τίτλο «European Youth
Day - Powered by ONNED» στην
αίθουσα «Ιφιγένεια» του Ελλη-
νικού Κόσμου. Πρόκειται για
μια μέρα αφιερωμένη στις νέες
τεχνολογίες, στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό, στην κλιματική αλ-
λαγή και σε ζητήματα που θα απασχολή-
σουν τα επόμενα χρόνια την Ευρώπη. Ο
πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος για το μή-
νυμα της κάλπης και τη σημασία της πρώ-
της Κυριακής, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι «η παγίδα της απλής αναλογικής πρέ-
πει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης».
«Δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες
ακυβερνησίας», είπε απευθυνόμενος

στους νέους. Ζήτησε «εντολή για δεύτερη
φορά στην προκοπή» και υπογράμμισε με
έμφαση ότι «η χώρα έχει ανάγκη τη στα-
θερότητα, τη συνέχεια και τη συνέπεια».
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Μητσοτά-
κης τόνισε ακόμη ότι «τους νέους τους

αφορούν όλες οι πολιτικές μας... Το
brain drain αρχίζει και αντιστρέ-

φεται. Το στοίχημα στη δεύτερη
τετραετία θα είναι καλύτεροι μι-
σθοί σε μια καλύτερη καθημερι-

νότητα με αιχμή το πρόγραμμα
στέγης». «Καρφώνοντας» δε τον αρ-

χηγό του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουρ-
γός έκανε λόγο για «κάποιους που, αντί για
λύσεις, προτείνουν σποτάκια με “how to”
χωρίς να έχουν το “know how” και με πρω-
ταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί
trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει
cringe» (αναφερόμενος στα προεκλογικά
σποτ του ΣΥΡΙΖΑ). 
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Τα αυτιά ενός ακροατηρίου που θέλει «ξέφραγο αμπέλι»
τα σύνορα της χώρας χαϊδεύει για μια ακόμη φορά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ μέσω του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ο οποίος στη
γραμμή που είχε χαράξει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέ-
ξης Τσίπρας με τη φράση «έχει σύνορα η θάλασσα και δεν
το ξέραμε;» υποστήριξε ότι ο φράχτης στον Έβρο... «παρα-
βιάζει τη διεθνή νομιμότητα».

Άγνωστο βέβαια αν πρόκειται για προσωπική τοποθέτη-
ση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το κόμμα δεν έχει θέ-
σει ενστάσεις για τη δημιουργία του φράχτη, αντίθετα ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης έλεγε το
2020 ότι «ο φράχτης μπορεί και πρέπει να γίνει, δεν υπάρ-
χει κάποιο ζήτημα στο να υπάρχει φράχτης».

Από την άλλη, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν με συ-

νέπεια την τακτική τους να πατούν σε δύο βάρκες στην
προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν όλα τα κοινά και ας
διαφωνούν πολλές φορές μεταξύ τους, ενίοτε και με τους
ίδιους τους εαυτούς.

Παραδείγματος χάριν, η Πόπη Τσαπανίδου, έναν μόλις
μήνα πριν αναλάβει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ, κατακεραύνωνε από τη συχνότητα του Open αυ-
τούς που στήνουν προβοκάτσιες με το Μεταναστευτικό και

με υποτιθέμενες «μικρές νεκρές Μαρίες». Ως εκπρόσω-
πος Τύπου της Κουμουνδούρου όμως σε ανακοίνωσή της
αναφέρει πως «όλο αυτό το διάστημα οι γονείς επιμένουν
για τον θάνατο του παιδιού τους, όπως επιμένουν και άλλοι
δύο πρόσφυγες που μίλησαν στο Spiegel, οι οποίοι δηλώ-
νουν μάλιστα ότι δέχτηκαν πιέσεις να αλλάξουν την κατά-
θεσή τους». Πότε έλεγε αλήθεια;

Στο «τσάμικο» σχετικά με το θέμα το έριξε και ο Νίκος
Φίλης, ο οποίος, αντί συγγνώμης για τον διασυρμό της χώ-
ρας στον οποίο συνέβαλε ενεργά ο ΣΥΡΙΖΑ για τη «μικρή
Μαρία», επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση λέγοντας πως
«καμία συγγνώμη δεν χρωστούν όσοι καθημερινά μάχον-
ται τον ρατσιστικό κατήφορο της κυβέρνησης Μητσοτάκη
στο Προσφυγικό».

Τα σύνορα στον  Έβρο
και η «μικρή Μαρία»

Ε
ίναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποντά-
ρει κυρίως στους νέους ενόψει
των επικείμενων εκλογών. Στην
Κουμουνδούρου, αξιολογώντας

τις δημοσκοπήσεις, θεωρούν ότι όχι μόνο
έχουν σοβαρό προβάδισμα σε συγκεκρι-
μένες ηλικιακές ομάδες, αλλά και ότι αυτές
μπορούν να τους οδηγήσουν στην ανατρο-
πή των μετρήσεων, εφόσον βέβαια πει-
στούν να φτάσουν έως τις κάλπες. Πρόκει-
ται άλλωστε και για την ηλικιακή ομάδα με
τις μεγαλύτερες σχετικές διαρροές.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως έχουν από
την άλλη καθαρό ότι δίχως διείσδυση και
σε «δεξαμενές» στις οποίες η Νέα Δημο-
κρατία έχει το πάνω χέρι δεν θα γίνει...

δουλειά. Κάπως έτσι ο Αλέξης Τσίπρας, την
ώρα που ο πρωθυπουργός προχωρούσε
στην πρώτη από τις θεματικές του συνεν-
τεύξεις, επισκεπτόταν ένα καφενείο στο
Αιγάλεω για να μιλήσει σε συνταξιούχους.

Μια ομάδα δηλαδή που στην Κουμουν-

δούρου θεωρούν μεγάλη πληγή και μάλι-
στα, όπως αναφέρουν, δυσκολεύονται να
καταλάβουν τον λόγο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για
«διπλή εξαπάτηση» των συνταξιούχων από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας για «πε-
ρικοπή της 13ης σύνταξης» και τη μη από-
δοση «των αναδρομικών από δώρα και επι-
κουρικές συντάξεις με βάση την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας». Δε-
σμεύτηκε παράλληλα πως εκείνος θα τη-

ρήσει τις δεσμεύσεις του, ενώ ανέλαβε και
άλλες για «αποκατάσταση της αδικίας με
την προσωπική διαφορά και μέτρα αντιμε-
τώπισης της αισχροκέρδειας που ροκανί-
ζει το εισόδημα των συνταξιούχων», χωρίς
όμως να τα αναφέρει.

Ακριβώς μάλιστα επειδή απευθυνόταν σε
ένα «πιο ανοιχτό στη ΝΔ ακροατήριο», το
οποίο έχει στραφεί εναντίον του μετά τη
«μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου», παραδέ-
χτηκε αδικίες δίνοντας στον λόγο του έναν
αυτοκριτικό τόνο. «Οι δεσμεύσεις που είχαν
πάρει από το 2014, με το mail Χαρδούβελη -
το περιβόητο- για να κοπεί το ΕΚΑΣ, το
οποίο πράγματι εμείς δεν καταφέραμε να
αντικρούσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ η διείσδυση 
του κόμματος στις «δεξαμενές» ψηφοφόρων της ΝΔ

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Στρέφει το βλέμμα
στους συνταξιούχους

Στρέφει το βλέμμα
στους συνταξιούχους
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Α
νησυχητικές διαστάσεις λαμβά-
νει πλέον το κύμα αποχωρήσε-
ων στελεχών που πλήττει το
ΠΑΣΟΚ. Μπορεί το προηγούμε-

νο διάστημα να υπήρξε μια πρόθεση υπο-
βάθμισης των στελεχών που «εγκατέλειπαν
το σκάφος», αυτή τη φορά, όμως, η αποχώ-
ρηση-παραίτηση της αναπληρώτριας εκ-
προσώπου Τύπου Αναστασίας Σιμητροπού-
λου (μικρή φωτό) προκαλεί εσωκομματικές
αναταράξεις και κυρίως απορίες για τους
πραγματικούς λόγους που την οδήγησαν σε
αυτήν την απόφαση. 

Μπορεί η κ. Σιμητροπούλου να επικαλέ-
στηκε προσωπικούς λόγους, ωστόσο, είναι
κάτι παραπάνω από σαφές ότι προέκυψε
πολιτική διαφωνία και ενδεχομένως αθέτη-
ση δεσμεύσεων. Το εν λόγω θέμα μεγεθύνε-
ται και από το γεγονός ότι η κ. Σιμητροπού-
λου υπήρξε και προσωπική επιλογή του Νί-
κου Ανδρουλάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
ίδια ως μάχιμη δικηγόρος αλλά και εκλεγ-
μένη δημοτική σύμβουλος Αλίμου τον στή-
ριξε στην εσωκομματική αναμέτρηση και
εδώ και έναν χρόνο έδινε με αξιώσεις τη δι-
κή της μάχη στις κομματικές επάλξεις. Πα-
ράλληλα προετοίμαζε και την κάθοδό της
στην αρένα του Νότιου Τομέα της Β’ Αθηνών.

Σκεπτικισμός
«Η Αναστασία Σιμητροπούλου υπέβαλε

την παραίτησή της από τη θέση της αναπλη-
ρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ -
Κινήματος Αλλαγής για προσωπικούς λό-
γους. Την ευχαριστούμε για την πολύτιμη
συμβολή της όλους αυτούς τους μήνες στη
συλλογική προσπάθεια, την οποία θα συνε-

χίσει να στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις»,
ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του κόμμα-
τος. Πάντως στο πολιτικό παρασκήνιο πέριξ
της Χαριλάου Τρικούπη έχει αρχίσει να
αναπτύσσεται ένας σκεπτικισμός τόσο για
την προεκλογική πορεία του κόμματος όσο
και για την απήχηση της ρητορικής στην
κοινή γνώμη. Από την άλλη πλευρά εκτι-
μούν ότι με την ανακοίνωση των υποψη-
φιοτήτων -πιθανότατα την Κυριακή- η δυ-
σφορία που παρατηρείται θα εκτονωθεί

μπροστά στον κοινό σκοπό. 
Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορ-

μήσεις του στην περιφέρεια σε μια προσπά-
θεια συσπείρωσης των ψηφοφόρων. «Δώστε
μας ισχυρό, διψήφιο ποσοστό για να έχετε
και πρόοδο και σταθερότητα από την πρώτη
Κυριακή», ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
στην πρόσφατη περιοδεία του στη Χαλκίδα,
επιβεβαιώνοντας ότι το βάρος της στρατηγι-
κής του πέφτει στην αξιοποίηση της τρίτης
διερευνητικής εντολής αφενός για να ανα-

δειχθεί ρυθμιστής των εξελίξεων, αφετέρου
για να αποφύγει τις συνέπειες από την αφό-
ρητη πολιτική πίεση του δεύτερου γύρου. 

«Ο ψεύτης βοσκός»
Για άλλη μία φορά έβαλε στο στόχαστρό

του ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. «Το μάθαμε πια το κόλ-
πο του ψεύτη βοσκού, που φώναζε, “λύκος,
λύκος”. Έτσι, και ο κ. Μητσοτάκης λέει:
“Τσίπρας, Τσίπρας”. Αλλά δεν θα έχουμε
ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη. Θα έχουμε
ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη». 

Στο ίδιο ύφος και οι αναφορές του στις
πρόσφατες αποκαλύψεις του επιχειρημα-
τία Καλογρίτσα: «Από τη μία, ο κ. Μητσοτά-
κης είχε αντ’ αυτού τον ανιψιό του. Αυτόν
που οργάνωσε ένα παρακράτος στο Μέγα-
ρο Μαξίμου μαζί με την ΕΥΠ. Ο κ. Τσίπρας
είχε αντ’ αυτού τον κολλητό του. Αυτόν που
ως αρμόδιος υπουργός δεν μοίραζε τελικά
μόνο άδειες αλλά και τις μετοχές των κανα-
λιών στους φιλικούς προς τον ΣΥΡΙΖΑ επι-
χειρηματίες. Αυτό δεν είναι σταθερότητα,
δεν είναι προοπτική, δεν είναι το πολιτικό
ήθος που χρειάζεται ο ελληνικός λαός για
να γυρίσει η χώρα σελίδα». 

Μετά τον θόρυβο που έχει προκαλέσει η
παρέμβαση του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρή-
στου Ράμμου, στο ΠΑΣΟΚ «σηκώνουν»
και πάλι το θέμα των υποκλοπών. «Τώρα,
λοιπόν, αυτοί που μου έλεγαν “γιατί δεν
πας να ενημερωθείς παράνομα”, απαγο-
ρεύουν τη νόμιμη ενημέρωση του κ. Ράμ-
μου στην ελληνική Βουλή. Τι φοβούνται,
λοιπόν; Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και
απαγορεύει στον επικεφαλής της Ανεξάρ-
τητης Αρχής να πάει στην Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας και να πει τι βρήκε
κατά την έρευνά του;», αναρωτήθηκε ο κ.
Ανδρουλάκης. 

Δίχως τέλος το κύμα αποχωρήσεων στελεχών, παρά 
την προσπάθεια υποβάθμισής τους από τη Χαριλάου Τρικούπη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ερώτηση Κατρίνη σε Σταϊκούρα για τη «θηλιά» του ιδιωτικού χρέους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Στο πεδίο της καθημερινότητας, ο επικεφαλής της

κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρί-
νης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για την ανεξέλεγκτη διά-
σταση που προσλαμβάνει πλέον το πρόβλημα του ιδιω-
τικού χρέους και οδηγεί σε αδιέξοδο νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. 

Ο κ. Κατρίνης επισημαίνει την αδυναμία της κυβέρ-
νησης να δώσει λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας ότι
έχουν αποτύχει πλήρως όλες οι πολιτικές της. Αναφέ-

ρει ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός απέτυχε, αφού μέ-
σα σε 19 μήνες έγιναν λιγότερες από 3.000 ρυθμίσεις,
ενώ η αποτυχία του πτωχευτικού κώδικα έρχεται να
προστεθεί στην αποτυχία ρύθμισης των χρεών της παν-
δημίας, με μόλις το 6% των οφειλετών να υπάγεται σε
καθεστώς ρύθμισης. Επαναλαμβάνει, δε, την πρόταση
του ΠΑΣΟΚ για μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφει-
λές σε εφορία-ΕΦΚΑ αλλά και για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας ότι είναι ορατός ο
κίνδυνος μαζικών πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Βαθαίνουν οι «ρωγμές» στο ΠΑΣΟΚ 
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Οι μπόρες 
για τον Αβραμόπουλο

Από τις Βρυξέλλες μού λένε ότι έρχεται
μπόρα μεγάλη με νέα στοιχεία που αγγίζουν
τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπου-
λο. Ως εκ τούτου, η αποστρατεία του ίσως να
έρθει πιο σύντομα απ’ ό,τι αναμενόταν. Ελπί-
ζουμε πάντως να μην αληθεύουν όσα διακι-
νούνται στις Βρυξέλλες… 

ΠΑΣΟΚ: Πυρ κατά
βούληση στη ΝΔ 

Οξεία κριτική επεφύλαξε το ΠΑΣΟΚ για τη
συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, στον
οποίο καταλόγισε επικοινωνιακό παιχνίδι σε
βάρος των ευάλωτων συμπολιτών μας. «Για
μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός επιχείρη-
σε την επικοινωνιακή διαχείριση της σκλη-
ρής πραγματικότητας που βιώνει η ελληνική
κοινωνία, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι. Οι πολί-
τες όμως γνωρίζουν πως έχουν πληγεί σε
πρωτόγνωρο βαθμό από την ανεξέλεγκτη
ακρίβεια, που απομειώνει την αγοραστική
τους δύναμη», ανέφερε το σχόλιο της Χαρι-
λάου Τρικούπη, το οποίο κατέληξε με τον
ισχυρισμό ότι «η γιγάντωση των ανισοτήτων
στη χώρα φέρει την υπογραφή του».

Πόσοι υπουργοί της κυβέρ-
νησης ξενυχτούν κάθε βρά-

δυ μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες στέλνοντας μηνύματα σε νε-
αρές πεταλουδίτσες; Οι πληροφο-
ρίες μας κάνουν λόγο για ώρες
αιχμής από τις 12 τα μεσάνυχτα μέ-
χρι τις 3-4 τα ξημερώματα! Συνα-
γωνίζονται ποιος θα στείλει περισ-
σότερα μηνύματα. Πάρτε τώρα και
το καλύτερο: το αστείο της υπόθε-
σης είναι ότι οι δύο εξ αυτών στέλ-
νουν στην ίδια κοπέλα μηνύματα!
Θα επανέλθουμε σύντομα με γαρ-
γαλιστικές λεπτομέρειες. 

E
νας βετεράνος απόστρατος, ναύαρ-
χος «παλαιάς κοπής», μας εξομο-
λογήθηκε τι θα ήθελε να ρωτήσει
τον ναύαρχο και πρώην υπουργό

Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος λέει ότι αν
ήταν στη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κ.
Φλώρου, θα είχε παραιτηθεί.

Και ρωτάει ο βετεράνος ναύαρχος τον
πρώην Α/ΓΕΕΘΑ Αποστολάκη: 

«Θα δήλωνες παραίτηση;
� Όπως παραιτήθηκες όταν ως Α/ΓΕΕΘΑ σού
πιάσανε οι Τούρκοι τους δύο αιχμαλώτους και
δεν έστειλες την ΕΔΕ στον εισαγγελέα για να
μην κάψεις τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ Καμπά, ο
οποίος ήταν Σωματάρχης του Δ’ΣΣ και για να
μην καείς κι εσύ μαζί του; Και μετά κατ’ εντολή
Τσίπρα - Καμμένου έκανες τον Καμπά Α/ΓΕΣ;
� Όπως παραιτήθηκες όταν έγινε γνωστό ότι
ως Α/ΓΕΕΘΑ εισηγήθηκες την παράδοση 8
Τούρκων αυτομόλων πίσω και γρήγορα στον
κολλητό σου τον Ακάρ και τον Ερντογάν;
� Όπως παραιτήθηκες όταν ήσουν ενάμιση
μήνα “εκτός του κόσμου τούτου” με το “ψηλο-
προβληματάκι” το καλοκαίρι του 2018, που σε
κάλυψαν μια χαρά οι φίλοι και οι γνωστοί σου, ενώ ο νόμος
άλλα έλεγε και λέει... και έπρεπε όχι να έχεις παραιτηθεί αλ-
λά να έχεις παυτεί αμετάκλητα ως ελαφράς υπηρεσίας; Αλ-
λά είπαμε, πού χάθηκε η ντροπή για να τη βρεις εσύ...
� Όπως παραιτήθηκες όταν ήξερες τι λεγόταν για σένα όλο
αυτό το παραπάνω τρίμηνο που δεν μπορούσες να μιλήσεις
και να περπατήσεις και σε έκρυβαν σαν κανένα σοβιετικό
πρόεδρο στα τελευταία του; Και τελικά επενέβη ο Αλέξης
και σε κράτησε αρχηγό και μετά σε έκανε και υπουργό; Και
τολμάτε να μιλάτε εσείς για συναλλαγή;

Και τέλος...
Μήπως θέλεις να σου θυμίσουμε το πώς “νεκραναστήθη-

κες” υπηρεσιακά και ξανάρθες στην ενέργεια από απόστρα-
τος με την υπόλοιπη παρεούλα σου… “coldwater” και λοι-
πούς “συγγενείς” που δίνατε το ΑΒΕΡΩΦ για γάμους, βαφτί-
σια και πάρτι της “υψηλής κοινωνίας”... ξεφτιλίζοντας το Πο-
λεμικό Ναυτικό;

Απόστρατος… που έρποντας, γλείφοντας και υποστηριζό-
μενος από τους γνωστούς προστάτες σου… έφτασες να γί-
νεις Α/ΓΕΝ και Α/ΓΕΕΘΑ και μετά υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας… και να ξεφτιλίσεις ό,τι αντιπροσωπεύει η στολή του
αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Και τολμάς εσύ να λες τι θα έκανες στη θέση του Φλώ-
ρου;». 

Και καταλήγει ο απόστρατος «παλαιάς κοπής»:
«Ποτέ δεν ήσουν ούτε θα είσαι στη θέση του Φλώρου…

Γιατί αυτός ΕΙΝΑΙ με την αξία του και το ξέρει όλη η Ελλά-
δα… Εσένα σε ΕΒΑΖΑΝ αυτοί που σε έλεγχαν και σε ελέγ-
χουν… Και αυτό το ξέρει επίσης όλη η Ελλάδα!

ΥΓ.: Κύριε Αποστολάκη, δεν ντράπηκες όταν “έγραψες κυ-
βερνητικό” στη φρεγάτα ΝΑΒΑΡΙΝΟ με το πλοίο σου στη δε-
ξαμενή ολόκληρη τη θητεία σου σαν κυβερνήτη... και συ-
στήνεις σε άλλους να παραιτηθούν; Ο tempora o mores!

ΑΙΔΩΣ, ΑΡΓΕΙΟΙ!». 

Ο «Ιβάν ο τρομερός» στο Μαξίμου
Τι ζητούσε η αλεπού στο παζάρι… Παραμονές των εορτών πληροφορηθήκαμε ότι

μπήκε από την πίσω πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου ο «Ιβάν ο τρομερός», ο επιχειρη-
ματίας Ιβάν Σαββίδης. Η συζήτηση πρέπει να είχε μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αποχώ-
ρησε από το Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από μία ώρα. Μάθαμε μάλιστα ότι ο Ιβάν διε-
μήνυσε στην κυβέρνηση ότι θα βοηθήσει στις επικείμενες εκλογές μέσω του πον-
τιακού στοιχείου. Έχουμε και άλλες φρέσκιες πληροφορίες που αφορούν το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει, ο κ. Σαβ-
βίδης ψάχνει partner για το λιμάνι προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες δομές
για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Επίσης, η αμερικανική
πρεσβεία φαίνεται να είναι σύμφωνη για τη συμμετοχή ελληνικού σχήματος που θα
λειτουργήσει ως δεύτερος partner...

Μαθήματα ηθικής
από τον κύριο
Ευάγγελο Αποστολάκη



ΕΕπικοινωνιακή τακτική 
ή υπερτροφικό εγώ
«Έβγαιναν στη Βουλή χωρίς ντροπή και λέγανε ότι ξεπου-
λάω τη Μακεδονία για να σώσω τις συντάξεις. Και τις έσωσα
τις συντάξεις. Αφού τις έσωσα τις συντάξεις, πώς είμαστε
αυτοί που τις κόψαμε και τις διαλύσαμε;»,
αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, μι-
λώντας σε συνταξιούχους στο Αιγά-
λεω. Ενδιαφέρουσα επιλογή προ-
σώπων από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. «Έσωσα» σε πρώτο ενικό, «κό-
ψαμε» σε πρώτο πληθυντικό. Πρό-
κειται, άραγε, για το υπερτροφικό
εγώ του Αλέξη Τσίπρα ή για μια προσε-
κτικά δομημένη τακτική που έχει στόχο την
τόνωση του… ηγετικού του προφίλ, που συμπυκνώνεται στο
«για ό,τι καλό ευθύνεται προσωπικά ο ηγέτης» και για ό,τι
πήγε λάθος η ευθύνη «είναι συλλογική»;

Μ
ια περίεργη σχέση με την πραγματι-
κότητα αλλά και τα μαθηματικά έχει
ο Παύλος Πολάκης. Τον περασμένο
Οκτώβριο υποστήριζε πως ο ΣΥΡΙΖΑ

είναι 3 με 4 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημο-
κρατία, παρά τις συνεχείς μετρήσεις που δεί-
χνουν το κόμμα του πίσω από το κυβερνών από 6
έως και 10 μονάδες, λίγους μήνες πριν από τις
εκλογές και στο τέλος μιας τετραετίας διαδοχι-
κών κρίσεων.

Λίγους μήνες αργότερα εξηγούσε ότι ο κόσμος
που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ δεν το δηλώνει στις δη-
μοσκοπήσεις, γιατί «η Δεξιά είναι εκδικητική» και
«φοβάται ο κόσμος μην του μεταθέσουν το παιδί
αλλού». Τις τελευταίες ημέρες, όμως, έχει επι-
στρέψει με νεότερες μετρήσεις βγαλμένες από
την… κοιλιά του. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι «πάνω από το 35%» και η ΝΔ «κάτω
από το 30%». Λογικά το τελικό αποτέλεσμα θα το
εξηγήσει λέγοντας ότι η εκδικητική Δεξιά τελικά
μετέθεσε τα παιδιά αυτών που θα ψήφιζαν ΣΥΡΙ-
ΖΑ και δεν κατάφεραν να φτάσουν ως την κάλπη.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει από
τις 29 ως τις 31 Ιανουαρίου επίσημη επίσκεψη
στην Ιαπωνία. Ο πρωθυπουργός θα έχει συναντή-
σεις με τον διάδοχο του ιαπωνικού θρόνου πρίγκι-
πα Ακισίνο, τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φού-
μιο Κισίντα και τον πρόεδρο της Βουλής Χιρογίκι
Χοσόντα. Ο πρωθυπουργός, που θα συνοδεύεται
από κυβερνητική και επιχειρηματική αποστολή,
θα έχει επίσης συναντήσεις με ηγετικά στελέχη
ιαπωνικών επιχειρήσεων και θα δώσει διάλεξη
στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. 

Η Μενδώνη 
τα βλέπει δύσκολα… 

Ο Νίκος Παππάς 
δεν θυμάται για τα SMS

Γιατί πάει Ιαπωνία
ο Μητσοτάκης; 

Σχεδόν το… μισό υπουργικό συμβούλιο έδωσε
χθες το «παρών» στην πρώτη θεματική συνέντευ-
ξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για την οικονομία.
«Θα μπορούσατε να κάνετε και συνεδρίαση του
υπουργικού», ήταν το πείραγμα που δέχονταν κυ-
βερνητικά στελέχη από δημοσιογράφους στην αί-
θουσα της Γραμματείας Τύπου και Επικοινωνίας.
Πάντως, αν κρίνουμε από τα χαμόγελα των στενών
συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η συνέν-
τευξη κύλησε άκρως ικανοποιητικά για το κυβερ-
νητικό στρατόπεδο. Για αυτό και στο Μέγαρο Μαξί-
μου προετοιμάζονται για μία ακόμα θεματική συ-
νέντευξη, πριν από την προκήρυξη των εκλογών.
Αιχμή της θα είναι η εξωτερική πολιτική. 

Το μισό υπουργικό 
στη συνέντευξη Τύπου 
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Δύσκολη αλλά όχι αδύνατη χαρακτήρισε την
επίτευξη συμφωνίας για τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα η Λίνα Μενδώνη από το βήμα της Βουλής,
τονίζοντας ότι απαιτείται επίγνωση της κόκκι-
νης γραμμής. «Στρατηγική διαπραγμάτευσης
που δημοσιοποιείται, παύει να είναι στρατηγι-
κή. Η θέση μας ήταν και παραμένει εθνική και
αμετάκλητη. Δεν αναγνωρίζουμε κυριότητα,
κατοχή ή νομή καθώς αποτελούν προϊόν κλο-
πής. Τίποτα δεν έχει αλλάξει», επεσήμανε η
υπουργός Πολιτισμού, τονίζοντας ότι η Ελλάδα
υποχρεούται συνταγματικά και νομιμοποιείται
ηθικά να αξιώνει την οριστική επανένωση των
Γλυπτών.

Ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη θέση, εντά-
ξει… Βγήκε στην εκπομπή του

Δημ. Καμπουράκη και του
Παν. Στάθη και είπε: «Τέ-
τοιο SMS δεν θυμάμαι να
έχω στείλει…». Προ-
σέξτε, δεν είπε «δεν

έστειλα ποτέ», είπε «δεν
θυμάμαι να έχω στείλει»…

Ωραίος ο Νίκος. 

Τα «μαθηματικά»
του Παύλου
Πολάκη

Και άλλος «κουβάς» για τους κον-
δυλοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το
Σαββατοκύριακο διακινούσαν την
είδηση ότι δήθεν ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης τη Δευτέρα (χθες, δηλα-
δή) θα ανακοινώσει την ημερομηνία

των εκλογών! «Πώς θα την ανακοινώσει, χωρίς να
τις προκηρύξει;», ρώτησα τα συντρόφια, αλλά
απάντηση δεν πήρα ποτέ!

Σας έχω και μια δικαστική
έκπληξη… Θα διαβάσατε

ίσως ότι κάποιος κύριος ονόματι Θανάσης Τσά-
δαρης -που επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναπληρωτής CEO
στην Τράπεζα Αττικής- κατέθεσε προχθές στο
Ειδικό Δικαστήριο και ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε
σφοδρές πιέσεις από τον Καλογρίτσα, προκει-
μένου να του δοθεί δάνειο. Κοίτα να δεις που
κατά σύμπτωση ο κ. Τσάδαρης το 2020 έκανε
διακοπές με τον Τσίπρα και τον Μάκη τον Μπα-
λαούρα στα Κουφονήσια! Τους βλέπετε στις
φωτογραφίες. Φοβερές συμπτώσεις, όμως!

ΑΞΙΖΕΙ...
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Μ
ια συγκινητική ανάρτηση για τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, πήγε σχο-
λείο και αργότερα σπούδασε, τα Πατήσια, πραγματοποίησε ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Με ποστ στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τίτλο «Μία Κυριακή στα

Πατήσια», ο κ. Πιερρακάκης παραθέτει φωτογραφίες από την αγαπημένη του γει-
τονιά μαζί με φίλους και ψηφοφόρους. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης έγραψε ένα συγκινητικό κείμενο αναφέροντας πως
«οι γειτονιές δεν είναι απλά αριθμοί, αλλά ζωντανές πραγματικότητες». 

Κούνεβα κοντά στο ΚΚΕ
Το να πατάς σε δύο βάρκες έχει τα θετι-

κά του, καθώς απευθύνεσαι σε διαφορετι-
κά κοινά, έστω και υποστηρίζοντας αντι-
κρουόμενες -μεταξύ τους- θέσεις, έχει
όμως και τα αρνητικά του. Ένα από αυτά εί-
ναι ότι όσο περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφε-
ται προς αυτό που ονομάζει ρεαλισμό, τό-

σο χάνει από τα αριστερά του.
Πώς έχει αποφασίσει να

το αντιμετωπίσει αυτό
η επικοινωνιακή
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ;
Με πόλεμο «λά-
σπης» στα social

media κατά του ΚΚΕ
για δήθεν στήριξη της

Νέας Δημοκρατίας. Η παρουσία
της πρώην ευρωβουλευτού του κόμματος
Κωνσταντίνας Κούνεβα σε εκδήλωση του
ΚΚΕ για τους μετανάστες εργάτες, στην
οποία η ίδια μίλησε για «το πρόβλημα της
μη αναγνώρισης του επαγγέλματος των
καθαριστών και καθαριστριών, που δεν
πραγματοποίησε καμία κυβέρνηση, ούτε
αυτή του ΣΥΡΙΖΑ», ίσως εξηγεί το «γιατί».

Ξύπνησε και ο Καμίνης 
Ένας «νέος» Ανδρουλάκης γεννιέται! Με

ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο βου-
λευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Γιώργος Καμίνης γνωστοποιεί τη μήνυση
που κατέθεσε στον εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών σχετικά με την πιθανό-

τητα «έμμεσης» παρακο-
λούθησης του τηλε-

φώνου του, καθώς
στενός του φίλος, με
τον οποίο διατηρεί
τακτική επικοινωνία,

έχει κατονομαστεί σε
δημοσιεύματα ως στό-

χος παρακολούθησης από
την ΕΥΠ. Τι μας λέει, δηλαδή, ο Γιώργης ο
Καμίνης; Ότι τον παρακολουθούσαν εξ αν-
τανακλάσεως… Μεγάλη προσωπικότητα,
φαντάζομαι και το FBI θα τον παρακολου-
θούσε… Τι να πω; Όλοι δικαιούνται το τέ-
ταρτο της διασημότητας, υπομονή… 

Η εμπιστοσύνη 
του Μητσοτάκη στον Παύλο
Η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στον Παύλο Μαρινάκη ήταν αυτή
που τον έφερε στη θέση του γενικού γραμματέα. «Όσο πιο νέος εί-
σαι, τόσο πιο πολύ πρέπει να τρέξεις στο ξεκίνημα», δήλωσε στο
Mega χαρακτηριστικά. Αποκαλύπτει πως από την αρχή η πλειοψη-
φία του κόμματος «τον αγκάλιασε», όμως στην αρχή επίσης άκουγε
στους διαδρόμους -από μια μικρή μειοψηφία- να λένε «ήρθαν τα πι-
τσιρίκια να μας σώσουν». Το θέμα είναι ότι ο Παύλος όχι μόνο τους
έκλεισε τα στόματα, αλλά σήκωσε τη ΝΔ πολύ ψηλά και πλέον όλοι
πίνουν νερό στο όνομά του!

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά για την κυβερνητική παράταξη η μετά-
βαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη. Από τη στιγμή που κεν-
τρικός στόχος παραμένει πάντα η αυτοδυναμία, ο πρωθυπουργός
δίνει βαρύτητα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, καθώς το 2019 το «γαλά-
ζιο» στρατόπεδο, παρά τη σαρωτική νίκη στην επικράτεια, δεν μπό-
ρεσε να επικρατήσει στο νησί. Πλέον, όπως μου μεταφέρεται,
υπάρχει αισιοδοξία ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατορθώσει να… βά-
ψει κάποιους από τους τέσσερις νομούς με τα χρώματά της.

Η Ελλάδα του 2035
Το όραμα για την Ελλάδα του 2035 και οι

πολιτικές και πρακτικές εκείνες που θα
συνδέσουν καινοτομία, τεχνολογία και κοι-
νωνία στην κοινή προσπάθεια υλοποίησής
του είναι το θέμα εκδήλωσης που συνδιορ-
γανώνουν η Γραμματεία Παραγωγικών Το-
μέων της ΝΔ και ο τομέας Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης της ΝΔ και με τη συμμετοχή
της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθε-
σμου Σχεδιασμού της προεδρίας της κυ-
βέρνησης και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η «Ελλάδα
2035 - Κοινωνία, Καινοτομία, Τεχνολογία»,
μια συνάντηση - πολιτική πρόταση για το
αύριο της Ελλάδας, καινοτόμος για τα ελ-
ληνικά πολιτικά δεδομένα, θα διεξαχθεί
αύριο, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, και ώρα
13.30 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος», Πειραιώς 254, στην Αθήνα. 

Ειδικές ομιλίες και χαιρετισμούς θα
απευθύνουν ο Γιάννης Μπρατάκος, υφυ-
πουργός στον πρωθυπουργό και γενικός δι-
ευθυντής ΝΔ, ο Αθανάσιος Μπακόλας,
γραμματέας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος, ο Ορφέας Γεωργίου, πρόεδρος ΟΝΝΕΔ,
ο Άκης Μπάφας, γραμματέας Παραγωγικών
Τομέων ΝΔ, και ο Μύρων Φλουρής, τομεάρ-
χης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΝΔ. Ο Γιάν-
νης Μαστρογεωργίου, ειδικός γραμματέας
Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της προ-
εδρίας της κυβέρνησης, θα βρεθεί στη συ-
νέχεια στο βήμα για την εισαγωγική ομιλία
της συνάντησης, η οποία θα ορίσει το πλαί-
σιο της συζήτησης σύμφωνα με την ακολου-
θούμενη μεθοδολογία των στρατηγικών
προβλέψεων (Strategic Foresight). 

Να βαφτεί μπλε η Κρήτη 

Η συγκινητική 
ανάρτηση Πιερρακάκη 
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Κ
αθώς διανύουμε κοινή προ-
εκλογική περίοδο, οι τόνοι ανά-
μεσα στην Ελλάδα και την Τουρ-
κία θα συνεχίσουν να ανεβαί-

νουν από πλευράς Ερντογάν. Ο Τούρκος
πρόεδρος δεν δείχνει την παραμικρή διά-
θεση να βάλει νερό στο κρασί της επιθετι-
κής ρητορικής του έναντι της πατρίδας μας,
γνωρίζοντας ότι οι υψηλοί τόνοι έχουν θε-
τική απήχηση στο φανατικό ακροατήριο
εντός της γειτονικής χώρας.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η ελληνική
κυβέρνηση δεν προτίθεται να απαντά σε
καμία περίπτωση με τον ίδιο τρόπο στις
ύβρεις, στις συκοφαντίες, στις απειλές.
Δεν θέλει να στήσει ούτε κοκορομαχίες
ούτε καβγάδες. Δεν θα μιλάμε την ίδια
γλώσσα, ούτε θα δίνουμε το ίδιο παράδειγ-
μα, διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές. 

Όμως, φουρτούνες θα υπάρξουν όπως
και τρικυμίες. Είναι βέβαιο ακόμα και εντός
της ελληνικής κυβέρνησης, όχι μόνο στους
κόλπους της ηγεσίας του στρατού, πως όσο
ο Ερντογάν δεν θα νιώθει σίγουρος για την
επανεκλογή του και θα στοχεύει στους ψη-
φοφόρους του ακροδεξιού Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, τόσο θα αποτελεί διαρκή κίνδυνο
απώλειας της σταθερότητας και των λεπτών
ισορροπιών στο Αιγαίο. Άλλωστε ο Ερντο-
γάν σε κάθε ομιλία του στοχεύει στη χώρα
μας, επιμένοντας να τη βλέπει ως εχθρό…
«Η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη της Λω-
ζάννης και άλλες συμφωνίες εξοπλίζοντας
τα νησιά», δήλωσε πρόσφατα.

«Φυσικά, ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει
τέτοια πράγματα. Όμως αυτές οι δηλώσεις
του Μητσοτάκη δεν επαρκούν για να καθο-
ρίσουν την τύχη της περιοχής. Καταρχάς,
βλέπουμε ότι τόσο η Λωζάννη όσο και οι
νόμοι για τα νησιά δεν εφαρμόζονται αυτή
τη στιγμή από τις ελληνικές Αρχές. Δηλα-
δή, δεν προβλέπεται εξοπλισμός αυτών
των νησιών. Αλλά αυτοί τι κάνουν τώρα;
Εξοπλίζουν τα νησιά. Εξοπλίζοντας αυτά τα
νησιά, κάνουν βήματα αντίθετα προς τη
Λωζάννη και προς άλλες συμφωνίες.
Εμείς, φυσικά, όταν έρθει η ώρα (θα κά-
νουμε) ό,τι χρειαστεί… Στις διεθνείς συ-
ναντήσεις λέμε αυτό που χρειάζεται εκεί
που χρειάζεται. Και τώρα αυτοί πλέον θα τα
βγάλουν πέρα μόνοι τους», συμπλήρωσε ο
Τούρκος πρόεδρος.

«Καιροί τρικυμίας»
Στο υπουργείο Εξωτερικών μιλούν ανοι-

χτά πλέον για μια κρίσιμη χρονική συγκυ-

ρία και τονίζουν πως «οι καιροί που ζούμε
είναι καιροί τρικυμίας»… Μάλιστα ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
προέβη και σε μια αποκάλυψη την Κυρια-
κή, όταν για πρώτη φορά συνέδεσε την κρί-
ση με το «Οrus Reis» και τη σοβαρή ελλη-
νοτουρκική κλιμάκωση το καλοκαίρι του
2020 με την παρουσία μαχητικών F-16 από
τα Eμιράτα στη Σούδα. 

Διότι εκείνο το χρονικό διάστημα
πραγματοποιούνταν κοινές ασκήσεις
των δύο χωρών στην Κρήτη, αλλά είναι η
πρώτη φορά που, όπως είπε ο Νίκος
Δένδιας, τα μαχητικά των Εμιράτων ήταν
οπλισμένα, άρα και έτοιμα να συνδρά-
μουν την ελληνική Αεροπορία σε περί-

πτωση περαιτέρω κλιμάκωσης με την
Τουρκία στο Αιγαίο. 

Και αυτή η συνεργασία φαίνεται ότι
αποτέλεσε τον πρόδρομο των γεγονότων
για να επισκεφθεί ο πρωθυπουργός τον
Νοέμβριο το Άμπου Ντάμπι και να υπο-
γράψει την αμυντική συμφωνία με τον
διάδοχο του θρόνου, σεΐχη Μοχάμεντ
μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν. 

Διακήρυξη-καταδίκη
Στη συμφωνία υπήρχε η δυνατότητα

εγκατάστασης στρατιωτικών δυνάμεων
κάθε χώρας στο έδαφος της άλλης. Δη-
λαδή, και ελληνικές στρατιωτικές δυνά-
μεις θα μπορούν να βρίσκονται στο έδα-

φος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
και το αντίστροφο. 

Τότε, στην κοινή διακήρυξη των δύο ηγε-
τών τονιζόταν ξεκάθαρα ότι «οι δύο κυβερ-
νήσεις καταδικάζουν την παραβίαση εκ
μέρους της Τουρκίας τής κυριαρχίας και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, αλλά και τη συνολική επιθετική
συμπεριφορά της στη Μέση Ανατολή, στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στον Νότιο
Καύκασο, κατά κατάφωρη παραβίαση του
διεθνούς δικαίου», ενώ υπενθύμιζαν την
υποχρέωση όλων των κρατών να απέχουν
από την απειλή ή τη χρήση βίας, όπως προ-
βλέπεται και από τον Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών. Σε αυτό το πνεύμα, οι δύο κυβερνή-
σεις καλούσαν την Τουρκία «να σεβαστεί το
διεθνές δίκαιο και να παύσει άμεσα όλες
τις παράνομες και προκλητικές ενέργειές
της».  Στο πλαίσιο της εδραίωσης των συμ-
μαχιών, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί την
επόμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία.

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Όσο ο Τούρκος πρόεδρος θα εξαγριώνεται, πλησιάζοντας 
προς τη 14η Μαΐου, τόσο η ελληνική πλευρά θα μιλά 

τη γλώσσα της νομιμότητας, προασπίζοντας με κάθε μέσο 
τα συμφέροντα της πατρίδας μας

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Φωνάζει… 
μόνος του 
ο Ερντογάν!
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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

E
στησαν τον θάνατο ενός μικρού παι-
διού. Το φωτογράφισαν, αφού πρώτα
του έβαλαν μακιγιάζ, προκειμένου
να φαίνεται νεκρό. Διέρρευσαν φω-

τογραφίες του σε διεθνή και ελληνικά μέσα ενη-
μέρωσης. Επικεφαλής της ομάδας των 38 που

εγκλωβίστηκαν σε νησίδα
στον Έβρο το περασμένο κα-
λοκαίρι ήταν η Μπαϊντά Αλ Σα-
λέχ, η οποία μετά το περιστατι-
κό δεν βρέθηκε σε κάποια δο-
μή μεταναστών στην Ελλάδα
αλλά στη… Γερμανία, όπου
συνέχισε κανονικά τη ζωή της
ως… influencer και συγγρα-
φέας βιβλίων (σ.σ.: τα οποία

είχαν προωθηθεί από εκδοτικούς οίκους στην
Τουρκία). Με αυτόν τον τρόπο στήθηκε μια τερά-
στια σκευωρία σε βάρος της Ελλάδας, ενορχη-
στρωμένη από το τουρκικό παρακράτος. 

Η αποκαλυπτική μαρτυρία ενός Σύρου πρό-
σφυγα, ο οποίος επιβεβαίωσε στην «Καθημερι-
νή» τα παραπάνω, προκάλεσε την αντίδραση
του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νό-
τη Μηταράκη. Μιλώντας στο Open, επισήμανε
πως στην υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες,
υπάρχει και εμπλοκή Έλληνα. «Όλα τα στοιχεία
έδειχναν ότι η οικογένεια που έφτασε στη χώρα
μας είχε δηλώσει τέσσερα παιδιά. Όλες οι φω-
τογραφίες που εμφανίστηκαν στα διεθνή Μέσα
έδειχναν τέσσερα παιδιά και ισχυρίζονταν πως

υπήρχε και πέμπτο. Με κατέκριναν γιατί σχο-
λιάζω την υπόθεση που είναι στη δικαιοσύνη,
ενώ τα Μέσα που αναπαρήγαν τα fake news εί-
χαν το δικαίωμα να το κάνουν. Κάποιοι ανταπο-

κριτές έκριναν πως η κυβέρνηση δεν
είχε το δικαίωμα να το κάνει», είπε ο
κ. Μηταράκης και υπογράμμισε:
«Από την υπόθεση αυτή προκύπτουν

διάφορα. Πρώτον, προκύπτει πως δεν
υπήρχε πέμπτο παιδί και όπως είχε πει

και ο πρωθυπουργός στη Βουλή, κάποιοι το βά-
φτισαν Μαρία ανήμερα της Παναγίας, γιατί ήταν
Δεκαπενταύγουστος», υποστήριξε στις δηλώ-
σεις του, εξαπολύοντας στη συνέχεια τα πυρά
του στον ΣΥΡΙΖΑ: «Περιμένουμε από τον κ. Τσί-
πρα να καταλάβει επιτέλους ότι έχει πέσει θύμα
μιας πλεκτάνης. Είναι καλό να παραδεχόμαστε
πως κάναμε λάθος, δεν είναι κακό. Μας έκανε
μεγάλη ζημιά».

«Ο κ. Τσίπρας, από το βήμα της ΔΕΘ στις 18
Σεπτεμβρίου 2022, δήλωνε με ύφος κήνσορα:
“Σε αυτή τη νησίδα διεξήχθη ένα δράμα 38 ατό-
μων, το οποίο οδήγησε και στον θάνατο ενός κο-
ριτσιού 7 ετών. Θέλετε, λοιπόν, να ζητήσουμε
συγγνώμη, για ποιο λόγο;”. Άραγε, σήμερα, μετά

τις αποκαλύψεις της “Καθημερινής της Κυρια-
κής”, αισθάνεται μετανιωμένος που έλεγε ψέ-
ματα στον ελληνικό λαό; Αισθάνεται ντροπή που
διέσυρε διεθνώς την πατρίδα του -δίνοντας μά-
λιστα όπλα στους εχθρούς της- για να ικανοποι-
ήσει το προσωπικό του μένος εναντίον του πρω-
θυπουργού;», διερωτήθηκε σε ανακοίνωσή του
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου. Επιπλέον τόνισε: «Αισθάνεται συντριβή που
έσπευσε να υιοθετήσει και να αναπαράξει τα
ψέματα όσων σκηνοθέτησαν το περιστατικό με
δόλιες προθέσεις; Ο κ. Τσίπρας, έστω και τέσσε-
ρις μήνες μετά, επιβάλλεται, συναισθανόμενος
το μέγεθος της αδικίας που διέπραξε, να ζητήσει
τη συγγνώμη που οφείλει εδώ και καιρό».

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσα-

πανίδου διερωτήθηκε, απαντώντας, «πόσο πε-

ρήφανος μπορεί να δηλώνει για αυτό ο κ. Οικο-

νόμου, που με σημερινές του δηλώσεις ζητάει

και τα ρέστα» και σημειώνει ότι «σε κάθε περί-

πτωση, εάν η κυβέρνηση είχε τηρήσει από την

αρχή τη στάση που προτείναμε, σήμερα θα ξέ-

ραμε αν η αλήθεια βρίσκεται στις προηγούμενες

καταθέσεις μαρτύρων και στους γονείς που επι-

μένουν ότι έχασαν το παιδί τους ή στη σημερινή

μαρτυρία πρόσφυγα που τους διαψεύδει».

ΣΥΡΙΖΑ χωρίς… μακιγιάζ
Παρά τις αποκαλύψεις ότι ο «θάνατος» της μικρής Μαρίας στον Έβρο 
ήταν έργο μιας influencer make up artist και του Τούρκου διακινητή, 

η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει το βιολί της

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Η
Ελλάδα δεν κάνει ούτε βήμα πί-
σω από την κόκκινη γραμμή της
κυριαρχίας και των κυριαρχι-
κών της δικαιωμάτων, έτοιμη να

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση
έχοντας πλέον αεροπορική υπεροχή στο
Αιγαίο. 

Σήμερα στην ΕΑΒ, παρουσία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχη-
γού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώ-
ρου και του αρχηγού ΓΕΑ, αντιπτεράρχου
Θεμιστοκλή Μπουρολιά και του CEO της
Lockheed Martin Greg Ulmer παραδίδεται
στην Πολεμική Αεροπορία το πέμπτο ανα-
βαθμισμένο F-16 σε έκδοση Viper, ενώ πολύ
σύντομα αναμένεται να ενταχθεί και το έκτο
στο αεροπορικό οπλοστάσιο. O Κυριάκος
Μητσοτάκης θα ενημερωθεί από την Ελλη-
νική Αεροπορική Βιομηχανία για την πορεία
του εξοπλιστικού προγράμματος, θα επιθε-
ωρήσει τη γραμμή παραγωγής και θα ξενα-
γηθεί σε νέες εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, όπως
υπόστεγα και συνεργεία που έγιναν από την
κατασκευάστρια εταιρεία μέσω των SSI.

Το χρονοδιάγραμμα
Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός είχε πά-

ρει μια πρώτη γεύση από τα F-16 Viper κατά
την επίσκεψή του τα Χριστούγεννα στη «φω-
λιά» των Viper, που είναι η 115 ΠΜ στη Σού-
δα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανεβεί στο
αεροσκάφος για να δει το υπερσύγχρονο πι-
λοτήριο και όλα τα νέα ηλεκτρονικά συστή-
ματα που έχουν τοποθετηθεί στα F-16, όπως
το ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης AESA.

Oι «οχιές του Αιγαίου» που παραλαμβάνει η
Πολεμική Αεροπορία εντάσσονται στην 343
Πολεμική Μοίρα «Αστέρι» και γράφουν συνε-
χώς ώρες πτήσης στο Αρχιπέλαγος. Το πέμ-
πτο διθέσιο F-16 Viper θα απογειωθεί από την
Τανάγρα για να προσγειωθεί κατευθείαν στο
«νέο του σπίτι», την αεροπορική βάση της
Σούδας, όπου σταδιακά θα ξεκινήσει τις εκ-

παιδεύσεις στον ουρανό του Αιγαίου μαζί με
τα υπόλοιπα τέσσερα (δύο μονοθέσια, δύο δι-
θέσια) αναβαθμισμένα F-16 Viper. Σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα, η ΕΑΒ θα παραδίδει
ένα μαχητικό αεροσκάφος κάθε μήνα, δηλα-
δή 12 τον χρόνο, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας να συμπληρωθεί ο αριθμός των 83
Viper. Οι Έλληνες ιπτάμενοι που ήδη εκπαι-

δεύονται πάνω στα Viper κάνουν λόγο «για
ένα σύγχρονο αεροσκάφος που παρέχει τε-
ράστιο όγκο πληροφοριών και δίνει μεγάλες
δυνατότητες για τη διαχείριση των όπλων». 

Όταν συμπληρωθεί η δύναμη μίας μοίρας
(18 αεροσκάφη) στην 343 «Αστέρι», θα ακο-
λουθήσει η δεύτερη πολεμική μοίρα Viper, η
340 «Αλεπού», ενώ τα επόμενα αναβαθμι-
σμένα μαχητικά θα προσγειωθούν στην 337
Μοίρα «Φάντασμα» στη Λάρισα. Tο πρό-
γραμμα θα ολοκληρωθεί με τις δύο μοίρες
του Αράξου, την 335 «Τίγρης» και την 336
«Όλυμπος».

Το 5ο αναβαθμισμένο F-16 Viper παραδίδεται σήμερα 
στην Πολεμική Αεροπορία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τα καινούργια δεδομένα στον αέρα του Αιγαίου
έχουν ανησυχήσει τους Τούρκους, οι οποίοι ακόμα
περιμένουν το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για τα F-
16, ενώ ταυτόχρονα ψάχνουν για μια ικανοποιητική
εναλλακτική λύση. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι μετά τον
αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα των υπερσύγ-
χρονων μαχητικών 5ης γενιάς F-35, αλλά και τα σο-
βαρά εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο για την πώληση
και την αναβάθμιση μαχητικών, βρίσκονται σε εξαι-
ρετικά δεινή θέση. Η αναθεωρητική Τουρκία βλέπει
τον αεροπορικό της στόλο να μένει μια τεχνολογική
γενιά πίσω και αγωνιά για την απόκτηση νέων μαχητι-
κών αεροσκαφών, αφού αν ποτέ προχωρήσουν στο
«απονενοημένο διάβημα» θα έχουν να αντιμετωπί-
σουν τα πανίσχυρα ελληνικά αεροσκάφη, ενώ γνωρί-

ζουν από πρώτο χέρι την αξία των Ελλήνων πιλότων.
Όπως μας έλεγαν πηγές από την Αεροπορία: «Οι

Τούρκοι ξέρουν καλά ότι για να προχωρήσουν σε
ένα στρατιωτικό επεισόδιο είτε στο Αιγαίο είτε στην
Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να έχουν αεροπορική
υπεροπλία πάνω από την περιοχή όπου θα επιχειρή-
σουν να το στήσουν. Ξέρουν, πρώτον, ότι δεν μπο-
ρούν να το κάνουν όσο η Πολεμική Αεροπορία έχει
το πάνω χέρι με τα μαχητικά 4ης και 5ης γενιάς
Rafale και τους έμπειρους Έλληνες ιπτάμενους στο
cockpit και, δεύτερον, γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται
να αποκτήσουν άμεσα νέα μαχητικά αεροσκάφη
ισάξια των ελληνικών».

Διεθνολόγοι και στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν
πάντως ότι, αν και η Τουρκία είναι στην τελική ευθεία

για τις εκλογές, που θα γίνουν όπως ανακοίνωσε ο
ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος στις 14 Μαΐου, ο Ερντογάν
καταλαβαίνοντας το μεγάλο ρίσκο που θα είχε ένα
θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα δεν αποκλείεται να
επιχειρήσει μια κίνηση στην Κύπρο, όπως η προσάρ-
τηση των Κατεχομένων, προκειμένου να παρουσιάσει
ένα -όπως λέει- «ιστορικό επίτευγμα» επί των ημε-
ρών του.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε
φορά που οι Τούρκοι προσπαθούν να αμφισβητήσουν
ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα παίρνουν σκληρές
απαντήσεις από τους Έλληνες ιπτάμενους που στή-
νουν καθημερινά μια αόρατη ασπίδα στο Αιγαίο και
δείχνουν στα τουρκικά αεροσκάφη την κατεύθυνση
της εξόδου με τον πιο σκληρό τρόπο. 

Η ελληνική υπεροπλία στον «αέρα» τρομάζει τους Τούρκους

Στη φαρέτρα ακόμα 

μία «οχιά του Αιγαίου» 

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Οπαγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και
αναμένεται στα τέλη του αιώνα που δια-
νύουμε να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύ-

ρια. Σήμερα βρισκόμαστε στον αριθμό των 8 δι-
σεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη
Γη. Όπως θα διαβάσετε στο τελευταίο σημερινό
tip της πολιτικής επικοινωνίας, υπάρχει κίνδυνος
ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω της
αύξησης των εκπομπών ρύπων από την αύξηση
του αριθμού των ανθρώπων που ζουν στον πλα-
νήτη μας. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι η κλιματική
αλλαγή οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης
ενέργειας από τους πολίτες και τώρα μπαίνει και
νέος παράγοντας, ο αριθμός των ανθρώπων. Η
πληθυσμιακή έκρηξη εγκυμονεί κινδύνους για τη
σωτηρία του περιβάλλοντος. Οι ειδικοί προτεί-
νουν τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη
χρήση των σύγχρονων μέσων αντισύλληψης για
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Τα γνω-
στά σε όλους εμάς «εγώ πότε θα γίνω μάνα» και
«χτύπησε το βιολογικό μου ρολόι να γίνω μάνα»
μπαίνουν πλέον σε καλούπια προγραμματισμού.
Βέβαια, ένα είναι σίγουρο, ότι θα πρέπει ως πολί-
τες, κυβερνήσεις, ακτιβιστές και επιχειρηματίες
να πάρουμε τα μέτρα μας, για να μη βρεθούμε
προ απροόπτου απρόβλεπτων φυσικών κατα-
στροφών.

Στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολι-
τεύεσθαι» με τα 333+1 tips θα βρείτε πολλές και εν-
διαφέρουσες προτάσεις για όλα τα θέματα που

απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Ακόμη και
για την κλιματική αλλαγή, για την οποία οι πολίτες
δεν έχουν συνειδητοποιήσει την απειλή! 

1. Σημασία στην πολιτική δεν έχει μόνο η πτώση
αλλά και η δύναμη της πρόσκρουσης. Πολλές φο-
ρές φέρνει απρόβλεπτες συνέπειες.

2. Στον πολιτικό ανταγωνισμό, τα κόμματα εξου-
σίας θέλουν να κυβερνήσουν προβάλλοντας το «αν-
τί». Δεν προβάλλουν αυτό που είναι αλλά αυτό που
θέλουν να χρεώσουν στον αντίπαλό τους ότι είναι. 

3. Οι δημοσκοπικές έρευνες δεν είναι μόνο
«μπούσουλας» για τη διαμόρφωση της στρατηγι-
κής ενός πολιτικού προσώπου αλλά εργαλείο για
να οδηγήσουν την κοινή γνώμη σε μια διαφορετική
κατεύθυνση. 

4. Οι πολίτες κάποιες φορές ψηφίζουν θετικά,
άλλοτε αρνητικά κι άλλοτε για να έχουν το κεφάλι
τους ήσυχο!

5. Μια νέα μέθοδος εκλογικής στρατηγικής για
κάθε υποψήφιο με τίτλο «Who are you, who am I?»
κάνει θραύση στην πατρίδα του πολιτικού market-
ing, την Αμερική. Η «Political» σε συνεργασία με
την εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας Think Politics
θα σας την παρουσιάσουν πρώτες στη χώρα μας.

6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, υπάρχουν
επιλογές που είναι απότοκο της αντίστοιχης κρίσης
και επιλογές που είναι η ίδια η κρίση. 

7. Η πολιτική στρατηγική βασισμένη στο «αντί»
μπορεί να φέρει την άνοιξη στους στόχους ενός
κόμματος. Αποδίδει στις περισσότερες περιπτώ-

σεις, αρκεί να είναι σωστά δομημένη. Το συνιστούν
όλα τα πολιτικά εγχειρίδια. Ο θόρυβος και τα υψηλά
ντεσιμπέλ βασισμένα στον κακό εαυτό του αντιπά-
λου φέρνουν αποτελέσματα. 

8. Σε αρκετές ομιλίες πολιτικών αρχηγών, οι λο-
γογράφοι τους γράφουν φράσεις άλλοτε επιθετι-
κές, άλλοτε εκτός του συνηθισμένου τρόπου ομι-
λίας του πολιτικού, με αποτέλεσμα να «διαβάζον-
ται» κείμενα από πολιτικούς αρχηγούς πριν κατα-
νοήσουν τι ακριβώς λένε και να προκαλούν γέλωτα.

9. Όταν ένας πολιτικός στριμώχνεται στη γωνία,
με την πλάτη στον τοίχο, ακολουθεί σε πρώτη φάση
το δόγμα «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση» και
αν δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, απαντά με «αλ-
λαγή ατζέντας». Η μπάλα στην εξέδρα. 

10. Όταν ένας πολιτικός εκτοξεύει μία κατηγορία
εναντίον του αντιπάλου του, οφείλει να προσκομί-
σει και τα αποδεικτικά στοιχεία που τη στοιχειοθε-
τούν. Διαφορετικά είναι λάσπη στον ανεμιστήρα.

11. Για αρκετούς επιστήμονες, αν η συνεχιζόμενη
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού ξεπεράσει τα 8
δισ. θα επιβαρύνει δραματικά το περιβάλλον. Ανα-
μένεται και ακτιβισμός για την αποτροπή των νέων
γεννήσεων.

Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτι-
κής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι: 333+1 tips».

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: grammateia@nkmedi-
agroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066,
6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
ον περασμένο Αύγουστο ένα τραγικό γεγο-
νός συντάραξε τη χώρα… Ήταν η υπόθεση
του περίεργου θανάτου της μικρής Μαρίας.

Την «αποκάλυψη» έκανε το γερμανικό περιοδικό
«Spiegel» (το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει βάλει τη
χώρα μας στο στόχαστρό του) και δεν ήταν λίγοι
εκείνοι που «έτριψαν τα χέρια τους» από τον διεθνή
διασυρμό της Ελλάδας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης «σταύρωσαν» την
κυβέρνηση (αν το περιστατικό ήταν αληθινό, κάτι
τέτοιο θα ήταν αναμενόμενο και λογικό) και η συνέ-
χεια -λίγο ως πολύ- είναι γνωστή!

Κάθε προσπάθεια των «εμπλεκόμενων» να απο-
δείξουν την αθωότητά τους έπεσε στο κενό μέχρι
που το περιοδικό αναδιπλώθηκε λέγοντας ούτε λίγο
ούτε πολύ: «Δεν πρόκειται να αναρτήσουμε ξανά
στην ιστοσελίδα τα προηγούμενα δημοσιεύματα για
την υπόθεση της Μαρίας. […] Εξαιτίας της κατάστα-
σης των πηγών, το “Spiegel” θα έπρεπε να είχε δια-
τυπώσει σαφώς πιο προσεκτικά τις αναφορές για το
σημείο όπου βρίσκονταν οι πρόσφυγες και κυρίως
για τον θάνατο του κοριτσιού. Ακόμα και αν απου-
σιάζει μια οριστική απόδειξη, υπάρχουν ενδείξεις
ότι κάποιοι εκ των προσφύγων θα μπορούσαν να
έχουν επινοήσει τον θάνατο του παιδιού. Η φωτο-

γραφία του φερόμενου ως νεκρού κοριτσιού που
είχε στη διάθεσή του το “Spiegel” δεν αποτελεί από-
δειξη ότι το παιδί πέθανε πραγματικά… Η φωτο-
γραφία στάλθηκε μέσω WhatsApp και δεν περιέχει
μεταδεδομένα που να δείχνουν πότε και πού τρα-
βήχτηκε. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να πούμε αν
το κορίτσι έχει απλώς κλειστά μάτια ή είναι νεκρό».

Παρ’ όλα αυτά, η αξιωματική αντιπολίτευση συ-
νέχισε να εκμεταλλεύεται το περιστατικό, έστω και
αν πριν από λίγα 24ωρα (σύμφωνα με δημοσίευμα
της «Καθημερινής») ένας μάρτυρας δήλωσε ότι το
περιστατικό ήταν «στημένο»!

Ένας νοήμων άνθρωπος θα περίμενε ύστερα από
αυτά τα δύο δεδομένα το θέμα να έληγε, μια και για
κάποιους η συγγνώμη είναι η ύψιστη πολυτέλεια!

Όπως φαίνεται, οι «νοήμονες» σπανίζουν και
ασπάζονται το «όταν το ρεπορτάζ δεν ταιριάζει με τα
γεγονότα, τόσο το χειρότερο για τα γεγονότα»…

Και κάπως έτσι μια ολόκληρη παράταξη, που έχει
υπάρξει κυβέρνηση, αμφισβητεί τόσο το δημοσίευ-
μα του περιοδικού (το οποίο εμμέσως πλην σαφώς
παραδέχεται το λάθος του) όσο και τη μαρτυρία του
μετανάστη, τη στιγμή που κατάπιε «αμάσητο» ένα
απολύτως αναληθές ρεπορτάζ (βολικό, ε;).
Και ευκαιρίας δοθείσης, στο «κάδρο» και ο φράχτης!

Σε μια περίοδο που τα εθνικά μας θέματα είναι
στο «κόκκινο», που ένας παράφρων γείτονας εργα-
λειοποιεί τους μετανάστες και η Ελλάδα προσπαθεί
με κάθε τρόπο να προφυλάξει τα σύνορά της, ένας
άνθρωπος (δικηγόρος με διδακτορικές σπουδές
νομικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, γγ του πρω-
θυπουργού, υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσω-
πος) υποστήριξε πως «η προστασία των συνόρων
μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη
διεθνή νομιμότητα» και αναρωτιέται «για ποιο λόγο
να ζητήσουμε συγγνώμη για το θέμα του νεκρού
κοριτσιού;».

Άλαλα τα χείλη των ασεβών!
Δεν είμαι ούτε νομικός ούτε διεθνολόγος ούτε

εργολάβος… Δεν ξέρω αν ο φράχτης παραβιάζει τη
διεθνή νομιμότητα, όμως θεωρώ ότι ο -κατά τα άλλα
συμπαθέστατος- κύριος Τζανακόπουλος δεν ανα-
κάλυψε τον τροχό το 2023! Κάποιος άλλος θα είχε
αναφέρει κάπου ότι ο φράχτης είναι παράνομος… 

Αλλά και έτσι να είναι, «ντροπή»! Είναι ανήθικο να
ρίχνουμε τα πάντα (ακόμα και την εθνική ασφάλεια)
στον βωμό της λάσπης… Διότι τελικά σημασία δεν
έχει τι λέμε αλλά τι θέλουμε να «περάσουμε» δρα-
ματοποιημένα στον κόσμο εν ονόματι της «λάσπης
στον ανεμιστήρα»! 

Τα πάντα στον βωμό της λάσπης!

του
Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος
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Λ
όγω των επερχόμενων εκλογών, όπως
κάθε υπεύθυνος πολίτης, έτσι και εγώ
προβληματίζομαι πώς και πού θα χρη-

σιμοποιήσω τη μοναδική αλλά μεγάλη μου δύ-
ναμη, την ψήφο μου. Είναι πράγματι μια μονα-
δική δύναμη που μας κληρονόμησε ο μοναδι-
κός και ανεπανάληπτος Περικλής πριν, πέραν
των δυόμισι χιλιάδων ετών, ο οποίος ψηφιζόταν
κάθε χρόνο, για τριάντα χρόνια, έχοντας αντιπά-
λους όχι μόνο τους ισχυρούς της εποχής, τους
αριστοκρατικούς, αλλά και τους λαϊκιστές,
όπως τους σοφιστές και τους κωμωδιογρά-
φους, οι οποίοι κατέκριναν και γελοιοποιούσαν
τα πάντα μόνο και μόνο για να φύγει ο Περικλής
από την εξουσία, χωρίς να κατορθώνουν να
πείσουν ή να ξεγελάσουν τον υπεύθυνο αθη-
ναϊκό λαό, ο οποίος μπορούσε να διακρίνει το
σωστό από το λάθος, να κρίνει και να επιλέγει
αυτόν που του εξασφάλιζε την ασφάλεια, την
ευημερία, στο πλαίσιο της μοναδι-
κής για τον τότε αλλά και τον παρόντα
κόσμο δημοκρατίας.

Ύστερα από τις χιλιάδες αυτές
χρόνων, αναλογιζόμενοι την ανεπα-
νάληπτη αυτήν κληρονομιά μας, θα
περίμενε κανείς να την αξιοποιού-
σαμε, να την τιμούσαμε και να την
ενδυναμώναμε έτσι ώστε να εκπέμ-
παμε το μήνυμα μιας ακόμη καλύτε-
ρης και αποδοτικότερης δημοκρατι-
κής διακυβέρνησης της χώρας μας,
σεβόμενοι τη διδαχή των προγόνων
μας. Θα περίμενε κανείς, από την
όποια αντιπολίτευση, τουλάχιστον να
μην υπερβαίνει τα όρια της απλής λογικής και
στοιχειώδους νοημοσύνης.

Φευ! Η αξία της ιστορίας έγκειται στο να πα-
ραδειγματιζόμαστε από αυτή, να αποφεύγουμε
τα λάθη και να ακολουθούμε τα σωστά και επι-
τυχή. Η αμετροέπεια της αντιπολίτευσης, σε
συνδυασμό με τη διόγκωση ασήμαντων γεγο-
νότων, μη φειδόμενοι ακόμη και της δικής της
αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας, εκφράζει ανα-
λήθειες και συνειδητά απραγματοποιήσιμες
υποσχέσεις. Πάμε για εκλογές λοιπόν σύντομα
και είμαι υποχρεωμένος να αποτιμήσω το έργο
της κυβέρνησης και να κρίνω τη στάση της αντι-
πολίτευσης, κατά το δυνατό αντικειμενικά και
αξιολογικά, ως μια διαδικασία ενδοσκόπησης.

Η χώρα μας πέρασε μια δεκαετία, από το
2009 μέχρι το 2019 που εξελέγη η παρούσα κυ-
βέρνηση, γεμάτη προβλήματα οικονομικά και
όχι μόνο. Η κατάρρευση της Lehman Brothers
της Αμερικής το 2008 κλόνισε την παγκόσμια
οικονομία και κατά συνέπεια και την ελληνική.
Μια παγκόσμια συγκυρία την οποία θα μπορού-
σε η χώρα μας να την περάσει με μια συνετή και
περιορισμένη οικονομική πολιτική, αν ο τότε
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν επέ-
μενε σθεναρά σε πράξεις και αποφάσεις υπέρ
της Ελλάδας, ενοχλώντας έτσι μεγάλες δυνά-
μεις, οι οποίες φρόντισαν να τον ρίξουν και έτσι
η Ελλάδα να περιπέσει σε μεγαλύτερα προβλή-

ματα, τόσο πολιτικά όσο και κυρίως οικονομι-
κά, κάτι που δεν είναι της παρούσης για πλήρη
ανάλυση.

Αναγκαστήκαμε να δεχτούμε τα διαβόητα
μνημόνια για να παραμείνουμε στην ΕΕ, ως μη
χείρωνα λύση, τα οποία, μεταξύ κάποιων θετι-
κών επιπτώσεων, δυσαρέστησε μεγάλο αριθμό
πολιτών λόγω των αναγκαίων περικοπών που
δεν είχαν γνωρίσει πρωτύτερα και θέλησαν να
τιμωρήσουν την κυβέρνηση Σαμαρά, παρ’ όλη

τη σημαντική επιτυχή αντιμετώπιση
της κρίσης, εμπιστευθέντες παραδό-
ξως το μικρό αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ,
το οποίο υποσχέθηκε τα πάντα στους
πάντες και χρειάστηκαν σχεδόν πέντε
χρόνια να αντιληφθεί ο ελληνικός λα-
ός ότι οι υποσχέσεις ήταν έπεα πτερό-
εντα και ότι φθηνά γλιτώσαμε τον
γκρεμό, δηλαδή μια πρωτόγονη λαο-
κρατία, έξω από την ΕΕ, χάριν στην
απειλή παραίτησης του τότε Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλου και την ψήφιση του τρί-
του αχρείαστου μνημονίου από τη
Νέα Δημοκρατία, αφού οι περισσότε-
ροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν απο-

χωρήσει από το κόμμα, αφού δεν πέτυχε η «λα-
οκρατία».

Με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και
αφού υποθηκεύσαμε όλη την κινητή και ακίνη-
τη περιουσία της Ελλάδας σε μια συνδιαχείρι-
ση, στο ΤΑΙΠΕΔ, το λεγόμενο «Υπερταμείο», ως
εγγύηση των δανείων που μας έδωσαν. Τη βγά-
λαμε κουτσά στραβά υπακούοντας τυφλά στην
«Τρόικα» και αφού αποφύγαμε την εφιαλτική

προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για νομιμοφανή διαιώ-
νιση της εξουσίας, τελειώσαμε μαζί τους με τις
εκλογές του Ιουλίου του 2019, που τις κέρδισε η
Νέα Δημοκρατία.

Τις δόξες και μεγάλες τιμές που έζησαν ο κ.
Τσίπρας ως πρωθυπουργός, αρκετά πρωτο-
κλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως υπουργοί και
σε άλλα αξιώματα αλλά και πολλά απλά στελέχη
σε κυβερνητικές και άλλες σημαντικές θέσεις
που απόλαυσαν, είναι φυσικό να τις νοσταλγούν
και να θέλουν να τις ξαναζήσουν, ακόμη και σε
βάρος του ελληνικού λαού, αφού είτε δεν θέ-
λουν, είτε δεν γνωρίζουν, είτε δεν μπορούν να
κυβερνήσουν αποδοτικά και ως όμηροι των
ιδεοληψιών τους επιδίδονται σε λαϊκισμούς και
έωλες υποσχέσεις. Προσπαθούν να κλονίσουν
την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο πρό-
σωπο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη, το έργο του οποίου θα εκθέσω αμέσως πιο
κάτω, είτε με στρέβλωση αναληθών γεγονότων
είτε με διόγκωση ασήμαντων γεγονότων, όπως
την, κατά Βαξεβάνη, δήθεν παρακολούθηση τη-
λεφωνικών συνομιλιών, κάτι που όχι μόνο δεν
ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά σε μια εποχή κατά
την οποία με την εξελιγμένη τεχνολογία μπορεί
πρακτικά ο οιοσδήποτε να παρακολουθεί τον
οιονδήποτε για οιονδήποτε λόγο, ο ΣΥΡΙΖΑ το
εμφανίζει ως σημαντικό, απλώς διότι δεν υπάρ-
χει άλλο σημαντικό θέμα να θίξει τον Μητσοτά-
κη. Έτσι ζούμε μια θολή προεκλογική περίοδο,
την οποία θα ξεκαθαρίσουν στις εκλογές οι Έλ-
ληνες ψηφοφόροι.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τους υπεράξι-
ους υπουργούς του, τα τρία αυτά χρόνια που κυ-
βερνούν, έχουν αλλάξει τη φυσιογνωμία της

Ελλάδας. Με την ανθούσα οικονομία, τις πρω-
τόγνωρες επενδύσεις, τη φροντίδα των αδύνα-
μων πολιτών, την εξασφάλιση της αμυντικής
ικανότητας της χώρας, την αναβάθμιση της
μορφής και του κύρους της χώρας διεθνώς και
τόσα άλλα, οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται
ήρεμοι και ασφαλείς. Έτι περισσότερο που η
κυβέρνηση αντιμετώπισε την πανδημία με σύ-
νεση και σοβαρότητα, την ενεργειακή κρίση με
τη σημαντική επιδότηση της διεθνούς ανατίμη-
σης των καυσίμων, σε βαθμό που οι πολίτες
σχεδόν να μην αντιλαμβάνονται την τόσο σοβα-
ρή ανατίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το αναπάντεχο 32% του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών
του 2019 έχει θολώσει το μυαλό του Τσίπρα, ελ-
πίζοντας ότι θα το πετύχει και μεγαλύτερο. Του
διαφεύγουν όμως δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι
ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ικανοποιήσει αρ-
κετούς ψηφοφόρους με διάφορες χάρες παν-
τός είδους και νομιμότητας και περιστασιακές
επιδοτήσεις και, δεύτερον, η αποκάλυψη από
πού προήλθε το 32% των εκλογών, αφού με τί-
ποτε δεν δικαιολογείται από τα κυβερνητικά
μέτρα -ήταν η μεγάλη απορία πολλών Ελλήνων
και δική μου- η οποία έγινε με τη δημοσιοποί-
ηση στις 29/9/2019 (GBAL) ότι από τα 2,5 εκα-
τομμύρια μουσουλμάνων που κατοικούν ήδη
στην Ελλάδα, «σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι ξένοι πολί-
τες αποδείξουν ότι ζουν στην Ελλάδα επί επτά
χρόνια δικαιούνται να ζητήσουν και να πάρουν
την ελληνική ιθαγένεια». Έτσι περί τις 600.000
μουσουλμάνων ελληνοποιήθηκαν με εκλογικά
δικαιώματα και προφανώς όλοι αυτοί ψήφισαν
και θα ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, μη ενδιαφερό-
μενοι για τίποτε άλλο εκτός του ότι νομιμοποι-
ήθηκαν στην Ελλάδα χάριν του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι
που ποτέ δεν το είχαν διανοηθεί.

Η λυδία λίθος θα δείξει καθαρά ΝΔ και Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. 

Οι εκλογές στη λυδία λίθο

του
Νίκου 
Αναγνωστάτου

Επιχειρηματίας 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τους υπεράξιους υπουργούς του 
έχει αλλάξει τη φυσιογνωμία της Ελλάδας τα χρόνια που κυβερνά



Σ
υμπληρώνεται σε λίγες εβδομά-
δες ένας χρόνος πολεμικών συγ-
κρούσεων στην Ουκρανία και
κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή

αριθμό των νεκρών. 
Διεθνείς οργανισμοί κάνουν εκτιμήσεις,

η Ουκρανία και η Ρωσία μετρούν τις δικές
τους απώλειες, μετρήσεις όμως κάνουν
και χώρες άμεσου ενδιαφέροντος, όπως η
Νορβηγία, που συνορεύει με τη Ρωσία και
είναι μέλος του ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του
το 1949. Ο νορβηγικός στρατός έκανε κά-
ποιες εκτιμήσεις υπολογίζοντας στις
180.000 τους νεκρούς ή τραυματίες στους
κόλπους του ρωσικού στρατού και 100.000
στην ουκρανική πλευρά, χωρίς να υπολο-
γίζονται οι 30.000 άμαχοι. 

«Οι ρωσικές απώλειες αρχίζουν να πλη-
σιάζουν τις 180.000 στρατιώτες νεκρούς ή
τραυματίες», δήλωσε ο αρχηγός του γενι-
κού επιτελείου της Νορβηγίας Αϊρίκ Κρι-
στόφερσεν σε συνέντευξή του στο δίκτυο
TV2, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση
των στοιχείων αυτών. 

«Οι απώλειες της Ουκρανίας πιθανόν να
ξεπερνούν τις 100.000 νεκρούς ή τραυμα-
τίες. Επιπλέον, η Ουκρανία έχει σχεδόν
30.000 αμάχους που σκοτώθηκαν σε αυ-
τόν τον τρομερό πόλεμο», πρόσθεσε ο
Νορβηγός στρατηγός.

Μία από τις χώρες που κρατούν ή του-
λάχιστον υποστηρίζουν ότι κρατούν ουδέ-
τερη στάση στον πόλεμο είναι η Νότια
Αφρική. Το αφρικανικό εθνικό Κογκρέσο
διατηρεί, ωστόσο, ιστορικά στενούς δε-
σμούς με τη ρωσική πλευρά και δεν έχει
στηρίξει στον ΟΗΕ τα ψηφίσματα που κα-
ταδίκαζαν τη ρωσική εισβολή. 

Η Νότια Αφρική σε κοινά
γυμνάσια με Ρωσία-Κίνα 

Τώρα η ηγεσία της Νότιας Αφρικής ανα-
κοίνωσε ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις

πρόκειται να πάρουν μέρος σε ναυτικά γυ-
μνάσια τον Φεβρουάριο μαζί με δυνάμεις
από την Κίνα και τη Ρωσία. Οι επερχόμε-
νες ασκήσεις είναι προγραμματισμένο να
πραγματοποιηθούν το διάστημα μεταξύ 17
και 27 Φεβρουαρίου, όταν θα συμπληρώ-
νεται, δηλαδή, ένας χρόνος από την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αναλυτές
εκτιμούν ότι αποτελεί μεγάλο πλήγμα για
την Ουάσιγκτον και για την αμερικανική
επιρροή στην Αφρική η επιλογή των Νοτι-
οαφρικανών.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξε-

τάζει την πιθανότητα να αξιοποιήσει τους
πόρους της ρωσικής κεντρικής τράπεζας
οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για την ανοικο-
δόμηση της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ πα-
ροτρύνει τους αρχηγούς των κρατών και
των κυβερνήσεων των 27 να προχωρή-
σουν τις συζητήσεις, τονίζοντας ότι είναι
ζήτημα δικαιοσύνης. 

Το κόστος της ανοικοδόμησης υπολογί-
στηκε από την Ουκρανία, τις Βρυξέλλες
και την Παγκόσμια Τράπεζα σε κάτι λιγό-
τερο από 350 δισ. ευρώ. 

ΑΑπειλεί 
με παραίτηση
ο πρόεδρος 
της Σερβίας

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάν-
ταρ Βούτσιτς απείλησε να παραιτη-
θεί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης
του κόμματός του εξαιτίας των επι-
κρίσεων που υπέστη για τον χειρι-
σμό του ζητήματος του Κοσόβου. Ο
Βούτσιτς έχει προτείνει σχέδιο εξο-
μάλυνσης των σχέσεων με το Κοσ-
συφοπέδιο, που του παρουσίασε
πενταμελής ευρωαμερικανική αν-
τιπροσωπεία. Στη συνεδρίαση αυτή
εξέθεσε τις συνέπειες που θα υπο-
στεί η Σερβία εάν απορρίψει το
σχέδιο συμφωνίας. Ακολούθησε
συζήτηση σε υψηλούς τόνους και
πολλά στελέχη ζήτησαν η Σερβία να
μην αποδεχθεί την πρόταση και να
αποχωρήσει από τον διάλογο. «Εάν
κάποιος νομίζει ότι μπορεί να κυ-
βερνήσει καλύτερα τη Σερβία, θα
αποσυρθώ. Εάν κάποιος πιστεύει
ότι είναι προτιμότερο να καταστρα-
φεί οικονομικά η χώρα, τότε παρα-
δίδω τη διακυβέρνηση σε όποιον
είναι εξυπνότερος από εμένα», φέ-
ρεται να απάντησε στις επικρίσεις ο
πρόεδρος Βούτσιτς.

Το σχέδιο συμφωνίας αποτελεί-
ται από 10 άρθρα και θεωρείται ότι
καθορίζει καίρια ζητήματα όπως η
αποδοχή, αμοιβαία από το Κόσοβο
και τη Σερβία, της εδαφικής ακε-
ραιότητας και κυριαρχίας, ενώ
προβλέπει και την ένταξη του Κο-
σόβου στο ΟΗΕ και άλλους διεθνείς
οργανισμούς.
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Έναν (σχεδόν) χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου κάνει λόγο 
για 180.000 ρωσικές απώλειες και 130.000 ουκρανικές 

Μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να μην είναι πλέον πρωθυ-
πουργός της Μεγάλης Βρετανίας και να βρίσκεται στα
πίσω έδρανα της Βουλής των Κοινοτήτων, αλλά συνεχί-
ζει να απασχολεί την κοινή γνώμη για τα πεπραγμένα του
παρελθόντος και να επηρεάζει έντονα τη βρετανική πο-
λιτική σκηνή.

Η τελευταία είδηση προέρχεται από δημοσίευμα των
κυριακάτικων «Times», όπου αναφέρεται ότι ο πρώην
πρωθυπουργός ζητούσε οικονομικές συμβουλές από

τον τωρινό πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του 
BBC Ρίτσαρντ Σαρπ, λίγο όμως πριν ο δεύτερος οριστεί
από τον πρώτο στη θέση αυτή. Οι αντιδράσεις μετά τις
αποκαλύψεις ήταν έντονες. Η αξιωματική αντιπολίτευση
των Εργατικών ζήτησε εδώ και τώρα κοινοβουλευτική
έρευνα για το θέμα, καθώς τονίζει ότι η σχέση αυτή θα
έπρεπε να είχε δημοσιοποιηθεί στη Βουλή πριν από την
πρόσληψη και όπως το ορίζει ο νόμος.

Οι Βρετανοί είναι πολύ αυστηροί στο συγκεκριμένο

θέμα. Η πολιτική της κυβέρνησης για τη θέση στο BBC
αναφέρει ρητά πως «δεν μπορεί κάποιος να αναλάβει
εφόσον έχει παραλείψει να δηλώσει οποιαδήποτε σύγ-
κρουση συμφερόντων», συνεχίζοντας προς τους υπο-
ψηφίους ότι «πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε ζητή-
ματα στο προσωπικό ή επαγγελματικό ιστορικό που με
τον διορισμό τους θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν ή
να προκαλέσουν αμηχανία ή να θέσουν σε κίνδυνο την
εμπιστοσύνη του κοινού».

Μπλέξιμο με το BBC για τον «σκανδαλιάρη» Μπόρις Τζόνσον
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Ο νορβηγικός στρατός «μέτρησε» 
310.000 νεκρούς στην Ουκρανία
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Η
τραγωδία στο Μάτι, που βύθισε
στο πένθος όσους έχασαν δι-
κούς τους ανθρώπους και στοί-
χειωσε για πάντα τις ψυχές

όλων εκείνων που πάλεψαν με τις φλόγες
και βγήκαν από αυτές «ζωντανοί-νεκροί»,
όπως οι ίδιοι τονίζουν, αποτελεί ένα έγκλη-
μα για τη Δικαιοσύνη που αναζητά τους
ενόχους.

Οι μαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων
που πήραν στα χέρια τους τα παιδιά τους
καμένα και είδαν τους γονείς και τους συγ-
γενείς τους να χάνονται αβοήθητοι, στην
άνιση μάχη τους με την πύρινη λαίλαπα,
συγκλονίζουν κάθε συνεδρίαση του Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας. Ο πό-
νος ανείπωτος για όλους τους μάρτυρες.
Ένας διαρκής σπαραγμός, ένας θρήνος που
διαπερνά τη δικαστική αίθουσα. Το ακροα-
τήριο υποκλίνεται στις μαυροφορεμένες
μανάδες που κρατούν τις φωτογραφίες των
παιδιών τους και ζητούν από το δικαστήριο
δικαίωση… «Σήμερα θα ήθελα να περιμέ-
νω τα παιδιά μου να επιστρέψουν από το
σχολείο, αλλά είμαι εδώ μπροστά σας να
ζητήσω δικαίωση. Τη μια και μοναδική,
απόλυτη δικαίωση για τις ψυχές τους… Πι-
στεύω σε εσάς. Τη ζητάω, σας παρακαλώ,
για τα παιδιά μου, τα παιδιά μας, τους συζύ-
γους μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρη-
θούν. Είναι εγκληματικές, κακουργηματι-
κές πράξεις και παραλείψεις», είπε απευ-
θυνόμενη στους δικαστές η Βαρβάρα Βου-
κάκη-Φύτρου, η οποία έχασε τον σύζυγο
και τα δύο της παιδιά στη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι. Μια γυναίκα-σύμβολο σε αυτή
την τραγωδία με τους 104 νεκρούς και τους
εκατοντάδες εγκαυματίες… Τα λόγια της,
δριμύ κατηγορώ στους αρμοδίους. «Βοη-
θήστε οι δολοφονίες των ανθρώπων μας

στο Μάτι να είναι η τελευταία τραγωδία σε
αυτή τη χώρα», τόνισε στην κατάθεσή της.

Το δριμύ κατηγορώ των συγγενών
Συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες, σαν

μια σφιχτή γροθιά όλοι τους, ο ένας δίπλα
στον άλλον, για πάνω από τέσσερα χρόνια
περιμένουν υπομονετικά και με αξιοπρέπεια
να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Και ο πόνος τους
γίνεται οργή βλέποντας ότι τα 21 εδώλια που
έχουν στηθεί για τους κατηγορουμένους δεν
αρκούν για να χωρέσουν τις εγκληματικές
ευθύνες της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η

οποία... απουσίαζε όταν ο κόσμος καιγόταν.
«Χάος... Ανυπαρξία του κρατικού μηχανι-

σμού... Καιγόμασταν σαν τα ποντίκια και
δεν ήρθε κανείς... Δεν υπήρχαν σειρήνα,
πυροσβεστικό, Αστυνομία, τίποτα. Ουδείς
μας ενημέρωσε… Αν μας είχαν ειδοποι-
ήσει, οι δικοί μας ίσως να ζούσαν… Μόνοι
μας παλεύαμε χωρίς βοήθεια…». Μέσα
από δεκάδες τραγικές ιστορίες που ακού-
γονται στο δικαστήριο μεταφέρεται ακρι-
βώς η ίδια εικόνα: πλήρης ασυνεννοησία
και απουσία οποιουδήποτε σχεδίου. Ένας
κρατικός μηχανισμός που πιάστηκε στον

ύπνο. «Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να
βγει», επαναλαμβάνουν εκείνοι που βίω-
σαν τον εφιάλτη της πυρκαγιάς στο Μάτι και
καταθέτουν: «Όσοι έζησαν εκείνη τη μέρα
έζησαν από τύχη… Δέκα δευτερόλεπτα
χώριζαν τη ζωή από τον θάνατο, όπως γίνε-
ται στον πόλεμο… Δεν έκαναν ούτε το ελά-
χιστο. Να ειδοποιήσουν ένα τέταρτο νωρί-
τερα για να μη χαθεί κανένας, να προλά-
βουν να φτάσουν στη θάλασσα. Ας έκαναν
έστω αυτό, αφού δεν μπορούσαν να κάνουν
τίποτε άλλο. Δεν είχαν κανένα σχέδιο».

Τρεις αστυνομικοί γλίτωσαν το εδώλιο
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους για

ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή
διά παραλείψεως από υπόχρεους και μη
αλλά και για πρόκληση σωματικών βλαβών
κατά συρροή διά παραλείψεως είναι στε-
λέχη του κρατικού μηχανισμού, φορέων,
της περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, καθώς και ο 72χρονος που προκά-
λεσε την πυρκαγιά και κατηγορείται για εμ-
πρησμό από αμέλεια. Όλα τα αδικήματα τι-
μωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος,
αφού το Συμβούλιο Εφετών συντάχθηκε με
την έφεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας
Εφετών Παναγιώτης Μεϊδάνης κατά του
βουλεύματος που είχε εκδοθεί από το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών και απέρριψε
την αναβάθμιση της κατηγορίας για πέντε
αξιωματικούς της Πυροσβεστικής στο κα-
κούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε
κίνδυνο. Έτσι, με τη «σφραγίδα» του Συμ-
βουλίου Εφετών παραπέμφθηκαν σε δίκη
21 από τους αρχικά 24 κατηγορούμενους,
ενώ οι υπόλοιποι τρεις αστυνομικοί απο-
φασίστηκε να μη δικαστούν, καθώς κρίθη-
καν επαρκείς οι εξηγήσεις που έδωσαν στο
πλαίσιο της έρευνας.

Τέσσερα χρόνια,
21 κατηγορούμενοι,
καμία καταδίκη...

Μέσα από τις δεκάδες τραγικές ιστορίες που ακούγονται 
στη δίκη για το Μάτι μεταφέρεται ακριβώς η ίδια εικόνα:
πλήρης ασυνεννοησία και απουσία οποιουδήποτε σχεδίου
από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ



Τ
ο σε βάρος τους πολυσέλιδο
κατηγορητήριο κάνει λόγο για
σωρεία λαθών και παραλείψε-
ων στο επίπεδο τόσο της πρό-

ληψης όσο και της διαχείρισης της πυρ-
καγιάς με την άμεση κινητοποίηση των
πυροσβεστικών δυνάμεων που ήταν
διαθέσιμες στις περιοχές που κινδύ-
νευαν αλλά και τη διάσωση των πολιτών.

«Καμία προετοιμασία, κανένας σχε-
διασμός. Όλοι έπρατταν κατά τη δική
τους κρίση. Δεν ξέραμε πού πηγαίναμε,
δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ένα ελικόπτερο
να περάσει, μια σειρήνα να ηχήσει δεν
άκουσα. Ήμασταν μόνοι μας. Οι δυνά-
μεις της Πυροσβεστικής και της Αστυ-
νομίας παρατηρούσαν τον κόσμο να
καίγεται. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι
δεν υπάρχει κανείς για να σε προστα-
τεύσει. Η φωτιά δεν βρέθηκε ξαφνικά
από την εστία της στο Μάτι. Αν εμείς
καήκαμε 180 μέτρα από τη θάλασσα,
άλλοι πνίγηκαν μέσα στη θάλασσα! Το
2022; Πού ζούμε; Ψάχνω δικαιολογία
και δεν μπορώ να βρω!». 

Με τα λόγια αυτά περιγράφουν οι
μάρτυρες όσα βίωσαν. «Έχουμε ζήσει
πολλές φωτιές στην περιοχή. Δεν είδα-
με πουθενά κανένα πυροσβεστικό όχη-
μα, όπως υπήρχαν παλιά», προσθέτουν
και τονίζουν: «Δεν ήταν θέμα ανικανό-
τητας και κακού συντονισμού, υπήρχε
και δόλος. Καιγόμασταν και από την
Πυροσβεστική μάς έλεγαν “κάντε ό,τι
νομίζετε”».

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί, με-
ταξύ άλλων, αυτοδιοικητικοί παράγον-
τες και στελέχη της περιφέρειας, όπως
η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα
Δούρου, τότε δήμαρχοι της περιοχής,
στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της
Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, για
όσα έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες,
αλλά κυρίως για όσα δεν έγιναν -αν και
θα έπρεπε- προκειμένου να αποφευχ-
θεί αυτή η «εκατόμβη νεκρών και εγ-
καυματιών», όπως τόνισαν οι συγγενείς
των θυμάτων.

«Καιγόμασταν κι εκείνοι
έπιναν... καφέ!»

«Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη.
Κανείς μας δεν άξιζε να το περάσει αυ-
τό. Ο κόσμος εγκλωβίστηκε χωρίς δυ-
νατότητα διαφυγής. Τους έστελναν με
τα αυτοκίνητα μέσα στη φωτιά. Ήταν η
μέρα που η Πολιτεία κοίταξε το δέντρο
στην Κινέτα και χάθηκε το δάσος των
ψυχών στο Μάτι. Ήταν ένα πράγμα
ασύλληπτο. Ήμασταν μόνοι μας τελεί-
ως. Έπειτα από ώρες ήρθε ένα μεγάλο
καΐκι. Να γίνεται χαμός. Δεν είναι αμέ-
λεια. Δεν πήραν απόφαση στη στιγμή.
Είχαν ώρες να αποφασίσουν. Εμείς και-

γόμασταν και εκείνοι έπιναν καφέ», κα-
ταγγέλλουν όλοι εκείνοι που είδαν τις
οικογένειές τους να ξεκληρίζονται.
«Κάποιοι φταίνε περισσότερο και κά-
ποιοι λιγότερο. Κάποιοι θα έπρεπε να
είναι στη φυλακή. Αλλά όλοι θα έπρεπε
να έχουν “ξηλωθεί” την επόμενη μέρα.
Παίχτηκε ένα θέατρο, ενώ ήξεραν πως
υπήρχαν νεκροί. Άκουσα στην τηλεό-
ραση ότι όλα έγιναν καλά και πως θα τα
ξανακάναμε με τον ίδιο τρόπο. Οι νε-
κροί και εμείς είμαστε η ζωντανή από-
δειξη ότι όλα έγιναν καλά. Τους είπα
“στείλτε με στη Βουλή να δουν πόσο κα-
λά τα έκαναν”».

Περισσότεροι από 200 μάρτυρες
έχουν κληθεί να εξεταστούν στη δίκη
που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022
και προχωρά με γοργό ρυθμό. Ωστόσο,

η διάρκειά της εκτιμάται ότι θα είναι
μακρά, αν και το δικαστήριο δίνει αγώ-
να για την ταχεία ολοκλήρωσή της. Άλ-
λωστε, το ενδεχόμενο της παραγρα-
φής, η οποία επέρχεται στις αρχές του
2026, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο όχι τό-
σο στον πρώτο αλλά στον δεύτερο βαθ-
μό διεξαγωγής της.

Οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγ-
καυματίες, που ο χρόνος για αυτούς
σταμάτησε στις 23 Ιουλίου 2018, είναι
αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον
αγώνα τους για δικαίωση. Αυτό που
τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν, όπως
λένε, είναι το χρέος τους σε αυτούς που
χάθηκαν... Να γίνουν η φωνή τους για
να μην ξανασυμβεί άλλη τέτοια εθνική
τραγωδία. «Τους το χρωστάμε», εξήγη-
σαν οι ίδιοι άλλωστε στο δικαστήριο.

Αν και το δικαστήριο δίνει αγώνα για την ταχεία ολοκλήρωσή της, 
η δίκη για το Μάτι πρέπει να τελειώσει μέχρι τις αρχές του 2026 

ώστε να μη βγουν... λάδι οι υπεύθυνοι
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Ο κίνδυνος παραγραφής,
τα λάθη και οι παραλείψεις

Έδεσε πάνω της 
με το ράσο του τον ιερέα 
πατέρα της για να μη
τον χάσει στη θάλασσα
Η φρίκη της κόλασης αναβιώνει μέσα από τις μαρ-
τυρίες των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους
στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι ενώπιον του δικα-
στηρίου. Η Ελένη Παπαποστόλου συγκλόνισε χθες
περιγράφοντας πώς ο ιερέας πατέρας της άφησε
την τελευταία του πνοή μέσα στη θάλασσα σηκώ-
νοντας τα χέρια ψηλά για να ζητήσει συγχώρεση.
«Ήμασταν στο έλεος», ανέφερε χαρακτηριστικά η
γυναίκα, η οποία με σπαρακτικό τρόπο αφηγήθη-
κε πώς η ίδια και η μητέρα της χρησιμοποιώντας
το ράσο του πατέρα της τον έδεσαν πάνω τους για
να μην τον χάσουν μέσα στη θάλασσα, μέχρι που
τους βοήθησαν Αιγύπτιοι ψαράδες.
Οι συγγενείς των θυμάτων αναζητούν απάντηση
στα βασανιστικά «γιατί» ζητώντας να τιμωρηθούν
οι υπεύθυνοι. Ο Μιχαήλ Σκαραμαγκάς, ο οποίος
έχασε τους δύο γονείς του, εμφανώς
φορτισμένος περιέγραψε πως «βρέθηκα σε έναν
πόλεμο». «Έχασα τους γονείς μου, το σκυλί μου,
το σπίτι, και καταστράφηκε όλη η περιοχή. Και
έχω μια αίσθηση μήπως φταίω κιόλας...», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως πήρε τους
γονείς του μέσα σε δύο σακούλες. 



Γράφει ο Κώστας Καντούρης

«H
μουν εκεί, αλλά δεν έκανα
τίποτα». Με αυτήν τη στε-
ρεότυπη απάντηση οι δώ-
δεκα κατηγορούμενοι για

τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπα-
νού και τον τραυματισμό δύο φίλων του
στην οπαδική επίθεση του περσινού Φε-
βρουαρίου αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδή-
ποτε εμπλοκή με τον θάνατο του νεαρού.
Κανείς εξ αυτών δεν παραδέχτηκε ότι κα-
τάφερε έστω και ένα χτύπημα στο σώμα
του 19χρονου. Μόνον ένας, ο οποίος κατη-
γορείται ότι κρατούσε το δρεπάνι, παραδέ-
χτηκε πως τραυμάτισε έναν φίλο του Άλκη.

Ορισμένοι εκ των κατηγορουμένων μά-
λιστα ζήτησαν συγγνώμη, εξέφρασαν τη
λύπη τους για τον θάνατο του 19χρονου,
άλλοι εξέφρασαν και τη θλίψη τους, όμως
κανείς δεν ανέλαβε οποιαδήποτε ευθύνη
της δολοφονικής επίθεσης. «Αυτό είναι
παράδοξο. Να ζητάς συγγνώμη για κάτι
που λες ότι δεν έχεις κάνει», σχολίασε ο
συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας
Αλέξης Κούγιας βγαίνοντας από τα δικα-
στήρια.

Διακόπηκε για σήμερα η δίκη
Η δίκη για την άγρια δολοφονία συνε-

χίζεται το πρωί της Τρίτης με την κατάθε-
ση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, του
νεαρού που ήταν εκ των τραυματιών της
επίθεσης. Πρόκειται για τον νεαρό που
έχει καταθέσει λεπτομέρειες σχετικά με
όσα έγιναν και είχε εικόνα για τον θάνα-
το του 19χρονου, παρότι και αυτός τραυ-
ματίστηκε από τη μανία των οπαδών που
τους επιτέθηκαν.

Κατά τη δεύτερη μέρα της δίκης κληρώ-
θηκαν οι τέσσερις ένορκοι και οι δύο ανα-
πληρωματικοί τους, ενώ η εισαγγελέας της
έδρας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
Θεσσαλονίκης διάβασε το κατηγορητήριο.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν συνοπτικά
επί των κατηγοριών όλοι οι κατηγορούμε-
νοι. Εκτός από τον δέκατο, ο οποίος ανέλα-
βε την ευθύνη ενός τραυματισμού, ο τε-
λευταίος ισχυρίστηκε πως δεν ήταν καν

στο σημείο, αλλά 80 μέτρα μακριά. «Έκανα
τον ταξιτζή», είπε και υποστήριξε ότι οδη-
γούσε το τρίτο αυτοκίνητο και αφού βγή-
καν οι εμπλεκόμενοι εκείνος απομακρύν-
θηκε από το σημείο.

Οι τόνοι στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Θεσσαλονίκης ανέβηκαν όταν ο συνήγο-
ρος υποστήριξης της κατηγορίας ανέπτυξε
τις θέσεις των εντολέων του, της οικογέ-
νειας του Άλκη και των δύο τραυματιών. 

Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν για διαδι-
καστικά ζητήματα και για αυτό το δικα-

στήριο διέκοψε. Σύμφωνα με τις
θέσεις της υποστήριξης την

κατηγορία, οι κατηγορούμε-
νοι έχουν ίδια ευθύνη στη
δολοφονία του 19χρονου.

Επεισόδια με οπαδούς
Από την πλευρά τους, οι

συνήγοροι υπεράσπισης
ανέπτυξαν τις νομικές τους θέ-

σεις, με ορισμένους να υποστηρίζουν
ότι η κατηγορία πρέπει να μετατραπεί σε
θανατηφόρα σωματική βλάβη από αν-
θρωποκτονία. Ο συνήγορος του οδηγού
του τρίτου αυτοκινήτου Βασίλης Ταου-
ξής κατέθεσε στο δικαστήριο μακέτα με
το σημείο όπου έγινε η επίθεση, προκει-
μένου να χρησιμοποιηθεί για τη διευκό-
λυνση των παραγόντων της δίκης, ενώ ο
έτερος συνήγορος του ίδιου κατηγορού-
μενου Νίκος Χατζηνικολάου ζήτησε να
καταθέσει ως μάρτυρας και ο πραγματο-
γνώμονας που έκανε έλεγχο στην κίνη-
ση του τρίτου αυτοκινήτου.

Έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης
στη δεύτερη μέρα της δίκης τη Δευτέρα
επικράτησε ένταση με τους συγκεντρωμέ-
νους οπαδούς του Άρη που συμπαραστέ-
κονται στην οικογένεια του 19χρονου και
στους τραυματίες από την επίθεση. Την
ώρα της προσαγωγής των δώδεκα κατηγο-
ρουμένων τούς αποδοκίμασαν, ενώ κάποι-
οι κινήθηκαν εναντίον τους και αποτράπη-
καν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αργό-
τερα δύο νεαροί λιντσαρίστηκαν σε μεμο-
νωμένο επεισόδιο που έληξε με την πα-
ρέμβαση της Αστυνομίας. 
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Από «κόσκινο» οι οικονομικές συναλλαγές του φερόμενου ως «ψευτογιατρού»
Σε εξονυχιστική έρευνα των οικονο-

μικών συναλλαγών του 66χρονου φυ-
σιοθεραπευτή, ο οποίος κατηγορείται
ότι παρίστανε τον γιατρό υποσχόμενος
δήθεν θεραπεία σε πάσχοντες από
σκλήρυνση κατά πλάκας που ήταν στο
τελευταίο στάδιο, προχωρούν οι Αρ-
χές. Τα οικονομικά του στοιχεία έχουν
διαβιβαστεί στην Αρχή Καταπολέμη-
σης για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήμα-
τος για να εξεταστεί πού κατέληξαν
χρήματα που φέρεται ότι εισέπραξε.

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 66χρονου φυσιοθε-
ραπευτή, που φέρεται ότι παρίστανε τον φυσίατρο ή τον νευ-
ρολόγο, από την έρευνα των αστυνομικών αρχών δεν βρέθη-

καν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά. Όμως, πη-
γές ανέφεραν ότι οι Αρχές εκτίμησαν
πως μεγάλα ποσά διοχετεύτηκαν σε άλ-
λες κατευθύνσεις όλα αυτά τα χρόνια και
για αυτό ζήτησαν να γίνει έρευνα από την
αρμόδια Αρχή. Άλλωστε, ήδη στη Γερ-
μανία κατά την έρευνα που έγινε από τις
γερμανικές εισαγγελικές αρχές, στο
πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών για
την υπόθεση, βρέθηκαν πολλοί τραπεζι-
κοί λογαριασμοί με μεγάλα χρηματικά

ποσά στο όνομα του 72χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορεί-
ται ότι παρίστανε τον γενετιστή.

Από το ιατρείο του ηλικιωμένου γιατρού κατασχέθηκαν
πολλά φιαλίδια, τα οποία χορηγούνταν σε ασθενείς με σκλή-

ρυνση κατά πλάκας, όμως αποδείχτηκε από τις εργαστηρια-
κές εξετάσεις ότι περιείχαν είτε γλυκόζη είτε απλό νερό. Ο
Γερμανός γιατρός πάντως στο πλαίσιο της έρευνας αρνήθηκε
να καταθέσει στις γερμανικές εισαγγελικές αρχές.

Η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια τακτικού ανακριτή μετά
την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των δύο για βαριά
αδικήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με δόλο
διά παραλείψεως και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρ-
ροή, απάτη κατά συναυτουργία και πρόκληση σκοπούμενης
βαριάς σωματικής βλάβης. Με απόφασή της η εισαγγελέας
Θεσσαλονίκης έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φω-
τογραφία του κατηγορούμενου φυσιοθεραπευτή, εκτιμώντας
πως ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα θύματα που θα τον ανα-
γνωρίσουν και θα καταθέσουν στις Αρχές για όσα υπέστησαν.

Κώστας Καντούρης

Δολοφονήθηκε από τον... κανέναν

Πρωτοφανής η στάση των δώδεκα κατηγορουμένων που
αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Άλκη Καμπανού
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Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία η επίσκεψη Θεοδωρικάκου-διπλωματών στον  Έβρο
«Τα σύνορα στον Έβρο είναι και σύνορα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης με την Τουρκία», ήταν το μήνυμα προς την
άλλη πλευρά του Αιγαίου που έστειλε η παρουσία στην
περιοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θε-
οδωρικάκου, μαζί με τους διπλωματικούς εκπροσώπους
των κρατών-μελών της ΕΕ, της Βρετανίας και της Ελβε-
τίας. Μια επίσκεψη ουσίας -καθώς άπαντες ενημερώθη-
καν από πρώτο χέρι για τον «υβριδικό πόλεμο» που έχει
στήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- αλλά και συμβολισμού,
καθώς η Άγκυρα είδε για μία ακόμη φορά ότι σε αυτή τη
μάχη η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, με τον κ. Θεοδωρικά-
κο να κάνει λόγο για «πολύ ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης
στην Ευρώπη, ενότητας και αποφασιστικότητας στην
προστασία, στη φύλαξη των συνόρων μας». 

Για «πολύ στενή συνεργασία με τις ελληνικές Αρ-
χές» έκανε λόγο ο πρεσβευτής της Βρετανίας στην

Αθήνα, Μάθιου Λοτζ, ο οποίος από τον Έβρο διαμήνυ-
σε: «Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η προστασία
της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας που κινδυ-
νεύει από τα εγκληματικά κυκλώματα διακινητών και
για την καταπολέμηση αυτών των διακινητών, συνερ-
γαζόμαστε πολύ στενά με τις ελληνικές Αρχές και με
τις φιλικές χώρες μας, γείτονες ή εταίρους μας, εδώ
στην Ευρώπη».

Στον απόηχο της επίσκεψης, ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη με δηλώσεις εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα δεν έχει ζητήσει
συγγνώμη που υιοθέτησε απνευστί το fake news με την
«ανήλικη Μαρία».

Κ. Παπ.

Η
στυγερή δολοφονία της
54χρονης Χρυσούλας, από τα
χέρια του 50χρονου συζύγου
της, με τον οποίον έχουν και

ένα 12χρονο κοριτσάκι, σε ένα ισόγειο δια-
μέρισμα μιας φτωχικής γειτονιάς στη Νί-
καια, ήρθε να μας υπενθυμίσει -με τον
πλέον θλιβερό τρόπο- ότι οι περισσότερες
γυναικοκτονίες έχουν δύο κοινούς παρο-
νομαστές: την ενδοοικογενειακή βία και τα
κλειστά στόματα. 

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία -διά στραγ-
γαλισμού- της 54χρονης γυναίκας, τα στόμα-
τα στη γειτονιά άνοιξαν και οι καταγραφές του
οικείου αστυνομικού τμήματος ήρθαν να επι-
βεβαιώσουν ότι αυτό το «κοκτέιλ» της άσκη-
σης λεκτικής και σωματικής βίας προς τη γυ-
ναίκα-σύντροφο και του φόβου ή της αδυνα-
μίας της να φύγει από μια αρρωστημένη κατά-
σταση σχεδόν νομοτελειακά οδηγεί σε τρα-
γωδία. Δύο φορές, το 2017 και το 2019, η
ΕΛΑΣ ειδοποιήθηκε έπειτα από κλήσεις γει-
τόνων ότι η Χρυσούλα είχε πέσει θύμα προπη-

λακισμού, ενδεχομένως και ξυλοδαρμού, από
τον 50χρονο σύζυγό της. Και τις δύο φορές η
κατάληξη ήταν ίδια… Οδηγήθηκαν άπαντες
στο ΑΤ Νίκαιας, οι αστυνομικοί πέρασαν χει-
ροπέδες στον… ευέξαπτο και με ιστορικό αλ-
κοολισμού οικοδόμο, με την 54χρονη να ζη-
τάει τελικά να μην ασκηθεί ποινική δίωξη και
η υπόθεση να μη φτάσει στη Δικαιοσύνη. 

«Δυστυχώς πρόκειται για ένα αρκετά συ-
χνό φαινόμενο, με τις γυναίκες θύματα ενδο-
οικογενειακής βίας είτε από φόβο πως θα τις
βρει χειρότερο κακό, είτε από φόβο για το
πώς θα επιβιώσουν (σ.σ.: ιδίως αν υπάρχουν
παιδιά) με τον σύζυγο στη φυλακή, είτε ακό-
μη επειδή πείθονται από τα λόγια του ότι “δεν
θα ξαναγίνει”, να ζητούν τελικά την παύση της
ποινικής διαδικασίας», εξηγεί στην «Politi-
cal» αστυνομικός με εμπειρία ετών ως αξιω-
ματικός υπηρεσίας ΑΤ στην Αττική. Στη γυ-
ναικοκτονία της Νίκαιας, ο 50χρονος ήταν

γνωστός στις Αρχές τόσο για τα προβλήματα
που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ όσο και για
κάποιες ψυχιατρικές διαταραχές που φέρε-
ται να είχε, για αυτό και τουλάχιστον δύο φο-
ρές είχε προσαχθεί στο οικείο αστυνομικό
τμήμα και είχε τεθεί σε «προστατευτική φύ-
λαξη» μέχρι το πρωί, έως ότου ξεμεθύσει και
επιστρέψει στο σπίτι του.

Κυριαρχεί ο φόβος
«Όλες οι γυναίκες που βιώνουν τέτοια κα-

τάσταση το πρώτο πράγμα που λένε είναι “δεν
μπορώ να σταθώ οικονομικά. Θα μου πάρει το
παιδί γιατί εγώ δεν μπορώ να το μεγαλώσω”»,
ανέφερε σε συνέντευξή της η κλινική ψυχο-
λόγος-ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη,
προσθέτοντας -στο ίδιο μήκος κύματος με τον
αστυνομικό- ότι «έχει πολύ μεγάλη σημασία
να μπορούν οι γυναίκες να βγούμε έξω στην
κοινωνία και να στεκόμαστε στα πόδια μας.

Θα πρέπει να υπάρξει ένα πάρα πολύ δυνατό
υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο θα τις περι-
θάλψει». Η περίπτωση της 54χρονης Χρυσού-
λας τα τελευταία χρόνια, όταν και άρχισε να
χρησιμοποιείται ο όρος «γυναικοκτονία», ήρ-
θε να προστεθεί σε μια μακρά λίστα δολοφο-
νιών με «κοκτέιλ» που αναφέραμε αρχικά. 

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω χρονι-
κά, παρά στην αμέσως προηγούμενη δολο-
φονία γυναίκας από τον σύντροφό της, στις
αρχές Δεκεμβρίου του 2022, όταν οι συνε-
χείς σκηνές ζηλοτυπίας, οι καβγάδες και οι
ξυλοδαρμοί έφεραν την τραγική κατάληξη με
ένα 19χρονο κορίτσι να πέφτει νεκρό από το
όπλο του 25χρονου συντρόφου της. Όλοι
γνώριζαν τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές
πόρτες του διαμερίσματος στον Πειραιά, με
τις φωνές του 25χρονου να σηκώνουν στο
πόδι αρκετές φορές τους γείτονες, αλλά τη
νεαρή από την Αλβανία να μένει προσκολλη-
μένη, πιστεύοντας ότι όλα θα φτιάξουν… 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη Νίκαια, ο 50χρονος
οικοδόμος πήρε προθεσμία για να απολογη-
θεί στον ανακριτή την Παρασκευή 27/1 για
την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προ-
θέσεως. 

Η 54χρονη που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο σύζυγό της 
στη Νίκαια τον είχε… καλύψει δύο φορές στο παρελθόν όταν οι γείτονες

φώναξαν την αστυνομία ακούγοντας τους καβγάδες τους

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Βία και σιωπή
το…«κοκτέιλ» για
τις γυναικοκτονίες



Ο καλεσμένος
υποψήφιος 
και το... 10ευρo

Ποιος υποψήφιος δήμαρχος της Ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης πήγε να παρακολουθή-
σει θεατρική παράσταση και αρνήθηκε να βάλει
το χέρι στην τσέπη να πληρώσει τα 10 ευρώ γιατί,
όπως είπε, «εμένα με καλέσανε»;

Ζητούσε
μεσολάβηση 
για χρίσμα

Ποιος είναι εκείνος που έχει δηλώσει
την επιθυμία να είναι υποψήφιος δήμαρχος σε
κεντρικό δήμο και ήδη μαζεύει υποψηφίους,
αλλά παρακαλούσε πρώην δήμαρχο να πάρει
τον πρόεδρο του κόμματός του ένα τηλέφωνο
για να πει μια καλή κουβέντα μήπως και πάρει το
χρίσμα; 

Άγνωστοι έκλεψαν από αίθουσες του
3ου και 12ου Νηπιαγωγείου του Ελευθέ-
ριου Κορδελιού υπολογιστές και άδει-
ασαν στους χώρους κατασβεστικό υλικό
από τους πυροσβεστήρες το Σαββατοκύ-
ριακο που μας πέρασε. Για να καθαρι-
στούν οι αίθουσες των νηπιαγωγείων από
το υλικό των πυροσβεστήρων και για την
ασφάλεια των μικρών μαθητών η δημοτική αρχή Κορδελιού -
Ευόσμου αποφάσισε έπειτα από ενημέρωση των γονιών να
αναστείλει τα μαθήματα. Παράλληλα, κατατέθηκε μηνυτήρια
αναφορά στην Αστυνομία για το περιστατικό. «Έχουμε πολλές
παραβατικές συμπεριφορές στις σχολικές μονάδες μας. Με

σχετικό έγγραφο ενημερώσαμε τόσο
το Αστυνομικό Τμήμα Ευόσμου όσο
και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Θεσσαλονίκης, ζητώντας να ενισχυ-
θούν οι περιπολίες. Εικάζω πως πρό-
κειται για δράστες ηλικίας 15-16 ετών.
Υπάρχει ατιμωρησία. Πρέπει κάποιοι
να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι

γονείς τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
Γιώργος Σταυρίδης. Όπως είπε ο κ. Σταυρίδης, εξαιτίας του
πλήθους παρόμοιων περιστατικών έως τώρα έχουν αλλαχθεί
περίπου 200 κλειδαριές στα σχολεία της περιοχής. 

Όλα τα κόμματα έχουν κάποια εκδήλωση το Σάβ-
βατο 28 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Η ΝΔ συν-
διοργανώνει εκδήλωση στο Money Show, o ΣΥΡΙΖΑ
έχει συνεστίαση στο Βελλίδειο και το ΚΚΕ ομιλία

Κουτσούμπα με συναυλία Νταλάρα στο Αλεξάν-
δρειο. Εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ, που μάλλον θα έχει
Κεντρική Επιτροπή στην Αθήνα και τα φώτα θα είναι
στραμμένα εκεί. 

Φουλ στις εκδηλώσεις  των κομμάτων αυτό το Σάββατο

Το ΕΕΘ «αγκαλιάζει» 
τους επαγγελματίες

Στελέχη του επαγ-
γελματικού κόσμου
και των επιχειρήσε-
ων παρέστησαν στην
εκδήλωση κοπής
της πίτας του Επαγ-
γελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, σε περιβάλ-
λον αισιοδοξίας και θετικής προοπτικής. Εκ μέ-
ρους της ειδικής γραμματέως Παραγωγικών
Τομέων της ΔΕ της Νέας Δημοκρατίας παρέστη
ο επικεφαλής Παναγιώτης Καρδαράς, ο οποίος
είναι και αντιπρόεδρος του ΣΕΕ. Σε δηλώσεις
του ο κ. Καρδαράς τόνισε ότι η εκδήλωση απο-
τέλεσε μια καλή ευκαιρία για να τιμήσουμε τον
θεσμό που «αγκαλιάζει» τους επαγγελματίες
και τους ανθρώπους της αγοράς για να ξεπερά-
σουμε αυτές τις δύσκολες εποχές. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι... μονιμάδες
των δήμων
Η αγωνία των εκλογών είναι έντονη
στους περισσότερους, ωστόσο
υπάρχουν και άλλοι που φαίνεται
πως... κοιμούνται πολύ ήσυχα τα
βράδια. Μεταξύ αυτών, οι δήμαρχοι
Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Λάζαρος Κυρίζογλου και Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι οποίοι
εκλέγονται εδώ και χρόνια με ιδιαί-
τερα υψηλά ποσοστά. Αυτό που εν-
διαφέρει την παραπάνω «τριάδα»
είναι να γίνεται σωστά η δουλειά, να
προσπερνούν τα εμπόδια της γρα-
φειοκρατίας και να είναι ικανοποι-
ημένοι, όσο γίνεται περισσότερο, οι
δημότες τους.

Η αφορμή για
τη συνάντησή τους
Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή συναντήθηκε ο βουλευ-
τής της ΝΔ της Β’ Θεσσαλονίκης Δη-
μήτρης Βαρτζόπουλος. Η αφορμή
για τη συνάντηση των δύο ανδρών
ήταν η πρόσκληση που απηύθυνε ο
κ. Βαρτζόπουλος προς τον Κ. Καρα-
μανλή για την παρουσίαση του βιβλί-
ου του «Τι πρέπει και μπορούμε να
κάνουμε», η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλί-
δης», με τον πρώην πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά να είναι ο βασικός
ομιλητής της εκδήλωσης.Με Πόπη ο ετήσιος

χορός του ΣΥΡΙΖΑ
στο Βελλίδειο;
Το προσεχές Σάββατο 28 Ια-
νουαρίου έχει τον ετήσιο χορό
του ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης
στο Βελλίδειο. Υπάρχει η σκέ-
ψη να κληθεί και η νέα εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμματος
Πόπη Τσαπανίδου ώστε να έχει
και την πρώτη της γνωριμία με
τους δημοσιογράφους της
Θεσσαλονίκης σε ένα πιο χα-
λαρό κλίμα. 

Κυριάρχησε η εκλογολογία
στην Κωνσταντινούπολη

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου
ήταν το κυριότερο θέμα συζήτησης στα «πηγα-
δάκια» των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδο-
νίας κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού
στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί ρωτούσαν
τους συναδέλφους τους πώς διαμορφώνεται το
εκλογικό τοπίο και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί
τους σε αυτή την εκλογική μάχη. Βλέπετε, αυτές
ήταν οι τελευταίες χαλαρές στιγμές, καθώς από
εδώ και πέρα τους περιμένει πολύ τρέξιμο.
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Έκλεψαν υπολογιστές και προκάλεσαν
φθορές σε νηπιαγωγεία του Κορδελιού
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Περιφέρεια Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Το κορυφαίο περιβαλ-
λοντικό γεγονός της χρο-
νιάς στην Αττική βρίσκε-
ται σε εξέλιξη από χθες
και ολοκληρώνεται σήμε-
ρα. Με πρωτοβουλία του
προέδρου του Συνδέσμου
Προστασίας και Ανάπτυ-
ξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και
δημάρχου Αργυρούπολης-Ελληνικού Γιάννη
Κωνσταντάτου πραγματοποιείται διήμερο φό-
ρουμ στο Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο «Μί-
κης Θεοδωράκης» στην Αργυρούπολη με θέμα
«Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας - Η
επόμενη ημέρα». Απόψεις για το κρίσιμο θέμα
των δασών της Αττικής καταθέτουν επτά

υπουργοί, 40 δήμαρχοι
από όλη την Ελλάδα και
συνολικά πάνω από 100
διακεκριμένοι ομιλητές
(γενικοί γραμματείς
υπουργείων, εκπρόσω-
ποι θεσμικών φορέων,
καθηγητές πανεπιστη-
μίων, εκπρόσωποι εθε-

λοντικών ομάδων κ.ά.). Στόχος είναι, σε ένα
διήμερο διαλόγου και προτάσεων, ο Υμηττός,
το βουνό που κρύβει απίστευτες ομορφιές, φι-
λοξενεί δεκάδες σπάνια είδη χλωρίδας και πα-
νίδας και συνυπάρχει αρμονικά με τον άνθρω-
πο εδώ και χιλιάδες χρόνια, να μπει ξανά στο
επίκεντρο όλης της χώρας.

Απoχή
στις Πολεοδομίες 

Απεργία-αποχή σε όλες τις
Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας
με σκοπό να αναδείξουν τα τερά-
στια προβλήματα στη στελέχωση
και στη λειτουργία τους προκή-
ρυξαν οι  ομοσπονδίες (ΠΟΕ -
ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΣ και ΠΜΗΤΕΔΥ)
από χθες, 23 Ιανουαρίου, έως και
13 Φεβρουαρίου 2023, καθώς
και στάση εργασίας την Πέμπτη 2
Φεβρουαρίου από την έναρξη
του ωραρίου έως τις 12.00μ και
πραγματοποίηση συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας στο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας στις
10.00 πμ. Η βασική διεκδίκηση
είναι για Υπηρεσίες Δόμησης
(ΥΔΟΜ) που δεν θα λειτουργούν
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
αλλά θα είναι πλήρως στελεχω-
μένες και εξοπλισμένες, ώστε
να προστατεύουν αποτελεσματι-
κά το περιβάλλον και το δημόσιο
συμφέρον.

Κατασκευή σύγχρονων σχολείων 
σε Ελευσίνα, Πετρούπολη και Αχαρνές

Τ
ο πρώτο ουσιαστικό βήμα
για την κατασκευή τεσσά-
ρων νέων, σύγχρονων σχο-

λικών κτιρίων στην Ελευσίνα, την
Πετρούπολη και τις Αχαρνές έγινε
με την υπογραφή των συμβάσεων
για τις μελέτες ωρίμανσης, οι οποί-
ες θα εκπονηθούν με χρηματοδό-
τηση της Περιφέρειας, μέσω του
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, και συνο-
λικό προϋπολογισμό που ξεπερνά
τις 500 χιλιάδες ευρώ.

Οι συμβάσεις υπογράφηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ) Θανάση Γιάνναρη και τους εκπρο-
σώπους των αναδόχων, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη και των δημάρχων Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου, Πε-
τρούπολης Στέφανου Βλάχου και Αχαρνών Σπύρου Βρεττού. Συγκε-
κριμένα, θα εκπονηθούν μελέτες για το 2ο και το 7ο Νηπιαγωγείο
Ελευσίνας συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 228.000 ευ-
ρώ, το 9ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης συνολικού προϋπολογισμού
δημοπράτησης 145.000 ευρώ και το 35ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών συ-

νολικού προϋπολογισμού
δημοπράτησης 142.000 ευ-
ρώ.

Επισημαίνεται πως μέχρι
σήμερα έχουν ενταχθεί στο
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 συ-
νολικά 22 μελέτες ωρίμαν-
σης κτιριακών έργων συνο-
λικού προϋπολογισμού 6,6
εκατ. ευρώ με δικαιούχο την
ΚΤΥΠ, 27 έργα σχολικών κτι-
ρίων συνολικού προϋπολο-

γισμού 62 εκατ. ευρώ με δικαιούχο την ΚΤΥΠ και παροχή εξοπλι-
σμού σε σχολικές μονάδες συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευ-
ρώ με δικαιούχο το υπουργείο Παιδείας. Όπως επισήμανε ο κ. Πα-
τούλης: «Επενδύουμε στην εκπαίδευση των παιδιών μας, που είναι
το μέλλον μας. Για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε στον φιλόξενο χώ-
ρο των Κτιριακών Υποδομών για να επιβεβαιώσουμε το γεγονός ότι
η Αττική αλλάζει! Και αλλάζει προς όφελος των πολιτών, των παι-
διών και της ανάπτυξης. Γιατί νέα, σύγχρονα σχολεία σημαίνει προ-
αγωγή της μάθησης και ενίσχυση των δεξιοτήτων». 

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

Αθήνας, η παράταξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση για να
απαντήσει σε φήμες που κυκλο-
φορούν στην πόλη, αλλά μόνο
αυτό δεν έκανε; Οι φήμες που
κυκλοφορούν είναι δύο… Η μία
ότι εξετάζει συνεργασία με τον
δήμαρχο και η άλλη ότι την επί-
σημη στήριξη τη διεκδικούν και
άλλοι υποψήφιοι… Τελικά η
απάντηση δεν έκανε κανέναν σο-
φότερο για τις εξελίξεις που πρό-
κειται να ακολουθήσουν. 

Ένα βήμα πιο κοντά
Με επίσημη ανακοίνωσή της, η έως τώρα αντιπεριφε-

ρειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Δήμητρα Νάνου απο-
χώρησε από τη θέση της, δηλώνοντας ότι έκλεισε ένας
μεγάλος κύκλος στον δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης,
αλλά ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει πως τα επόμενα βήματά
της θα είναι αποκλειστικά αυτοδιοικητικά… Ουσιαστικά
επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που τη θέλουν να διεκδι-
κεί στις εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου τον Δήμο
Νέας Σμύρνης και κλείνει κάθε συζήτηση για τις φήμες
που την ήθελαν υποψήφια βουλευτή στον Νότιο Τομέα
της Β’ Αθήνας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στην ανα-
κοίνωση όπου παραθέτει τα έργα που έγιναν στη θητεία
της αναφέρει ξεχωριστά εκείνο του κλειστού γυμναστη-
ρίου της Νέας Σμύρνης που βρίσκεται υπό κατασκευή. 

«Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας» από τον ΣΠΑΥ
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Την επόμενη Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου και έως τις 15
Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα vouchers.gov.gr του market pass, η οποία θα φέ-
ρει γρήγορα χρήμα σε όσους προλάβουν να υποβά-
λουν από τους πρώτους τη σχετική αίτηση. 

Το κουπόνι παρέχει έκπτωση 10% στις αγορές αγα-
θών που θα γίνουν σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, μίνι
μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
γαλακτοπωλεία και άλλα καταστήματα λιανικής τρο-
φίμων. Σημειώνεται ότι το μηνιαίο όριο αγορών ανέρ-
χεται σε 220 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και αυ-

ξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, με
ανώτατο όριο μηνιαίων αγορών τα 1.000 ευρώ. Το εκ-
πτωτικό κουπόνι θα ισχύσει για το εξάμηνο Φε-
βρουαρίου-Ιουλίου, ενώ τα ποσά των εκπτώσεων θα
πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στα
προαναφερόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης.
Όσοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 28 Φε-
βρουαρίου, θα δουν τα χρήματα είτε στην ψηφιακή
κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό έως τις 3
Μαρτίου.

Δικαιούχοι του market pass είναι όσοι υπέβαλαν
φορολογική δήλωση την περσινή χρονιά, δεν είναι
φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και δεν υπερβαί-
νουν τα όρια πολυτελούς διαβίωσης, ενώ το εισοδη-
ματικό κριτήριο είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο,
24.000 ευρώ για έγγαμο και μονογονεϊκή οικογένεια,
προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμε-
νο τέκνο. 

Τέλος, υπάρχει και το περιουσιακό κριτήριο έως
250.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 400.000 ευρώ
για τον έγγαμο.

Γ
ια πρώτη φορά ύστερα από
4.625 μέρες, πάνω από
1.700.000 συνταξιούχοι θα
προσέλθουν σε λίγες ώρες στα

ΑΤΜ και στα τραπεζικά υποκαταστήματα
για να δουν την πρώτη αύξηση στις απο-
δοχές τους! 

Ήταν Μάιος του 2010, δηλαδή, λίγο
πριν από το πρώτο μνημόνιο, όταν άρχισε
η πρώτη περικοπή συντάξεων από την
τότε κυβέρνηση Παπανδρέου και στη
συνέχεια ακολούθησαν άλλες δέκα, με
αποκορύφωμα την προσωπική διαφορά
του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία επί
της ουσίας αποτελεί και το εμπόδιο για
να λάβει το σύνολο των δικαιούχων στο
ακέραιο την αύξηση κατά 7,75%. Υπενθυ-
μίζεται ότι αυτό το ποσοστό αύξησης θα
δουν 1.724.713 συνταξιούχοι, από τους
οποίους το 80%-85% θα τη λάβει ακέραιη,
ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπο-
λοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερ-
νούν το 7% αναλόγως του ύψους της προ-
σωπικής διαφοράς που διαθέτουν. 

Αναδρομικά
Στο ποσό της σύνταξης που θα λάβουν

οι δικαιούχοι περιλαμβάνονται και τα
αναδρομικά του Ιανουαρίου. Αυτό ση-
μαίνει ότι η σύνταξη Φεβρουαρίου θα εί-
ναι επιπλέον αυξημένη κατά το ποσό των
αναδρομικών, ενώ από τη σύνταξη του
Μαρτίου, που θα καταβληθεί στο τέλος
Φεβρουαρίου, ο συνταξιούχος θα δει την
οριστική μηνιαία σύνταξή του έως το τέ-
λος του έτους.  Συνολικά εκτιμάται ότι θα
καταβληθούν σχεδόν 1,43 δισ. ευρώ σε
πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχους, ενώ τα
λεφτά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ μία
μέρα νωρίτερα. Ειδικότερα:

• Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου θα κατα-
βληθούν 560,5 εκατ. ευρώ για τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρί-
ου σε 941.400 συνταξιούχους από τους
τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ,
ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. Τα χρήματα
θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς
λογαριασμούς από το απόγευμα της Τε-
τάρτης.

• Την Παρασκευή θα καταβληθούν
802,4 εκατ. ευρώ σε 1.520.000 συνταξι-

ούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων ο
ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (διαθέσιμα
στους λογαριασμούς από το απόγευμα
της Πέμπτης).

• Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου με την καταβο-
λή των κύριων και επικουρικών συντά-
ξεων Φεβρουαρίου στους συνταξιού-
χους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων

ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Τα χρή-
ματα πιθανότατα θα είναι διαθέσιμα
στο ΑΤΜ από το βράδυ της Παρα-
σκευής. Επιπλέον, την τρέχουσα εβδο-
μάδα θα καταβληθεί και το εφάπαξ σε
1.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν
συνολικά 28,5 εκατ. ευρώ (μέσος όρος
28.500 ευρώ έκαστος).

Τέλος, αυτήν την εβδομάδα, η Δημό-
σια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβά-
λει 25 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδο-
μάτων, 6 εκατ. σε 1.500 δικαιούχους επι-
δοτούμενης απασχόλησης, 700.000 ευ-
ρώ σε 1.000 μητέρες για το επίδομα μη-
τρότητας και 9 εκατ. ευρώ για 500 δι-
καιούχους για Προγράμματα Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα. 

Market pass: Η γρήγορη αίτηση φέρνει… γρήγορο χρήμα

Αύξηση συντάξεων μετά 
από 4.625 μαύρες ημέρες!

Πάνε… ταμείο 1.700.000 συνταξιούχοι από την Τετάρτη -
Από τη σύνταξη Μαρτίου, που θα καταβληθεί τέλος

Φεβρουαρίου, ο συνταξιούχος θα βλέπει την οριστική 
μηνιαία σύνταξή του έως το τέλος του έτους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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«Β
ουτιά» δίχως προηγούμενο
καταγράφουν οι χρεώσεις
που ανακοίνωσαν οι προ-
μηθευτές για τους λογα-

ριασμούς ρεύματος τον Φεβρουάριο, με τη
μέση χρέωση να διαμορφώνεται στα 21 λε-
πτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα (kWh) έναν-
τι των 44 λεπτών ανά kWh τον Ιανουάριο. 

Η πτωτική τροχιά των τιμών αποτελεί
συνέπεια της ραγδαίας πτώσης στις διε-
θνείς τιμές φυσικού αερίου. Η μείωση στο
κόστος καυσίμου περνάει -έστω και με κα-
θυστέρηση- στις τιμές χονδρικής και στη
συνέχεια μεταφράζεται στις τιμές λιανικής
ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση, η θεαματι-
κή μείωση των χρεώσεων για τον επόμενο
μήνα λίγα πράγματα σημαίνει για τον τελι-
κό καταναλωτή, καθώς ούτως ή άλλως κά-
θε μήνα έρχεται το κράτος και επιδοτεί
τους λογαριασμούς, ώστε να φτάσουν στα
επίπεδα των 14-16 λεπτών ανά κιλοβατώρα
(με βάση τα τιμολόγια της ΔΕΗ) ή και ακό-
μη χαμηλότερα, αν κάποιοι πάροχοι ανα-
κοινώσουν χαμηλότερες τιμές. 

Συγκεκριμένα, η ανταγωνιστική χρέωση
της ΔΕΗ για τις οικιακές καταναλώσεις έως
500 κιλοβατώρες είναι στα 19,9 λεπτά ανά
κιλοβατώρα. Για τον Ιανουάριο το ίδιο τιμο-
λόγιο ήταν στα 48,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. 

Για τις καταναλώσεις άνω των 500 κιλο-
βατώρων η ΔΕΗ ρίχνει το τιμολόγιο στα
21,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 50,1 λεπτά
τον Ιανουάριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τέτοιο ύψος
τιμών οι επιδοτήσεις του Ταμείου Ενεργει-
ακής Μετάβασης αναμένεται να είναι πο-
λύ χαμηλές, της τάξης των 5 με 6 λεπτών
ανά κιλοβατώρα. Οι επίσημες ανακοινώ-
σεις από τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για το ύψος των
επιδοτήσεων αναμένονται σήμερα ή την
Πέμπτη. 

Οι τιμές ρεύματος ανά πάροχο
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους παρό-

χους, η εικόνα της αγοράς λιανικής ρεύ-
ματος διαμορφώνεται ως εξής: 
• Η Protergia ανακοίνωσε για το Οικιακό
Energy Save 18,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα
συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπει-
ας (24,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς την
έκπτωση), ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

• Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε 20,72 λεπτά την κι-
λοβατώρα (περιλαμβάνοντας έκπτωση
συνέπειας 20%) για το πρόγραμμα Gener-
ous Home, ενώ χωρίς την έκπτωση το ίδιο
πρόγραμμα είναι 25,59 λεπτά. Στο φθηνό-
τερο πρόγραμμά του, το SOLAR GENER-
OUS HOMΕ, η τιμή είναι 14,45 λεπτά ανά
κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας (χω-
ρίς την έκπτωση η τιμή φτάνει τα 17 λεπτά).
• Η Elpedison ανακοίνωσε 16,7 λεπτά ανά
κιλοβατώρα με την προϋπόθεση εμπρό-
θεσμης πληρωμής (19,5 σεντς ανά κιλοβα-
τώρα χωρίς έκπτωση), ανεξαρτήτως κατα-
νάλωσης.
• Η NRG στο πρόγραμμα «nrg on time»
ανακοίνωσε 19,125 λεπτά ανά κιλοβατώρα
(περιλαμβάνοντας την έκπτωση συνέπειας),
ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Στο πρόγραμμα
Prime ανακοίνωσε 22 λεπτά ανά κιλοβατώ-
ρα επίσης ανεξαρτήτως κατανάλωσης
• Η WATT & VOLT στο πρόγραμμα Zero
ανακοίνωσε 24,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα,
ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
• Η VOLTERRA ανακοίνωσε 20,99 λεπτά
την κιλοβατώρα ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

• Η ΖΕΝΙΘ ανακοίνωσε 19,49 λεπτά ανε-
ξαρτήτως κατανάλωσης.
• Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ για το Οι-
κιακό ΜΑΧΙ Free BASIC ανακοίνωσε 18,8
λεπτά/kWh περιλαμβανομένης της έκπτω-
σης συνέπειας και 25,10 χωρίς την έκπτωση.
• Η VOLTON ανακοίνωσε τιμή 19,4 λεπτά
ανά κιλοβατώρα.
• Η ΕΛΙΝ ανακοίνωσε 18,5 λεπτά την κιλο-
βατώρα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, όπως έγραψε η
«Political» τις προηγούμενες μέρες, ότι σε
εξέλιξη βρίσκονται διαβουλεύσεις σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το μοντέλο επι-
δοτήσεων, με το κυρίαρχο ευρωπαϊκό σενά-
ριο να θέλει τη χορήγηση επιδότησης κυ-
ρίως σε όσους την έχουν μεγάλη ανάγκη και
όχι οριζόντια, ακόμη και στην περίπτωση
της κλιμακωτής επιδότησης που ισχύει στην
Ελλάδα. Από την πλευρά του το υπουργείο
έχει διευκρινίσει επίσημα ότι δεν προτίθεται
να προχωρήσει σε αλλαγές του μηχανισμού
επιδότησης, δέσμευση που σύμφωνα με
πληροφορίες αφορά τον σχεδιασμό τουλά-
χιστον του πρώτου εξαμήνου.

Άλμα στη νέα εποχή των δικτύων διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας σχεδιάζει να υλοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ προ-
ωθώντας έναν μεγάλο όγκο επενδύσεων τα επόμενα
χρόνια. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δια-
χειριστή για την πενταετία 2022-2026 που τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ προ-
γραμματίζει επενδύσεις συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευ-
ρώ «με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον
εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δι-
κτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεχό-
μενων υπηρεσιών του». 

Προσανατολισμός αυτών των επενδύσεων είναι οι
εγχώριες υποδομές να ακολουθήσουν την παγκόσμια

τάση, σύμφωνα με την οποία τα δίκτυα διανομής κα-
λούνται να μετασχηματιστούν δραστικά, ώστε να παί-
ξουν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Η τάση
αυτή αποκρυσταλλώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώ-
νες: Απανθρακοποίηση, Αποκέντρωση, Ψηφιοποίηση
και Εκδημοκρατισμός (4Ds of energy - Decarbonisa-
tion, Decentralization, Digitalization, Democratization).

Παράλληλα, το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ χρειάζεται
να υπεραναπληρώσει μία περίπου δεκαετή περίοδο
αποεπένδυσης στο εγχώριο δίκτυο διανομής, λόγω της
οικονομικής κρίσης. Σημαντική προτεραιότητα είναι
επίσης η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου στην
κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση των ακραίων καιρι-

κών φαινομένων που έχει γίνει ήδη πραγματικότητα και
στη χώρα μας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα 2,2 δισ. ευρώ, το
οποίο ανέρχεται σε 24%, αφορά τις επενδύσεις που θα
γίνουν μέσα στην επόμενη πενταετία για τους «έξυ-
πνους» μετρητές, στην προοπτική έως το 2030 να έχουν
αντικατασταθεί τα συμβατικά «ρολόγια» και στις περί-
που 7,3 εκατ. παροχές καταναλωτών στη χαμηλή τάση.
Για τον σκοπό αυτό, έως το 2026 προβλέπεται μια δαπά-
νη ύψους 525 εκατ. ευρώ, καθώς το roll-out θα γίνει
σταδιακά, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος
της τρέχουσας δεκαετίας.

Μ. Μ.

Πάνω από 50% η «βουτιά» στα τιμολόγια - 
Πού θα κυμανθεί η επιδότηση

Επενδυτική «καταιγίδα» από τον ΔΕΔΔΗΕ με 2,2 δισ. ευρώ έως το 2026 

Ραγδαία πτώση
στις χρεώσεις
ρεύματος
τον Φλεβάρη

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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Μ
ε θετικό πρόσημο
έκλεισε ο κύκλος εργα-
σιών στα καταλύματα
και στις επιχειρήσεις

της εστίασης τον περασμένο Νοέμ-
βριο. Η εστίαση, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σημείωσε δι-
ψήφια αύξηση στον τζίρο της, της τά-
ξεως του 25,78%, συγκρίνοντας τα
στοιχεία με τον αντίστοιχο μήνα του
2019, ενώ στα καταλύματα ο τζίρος
αυξήθηκε κατά 9,11% σε σχέση με την
ίδια περίοδο.

«Η προβολή των χειμερινών προ-
ορισμών έχει ως στόχο η Ελλάδα να
έχει ταξιδιωτική δραστηριότητα και
τους δώδεκα μήνες του έτους», ανέ-
φερε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας σε τηλεοπτική εκπομπή, σχο-
λιάζοντας τους δύο αυτούς τομείς που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τουρι-
στικής δραστηριότητας.

Η προσπάθεια επέκτασης της τουρι-
στικής σεζόν, στη βάση της ανάδειξης
και των εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού, έπιασε τόπο.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο
των καταλυμάτων ο τζίρος του Νο-
εμβρίου έφτασε τα 148.460.008 ευ-
ρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,8%
και σε σχέση με τον Νοέμβριο του
2021, όπου είχε αγγίξει τα
118.978.734 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των
υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργα-
σιών Νοεμβρίου έφτασε τα
149.437.532 ευρώ, σημειώνοντας αύ-
ξηση 20,7% και σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2021.

Άγγιξε τα 300 εκατ.
ο κύκλος εργασιών 

Αθροιστικά, και στις δύο επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες, ο κύκλος ερ-
γασιών του εντέκατου μήνα του έτους,
μήνας που βρίσκεται σε off season
περίοδο, ανήλθε στα 297.897.541 ευ-
ρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,7% σε
σχέση με τον Νοέμβριο του 2021,
όπου συνολικά είχε φτάσει στα
242.786.627 ευρώ.

Αναβαθμίζοντας το εγχώριο τουρι-
στικό προϊόν, η Ελλάδα μπορεί να ενι-
σχύσει το αναπτυξιακό της πρόσημο,
αποτελώντας ισχυρό πόλο έλξης για
μεγάλα επιχειρηματικά funds, όπως
αυτά που ήδη επενδύουν σε μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες και σε θεμα-
τικά πάρκα.

«Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας πό-
ρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το
ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ, προχωρά σε έργα
και υποδομές που θα συμβάλουν κα-

θοριστικά στην τουριστική και οικονο-
μική ανάπτυξη της χώρας», επεσήμα-
νε ο Βασίλης Κικίλιας.

Η ελληνική Πολιτεία στοχεύει σε
παρεμβάσεις που θα έχουν στο επί-
κεντρο τις εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού, την οικολογία, την κυκλική οι-
κονομία, τις εναλλακτικές πηγές
ενέργειας, τη διαχείριση υδάτινων πό-
ρων, την προστασία της βιοποικιλότη-
τας, αλλά και την ανάδειξη της παρά-
δοσης και της πλούσιας ελληνικής πο-
λιτιστικής κληρονομιάς. 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων
στον Δήμο Περάματος, αντιπλημμυρικά στις οδούς Χαλ-
κίδος και Βαλαωρίτου στον Δήμο Πειραιά, κατασκευή δι-
κτύου όμβριων στον Δήμο Νίκαιας και κατασκευή αγω-
γών δικτύου όμβριων υδάτων επίσης στον Δήμο Περάμα-
τος είναι τα τέσσερα μεγάλα έργα στην Περιφερειακή
Ενότητα Πειραιώς που θα θωρακίσουν την περιοχή από
μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα έργα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με χρη-
ματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, που ξεπερνά σε
προϋπολογισμό τα 20 εκατ. ευρώ.

«Ο Πειραιάς μας, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά
και στοχευμένες περιοχές των δήμων της ευρύτερης πε-

ριοχής θωρακίζονται με σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα,
τα οποία η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί αξιοποιώντας τα

χρηματοδοτικά εργαλεία και τους πόρους που δια-
θέτει. Πρόκειται για έργα τα οποία πραγματικά

ανοίγουν μια νέα σελίδα για την ασφάλεια των
πολιτών και επιλύουν χρόνια προβλήματα από
τις πλημμύρες, οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο

ζωές και περιουσίες», δήλωσε ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης με αφορμή την

πρόοδο των έργων. Με την ολοκλήρωσή τους θα
ανακουφιστεί σε μεγάλο βαθμό η περιοχή των μηχανουρ-
γείων της λεωφόρου Δημοκρατίας, η οποία συγκεντρώνει
μεγάλες ποσότητες νερού. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν
αγωγοί και στην περιοχή των Ταμπουριών στον Πειραιά. 

Ρ. Σ.

Αύξησαν κατά πολύ 
τους τζίρους τους 
σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019, δηλαδή, 
της προ Covid εποχής

Πατούλης: Πέφτουν 20 εκατ. για 4 αντιπλημμυρικά έργα «θωράκισης» του Πειραιά 

Ράλι ανόδου
για καταλύματα
και εστίαση
τον Νοέμβριο 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Η
αντιμετώπιση της ακρίβειας
και της αισχροκέρδειας, η
μείωση εισφορών και η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού

από την 1η Απριλίου και η ρύθμιση χρε-
ών σε 120 δόσεις συνιστούν τις βασικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης τις
επόμενες 60 μέρες, ενώ στο... μόνιτορ
του οικονομικού επιτελείου έχουν μπει
επιπλέον δύο παρεμβάσεις, που θα
αποτελέσουν και τους «κρυφούς
άσους» στην τελική ευθεία προς τις
εκλογές, αναλόγως με τα περιθώρια
που θα έχει ο προϋπολογισμός έως τα
τέλη Φεβρουαρίου.

Χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι στόχοι της
νέας τετραετίας είναι η αύξηση των μι-
σθών, το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, η
μείωση των φόρων και των εισφορών,
ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για
πρόσθετα μέτρα στήριξης. Το ίδιο έχει
εννοήσει και ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος εμφανί-
στηκε σίγουρος ότι και φέτος «θα προ-
κύψει πρόσθετος δημοσιονομικός χώ-
ρος».

Εκτός από τις αυξήσεις στις συντά-
ξεις, που θα γίνουν... χειροπιαστές από
αύριο το απόγευμα έπειτα από 13 χρό-
νια, θα έρθει η πρακτική εφαρμογή της
αύξησης του κατώτατου μισθού από την
1η Απριλίου, ο οποίος θα ανέλθει μεταξύ

760-770 ευρώ («η αύξηση δεν θα υπο-
νομεύει την ανταγωνιστικότητα της οι-
κονομίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός).

Το «επίδομα Πάσχα» 
Επίσης, η ολοκλήρωση της εκτέλε-

σης του προϋπολογισμού στα τέλη Φε-
βρουαρίου, σε συνδυασμό με την επι-
στροφή των τουριστικών εισπράξεων
στα επίπεδα του 2019, εκτιμάται ότι θα
διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να
δοθεί «επίδομα Πάσχα» στους συνταξι-
ούχους που δεν έλαβαν στο ακέραιο ή
εν μέρει τις αυξήσεις 7,75% στο πλαίσιο
της εισοδηματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Poli-
tical», το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης αναζητεί τρόπο σε σχέση με
τα αναδρομικά των Δώρων Χριστουγέν-
νων και Πάσχα, καθώς και με το επίδο-
μα αδείας σε όλους και όχι σε όσους
προσέφυγαν δικαστικά για το χρονικό

διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως
τον Μάιο του 2016. Το κόστος ενός τέτοι-
ου μέτρου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και
εφόσον αποφασιστεί να δοθεί σε όλους,
αυτό θα γίνει σε 4 ή 5 ετήσιες δόσεις.

Εφόσον διατηρηθεί η τιμή του φυσι-
κού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στα τρέχοντα επίπεδα, τότε τα περι-
θώρια για πρόσθετες παροχές μεγαλώ-
νουν σημαντικά, οπότε, εκτός από την
επιστροφή των αναδρομικών, θα μπο-
ρούσε να εξεταστεί και μια μικρή περαι-
τέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ, έστω και σε
επίπεδο συμβολισμού. 

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επι-
στρέφει στη μεσαία τάξη αυτά που της
πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι τελικές αποφά-
σεις για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν
στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περι-
θωρίων αναμένονται προς τα τέλη Φε-
βρουαρίου. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα επίπεδα του 2019
επέστρεψαν το 2022
οι τουριστικές εισπράξεις

Ο πληθωρισμός βοήθησε τις του-
ριστικές εισπράξεις του 2022 ώστε
να επιστρέψουν στα επίπεδα του
2019, ενώ το ταξιδιωτικό πλεόνασμα
κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα
από το συγκεκριμένο έτος παρά τη
μείωση των αφίξεων κατά 11,1%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος, το χρο-
νικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμ-
βρίου 2022 οι ταξιδιωτικές εισπρά-
ξεις διαμορφώθηκαν σε 17,384 δισ.
ευρώ και ήταν αυξημένες κατά
68,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021 και μειωμένες μόλις
κατά 2,8% σε σχέση με το 2019. Από
την άλλη, το τουριστικό πλεόνασμα
στο ενδεκάμηνο του προηγούμενου
έτους διαμορφώθηκε στα 15,624
δισ. ευρώ, έναντι 15,406 δισ. ευρώ
το 2019, ως αποτέλεσμα των μει-
ωμένων ταξιδιών Ελλήνων στο εξω-
τερικό. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη
τουριστική κίνηση και τον Δεκέμ-
βριο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε
νέο υψηλό το ταξιδιωτικό πλεόνα-
σμα, ενώ είναι πολύ πιθανό να
υπάρξει και υπέρβαση των τουρι-
στικών εισπράξεων σε σχέση με το
2019. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι
η μέση ταξιδιωτική δαπάνη ανά τα-
ξίδι αυξήθηκε κατά 12%, γεγονός
που συνδέεται με την αύξηση των τι-
μών στα αεροπορικά εισιτήρια, στα
καύσιμα, στη διαμονή και στην
εστίαση.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμ-
βρίου 2022 η εισερχόμενη ταξιδιω-
τική κίνηση αυξήθηκε κατά 90,3%
και διαμορφώθηκε σε 27.255.400
ταξιδιώτες έναντι 14.324.400 το
2021. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κί-
νηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε
κατά 82,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών
σταθμών κατά 135,7%. Από τις 27
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ει-
σήλθαν στη χώρα μας 16.764.200 τα-
ξιδιώτες, ενώ εκτός των χωρών της
ΕΕ εισήλθαν 14.491.200 ταξιδιώτες.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται
οι Γερμανοί με 4.307.700 ταξιδιώ-
τες, ενώ 1.739.800 ταξιδιώτες προ-
έρχονταν από τη Γαλλία. Ωστόσο, οι
περισσότεροι τουρίστες προήλθαν
από το Ηνωμένο Βασίλειο
(4.416.300 ταξιδιώτες), ενώ οι ταξι-
διώτες από τις ΗΠΑ διαμορφώθη-
καν σε 1.043.200 άτομα.
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Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, η μείωση φόρων 
και εισφορών και το «παράθυρο» Μητσοτάκη 

και Σταϊκούρα για πρόσθετη στήριξη 

Οι κρυφοί άσοι για νέες
παροχές έως τις εκλογές



Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
συνέχισε και το 2022 τη σταθερή της πορεία
ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχεί-
ρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, με συνολικά
κεφάλαια υπό διαχείριση 3 δισ. όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η πλειονό-
τητα των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχει-
ρίζεται η εταιρεία κατέγραψε για το 2022 κα-
λύτερες αποδόσεις σε σχέση με την αγορά
στην οποία δραστηριοποιούνται. Ειδικότερα,
στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των
Μετοχικών Α/Κ Ελλάδος, δύο αμοιβαία κε-
φάλαια της εταιρείας κατέλαβαν τις πρώτες
θέσεις στην κατάταξη με το Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού στην πρώτη θέση και το Piraeus Private Banking
ESG Greece Equity Fund στη δεύτερη, ανάμεσα σε συνολικά 41 Α/Κ στην κατηγορία τους.
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H
«κατάκτηση» του ψυχο-
λογικού ορίου των 1.000
μονάδων αποτελεί εκ νέ-
ου στοίχημα για το ελλη-

νικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν
φαίνεται πως δεν θα κερδηθεί εύκο-
λα και θα χρειαστούν νέοι σημαντι-
κοί καταλύτες. Να σημειωθεί πως
την προηγούμενη φορά που ο Γενι-
κός Δείκτης είχε βρεθεί πάνω από
τις 1.000 μονάδες ήταν στη συνε-
δρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2014
(1.035,08 μονάδες). Το επόμενο διά-
στημα η προσοχή των επενδυτών θα
στραφεί στα αποτελέσματα που θα
ανακοινώσουν οι εισηγμένες για το
2022. Η Mytilineos ανοίγει την αυ-
λαία την Πέμπτη, πριν από τη συνε-
δρίαση και ακολουθούν όμιλοι, επι-
χειρήσεις που μπορούν αναλόγως
των επιδόσεών τους να επηρεάσουν

το επενδυτικό κλίμα. Για την τρέχου-
σα εβδομάδα, το βασικό σενάριο εί-
ναι η πλάγια κίνηση εντός του εύ-
ρους των 950-970 μονάδων, η οποία
θα δώσει και τις απαραίτητες δυνά-
μεις για την επόμενη διαφυγή της
αγοράς. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
διατηρεί το αγοραστικό σήμα, το

οποίο αναιρείται με επιστροφή χα-
μηλότερα των 902 μονάδων. Όσο δί-
νει κλεισίματα υψηλότερα των 902
των 931-937 και 950, δεν μπορεί να
αποκλειστεί κίνηση προς τις 1.035
και 1.048 μονάδες. Η επόμενη στή-
ριξη, χαμηλότερα των 902, στις 893,
884-872 μονάδες.

Στα top picks 
της Eurobank Equities 
η Alpha Bank

Στις κορυφαίες επιλογές της τοποθετεί τον
τίτλο της Alpha Bank η Eurobank Equities,
μετά την πρόσφατη στροφή στις τραπεζικές
μετοχές, ενώ δίνει τιμή-στόχο στο 1,63 ευρώ
για τη μετοχή. Στις κορυφαίες της επιλογές
διατηρούνται οι μη τραπεζικές μετοχές
ΟΠΑΠ (στόχος τα 15,9 ευρώ), Mytilineos
(στόχος τα 25,6 ευρώ) και η Jumbo, με τιμή-
στόχο στα 19,5 ευρώ.

ElvalHalcor: Ο Νικόλαος
Καραμπατέας νέο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Νικόλαος Καραμπατέας είναι το νέο μέ-
λος στο ΔΣ της ElvalHalcor. O κ. Καραμπατέ-
ας αντικαθιστά τον αποβιώσαντα Λάμπρο Βα-
ρούχα ως εκτελεστικό μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της ElvalHalcor. Όπως αναφέρε-
ται στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Καραμπατέ-
ας πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για
την εκλογή του στην ανωτέρω θέση, σύμφω-
να με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Κα-
ταλληλότητας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίθηκε
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021.

Κορυφαίος εργοδότης 
για 5η συνεχή χρονιά 
η NN Hellas

Το Ινστιτούτο Top Employers ανέδειξε την
NN Hellas ως Κορυφαίο Εργοδότη 2023 για
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση Top Em-
ployer αναγνωρίζει οργανισμούς που δίνουν
προτεραιότητα στους ανθρώπους τους μέσω
του σχεδιασμού και της υλοποίησης καινοτό-
μων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού. Η
αξιολόγηση και η πιστοποίηση των υποψη-
φίων εταιρειών ολοκληρώνονται μέσα από
μια σειρά ελέγχων.

Το επόμενο διάστημα θα μάθουμε με ποιον
ξένο κολοσσό θα συνεργαστεί η Ελλάκτωρ για
την ανάπτυξη παράκτιων (offshore) αιολικών
πάρκων στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν πως η εισηγμένη είναι κοντά σε συμ-
φωνία με δύο ξένους ομίλους, εκ των οποίων
ο ένας είναι η νορβηγική Equinor. Σε τέσσε-
ρις θαλάσσιες περιοχές θα εγκατασταθούν τα
πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Στην Αλε-
ξανδρούπολη, στην Κρήτη (θαλάσσιες περιο-
χές στα ανατολικά του νησιού, από τη Σητεία
έως τον Ξηρόκαμπο, στην Πλάκα, αλλά και
ανατολικά της Ιεράπετρας), βορειοανατολικά
της Λήμνου και βόρεια της Άνδρου. Για την

επίτευξη του στόχου εγκατάστασης 2 GW θα απαιτηθούν επενδύσεις 6,3 δισ. ευρώ.

ΧΑ: Αναζητούνται καταλύτες για τις 1.000 μονάδες 

Ελλάκτωρ: Συνεργασία με ξένο κολοσσό για τα παράκτια αιολικά πάρκα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στην κορυφή των αποδόσεων η Πειραιώς Asset Management
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Νέος επικεφαλής της Rothschild &
Co στην Ελλάδα ο Μάριος Μπρούστας

Mytilineos: Σε περιβάλλον
Metaverse η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων 2022

Μια παγκόσμια καινοτομία υλοποιεί η Mytili-
neos Energy & Metals παρουσιάζοντας τα Οικο-
νομικά Αποτελέσματα σε περιβάλλον Meta-
verse. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η εισηγμένη, την Πέμπτη 26 Ια-
νουαρίου η Mytilineos θα δημοσιεύσει το Flash
Note για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2022 και
πρωτοπορώντας για άλλη μία φορά, θα χρησιμο-
ποιεί 3D απεικόνιση. Γίνεται έτσι η πρώτη εται-
ρεία που αξιοποιεί το συγκεκριμένο εργαλείο
για να κάνει μια τέτοια παρουσίαση, απεικονί-
ζοντας τα οικονομικά μεγέθη σε όλο το εύρος
των δραστηριοτήτων της και με τόση λεπτομέ-
ρεια. Πρόκειται, σημειώνει η εταιρεία, για ένα
εργαλείο που τώρα αναπτύσσεται στη διεθνή
επιχειρηματικότητα για εταιρικές παρουσιά-
σεις, για πρώτη φορά όμως για την αποτύπωση
κανονιστικών υποχρεώσεων που απαιτούν πο-
λυπλοκότητα και περιορισμένο χρόνο απόκρι-
σης, όπως τα Οικονομικά Αποτελέσματα εται-
ρειών. Η 3D απεικόνιση των οικονομικών μεγε-
θών επιτρέπει σε διαφορετικά κοινά να κατα-
νοήσουν καλύτερα και σε βάθος τις οικονομικές
επιδόσεις των εταιρειών, παρέχοντας μια πιο
εύληπτη και προσιτή εμπειρία. 

Στον χορό των απολύσεων
και η Spotify

Μετά τις Alphabet, Microsoft και Amazon, στον
χορό των μαζικών περικοπών θέσεων εργασίας
σε εταιρείες-κολοσσούς του τεχνολογικού κλά-
δου ετοιμάζεται να μπει και η Spotify. Αναλυτικό-
τερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η
εταιρεία streaming αφού μείωσε τον ρυθμό
προσλήψεων εντός του 2022, ετοιμάζεται να ξεκι-
νήσει έναν γύρο απολύσεων, σε μια προσπάθεια
μείωσης των δαπανών, χωρίς ακόμα να έχει γίνει
γνωστός ο αριθμός των εργαζομένων που θα επη-
ρεαστούν. Όπως σημειώνει το Bloomberg, η Spo-
tify είχε προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εργα-
ζομένων στις μονάδες podcast, Gimlet και Par-
cast, με σχεδόν 40 υπαλλήλους να αποτελούν πα-
ρελθόν για την εταιρεία.

H Axia σύμβουλος 
της Cepal για πώληση
επιχειρηματικών δανείων
στην Optima Bank

Public: Οnline αγορές με...
απαλλαγή ΦΠΑ για επαγγελματίες

Τα Public φέρνουν τώρα και online τις VAT Free
αγορές χωρίς ΦΠΑ για τους επαγγελματίες που δι-
καιούνται απαλλαγή ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το άρθρο
39α. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν ανάμεσα από αμέτρητες επιλογές σε κινητά,
laptops, tablets και παιχνιδομηχανές, με απόλυτη
ευελιξία στον τρόπο αγοράς. Συγκεκριμένα, οι εν-
διαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να κάνουν τις
αγορές τους ηλεκτρονικά, σε πέντε απλά βήματα μέ-
σω Public.gr, τηλεφωνικά, με τη βοήθεια ενός εξει-
δικευμένου εκπροσώπου των Public ή με μια επί-
σκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα Public, όπου οι
έμπειροι συνεργάτες μπορούν να καθοδηγήσουν τον
πελάτη να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Η Rothschild & Co
ανακοίνωσε ότι ο Μά-
ριος Μπρούστας εν-
τάχθηκε στο δυναμι-
κό της ως διευθύνων
σύμβουλος και επικε-
φαλής των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, από τις
16 Ιανουαρίου 2023. Ο κ. Μπρούστας φέρνει πε-
ρισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην επεν-
δυτική τραπεζική στη Rothschild & Co, όπου θα
προωθήσει τις στρατηγικές φιλοδοξίες της εται-
ρείας στην περιοχή. Σε αυτό τον ρόλο, ο κ.
Μπρούστας θα συνεργαστεί στενά με την ηγετι-
κή ομάδα για να αξιοποιήσει την επιτυχία και να
ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρηματικές και
πελατειακές σχέσεις της εταιρείας στη χώρα,
μια μακροχρόνια αγορά για τη Rothschild & Co. Ο
κ. Μπρούστας θα έχει έδρα στην Αθήνα. Τον ρόλο
στο παρελθόν είχε ο Νάσος Ζαμπάρας, ο οποίος
θα παραμείνει στην εταιρεία ως πρόεδρος της
Rothschild & Co στην Ελλάδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Interlife: Καμία απόκλιση 
από τους στόχους του 2022
Η Interlife ΑΑΕΓΑ προέβη, ως γνωστόν, σε ανά-
κληση του επιχειρηματικού της σχεδίου στις
7/4/2020 έπειτα από απόφαση του Διοικητικού
της Συμβουλίου και σχετική ανακοίνωση στο
επενδυτικό κοινό. Στο πλαίσιο των υποχρεώσε-
ών της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη
ΝΕΑ του οποίου είναι εισηγμένες οι μετοχές της
εταιρείας παράλληλα με την κύρια αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Interlife ΑΑΕΓΑ ενη-
μερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι στόχοι της
εταιρείας για το 2022, έτσι όπως αυτοί περιγρά-
φονται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του
2022, και συγκεκριμένα, τα κάτωθι βασικά ση-
μεία της επιχειρηματικής στρατηγικής: Αύξηση
εργασιών πρόσκτησης. Βέλτιστη διαχείριση των
στοιχείων του ενεργητικού με έμφαση στην ελα-
χιστοποίηση των κινδύνων. Μέγιστη συγκράτη-
ση γενικών εξόδων, παρόλο που οι νέες ανάγκες
που διαμορφώνονται απαιτούν πρόσθετους πό-
ρους. Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχό-
μενων υπηρεσιών. Συνεχής εκσυγχρονισμός
και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων
της εταιρείας. Πιστή εφαρμογή του Συστήματος
Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα
που θέτει η εποπτική αρχή και το θεσμικό πλαί-
σιο SOLVENCY II, δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις
στην υλοποίησή τους.

Η
Cepal Holdings ανακοίνωσε την ολοκλή-
ρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου επα-
νεξυπηρετούμενων επιχειρηματικών
δανείων στην Optima Bank SA. Η Axia

Ventures Group ενήργησε ως Exclusive Financial
Advisor της Cepal, καθιστώντας αυτή τη συναλλαγή
την πρώτη πώληση επιχειρηματικών επανεξυπηρε-
τούμενων δανείων στην ελληνική δευτερογενή
αγορά, αναφέρει ανακοίνωση. Η Cepal είναι μια
κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων στην τοπική αγορά με κεφάλαια υπό
διαχείριση άνω των 28 δισ. ευρώ και εκτενή εμπει-
ρία στην εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίων με και χω-
ρίς εξασφαλίσεις. Η Cepal είναι η πρώτη εταιρεία
στην Ελλάδα που έλαβε άδεια διαχείρισης μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα της Ελλά-
δος το 2016.
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Επιστροφές… καταστροφές
Η

19η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος της Super League 1 είχε
επιστροφές… καταστροφές
και νέο ενδιαφέρον στην κορυ-

φή της βαθμολογίας, όπου πλέον
δεν υπάρχει το ακλόνητο φαβορί για
την κατάκτηση του τίτλου. Και αυτό,
διότι η επιστροφή του ΠΑΟΚ ήταν
εκκωφαντική, με νίκη 3-0 επί του
Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. 

Ήττα σκέτη καταστροφή για τους
«πράσινους», που πάντως παραμέ-
νουν επικεφαλής της βαθμολογίας.
Πλέον, όμως, νιώθουν την ανάσα της ΑΕΚ,
που στα τελευταία λεπτά του ματς στη Νί-
καια νίκησε 2-1 τον Ιωνικό. 

Καταστροφικό ήταν και το πέρασμα του

Ολυμπιακού από το Περιστέρι, όπου έφερε
ισοπαλία 1-1 με τον Ατρόμητο και ισοβαθ-
μεί με τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση της βαθμο-
λογίας. Οι στοιχηματικές εταιρείες, πλέον,

δίνουν την ΑΕΚ ως πρώτο φαβορί
για τον τίτλο και όχι τον Παναθηναϊ-
κό, που τερμάτισε τον πρώτο γύρο
με 12 νίκες και μία ισοπαλία. 

Στη Λεωφόρο αναδείχθηκε ένα
σούπερ ταλέντο, εκ των ακαδη-
μιών του ΠΑΟΚ. Γιάννης Κωνσταν-
τέλιας, ετών 19, με μυαλό 30χρο-
νου. Ήταν ο βασικός υπεύθυνος

και των τριών τερμάτων, σκόραρε και για
πρώτη φορά. Αγωνίζεται στο «10» και
υπόσχεται πολλά. Αυτογκόλ του Ρούμ-
πεν, Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλιας τα

γκολ του «δικεφάλου», που είχε και δύο
δοκάρια με τον Ολιβέιρα.

Στη Νίκαια, η ΑΕΚ έχανε 1-0 στο ημίχρο-
νο από γκολ τού άλλοτε παίκτη του Ολυμ-
πιακού, Σεμπά, αλλά στο δεύτερο μέρος
πήρε αυτό που ήθελε με κεφαλιά του Βίντα
και φοβερό σουτ του Τσούμπερ από «μαγι-
κή» ασίστ του Μάνταλου.

Στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός μπορεί να
προηγήθηκε με τον Μπακαμπού, αλλά οι
Περιστεριώτες ισοφάρισαν με τον Φρι-
τζόνσον και είχαν δοκάρι με τον Κριάταρ-
σον, καθώς και άλλες ευκαιρίες. 

Το δε γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός
αποτελεί σεμινάριο προς… αποφυγήν. Μα-
κρινή μπαλιά 40 μέτρων και δεν κατάφε-
ραν να την ελέγξουν Παπασταθόπουλος

και Ντόι, «τρύπωσε» ανάμεσά τους ο σκό-
ρερ. Τα άλλα αποτελέσματα: Λεβαδειακός -
Λαμία 0-0, ΟΦΗ - Αστέρας Τρ. 1-0, Άρης -
Βόλος 3-0. Υπενθυμίζουμε ότι δύο ομάδες
θα παίξουν στο Champions League, μία
στο Europa League και δύο στο Confer-
ence League, ενώ υποβιβάζονται δύο στη
Super League 2.

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Επέστρεψε ο ΠΑΟΚ, 3-0 
τον «αυτοκαταστροφικό» 
Παναθηναϊκό, στο 90’ η ΑΕΚ 1-2 
τον Ιωνικό, «καταστράφηκε» 
ο Ολυμπιακός 1-1 στο Περιστέρι



Ω
ς φαίνεται, ένας νέος κύ-
κλος αντιπαράθεσης άνοιξε
στο πρωτάθλημα της Super

League 1, αυτή τη φορά ανάμεσα
στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Μετά το
θριαμβευτικό 3-0 του «δικεφάλου
του Βορρά» επί του Παναθηναϊκού
στη Λεωφόρο, ο Ρουμάνος τεχνικός
του Ραζβάν Λουτσέσκου άφησε αιχ-
μές κατά της ΑΕΚ, ενώ επανέλαβε
για μία ακόμα φορά ότι έκλεψαν ένα
πρωτάθλημα από την ομάδα του το
2018, το οποίο κατέκτησε η Ένωση,
ύστερα από εκείνη την ακύρωση του
γκολ του Βαρέλα στην Τούμπα στα
τελευταία λεπτά. Ο Λουτσέσκου είπε
σχετικά: «Φαβορί για τον τίτλο είναι
οι ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω
από εμάς στον βαθμολογικό πίνακα.
Με νέο γήπεδο, με το σύστημα να

τους βοηθάει με οποιονδήποτε τρό-
πο». Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε αμέ-
σως από τον υπεύθυνο επικοινωνίας
Γιάννη Καραλή, που πόσταρε στο In-
stagram γνωματεύσεις ψυχολόγων

και ψυχιάτρων περί εγκεφαλικής
ανωμαλίας. Και κατέληξε παραφρά-
ζοντας αγαπημένη φράση του Λου-
τσέσκου: «Για μένα, η επιστήμη δεν
υπάρχει». 

Δηλητηριώδη υπονοούμενα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Σοκ από τις καταθέσεις 
για τον βιασμό

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες στην κατά-
θεση που έδωσε η γυναίκα η οποία κατήγγειλε
τον Ντάνι Άλβες για σεξουαλική επίθεση σε νυ-
χτερινό κέντρο της Βαρκελώνης στις 30 Δεκεμ-
βρίου, σύμφωνα με το «El Periodico». Ο διεθνής
Βραζιλιάνος μπακ, 40 ετών, τη βίασε στην τουα-
λέτα και μερικά πλάνα υπάρχουν και στο βίντεο
το οποίο παραδόθηκε στην αστυνομία. Κινδυ-
νεύει με φυλάκιση από 4 έως 12 χρόνια.

Στη Σπαλ συνεχίζει 
ο Φετφατζίδης

Μετά τις Τζένοα και Κιέβο Βερόνα στις οποίες
αγωνίστηκε από το 2013 μέχρι το 2015, ο άλλοτε
παίκτης του Ολυμπιακού και του Άρη, Γιάννης
Φετφατζίδης, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σπαλ,
η οποία παίρνει μέρος στη Serie B. Τα τελευταία
δυόμισι χρόνια ο Φετφατζίδης αγωνίστηκε στο
Κατάρ, αρχικά για λογαριασμό της Αλ Κορ και
κατόπιν για την Αλ Σαΐγια.

Λευκή κάρτα για πρώτη
φορά στο ποδόσφαιρο

Από το Μουντιάλ του 1970 ο κόσμος του ποδο-
σφαίρου ήξερε μόνο για την κόκκινη και την κί-
τρινη κάρτα. Στο ματς ποδοσφαίρου γυναικών
Μπενφίκα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας την περασμέ-
νη Κυριακή δόθηκε… λευκή κάρτα! Για πρώτη
φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Την έδειξε
η διαιτήτρια στα ιατρικά επιτελεία των δύο ομά-
δων, που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο όταν
μια παίκτρια ένιωσε αδιαθεσία. «Για επίδειξη
αθλητικού πνεύματος».

Δέκα  Έλληνες στην Πολωνία 
Ο διεθνής γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Σω-

κράτης Διούδης είναι ο δέκατος Έλληνας που θα
συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία. Η Ελ-
λάδα είναι η τέταρτη χώρα σε εξαγωγή παικτών
στην Πολωνία, μετά τις Ισπανία, Πορτογαλία και
Σλοβακία. Οι Έλληνες που παίζουν εκεί: Στράτος
Σβάρνας (Ράκοβ), Γιάννης Παπανικολάου (Ρά-
κοβ), Δημήτρης Σταυρόπουλος (Βάρτα), Κώστας
Τριανταφυλλόπουλος (Πόγκον), Λεονάρντο Κού-
τρης (Πόγκον), Στέφανος Καπίνο (Μίετζ), Γιάννης
Μασούρας (Μίετζ), Αλέξανδρος Κατράνης
(Πιάστ), Σωκράτης Διούδης (Ζαγκλέμπιε), Χρή-
στος Δώνης (Ραντόμιακ). 

Άδοξο τέλος για τη Μαρία Σάκκαρη
Τον αποκλεισμό από τον τρίτο γύρο του Australian Open γνώρισε η Μαρία
Σάκκαρη, που ηττήθηκε 7-6(3), 1-6, 6-4 από την Κινέζα αντίπαλό της Ζου
Λιν. Οι δηλώσεις της: «Νομίζω ότι το επίπεδό μου δεν ήταν καθόλου καλό.
Ξεκίνησα τον αγώνα με το να είμαι πολύ αμυντική, απλώς να φοβάμαι να
κάνω το παιχνίδι μου. Ξέρεις, το άλλο κορίτσι, βασικά δεν είχε τίποτα να
χάσει. Έπαιζε ελεύθερα. Διασκέδαζε. Έπαιζε πολύ, πολύ καλά».

Ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διήρκεσε τέσσερις ώρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς
νίκησε 3-2 σετ τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ και προκρίθηκε για τέταρτη φορά στους «8» 
του Australian Open. Τα σετ: 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. Επόμενος αντίπαλός του 
θα είναι ο Τσέχος Γίρι Λεχέτσκα σήμερα το μεσημέρι. Για την πρόκρισή του έχει ήδη εισπράξει
352.000 ευρώ, ενώ αν νικήσει τον Γίρι Λεχέτσκα, το ποσό θα ανέλθει στις 587.000 ευρώ. 
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Π
ανελλήνια συγκίνηση και
«ύστατο αντίο» σήμερα στον
λαοφιλή, σπουδαίο πρωταγω-
νιστή Νίκο Ξανθόπουλο. Η αυ-

λαία για τον 89χρονο ηθοποιό και τραγου-
διστή, ο οποίος λατρεύτηκε από τον κόσμο
όσο κανείς άλλος, θα πέσει σήμερα στη 1 το
μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με
τη χώρα να υποκλίνεται στον τελευταίο με-
γάλο σταρ του θεάματος.

Το «παιδί του λαού» άφησε την τελευταία
του πνοή την Κυριακή στη ζεστή αγκαλιά
της πολύτεκνης και απαρηγόρητης οικογέ-
νειάς του, για να συναντήσει τον αδελφικό
του φίλο Ανέστη Βλάχο, τον οποίο αποχαι-
ρέτησε τον περασμένο Οκτώβριο διαμη-
νύοντάς του συγκινημένος μέσω Facebo-
ok: «Σε λίγο έρχομαι και εγώ».

Ο Νίκος Ξανθόπουλος πάλεψε σκληρά
για να κουμαντάρει τον Χάρο. Λίγες μέρες
νωρίτερα είχε πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ
δημόσιου νοσοκομείου και νοσηλευόταν
σε κλινική, αλλά η καρδιά και τα σοβαρά
προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρού-
σαν τα τελευταία χρόνια τον πρόδωσαν. 

Η σύζυγός του Εριφύλη, παιδιά και εγγό-
νια περίμεναν ένα θαύμα που δεν ήρθε και
το φινάλε γράφτηκε βαρύ.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος, Σύλλογοι Πον-
τίων, αθλητικές ομάδες και θαυμαστές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό πλημμύρισαν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συγκι-
νητικά «αντίο» και λόγια αγάπης για τον
σημαντικό, πολυτάλαντο και τελευταίο των
μεγάλων σταρ του ελληνικού κινηματογρά-
φου, της ξενιτιάς και του πόνου.

Έσπαζαν τις πόρτες στα καμαρίνια του
Υποδύθηκε τον σκληροτράχηλο, τον αδι-

κημένο, τον φτωχό, δουλευταρά μα και αι-
σθηματία, πιστό στο συναίσθημα και τον
άδολο έρωτα σε μελό και κοινωνικά δρά-
ματα της Κλακ Φιλμς, όπως «Ο κατατρεγ-
μένος», «Η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου»,
«Ξεριζωμένη γενιά», «Ένας άντρας με συ-
νείδηση», «Κάποτε κλαίνε και οι δυνατοί»,
«Ο αετός των σκλαβωμένων», γράφοντας
τη δική του χρυσή ιστορία στη μεγάλη οθό-
νη στο πλευρό της Μάρθας Βούρτση και
της Άντζελας Ζήλια.

Στο πάλκο ως λαϊκός τραγουδιστής με
την καθοδήγηση της Ευτυχίας Παπαγιαν-
νοπούλου και του Απόστολου Καλδάρα για
την ανάγκη των ταινιών, γνώρισε μεγάλη
επιτυχία ηχογραφώντας 300 τραγούδια.
Τελευταία του εμφάνιση ήταν με τον Σπύρο
Λιώση κάτι δεκαετίες πριν.

Στο θέατρο λέγεται ότι οι θαυμαστές έσπα-
ζαν τις πόρτες στα καμαρίνια για να τον συ-
ναντήσουν, οι ουρές στους κινηματογράφους
ήταν ατελείωτες, στα νυκτερινά κέντρα που
εμφανιζόταν δεν έπεφτε καρφίτσα, οι περιο-
δείες στην ομογένεια του εξωτερικού ήταν
θριαμβευτικές και τα γράμματα σήκωναν
«βουνό» στα κανάλια το διάστημα που έπαιζε
σε τηλεοπτικές σειρές.

«Πολλές φορές έπαιρνα το λεωφορείο -
αυτοκίνητο δεν είχα ακόμη- και πήγαινα στο
Μαρούσι και από τη στάση με ψιλόβροχο
περπατούσα μέχρι το στούντιο για να μην ξε-
χνιέμαι, να είμαι κοντά στον κόσμο, μέσα
στον κόσμο, να βλέπω τι τραβάει, πώς περνά-
ει. Έλεγα στον εαυτό μου “περπάτα, κερατά,
για να μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα και να
θυμάσαι πάντα ότι αξιώθηκες εσύ, ο γιος του
κυρ Παναγιώτη του τσαγκάρη, να δεις αγάπες
και χαρές που δεν τις έβαζε ο νους σου και
που δεν ξέρουμε σε τελευταία ανάλυση αν τις
άξιζες κιόλας”», έλεγε με ειλικρίνεια.

Η διαθήκη
Η περιουσία του Νίκου Ξανθόπουλου

λέγεται πως φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Κληρονόμοι του σπιτιού δεκάδων
στρεμμάτων αλλά και των πνευματικών
δικαιωμάτων του φέρονται να είναι η σύ-
ζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Απεβίωσε στα 89 του χρόνια - Ταυτίστηκε στη λαϊκή 
κουλτούρα με μια άλλη Ελλάδα - Από την Κατοχή, 
την ορφάνια και τη βιοπάλη στις τρελές αμοιβές, 

οι οποίες όμως δεν του πήραν τα μυαλά

Νίκος Ξανθόπουλος

Ο άγνωστος
Νίκος που
λάτρεψε ο λαός
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«Η
επιτυχία με είχε κάνει ακόμη καλύτερο άν-
θρωπο», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευ-
ξή του στη Σεμίνα Διγενή, αποδεικνύοντας
ότι μπροστά και πίσω από τις κάμερες και

τα φώτα ήταν πρώτα ο Νίκος και μετά ο Ξανθόπουλος.
Γεννήθηκε τον Μάρτη του 1937 στη Νέα Ιωνία από ξερι-

ζωμένους Πόντιους γονείς. Ο πατέρας ήταν τσαγκάρης-
ναυτικός και η μάνα εργάτρια. Το μοναχοπαίδι τους μεγά-
λωσε στα χρόνια της Κατοχής. Σε ηλικία 9 ετών συνελήφθη
από τους Γερμανούς και οδηγήθηκε τη φυλακή με τη μητέ-
ρα του λόγω της αντιστασιακής δράσης του πατέρα του.
«Ζήσαμε τον πόλεμο, είδαμε πράγματα που καλύτερα να
μην τα δουν οι σημερινές γενιές», έλεγε.

Μαθητής άριστος, σημαιοφόρος στο σχολείο του, ονει-
ρευόταν να γίνει φιλόλογος. Διάβαζε με λαχτάρα τα βιβλία
που του δάνειζε ένας καλός γείτονας, τυπογράφος στο
επάγγελμα. Τα πήγαινε καλά όμως και με την μπάλα, παί-
ζοντας ποδόσφαιρο στις αλάνες και αργότερα στην ομάδα
των «κιτρινόμαυρων» - ήταν «βαμμένος» ΑΕΚτζής.

Ο θαυμασμός του για τον Κατράκη
Ο θαυμασμός του για τον Μάνο Κατράκη τον οδήγησε

στη δραματική σχολή του Εθνικού θεάτρου. Αποφοίτησε το
1963 και ο πρώτος του ρόλος ήταν στην παράσταση «Βιργι-
νία», ενώ κινηματογραφικά στο «Εισπρακτοράκι» δίπλα
στον Βασίλη Αυλωνίτη.

Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για ένα φτωχό παιδί που
έπρεπε να διαβάζει τους ρόλους, να κάνει γυρίσματα και
να δουλεύει παράλληλα σκληρά. Στην πρώτη απογοήτευση
σκέφτηκε να μπαρκάρει, είχε ξάδελφο αρχικαπετάνιο και
έβγαλε ναυτικό φυλλάδιο. Η θάλασσα τον γοήτευε. Το 1970
ανέβηκε στο βαπόρι και γύρισε τον κόσμο όλο. Δεν ήταν
τυχαίο πως σε σειρά ταινιών υποδύθηκε τον πλοίαρχο, τον
αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, τον Υδραίο Ψαρά και

τον φτωχό λιμενεργάτη. Ο σταρ του ελληνικού κινηματο-
γράφου, ο οποίος λατρεύτηκε ιδιαίτερα από τον γυναικείο
πληθυσμό, ενσάρκωσε τη δεκαετία του ’60 και του ’70 ρό-
λους που «μιλούσαν» στην καρδιά των Ελλήνων, αλλά κυ-
ρίως των μανάδων που έβλεπαν στο πρόσωπό του τα ξενι-
τεμένα τους αγόρια. 

Από τις λαμπερές μαρκίζες στην αγάπη της γης
Αξιοπρεπής και πολυτάλαντος, μίλησε στην ψυχή όλων

των Ελλήνων μέσα από τις ταινίες και τα τραγούδια του. Στα
πολλά χρόνια της ένδοξης καριέρας του πορεύτηκε με τα-
πεινότητα και διακριτικότητα και αγαπήθηκε για την απλό-
τητα που τον διέκρινε.Σύζυγος, μπαμπάς και παππούς ο
Νίκος Ξανθόπουλος, δήλωνε ευτυχισμένος με τη μεγάλη

του οικογένεια, αποφεύγοντας τις τηλεοπτικές εμφανίσεις
και τις μεγάλες συνεντεύξεις μέχρι τη δύση της ζωής του.

Παντρεύτηκε αρχικά την Ελένη Καρπέτα και απέκτησαν
έναν γιο, τον Παναγιώτη. Πήραν διαζύγιο λίγα χρόνια μετά
και εκείνος νυμφεύτηκε τον μεγάλο έρωτα και στήριγμά
του μέχρι την τελευταία του ανάσα, την Εριφύλη. Τότε ήταν
που πούλησε το σπίτι στη Φιλοθέη και αγόρασε μια μεγάλη
έκταση στην Παιανία βάζοντας τα θεμέλια για μια νέα αρ-
χή. Απέκτησε συνολικά τέσσερα παιδιά και πέντε εγγόνια,
τα οποία λάτρευε όσο τίποτε άλλο.

Η αγροικία στην Ανατολική Αττική ήταν το καταφύγιό του
και η γη με τα αμπέλια, τις ελιές, τις πορτοκαλιές και τα λου-
λούδια η καθημερινή ευχάριστη ρουτίνα. Από τις αφίσες και
τις αστραφτερές μαρκίζες με το όνομά του σε μεγάλα κέν-
τρα διασκέδασης, επέλεξε να γίνει αγρότης και να εξαργυ-
ρώσει με σωφροσύνη τον τίτλο του ως «παιδιού του λαού».

«Συγγνώμη αν αδίκησα, δεν το ήθελα»
Κανένας δεν ξεπέρασε σε επιτυχία και αναγνωρισιμότη-

τα τον Νίκο Ξανθόπουλο. Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο που
κυκλοφόρησε το 2005 με τίτλο «Όσα θυμάμαι κι όσα αγά-
πησα», το οποίο έγινε best seller προτού καν κυκλοφορή-
σει, ανέφερε: «Αισθάνομαι τη συγγραφή αυτού του βιβλί-
ου σαν εξομολόγηση στον πνευματικό μου. Θέλω να ζητή-
σω συγγνώμη αν αδίκησα κανέναν, αν φέρθηκα άσχημα σε
κανέναν. Μπορεί να μην το κατάλαβα, να μην το ήθελα». 

Το προσφυγόπουλο
που κατέκτησε τον κόσμο

Σύζυγος, μπαμπάς και παππούς, 
δήλωνε ευτυχισμένος με τη μεγάλη του

οικογένεια, αποφεύγοντας 
τις τηλεοπτικές εμφανίσεις 

και τις μεγάλες συνεντεύξεις



O
λα είναι έτοιμα για τη μεγαλειώδη τελε-
τή έναρξης των εορταστικών τιμητικών
εκδηλώσεων για την «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Ελευσίνα

2023». Ο επικεφαλής και καλλιτεχνικός διευθυν-
τής της διοργάνωσης Μιχαήλ Μαρμαρινός μαζί με
τον Βρετανό σκηνοθέτη Κρις Μπάλντουιν είναι οι
εμπνευστές του οικουμενικού προγράμματος
που θα παρουσιαστεί από άκρη σε άκρη στην ιερή
πόλη της αρχαιότητας, σε στεριά και θάλασσα, με
τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών και διάση-
μων καλλιτεχνών.

Είκοσι ένα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, η
καρδιά του πολιτισμού θα χτυπήσει δυνατά το
Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στη
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καλλιτεχνική δραστηριό-
τητα για τη νέα χρονιά.

Το πρόγραμμα
Η τελετή έναρξης αντλεί έμπνευση από την

ιστορία και τη μυθολογία της ίδιας της πόλης: τις
Πομπές και τη σύνδεση του Πάνω με τον Κάτω
Κόσμο.

Το απόγευμα της πρώτης ημέρας, θα καταφθά-

σουν θαλάσσια και χερσαία στην πόλη της Ελευ-
σίνας τέσσερις Πομπές ανθρώπων: Η καλλιτεχνι-
κή κολεκτίβα από το Βέλγιο «TimeCircus», το
«Ελευσίνιο Κίνημα» με 14 εθνοτοπικούς συλλό-
γους, οι «Ημεροδρόμοι» που θα βαδίσουν εν τά-
χει τα 21 χλμ. της Ιεράς Οδού και οι «Νύμφες» που
θα κάνουν αναπάντεχα την εμφάνισή τους (κινη-
σιολογία: Κωνσταντίνος Ρήγος) στα στενά της πό-
λης. Το εναρκτήριο δρομολόγιο της θαλάσσιας Ιε-
ράς Οδού -μια μοναδική ξεναγητική εμπειρία εν
πλω- θα διαπλεύσει επτά ιστορικούς δήμους,
συνδέοντας για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστο-
ρία τον Πειραιά με την Ελευσίνα. 

Με κεντρική σκηνή τη θάλασσα, θα παρουσια-
στεί μια θεαματική εκδήλωση με τίτλο «Μυστήρια
Μετάβασης». Η αφήγηση του Κώστα Νιζάμη, ενός
«αστροναύτη» των βυθών της Ελευσίνας, η πρω-
τότυπη μουσική σύνθεση του Άγγελου Τριαντα-
φύλλου και οι φωτισμοί του Πέτκο Ταντς, πλαι-
σιωμένοι από τις «Chores» της Μαρίνας Σάττι, θα
οδηγήσουν στην ανάδυση από το νερό μιας φω-
τεινής μυθικής οντότητας!

Παράλληλα θα τρέχουν 21 διαφορετικές δρά-
σεις σε ιδιότυπα σημεία, όπως ταράτσες, αυλές,

συνεργεία αυτοκινήτων, ταβέρνες, μπαλκόνια,
παράθυρα και δώματα, όπου το κοινό θα περιηγη-
θεί σε πειραματικά projects, χορογραφίες, ηχητι-
κές εγκαταστάσεις, ρεσιτάλ ποντιακής λύρας και
θαλασσινά κεράσματα.

Το πρώην εργοστάσιο ΙΡΙΣ θα ανοίξει για πρώτη
φορά τις πόρτες του στο κοινό για να υποδεχτεί το
μυθικό γκρουπ των 90s Στέρεο Νόβα (Κωνσταντί-
νος Βήτα και Μιχάλης Δέλτα), ενώ στην Αποθήκη
1 του Παλαιού Ελαιουργείου θα στηθεί ένα απίθα-
νο πάρτι με μουσικές επιλογές αποκλειστικά γυ-
ναικών DJs από την Ελευσίνα και άλλες πολιτιστι-
κές πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Την επομένη ημέρα θα εγκαινιαστούν σειρά
από εμβληματικές εκθέσεις σημαντικών δημι-
ουργών. Η Φιλαρμονική του δήμου θα πλημμυρί-
σει με μελωδίες τα στενά της, ένα ιστιοφόρο και
πλήθος μικρών λευκών σκαφών του Ναυταθλητι-
κού Ομίλου Ελευσίνας θα γεμίσουν τη θάλασσα
σε έναν ξεχωριστό σχηματισμό «Γιορτάζοντας το
Φως», οδηγώντας στο τέλος του πρώτου μέρους
μιας δίδυμης γιορτής, που θα ολοκληρωθεί με την
τελετή λήξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τον
Νοέμβριο του 2023.
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Ελευσίνα: Φέτος είναι η χρονιά της



Δεύτερη φοιτητική ζωή για τη Θεοφανία Παπα-
θωμά! Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Μαύρο
Ρόδο» -δικηγόρος με πτυχίο και άδεια άσκησης
επαγγέλματος- επέστρεψε πρόσφατα στο πανε-
πιστήμιο για το μεταπτυχιακό της στο Συγκριτικό
Δίκαιο και παρότι είναι μαμά τριών παιδιών, οι
έξοδοι με τους συμφοιτητές της δεν λείπουν. Η
ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφία από βραδινή
βόλτα τους σχολιάζοντας: «Τα συμμαθητούδια
μου στο μεταπτυχιακό. Και η καθηγήτριά μας
Ελίνα Μουσταΐρα που μας διδάσκει με αγάπη,
πολλή υπομονή και αυταπάρνηση».

Βόλτα με την τάξη

Παραμυθένιο πάρτι

Η κατάξανθη κόρη της Σάσας Μπάστα μεγάλω-
σε, έγινε μια κούκλα και πρόσφατα έκλεισε τα
τέσσερα! Η διάσημη μαμά της διοργάνωσε ένα
παραμυθένιο happy birthday party με την εορ-
τάζουσα ντυμένη πριγκίπισσα και της ευχήθη-
κε δημόσια με λόγια αγάπης: «Προχώρησε
μπροστά και ονειρέψου! Δεν μπορώ να σου
υποσχεθώ ότι θα είμαι δίπλα σου για το υπόλοι-
πο της ζωής σου, αλλά μπορώ να σου υποσχε-
θώ ότι θα σε αγαπάω για το υπόλοιπο της δικής
μου ζωής!». 

Ο Άρης Τσάπης και η αγαπη-
μένη του Ειρήνη Ξυπνητού
παντρεύτηκαν! Έπειτα από
πολλά χρόνια σχέσης, ο τηλε-
οπτικός Θανάσης της σειράς
«Ευτυχισμένοι μαζί» και η
όμορφη νύφη ανέβηκαν το πε-
ρασμένο Σάββατο τα σκαλιά
του ιερού ναού Αγίου Νικολά-
ου στον Πειραιά με παρανυ-
φάκι τον γιο τους, ενώ στη γα-
μήλια δεξίωση που ακολούθη-
σε το ζευγάρι χόρεψε και δια-
σκέδασε μέχρι το πρωί.

Ντύθηκε γαμπρός

Έξι χρόνια ευτυχίας γιόρτασαν η Μαριάντα
Πιερίδη και ο Δημήτρης Κατριβέσης. Η
τραγουδίστρια και ο σεφ παντρεύτηκαν το
2017 στον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιά-
ρη και παραμένουν ερωτευμένοι όπως τις
πρώτες ημέρες του ειδυλλίου τους. Η γλυ-
κιά μαμά ασχολείται πλέον με τις επιχει-
ρήσεις του συζύγου της, στον οποίο ευχή-
θηκε «χρόνια πολλά» για την επέτειο του
γάμου τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες
από τη θρησκευτική τελετή.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Το παράπονο του Τόλη

Επέτειος γάμου

Μ
ια συνέντευξη καρδιάς για τον αγαπημένο της Τόλη Βο-
σκόπουλο έδωσε στην κυπριακή τηλεόραση η Άντζελα
Γκερέκου. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Γη της
Ελιάς» μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος για όλα όσα πλή-

γωσαν τον «πρίγκιπα της νύχτας». «Η Πολιτεία, η κακοδικία, όλη η
διαστρέβλωση που έγινε, του πήραν όλη την περιουσία και εμείς
αποποιηθήκαμε τα πάντα, γιατί τον είχαν γεμίσει χρέη ανύπαρκτα.
Έφυγε πολύ πικραμένος από αυτό», δήλωσε, ενώ αναφερόμενη στα
σοβαρά προβλήματα υγείας του τόνισε: «Ήταν τόσο δυνατή η ψυχή
του, που πηγαίναμε στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις και να
μείνει κάποιες μέρες και ξανάβγαινε και τραγούδαγε. Αυτό τον τρο-
φοδοτούσε. Είχαμε νικήσει πολλές μάχες και εγώ ήθελα να πι-
στεύω, όπως και εκείνος, μέχρι την τελευταία στιγμή ότι και αυτό θα
το ξεπερνούσαμε». 
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Τελευταίο αντίο
Απαρηγόρητη η Νόρα Βαλσάμη από τον χαμό του αγαπημένου
της συζύγου και γνωστού σκηνοθέτη Ερρίκου Ανδρέου, τον
οποίο θα αποχαιρετήσει σήμερα το μεσημέρι στο Κοιμητήριο
του Παλαιού Φαλήρου. Ο 84χρονος δημιουργός έφυγε από τη
ζωή το Σάββατο έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας, αφή-
νοντας πίσω του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό έργο.



Μ
ια από τις πιο όμορφες περιόδους
στη ζωή μιας γυναίκας είναι εκείνη
της εγκυμοσύνης. Ωστόσο το θέμα
της γονιμότητας απασχολεί πολύ τα

ζευγάρια. Οι λόγοι για την υπογονιμότητα είναι
πολλοί και έχουν αναλυθεί πολλές φορές από
τους ειδικούς. Έχει σημασία να γνωρίζει η γυναί-
κα τον ρόλο της λειτουργίας του θυρεοειδούς τό-
σο στη γονιμότητά της όσο και στην έκβαση της
εγκυμοσύνης της.

Ο κ. Ιωάννης Ράλλης, ενδοκρινολόγος-διαβητο-
λόγος, μας λέει ότι «η φυσιολογική λειτουργία του
θυρεοειδούς έχει μεγάλη σημασία τόσο για τη γο-
νιμότητα της γυναίκας όσο και για τη φυσιολογική
έκβαση μιας εγκυμοσύνης και για τη μητέρα και
για το έμβρυο. Συγκεκριμένα για το έμβρυο, οι θυ-
ρεοειδικές ορμόνες παίζουν ρόλο στη φυσιολογι-
κή διαμόρφωση του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος. Τα ζωτικά κέντρα του εγκεφάλου σχηματίζον-
ται ήδη από τον δεύτερο μήνα της κύησης. Η φυ-
σιολογική διαμόρφωση του κεντρικού νευρικού
συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, αλλά και τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό,
έχει άμεση σχέση με τις ορμόνες του θυρεοει-
δούς». Ο γιατρός συμπληρώνει ότι «μια εγκυμοσύ-
νη δοκιμάζει τις αντοχές πολλών διαφορετικών
οργάνων και συστημάτων στο σώμα μιας γυναίκας. 

Ο όγκος του αίματος αυξάνει, η λειτουργία των
νεφρών αυξάνει και η παραγωγή θυρεοειδικών

ορμονών, καθώς και η ανάγκη σε ιώδιο αυξάνουν
κατά 50%, για να καλύψουν τις ανάγκες και της
μητέρας και του εμβρύου. Σε παλαιότερα χρόνια,
λόγω της έλλειψης ιωδίου από τη διατροφή, πα-
ρατηρούνταν φαινόμενα κρετινισμού, που περι-
λάμβαναν καθυστέρηση της πνευματικής ανά-
πτυξης, επηρεασμό της ανάπτυξης του σκελετού,
βρογχοκήλη (διογκωμένος θυρεοειδής) και κά-
ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην εμφάνι-

ση. Θεωρείται ότι ακόμα και μικρού βαθμού έλ-
λειψη ιωδίου μπορεί να επηρεάσει την πνευματι-
κή ανάπτυξη του παιδιού. 

Στη σημερινή εποχή, όλα τα νεογέννητα ελέγ-
χονται για υποθυρεοειδισμό. Σπάνια πια παρατη-
ρούνται περιπτώσεις έλλειψης ιωδίου, λόγω της
παρουσίας ιωδίου σε αρκετή ποσότητα στην κα-
θημερινή διατροφή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, συνιστάται ημερήσια πρόσλη-
ψη ιωδίου γύρω στα 250 μικρογραμμάρια (σε
σύγκριση με τα 150 μικρογραμμάρια ημερησίως
για τις μη εγκύους)».

Ο κ. Ράλλης αναφέρει πως η κύρια πηγή ιωδίου
είναι το αλάτι με ιώδιο, υπάρχουν όμως και άλλες
τροφές που επίσης περιέχουν ιώδιο όπως είναι τα
ψάρια, τα μαλάκια και οστρακοειδή και τα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα. «Είναι σημαντικό γυναίκες
που για κάποιο λόγο δεν προσλαμβάνουν αρκετό
ιώδιο από την τροφή ημερησίως να παίρνουν
συμπλήρωμα ιωδίου κατά την εγκυμοσύνη», τονί-
ζει ο ειδικός.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Η εγκυμοσύνη δοκιμάζει
τις αντοχές πολλών διαφορετικών
οργάνων και συστημάτων 
στο σώμα μιας γυναίκας

Επηρεάζεται 
η γονιμότητα
Η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα
έχει μεγάλη σημασία για τη γονιμότητα.
Κυρίως για τη γυναικεία γονιμότητα
έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες, αλλά
και για τους άντρες μπορεί να παίξει ρό-
λο. «Στον υποθυρεοειδισμό στις γυναί-
κες, ακόμα και τον υποκλινικό υποθυρε-
οειδισμό, η γονιμότητα είναι επηρεασμέ-
νη. Στον υπερθυρεοειδισμό αυξάνει σχε-
τικά ο κίνδυνος αποβολής. Στην υπογονι-
μότητα παίζει καθοριστικό ρόλο η θερα-
πεία με θυροξίνη, ακόμα και σε ελαφρά
αυξημένες τιμές TSH (>2,5)», καταλήγει
ο κ. Ράλλης. 

Θυρεοειδής και κύηση Ιωάννης Ράλλης, 
ενδοκρινολόγος-

διαβητολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Μια αρκετά επικοινωνιακή μέρα για εσάς
τους Κριούς, αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν οι
συζητήσεις προσβάλλουν τους άλλους ή
χρησιμοποιείτε κακό χιούμορ, θα υπάρ-
ξουν αντιδράσεις που δεν θα σας αρέσουν
καθόλου.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια πολύ καλή χρονική στιγμή για να
καθαρίσετε το τοπίο που αφορά τα φιλικά
σας πρόσωπα, όπως επίσης να βάλετε κά-
ποιο μέτρο στα οικονομικά σας. Είναι πολύ
μικρή η επιρροή για να μιλήσουμε για ση-
μαντικά γεγονότα, αλλά η τάση για ασφάλεια
και ειλικρινή συναισθήματα είναι μεγάλη.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια καλή στιγμή για να κάνετε επαγ-
γελματικές κινήσεις και να βρεθείτε ένα βή-
μα πιο κοντά σε θέματα που έχετε προγραμ-
ματίσει να γίνουν. Ιδίως εσείς του πρώτου
δεκαημέρου θα έχετε αρκετά έντονη ροή σε
γεγονότα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Καλή μέρα για εσάς, ιδίως αν για κάποιους
λόγους έχετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε
ή να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα γυμναστι-
κής και υγιεινής διατροφής. Ίσως να επικοι-
νωνήσετε με πρόσωπο που αφορά την προ-
σωπική σας ζωή. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν
σήμερα, ενώ κάποια επαγγελματικά ζητή-
ματα θα έχουν μια θετική αλλαγή. Ο τρόπος
που θα διαχειριστείτε οτιδήποτε σας αφορά
θα φέρει τα καλά ή άσχημα αποτελέσματα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του πρώτου και του
δεύτερου δεκαημέρου, η προσωπική σας ζωή
θα σας απασχολήσει και θα έχετε την ευκαιρία
να επικοινωνήσετε με πρόσωπα που σας ενώ-
νουν η αγάπη και οι κοινοί στόχοι. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η καθημερινότητά σας, η οικογένεια αλλά
και κάποιες νομικές ανησυχίες θα σας
κλέψουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου σας. Ίσως, μάλιστα, ασχοληθείτε
με κάποιες οικογενειακές υποθέσεις που
θα λυθούν μόνο με καλή διάθεση και επι-
κοινωνία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Τα συναισθήματά σας σήμερα είναι πλούσια
για ένα πρόσωπο, αλλά μη βιαστείτε να βγά-
λετε συμπεράσματα όταν είστε επηρεασμέ-
νοι από άλλους παράγοντες ή πρόσωπα.
Ίσως να έχετε ένα ξαφνικό μήνυμα που θα
σας δώσει χαρά.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Γεμάτη η μέρα σας με γεγονότα και καθη-
μερινές υποχρεώσεις, όπου η οικογένειά
σας για κάποιο λόγο συμμετέχει στις απο-
φάσεις σας. Αυτό σαν γεγονός, αν δεν σας
εκφράζει, καλό είναι να το σταματήσετε και
να εξηγήσετε τον λόγο που σας ενοχλεί. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους του πρώτου δε-
καημέρου, θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις σε
θέματα που είχαν παγώσει για ένα διάστημα,
όπως επίσης θα σας απασχολήσουν επαγ-
γελματικές υποθέσεις, που σταδιακά θα
παίρνουν μορφή και θα γίνονται πιο συγκε-
κριμένες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα έχετε την προσοχή σας στραμ-
μένη σε οικονομικά θέματα και πολλές συ-
ζητήσεις ίσως γίνουν για αυτό τον λόγο.
Επίσης, μια ξαφνική είδηση, ή ιδέα, θα σας
δημιουργήσει καινούργια θετικά επαγ-
γελματικά δεδομένα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο δέχε-
ται επιρροή από Άρη, Ουρανό και Ερμή, βά-
ζοντας στην καθημερινότητά σας την επικοι-
νωνία και τις επαφές σας με άλλα πρόσωπα.
Έντονη η συμπεριφορά από την οικογένεια,
που σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να κάνετε
ένα βήμα πίσω, ώστε να διατηρήσετε την
ησυχία σας, που την έχετε πολλή ανάγκη.
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Η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων,
όπου οι όψεις που σχηματίζει με Άρη,
Ερμή και Ουρανό είναι σύντομες και
δεν έχουν ιδιαίτερες αλλαγές σε γεγο-

νότα. Η επιρροή της Σελήνης ενεργοποιεί περισ-
σότερο την ψυχολογική μας κατάσταση και πιο
πολύ νιώθουμε παρά ενεργούμε. Τα ζώδια του Με-
ταβλητού Σταυρού (Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης
και Ιχθύες) θα επηρεαστούν περισσότερο από τη
διαδρομή της Σελήνης. 
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ΣΥΡΙΖΑ: Πρόωρα 
παιχνίδια με την ΠτΔ

H
ταν τέτοιες μέρες το 2020 όταν τα
ΜΜΕ κατέγραφαν στις «σελίδες» τους
τα της εκλογής της κυρίας Κατερίνας

Σακελλαροπούλου ως Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Της πρώτης γυναίκας στο ανώτατο
πολιτειακό αξίωμα. Πέντε χρόνια -τότε- από
τις πρόωρες εκλογές που είχε προκαλέσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, αρνούμενος να συναινέσει στην
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας έριξε το 2015 την κυβέρ-
νηση του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου
Βενιζέλου και στη συνέχεια -μετά τη νίκη του
στις εκλογές- εξέλεξε τον κ. Παυλόπουλο.

Παλιές ιστορίες, θα μου πείτε. Θα συμφω-
νούσα μαζί σας, αν δεν γνωρίζαμε όλοι ότι η
ιστορία επαναλαμβάνεται. Και αν οι πρωταγω-
νιστές της είχαν εμπεδώσει ότι συνήθως επα-

ναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε
ως τραγωδία.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μπο-
ρεί όλοι να ασχολούμαστε με τις
εκλογές του 2023, αν θα γίνουν
Απρίλιο ή Μάιο, αλλά κάποιοι
(προχωρημένοι) ασχολούνται με
τις κάλπες που θα στηθούν... μετά
το νέο «όχι» του ΣΥΡΙΖΑ στην
εκλογή του/της διαδόχου της κυ-
ρίας Σακελλαροπούλου ή την
επανεκλογή της!

Φαίνεται πως κάποιοι -εκεί στην Κουμουν-
δούρου- έχουν προεξοφλήσει τη νέα ήττα και
δίνουν από τώρα ραντεβού για τη ρεβάνς το
2025. Το ερώτημα είναι απλό: Θέλουν στα
αλήθεια να διακινδυνεύσουν μια γρήγορη
τρίτη ήττα -αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπή-
σεις (και οι απαισιόδοξοι της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης) και έρθει σε λίγες εβδομάδες η
δεύτερη ήττα, μάλιστα σε δύο δόσεις- του
Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Ήττα το 2019, ήττα το 2023, ήττα και το
2025; Γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
αυτό το ενδεχόμενο. Αφήστε που με τις σχετι-
κές συζητήσεις να φουντώνουν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα κάνει τα κουμάντα του. Χωρίς
το ασφυκτικό πλαίσιο που έθεταν στον Αν-
τώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο το
μνημόνιο και η συμφωνία με τους δανειστές.

Αντίθετα, με αρκετούς ευρωπαϊκούς πό-
ρους και τη χώρα σε μια σχετικά καλή
θέση στην αφετηρία της νέας περιόδου.

Πόσες ακόμη ευκαιρίες έχει σκοπό
να ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας από τον
ελληνικό λαό; Το «όχι» στο δημοψήφι-
σμα το αγνόησε, για πόσο θα μπορεί
να αγνοεί και τα «όχι» στον ίδιο και
τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές; Εκτός και
αν αυτό θέλουν να τον ρωτήσουν οι
σύντροφοί του που διακινούν τα σχε-
τικά σενάρια. 

«Είστε σύμφωνος με την επέκταση του φράχτη;»,
ρώτησε η Μαρία Αναστασοπούλου τον Κώστα
Σκανδαλίδη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. «Βε-
βαίως!», απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Απλά
και με σαφήνεια. Χωρίς περικοκλάδες και «ναι μεν
αλλά». Μιλώντας πολύ λιγότερο από όλους τους
υπόλοιπους καλεσμένους πολιτικούς, διατύπωσε
τους βασικούς όρους και επισήμανε την ανάγκη
συναίνεσης για την αντιμετώπιση του Μεταναστευ-
τικού. Χωρίς... εργαλειοποίησή του για την εσωτε-
ρική πολιτική αντιπαράθεση (όπως κάνει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ). Ήταν κάπου μεταξύ ’94 και ’95 όταν ο φίλος
της στήλης Γιώργος Μελέας εξηγούσε σε μια ολι-
γομελή παρέα ποιος είναι ο ρόλος της Ανανεωτικής

Αριστεράς (στο 3% τότε): «Να λέει δυνατά “ναι”
όπου συμφωνεί και δυνατά “όχι” όπου
διαφωνεί»! Βασικά, το να υπε-
ρασπίζεται κανείς τη λογική εί-
ναι ο ασφαλέστερος και συν-
τομότερος δρόμος για την
αρετή. Και για την προσέγ-
γιση του ψηφοφόρου. Κα-
λημέρα σας, κύριε
Σκανδαλίδη. 
ΥΓ.: Η στήλη αναμένει
με ενδιαφέρον το νέο
σας βιβλίο. Γιατί κάποτε πρέπει
να φτάσουμε στο... μετά!

� Καλά, ο Τζανακόπουλος το έριξε το Σαββατοκύρια-
κο για να το δοκιμάσουν; Ο Θεοχαρόπουλος; Που

συνέχισε το πρωί της Δευτέρας να δίνει... οδηγίες στους
Τούρκους για το πώς θα φέρουν σε ελληνικό έδαφος
τους παράνομους μετανάστες! Ο διευθυντής της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε στον Γιώργο
Παπαδάκη ότι ο φράχτης είναι σε ελληνικό έδαφος, σε
κάποια απόσταση από τα σύνορα, οπότε όσοι έρχονται
μπροστά του πρέπει να τους αναλάβει η Ελλάδα! 

••••••••••••

� Στα αλήθεια τώρα; Είπε και κάτι άλλο ο κ. Θεοχα-
ρόπουλος για την ανάγκη ύπαρξης ασφαλών δι-

αύλων, σύμφωνα, λέει, με το Διεθνές Δίκαιο. Ασφαλείς
δίαυλοι για παράνομους μετανάστες; Μάλλον τα έχουν
μπερδέψει κάπως εκεί στην Κουμουνδούρου.

••••••••••••

� Πάντως, είναι εντυπωσιακό, και οφείλουμε να
τους το... δώσουμε, ότι ενώ οι Έλληνες αντιμετω-

πίζουν προβλήματα με πληθωρισμό και επιτόκια, στον

ΣΥΡΙΖΑ είναι πιστοί στην επιλογή τους να βάζουν πάνω
πάνω στην ατζέντα τους παράνομους μετανάστες. Είναι
συνεπείς. Βέβαια, στα χρόνια που ήταν κυβέρνηση τους
στοίβαζαν σε καταυλισμούς, όπως η Μόρια και η Ειδο-
μένη. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι για το τι λένε οι ίδιοι
οι παράνομοι μετανάστες για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό μι-
κρή σημασία έχει για τους επιτελείς της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. 

••••••••••••

� Στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού η Πόπη
Τσαπανίδου κλήθηκε να απαντήσει για την παλαι-

ότερη δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία «η δημο-
σιογραφία δεν πρέπει να εξαργυρώνεται με μια θέση
στην πολιτική» και ότι «αν κατέβω με ένα κόμμα, θα
είναι σαν να λέω στον κόσμο: τι έκανα, σου περνούσα
αυτό που εγώ ήθελα». Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε αληθινή τότε, αληθινή και τώρα. Κάτι
σαν τους παίκτες των ριάλιτι, που όταν τους ρωτούν
«ποιο είναι το ελάττωμά σας» απαντούν «η ειλικρίνειά
μου». Και η συνέπεια;

Καλημέρα σας, κύριε Σκανδαλίδη!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Αχ αυτό 
το δάχτυλο, 
το σηκωμένο.
Κάποτε, 
Αλέξη, 
σε πείραζε...


