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Ο
κ. Τσίπρας έχει την αίσθηση -ή την ψευ-
δαίσθηση- ότι είναι ο μοναδικός άνθρω-
πος στην Ελλάδα που προστατεύει τη δη-
μοκρατία. Αυτό έγινε σαφές από τον ίδιο

χθες στη Βουλή, όπου παρουσιάστηκε ως αυτόκλη-
τος προστάτης του πολιτεύματος. Ο ίδιος λοιπόν νομί-
ζει ότι διεξάγει κάποιον ανένδοτο αγώνα. Το βέβαιο
είναι ότι η στρατηγική του, όπως εξελίσσεται, δεν θυ-
μίζει ανένδοτο αλλά μάλλον... ανέκδοτο και μάλιστα
κακόγουστο. Προφανώς οι σύμβουλοί του του απο-
κρύπτουν το γεγονός ότι όλοι οι πολιτικοί αναλυτές
γελούν με τα όσα κάνει, τα οποία προσομοιάζουν με
ξεκαρδιστική θεατρική επιθεώρηση. Ο πρόεδρος του

ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται συνεχώς δήθεν θυμωμένος και
εκνευρισμένος, ενώ αρέσκεται να γυρίζει με έναν
φάκελο ανά χείρας σε ανεξάρτητες αρχές μόνο και
μόνο για να προκαλέσει μια τριήμερη συζήτηση στη
Βουλή επί αναπόδεικτων ζητημάτων. Έκαμε δηλαδή
ολόκληρο ντόρο, σήκωσε τόση σκόνη για το τίποτα…
Απλώς για να μιλήσει επί τριήμερο στο Κοινοβούλιο
και να παίξει τα ρέστα του. Χθες συνεχίζοντας το θέα-
τρο σκιών κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά της
κυβέρνησης, μη έχοντας τι άλλο να κάνει, για να πει
τα ίδια πράγματα που λέει εδώ και μήνες και τα οποία
είναι άνευ ουσίας και άνευ σημασίας για τον ελληνικό
λαό. Κανονικά θα έπρεπε κάποιος να του απαντήσει

αμέσως: «Πρόεδρε, μόλις έχασες».
Ο κ. Τσίπρας έπεσε στην παγίδα που ο ίδιος έστησε.

Η πρόταση δυσπιστίας θα είναι επί της ουσίας ισχυρή
ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση και τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα βγει
από τη διαδικασία «μπετόν αρμέ» και ο κ. Τσίπρας θα
μείνει με τα μυθιστορήματα του φίλου του, του Κώστα
του ερευνητή, και με τα λυσσασμένα τρολ του 3%. Χθες
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο
στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το καλύτερο δώρο λίγο
πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και
αυτό οφείλει να του το αναγνωρίσει ο πρωθυπουργός. 
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Η πρόταση δυσπιστίας
αποτελεί το καλύτερο
δώρο για τον Κυριάκο

Μητσοτάκη

Άλλο ανένδοτος κι άλλο... ανέκδοτος



«Κ
αλοδεχούμενη η πρόταση.

Η αλήθεια είναι ότι τον προ-

καλούσα πολλούς μήνες να

το κάνει. Αποφάσισε να το

κάνει τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές».

Με αυτή την αποστροφή ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης υποδέχθηκε στο Ηράκλειο την κατάθεση

πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του προ-

έδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που γίνεται εμφα-

νές από τις πρωθυπουργικές αναφορές, στο πε-

ριθώριο της περιοδείας στην Κρήτη, είναι ότι η

κυβέρνηση τις επόμενες 48 ώρες θα επιδιώξει

τη σύγκριση των δύο τελευταίων τετραετιών σε

άπαντα τα επίπεδα. Προκειμένου οι πολίτες,

όπως επισημαίνουν στελέχη, να αποκτήσουν λί-

γο πριν από την πρώτη κάλπη του 2023 μια συ-

νολική εικόνα των «γαλάζιων» πεπραγμένων σε

σύγκριση με αυτά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ. «Δεν επιζητώ τη σύγκρουση, επιδιώκω

τη σύγκριση... Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τη σύγκρου-

ση γιατί δεν έχει προτάσεις για το μέλλον της

χώρας και γιατί ταυτόχρονα δεν μπορεί να μιλή-

σει για το παρελθόν της χώρας. Διότι δεν θέλει

κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθεί τα τέσσερα

χρόνια της δικιάς τους διακυβέρνησης... Θα εί-

μαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα ξανα-

πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Και μέχρι να

προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε κα-

νονικά τη δουλειά μας», ήταν το μήνυμα που

εξέπεμψε ο πρωθυπουργός.

Η χθεσινή περιοδεία Μητσοτάκη στο Ηράκλειο

πάντως ήταν ακόμη μια ευκαιρία ανάδειξης των

μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ανά την

επικράτεια. Η επικοινώνηση των πεπραγμένων

της τελευταίας τετραετίας για «μια περιφέρεια που

θα έχει ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη με τα μεγάλα

αστικά κέντρα» βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του

«γαλάζιου» προεκλογικού μαραθωνίου, με τα «θέ-

λω» του Μεγάρου Μαξίμου να είναι εστιασμένα

στην προβολή έργων και μεταρρυθμίσεων, ακο-

λουθώντας σε κάθε περίπτωση το μοτίβο που χά-

ραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πάτρα. Δηλα-

δή, τις κατά τόπους συσκέψεις, παρουσία πολυά-

ριθμης υπουργικής ομάδας, την ανάλυση του ανα-

πτυξιακού προγράμματος κάθε περιφέρειας και

τελικά μια ομιλία-κλείσιμο των επισκέψεων από

την πλευρά του ίδιου του πρωθυπουργού, στην

οποία εκπέμπονται εμφατικά τα διλήμματα της

επερχόμενης κάλπης αλλά και οι σχεδιασμοί για

την επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες εμπι-

στευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία.

Το «τρίπτυχο της επόμενης 4ετίας
Σε αυτό το τέμπο λοιπόν κύλησε και η χθεσινή

μέρα. Μετά την πρωτεύουσα της Αχαΐας, μετά
την Τρίπολη, μετά την Κομοτηνή και την Αλεξαν-
δρούπολη, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του. Στην Κρήτη, η οποία αποτε-
λεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του «γαλάζι-
ου» οικοσυστήματος όσον αφορά τις εκλογές
του 2023. Και αυτό καθώς το 2019 η νυν κυβερ-
νητική παράταξη, παρά τη σαρωτική νίκη της,
δεν μπόρεσε να επικρατήσει στο νησί. Πλέον ο
στόχος είναι ένας και εκπεφρασμένος. Να κα-
τορθώσει η οδός Πειραιώς να... βάψει κάποιους

από τους τέσσερις νομούς με τα χρώματά της.
Και στο πλαίσιο αυτό, η παρουσίαση κομβικών
έργων για το μέλλον του νησιού αποτελεί ένα
από τα κομμάτια στο παζλ που έχει τίτλο... γαλά-
ζια Κρήτη. «Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους
πολίτες για το πώς οραματίζεσαι το μέλλον, αλ-
λά όταν δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστείς το
παρελθόν σου, διότι αυτό φέρνει στη μνήμη
εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλή-
γεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις: να διχά-
ζεις, να πολώνεις και να επιχειρείς να κυλήσεις
την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς
δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Θα
επιμείνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να υλο-
ποιούμε το κυβερνητικό μας έργο: θα δημιουρ-
γούμε νέες δουλειές, θα υλοποιούμε μεγάλα
έργα σε όλη την Ελλάδα, όπως εξάλλου το κά-
νουμε ήδη, και θα μιλάμε στον ελληνικό λαό για
το σχέδιό μας για ένα μέλλον, με περισσότερες
και καλύτερες δουλειές και καλύτερα εισοδή-
ματα για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελλη-
νίδες», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης από το Ηράκλειο. Σε μια απο-
στροφή που κρατάει ψηλά το «γαλάζιο» τρίπτυ-
χο της επόμενης τετραετίας: «Υψηλότεροι μι-
σθοί, ανάπτυξη, νέες θέσεις απασχόλησης».
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Ηχηρά μηνύματα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από την ιδιαίτερη πατρίδα του

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, δύο είναι αυτά

που κυριαρχούν στην κυβερνητική ατζέντα, καθώς σχετίζονται άμεσα

με την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη.

«Είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη, είναι ένα σημαντικό έργο οδι-

κής ασφάλειας ώστε να θρηνούμε λιγότερες ζωές στην άσφαλτο. Είναι

ένα έργο το οποίο σηματοδοτεί το λαμπρό μέλλον που έχει το νησί

μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον νέο οδικό άξονα, που θα

εκτείνεται με ενιαία χάραξη σε μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων και θα

συνδέει το δυτικό άκρο της Κρήτης με το ανατολικό. «Είναι ένα έργο

εμβληματικό, ένα έργο πνοής, θα έλεγα ένα έργο το οποίο και για εμέ-

να έχει μια ξεχωριστή σημασία, για το νησί μου, για τον τόπο μου. Ένα

έργο στο οποίο πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή, το οποίο καταφέρα-

με να το ξεμπλοκάρουμε, να το οικοδομήσουμε με έναν τρόπο που να

το καταστήσουμε βιώσιμο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ουσιαστικά παρα-

λάβαμε ένα έργο κλινικά νεκρό», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου, στο Καστέλλι,

ήταν ο δεύτερος σταθμός της πρωθυπουργικής περιοδείας. Ο νέος αερο-

λιμένας, κόστους περίπου 522 εκατ. ευρώ, θα αποτελέσει έναν σύγχρονο

και «πράσινο» κόμβο για την απρόσκοπτη σύνδεση της Κρήτης με την

ηπειρωτική Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, μειώνοντας παράλληλα την

επιβάρυνση που υφίσταται η πόλη του Ηρακλείου λόγω της λειτουργίας

του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης». Από τις εργασίες κατασκευής,

στην πλήρη ανάπτυξή τους, αναμένεται να δημιουργηθούν 2.000 θέσεις

εργασίας, ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων που θα απασχοληθούν στη λει-

τουργία του αερολιμένα και στο οικοσύστημα υπηρεσιών και υποδομών

που θα το περιβάλλει θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. «Η Κρήτη επιτέλους

αποκτά ένα αεροδρόμιο αντάξιο της αναπτυξιακής της δυναμικής», ανέ-

φερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έργα πνοής στον ΒΟΑΚ και στο Καστέλλι

Ψήφος 
εμπιστοσύνης
και από τη «γαλάζια» Κρήτη 
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Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Νίκο Παππά αλλά
και για τον Αλέξη Τσίπρα. Η εισαγγελέας της έδρας του
Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Όλγα
Σμυρλή πρότεινε χθες τη διαβίβαση των πρακτικών της
δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τις βαλίτσες και
τους φακέλους με χρήματα που κατατέθηκε ότι έφυγαν
από το γραφείο του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα
προς τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με γραφολογική εξέταση που
προσκόμισαν στο Ειδικό Δικαστήριο οι συνήγοροι υπερά-
σπισης του επιχειρηματία Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος
Καραχάλιος, φαίνεται πως είναι γνήσια τόσο το επίμαχο
SMS όσο και το απόσπασμα από το ημερολόγιο της Ευθα-
λίας Διαμαντή, γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα. 

Οι συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα κατέθεσαν στο δικαστή-
ριο τα τελικά συμπεράσματα από τα γραφολογικά συμπε-
ράσματα της Μάγδας-Μαρίας Καμπούρη για τα αποσπά-

σματα της 15/9/2016 και της 22/9/2016 από το ημερολόγιο
της κ. Διαμαντή, τα οποία αναφέρουν ότι από τη σύγκριση
και την αντιπαραβολή της γραφής σε σχέση με δειγματική
γραφή της γραμματέως αποδεικνύεται ότι είναι ο γραφι-
κός της χαρακτήρας. Και ότι αυτή είναι η συντάκτρια των
αποσπασμάτων.

Ως προς τα SMS αποδεικνύεται συνοχή των συνομιλιών,
που δεν έχουν υποστεί αλλοίωση, κατέληξε η κυρία Καμ-
πούρη. 

Από την πλευρά της η κυρία Σμυρλή εισηγήθηκε τη δια-
βίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να διερευνη-
θούν τα όσα ανέφερε η γραμματέας του Χρήστου Καλογρί-
τσα για «τσάντες και φακέλους με χρήματα που έφευγαν
από τον κ. Καλογρίτσα προς τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ρ Α Γ ΔΑ Ι Ε Σ Ε Ξ Ε ΛΙ Ξ Ε Ι Σ  Σ Τ Ο  Ε Ι Δ Ι Κ Ο  Δ Ι Κ Α ΣΤ Η Ρ Ι Ο
Παρέμβαση εισαγγελέως για τις βαλίτσες - Γνήσιο το SMS Καλογρίτσα 

Μ
ια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να
αναδείξει το έργο της και να συγ-
κρίνει τα πεπραγμένα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

θεωρεί η κυβέρνηση την πρόταση δυσπι-
στίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με
αιχμή τις υποκλοπές.

«Καλοδεχούμενη» τη χαρακτήρισε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από την Κρήτη, ξεκαθα-
ρίζοντας ότι η πλειοψηφία δεν θα μπει στην
τοξικότητα και τον διχασμό που θέλει να
σπείρει στην πολιτική ζωή του τόπου ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. «Η αλήθεια είναι ότι προκαλούσα τον
Αλέξη Τσίπρα πολλούς μήνες να το κάνει,
αποφάσισε να το κάνει τώρα, λίγο πριν από
τις εκλογές. Εγώ δεν επιζητώ τη σύγκρουση,
επιδιώκω τη σύγκριση», είπε ο Κ. Μητσοτά-
κης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «την
Παρασκευή θα ξαναπάρουμε ψήφο εμπι-
στοσύνης στη Βουλή».

Ο Α. Τσίπρας, επιβεβαιώνοντας τις πλη-
ροφορίες που διέρρευσαν από την Τρίτη,
επιχείρησε να κηρύξει ανένδοτο απέναντι
σε φαινόμενα διαφάνειας και δημοκρα-
τίας, με στόχο, όπως είπε, να θέσει προ των
ευθυνών της την κυβέρνηση και προσωπι-
κά τον πρωθυπουργό, τον οποίο αποκάλε-
σε «εγκέφαλο εγκληματικού δικτύου».
Με βαρύγδουπες εκφράσεις ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για συμμορία, υποστη-
ρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης
όσο και η κυβέρνησή του είναι ένοχοι, κα-
θώς έχουν πέρα από βαρύτατες πολιτικές
προσωπικές και νομικές ευθύνες. Κάλεσε
δε τους βουλευτές της πλειοψηφίας να
αποφασίσουν αν θα είναι με τη δημοκρατία
ή με την εκτροπή. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί με
δημοκρατική ευθύνη απέναντι στην
εκτροπή, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα
που προσφέρει το Σύνταγμα», είπε κατα-
θέτοντας την πρόταση δυσπιστίας στην
κυβέρνηση.

Με όχημα την επιστολή Ράμμου, ο Α.
Τσίπρας ανέφερε τα ονόματα των προσώ-
πων που κατά την αξιωματική αντιπολίτευ-
ση τέθηκαν στο στόχαστρο της ΕΥΠ.

Τους έπιασε «αδιάβαστους» 
στα… Αρχαία ο Γεραπετρίτης

Με απόσπασμα από την εισαγωγή του
Λυσία στον λόγο «Υπέρ Αδυνάτου» επέλε-
ξε να απαντήσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης
σε αρχαία ελληνικά, αφήνοντας με απορία
για λίγα λεπτά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
«Περιμένετε, θα έχουμε και μετάφραση»,
έσπευσε να σχολιάσει ο επίσης αρχαιομα-
θής Κώστας Τασούλας. «Ευγνωμονώ σχε-
δόν, κύριοι βουλευταί, τον μηνυτήν που
μου παρεσκεύασεν αυτήν εδώ την δίκην -
είναι μεγάλη η ευκαιρία που μας δίνετε
και σας ευγνωμονούμε, γιατί θα έχουμε
την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε στις
υποθέσεις τις οποίες έχουμε», είπε ο Γ.
Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι «είναι
νωπές οι δύο διακυβερνήσεις και η αντι-
παράθεση θα είναι πολύ προφανής». Στα
περί αμετάκλητης ενοχής της κυβέρνη-
σης ο Γ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «ένο-
χος ένοχον ου ποιεί» κατηγορώντας τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εκείνος που έχει ανοιχτά
δύο Ειδικά Δικαστήρια για χειραγώγηση
θεσμών με δικαστικά βουλεύματα, χρησι-
μοποίησε εν γνώσει του φερέφωνα με

κουκούλες που τους έλεγαν «Μάξιμους»
και είχε διασύνδεση με «βαλίτσες και
μαύρο χρήμα».

Στη γραμμή της αντεπίθεσης σε θέματα
διαφθοράς και διαφάνειας με αιχμή τις απο-
καλύψεις Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστή-
ριο για τον Νίκο Παππά αναμένεται να κινη-
θεί η ΝΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της τριήμερης
συζήτησης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η
συζήτηση στην Ολομέλεια που ξεκίνησε
χθες στις 6.00 το απόγευμα θα διαρκέσει
τρεις ημέρες και θα κορυφωθεί την Παρα-
σκευή με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και
των πολιτικών αρχηγών, οπότε και αναμένε-
ται η σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη -
Τσίπρα. Στόχος, πάντως, είναι να έχει ολο-
κληρωθεί μαζί με την ονομαστική ψηφοφο-
ρία έως νωρίς το απόγευμα της Παρα-
σκευής. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι κι-
νήσεις του Αλέξη Τσίπρα θα γυρίσουν μπού-
μερανγκ στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού η ΝΔ θα βγει
ενισχυμένη και συσπειρωμένη. Η δυσπιστία
θα μετατραπεί σε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύ-
νης λίγες εβδομάδες πριν από την προκήρυ-
ξη των εκλογών. 

Μπούμερανγκ
για τον ΣΥΡΙΖΑ
η μομφή κατά 
της κυβέρνησης 

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει 
η Στέλλα 
Παπαμιχαήλ

Δεν έκοψε…
εισιτήρια 
η παράσταση
Τσίπρα 
στη Βουλή -
«Καλοδεχούμενη
η πρόταση
δυσπιστίας»,
απάντησε 
ο Κυριάκος
Μητσοτάκης 



Γ
ια το κλίμα τοξικότητας, που
απειλεί να σαρώσει την πολιτική
ζωή του τόπου, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είχε μιλήσει εδώ και

μήνες. Σε μία από τις συνεντεύξεις του,
μάλιστα, το είχε καταστήσει ως τον μονα-
δικό, ίσως, λόγο που θα προσέφευγε πρό-
ωρα στις κάλπες, ώστε η πολιτική σκηνή
να επανέλθει στην ηρεμία. Το κλίμα τοξι-
κότητας κατακλύζει πλέον την άτυπη προ-
εκλογική αντιπαράθεση, μια ανάσα πριν
από τις επερχόμενες εκλογές και ρίχνει τη
σκιά του και στη στρατηγική που επιλέγει
το κυβερνητικό στρατόπεδο να ακολου-
θήσει μέχρι τις κάλπες.

Βασικός πυλώνας της προεκλογικής
ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας παραμέ-
νουν το κυβερνητικό έργο, τα επιτεύγμα-
τα στην οικονομία, η στήριξη πολιτών και
επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή
κρίση και εν μέσω της πανδημίας, νωρί-
τερα, η ισχυροποίηση της άμυνας και της
ασφάλειας της χώρας όπως και του ρό-
λου της σε διεθνές επίπεδο. Άλλωστε,
από την Κρήτη και το έργο κατασκευής
του βόρειου οδικού άξονα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έθεσε το περίγραμμα της
θέσης αυτής, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι «αυτό το εργοτάξιο είναι η καλύτερη
απάντηση σε αυτή την τοξικότητα που
επιχειρεί για ακόμα μια φορά η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. Όταν δεν έχεις να πεις
τίποτα στους πολίτες για το πώς οραματί-
ζεσαι το μέλλον, αλλά και όταν δεν μπο-
ρείς να υπερασπιστείς ούτε το παρελθόν
σου το οποίο φέρνει στη μνήμη επώδυνες
αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις
μόνο αυτό που ξέρεις, να διχάζεις και να
πολώνεις και επιχειρείς να κυλήσεις την
πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη». Η
επιλογή είναι να μιλήσουμε για το μέλλον
ή να βουλιάξουμε τη χώρα στον διχασμό
και την πόλωση, σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα
ακολουθήσει αυτή την πορεία. «Θα επι-
μείνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να
υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο, θα
δημιουργούμε νέες δουλειές, θα υλοποι-
ούμε μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα».

Τα «γαλάζια όπλα»
Παρά το γεγονός ότι σε αυτό τον άξονα

θα παραμείνει η ρητορική του πρωθυ-
πουργού και το επόμενο διάστημα, η κυ-
βέρνηση βάζει «στο τραπέζι» και τις
«αμαρτίες» του παρελθόντος της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης, μη αφήνοντας, μά-
λιστα, τίποτα να πέσει κάτω, χωρίς απάν-
τηση. Στελέχη της ΝΔ επισημαίνουν ότι
δεν επιθυμούν τη λάσπη στον ανεμιστήρα,
αλλά δηλώνουν ότι «δεν θα μείνουν με τα
χέρια σταυρωμένα». Την ώρα που ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ κάνει σημαία του το θέμα των παρακο-
λουθήσεων, έχοντας προηγουμένως επι-
κρίνει την κυβέρνηση για υποθέσεις όπως
του Ανδρέα Πάτση ή του Θέμη Χειμάρα,
που είδαν άμεσα την έξοδο από την Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρα-
τίας, η κυβερνητική παράταξη θυμίζει
σειρά περιπτώσεων που αφήνουν έως και
σήμερα εκτεθειμένη την αξιωματική αντι-
πολίτευση. Με αυτό το σκεπτικό, μάλιστα,
χαρακτήριζαν καλοδεχούμενη την πρότα-
ση δυσπιστίας από τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας
ότι είναι μια ευκαιρία να συζητηθούν όλα,
τόσο σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, πώς
ήταν, δηλαδή, η Ελλάδα με πρωθυπουργό
τον Αλέξη Τσίπρα και πώς με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, αλλά και για ό,τι φέρνει μαζί

του από το παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πρώτα από όλα, η υπόθεση που οδήγη-

σε σε Ειδικό Δικαστήριο τον πρώην
υπουργό Νίκο Παππά, με τις ένορκες κα-
ταθέσεις του Χρήστου Καλογρίτσα και της
γραμματέως του, περί μαύρου χρήματος
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τις συναντήσεις με τον
επιχειρηματία και τον Αρτέμη Αρτεμίου να
μένουν έως τώρα αναπάντητες. Υπενθυμί-
ζοντας, ταυτόχρονα, ότι ένας δεύτερος
υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Δη-
μήτρης Παπαγγελόπουλος, βρίσκεται επί-
σης ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου.

Επαναφέρει… Έβρο και Novartis
Στο τραπέζι, ακόμη η υπόθεση των 38

μεταναστών στον Έβρο, με τα ρεπορτάζ
της «μικρής Μαρίας», που η αξιωματική
αντιπολίτευση υιοθέτησε άκριτα, χωρίς να
ζητήσει ούτε μια «συγγνώμη» ακόμη και
μετά την διάψευσή τους.

Η κυβέρνηση επαναφέρει στην ατζέντα
της πολιτικής αντιπαράθεσης και την υπό-
θεση Novartis, μια σκευωρία που, όπως

λένε κυβερνητικά στελέχη, έχει αφήσει
έκθετη την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι
εξελίξεις, όπως η δράση του προστατευό-
μενου μάρτυρα «Μάξιμου Σαράφη» που
εμπλέκεται πλέον σε απάτες του κοινού
ποινικού δικαίου, αποδεικνύουν σε ποια
πρόσωπα βασίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για
να «κρεμάσει στα μανταλάκια» δέκα πολι-
τικά πρόσωπα.

Ακόμη και για την υπόθεση των παρα-
κολουθήσεων -όπου η στάση της κυβέρ-
νησης ήταν από την αρχή ξεκάθαρη, η δι-
καιοσύνη να ρίξει άπλετο φως στις καταγ-
γελίες, καθώς ο πρωθυπουργός ουδέπο-
τε ενημερώθηκε για επισυνδέσεις πολιτι-
κών προσώπων-, το Μέγαρο Μαξίμου μι-
λάει για μεθόδευση που μήνες τώρα βρί-
σκεται σε εξέλιξη και για υλικό που έχουν
στη διάθεσή τους ρυπαρά δίκτυα, βάσει
του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε «ατεκ-
μηρίωτα, ευφάνταστα και πλήρως αναλη-
θή συμπεράσματα». Καταδεικνύει, μάλι-
στα, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαί-
νεται να έχει προνομιακή σχέση με τον
επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο,
αφού ήταν ο πρώτος που ενημερώθηκε,
όταν η επίμαχη επιστολή με τα ευρήματα
της Αρχής δεν είχε αποσταλεί ούτε στον
πρωθυπουργό, σχεδιάζοντας τις επόμε-
νες κινήσεις του. 
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Οι δύο στρατηγικές της ΝΔ
απέναντι στην τοξικότητα

Στελέχη της κυβέρνησης επισημαίνουν ότι δεν επιθυμούν 
τη λάσπη στον ανεμιστήρα, αλλά δηλώνουν ότι 

«δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα»

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας
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Σε ποιο κοινό
απευθύνεται

ο Αλέξης Τσίπρας;

Ο
ΣΥΡΙΖΑ -είτε με αυτό το όνομα είτε
ως Συνασπισμός- ήταν από την
ίδρυσή του ακόμη ένα κόμμα δια-
μαρτυρίας -διάσπαση του Κομμου-

νιστικού Κόμματος Ελλάδας- που εξασφάλιζε
οριακά την εκπροσώπησή του στη Βουλή. Κά-
ποιες φορές μάλιστα, όπως το 1993, δεν τα κα-
τάφερε. Χρειάστηκε να προκύψει μια κατά-
σταση πρωτόγνωρη για την ελληνική κοινωνία
με δραματική περικοπή του εισοδήματος των
νοικοκυριών, που ακολουθήθηκε από πρωτο-
φανή οργή και τη συνεπαγόμενη διάλυση του
ΠΑΣΟΚ, για να αναδειχθεί αρχικά σε έναν
ασταθή μεν, πόλο του δικομματισμού δε και
έπειτα σε κόμμα εξουσίας.

Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει. Το 2010-
2012 δεν είναι 2023. Δεν φτάνουν οι αντικυ-
βερνητικές ή αντιμνημονιακές «κραυγές» για
να πείσεις τον κόσμο να σε ψηφίσει. Η Ελλά-
δα, παρά τις διαδοχικές κρίσεις της τελευταί-
ας τριετίας, έχει μπει σε μια τροχιά κανονικό-
τητας αποβάλλοντας από πάνω της και την
ενισχυμένη εποπτεία και οι πολίτες πιθανότα-
τα θα ψηφίσουν αναλόγως.

Και όσο και αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει προ-
σπαθήσει να φορέσει το κοστούμι της μετριο-
πάθειας και της θεσμικότητας, αυτό δεν του
κάθεται με τίποτα. Πρόκειται μόνο για φυσική
τάση του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ ή για τη ρεαλιστικό-
τερη στρατηγική που μπορεί να επιλέξει;
Άγνωστο. Σίγουρα πάντως οι δεσμεύσεις του
επί των οικονομικών κουτουλάνε στον τοίχο
των 4,5 χρόνων της διακυβέρνησης και των πε-
πραγμένων του, ενώ οι φωνές για κατάργηση
συμφωνιών «με έναν νόμο και ένα άρθρο»
ακούγονται πλέον ως ανέκδοτο ακόμη και
στους οπαδούς του.

Μόνο κινήσεις εντυπωσιασμού
Αυτό πάντως που προκαλεί εντύπωση εί-

ναι ότι η Κουμουνδούρου δεν κάνει κάποια
συστηματική προσπάθεια για να προσεγγίσει
ένα ευρύτερο κοινό πέρα από εκείνο που της
έδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2012.
Η όποια προσπάθεια να μιλήσει σε κοινό όχι
εκ των προτέρων φιλικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ
εξαντλείται σε κινήσεις εντυπωσιασμού ή
ακόμη και σε υπόγειες διαδρομές με την
προσδοκία μετακίνησης «μηχανισμού» και
όχι ψηφοφόρων.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ενόψει των επικείμενων
καλπών και με όλες τις μετρήσεις να τον δεί-
χνουν στην καλύτερη περίπτωση 6 μονάδες και
στη χειρότερη 10 πίσω από τη Νέα Δημοκρατία,
επιλέγει τη στρατηγική της έντασης. Εξαπολύει
κατηγορίες εναντίον του πρωθυπουργού, από
συγκάλυψη μέχρι... διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης. Παράλληλα, αφήνει αχαλίνωτα
στελέχη όπως τον Παύλο Πολάκη -και εσχάτως
και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο- να βάλλουν
κατά πάντων με χυδαιότητα που ιστορικά δεν
χαρακτήριζε την Αριστερά, ενώ δεν είναι λίγες
οι φορές που μεταξύ των άναρθρων «κραυ-

γών» η μπάλα παίρνει και τη γραμμή που έχει
χαράξει το κόμμα, όπως στην περίπτωση του
καβγά που άνοιξε ο «αψύς Κρητικός» με τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ή τα περί «πληρωμένων
δημοσκοπήσεων» που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να
υπονοεί από καιρό.

Ο πυρήνας της εκλογικής δεξαμενής
Ο κ. Τσίπρας απευθύνεται σε ένα μικρό κοινό

σκληροπυρηνικών οπαδών, οι οποίοι λειτουρ-
γούν ως κομματικός στρατός που ενδιαφέρεται
μόνο για την επιστροφή στην εξουσία και την
κάλυψη των αρμών της.

Σε αυτό ακριβώς το κοινό, που υπολογίζεται
από 3% έως 5%, απευθύνεται και χαϊδεύει αυ-
τιά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας και που-
λώντας δημοκρατικότητα και δικαιοσύνη. Αυ-
τό το κοινό είναι που τον πιέζει να μην έχει
εκλογικό αφήγημα και σοβαρή αντιπρόταση
διακυβέρνησης. Είναι η εκλογική δεξαμενή
της επαναστατικής γυμναστικής τού όχι σε
όλα, το περίφημο κοινό της πλατείας των αγα-
νακτισμένων. Αυτό είναι και το κοινό που τον
ακολουθεί στα σόσιαλ μίντια. Πρόκειται για
κομματικούς Ταλιμπάν που διψούν για αίμα,
σκάνδαλα και αταξία.

Για να μιλήσουμε όμως με αριθμούς. Το
2015 ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με Βαρουφάκη και Λαφα-
ζάνη τότε έλαβε 2.245.978 ψήφους. Λίγους
μήνες αργότερα, με διασπασμένο το κόμμα
και τους Λαφαζάνη και Στρατούλη να έχουν
φτιάξει τη Λαϊκή Ενότητα και τον Βαρουφάκη
να ιδιωτεύει και αφού ο Αλέξης Τσίπρας είχε
κάνει το «όχι» του δημοψηφίσματος «ναι» στο
τρίτο μνημόνιο, έλαβε 1.925.526 ψήφους, πε-
ρίπου 320.000 λιγότερες. Τέλος, τον Ιούλιο
του 2019, έπειτα από 4,5 χρόνια ματαίωσης
των όποιων ελπίδων είχαν όσοι τον ψήφισαν
με βαριά καρδιά τέσσερα χρόνια νωρίτερα,
έπεσε στις 1.781.057 ψήφους.

Και φαίνεται πως αυτή είναι η «δεξαμενή»
των οργισμένων ψηφοφόρων που «λοξοκοιτά»
ο Αλέξης Τσίπρας παρά τα περί του αντιθέτου
λεγόμενα. Τον έχουν ψηφίσει, άρα μπορούν να
το ξανακάνουν, μπορούν να καλύψουν το χά-
σμα που τον χωρίζει -τουλάχιστον δημοσκοπι-
κά- από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, έχουν συνηθίσει τους υψηλούς του
τόνους και ίσως να τους θέλουν και... ακόμη
υψηλότερους. Για αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας
τούς ανεβάζει τόσο, χωρίς μάλιστα να αφήνει
κανέναν θεσμό του κράτους έξω από την πολι-
τική αντιπαράθεση. Ούτε καν τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις, σε μια τόσο ταραγμένη εποχή σε ό,τι
αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία. Μπορούν
όμως να πειστούν οι ψηφοφόροι με στρατηγική
2012 έντεκα ολόκληρα χρόνια μετά;

Ο κομματικός στρατός 
του 3%-5% που διψά 
για... αίμα, σκάνδαλα και αταξία
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Γέμισε η Βουλή 
με ιερείς

Πριν από δύο μέρες στο εστιατόριο της
Βουλής είδαμε σε ένα μεγάλο τραπέζι να
συντρώγουν ιερείς. Όπως έμαθα, ο αντι-
πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμά-
νης είχε κάνει το τραπέζι σε φίλους ιερείς
και εκκλησιαστικούς επιτρόπους από την
Αθήνα, αφού πρώτα τους είχε ξεναγήσει
στην έκθεση της Βουλής «Αντικρίζοντας
την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων,
δύο αιώνες μετά». Σε εκκλησιαστικό επί-
πεδο, ο Νικήτας έχει τις περισσότερες
γνωριμίες στη Α’ Αθήνας, να το ξέρετε… 

Έκοψαν τελευταία
στιγμή πρώην
μοντέλο… 

Μαθαίνω ότι στην Πειραιώς «έκοψαν»
τελευταία στιγμή υποψήφια βουλευτή
σε μεγάλη περιφέρεια της Αττικής επει-
δή όταν έκαναν έρευνα για το παρελθόν
της βρήκαν γυμνές φωτογραφίσεις σε
περιοδικά και ιστοσελίδες. Η κοπέλα
ήταν μοντέλο και αργότερα δήλωνε επι-
χειρηματίας… Όπως καταλαβαίνετε,
επειδή το πάθημα Πάτση έγινε μάθημα,
όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν εξονυ-
χιστικά. Ε, κάπως έτσι την έπαθε και η
ωραία αυτή κοπέλα… 

Ο
Χρήστος Ράμμος έχει
κάνει υπέρβαση κα-
θηκόντων και πλέον

ελέγχεται και διοικητικά και
θεσμικά, καθώς έπρεπε να
είχε δώσει τον φάκελο στον
πρωθυπουργό και να ενημε-
ρώσει και την Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας όταν
αυτή θα τον καλούσε. Δυστυ-
χώς κυλίστηκε στον ολισθη-
ρό δρόμο που του έστησε ο
Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στην
ταμπακέρα τώρα. Τι λέει το
πόρισμα; Λέει πουθενά ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έδω-
σε την εντολή για αυτές τις
παρακολουθήσεις; Όχι, ξε-
κάθαρα. Λέει ότι ήταν εις γνώσιν του αυτές οι νόμιμες παρακολουθή-
σεις; Όχι. Άρα, συμπερασματικά, δεν υπάρχουν ενδείξεις που μπορούν
να πουν ότι ο πρωθυπουργός τις οργάνωσε. Μάλλον πράξεις κάποιου
αυτόνομου θύλακα της ΕΥΠ κάνουν όλα αυτά. Από κει και πέρα, στην
υπόθεση Παππά και Novartis έχουμε τα εξής: μαρτυρίες ότι πήγαιναν
σακούλες χρημάτων στον ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη ο Νίκος Παππάς να κάνει
μήνυση στη γραμματέα του Καλογρίτσα. Και στην υπόθεση Novartis ο
μάρτυρας «Μάξιμος» με τις ψευδείς κατηγορίες να πιάνεται για σύστα-
ση εγκληματικής οργάνωσης. 

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον υιό του τέως
βασιλέα Κωνσταντίνου να περπατάει από το
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» μέχρι την
αμερικανική πρεσβεία. Χωρίς συνοδεία και
μάλιστα χαιρετώντας τον κόσμο που ήθελε
να φωτογραφηθεί μαζί του. Πολλές φορές
μάλιστα περπατάει και στο Κολωνάκι, στην
Πατριάρχου Ιωακείμ. Όπως μάθαμε, ο πρίγ-
κιπας Παύλος θα παραμείνει στην Ελλάδα
μέχρι τις 18/2 για να κάνει το μνημόσυνο
του πατέρα του, ενώ θα γίνει και ένα δεύτε-
ρο μνημόσυνο στο Λονδίνο για τους «γαλα-
ζοαίματους» που δεν μπόρεσαν να έρθουν
στην κηδεία στο Τατόι. 

Άνθρακες το πόρισμα 
Ράμμου, έκθετος ο ΣΥΡΙΖΑ

Η βόλτα του Παύλου στο Κολωνάκι

Εντύπωση έκανε το γεγονός ότι στο πάνελ του υπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη
στο European Youth Day, που συνδιοργανώθηκε με την
ΟΝΝΕΔ του Ορφέα Γεωργίου, βρέθηκε η κόρη του
πρώην υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, Νίκη. Στο
πάνελ συζητήθηκαν θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης,

Metaverse και Big Data και η Νίκη Βρούτση είχε κληθεί
επειδή έχει σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με ειδίκευση στην Τε-
χνητή Νοημοσύνη. Εκεί βρέθηκε και ο πρωθυπουργός,
ο οποίος χαιρέτησε και συνεχάρη τον περιχαρή από
υπερηφάνεια Γιάννη Βρούτση για το άξιο τέκνο του. 

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη 
σε Βρούτση για το τέκνο του

Το σκέφτεται σοβαρά 
να μην είναι υποψήφια 
η Μαρτίνου

O πρωθυπουργός βρέθηκε στον Αυλώ-
να προχθές και, όπως μου είπαν, ήταν η
πρώτη φορά που πήγε στην πόλη. Παρόλο
που αιφνιδίασε με την επί-
σκεψη εκεί, μαζεύτη-
καν 200 πολίτες να
τον υποδεχτούν.
Εκεί βρέθηκαν και
οι βουλευτές της
Ανατολικής Αττι-
κής. Αυτό που μου
είπαν είναι ότι στον Αυ-
λώνα βρέθηκε και η Γεωργία
Μαρτίνου, βουλευτής Ανατολικής Αττι-
κής. Ωτακουστής μου μού έλεγε ότι η κυ-
ρία Μαρτίνου παραδέχτηκε σε συνομιλη-
τές της δημάρχους και κομματικά στελέ-
χη ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές
μάλλον δεν θα κατεβεί υποψήφια. Όπως
καταλαβαίνετε, αυτό αλλάζει τις ισορρο-
πίες στην Ανατολική Αττική, καθώς ήταν
μια πολύ γερή παίχτρια στην περιφέρεια.

Ενωτικός Αρναουτάκης
Στην περιοδεία Μητσοτάκη

στην Κρήτη θερμή χειρα-

ψία και κουβέντα εί-

χαν ο περιφερειάρ-

χης Κρήτης Σταύ-

ρος Αρναουτάκης

και ο υπουργός

Υποδομών και Μετα-

φορών Κώστας Καρα-

μανλής. Όπως μου έλεγε κυ-

βερνητικός παράγοντας, ο Σταύρος είναι

ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ -ΓΑΠικός- που

έχει τη στήριξη και των Συριζαίων της Κρή-

της. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε

αντιδεξιός και έχει δείξει σημεία συναίνε-

σης με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Άλλω-

στε, τα έργα που προχωρά η κυβέρνηση,

όπως το αεροδρόμιο του Καστελλίου και ο

ΒΟΑΚ, ενισχύουν και τη δική του θέση. 



ΧΧαμαιτυπείο ο Τζανακόπουλος
Κάτι πρέπει να γίνει με την περίπτωση του Δημήτρη
Τζανακόπουλου. Ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει και τον
Πολάκη. Σε πάνελ εκπομπής αποκαλούσε «αλήτη» τον
Γιώργο Κουμουτσάκο επειδή ο τελευταίος είπε για τις
βαλίτσες από το γραφείο του Καλογρίτσα που πήγαιναν
στον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για επίπεδο υπό το μηδέν... 

Κ
αι ξαφνικά ο παρουσιαστής των «Ρά-
διο Αρβύλα» Αντώνης Κανάκης εμ-
φανίζεται τιμητής των πάντων και
κουνάει το δάχτυλο αντιπολιτευτικά

σε κανάλια και δημοσιογράφους και από διασκε-
δαστής το παίζει opinion leader! Ποιος; Ο Κανά-
κης, ο κολλητός του Στάθη Παναγιωτόπουλου που
δεν ήξερε τίποτα για τη δράση του φίλου του...

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής των «Ρά-
διο Αρβύλα» αναφέρθηκε στην πολυσυζητημένη
απομάκρυνση της Ντόρας Κουτροκόη από τον
ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζοντας «φίδι» τον Δ. Οικονόμου
και κατηγορώντας τον για αντισυναδελφικότητα.
Το απόγευμα της Τρίτης ο Αντώνης Κανάκης επα-
νήλθε και σχολίασε την έντονη διαφωνία που εί-
χαν στον αέρα του ΣΚΑΪ ο Θάνος Πλεύρης και ο
Δημήτρης Τζανακόπουλος, καθώς και τη στάση
του παρουσιαστή Δημήτρη Οικονόμου. Σχολιά-
ζοντας τη φράση του Δ. Οικονόμου «τα ανεξάρτη-
τα κανάλια δεν σας αρέσουν», ο αδάμαντας ηθι-
κής Αντώνης Κανάκης σχολίασε: «Γελάμε, αλλά
είναι να κλαις με το πού έχει κατρακυλήσει ένα
κομμάτι της δημοσιογραφίας σε αυτήν τη χώρα.
Τα χάνεις και με την κατρακύλα και το θράσος. Εί-
ναι φοβερό… Τα ανεξάρτητα κανάλια».

Ποιος; Ο ανήξερος Κανάκης που ο κολλητός του
είχε εμπλακεί σε revenge porn και σε παλαιότερες
εκπομπές χαζογελούσαν μεταξύ τους παίζοντας
στο prime time sex tapes και ερωτικά βιντεάκια. 
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Πήρε πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς
το μάτι μου στην περιοδεία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Κρήτη. Ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός
Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας και
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης πήγαν στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου. Εκεί είχαν σύντομη συνάντηση με
τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
και συμμετείχαν σε σύσκεψη με επιχειρημα-
τικούς φορείς για θέματα οικονομίας. Σε συ-
σκέψεις με τοπικούς παράγοντες βρέθηκαν
επίσης η Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Του-
ρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Ποια είναι η δημοτικότητα
της Σακελλαροπούλου;

Ο Τασούλας 
τους πετσόκοψε

Παρουσίες υπουργών
στην Κρήτη

Σε μια ερώτηση που σπανίως βλέπουμε να
γίνεται σχετικά με την αποδοχή που έχει
από τους πολίτες η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, η Public Issue αποκαλύπτει ότι η
σημερινή Πρόεδρος έχει το χαμηλότερο
επίπεδο δημοτικότητας σε σχέση με όλους
τους Προέδρους της Δημοκρατίας από το
1995 και την εποχή που τη θέση του «Πρώ-
του Πολίτη της χώρας» κρατούσε ο Κωστής
Στεφανόπουλος. Σύμφωνα με την Public
Issue, οι δημοφιλέστεροι ΠτΔ των τελευ-
ταίων δεκαετιών ήταν ο Κωστής Στεφανό-
πουλος (86% θετικές γνώμες, 11% αρνητι-
κές) και ο Κάρολος Παπούλιας (α’ θητεία)
(84% θετικές, 5% αρνητικές). Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου έχει μόλις 30%
θετικές γνώμες από τους πολίτες, ενώ οι
αρνητικές εκτοξεύονται στο 60%.

Δεν μπορώ να μη συγκρατήσω τη μεγαλει-
ώδη ατάκα του προέδρου της Βουλής προς
την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Γιώργος Γεραπε-
τρίτης απάντησε με αρχαία ελληνικά στον
Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέ-

φερε συγκεκριμένα: «Θα μου
επιτρέψετε να απαντήσω

στην πρόταση δυσπιστίας
με μια αναφορά στην αρ-
χαία ελληνική γραμμα-
τεία: Οὐ πολλοῦ δέω

χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ

κατηγόρῳ»... Ακολούθησαν
φωνές από τον ΣΥΡΙΖΑ και σχό-

λια, με τον κ. Τασούλα να απαντά: «Θα έχου-
με και μετάφραση, μην ανησυχείτε». Όπως
είναι γνωστό, οι Συριζαίοι δεν τα πάνε καλά
με τη νεοελληνική γλώσσα, πολύ δε περισ-
σότερο με την αρχαία. Απολαυστική η ατάκα
του Κώστα Τασούλα. 

Ο «ανήξερος» 
κ. Κανάκης

LOCK
Μέλος της ΑΔΑΕ παραδέχτηκε ότι
εργαζόταν για τον υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Αρι-
στείδη Μπαλτά. Η Κατερίνα Παπανικολάου,
καλεσμένη σε εκπομπή του ΣΚΑΪ,
ρωτήθηκε από τους δημοσιο-
γράφους αν στο παρελθόν
είχε εργαστεί σε γραφείο
υπουργού, με την ίδια να
απαντά θετικά, παραδε-
χόμενη πως έχει θητεύσει
ως «νομική σύμβουλος στο
γραφείο του Αριστείδη Μπαλ-
τά», ο οποίος και συμμετείχε ως
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων στην
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δεν
μου φαίνεται περίεργο, το αντίθετο θα έλεγα.
Αναμενόμενο. Το περίεργο είναι ότι η κυρία
Παπανικολάου είναι σήμερα μέλος της
ΑΔΑΕ, ωστόσο στο αναρτημένο στην ιστοσε-
λίδα της ανεξάρτητης αρχής βιογραφικό της
η συγκεκριμένη επαγγελματική θέση της
δεν υπάρχει… Θα της ξέφυγε, σίγουρα... 

Χ
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Α
πρέπειες και μικροπρέπειες από τον
απελθόντα Α/ΓΕΝ στην τελετή παρά-
δοσης - παραλαβής καθηκόντων αρ-
χηγού του ΠΝ. Ο κ. Πετράκης παρέ-

λειψε στην Ημερήσια Διαταγή του σκοπίμως
και εμφανέστατα να ευχαριστήσει τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, ενώ επιδεικτικά ευχαρίστησε σχεδόν
τους πάντες με ιδιαίτερη έμφαση και κολακεία
στον ΥΕΘΑ. Αντιθέτως, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ως
όφειλε ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων
που τιμά και τους τρεις Κλάδους του στρατεύ-
ματος και το σύνολο του προσωπικού τους που
έχει υπό τις διαταγές του, κατά τη δεξίωση και
από μικροφώνου ευχαρίστησε τον επί τριετία
υφιστάμενό του για τις προσφερθείσες υπηρε-
σίες του στο πλαίσιο της εκτελέσεως των υπη-
ρεσιακών τους καθηκόντων και της αποστολής
τους και στο πρόσωπό του το ένδοξο ΠΝ και το
πανάξιο προσωπικό του.

Ο απελθών Α/ΓΕΝ και πάλι παρέμεινε βου-
βός χωρίς να ανταποδώσει, κάνοντας μάλλον
«μουτράκια» ή υπακούοντας σε αλλότρια κε-
λεύσματα (;). Συνεπώς απρεπής, μικροπρεπής
και αγενής. Δεν κάνουν έτσι οι άντρες, κύριε Πετράκη... Τι θέλατε ακριβώς να δηλώσετε με την
αγενή και απρεπή σας στάση; Γιατί δεν το δηλώσατε ευθέως τρία χρόνια τώρα; Γιατί δεν το δηλώ-
νατε ως εν ενεργεία; Γιατί δεν το δηλώσατε έστω και την τελευταία στιγμή φορώντας την ένδοξη
στολή του ναυάρχου; Πότε θα το κάνετε; Με το κουστουμάκι του απόστρατου; Καλά λένε οι κακές
γλώσσες ότι κάποιοι αξιωματικοί νομίζουν ότι όταν αποστρατεύονται αποκτούν γλώσσα... Όχι, κύ-
ριε Πετράκη, λάθος! Γραφικοί γίνονται απλώς! Παριστάμενοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία ανώ-
τατοι αξιωματικοί του ΠΝ δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους από τις αλγεινές εντυπώσεις που
προκλήθηκαν από την απαράδεκτη και μικροπρεπή συμπεριφορά του κ. Πετράκη, λέγοντας «κα-
λά, τι νομίζει ο Πετράκης, το ΠΝ είναι ιδιοκτησία του; Ποιος νομίζει ότι είναι και ποιος του έδωσε
το δικαίωμα να εκχυδαΐζει έτσι επίσημες τελετές του ένδοξου Πολεμικού Ναυτικού; Τι νομίζει ότι
είναι το ΠΝ, ιδιοκτησία του;». Κάποιοι άλλοι δεν παρέλειψαν να συσχετίσουν τον πόλεμο που υφί-
σταται ο Α/ΓΕΕΘΑ από τη γνωστή «ομάδα» όπου προΐσταται ο γνωστός ναύαρχος, ο οποίος ήταν
και παρών, μέλος της οποίας καταφανώς ήταν, είναι και θα είναι ο Πετράκης. Και έτσι εξηγούνται
πολλά, πάρα πολλά! Γιατί η ομάδα αυτή έχει μέλη που μοστράρονται ότι είναι από την «από δω με-
ριά»... Και έκαναν και κάνουν καριέρα στην «από δω μεριά» και θέλουν και να τη συνεχίσουν... Λέ-
τε μετά τους Καμπά, Αποστολάκη, Χριστοδούλου να έχουμε και νέες μεταγραφές; Και έχουμε
ακόμη την αλλαγή του ΑΣ... Νέα ήθη στο ΠΝ, «κινηματικά»... Ευτυχώς αυτή η παρέα είναι παρελ-
θόν! Ευτυχώς για όλους, αλλά κυρίως για το ΠΝ...

ΥΓ.: Ο «ιζνογκουτισμός» δεν πέρασε τελικά και πολύς κόσμος έχει περιπέσει σε απελπισία.
Κουράγιο, παιδιά, δύο κουταλιές ξιδάκι τρεις φορές τη μέρα... με το στομάχι γεμάτο.

Τετ α τετ 
με εργαζόμενες
μητέρες

Με γυναίκες αυτοαπασχο-
λούμενες και ελεύθερες
επαγγελματίες συναντήθηκε
ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά
την πρωτοβουλία που ανα-
λήφθηκε από την Κοινοβου-
λευτική Ομάδα για την κατά-
θεση τροπολογίας, σύμφωνα
με την οποία προτείνεται η
αναπροσαρμογή του επιδό-
ματος μητρότητας των μη μι-
σθωτών γυναικών στα επίπε-
δα των μισθωτών ασφαλι-
σμένων. « Έχουμε χρέος να
στηρίξουμε τους πολλα-
πλούς ρόλους της γυναίκας
στην κοινωνία, γνωρίζοντας
ότι χιλιάδες μητέρες, ελεύ-
θερες επαγγελματίες ή αυ-
τοαπασχολούμενες, αναγκά-
ζονται να επιστρέψουν στα
γραφεία τους, στα καταστή-
ματά τους. Καταθέσαμε λοι-
πόν τροπολογία ώστε να θε-
σμοθετηθεί ένα τετράμηνο
επίδομα μητρότητας -όχι χα-
μηλότερο από τον κατώτατο
μισθό- προκειμένου το παιδί
να έχει κοντά του τη μητέρα
του αυτούς τους κρίσιμους
πρώτους μήνες», τόνισε ο
Ανδρουλάκης.

Η μαντινάδα για τον Κυριάκο
Έντονο άρωμα... Κρήτης είχε η άφιξη του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη στον Άγιο Νικόλαο. Τον υποδέχτηκε το κρητικό
συγκρότημα των Γιώργου Κατσουλιέρη (λαούτο), Νίκου Βεζυράκη
(λύρα) και Παναγιώτη Μανιάτη (κιθάρα) με κρητικές μαντινάδες
γραμμένες για την περίσταση από τον Γιώργο Γαρεφαλάκη: «Σ’ ευ-
χαριστούμε που τιμάς τον τόπο που σε γέννα, γιατί η Κρήτη μια ζωή
είναι λεβεντογέννα… Πρόεδρε με τα έργα σου και με τα βήματά
σου, δείχνει τον δρόμο τση τιμής η συμπεριφορά σου… Πρόεδρε
με το έργο σου η Κρήτη σε θαμάζει… γιατί ’σαι αυτός που δίκαια
την πίτα τη μοιράζει…». 

Αναγκαστικά ο
σύντροφος Αλέξης

Τσίπρας θα  δώσει
εξηγήσεις και θα πάρει

θέση για τον γίγαντα «Μάξιμο
Σαράφη», αυτό το καλόπαιδο
βάσει του οποίου στή-
θηκε όλη η ιστο-
ρία της No-
vartis και
δέκα πολιτι-
κοί κάθισαν
στο σκαμνί!
Όπως και για
τις βαλίτσες με τα
λεφτά για το SYRIZA Channel.
Tώρα που το θυμήθηκα, θα είχε
ενδιαφέρον να ρωτηθεί ο πρό-
εδρος Αλέξης αν γνωρίζει ποια
είναι τελικά η... White
Porscha; Δεν μάθαμε ποτέ τι
σήμαινε αυτό…

Με στόφα πλανητάρχη 
ο Ράμμος   

Ρωτούν τον Χρήστο Ράμμο «γιατί
τόσα χρόνια δεν φρόντισες να δεις
τον πρωθυπουργό και
να του μεταφέ-
ρεις όλες αυτές
τις έρευνες
που είχες στα
χέρια σου;».
Και απαντά ο
άνθρωπος: «Ο
κ. πρωθυπουργός
ουδέποτε ζήτησε να με συναντή-
σει». Στόφα... πλανητάρχη ο άνθρω-
πος. Kαι εγώ που νόμιζα ότι πήγαινε
για το Επικρατείας; Να τον ψάχνει ο
πρωθυπουργός της χώρας δηλαδή.
Έπρεπε να μυρίσει τα νύχια του ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και να ξέρει
εκ των προτέρων ότι ο Ράμμος έχει
στοιχεία.

Απρέπειες και μικροπρέπειες 
από τον απελθόντα 

Α/ΓΕΝ Στυλιανό Πετράκη
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Η
είδηση ότι «παγώνει» προ το
παρόν η τριμερής συζήτηση
μέσω του μηχανισμού Τουρ-
κίας, Σουηδίας και Φινλανδίας

για τις ενταξιακές διαδικασίες των δύο βο-
ρειοευρωπαϊκών χωρών στο ΝΑΤΟ προκά-
λεσε πολλά σχόλια στον διεθνή Τύπο αλλά
και στην Άγκυρα. 

Ήταν, άλλωστε, κοινό μυστικό μεταξύ
των χωρών-μελών της Συμμαχίας πως μό-
νο στρωμένος με ρόδα δεν θα είναι ο δρό-
μος για τη διεύρυνσή της, με Σουηδούς και
Φινλανδούς να εκτιμούν, ωστόσο, πως
σύντομα ο Ερντογάν θα υποχρεωθεί από
τις εξελίξεις να κάνει πίσω.

Οι δύο χώρες είχαν υποβάλει από κοινού
την περασμένη άνοιξη στη Σύνοδο Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη, την αίτησή
τους για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμ-
μαχία και είχαν λάβει σχεδόν ομόφωνη έγ-
κριση από τα 30 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η

Άγκυρα είχε εξαρχής θέσει συγκεκριμένες
προϋποθέσεις και όρους, προκειμένου να
μην ασκήσει βέτο και για αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα υπήρξε η αίσθηση πως
αυτό το βέτο δεν θα το ενεργοποιούσε ποτέ
ο Ταγίπ Ερντογάν. 

Χθες, όμως, τουρκικά μέσα ενημέρω-

σης μετέδωσαν ότι ο Τούρκος πρόεδρος
ζήτησε να παύσουν οι τριμερείς συνομι-
λίες με Φινλανδία και Σουηδία, ακυρώνον-
τας προγραμματισμένη συνάντηση τον Φε-
βρουάριο, χωρίς να οριστεί, για την ώρα,
νέα ημερομηνία.

Δεν αιφνιδίασε κανέναν
Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν αιφνιδιάστη-

καν, όπως κανέναν αιφνιδιασμό δεν προ-
κάλεσε η συγκεκριμένη κίνηση του Ερντο-
γάν και στους κόλπους της ελληνικής κυ-
βέρνησης. Στην Ελλάδα ήταν κάτι παραπά-
νω από προβλέψιμη η συγκεκριμένη επι-
λογή του Ερντογάν, καθώς επέλεξε να απο-
συρθεί η Τουρκία από τις συνομιλίες μόλις
λίγα 24ωρα μετά το φιάσκο Τσαβούσογλου

στις ΗΠΑ και το ναυάγιο στις συνομιλίες με
τον Άντονι Μπλίνκεν για τα F-16.

Ο Ερντογάν, ουσιαστικά, θέλει να κρατή-
σει ανοιχτή την ατζέντα της διαπραγμάτευ-
σης και μπλοκαρισμένες τη Φινλανδία και
τη Σουηδία, ως προς την ένταξή τους στο
ΝΑΤΟ, τουλάχιστον μέχρι την άφιξη του
Μπλίνκεν στην Κωνσταντινούπολη, ώστε σε
αυτές τις συνομιλίες να παίξει το τελικό του
χαρτί για τα F-16. Στην Ελλάδα, πάντως, και
για αυτή την τακτική του Ερντογάν υπάρχει
διάχυτη αισιοδοξία ότι θα πέσει στο κενό,
αφού ο πρώτος σταθμός του Μπλίνκεν θα
είναι η Αθήνα και τα ελληνικά μηνύματα
προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ θα είναι ρητά και
ξεκάθαρα για την προκλητικότητα και την
ευθεία απειλή πολέμου της Τουρκίας προς
τη χώρα μας, που σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να αγνοηθούν, πολύ περισσότερο να
επιβραβευτούν, μάλιστα, με το ξεμπλοκάρι-
σμα της πώλησης των F-16.

Στο κενό θα πέσουν οι απειλές του Τούρκου
προέδρου προς το ΝΑΤΟ με… φόντο τα F-16

Οι διεθνείς αντιδράσεις στα… τερτίπια του Ερντογάν
ήταν πολλές.  Αρχικά, ο υπουργός Εξωτερικών της
Φινλανδίας δήλωσε ότι στις συνομιλίες της Φινλανδίας
και της Σουηδίας με την Τουρκία απαιτείται ένα διά-
λειμμα μερικών εβδομάδων, χωρίς να δώσει περαιτέ-
ρω πληροφορίες, και ότι θα πρέπει να εξετάσουν την
επιλογή μιας ένταξης στο ΝΑΤΟ χωρίς τη Σουηδία,
αφού ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απέκλεισε το εν-
δεχόμενο να δώσει η Άγκυρα το «πράσινο φως» στη
σουηδική υποψηφιότητα. Ωστόσο, σε άλλη συνέντευξη
που παραχώρησε τηλεφωνικώς στο Reuters, ο ίδιος
είπε ότι η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν επανειλημ-
μένως δηλώσει ότι σχεδιάζουν να ενταχθούν στο ΝΑ-
ΤΟ ταυτόχρονα και αυτό δεν έχει αλλάξει, υπογραμμί-

ζοντας τα πλεονεκτήματα μιας κοινής ένταξης με τη
γειτονική χώρα. 

Το μεγάλο διεθνές πρακτορείο Bloomberg προχώρησε
και ένα βήμα παραπάνω την εξέλιξη λέγοντας ότι ο Ερν-
τογάν βάζει το πολιτικό του συμφέρον πάνω από την
ασφάλεια της συμμαχίας και ότι πιστεύει ότι μπορεί να
εκβιάσει τα άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και έχει παράλο-
γες απαιτήσεις. Το ΝΑΤΟ πρέπει να βάλει τέλος σε αυτή
τη διαμάχη και να καλωσορίσει ανεπιφύλακτα τα νέα μέ-
λη του, εκτιμά το Bloomberg και όχι άδικα, αφού και η
χώρα μας πολλές φορές έχει καταγγείλει την Τουρκία στη
Συμμαχία για την απαράδεκτη και προκλητική στάση της.

Η άδεια που δόθηκε στον Σουηδοδανό ακροδεξιό
Ράσμους Παλουντάν να διαδηλώσει το Σάββατο

μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στη σουηδική
πρωτεύουσα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
«Αν δεν σέβεστε τη θρησκεία της Τουρκίας ή των μου-
σουλμάνων, δεν θα λάβετε καμία υποστήριξη από
εμάς στο ΝΑΤΟ», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος,
συμπληρώνοντας ότι «αν συμπαθούν τόσο πολύ μέλη
τρομοκρατικών ομάδων και εχθρούς του Ισλάμ, τους
συμβουλεύουμε να εμπιστευτούν την άμυνα της χώ-
ρας τους και σε αυτούς», αναφερόμενος στη Σουηδία. 

Η Άγκυρα κατηγορεί τις σκανδιναβικές χώρες ότι
φιλοξενούν Κούρδους μαχητές και υποστηρικτές
τους, τους οποίους αποκαλεί «τρομοκράτες», ιδιαίτε-
ρα εκείνους του PKK και συμμάχων τους στη Βόρεια
Συρία και το Ιράκ.

Bloomberg: «Βάζει το πολιτικό του συμφέρον πάνω από τη Συμμαχία»

Ο Ερντογάν 
εκβιάζει, 
η Αθήνα 
δεν...τρομάζει!
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Α
ποστάσεις ασφαλείας από τη δίνη
μιας τοξικής πολιτικής αντιπαράθε-
σης παίρνει το ΠΑΣΟΚ ενόψει της
τριήμερης σκληρής μάχης που δίνε-

ται από χθες στη Βουλή αλλά και στο ευρύτερο
πολιτικό πεδίο με φόντο τις υποκλοπές. «Είναι
αδιανόητο να στοχοποιούνται με έναν βάναυσο
τρόπο άνθρωποι που αγωνίζονται για τις ανε-
ξάρτητες αρχές και τα δικαιώματα του

πολίτη. Με έναν τρόπο που
θυμίζει απολύτως την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση. Και το
λέω διότι σήμερα (σ.σ.: χθες)
έχω συγκλονιστεί από τα
πρωτοσέλιδα κάποιων εφη-
μερίδων, διότι είναι τα ίδια με
άλλο χρώμα από αυτά επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια.
Είναι αδιανόητο σε μια ευρω-

παϊκή κοινωνία όποιος δεν υπηρετεί το αφήγη-
μα και την εισήγηση της κεντρικής εξουσίας να
βάλλεται ηθικά και πολιτικά. Αυτό δεν είναι ένα
κανονικό ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα», υπο-
στήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με
όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στην
πολιτική αρένα.

Σε μια προσπάθεια μάλιστα να χαράξει μια
«κόκκινη γραμμή» ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
και να προτάξει το δικό του πολιτικό διακύβευμα
ως μια ψύχραιμη και υπεύθυνη πολιτική δύναμη,
ισχυρίστηκε ότι «το δίλημμα των επόμενων
εκλογών θα είναι ή με αυτούς που είναι ικανοί για
όλα, αρκεί να έχουν μια θέση εξουσίας εις βάρος

του δημοσίου συμφέροντος, εις βάρος των θε-
σμών και της δημοκρατίας, ή με αυτούς που είναι
ικανοί να τα θυσιάσουν όλα για να υπάρχουν κοι-
νωνική ειρήνη, ευημερία και σεβασμός των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα. Αυτή η
παράταξη ήταν πάντα στην όχθη του δεύτερου
κρίσιμου πολιτικού συστήματος, που κράτησε
εντέλει τη χώρα στη ζώνη του ευρώ». 

«Λυπάμαι για την κατάσταση 
των θεσμών»

Σχολιάζοντας την επιστολή του προέδρου
της ΑΔΑΕ στους πολιτικούς αρχηγούς, ο γραμ-
ματέας Πολιτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης
Δουδωνής επεσήμανε ότι εκείνος «κινείται

πλήρως εντός των αρμοδιοτήτων του κατά το
άρθρο 8, Παρ. 6 του νόμου 5002/2022 και οποι-
αδήποτε προσπάθεια απαξίωσής του είναι
εξαιρετικά άστοχη και θέτει σοβαρότατα ζητή-
ματα λειτουργίας των θεσμών». 

Επί των ισχυρισμών του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου για «περίεργη προνομιακή σχέση» του κ.
Ράμμου με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Π. Δουδωνής σημείωσε
ότι «για να δούμε ποιος ταυτίζεται με κόμματα
πρέπει να κοιτάξουμε τις συνταγματικές αρμο-
διότητες του καθενός. Δεν πρέπει να συγχέουμε
αυτούς που ασκούν μια αρμοδιότητα εντός του
συνταγματικού και νομικού πλαισίου, όπως ο κ.
Ράμμος, με αυτούς που υπερβαίνουν την αρμο-
διότητα, απαντούν σε ιδιώτες και απειλούν με
ποινές αυτούς που την ασκούν. Λυπάμαι για την
κατάσταση που έχουν φτάσει οι θεσμοί στη χώ-
ρα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να λει-
τουργούν οι θεσμοί, το κοινοβουλευτικό πολί-
τευμα και να μπορούν να κάνουν ό,τι οι ίδιοι θέ-
λουν, να βγουν να το πουν ευθέως. Να μην κά-
νουν δολοφονίες χαρακτήρων στο πρόσωπο

ενός δικαστή που τίμησε το ΣτΕ και επιτελεί το
καθήκον του στην ΑΔΑΕ». Επανέλαβε δε ότι
«όπως ακριβώς βρισκόμασταν απέναντι σε αντι-
θεσμικές λειτουργίες της προηγούμενης κυβέρ-
νησης, έτσι και τώρα είμαστε απέναντι σε αυτές
της τωρινής... Στην τοξική σύγκρουση κυβέρνη-
σης - αξιωματικής αντιπολίτευσης εμείς δεν
συμμετέχουμε, λειτουργούμε θεσμικά».

Χαμόγελα από τις δημοσκοπήσεις
Στο μεταξύ, στη Χαριλάου Τρικούπη οι τελευ-

ταίες δημοσκοπήσεις έχουν αλλάξει κάπως το
βαρύ κλίμα των τελευταίων ημερών προς το κα-
λύτερο. Ειδικά δε για τη δημοσκόπηση της Rass,
που μετρά το ΠΑΣΟΚ στο 13,9%, αλλά και τα επι-
μέρους ευρήματά της, ο επικεφαλής της ΚΟ Μι-
χάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Action24, υποστή-
ριξε ότι «η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δείχνει
ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά ανεβασμένο
σε σχέση με το τελευταίο του εκλογικό ποσοστό
τον Ιούλιο του 2019, με άνοδο που ξεπερνά σε
ποσοστό το 50%, σε αντίθεση με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
που εμφανίζονται να χάνουν περί περίπου το 25%
της εκλογικής τους δύναμης» και κατέληξε λέ-
γοντας ότι «είναι εμφανές από τη δημοσκόπηση
ότι ο κόσμος δυσφορεί για τα θέματα οικονομίας
και ακρίβειας που επηρεάζουν αρνητικά την κα-
θημερινότητά του». 

Το ΠΑΣΟΚ κρατά αποστάσεις
Μένει μακριά από την τοξική 

αντιπαράθεση μεταξύ 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 
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Νέα πρόκληση από Άγκυρα: Δεν θα ανεχτούμε κανένα τετελεσμένο από την Ελλάδα

Μ
ηνύματα ισχύος και αποτρο-
πής έστειλαν στην Άγκυρα οι
νέοι αρχηγοί του Πολεμικού
Ναυτικού και του Στρατού Ξη-

ράς αντίστοιχα, κατά την επίσημη παραλα-
βή των καθηκόντων τους παρουσία της πο-
λιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. 

Ο νέος αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Άγ-
γελος Χουδελούδης αναφερόμενος στην
επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού Ξη-
ράς τόνισε: «Με αποφασιστικότητα και
ετοιμότητα θα συνεχίσουμε να βελτιώνου-
με εκείνες τις παραμέτρους που αυξάνουν
τη μαχητική και αποτρεπτική μας ισχύ,
αποτελώντας το δικό μας κέντρο βάρους
σε ειρήνη, κρίση και αν χρειαστεί για πόλε-

μο. Γιατί; Γιατί ξέρουμε, θέλουμε και μπο-
ρούμε».

Στο ίδιο κλίμα και ο νέος αρχηγός ΓΕΝ
αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, απευ-
θυνόμενους στους άνδρες και στις γυναί-
κες του Πολεμικού Ναυτικού είπε: «Έχου-
με αποδείξει σε συμμάχους και εχθρούς
ότι η κυριαρχία του Πολεμικού Ναυτικού
στις θάλασσές μας είναι αδιαμφισβήτητη
και τυχόν επιβουλέας τους πρέπει να το
σκεφτεί σοβαρά πριν αμφισβητήσει την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα
της πατρίδας μας».

Για την τελετή παράδοσης-παραλαβής
στον ορμίσκο της σχολής της Σχολή Ναυ-
τικών Δοκίμων είχαν αγκυροβολήσει η
φρεγάτα «Κανάρης» και το ΤΠΚ «Κρυ-
σταλλίδης».

Τρομοκρατεί τους Τούρκους
η αεροπορική υπεροχή μας

Την ίδια ώρα στην Τουρκία εντείνεται η
ανησυχία για την αεροπορική υπεροχή της
Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο, με απόστρατους και στρατιωτικούς
αναλυτές να διατυπώνουν ακραίες απόψεις
σε τηλεοπτικές εκπομπές, ότι «οι Τούρκοι
επιτελείς είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν
δύο μαχητικά για κάθε Rafale, έτσι ώστε η
Ελλάδα να χάσει το πλεονέκτημα». Όπως
είπε ο στρατιωτικός αναλυτής Αμπντουλάχ
Αγάρ: «Όταν μιλούσα με έναν φίλο μου για
τα ελληνικά Rafale και τα μειονεκτήματα
που δημιουργούνται για εμάς, είπαμε μην
ανησυχείτε, αν χρειαστεί θα θυσιάσουμε
δύο (μαχητικά) για να αντιμετωπίσουμε το
ένα. Έτσι θα κλείσουμε το κενό. Στόχος της

Τουρκίας δεν πρέπει να είναι μόνο η παρα-
γωγή του εθνικού μαχητικού αλλά να μπο-
ρεί να είναι ισάξιο ή και καλύτερο από τα
αντίστοιχα μαχητικά που θα αντιμετωπίζει.
Όπως τα Rafale που παραλαμβάνει η Ελλά-
δα, όπως τα παλαιότερα μαχητικά F-16 τα
οποία αναβαθμίζει σε Block 70 και τα F-35
τα οποία θα παραλάβει».

Όμως, πονοκέφαλος για τους Τούρκους
είναι, από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο τα ελληνι-
κά υπερσύγχρονα μαχητικά, αλλά και η
διάταξη της ελληνικής αεράμυνας. Σε πρό-
σφατες δηλώσεις του ο πρώην αρχηγός της
Υπηρεσίας Πληροφοριών του Γενικού Επι-
τελείου Άμυνας της Τουρκίας Ισμαήλ Χακί
Πεκίν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα τεθω-
ρακισμένα οχήματα που έχει τοποθετήσει
εκεί (η Ελλάδα) δεν έχουν μεγάλη σημα-
σία. Η Πολεμική Αεροπορία, τα συστήματα
αεράμυνας και τα ραντάρ είναι τα σημαντι-
κά. Μέχρι να κάνουν μια δυο εξόδους τα
αεροπλάνα μας, (οι Έλληνες) έχουν τη δυ-
νατότητα να κάνουν τρεις εξόδους».

Μηνύματα ισχύος από τη νέα ηγεσία του Στρατού Ξηράς
και του Πολεμικού Ναυτικού προς την Τουρκία

«Ξέρουμε, θέλουμε, μπορούμε…»

Αργά το απόγευμα της Τρίτης ολοκληρώθη-
κε ύστερα από περίπου τρεισήμισι ώρες η συ-
νεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας
της Τουρκίας στην Άγκυρα, υπό την προεδρία
του Ταγίπ Ερντογάν. 

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την τουρ-
κική προεδρία αποτελείται από έξι άρθρα και
στο τέταρτο από αυτά οι Τούρκοι βάζουν ξανά
στο στόχαστρο την Ελλάδα. Στην ανακοίνωσή

τους προειδοποιούν τη χώρα μας να σταματή-
σει να εξοπλίζεται, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε
νέα κλιμάκωση της έντασης. Όπως αναφέρει η
ανακοίνωση: «Oι προκλητικές ενέργειες και η
ρητορική της Ελλάδας, καθώς και οι εξοπλιστι-
κές της προσπάθειες δεν θα αποφέρουν κανέ-
να όφελος πέρα   από την αύξηση της έντασης
στην περιοχή μας». Παράλληλα τονίστηκε ότι
οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός στοχεύει

στην εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της
Τουρκίας δεν θα γίνει αποδεκτό. Για το θέμα
της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ αναφέρεται: «Όσοι θέλουν να ενταχ-
θούν στο ΝΑΤΟ πρέπει να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους» και υπογραμμίζεται ότι τα
κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν στη νατοϊ-
κή συμμαχία, πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με
τον νόμο και το πνεύμα της Συμμαχίας.

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη



Ζ
ούμε σε δημοκρατικό πολίτευ-
μα, πιο συγκεκριμένα σε πολί-
τευμα φιλελεύθερης αστικής

δημοκρατίας. Βάση του πολιτεύματος
αυτού δεν είναι απλώς η ελευθεροτυ-
πία, δηλαδή η απαρακώλυτη διά του
Τύπου έκφραση απόψεων, αλλά η
ελευθερία του λόγου γενικώς
και για τον καθένα.

ΣΣε ένα τέτοιο πολίτευμα
μπορεί, λοιπόν, ο Α να διαδη-
λώνει δημόσια την εκ μέρους
του επαρκή κατοχή μιας ξέ-
νης γλώσσας, στη συνέχεια δε
να αναδεικνύει τη σχετική
γλωσσομάθειά του απαριθ-
μώντας, στην εν λόγω ξένη
γλώσσα φυσικά, μία μία τις
όμορφες πόλεις και κωμοπό-
λεις της ιστορικής Μεσογαίας
ή άλλων περιοχών της ένδο-
ξης πατρίδας μας…

Αντίστοιχα μπορεί ο Β να
έχει φορτώσει τον τόπο με
ένα τρίτο μνημόνιο, να έχει στήσει κα-
τακαλόκαιρο επί ώρες τους πολίτες
μπροστά στα ΑΤΜ για ανάληψη του
κολοσσιαίου ποσού των 60 ευρώ, να
έχει -ατελεσφόρως μάλιστα- βολιδο-
σκοπήσει τον Πούτιν για δανεισμό
ρουβλίων, να έχει υποθηκεύσει τον
εθνικό πλούτο για έναν αιώνα, να έχει
αφελληνίσει το τραπεζικό σύστημα
της χώρας, να έχει δημιουργήσει θέ-
ση υπουργού καταπολέμησης της
διαφθοράς, ο οποίος παρότρυνε ει-

σαγγελικούς λειτουργούς να ασκούν
δίωξη χωρίς στοιχεία, να είχε υπουρ-
γό Παιδείας διώκτη της αριστείας
κοκ, παράλληλα όμως να ισχυρίζεται
πως έχει προσφέρει στον τόπο το κα-
λύτερο κυβερνητικό σχήμα που αυ-
τός είχε ποτέ! Ή/και να παρουσιάζει

το εν λόγω κυβερνητικό
σχήμα, ενώ συγκυβερ-
νούσε με τη συνωμοσιο-
λογική ακροδεξιά, ως
πρώτη κυβέρνηση της
Αριστεράς στη χώρα…

Βεβαίως και ο Γ όμως,
πάντα στο πλαίσιο της
ελευθερίας του λόγου,
μπορεί να ισχυρίζεται πως
η ΕΥΠ προς υπεράσπιση
του εθνικού συμφέροντος
παρακολουθεί τον «μισό
πληθυσμό της χώρας»,
χωρίς ωστόσο να ενημε-
ρώνει την κυβέρνηση ή τον
κυβερνητικό παράγοντα,

που έχει την άμεση εποπτεία της, και
οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη δρομο-
λόγηση και την υλοποίηση των πολιτι-
κών που, με βάση τα ευρήματά των
παρακολουθήσεών της, θα υπηρετή-
σουν τελικά το εθνικό συμφέρον…

Αλλά και ο Δ μπορεί να ισχυρίζεται -
τι φιλελεύθερη δημοκρατία θα είχα-
με, αν δεν μπορούσε;- πως εξέλεξε
έναν πολιτικό ηγέτη με τις διεθνοπο-
λιτικές ικανότητες και τη δυνατότητα
ανάγνωσης του παγκόσμιου χάρτη

ενός Ελευθερίου Βενιζέλου, τη ρητο-
ρική δεινότητα ενός Γεωργίου Καφαν-
τάρη ή ενός Γεωργίου Παπανδρέου,
την ιστορική και ευρύτερη κουλτούρα
ενός Παναγιώτη Κανελλόπουλου, την
οξύνοια ενός Αθανάσιου Κανελλό-
πουλου κοκ, ουδείς δε δικαιούται να
αμφισβητήσει το βάθος και την ειλι-
κρίνεια ενός τέτοιου ισχυρισμού, μιας
τέτοιας ακλόνητης πεποίθησης (έστω
και αν θα είχε διάθεση ή επιχειρήματα
να την αντικρούσει επί της ουσίας…).

Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, με την
ανοχή του φιλελεύθερου δημοκρατι-
κού πολιτεύματος και στο πλαίσιο της
λειτουργίας του, ο καθένας έχει το
ανεμπόδιστο δικαίωμα να λέει ό,τι θέ-
λει και ό,τι πιστεύει (προφανώς εφό-
σον δεν συκοφαντεί άλλους, καταλο-
γίζοντάς τους ενέργειες, την αναλή-
θεια των οποίων ήδη γνωρίζει…).

Ταυτόχρονα βέβαια, αυτό δε είναι το
αναπόφευκτο παρακολούθημα της
ελευθερίας του λόγου, ο φορέας των
όποιων δημοσιοποιούμενων απόψε-
ων κρίνεται και αξιολογείται από τη
δημόσια γνώμη για όσα υπερασπίζε-
ται και ισχυρίζεται. Με άλλα λόγια,
αναπόφευκτο παρακολούθημα του
δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης
απόψεων στο πλαίσιο της φιλελεύθε-
ρης δημοκρατίας είναι το δικαίωμα
του αυτοεξευτελισμού. Το οποίο, επί-
σης, ο καθένας μπορεί ανεμπόδιστα
να ασκεί κατά βούληση… 
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Σ
υγκλονίζουν οι νέες καταθέσεις στη δί-
κη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Στο
δικαστήριο κατέθεσαν συγγενείς θυμά-

των και εγκαυματίες, που περιέγραψαν εικό-
νες χάους και οδύνης. Οι οικογένειες και οι
φίλοι των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα
δεν άκουσαν ούτε μία «συγγνώμη» από την τό-
τε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για αυτήν την
πραγματικά ασύλληπτη τραγωδία, η οποία εί-
ναι και η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία
της πατρίδας μας.

Οι περιγραφές των ανθρώπων που έχασαν
τους δικούς τους από τη φωτιά είναι το λιγότερο
συνταρακτικές. «Είναι άθλιο και χυδαίο να
έχουμε επίθεση από το κράτος σε ανθρώπους

που έχασαν τους δικούς
τους και όλη την περιου-
σία τους», ανέφερε μια
γυναίκα σχολιάζοντας τη
στάση που επέλεξε η τότε
κυβέρνηση να μιλήσει για
καταπατητές και να προ-
σπαθήσει έτσι να απο-
κρύψει τις σοβαρές ευ-
θύνες της.

Όλοι ανεξαιρέτως σχο-
λιάζουν το γεγονός πως

δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για να εκκενώ-
σουν την περιοχή. Επιπλέον, μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες, στα κανάλια έλεγαν πως μπορεί
να έχουμε νεκρό ενώ είχαν ήδη χαθεί πάνω από
100 άνθρωποι και χιλιάδες ακόμα έζησαν τον
απόλυτο φόβο, την ταπείνωση, την εξαθλίωση,
εγκαταλελειμμένοι από τους πάντες.

Ο μεγάλος στόχος για τη σημερινή κυβέρνηση
είναι η περιοχή να αποκτήσει πάλι ζωή και να
γεμίσει με πράσινο, δέντρα, νέα σπίτια και νέους
κατοίκους. Ο νέος σχεδιασμός για την περιοχή
βρίσκεται σήμερα στην τελική ευθεία. Το περι-
βαλλοντικό τραύμα μπορεί να έχει ήδη αρχίσει
να επουλώνεται, όμως δυστυχώς όλοι γνωρί-
ζουμε πως οι μνήμες των κατοίκων παραμένουν
ανεξίτηλες και η δική τους πληγή δεν θα κλείσει
ποτέ. Το πράσινο ξαναγίνεται, τα σπίτια ξαναγί-
νονται, πιο ωραία μάλιστα από τα προηγούμενα.
Οι άνθρωποι όμως δεν ξαναγίνονται. Όλοι όσοι
έφυγαν τόσο άδικα, δυστυχώς δεν θα ξαναγυρί-
σουν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους και τους
δικούς τους ανθρώπους.

Έχει έρθει επιτέλους η ώρα που η ιστορία θα
συναντηθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων με
την αλήθεια της αποφράδας εκείνης ημέρας.
Δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα 104
θύματα στο Μάτι. Ας ελπίσουμε η Δικαιοσύνη να
λάμψει. Ποτέ ξανά.

«Ήταν σαν 
την καταστροφή 
της Σμύρνης»

του
Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής, 
Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών

Πολίτευμα 
με ελευθερία 
λόγου 
και δικαίωμα 
αυτοεξευτελισμού
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του
Δημήτρη 
Μάρδα

Α
πό την εποχή του πρόεδρου Τουργκούτ
Οζάλ, το 1980, η Τουρκία άρχισε να διεθνο-
ποιεί την οικονομία της. Η περίοδος 1980-

1990 είχε θεωρηθεί από τον Οικονομικό Οργανι-
σμό Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ως η δε-
καετία της Τουρκίας. Ισχυρή ώθηση στην εκβιο-
μηχάνισή της και την προσέλκυση ξένων επενδύ-
σεων έδωσε η διοίκηση του προέδρου Ερντογάν.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν το
ΑΕΠ της χώρας ανερχόταν στα 275 δισ. δολάρια,
ο... αιωνόβιος Τούρκος πρόεδρος το αύξησε θεα-
ματικά. Θα προσέγγιζε το 1 τρισ. δολάρια αν η
τουρκική οικονομία και η λίρα δεν γνώριζαν την
περιπέτεια που βιώνουν μετά το 2018.

Πρωτεργάτης στο εγχείρημά του ήταν ο τότε
υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σίμτσεκ. Μετά από
μια επιτυχή θητεία ορίστηκε ως ο πρώτος αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης Ερντογάν, για να διωχθεί το 2018 επειδή
δεν έβρισκε φτηνά δάνεια στο εξωτερικό για να καλύψει τις πιε-
στικές δανειακές ανάγκες της χώρας εκείνης της περιόδου!

Ο Ερντογάν, αν και θεωρείται ότι κυβερνά την 96η πιο διε-
φθαρμένη χώρα ανάμεσα σε 180 κράτη, έκανε την Τουρκία
πλουσιότερη και ισχυρότερη. Η Κωνσταντινούπολη γνωρίζει
μια μοναδική αίγλη με τις τρεις κρεμαστές γέφυρες του Βοσπό-
ρου, με το υπόγειο τούνελ που ενώνει την ασιατική και την ευ-
ρωπαϊκή πλευρά της, με τους πύργους του τουρκικού Μανχά-
ταν, όπως λέγεται, και με ένα αεροδρόμιο που κατασκευάστηκε
σε 9 χρόνια καλύπτοντας σήμερα ανάγκες 44 εκατομμυρίων
επιβατών, ενώ στο μέλλον επιδιώκει να αγγίζει τους 200 εκα-
τομμύρια επιβάτες.

Η Κωνσταντινούπολη έγινε χρηματοοικονομικό κέντρο, ενώ
η χώρα θεωρείται πόλος της ηλεκτρομηχανικής προσελκύον-
τας επενδύσεις κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, στις ηλε-
κτρικές μηχανές-συσκευές, στα χημικά προϊόντα, τα ελαστικά,
τα ορυκτά καύσιμα και τα τρόφιμα. Χώρος που στηρίζει την εκ-
βιομηχάνισή της είναι οι αμυντικές της δαπάνες, οι οποίες
έχουν ενδυναμώσει τους κλάδους που συνδέονται με την τε-
χνολογία.

Οι ξένοι επενδυτές τοποθετούν όμως τα κεφάλαιά τους κατά
προτεραιότητα όχι στη βιομηχανία αλλά στις υπηρεσίες. Σε σύνο-
λο 233,9 δισ. δολαρίων αποθέματος κεφαλαίου το 2020, τα 135,8
δισ. δολάρια αναφέρονται στις υπηρεσίες, τα 80 δισ. στη βιομηχα-
νία και τα υπόλοιπα στην ενέργεια, το νερό κ.λπ. Από τις υπηρε-
σίες το χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο απορροφά 53,8 δισ. δολά-
ρια από ξένες επενδύσεις. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με
τις υπηρεσίες ασφάλισης καλύπτουν τα 64,2 δισ. ευρώ.

Και ενώ κάποιος θα περίμενε να δει μια συνετή κυβέρνηση
με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ευημερία της Τουρκίας, εύκο-
λα διαπιστώνει το αντίθετο. Το νέο οθωμανικό imperium με τις
ανοησίες περί της Γαλάζιας Πατρίδας, η πρόσφατη δηλητηρίαση
των σχέσεων με την Ελλάδα μέσα από τις δηλώσεις Τούρκων
ηγετών κ.ά. οδηγούν τη χώρα σε ατραπούς που δεν εγγυώνται
ούτε την ειρήνη ούτε την ευημερία της. 

Πολιτικοί και στρατιωτικοί, μη έχοντας αίσθηση της πολυ-
πλοκότητας των οικονομικών σχέσεων που δημιουργούν η
διεθνοποίηση της τουρκικής οικονομίας και η στενή σύνδεσή
της με την ΕΕ, απειλούν χωρίς να έχουν αντίληψη των επιπτώ-
σεων των προκλήσεών τους. Στην παγκοσμιοποιημένη όμως
αγορά τα όπλα δεν είναι το ισχυρότερο μέτρο επιβολής μιας
πολιτικής. Το διεθνές εμπόριο και η δύναμη του χρήματος είναι
αποτελεσματικότερα. Μπορούν να διαλύσουν τον στρατό και
την οικονομία ενός κράτους ισχυρά διασυνδεδεμένου με τη
Δύση σε μια νύχτα!

Η Τουρκία βιώνει την πιο ταλαιπωρημένη διαδικασία ένταξης
στην ΕΕ. Από το 1963 με τη Συμφωνία Σύνδεσης (1964) και το
Πρόσθετο Πρωτόκολλο (1970), το μόνο που πέτυχαν οι εκάστοτε

κυβερνήσεις της είναι μια κολοβή Τελωνειακή Ένωση με την ΕΕ
το 1995. Με τους ερασιτεχνισμούς των Ιμίων το 1996 έχασε τη
χρυσή ευκαιρία να κερδίσει έδαφος ως προς την ενταξιακή της
διαδικασία στη Σύνοδο Κορυφής τόσο του Λουξεμβούργου το
1997 όσο και του Ελσίνκι το 1999. Και το τρένο της ιστορίας των
εντάξεων στην ΕΕ δεν περνά πολλές φορές!

Παρ’ όλα αυτά, από το 1996 και μετά διασυνδέεται όλο και πε-
ρισσότερο με την ΕΕ τόσο στον χώρο του διεθνούς εμπορίου
όσο και σε ένα άλλο εύρος δραστηριοτήτων (πχ, υπερχρέωση
των τουρκικών εταιρειών σε τράπεζες της Ευρώπης). Η τάση
αυτή θεωρείται περισσότερο ως η Αχίλλειος πτέρνα της πάρα το
ισχυρό της χαρτί.

Πράγματι, η δειλία από πολλούς εταίρους μας στην ΕΕ για κυ-
ρώσεις εις βάρος της, που φυσικά θα προκαλέσουν ζημίες στην
τουρκική οικονομία, ερμηνεύει αυτήν τη θέση. Θέλουν να τις
αποφύγουν, καθώς μπορεί να είναι ανεπανόρθωτες για την
Τουρκία. Βέβαια, οι όποιες κυρώσεις εύλογα θα προκαλέσουν
κάποια προβλήματα -στη βραχυχρόνια όμως περίοδο- και
στους ξένους επενδυτές.

Η Τουρκία κατευθύνει περίπου το 42% των συνολικών εξαγω-
γών της στην ΕΕ, ενώ οι εισαγωγές της προς αυτήν αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 35%. Ο μεγάλος νέος σύμμαχός της, η Ρωσία,
απορροφά μόνο το 2%-3% των συνολικών εξαγωγών της. Επανα-
προσανατολισμός των τουρκικών εξαγωγών προς άλλες αγορές
είναι άθλος χωρίς επιτυχία ακόμη και μεσοπρόθεσμα.

Οποιαδήποτε αιτία υπό μορφή κυρώσεων οδηγήσει στην
προσωρινή περιστολή του εμπορίου ΕΕ-Τουρκίας θα πλήξει πε-
ρισσότερο την Τουρκία παρά τα κράτη-μέλη της ΕΕ χωριστά.
Από την άλλη, αν η οποιαδήποτε κρίση ΕΕ-Τουρκίας, λόγω Ελ-
λάδας λόγου χάριν, προκαλέσει ζημίες στην εκτός του ενδιαφέ-
ροντος της ξένης επενδυτικής δραστηριότητας τουρκική παρα-
γωγή, αυτό διευκολύνει τις όποιες κυρώσεις εις βάρος της
Τουρκίας. Εφόσον λοιπόν δεν θίξουν αισθητά τους ξένους
επενδυτές, τότε κάλλιστα είναι εφικτές.

Βέβαια, σε περίπτωση υλοποίησης του casus belli της Τουρ-
κίας τίθενται και κάποια άλλα ερωτήματα, μάλλον δυσνόητα για
τους Τούρκους στρατηγούς και για αρκετούς πολιτικούς της, σε

ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία της ανοικτής οικο-
νομίας της.

Πρώτο ερώτημα. Στην περίπτωση μη κυρώσεων εις
βάρος της Τουρκίας ή αργοπορίας επιβολής τους, από
πού θα «δραπετεύουν» οι τουρκικές εξαγωγές προς
την ΕΕ; Μήπως από το Αιγαίο που θα φλέγεται και θα
είναι αδιαπέραστο ή από τον αυτοκινητόδρομο ΤΕΜ
Κωνσταντινούπολης - Αδριανούπολης - Βουλγαρίας,
που θα έχει μετατραπεί σε χωματόδρομο ή μέσω οποι-
ασδήποτε σιδηροδρομικής γραμμής που θα μετατρα-
πεί σε παλιοσίδερα; Μήπως μέσω Ρωσίας, όπου η ΕΕ
έχει φράξει τα σύνορά της απέναντι σε αυτήν;

Δεύτερο ερώτημα. Στην περίπτωση κυρώσεων πώς
θα αντιμετωπίσει η Τουρκία ένα προσωρινό εμπάργκο
στις εξαγωγές της προς την ΕΕ; Πού θα στείλει αυτόν
τον τεράστιο όγκο του εμπορίου της;

Σημειώνεται ότι από ένα σύνολο 97 κλάδων προϊόν-
των αυτά που αντιπροσωπεύουν άνω του 1% -ή είναι πλησίον αυ-
τού- των τουρκικών εξαγωγών προς την ΕΕ είναι μόνο 30 κλά-
δοι. Οι τελευταίοι καλύπτουν το 86% του συνολικού της εξαγωγι-
κού εμπορίου προς την ΕΕ. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται
στους κλάδους αυτούς εξάγουν το 27,5%-64% της συνολικής
τους παραγωγής στην ΕΕ, με μεγάλη συγκέντρωση του ποσο-
στού αυτού στο 40%-50%.

Από το σύνολο των 30 κλάδων στο 44% τουλάχιστον δεν εμ-
πλέκονται ξένοι επενδυτές ή εμπλέκονται σε πολύ μικρό βαθμό.
Οπότε στην περίπτωση παραβίασης των διεθνών κανόνων εκ
μέρους της Τουρκίας και χρήσης βίας, μια πρώτη σειρά κυρώ-
σεων που θα έχει ως αντικείμενο το εμπάργκο εις βάρος μόνο
αυτών των εξαγωγών δεν αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές
αντιδράσεις στους εταίρους μας και στους δικούς τους διεθνείς
επενδυτές. Οι εν λόγω εξαγωγές αναφέρονται κυρίως στα
αγροτικά της προϊόντα, σε εκείνα της κλωστοϋφαντουργίας-έν-
δυσης, στις μη ηλεκτρικές μηχανές, τα κεραμικά, τα έπιπλα, τα
τσιμέντα κ.ά.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κυρώσεων, ο αποκλεισμός
των Τουρκικών αερογραμμών από τα αεροδρόμια της ΕΕ εντάσ-
σεται στο σύνολο αυτό των κυρώσεων με ελάχιστη ζημία για
τους ξένους επενδυτές. Ακόμη, η μη συμμετοχή της Τουρκίας
σε ένα σύνολο προγραμμάτων της ΕΕ (πχ, το Horizon) και η μη
άντληση κονδυλίων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι
ένας άλλος πόλος κυρώσεων της ίδιας εμβέλειας.

Η Τουρκία ως απάντηση είναι δύσκολο να επιβάλει εμπάργκο
κατά των εισαγωγών της καταναλωτικών προϊόντων από την ΕΕ,
καθώς κάτι τέτοιο θα θίξει τους ξένους επενδυτές που συγκεν-
τρώνονται στον χώρο του χονδρεμπορίου-λιανεμπορίου ή/και
θα παραλύσει την τουρκική βιομηχανία λόγω έλλειψης πρώτων
υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.

Το casus belli της Τουρκίας για οποιαδήποτε αιτία παραβιά-
ζει αρχικά τις αρχές της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΟΚ - Τουρκίας
του 1963. Επίσης, παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ
(Άρθρο 2 παρ. 4) και τη Συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας της Μα-
δρίτης (1997). Ακόμη, κινείται εναντίον των αρχών της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της ΕΕ, όπως και του κοινοτικού κεκτημένου
στην περίπτωση του Δικαίου της Θάλασσας.

Εκ των πραγμάτων μια τέτοια πράξη ενεργοποιεί άρθρα της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ περί αλληλεγγύης και εδαφι-
κής ακεραιότητας των κρατών-μελών της ΕΕ (βλ. Άρθρο 21
παρ.2α, Άρθρο 24 παρ.2, Άρθρο 30 παρ.2, Άρθρο31 παρ.2, Άρ-
θρο 42 παρ.7). Επίσης, προκαλεί προβλήματα στην Τελωνειακή
Ένωση ΕΕ-Τουρκίας λόγω της διατάραξης του εμπορίου. Στην
περίπτωση αυτή μπορεί να εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο (Άρθρο 216). Τέλος, μην ξεχνάμε ότι επιτιθέμενη η Τουρκία
στην Ελλάδα, χώρα της Ευρωζώνης, δύσκολα δεν θα προκαλέ-
σει ένα νέο σοκ στο ευρώ και πονοκέφαλο στη Φρανκφούρτη! 

Τουρκία: Το casus belli και η σκληρή οικονομική πραγματικότητα

Το νέο οθωμανικό imperium 
με τις ανοησίες περί της Γαλάζιας Πατρίδας,

η δηλητηρίαση των σχέσεων 
με την Ελλάδα, κ.ά., οδηγούν τη χώρα 
σε ατραπούς που δεν εγγυώνται ούτε 

την ειρήνη ούτε την ευημερία της
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Οικονομικών 
και υφυπουργός
Εξωτερικών



Μ
όνο τρόμο προκαλεί η είδηση
που μετέδωσε το ρωσικό
υπουργείο Άμυνας ότι η φρεγά-
τα «Ναύαρχος Γκορσκόφ» δο-

κίμασε τις ικανότητές της να εξαπολύει πλήγ-
ματα στον Ατλαντικό Ωκεανό με τη χρήση πυ-
ραύλου Zircon εναντίον στόχου που βρισκό-
ταν 900 χιλιόμετρα μακριά. Διευκρίνισε μάλι-
στα ότι πραγματοποιήθηκε προσομοίωση
στον υπολογιστή άσκησης με τη χρήση υπε-
ρηχητικών πυραύλων.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν
να μεταδίδουν ειδήσεις σε μια προσπάθεια να
επηρεάσουν τη διεθνή κοινότητα. Έτσι λοιπόν
το ρωσικό πρακτορείο ΤΑSS μετέδωσε ότι ο
πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
συζήτησε για πιθανή απόπειρα δολοφονίας
του ιδρυτή της εταιρείας μισθοφόρων Wagner
Γεβγκένι Πριγκόζιν με τον διευθυντή της CIA
Γουίλιαμ Μπερνς κατά την επίσκεψη του τε-
λευταίου στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα. 

Όπως ισχυρίστηκε στο πρακτορείο ο πρό-

εδρος του ρωσόφιλου κινήματος της Ζαπο-
ρίζια «Είμαστε μαζί με τη Ρωσία» Βλαντίμιρ
Ρόγκοφ, «ένα από τα αιτήματα που ακού-
στηκαν από τον Ζελένσκι ήταν η δολοφονία
του επικεφαλής της Wagner». «Αυτό το αί-
τημα», είπε, «είναι γνωστό στο περιβάλλον
του κ. Ζελένσκι και σε έναν αρκετά μεγάλο
αριθμό ανθρώπων που ζητούν ή απαιτούν
από τους Αμερικανούς να εκκαθαρίσουν τον
Πριγκόζιν».

Eγκληματική οργάνωση
Οι Αμερικανοί δεν τοποθετήθηκαν επ’ αυ-

τού, όμως πριν από λίγες μέρες ο Τζον Κέρμπι,
συντονιστής Στρατηγικών Επικοινωνιών στο
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού
Οίκου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χα-
ρακτηρίζουν τη Wagner διεθνή εγκληματική
οργάνωση και ότι σύντομα θα επιβάλουν νέες
κυρώσεις εναντίον της. Ο ιδρυτής της μισθο-
φορικής εταιρείας ζήτησε από το ρωσικό κοι-
νοβούλιο να απαγορεύσει στα μέσα ενημέρω-

σης να δημοσιεύουν αρνητικά ρεπορτάζ για
τους άνδρες του, τροποποιώντας τον ποινικό
κώδικα ώστε η δυσφήμηση των μαχητών του
να τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε ετών.

Βαρυποινίτες
Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν υπέβαλε αυτό το αί-

τημα με επιστολή του προς τον Βιατσεσλάβ
Βολόντιν, πρόεδρο της Κρατικής Δούμας.
Στην επιστολή του κατηγορεί ορισμένα μέσα
ενημέρωσης ότι δυσφημούν τους άνδρες
του, περιλαμβανομένων και των πρώην κατα-
δίκων που στρατολόγησε από φυλακές, πα-
ρουσιάζοντάς τους ως «κακούς και εγκλημα-
τίες».  Πρόκειται για αναφορά στο γεγονός ότι
σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποκαλυφθεί το
εγκληματικό ή σκοτεινό παρελθόν ορισμέ-
νων από αυτούς.  Οι κατάδικοι δέχτηκαν την
προσφορά του να πολεμήσουν στην Ουκρα-
νία για έξι μήνες και, αν επιζήσουν, θα τους
δοθεί χάρη, ακόμη και αν αρχικά είχαν κατα-
δικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

ΔΔιεθνές «blackout»
από τεχνικά
προβλήματα
της Microsoft

Ως έκτακτη είδηση μεταδό-
θηκε σε όλο τον κόσμο η είδηση
ότι η Microsoft χθες το πρωί πα-
ρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.
Αποτέλεσμα ήταν εκατομμύρια
άνθρωποι στον πλανήτη να μεί-
νουν χωρίς ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο έπειτα από μια παγκό-
σμια διακοπή του Microsoft
Outlook και του Teams.

Oι εκκρεμότητες εργαζομέ-
νων πήγαν πίσω, επαγγελματι-
κές online συναντήσεις ανα-
βλήθηκαν. Η Microsoft, από
την πλευρά της, δήλωσε ότι
διερευνά το περιστατικό. 

Σύμφωνα με διεθνή πρακτο-
ρεία, όπως το Downdetector
αλλά και το BBC, περισσότεροι
από 5.000 άνθρωποι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο ανέφεραν ότι
δεν είχαν πρόσβαση στην υπη-
ρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου Outlook. Σύμφωνα με το
Reuters, οι χώρες που έχουν
αναφέρει προβλήματα έως τώ-
ρα είναι η Ινδία, η Ιαπωνία, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η
Αυστραλία και η Βρετανία. Στην
Ελλάδα δεν αναφέρθηκε κά-
ποιο πρόβλημα.
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Οι Ρώσοι πραγματοποίησαν virtual δοκιμή 
μέσω της φρεγάτας «Ναύαρχος Γκορσκόφ», 
πλήττοντας στόχους στον Ατλαντικό 
Ωκεανό σε απόσταση 900 χιλιομέτρων

Έπειτα από εβδομάδες πιέσεων προς την κυβέρνηση
του Όλαφ Σολτς να στείλει τανκς και να επιτρέψει σε
άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ να πράξουν το ίδιο και,
παρά τις επιφυλάξεις του, το Βερολίνο δήλωσε ότι θα
αποστείλει τανκς Leopard 2 στην Ουκρανία αλλά και
πως θα δώσει «πράσινο φως» για αντίστοιχη αποστολή
τους από τρίτες χώρες.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Καγκελαρίας,
ο στόχος είναι να δημιουργηθούν άμεσα δύο τάγματα

με Leopard στην Ουκρανία, με το Βερολίνο ως πρώτο
βήμα να στέλνει 14 τανκς. Επίσης, όπως αναφέρεται, η
εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών θα ξεκινήσει
άμεσα, με τη Γερμανία να αναλαμβάνει τις μεταφορές
αλλά και τα πυρομαχικά. Η απόφαση της Γερμανίας
ανοίγει τον δρόμο και σε άλλες χώρες, όπως η Πολω-
νία, η Ισπανία και η Νορβηγία, να στείλουν Leopard
στην Ουκρανία.

«Αυτή η απόφαση ακολουθεί τη γνωστή μας γραμμή

για υποστήριξη της Ουκρανίας στο μέγιστο των δυνατο-
τήτων μας», ανέφερε ο κ. Σολτς σε δήλωσή του. Η απο-
στολή σημαντικού αριθμού αρμάτων τέτοιου τύπου
στον ουκρανικό στρατό είναι πιθανό να ενισχύσει ου-
σιαστικά τις ένοπλες δυνάμεις της αμυνόμενης χώρας
και να βοηθήσει τις χερσαίες δυνάμεις του Κιέβου στην
προσπάθειά τους να ανακαταλάβουν τα εδάφη που κα-
τέχουν ο ρωσικός στρατός και οι φιλορώσοι αυτονομι-
στές της Ανατολικής και της Νότιας Ουκρανίας. 

Από τη... λεωφόρο Βερολίνου τα Leopard 2 «φεύγουν» για Ουκρανία
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Τρόμος σε όλο τον πλανήτη
από τον πύραυλο Zircon
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Π
ίσω από τη βαριά πόρτα ασφαλεί-
ας ενός γραφείου στην οδό Πανε-
πιστημίου, έξω από το οποίο
υπήρχαν τοποθετημένες δύο κά-

μερες ασφαλείας για να καταγράφουν τους
επισκέπτες, γίνονταν, σύμφωνα με αστυνομι-
κές πηγές, τα ραντεβού ανάμεσα στους επι-
χειρηματίες που αναζητούσαν πρόσβαση σε
δανειοδότηση και τα μέλη της εγκληματικής
ομάδας που εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ και
στην οποία κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ο
προστατευόμενος μάρτυρας της υπόθεσης
Novartis «Μάξιμος Σαράφης».

Σε βάρος του «Μάξιμου Σαράφη» και των
ακόμη δύο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική
δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμε-
λήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνω-
σης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί
στην Ευελπίδων, όπου ζήτησαν και πήραν
προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολο-
γίες τους, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται
ακόμη τέσσερα άτομα. Αίσθηση προκαλεί το
γεγονός ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας
φέρεται να είχε ρόλο «εγκεφάλου», ενώ μαζί
με τον 63χρονο και τον 65χρονο, που συνελή-
φθησαν μαζί του, είχαν συστήσει εταιρεία-
φάντασμα με έδρα το Ντουμπάι (Zahrat-com-
mercial) και γενικότερα έναν πολυεπίπεδο
μηχανισμό εξαπάτησης με ιστοσελίδες, e-
mails κ.ά.

Με την έρευνα της ΕΛΑΣ να φτάνει σε βά-
θος δύο ετών, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
για εξαπάτηση 7 επιχειρηματιών με όφελος
για την εγκληματική ομάδα της τάξεως των
800.000 ευρώ. Οι επιχειρηματίες που αδυνα-
τούσαν να έχουν πρόσβαση στο εγχώριο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα ήταν τα ιδανικά υπο-

ψήφια θύματα του κυκλώματος, στους οποί-
ους πρότειναν ως εναλλακτική λύση την
απευθείας δανειοδότησή τους από τράπεζες
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή με με-
σιτεία της ανύπαρκτης εταιρείας που είχαν
συστήσει στο Ντουμπάι και στην οποία εργά-
ζονταν κάποιοι Ινδοί. Ο «Μάξιμος Σαράφης»
και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι φέρεται να
υπόσχονταν δάνεια έως και 15 εκατ. ευρώ, με
το αντίτιμο να ξεκινά από 50.000 και να φτάνει
τις 150.000 ευρώ για μεσάζοντες, έξοδα φα-
κέλου, ασφαλίσεις κλπ, με την ΕΛΑΣ να ανα-
ζητεί και άλλα θύματα. 

Από κατήγορος, κατηγορούμενος
Ο «Μάξιμος Σαράφης», κατά κόσμον Φιλί-

στωρ Δεστεμπασίδης, είναι πρώην υπεύθυ-
νος Επικοινωνίας της πολυεθνικής φαρμακο-
βιομηχανίας Novartis και, σύμφωνα με το
βιογραφικό του, έχει εμπειρία δεκαετιών στον
φαρμακευτικό τομέα και στον τομέα των επι-
κοινωνιών και των μέσων επικοινωνίας. Μά-
λιστα, είχε διατελέσει και μέλος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Ωστόσο, στην πολιτική ζωή του τόπου εμφανί-
στηκε με την ανάδειξη από τον ΣΥΡΙΖΑ της
υπόθεσης Novartis, όταν και το 2018 ήταν
ένας από τους τρεις προστατευόμενους μάρ-
τυρες, στις καταθέσεις των οποίων βασίστηκε

ο σχηματισμός δικογραφίας που για τα περισ-
σότερα πολιτικά πρόσωπα κατέληξε στο αρ-
χείο. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης αρχικά αρ-
νούνταν ότι αυτός ήταν ο «Μάξιμος Σαρά-
φης», ωστόσο το όνομά του έγινε γνωστό αρ-
κετά αργότερα.

Ως προστατευόμενος μάρτυρας ο «Μάξιμος
Σαράφης» έδωσε συνολικά επτά τμηματικές
καταθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι πρώην

υπουργοί Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος,
Ανδρέας Λοβέρδος, Μάριος Σαλμάς και Άδω-
νις Γεωργιάδης είχαν λάβει χρηματικά ποσά
για να προωθήσουν τα συμφέροντα της No-
vartis. Επίσης, είχε εμπλέξει τους πρώην
υπουργούς Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο
και Γιάννη Στουρνάρα αλλά και τον πρώην
πρόεδρο του ΕΟΦ Δημήτρη Λιντζέρη. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι ο «Μάξιμος Σαράφης»
έχει καταθέσει στις Αρχές ότι ένας άλλος
προστατευόμενος μάρτυρας, ο «Ιωάννης Ανα-
στασίου», είχε πάρει 120.000 ευρώ από τη
Novartis, χωρίς πάντως ο τελευταίος να βγει
από το πρόγραμμα. Μάλιστα, μερικούς μήνες
αργότερα ο «Ιωάννης Αναστασίου» είχε μηνύ-
σει για ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση και
συκοφαντική δυσφήμηση τον «Μάξιμο Σαρά-
φη» και την επίσης προστατευόμενη μάρτυρα
«Αικατερίνη Κελέση».

Ο δικηγόρος του πάντως, ο Κωνσταντίνος
Γώγος, σε δηλώσεις του έξω από την Ευελπί-
δων υποστήριξε ότι ο πελάτης του αρνείται με
κατηγορηματικό τρόπο όσα του αποδίδονται
και τόνισε ότι «δεν θα γίνει πολιτικό παιχνίδι
και εξιλαστήριο θύμα στην κόντρα μεταξύ
Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ».

«Μάξιμος Σαράφης»: Ο προστατευόμενος μάρτυρας της
υπόθεσης Novartis φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής
ομάδας που μέσω εταιρείας-φάντασμα με έδρα το Ντουμπάι 

«άρμεγε» επιχειρηματίες με λεία 800.000 ευρώ 
papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Από... άγγελος
της κάθαρσης,
με χειροπέδες 
για απάτες 

Με την απόφαση παραμονής του αντιστράτη-
γου Κωνσταντίνου Σκούμα στη θέση του αρχη-
γού της ΕΛΑΣ για ακόμη έναν χρόνο ξεκίνησαν
οι ετήσιες τακτικές κρίσεις του Σώματος. Τον
δρόμο της αποστρατείας πήραν ήδη δύο αντι-
στράτηγοι, συγκεκριμένα ο μέχρι χθες υπαρ-
χηγός Γιώργος Γιάννινας και ο πρώην πλέον
γενικός επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελ-
λάδος Γιώργος Κανέλλος. Διατηρητέοι κρίθη-

καν οι αντιστράτηγοι Λάζαρος Μαυρόπουλος και Γιώργος Δούβαλης, ενώ σειρά
πήραν οι κρίσεις των υποστρατήγων, από τους οποίους δύο θα προαχθούν.

Ο αντιστράτηγος  Κ. Σκούμας 
παραμένει  αρχηγός της ΕΛΑΣ
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Χειροπέδες σε σεσημασμένο Αλβανό για τη δολοφονία του «Αμερικάνου» στην Καλαμάτα

Σ
εισμική δόνηση της τάξεως των
5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες
ανοιχτά της Ρόδου, σύμφωνα
με την καταμέτρηση του Γεω-

δυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο του
σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια πε-
ριοχή 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της
Λίνδου και το εστιακό της βάθος στα 22
χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην
Κάρπαθο αλλά και στην Κρήτη, ενώ δεν
αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια και επιχει-
ρήσεις. Ακολούθησαν συνολικά μέχρι
αργά χθες το απόγευμα τρεις μετασει-
σμοί, με τους ειδικούς να παρακολου-
θούν το φαινόμενο. Σε επιφυλακή βρέθη-
κε από την πρώτη στιγμή του σεισμού και
η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μεί-
ωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του
ΟΑΣΠ για την αξιολόγηση της σεισμικής
δραστηριότητας.

Η τάφρος του Στράβωνα
Ο σεισμολόγος Ευθύμης Λέκκας δήλω-

σε χθες πως η συγκεκριμένη περιοχή «δί-
νει γενικά αρκετά μεγάλους σεισμούς.
Έχει προέλθει από την τάφρο του Στράβω-
να, που βρίσκεται στην απόληξη του ελλη-
νικού τόξου». 

Αναφορικά με τους μετασεισμούς στην
περιοχή, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε πως
«έχουμε ήδη μερικούς μετασεισμούς, αλ-
λά θα πρέπει να περιμένουμε», ενώ παράλ-
ληλα επισήμανε πως «μέχρι τώρα (σ.σ.:
χθες το απόγευμα) δεν έχουν αναφερθεί
υλικές ζημιές».

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστι-
τούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός σε ακτίνα
μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων από πε-

ρίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους στην
Τουρκία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την
Αίγυπτο. 

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπου-
λος δήλωσε χθες μιλώντας στην ΕΡΤ ότι
«είναι ένας πολύ ισχυρός σεισμός, αλλά
ευτυχώς το επίκεντρο εντοπίζεται στον θα-
λάσσιο χώρο, περίπου 65 χιλιόμετρα νοτι-
οανατολικά της Λίνδου, δηλαδή νοτιοανα-
τολικά από το νησί της Ρόδου. Έχω πληρο-

φορίες ότι έγινε έντονα αισθητός στο νησί
και πιθανότατα και σε άλλα νησιά των Δω-
δεκανήσων». 

Σεισμογενής περιοχή
Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ακόμη

χθες πως το σημείο του σεισμού ήταν στο
ανατολικό τμήμα του ελληνικού σεισμι-
κού τόξου, μια περιοχή πολύ δραστήρια
στο παρελθόν. «Η ευρύτερη περιοχή έχει

δώσει και ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη και
κατά συνέπεια για εμάς τουλάχιστον τους
σεισμολόγους δεν αποτελεί έκπληξη αυ-
τός ο σεισμός», είπε χαρακτηριστικά. Από
την πλευρά του ο καθηγητής Κώστας Πα-
παζάχος εμφανίστηκε καθησυχαστικός,
δηλώνοντας χθες πως «πρόκειται για
έναν μεγάλο σεισμό πάνω στο επονομα-
ζόμενο ελληνικό τόξο περίπου 50 χιλιό-
μετρα από τις ακτές της Ρόδου και με βά-
θος περίπου 30-40 χιλιόμετρα. Το φαινό-
μενο παρακολουθείται, αλλά εκτιμώ ότι
δεν θα έχει επιπτώσεις. Μόνο ένας πολύ
ισχυρός σεισμός των 7 Ρίχτερ θα μπορού-
σε να είχε σοβαρές επιπτώσεις σε κατοι-
κημένες περιοχές εκεί».

Το μεγάλο εστιακό βάθος γλίτωσε από την καταστροφή 
το «νησί των ιπποτών» - Σε επιφυλακή οι σεισμολόγοι, 

παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου

Κοψοχόλιασαν
τη Ρόδο τα 5,9R

Σε μισθωμένο σπίτι στην περιοχή Ακρογιάλι
Μεσσηνίας είχε βρει καταφύγιο ο 38χρονος
Αλβανός (μικρή φωτό), ο οποίος κατη-
γορείται ότι δολοφόνησε -μαζί με
ακόμη έναν 22χρονο ομοεθνή του-
έναν 47χρονο με το ψευδώνυμο
«Αμερικάνος» (φωτό αριστερά) το
πρωί της Δευτέρας (23/1) στο κέν-
τρο της Καλαμάτας. 

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν
εντοπίσει τα ίχνη του και έτσι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες χθες προχώρησαν σε έφοδο, με τον

38χρονο να μην καταλαβαίνει καλά καλά τι έγι-
νε. Μαζί του συνελήφθη και ένας 34χρονος

Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται για
υπόθαλψη εγκληματία, καθώς είχε

μισθώσει τη συγκεκριμένη κατοικία
στο Ακρογιάλι. Μαζί τους είχαν πε-
ρίπου 80 γραμμάρια κάνναβης, 30

ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ δεν
εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας

του «Αμερικάνου». Αξίζει να σημειώσου-
με ότι ο 38χρονος Αλβανός δεν είναι άγνωστος
στην ΕΛΑΣ, καθώς το 2020 είχε συλληφθεί για

τη μεταφορά περίπου 2 κιλών κοκαΐνης. 
Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί ακόμη

τρία άτομα (σ.σ.: ένας 22χρονος που ήταν ο
οδηγός του οχήματος με το οποίο κινήθηκε ο
38χρονος εκτελεστής, ενώ συμμετείχε και στη
δολοφονική ενέδρα, καθώς χτύπησε το θύμα
πριν αυτό πέσει νεκρό από σφαίρες) και άλλα
δύο άτομα για υπόθαλψη.  Τέλος, όπως από την
πρώτη στιγμή είχαν επισημάνει οι Αρχές, αιτία
για τη μαφιόζικη δολοφονία ήταν οι διαφορές
από υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Κώστας Παπαδόπουλος

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Ζωή Ράπτη: 
«106 νέες 
κοινοτικές δομές 
ψυχικής υγείας»

Στο 1ο Συνέδριο για την πα-
ρουσίαση του προγράμματος
«Πρωτοβουλία για την Ψυχική
Υγεία Παιδιών και Εφήβων», το
οποίο εκπονείται σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
παρευρέθηκε η υφυπουργός
Υγείας Ζωή Ράπτη. 

Το πρόγραμμα αφορά στη βελ-
τίωση της παροχής φροντίδας
ψυχικής υγείας των παιδιών και
εφήβων της χώρας μας, καθώς
και την ενδυνάμωση των υποδο-
μών για την πρόληψη, αξιολόγη-
ση και θεραπεία παιδιών με
ανάγκες ψυχικής υγείας.

Η υφυπουργός Υγείας επεσή-
μανε πως βασικοί άξονες του
έργου είναι η δημιουργία ενός
πανελλήνιου δικτύου αναφοράς
για την ψυχική υγεία παιδιών
και εφήβων, με κατά τόπους

κέντρα αναφοράς (hubs)
στην Αλεξανδρού-

πολη, τα Ιωάννι-
να, τη Θεσσα-
λονίκη, την
Αθήνα, την Πε-
λοπόννησο και

την Κρήτη. 
«Το υπουργείο

Υγείας και το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος μοιράζονται
ένα κοινό όραμα, την παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
φιλικών προς το παιδί, με ίση
πρόσβαση στα παιδιά μας και
τους εφήβους μας. Τιμούμε την
προσφορά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος και δεσμευόμαστε
τόσο στην υλοποίηση του προ-
γράμματος όσο και στη συνέχι-
ση αυτού με την ανάληψή του
από το ελληνικό Δημόσιο», τόνι-
σε μεταξύ άλλων στην ομιλία της
και συνέχισε: « Έχοντας εξα-
σφαλίσει πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης ύψους 55 εκατ. δη-
μιουργούμε 106 νέες κοινοτικές
δομές ψυχικής υγείας, σε όλη
την επικράτεια, για τον γενικό
πληθυσμό, με έμφαση στις ευά-
λωτες ομάδες, όπως τα παιδιά
μας, τα οποία υπέστησαν το πιο
δυσανάλογο ψυχικό κόστος από
τις συνέπειες της πανδημίας.
Από τις 106 δομές, για τις 66 έχει
ολοκληρωθεί η διαγωνιστική
διαδικασία και για τις 54 έχουν
εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης». 

Ο
ικονομικά κίνητρα σε γιατρούς, νοσηλευτές
και λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ που μετακι-
νούνται σε Δομές Υγείας λόγω έκτακτων
αναγκών περιλαμβάνει τροπολογία του

υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο
για τη σύμβαση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πέραν του μισθού, ως μηνιαία αποζημίωση ορίζε-
ται το ποσό των 1.800 ευρώ για τους γιατρούς και των
1.200 ευρώ για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
Το μέτρο έχει ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η με-
τακίνηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα.

Γέμισαν οι κλινικές
Η γρίπη και οι ιώσεις εξακολουθούν να κάνουν

πάρτι μετά την απελευθέρωση των μέτρων για την
πανδημία. Οι παθολογικές και πνευμονολογικές κλι-
νικές στο ΕΣΥ σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ ασφυκτι-
ούν, ωστόσο, πληροφορίες μας από το ΕΚΑΒ αναφέ-
ρουν πως παραδοσιακά κάθε χρόνο τέτοια εποχή,
τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο έχουμε έξαρση
των λοιμώξεων και πολλές εισαγωγές, με την ίδια ει-
κόνα στα δημόσια νοσοκομεία. Πέρυσι γινόταν παν-
δαιμόνιο κυρίως λόγω Covid-19, φέτος λόγω γρίπης.
Η λίστα αναμονής για κρεβάτι ΜΕΘ είναι 40-50 άτο-
μα τη μέρα, ενώ όπως έλεγε στην «Political» υψηλό-
βαθμο στέλεχος του ΕΚΑΒ, αναπτύσσονται μεν ράν-
τζα στις εφημερίες, όμως οι ασθενείς ανάλογα με
την πάθηση και το ιστορικό μπαίνουν σε κρεβάτι από

12 έως 36 ώρες. Ωστόσο είναι γεγονός πως, παρότι
παρουσιάζουν οι ιώσεις μια μικρή πτώση, τα επεί-
γοντα των νοσοκομείων εξακολουθούν να γεμίζουν. 

Οι ελλείψεις φαρμάκων
Σε σχέση με τις ελλείψεις φαρμάκων που ταλαι-

πώρησαν τόσο τους πολίτες μέσα στις γιορτές, οι εκ-
πρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαπο-
θηκάριων είπαν σε χθεσινή τους συνέντευξη Τύπου
πως σε κάποια σκευάσματα με βάση την παρακετα-
μόλη το πρόβλημα ομαλοποιήθηκε, όπως άρχισε να
ομαλοποιείται η κατάσταση και με τα αντιβηχικά.
Παραμένουν μια δυο δραστικές ουσίες αντιβηχικών
που είναι σε έλλειψη. Όπως παραμένει σε έλλειψη
και η δραστική ουσία βουδεσονίδη, που έχει αντι-
φλεγμονώδη δράση στο αναπνευστικό σύστημα. 

Σε έλλειψη παραμένουν και τα παιδικά αντιβιοτικά
σιρόπια με δραστική ουσία την αμοξυκιλλίνη. Σε σχέ-
ση με τα εισπνεόμενα, όπως τόνισε ο γενικός γραμμα-
τέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκά-
ριων Θεόδωρος Σκυλακάκης, «το 80% από αυτά που
κυκλοφορούν στην αγορά ανήκει στις πολυεθνικές. Οι
παραδόσεις για αυτά είναι μειωμένες και παρά το γε-
γονός ότι κάποια εισπνεόμενα είναι στη λίστα απαγό-
ρευσης των παράλληλων εξαγωγών». Ωστόσο διαφαί-
νεται μια τάση του κόσμου να εμπιστεύεται περισσότε-
ρο πλέον τα γενόσημα. Στη συνέντευξη Τύπου οι εκ-
πρόσωποι του συλλόγου ζήτησαν μεγαλύτερο έλεγχο
της Πολιτείας και στα φαρμακεία και στις φαρμακευτι-
κές εταιρείες, καθώς όπως τόνισαν έχουν καταγγείλει
συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες σκόπιμα υποεφο-
διάζουν όπως λένε με φάρμακα την ελληνική αγορά.
Παράλληλα οι φαρμακαποθηκάριοι αναφέρουν πως
κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες δεν εξασφαλίζουν
αποθέματα τριμήνου ως οφείλουν.

«Πριμ» για εκτός έδρας
από το υπουργείο Υγείας

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Κίνητρο 1.800 ευρώ στους γιατρούς και 1.200 ευρώ  σε νοσηλευτές 
και λοιπό προσωπικό  για μετακινήσεις σε άλλες περιοχές

Τρεις Πακιστανοί
απήγαγαν 19χρονο
ομοεθνή τους
και τον σκότωσαν

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση
κατά συναυτουργία και σε ήρεμη ψυ-
χική κατάσταση ενός 19χρονου Πα-
κιστανού κρίθηκαν χθες ένοχοι από
το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας
τρεις αλλοδαποί.

Το θύμα απήχθη από τους ομοε-
θνείς του από την Αθήνα. Τον κράτη-
σαν όμηρο, μεταφέροντάς τον στα
Δένδρα Τυρνάβου, όπου ζούσαν. Για
αρκετές ημέρες ζητούσαν λύτρα από
τον πατέρα του θύματός τους, το
οποίο τελικά σκότωσαν.  Όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγο-
ρητήριο, οι καταδικασθέντες δρά-
στες έφραξαν με πανί το στόμα του
19χρονου για να μη φωνάζει και, στη
συνέχεια, του τύλιξαν το κεφάλι με
σακούλα. Επιπλέον, έφτιαξαν βρόχο
με σχοινί, με αποτέλεσμα το θύμα να
χάσει τη ζωή του από ασφυξία, σύμ-
φωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Η απαγωγή έγινε στα τέλη Νοεμ-
βρίου με αρχές Δεκεμβρίου του
2009 και η σορός του 19χρονου βρέ-
θηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση
σχεδόν 9 μήνες μετά, αφού προηγή-
θηκε τηλεφώνημα αγνώστου μέσα
από σωφρονιστικό κατάστημα της
χώρας, στις 31 Ιουλίου 2010. 

Σοκ στην Ξάνθη!
Πατέρας βίαζε επί 
πέντε χρόνια την κόρη του

Συγκλονισμένη παρακολουθεί η
τοπική κοινωνία της Ξάνθης την υπό-
θεση του βιασμού μιας νεαρής γυ-
ναίκας από τον ίδιο της τον πατέρα
που αποκαλύφθηκε χθες το πρωί. 

Οι Αρχές συνέλαβαν με την κατη-
γορία του βιασμού έναν 62χρονο, ο
οποίος κατηγορείται για βιασμό κατ’
εξακολούθηση της 28χρονης κόρης
του. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθη-
κε στα κρατητήρια της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ξάνθης και στον εισαγ-
γελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πη-
γές, ο δράστης κατηγορείται πως
βίαζε την κόρη του τουλάχιστον τα
τελευταία πέντε χρόνια. Η υπόθεση
αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγε-
λία που έλαβε το Αστυνομικό Τμήμα
Εχίνου για τη δράση του ηλικιωμέ-
νου. Το θύμα φέρεται να έχει ήδη κα-
ταθέσει στις αστυνομικές Αρχές τα
όσα βίωνε από τον πατέρα της. 

Μίλτος Σακελλάρης



Ξ
εκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας
από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης
στα δυτικά και θα συνεχιστεί σήμερα
Πέμπτη με επέκταση σε όλη την Ελ-

λάδα. Ισχυρές καταιγίδες στα πεδινά και πυ-
κνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά,
αλλά ακόμη και σε περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας με χαμηλό υψόμετρο, συνθέτουν ένα σκη-
νικό που σίγουρα απαιτεί μεγάλη προσοχή από
τους πολίτες κατά την εκδήλωση των φαινομέ-
νων. Για τον λόγο αυτόν ήδη η Πολιτική Προστα-
σία έχει ξεκινήσει από χθες το μεσημέρι την
αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω
του 112 προς τους κατοίκους της Δυτικής Ελλά-
δας και των Επτανήσων, ενώ δεδομένο θεωρεί-
ται ότι θα ακολουθήσουν σήμερα ανάλογα μη-
νύματα προς τους πολίτες που κατοικούν στην
Κεντρική Ελλάδα και την Παρασκευή σε εκεί-
νους της ανατολικής νησιωτικής χώρας, καθώς
τότε θα κινηθεί προς τα νησιά μας το μέτωπο
του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού.

Επικαιροποίηση 
έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Ήδη η ΕΜΥ από το μεσημέρι της Τετάρτης
προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου
δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων,
καλώντας τους πολίτες να λάβουν προληπτικά
μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπει-
ών. Ο συναγερμός άλλωστε που έδωσε από την
πρώτη στιγμή η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο είναι
«πορτοκαλί», που υποδηλώνει την προετοιμα-
σία των πολιτών για την πρόκληση τυχόν προ-
βλημάτων από την εκδήλωση των φαινομένων
και προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κι-
νούνται οι προειδοποιήσεις της Πολιτικής
Προστασίας μέσω του 112.

Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία, τα κύρια χαρακτηριστικά της ισχυ-
ρής κακοκαιρίας που πλήττει ήδη τη χώρα μας
θα είναι έως και την Παρασκευή οι ισχυρές βρο-
χές και καταιγίδες, οι τοπικές χαλαζοπτώσεις
και οι πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά
ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε περιοχές στα βό-
ρεια με σχετικά χαμηλότερο υψόμετρο.

ΠΠιο συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη 
η ΕΜΥ προβλέπει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες:
• Μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την
Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελο-
πόννησο.
• Από τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Πελο-
πόννησο και βαθμιαία στην Κεντρική Στερεά
και τη Θεσσαλία με εξασθένηση από το από-
γευμα.
• Από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολι-
κή Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττι-
κής), την Εύβοια και τις Σποράδες με εξασθέ-
νηση το βράδυ.
• Από το απόγευμα στις Κυκλάδες και στην
Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.
• Από νωρίς το βράδυ στη Θράκη και στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου.

Πολλά εκατοστά φρέσκου χιονιού
Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, θα σημει-

ωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά και
τοπικά σε περιοχές στα βόρεια με σχετικά χα-
μηλότερο υψόμετρο, οι οποίες θα είναι κατά
τόπους πυκνές:
• Στη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακε-
δονία και την Ήπειρο (με ενδεικτικό υψόμετρο
τα 400-500 μέτρα και πάνω).
• Στη Θεσσαλία (με ενδεικτικό υψόμετρο τα
500-600 μέτρα και πάνω).
• Στη Δυτική και Κεντρική Στερεά (με ενδεικτι-
κό υψόμετρο τα 700-800 μέτρα και πάνω).
• Από νωρίς το βράδυ στην Ανατολική Μακε-
δονία και τη Θράκη (ενδεικτικό υψόμετρο τα
400-500 μέτρα και πάνω).

Προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν
στα πελάγη, καθώς οι νοτιάδες στο Αιγαίο ανα-

μένεται να αγγίξουν τοπικά και τα 9 Μποφόρ.

Στα ανατολικά την Παρασκευή
Η ΕΜΥ προβλέπει στο έκτακτο δελτίο τη

μετατόπιση του πυρήνα των καταιγίδων προς
την Ανατολική Ελλάδα την Παρασκευή, όπου
και εκεί αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
στα πεδινά και πυκνές χιονοπτώσεις στη
Θράκη.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία περιμένει να σημειωθούν την Παρα-
σκευή:
• Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και τις
πρωινές ώρες στη Θράκη και τις ανατολικές
Κυκλάδες και έως τις μεσημβρινές ώρες στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκά-
νησα.
• Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιο-
ρεινά, οι οποίες έως και τις πρωινές ώρες θα
είναι κατά τόπους πυκνές στη Θράκη (ενδει-
κτικό υψόμετρο τα 500-600 μέτρα και πάνω).
• Οι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά στο Ανατολικό
Αιγαίο τα 8 με 9 Μποφόρ τις πρωινές ώρες.
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Σφοδρή κακοκαιρία έως και την Παρασκευή με μεγάλα ύψη νερού
στα πεδινά και χιονιού στα ορεινά - «Βροχή» SMS από το 112

Τσουχτερό κρύο αλλά λιγότερο έντονα φαινόμενα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός δεν αναμένεται να
παρουσιάσει ουσιαστική βελτίωση έως και την ερ-
χόμενη Τρίτη, με το τσουχτερό κρύο να διατηρείται,
συνοδευόμενο από παγετό τις βραδινές και πρώτες
πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Όσο για τα φαινόμε-
να, οι καταιγίδες στα πεδινά και οι χιονοπτώσεις στα
ορεινά θα διατηρηθούν, αλλά σαφώς με μικρότερη
ένταση.

Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογι-
κής Υπηρεσίες από το Σάββατο 28 έως και την Τρίτη
31 Ιανουαρίου:

Σάββατο
Σε όλη τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με

τοπικές βροχές ή χιονόνερο (κυρίως στα βόρεια) και

στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική
χώρα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα ση-
μειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε
ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι
θα πνέουν δυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αι-
γαίο τοπικά 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημει-
ώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί στα
ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος
στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Κυριακή και Δευτέρα
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές

βροχές κυρίως στα νότια, όπου θα εκδηλωθούν και
σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν
στα ορεινά και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές

της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρει-
ες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6
Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώ-
ση. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωι-
νές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα βορειοδυτικά
θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Τρίτη
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές

βροχές και στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά με-
μονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα
ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύν-
σεις 3 με 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημει-
ώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί στα
ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. 

Λαίλαπα καταιγίδων
σαρώνει τη χώρα! 
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Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Οι άξονες της προεδρίας της Αθήνας 
στο Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων 

Τ
ην προσπάθεια για τη θεμελίωση ενός ευ-
ρύτερου κοινού οράματος, μιας ευρωπαϊ-
κής πραγματικότητας στα Βαλκάνια,
όπως το προσδιόρισε με σαφήνεια ο δή-

μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στην κα-
ταληκτική ομιλία του στη Σύνοδο του Δικτύου Β40,
σηματοδοτεί η ανάληψη της προεδρίας από την
Αθήνα. Κατά τη διήμερη σύνοδο των δημάρχων
που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη, περισσό-
τεροι από 70 δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί από με-
γάλες και μικρότερες πόλεις των Βαλκανίων συμ-
φώνησαν ότι η συνεργασία, η συμμετοχικότητα και
η κοινή δράση στην αναζήτηση λύσεων σε κοινά
προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο είναι ο μόνος
δρόμος για την εξασφάλιση της ειρήνης και της
ευημερίας των λαών των Βαλκανίων. 

Ο κ. Μπακογιάννης έθεσε τους προγραμματι-
κούς άξονες, το πολιτικό πλαίσιο αλλά και την προ-

τεραιότητά του ενόψει της προεδρίας του για το
2023, τονίζοντας: «Η κύρια προτεραιότητα στη
διάρκεια της προεδρίας μας είναι να ενισχύσουμε
τη συμμετοχικότητα, δηλαδή, την ενεργή και ισότι-
μη συμμετοχή όλων των πόλεων-μελών στις δρα-
στηριότητες του δικτύου. […] Για την Αθήνα, η προ-
εδρία δεν είναι άσκηση εξουσίας. Είναι υπηρεσία.
Με πυξίδα την αποτελεσματικότητα θέλουμε να
χτίσουμε και να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο της
προεδρίας της Κωνσταντινούπολης».

Συγκεκριμένα, οι έξι άξονες της προεδρίας θα
είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οι έξυ-
πνες πόλεις και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, η ενίσχυση των δίκαιων και συμπερι-
ληπτικών αλλά και ανεκτικών κοινωνιών, η οικονο-
μική συνεργασία και ανάπτυξη, η ενδυνάμωση της
τοπικής μας δημοκρατίας και η σύσφιγξη των πολι-
τιστικών δεσμών. 

Σε ποιον δήμο
της Αττικής, προς

τα δυτικά της Αθήνας,
αντιπολίτευση και ανεξαρ-
τητοποιημένοι κάνουν
«καψόνι» στον δήμαρχο;
Δύο φορές έχει προσπαθή-
σει να κάνει συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου για
να αντικαταστήσει μέλος
του προεδρείου που ανε-
ξαρτητοποιήθηκε, αλλά
σύσσωμη η αντιπολίτευση,
οι ανεξαρτητοποιημένοι
σύμβουλοι και κάποιοι που
ακόμη είναι στη διοικούσα
παράταξη δεν προσέρχον-
ται για να γίνει απαρτία…
Υπάρχει διαφωνία με το
πρόσωπο που προτείνει ή
έτσι θα πάει η τελευταία
χρονιά της θητείας; 

Καθάρισαν τα ρέματα  
Την ώρα που οι προβλέψεις κάνουν λόγο για απειλητικό κύμα

κακοκαιρίας και στην Αττική, τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττι-
κής συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή βάση
τους καθαρισμούς των ρεμάτων, με έμφαση στις περιοχές υψηλής

επικινδυνότητας, με στόχο την
αποφυγή σοβαρών πλημμυρι-
κών φαινομένων. Σύμφωνα με
την ενημέρωση, ολοκληρώ-
θηκαν τις προηγούμενες ημέ-
ρες καθαρισμοί σε καίρια ρέ-
ματα στους δήμους της Αττι-
κής, όπως στο ρέμα Πικρο-
δάφνης στο Παλαιό Φάληρο,
της Σαπφούς στο Μαρούσι,
στην Τσαλαβούτα στο Περι-

στέρι, στο παραρέμα Εσχατιάς σε Αγίους Αναργύρους - Καματερό,
στο ρέμα Ευρυάλης στη Γλυφάδα, στο ρέμα Κουτάλα στον Βύρωνα
και στο ρέμα Χαλανδρίου. Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης: «Τα συ-
νεργεία της περιφέρειας εργάζονται καθημερινά και με αμεί-
ωτους ρυθμούς προκειμένου να θωρακίσουν την Αττική από όλες
τις δυσάρεστες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

«Βόμβα» από… Ειρηνοδικείο  
Σε νέους μπελάδες μπαίνει ο Δήμος Πεντέλης μετά

την απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου για την
υπόθεση της πτέρυγας «Μπόμπολα» του Σισμανό-
γλειου, την οποία αποκάλυψαν στην πρόσφατη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι επικεφαλής
παρατάξεων της αντιπολίτευσης Λευτέρης Κοντου-
λάκος και Αντώνης Φειδοπιάστης. Συγκεκριμένα, το

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου φέρεται να δικαιώνει το ΓΝΑ «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ» σχε-
τικά με την παραχώρηση-ενοικίαση του χώρου της πτέρυγας «Μπόμπολα» από τον ΕΦΚΑ στον
δήμο. Θυμίζουμε ότι σε αυτή τη λύση είχε καταφύγει η δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά μετά τις κόν-
τρες για το ενδεχόμενο σύστασης στην πτέρυγα κέντρου φιλοξενίας προσφύγων σχεδιάζοντας τη
δημιουργία νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα
που βάζει η αντιπολίτευση τώρα που ο δήμος πρέπει να επιστρέψει την πτέρυγα μέσα σε δύο μή-
νες είναι τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν δοθεί για τη μετατροπή της σε νηπιαγωγείο.
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ταθερά ανοδική πορεία και
νέα άνοδο κατά 5% σημείωσαν
οι πωλήσεις των ηλεκτρονι-
κών σούπερ μάρκετ το 2022,

καθώς οι καταναλωτές μπορούν να
έχουν στην… πόρτα τους τα προϊόντα
που επιθυμούν και μάλιστα με εκπτώ-
σεις που φτάνουν έως και το 35%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της
Convert Group, ο κλάδος των ηλεκτρο-
νικών σούπερ μάρκετ σημείωσε αύξη-
ση 18% το τρίτο τρίμηνο του 2022 και 10%
το τέταρτο, ενώ ο συνολικός τζίρος δια-
μορφώθηκε στα 266 εκατ. ευρώ, χωρίς
όμως να περιλαμβάνονται οι ισχυροί
«παίκτες» του κλάδου, όπως οι Box,
eFood Market, Instashop, Pop Market,
Rabbit & Wolt που κερδίζουν συνεχώς
μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Οι πωλήσεις online σούπερ μάρκετ
κατέγραψαν έκπτωση έως και 39% επί
της προτεινόμενης λιανικής τιμής των
κατασκευαστών. Οι καταναλωτές αγό-
ρασαν online πάνες με έκπτωση 39%,
προϊόντα γυναικείας υγιεινής με 37%,
δημητριακά με 36%, χαρτί τουαλέτας με
32% και είδη καθαρισμού με 26%. Με
βάση τα στοιχεία της Convert Group, η
έκρηξη του πληθωρισμού περιόρισε
σημαντικά τη μέση έκπτωση στον τελικό
καταναλωτή. 

Οι κατηγορίες των online αγορών με

τη μεγαλύτερη αύξηση αφορούσαν τα
προϊόντα για κατοικίδια ζώα σε ποσο-
στό 20% και ακολούθησαν χαρτικά και
είδη καθαρισμού με 9%, προϊόντα αρ-
τοποιίας με 7%, ποτά και αναψυκτικά με
6%, προϊόντα περιποίησης και τρόφιμα
για βρέφη και παιδιά με 4%, φρέσκα
τρόφιμα με 3% και κατεψυγμένα τρόφι-
μα με 2%. 

Πέρυσι ο μέσος καταναλωτής αγό-
ρασε 34,3 προϊόντα σε κάθε παραγγε-
λία του, με μέση δαπάνη 78 ευρώ. Τα
12,6 από αυτά τα προϊόντα ήταν φρέσκα
τρόφιμα, ενώ μείωση σημείωσε ο
αριθμός των προϊόντων που περιλαμ-
βάνονται σε κάθε παραγγελία μαζί με
την ταυτόχρονη αύξηση των συνολικών
παραγγελιών. Η ακρίβεια και οι στο-

χευμένες αγορές αναγκάζουν πλέον τα
νοικοκυριά σε μικρότερες και συχνό-
τερες online αγορές. 

Από την άλλη πλευρά, το 45% της αξίας
των παραγγελιών προέρχεται από απευ-
θείας επισκέψεις στα online σούπερ
μάρκετ, οι οποίες ήταν αυξημένες κατά
6% σε σχέση με το 2021. Με αυτόν τον
τρόπο, επιβεβαιώνεται η σταθερή προτί-
μηση των καταναλωτών προς συγκεκρι-
μένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σύμφω-
να με τις ανάγκες του νοικοκυριού. 

Επιπλέον, στην έρευνα της Convert
καταγράφεται συνολική μείωση κατά 5
εκατοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος στις παραγγελίες
που προήλθαν από διαφημίσεις Goo-
gle (21%) αλλά και οργανικά αποτελέ-
σματα (19%).

Αναφορικά με τις συσκευές, παρατη-
ρείται η επανεμφάνιση των mobile & ta-
blet συσκευών, που στις προτιμήσεις
των καταναλωτών πλέον συγκεντρώ-
νουν το 48% των παραγγελιών, έναντι
των desktops και laptops, οι οποίες κυ-
ριάρχησαν και το 2022 με το 52% των
παραγγελιών.  Τέλος, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η Δευτέρα είναι η πιο δημοφι-
λής μέρα παραγγελιών, ενώ οι ώρες
09.00-12.00 το πρωί συγκεντρώνουν τις
περισσότερες online αγορές.

Αυξάνονται οι αγορές 
από τα e-σούπερ μάρκετ

Στο 35% η μέση έκπτωση στις τιμές λιανικής - Η ακρίβεια 
και οι στοχευμένες αγορές αναγκάζουν πλέον τα νοικοκυριά

σε μικρότερες και συχνότερες online αγορές

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ιστορική μέρα για την Κρήτη» χαρακτήρισε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καρα-
μανλής την επίσημη έναρξη των εργασιών για την κα-
τασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, συνο-
δεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο
πρώτο μεγάλο εργοτάξιο του οδικού άξονα.

Ο Κ. Καραμανλής τόνισε ότι το όμορφο νησί της
Κρήτης «γυρίζει σελίδα», αφού έπειτα από πολλές
δεκαετίες το πρώτο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ είναι γεγο-
νός. Μάλιστα, είπε πως «το πρώτο κομμάτι του έργου
“Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος” θα είναι έτοιμο έπειτα
από τρία χρόνια, χρηματοδοτούμενο εξολοκλήρου
από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Δεν είναι πια ένα άπιαστο όνειρο. Σήμερα επισκέφτηκα το
πρώτο ενεργό εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Το έργο γίνεται σε τρία
τμήματα. Είναι ένας δρόμος του οποίου τη σημασία δεν μπο-
ρώ να υπερτιμήσω. Όλοι ξέρετε τις τραγωδίες που ζούμε. Ο
ΒΟΑΚ είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος που κατα-
σκευάζεται στην Ευρώπη», είπε ο πρωθυπουργός.

«Το αεροδρόμιο στο Καστέλλι είναι το μεγαλύτερο εργοτά-

ξιο στη χώρα μας. Οι εργασίες φτάνουν ήδη στο 20% και πα-
ράλληλα προχωρούν οι μελέτες για την αξιοποίηση του υφι-
στάμενου αεροδρομίου. Δεν θα επαναληφθεί αυτό που έγινε
με το Ελληνικό. Τη στιγμή που το αεροδρόμιο θα φύγει, θα ξε-
κινήσει και η αξιοποίηση των 3.000 στρεμμάτων. Θα ήθελα κι
εγώ να είχαμε τρέξει περισσότερο, αλλά και για τα δύο πιάσα-
με το νήμα από πολύ πίσω. Στον ΒΟΑΚ δεν παραλάβαμε απο-
λύτως τίποτα παρά μόνο ένα σχέδιο στον χάρτη. Τώρα η υλο-
ποίηση έχει ξεκινήσει. Ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδό-

τησης είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης», υπογράμμισε.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι σήμερα «βλέπουμε

να συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μια η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, που μιλάει με το έργο της, και από την άλλη
δυστυχώς ο κ. Τσίπρας, που μιλάει με τόνους δημαγωγίας
και τοξικότητας». Ο υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε
όμως και στο συνολικό πρόγραμμα των έργων που υλο-
ποιούνται σήμερα στην Κρήτη, αφού μέσα σε 3,5 χρόνια
γίνονται πράγματα που συζητούνται πάνω από 30 χρόνια:
«Και δεν είναι υπερβολή. Είναι πραγματικότητα. Μόνο
από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκονται
αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη στην Κρήτη έργα ύψους άνω

των 3,5 δισ. ευρώ».
«Ο ΒΟΑΚ, ένα όνειρο δεκαετιών για την Κρήτη, έχει πάρει

σάρκα και οστά. Σήμερα είδατε στημένα εργοτάξια στο τμήμα
Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος, ενώ και οι υπόλοιποι διαγωνι-
σμοί είναι λίγο πριν από την ολοκλήρωσή τους», ανέφερε
στην παρέμβασή του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, στην
παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτης.

Κώστας Καραμανλής: «Ιστορική μέρα για την Κρήτη η έναρξη των εργασιών για τον ΒΟΑΚ»
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ε θετικό πρόσημο και την
επίτευξη νέων ρεκόρ που
επιβεβαιώνουν τη σταθε-
ρά αυξανόμενη συμμετο-

χή των αιολικών στο ενεργειακό μείγ-
μα της χώρας έκλεισε το 2022 για τον
κλάδο της αιολικής ενέργειας, σημει-
ώνοντας ετήσια ανάπτυξη 5,2%.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της Ελληνικής Ένωσης Αιολικής Ενέρ-
γειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), κατά το 2022 συνδέ-
θηκαν στο δίκτυο 68 νέες ανεμογεννή-
τριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος
230 MW, που αντιστοιχούν σε επενδύ-
σεις συνολικού ύψους άνω των 230
εκατ. ευρώ.

Η συνολική ισχύς από αιολικά στη
χώρα στο τέλος του 2022 υπολογίζεται
σε 4.681,4 MW, ενώ μέχρι το 2026 προ-
βλέπεται να φτάσει περίπου στα 6 GW,
γεγονός που προεξοφλεί αντίστοιχους
και μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης
του κλάδου στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
μια σειρά από στοιχεία που καταγρά-
φει η Στατιστική της ΕΛΕΤΑΕΝ και
αναδεικνύουν την ολοένα και αυξανό-
μενη «βαρύτητα» που έχουν τα αιολικά
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας
προς κάλυψη της ζήτησης. 

Συγκεκριμένα, κατά το 2022 στο Ελ-
ληνικό Σύστημα: 
� Η μεγαλύτερη ωριαία διείσδυση αι-
ολικής ισχύος ήταν 83,4% και παρατη-
ρήθηκε τη Δευτέρα 21/11/2022 (2.00 -
3.00).
� Συνολικά για 2.138 ώρες του έτους η
διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν πάνω
από 30%.
� Συνολικά για 4.192 ώρες η διείσδυση
των μεταβλητών ΑΠΕ ήταν πάνω από 30%

και για 1.601 ώρες ήταν πάνω από 50%.
� Η συνολική ωριαία διείσδυση των
ΑΠΕ ξεπέρασε το 100% της ζήτησης για
31 ώρες κατά το 2022.

Το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα
της χώρας ανταποκρίθηκε χωρίς πρό-
βλημα στις μεγάλες αυτές διεισδύσεις.

Σε βάθος τριετίας
Κατά το τέλος του 2022 ήταν υπό κα-

τασκευή πάνω από 840 MW νέων αι-
ολικών πάρκων, η μεγάλη πλειονότητα
των οποίων αναμένεται να συνδεθεί

στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μη-
νών. Άλλα 450 MW βρίσκονται σε φάση
συμβολαιοποίησης ή επίκειται η έναρ-
ξη κατασκευής τους. Ως αποτέλεσμα η
συνολική αιολική ισχύς θα φθάσει πε-
ρί τα 6 GW μέσα στην επόμενη τριετία.

Η γεωγραφική κατανομή
Σε επίπεδο περιφερειών η Στερεά

Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των
αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλο-
ξενεί 1.872 MW (40%) και ακολουθούν
η Πελοπόννησος με 639 ΜW (14%) και

η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη όπου
βρίσκονται 534 MW (11%).

Οι επενδυτές
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς

ομίλους, μετά τις πρόσφατες εξαγορές
και μετοχικές αλλαγές στο Top-5 κα-
τατάσσονται:
� Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 713,6 MW
(15,2%).
� Η ΜORE με 706 MW (15,1%).
� Η Iberdrola Rokas με 375 MW (8%).
� Η ENEL Green Power με 368 MW
(7,9%).
� Η EREN με 250 MW (5,3%).

Ακολουθούν η EDF, ο Όμιλος Μυτι-
ληναίου, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η
Jasper Energy, η Cubico, η ΕΛΠΕ Ανα-
νεώσιμες κ.ά.

Εντός του 2022 ολοκλήρωσαν νέα
αιολικά πάρκα δώδεκα διαφορετικοί,
μεγάλοι και μικροί, επιχειρηματικοί
όμιλοι. Τις περισσότερες επενδύσεις
συνέδεσαν στο δίκτυο η Iberdrola
Rokas (104,6 MW) και ο Όμιλος Μυτι-
ληναίου (43,2 MW). Ο πλουραλισμός
αυτός αποδεικνύει τη δυναμική και την
ανθεκτικότητα του κλάδου.

Οι κατασκευαστές
Καταγράφοντας την εικόνα για τους

κατασκευαστές ανεμογεννητριών, η
Vestas κατατάσσεται πρώτη με μερίδιο
46,1% της συνολικής αποδιδόμενης αι-
ολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολου-
θούν η Enercon με 24,6%, η Siemens
Gamesa με 17,6%, η Nordex με 6,7%
και η GE Renewable Energy με 3,6%.

Ειδικά για το 2022 τις νέες ανεμο-
γεννήτριες προμήθευσαν: η Vestas
κατά 74% (170 ΜW), η Enercon κατά
15,3% (35,1 MW), η GE Renewable En-
ergy κατά 6,5% (15 ΜW), η Goldwind
κατά 4% (9 MW) και η EWT (0,8 MW).

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω ανα-
φερόμενα μεγέθη αφορούν αιολική
ισχύ που αποδίδεται στο δίκτυο.

Σύντομα ειδήσεις -και μάλιστα καλές- αναμένονται
από τις σεισμικές έρευνες στις δύο θαλάσσιες παραχω-
ρήσεις στην Κρήτη, όπου τέλη Φεβρουαρίου προβλέ-
πεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσκτησης δισ-
διάστατων δεδομένων από την κοινοπραξία των Exxon-
Mobil και Helleniq Energy.

Κυβερνητικές πηγές στο περιθώριο εκδήλωσης της
ΕΔΕΥΕΠ για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτό-
τητας σημείωναν πως «οι προσδοκίες για τα κοιτάσματα
της Κρήτης είναι υψηλές». Θέλοντας μάλιστα να δώσουν
τη βαρύτητα των όσων υποστηρίζουν τόνιζαν ότι «αν οι

γεωτρήσεις επιβεβαιώσουν τα δεδομένα, τότε οι ποσό-
τητες είναι ικανές να καλύψουν το ενεργειακό κενό της
Ευρώπης». Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη έκθεσή του ο
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) διαπιστώνει ότι για
δέκα χρόνια η Ευρώπη θα έχει κενό της τάξης των 30
δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, ακόμη και αν επιστρατευ-
τούν για την αντικατάσταση των ποσοτήτων του ρωσικού
φυσικού αερίου, ΑΠΕ, βιοαερίου και υδρογόνου.

Μετά την ερμηνεία των δεδομένων που συγκεντρώ-
θηκαν, η διαδικασία εντοπισμού κοιτασμάτων θα περά-
σει απευθείας στις ερευνητικές γεωτρήσεις. «Σε μια τέ-

τοια περίπτωση τα πρώτα “τρυπάνια” στην περιοχή το-
ποθετούνται χρονικά στις αρχές του 2025», σημει-
ώνουν χαρακτηριστικά τα στελέχη της κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σημαίνει
πως το πρώτο στάδιο των ερευνών στα δύο θαλάσσια
«οικόπεδα» θα ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις μία διετία,
δηλαδή σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα με βάση
τα διεθνή δεδομένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κύ-
προ, από την έναρξη των σεισμικών μετρήσεων και μέχρι
την πρώτη ερευνητική γεώτρηση, μεσολάβησε μια 5ετία.

Μ.Μ.

Με θετικό πρόσημο και νέα ρεκόρ 
έκλεισε ο κλάδος το 2022

Ψηλά ο πήχης από τα πρώτα ευρήματα των σεισμικών ερευνών για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Επενδύσεις
230 εκατ. ευρώ

στην αιολική
ενέργεια!

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com



Κ
ίνηση υψηλού συμβολι-
σμού για την προστασία
των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών αποτελεί η παράτα-

ση της προθεσμίας για την επανα-
σύνδεση της παροχής ρεύματος με
επιδότηση έως και 100% επί του
οφειλόμενου ποσού.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση των υπουργών Οικονομι-
κών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
οι καταναλωτές στους οποίους κό-
πηκε το ρεύμα θα μπορούν να πά-
ρουν την οικονομική ενίσχυση έως
και 6.000 ευρώ για να γίνει η επανα-
σύνδεση από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Αφορά τα νοικοκυριά στα οποία
έγινε διακοπή ρεύματος έως τις 31
Δεκεμβρίου 2022 και θα καταβληθεί
από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα πραγ-
ματοποιεί ταυτόχρονα και την επα-
νασύνδεση.

Εφάπαξ καταβολή
Ειδικότερα, για συνολικές οφειλές

έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται
εφάπαξ το σύνολο της ενίσχυσης για

οφειλές από 6.000 έως 9.000 ευρώ
το 75%, για οφειλές από 9.000 έως
12.000 ευρώ το 50% της οφειλής και
για συνολικές οφειλές άνω των
12.000 ευρώ το 30% της οφειλής. Το
υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε
άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Το μέτρο συνδέεται με εισοδημα-
τικά και περιουσιακά κριτήρια και
ειδικότερα το όριο για μονοπρόσω-
πα νοικοκυριά είναι έως 9.000 ευρώ
και μπορεί να φτάσει έως τα 31.500
ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες.
Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται
άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και
άνω, τα εισοδηματικά όρια αυξάνον-
ται κατά 8.000 ευρώ, ενώ αν υπάρχει
άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη
μηχανικής υποστήριξης με χρήση
ιατρικών συσκευών, η οποία παρέ-
χεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη
για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται
κατά 15.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις
Από την άλλη πλευρά, τα περιου-

σιακά κριτήρια ορίζονται σε

120.000-180.000 ευρώ ανάλογα με
τη σύνθεση του νοικοκυριού, ενώ το
νοικοκυριό δεν πρέπει να έχει δαπά-
νες πολυτελούς διαβίωσης. Οι αιτή-
σεις θα υποβάλλονται σε επιτροπές
που συστήνονται ανά δήμο με συμ-
μετοχή εκπροσώπων του δήμου, του
ΔΕΔΔΗΕ και ενός προμηθευτή ηλε-
κτρικής ενέργειας, οι οποίες θα εξε-
τάζουν την πραγματική οικονομική
και περιουσιακή κατάσταση των αι-
τούντων, θα χορηγούν το ειδικό βοή-
θημα και θα δίνουν την εντολή για
την επανασύνδεση των ευπαθών κα-
ταναλωτών. Μαζί με την αίτηση υπο-
βάλλονται τα έντυπα Ε1 και Ε9, πι-
στοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης, γνωμάτευση πιστοποίησης
αναπηρίας και βεβαίωση του ασφα-
λιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκο-
μείου για την ανάγκη κατ’ οίκον χρή-
σης συσκευής μηχανικής υποστήρι-
ξης. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο
ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την καταβολή
του βοηθήματος και την επανασύν-
δεση χωρίς την πληρωμή του αντί-
στοιχου τέλους. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Διαβεβαίωση Άδωνι
για μείωση τιμών
στο «καλάθι του νοικοκυριού»

Τη διαβεβαίωση ότι εντός των επό-
μενων 2-3 εβδομάδων θα υπάρξει μεί-
ωση των τιμών στα βασικά αγαθά που
συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυρι-
ού» παρείχε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
καλώντας ταυτόχρονα τους καταναλω-
τές να μην προχωρούν σε αγορές πανι-
κού για αποθεματοποίηση ειδών λόγω
δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για
νέο τσουνάμι ακρίβειας. Επιπλέον, ο κ.
Γεωργιάδης σε συνέντευξη Τύπου, πα-
ρουσία του αναπληρωτή Νίκου Παπα-
θανάση και των επικεφαλής της Γραμ-
ματείας Καταναλωτή και της Διυπηρε-
σιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς,
προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας
για τα καρτελάκια στα σουπερμάρκετ,
προκειμένου ο καταναλωτής να βλέπει
ξεκάθαρα τη σχέση ποσότητας και τι-
μής για το προϊόν που αγοράζει. 

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, δεν
είναι πραγματική η αίσθηση για ύπαρξη
αισχροκέρδειας, ενώ ανέφερε ότι οι
βιομηχανίες πλέον κάνουν μειώσεις
τιμών, ενώ και η τιμή του ρεύματος πέ-
φτει. Διαβεβαίωσε ότι γίνονται έλεγχοι
στην αγορά και ορισμένες επιχειρή-
σεις τιμωρούνται, ενώ τα πρόστιμα ει-
σπράττονται. Πρόσθεσε δε ότι το «κα-
λάθι του νοικοκυριού» παρουσιάζει
κυρίως σταθερές τιμές στη συντριπτι-
κή πλειονότητα των προϊόντων και ελά-
χιστη αύξηση σε κάποια άλλα, ενώ σε
σχέση με την είσοδο περισσότερων
επώνυμων προϊόντων στο καλάθι είπε
ότι «αν δεν βεβαιωθεί ότι οι τιμές θα εί-
ναι σημαντικά μειωμένες, δηλαδή αν-
ταγωνιστικές στο καλάθι, δεν θα προ-
χωρήσει σε κάποια ρύθμιση».

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, σε ό,τι αφο-
ρά τους ελέγχους προκύπτει ότι τα με-
σαίου και μεγάλου μεγέθους καταστή-
ματα τροφίμων, που επηρεάζουν το 95%
των εξόδων, είναι περίπου 5.000, ενώ
35.000 είναι το σύνολο των επιχειρήσε-
ων τροφίμων στη χώρα, οπότε ο βασι-
κός έλεγχος από τη ΔΙΜΕΑ και τις περι-
φερειακές μονάδες ελέγχου εστιάζε-
ται κυρίως στις 5.000.
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Βλέπουν... φως καταναλωτές στους οποίους έγινε 
διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Επίδομα επανασύνδεσης
ρεύματος έως 6.000 € 



Τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την
εταιρική χρήση 2022 ποσού 0,069 ευρώ ανά μετο-
χή αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εται-
ρείας Πλαστικά Θράκης, κατά τη συνεδρίασή του
στις 22 Νοεμβρίου 2022. Ειδικότερα, το ΔΣ αποφά-
σισε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους
της εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την
εταιρική χρήση 2022 συνολικού ποσού 3.000.000
ευρώ (μεικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 ευρώ ανά
μετοχή της εταιρείας (μεικτό ποσό), το οποίο ποσό
με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 751.396
ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η εισηγμένη και οι οποίες εξαιρούνται, σύμφωνα με τον νόμο, της καταβολής
προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,0697835797 ευρώ ανά μετοχή.
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Η
κίνηση πέριξ του ψυχολογι-
κού ορίου των 1.000 μονάδων
πιθανότατα θα συνεχιστεί,

μέχρι να υπάρξει ο καταλύτης που θα
αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για
να αναρριχηθεί ο Γενικός Δείκτης σε
υψηλότερα επίπεδα. Τις επόμενες
ημέρες, η προσοχή θα επικεντρωθεί
στα οικονομικά αποτελέσματα που θα
ανακοινώνουν οι εισηγμένες και στο
κλίμα που θα επικρατήσει στο εξωτε-
ρικό. Τεχνικά, το αγοραστικό σήμα για
τον Γενικό Δείκτη παραμένει και αναι-
ρείται με επιστροφή χαμηλότερα των
966 μονάδων. Όσο ο ΓΔ κλείνει υψη-
λότερα των 966, δεν μπορεί να απο-
κλειστεί κίνηση προς τις 1.035 και
1.038-1.048 μονάδες. Οι επόμενες
στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις
950, 902, 893, 888-873 μονάδες. Το
ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί
και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-

ησης, που ακυρώνεται με επιστροφή
χαμηλότερα των 2.342 μονάδων. Όσο
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των
2.342, ελπίζει σε κίνηση προς τις

2.450 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα
των 2.342 μπορεί να πιέσει προς τις
2.332, 2.250, 2.168 και 2.148-2.110
μονάδες.

Νέα επικεφαλής Επενδυτικών
Σχέσεων στην R Energy 1

Η R Energy 1 ανακοίνωσε ότι από τη
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 η Ράνια
Μπιλαλάκη ανέλαβε τα καθήκοντα της δι-
ευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων της
εταιρείας. Η κ. Μπιλαλάκη έρχεται στην R
Energy 1 με πολυετή και διαφοροποιημέ-
νη εμπειρία στους κλάδους της τεχνολο-
γίας, των τηλεπικοινωνιών και των χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπερι-
λαμβανομένης δεκαετούς έκθεσης στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Mergers & Acquisitions
Director στον AΝΤ1
αναλαμβάνει 
η Σόνια Μπαμπίλη

Ο Όμιλος Αν-
τέννα, με στόχο
τη συνεχή του
ανάπτυξη και
την ενίσχυση
του ανθρώπι-
νου δυναμικού
του, καλωσορί-
ζει τη Σόνια
Μπαμπίλη, η
οποία αναλαμ-
βάνει Mergers & Acquisitions Director
στον όμιλο. Η Σόνια Μπαμπίλη, η οποία
ξεκίνησε την επαγγελματική της δια-
δρομή από τη Morgan Stanley στο Λον-
δίνο, έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέ-
λεχος σε σημαντικούς οργανισμούς,
κατέχοντας νευραλγικές θέσεις, κομ-
βικής σημασίας, όπως Chief Invest-
ment Officer του Ταμείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και
Director of Investment Banking Divi-
sion στην NBG Securities.

Ευρωπαϊκό logistics hub
φτιάχνει η P&G 

Τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού hub
με έδρα την Ελλάδα, που εγκαινιάζει μια
νέα εποχή στον τομέα της εφοδιαστικής
αλυσίδας και των logistics, ετοιμάζει η
P&G, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη
ενίσχυση της παρουσίας της στη χώρα
μας. Το hub θα στελεχωθεί από μια νέα
ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι θα υποστηρί-
ζουν από τη χώρα μας και τα 40 διανεμη-
τικά κέντρα της εταιρείας στην Ευρώπη
σε ορισμένες από τις σημαντικές λει-
τουργίες τους, όπως εκείνες που σχετί-
ζονται με τα αποθέματα, την ανάλυση
επιπέδου εξυπηρέτησης, τις ποιοτικές
διαδικασίες κ.ά.

Ισχυρά αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο
του 2022 εμφάνισε ο Όμιλος Τιτάν, καθώς η δρα-
στηριότητα και οι πωλήσεις του παρέμειναν ενι-
σχυμένες, ενώ ως αποτέλεσμα των μέτρων
εξοικονόμησης κόστους και συνθηκών που επι-
κράτησαν στις αγορές το ενεργειακό κόστος
μειώθηκε. Ειδικότερα, τα προσωρινά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του δ’
τριμήνου ανέρχονται σε 98 εκατ. ευρώ (περίπου
42 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το δ’ τρίμηνο του
2021). Με βάση τα προσωρινά και μη ελεγμένα
οικονομικά αποτελέσματα, ο όμιλος αναμένει οι
πωλήσεις για το έτος 2022 να υπερβούν τα 2.250
εκατ. ευρώ και τα κέρδη (EBITDA) να ξεπερά-
σουν τα 330 εκατ. ευρώ (σε σύγκριση με τα 275
εκατ. ευρώ το 2021).

Ζητείται καταλύτης στο χρηματιστήριο

Titan: Στα 330 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2022

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πλαστικά Θράκης: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,069€
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H TτΕ και οι υπό 
εκκαθάριση ασφαλιστικές

Ο Γρηγόρης Σκλήκας νέος
διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου
όρισε ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο στα ΕΛ-
ΤΑ τον Γρηγόρη Σκλήκα. Ο Γρηγόρης Σκλήκας
είναι στέλεχος με διεθνή εμπειρία, έχοντας
περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας
του σε θέσεις διοίκησης πολυεθνικών, ηγέτι-
δων στους τομείς των γαλακτοκομικών, αρτο-
ποιίας, αναψυκτικών και παγωτών. Έχει εργα-
στεί σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές
σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική
και έχει ζήσει στην Ελλάδα, την Αραβική Χερ-
σόνησο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία. Η μα-
κρά επαγγελματική εμπειρία και η υψηλή
εξειδίκευσή του στους τομείς του Value Engi-
neering & Integration, καθώς και στις στρατη-
γικές Επέκτασης & Ανάπτυξης με έμφαση
στην εμπειρία του πελάτη, αποτέλεσαν κομβι-
κό κριτήριο για την επιλογή του, αναφέρει
ανακοίνωση του Υπερταμείου. 

Ο CEO του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημη-
τριάδης δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε
τον Γρηγόρη Σκλήκα στην οικογένεια του
Υπερταμείου. Ο Γρηγόρης Σκλήκας με τη μα-
κρά του εμπειρία θα υποστηρίξει τη στρατηγι-
κή μας για την υλοποίηση του πλάνου μετα-
σχηματισμού των ΕΛΤΑ παράλληλα με την
υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορείας της
εταιρείας. Το Υπερταμείο, από τον ρόλο του
ενεργού μετόχου, θα συμβάλει με κάθε τρόπο
προς αυτή την κατεύθυνση». Ο Μάριος Τέμ-
πος, Group Procurement & Operations Offi-
cer του Υπερταμείου, που μέχρι σήμερα
ασκούσε τα καθήκοντα του μεταβατικού διευ-
θύνοντος συμβούλου της ΕΛΤΑ ΑΕ, ορίζεται
μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΤΑ
Ταχυμεταφορές ΑΕ με δεδομένη τη λήξη της
θητείας του Ερρίκου Τζαβάρα. 

Θυγατρική στις ΗΠΑ
ίδρυσε η ελληνική
εταιρεία σνακ Unismack

General Electric: Πάνω από 
τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα 

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών δια-
μορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της General Elec-
tric για το δ’ τρίμηνο του έτους, όπως ανακοίνωσε η
αμερικανική εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της
εταιρείας ανήλθαν στα 21,79 δισ. δολάρια, αυξημένα
κατά 7,3% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2021, ενώ οι
αναλυτές ανέμεναν έσοδα στα 21,25 δισ. δολάρια.

«Ανάσα» σε δικαιούχους των υπό εκκαθάρι-
ση ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια,
International Life, Γενική Πίστη και Commer-
cial Value δίνει με αποφάσεις του ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνά-
ρας. Ο κεντρικός τραπεζίτης υπέγραψε την
άρση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των
υπό εκκαθάριση εταιρειών για τη μερική ικα-
νοποίηση δικαιούχων που εδώ και χρόνια
έχουν απαιτήσεις από αυτές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στρατηγική συνεργασία 
Softone - webhotelier|primalres

Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη
webhotelier|primalres, ηγέτιδα εταιρεία ανά-
πτυξης και παροχής καινοτόμων και αξιόπι-
στων λύσεων ταξιδιωτικής τεχνολογίας, με πε-
ρισσότερες από 16.000 εγκαταστάσεις σε
9.000+ ξενοδοχεία σε 38 χώρες, ανακοίνωσε ο
Όμιλος Softone, ο μεγαλύτερος πάροχος cloud-
based λύσεων λογισμικού. Η συνεργασία αυτή
θα εστιάσει στην προώθηση του Hotelizer Cloud
PMS μέσα από το δίκτυο συνεργατών της Soft-
one και θα καλύπτει τις αγορές των Ελλάδας,
Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Η
Unismack SA, μια αμιγώς ελληνική εται-
ρεία ανάπτυξης και παραγωγής σνακ και
κράκερ υψηλής διατροφικής αξίας, εγκαι-

νίασε και επίσημα πριν από λίγες μέρες τη νέα θυ-
γατρική εταιρεία στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, που λει-
τουργεί με την επωνυμία SnackCraft LLC. Τα εγκαί-
νια της νέας παραγωγικής μονάδας ολοκληρώθη-
καν με μεγάλη επιτυχία, καθώς ο Δημήτριος Στρα-
τάκης και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
της Unismack υποδέχθηκαν επιχειρηματίες και
επίσημα μέλη της τοπικής κοινωνίας. Οι παρευρι-
σκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις
εγκαταστάσεις 12.000 τμ της SnackCraft και να
δουν από κοντά την παραγωγική διαδικασία στις
νέες αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής για
κράκερ και σνακ τύπου πέλετ.
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H
πιο μεγάλη ώρα είναι απόψε
στο Κύπελλο Ελλάδας. Πανα-
θηναϊκός και ΠΑΟΚ (19.30) θα
παίξουν για τρίτο σερί μεταξύ

τους παιχνίδι, αυτή τη φορά στον επαναλη-
πτικό, με στόχο τον ημιτελικό της διοργά-
νωσης. 

Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει
σαφές προβάδισμα 2-0 από το πρώ-
το ματς της Τούμπας και μεγαλύτε-
ρο… ψυχολογικό, καθότι την περα-
σμένη Κυριακή για το πρωτάθλημα
συνέτριψε 3-0 τους «πράσινους» στη
Λεωφόρο. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η σημερινή
αναμέτρηση είναι κάτι περισσότερο από
ένα παιχνίδι, καθότι το αποτέλεσμα θα
έχει άμεση αντανάκλαση και στο πρωτά-
θλημα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός προ-

ηγείται μεν στη βαθμολογία, αλλά η ΑΕΚ
τον πλησίασε στον έναν βαθμό. 

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεγάλη με-
ταγραφή, κατάφερε να αποσπάσει από
τον Ολυμπιακό τον Ντάνιελ Μαντσίνι του
Άρη, αλλά είναι προφανές ότι δεν θα

χρησιμοποιηθεί στο σημερινό
ματς. Απών θα είναι και ο αρχηγός
του Παναθηναϊκού Μπαρτ Σένκε-
φελντ, που αποβλήθηκε την περα-
σμένη Κυριακή.

Μετά την επανέναρξη του πρωτα-
θλήματος, που είχε διακοπεί λόγω
του Μουντιάλ του Κατάρ, ο Παναθη-

ναϊκός ακολούθησε φθίνουσα πορεία και
ενώ στον πρώτο γύρο είχε τερματίσει με
συντελεστή 12 νίκες και μόλις 1 ισοπαλία,
το 1-1 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, άρ-
χισαν τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, με απο-

κορύφωμα τη συντριβή της περασμένης
Κυριακής. 

Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του, που μπορεί να
υπερηφανεύεται για την τεράστια μήτρα
γέννησης ταλέντων στις ακαδημίες του, ζει
στον αστερισμό ενός 19χρονου. 

Του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ενός αυθεντι-
κού ταλέντου, που σκόραρε για πρώτη φο-
ρά την περασμένη Κυριακή και είχε συμ-
μετοχή και στα άλλα δυο γκολ στο 3-0 του
ΠΑΟΚ. 

Όταν ο ίδιος ο «Μεγαλέξανδρος» του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου Γιώργος Κούδας τον
εκθειάζει («μου θύμισε εμένα σε μερικές
φάσεις»), εύκολα γίνεται αντιληπτό το μέ-
γεθος του νεαρού. Που πρέπει, ωστόσο, να
εξελιχθεί για να προσφέρει τόσο στον «δι-
κέφαλο» όσο και στην Εθνική ομάδα.

Ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης

στη Λεωφόρο θα είναι σαν να έχει προκρι-
θεί απευθείας στον τελικό του Κυπέλλου.
Διότι στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει κατά
πάσα πιθανότητα τη Λαμία, που υποδέχεται
τον Απόλλωνα Παραλιμνίου (15.30), τον
οποίο είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο ματς. Αν,
βέβαια, το ποδόσφαιρο δεν κάνει εκείνα τα
απίθανα που το καθιέρωσαν ως «βασιλιά
των σπορ».

Και οι δύο σημερινές αναμετρήσεις θα
μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
στον επαναληπτικό 
του Κυπέλλου με διακύβευμα
το… πρωτάθλημα

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Περισσότερο από ένα παιχνίδι



Κ
αι ξαφνικά, εκεί που ο επιθε-
τικός του Άρη, Ντάνιελ Μαν-
τσίνι, ήταν καθοδόν για τον

Ολυμπιακό από το περασμένο καλο-
καίρι ακόμα, κάτι έγινε και βρέθηκε
στο Κορωπί, να φοράει την πράσινη
φανέλα του Παναθηναϊκού! Τι μεσο-
λάβησε; Σταμάτησε το ενδιαφέρον
του Ολυμπιακού ή μήπως ο Αλαφού-
ζος… τρομοκρατημένος από την άτα-
κτη υποχώρηση του Παναθηναϊκού
στο πρωτάθλημα, αποφάσισε να κά-
νει μια εντυπωσιακή όσο και ουσια-
στική μεταγραφή; Μάλλον το δεύτε-
ρο. Ο Αλαφούζος δεν είχε άλλη επι-
λογή μετά την κατρακύλα του Πανα-
θηναϊκού, αλλά και την αναγκαστική
απουσία λόγω του σοβαρού τραυμα-
τισμού του Αϊτόρ. Για αυτό και το συ-

νολικό deal ξεπερνά τα 3,5 εκατ. ευ-
ρώ. Ο 26χρονος Αργεντινός winger
υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 χρόνων.
Στο φετινό πρωτάθλημα ο Μαντσίνι
μετράει 17 συμμετοχές με 3 γκολ

(το ένα επί του Ολυμπιακού στον α’
γύρο) και 6 ασίστ. Συνολικά με τον
Άρη σε 122 ματς σε όλες τις διοργα-
νώσεις έχει στο ενεργητικό του 14
γκολ με 18 ασίστ.

Τον περίμεναν στον Πειραιά, πήγε Κορωπί Καλή πρόταση, 
αλλά δεν περνά

Πρόταση στο ΔΣ της Super League να παίζουν
υποχρεωτικά τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές
σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα ματς θα κάνει
σήμερα ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν πρόκειται να
περάσει, γιατί αντιβαίνει ντιρεκτίβες της ΕΕ περί
ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων. Μπορεί,
ωστόσο, να συμφωνήσουν μεταξύ τους; Ο Άρης,
ας πούμε, δεν έχει Έλληνα στη βασική του ενδε-
κάδα, ούτε καν στην αποστολή.

Θλίψη: «Έφυγε» 
και ο προπονητής 
του Αλέξανδρου

Απέραντη θλίψη στο τάε κβον ντο. Μετά τον
Αλέξανδρο Νικολαΐδη, έφυγε ξαφνικά από τη
ζωή και ο προπονητής του Κώστας Τζιδημόπου-
λος. Η ανάρτηση στα social media της οικογένει-
ας του Νικολαΐδη: «Κίνησε να βρει εκεί ψηλά τον
“γιο” του, να προπονηθούν ξανά, να κάνουν πλά-

κες και να γελάσουν. Αντίο, τσιφ, να προσέχεις
τον άνθρωπό μας. Βιάστηκες να φύγεις, μόνο
και μόνο για να τον ανταμώσεις νωρίτερα».

Και η Νάπολι 
στην τσιμπίδα

Μετά τη Γιουβέντους, από την οποία αφαιρέ-
θηκαν 15 βαθμοί λόγω παρατυπιών στις μετα-
γραφές, η ιταλική δικαιοσύνη ερευνά και τη Νά-
πολι σχετικά με τη μεταγραφή του Νιγηριανού
Όσιμεν. Τα κιτάπια αναφέρουν δαπάνη 71 εκατ.
ευρώ για την αγορά του από τη Λιλ και μέσα στα
ανταλλάγματα να είναι και ο διεθνής Έλληνας
γκολκίπερ Ορέστης Καρνέζης. 

Απολύθηκε 
ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ

Απολύθηκε από την ομοσπονδία της Αιγύπτου
ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ,
μέχρι πέρυσι πρόεδρος της Κεντρικής Επιτρο-
πής Διαιτησίας στην Ελλάδα και υποψήφιος να
αναλάβει την επαγγελματική διαιτησία, όταν αυ-
τή υλοποιηθεί. Ο Κλάτενμπεργκ μπήκε στο στό-
χαστρο της Αλ Αχλί, η οποία διαθέτει δικό της τη-
λεοπτικό κανάλι και τον αποδομούσε συνέχεια
με αναφορές στις σεξουαλικές του παρτενέρ.

Παραλίγο αποβολή για τον Τσιτσιπά
Για μόλις μερικά εκατοστά του μέτρου ο Στέφανος Τσιτσιπάς γλίτωσε
την αποβολή του από το Australian Open. Σε έναν χαμένο πόντο με τον
Λέχετσκα, χτύπησε με δύναμη το μπαλάκι, το οποίο χτύπησε στον τοίχο,
λίγο δίπλα από το ball boy. Αν το είχε πετύχει, θα είχε αποβληθεί όπως ο
Τζόκοβιτς το 2020 στο US Open. Στον ημιτελικό αύριο, Παρασκευή, ο
Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Ρώσο Χατσάνοφ.

Η UEFA ξεκαθάρισε με κάθε επισημότητα στους Ρώσους ότι όσο διαρκεί ο πόλεμος μετά
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οι ρωσικοί σύλλογοι αλλά και η Εθνική Ρωσίας δεν 
θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις της. Ακόμα τόνισε στους Ρώσους που
επισκέφτηκαν τη Νιόν, έδρα της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, ότι ο τελικός του ευρωπαϊκού
Σούπερ Καπ δεν θα διεξαχθεί στο Καζάν όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένος.
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«Νιετ» 
της UEFA 
στη Ρωσία



«Α
ν θες να βρίσεις ή να προσβάλεις ή
να θίξεις μια γυναίκα, μην την πεις
π@@@να. Πες την κακιά, αδίστα-
κτη, ύπουλη. Αν την πεις π@@@να,

ίσως βαθιά μέσα της να ευχαριστηθεί». Αυτό έγραψε
στην αυτοβιογραφία της «Το τίμιο μπορντέλο» (1983)
η αξεπέραστη αθυρόστομη ντίβα του ελληνικού κι-
νηματογράφου Σπεράντζα Βρανά. H femme fatale
του θεάματος, που ξεχείλιζε από θηλυκότητα,
«φλέρταρε» με τον αγοραίο λόγο (και) στην προσω-
πική της «βίβλο» περιγράφοντας τη λαμπερή, θυελ-
λώδη και συνάμα σκληρή ζωή της χωρίς ενδοι-
ασμούς: ωμά και λαϊκά.

«Είμαι ισορροπημένο άτομο, γιατί γύρισα, ταξί-
δεψα, δούλεψα, αγαπήθηκα, ερωτεύτηκα και
γ@@@κα καλά τον καιρό που έπρεπε. Χόρτασα τις
ηδονές και έτσι δεν έχω απωθημένα. Είμαι “πλή-

ρης ημερών” από σεξ. Είμαι επίσης γεμάτη από
χειροκρότημα για τη δουλειά μου. Τι άλλο να ζητή-
σω;», έλεγε με καμάρι! Σαράντα χρόνια μετά την
κυκλοφορία του, το best seller της μπριόζας πρωτα-
γωνίστριας θα μεταφερθεί για πρώτη φορά στη σκη-
νή με τον τίτλο «Το μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας» σε
σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου.

Η υπόθεση
Η Ρηνούλα που έγινε Ρόζα. Η Μαρία που έγινε

Ελβίρα. Και ο Δημήτρης… Τρεις άνθρωποι που πε-
ριπλανώνται στους δρόμους με τα κόκκινα φώτα,
ψάχνουν ο ένας τον άλλον. Ψάχνουν τον τρόπο να
ξεφύγουν από τους εαυτούς τους και από το πα-
ρελθόν τους που στοιχειώνει το παρόν και καθορί-
ζει το μέλλον τους. Σημείο αναφοράς, το μπορντέ-
λο της Μαντάμ Ρόζας. Εκείνη που το δημιούργη-

σε... εκείνη που δουλεύει σε αυτό... εκείνος που το
διαχειρίζεται. Μάνα, κόρη, ερωμένη, εραστής, πα-
τέρας. Όλες οι λέξεις μπερδεύονται και όλες οδη-
γούν στην τελική λύτρωση. Τρεις άνθρωποι που ξε-
κίνησαν μονάχοι τη ζωή τους βρίσκονται πάνω στη
σκηνή μόνοι αλλά και μαζί ταυτόχρονα, αναζητών-
τας ο ένας τον άλλον και βλέποντας τα ίδια πράγματα
- ο καθένας από τη δική του οπτική.

Ο μονόλογος του Πυριόχου
Το 2021 ο Άγγελος Πυριόχος, στενός φίλος και

συνεργάτης της Σπεράντζας Βρανά, έγραψε και
ανέβασε τον μονόλογο με τίτλο «Σπεράντζα». Η
σέξι σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
είχε εκφράσει την επιθυμία να την υποδυθεί η Τά-
νια Τρύπη γιατί διέθετε κίνηση, φωνή και σεξαπίλ.
Κι έτσι έγινε!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Info
Θέατρο Αλκμήνη
(Σκηνή Secret Room). 
Πρεμιέρα 29 Ιανουαρίου. 
Ερμηνεύουν με σειρά 
εμφάνισης: 
Δανάη Καλοπήτα, 
Πάνος Γεωργουλής, 
Ελένη Μαρμάρου. 
Τη διασκευή υπογράφει 
ο Κώστας Παπαπέτρος. 

Η θυελλώδης ζωή 
της Σπεράντζας Βρανά στο σανίδι



Έσταξε φαρμάκι η φρεσκοχωρισμένη Ειρήνη
Παπαδοπούλου στο Instagram. Λίγες ημέρες
μετά την αποκάλυψη του αιφνίδιου χωρισμού της
από τον κούκλο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού
Αλέξανδρο Πασχαλάκη, η τραγουδίστρια πόζαρε
στο διαδίκτυο κρατώντας με νόημα ένα ζευγάρι
κατακόκκινες γόβες, αφήνοντας πιθανόν να εν-
νοηθεί πως του έδωσε τα παπούτσια στο χέρι! Το
ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει μέχρι σήμερα τους
λόγους που αποφάσισε να ακολουθήσει διαφο-
ρετικούς δρόμους, ωστόσο φήμες θέλουν εκείνη
να τον ζήλευε υπερβολικά και εκείνον να ξενο-
κοιτούσε.

Μία εικόνα χίλιες λέξεις

Αποθέωση στο εξωτερικό

Θρίαμβος για την «Κατερίνα» του Αύγουστου
Κορτώ! Η μονίμως sold out θεατρική παρά-
σταση με πρωταγωνίστρια τη Λένα Παπαλη-
γούρα παρουσιάστηκε στη σκηνή του «Espace
Lumen» των Βρυξελλών, κατακτώντας κοινό
και κριτικούς. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανού-
ρης και η μούσα του αποθεώθηκαν από τον
κόσμο που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα και
απόλαυσε την αληθινή ιστορία της διπολικής
μητέρας του συγγραφέα. Οι δυο τους, λίγο
πριν από την πρεμιέρα, φωτογραφήθηκαν
στους κεντρικούς δρόμους της ευρωπαϊκής
πρωτεύουσας χαρούμενοι και ανυπόμονοι για
τη μεγάλη βραδιά.

Ξεκίνησε το γυμναστήριο για
να χάσει τα κιλά της εγκυμο-
σύνης και πάει για… ολυμπια-
κό ρεκόρ! Η Χριστίνα Μπόμπα
το έβαλε σκοπό να γίνει φι-
γουρίνι και τα κατάφερε, ακο-
λουθώντας πιστά ένα εντατικό,
καθημερινό πρόγραμμα άσκη-
σης, όπως οι αθλητές. Η σύζυ-
γος του παρουσιαστή Σάκη Τα-
νιμανίδη, που φημολογείται
πως συζητά την επιστροφή της
on camera, παρακολουθεί και
μαθήματα γιόγκα  για ευεξία
και καλή διάθεση.

Δίνει… πόνο

Βάφει, μαστορεύει, μεταποιεί ρούχα και
καλλιεργεί μανιτάρια! Η δημοφιλής ηθο-
ποιός Υρώ Λούπη είναι πολυτάλαντη.
Εκτός από
την υποκρι-
τική απο-
λαμβάνει
να ασχολεί-
ται με όσα
της δίνουν
χαρά, με
τελευταίο
τη δημιουρ-
γία ενός
φυτώριου
καλλιέρ-
γειας μανι-
ταριών στο
σπίτι της. Η
πρωταγωνί-
στρια είναι vegan και έτσι όλα τα προϊόντα
πάνε από την παραγωγή στο πιάτο της
ημέρας, με την ίδια περήφανη για τη φετι-
νή πλούσια σοδειά της.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Πυρ και μανία

Υρώ η μαστόρισσα

Σ
οκαριστικό θέαμα για τον Μπο και την Ελευθερία Ελευθε-
ρίου που παρακολούθησαν live τους συντρόφους τους
Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα και Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη αν-
τίστοιχα να ερωτοτροπούν στην καλύβα του «Survivor»! Τα

εγκεφαλικά πολλαπλά, ο θυμός στο κόκκινο, ενώ τα σχόλια στο
Twitter έχουν στήσει χορό για το «κέρατο» που έγινε viral. 

«Δεν είναι και πολύ ευχάριστη η θέση μου. Συμβαίνουν αυτά,
απλώς συμβαίνουν μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ωραίο, εί-
ναι άσχημο, κάτι που στενοχωρεί, γιατί είναι και πολύ γρήγορα. Το
“ήταν” ταιριάζει πολύ στη σχέση μου με την Καρολίνα. Ο Μάριος πί-
στευα ότι ήταν φίλος και ότι ο λόγος του έχει μπέσα και εννοεί αυτά
που λέει. Μάλιστα, πριν φύγουν, ήρθε κοντά και μου είπε ότι θα την
προσέχει. Κι αυτός δεν είναι μόνος του στη ζωή. Το ξέρει πολύς κό-
σμος», εξομολογήθηκε ο Μπο.
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Ίδιος ο μπαμπάς του
Το μήλο κάτω από τη μηλιά! Ο γιος του Διονύση Αλέρτα είναι
ένας απίθανος μπόμπιρας και ακολουθεί πιστά τα βήματα του
διάσημου μπαμπά του. Ο μόλις ενάμισι έτους Παναγιώτης πόζα-
ρε στο Instagram με ποδιά και καπέλο στο δικό του εργαστήριο
γλυκών, με τον pastry chef να σχολιάζει χιουμοριστικά: «Δεν
πιέζω, ούτε θέλω να επηρεάσω τις αποφάσεις του… μια ιδέα ρί-
χνω τι δουλειά θα του πήγαινε»!



H
επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο που
δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς
να προλαμβάνουν την εμφάνιση του
καρκίνου σε αρχικά ακόμα και σε

προκαρκινικά στάδια. «Η ελάχιστα επεμβατική
τεχνική είτε με τη λαπαροσκοπική είτε με τη
ρομποτική χειρουργική πρέπει να είναι ο τρό-
πος εκλογής, αν δεν θίγονται το ογκολογικό
αποτέλεσμα και η ασφάλεια της ασθενούς»,
επισημαίνει ο δρ Νικόλαος Πλεύρης, διευθυν-
τής Γυναικολογικής Κλινικής-Τμήμα Ρομποτι-
κής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, ο
οποίος αναλύει τύπους του γυναικολογικού
καρκίνου και τη σημασία της ρομποτικής χει-
ρουργικής στην αντιμετώπισή τους. 

Η επίπτωση του καρκίνου ενδομητρίου είναι
συνεχώς αυξητική και αποτελεί την πιο συχνή κα-
κοήθεια των γεννητικών οργάνων στις αναπτυγ-
μένες χώρες. Συνήθως διαγιγνώσκεται σε αρχό-
μενο στάδιο, είτε λόγω των πρώιμων συμπτωμά-
των είτε λόγω του ετήσιου προληπτικού ελέγχου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώ-
πιση και τη βέλτιστη έκβαση της ασθενούς. 

Συμπτώματα όπως μετεμμηνοπαυσιακή κολ-
πική αιμόρροια ή διαταραχές της εμμήνου ρύ-
σεως σε γυναίκες πριν από την εμμηνόπαυση
και εύρεση πάχος ενδομητρίου >4-5 χιλ. κατά
τη διενέργεια κολπικού υπερηχογραφήματος
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με ιστολογική
επιβεβαίωση. Η θεραπεία του καρκίνου ενδο-
μητρίου είναι κατεξοχήν χειρουργική και πρέπει
να εξατομικεύεται ανάλογα με τον τύπο, το στά-

διο και την εμπειρία του χειρουργού.  Ο καρκί-
νος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον πιο
συχνό καρκίνο του γυναικείου γεννητικού συ-
στήματος παγκοσμίως, ενώ στις αναπτυγμένες
χώρες είναι ο δεύτερος πιο συχνός μετά τον
καρκίνο του ενδομητρίου. Τα συμπτώματα συνή-
θως είναι άτυπα, όπως δύσοσμα υγρά, ανώμαλη
κολπική αιμόρροια ή αιμόρροια μετά την επαφή,
ενώ πολλές φορές η γυναίκα μπορεί να είναι και
ασυμπτωματική. Μέχρι πρόσφατα ως μέθοδο
screening χρησιμοποιούνταν η κλασική κυττα-
ρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου. Τα τε-
λευταία χρόνια, όμως, ανιχνεύονται μέσω μο-

ριακών δεικτών το DNA και το mRNA του ιού
HPV και αξιολογώντας τα σωστά, μειώνονται
αρκετά τα ψευδώς αρνητικά τεστ Παπανικολάου
που θα μπορούσαν να διαφύγουν. Η οριστική
διάγνωση του καρκίνου τραχήλου της μήτρας γί-
νεται μέσω ιστολογικής επιβεβαίωσης. 

Ο καρκίνος ωοθηκών είναι πιο σπάνιος, αλλά
δυστυχώς συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρη-
μένο στάδιο. «Η αντιμετώπιση είναι πρώτα χει-
ρουργική και ύστερα ακολουθεί χημειοθεραπεία,
εκτός και αν εκτιμάται ότι με το χειρουργείο δεν εί-
ναι δυνατή η πλήρης ογκομείωση, οπότε πρέπει να
προηγηθεί χημειοθεραπεία και ύστερα η χειρουρ-
γική επέμβαση για εξάλειψη όλων των εστιών. Οι
επεμβάσεις ογκομείωσης στον καρκίνο ωοθηκών
θεωρούνται από τις πιο δύσκολες στη γυναικολο-
γική ογκολογία», αναφέρει ο κ. Πλεύρης.

Ο πιο σπάνιος τύπος κακοήθειας των γεννητι-
κών οργάνων είναι ο καρκίνος του αιδοίου. Η ανα-
γνώριση και η διάγνωση είναι συνήθως αρκετά
δύσκολες, καθώς τα συμπτώματα μοιάζουν με
αυτά των δερματοπαθειών ή των μολύνσεων του
αιδοίου και του κόλπου. Για αυτό θα πρέπει να
λαμβάνεται πάντα βιοψία από ύποπτη περιοχή. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι τύποι και η σημασία αυτού 
του τύπου της επέμβασης 
στην αντιμετώπισή τους

Ο σύγχρονος τρόπος
Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί τον
πλέον σύγχρονο τρόπο για να πραγματο-
ποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις.
Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονε-
κτήματα που προσφέρει είναι η τεράστια
λεπτομέρεια σε επίπεδο χιλιοστού, η
ακρίβεια των κινήσεων, η σταθερότητα
των χειρισμών αλλά και η βελτιωμένη αν-
τίληψη του χειρουργικού πεδίου. Η χρή-
ση της ρομποτικής χειρουργικής στο
κομμάτι του γυναικολογικού καρκίνου
έχει αλλάξει ριζικά τη χειρουργική αντι-
μετώπιση της νόσου και ειδικότερα του
καρκίνου ενδομητρίου και του καρκίνου
τραχήλου.

Ρομποτική χειρουργική 
και γυναικολογικός καρκίνος

Δρ Νικόλαος Πλεύρης, 
διευθυντής Γυναικολογικής

Κλινικής-Τμήμα Ρομποτικής και
Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα έχει ένα
ευνοϊκότατο πέρασμα, όπου κυρίως εσείς
των πρώτων ημερών θα έχετε πολύ καλή
ψυχολογία, για να αντιμετωπίσετε το οποι-
οδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει.
Αφήστε στην άκρη τις αναβολές και μπείτε
στη δράση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους θα υπάρξουν σήμερα
καλές επαγγελματικές ευκαιρίες, κάτι που
θα σας δημιουργήσει μια ευκολία στο να πά-
ρετε πρωτοβουλίες και να κάνετε κινήσεις
που σας φόβιζαν τις προηγούμενες μέρες.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους είναι η στιγμή να
βάλετε καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας,
ιδίως αν ανήκετε στις πρώτες μέρες του ζω-
δίου σας. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να κάνετε
ευχάριστη τη μέρα σας με όμορφες συζητή-
σεις και νέες ιδέες που θα σας φανούν πολύ
χρήσιμες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολή-
σουν, με αρκετή δόση από αισιοδοξία, κυ-
ρίως αν βρίσκεστε στο πρώτο δεκαήμερο.
Βέβαια, καλό είναι να μην έρθετε σε αντιπα-
ράθεση με αγαπημένα σας πρόσωπα, γιατί
δεν θα υπάρξει καλή κατάληξη.

Λέων
(23/7-22/8)
Μια καλή στιγμή για εσάς, ιδίως αν έχετε να
ασχοληθείτε με συναισθηματικά θέματα. Για
εσάς κυρίως των πρώτων ημερών θα υπάρ-
ξουν καλές ειδήσεις ή επιτυχία σε πνευματι-
κές υποθέσεις σας. Οι του τρίτου δεκαημέ-
ρου καλό είναι να μην επενδύσετε συναι-
σθηματικά αυτή την περίοδο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς των πρώτων ημερών θα υπάρξουν
καλές εργασιακές συνθήκες και, μάλιστα, θα
έχετε μια οικονομική επιτυχία που θα τις ακο-
λουθεί. Οι του τρίτου δεκαημέρου ίσως να
πρέπει να ξανασκεφτείτε κάποια πράγματα
πριν κάνετε οριστικές κινήσεις ή συμφωνίες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η μέρα σας θα έχει μια τυχερή στιγμή,
όπου θα μπορέσετε να απαλλαγείτε από
ό,τι σας έχει στεναχωρήσει και να προχω-
ρήσετε σε ευνοϊκές συνθήκες, τόσο στην
προσωπική σας ζωή όσο και σε κάθε επι-
δίωξή σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, τα επαγγελματικά
σας θα γίνουν σήμερα ο τόπος δράσης σας.
Ίσως, μάλιστα, να ξεκινήσετε κάτι καινούρ-
γιο στα εργασιακά θέματα ή να προσλη-
φθείτε σε έναν χώρο, που θα νιώσετε τυχε-
ροί για αυτό.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Κοινωνική επιτυχία και φιλόδοξα σχέδια
θα υπάρξουν για εσάς των πρώτων ημε-
ρών. Είναι η στιγμή που θα χαρείτε για τα
επιτεύγματα αγαπημένων σας προσώπων
ή των παιδιών σας, αν είστε γονείς.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα στραφεί όλη σας η προσοχή στα
οικονομικά σας, καθώς θα υπάρξουν πολύ
καλές ευκαιρίες να τα αυξήσετε. Βέβαια,
εσείς του τρίτου δεκαημέρου ίσως να χρει-
αστεί να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις στις
αγοραστικές σας επιθυμίες.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα έχετε άλλη μία καλή μέρα, όπου όσοι
έχετε σήμερα γενέθλια θα μπορέσετε να
έχετε επιτυχία και καλές συνθήκες στη
ζωή σας. Το μόνο που θα πρέπει να προσέ-
χετε είναι οι εχθροί σας, που έχουν πάρει
δύναμη από κάποιες δικές σας πληροφο-
ρίες και τώρα τις χρησιμοποιούν για να
σας βλάψουν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς των πρώτων ημερών, η τύχη σας
χαμογελά στα οικονομικά, ενώ εσείς του
τρίτου δεκαημέρου θα έχετε πολλές υπο-
θέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
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Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο ζώδιο
του Κριού, όπου θα δεχθεί την πολύ
ευνοïκή ενέργεια του Δία, του Ήλιου
και του Άρη. Μια πολύ καλή μέρα για

να θέσετε κάποιους στόχους, να έρθετε σε επαφή
με άλλα άτομα και να δημιουργηθεί μια συλλογι-
κή εργασία με επιτυχία. Στις 17.08 είναι μια στιγ-
μή που δεν θα πρέπει να γίνουν επαγγελματικές
συζητήσεις.
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Μομφή στη λογική

Ω
ς περίεργοι άνθρωποι που είμαστε,
έχουμε μία σειρά ερωτημάτων για τον
πρόεδρο και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αν το παρακράτος του καθεστώτος Μητσοτά-
κη, στο οποίο αναφέρεται συχνά πυκνά ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, ήταν υπαρκτό, γιατί να χρησιμο-
ποιηθεί το επίσημο «κανάλι» της ΕΥΠ για τις νό-
μιμες επισυνδέσεις; 

Γιατί το παρακράτος να εμπλέξει εισαγγελείς,
ανεξάρτητες αρχές και δημόσιους υπαλλή-
λους, ένστολους και μη; Γιατί κρατούσε αρχεία
σε δημόσιες υπηρεσίες και ζητούσε άδειες από
την ΑΔΑΕ και τις ιδιωτικές εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας;

Εφόσον το παρακράτος είχε το Predator,
όπως υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση,
ποιος ο λόγος να αυξήσει κατακόρυφα τον
αριθμό των εμπλεκομένων και κατ’ επέκταση

τον κίνδυνο και το ρίσκο αποκάλυ-
ψης; Γιατί δεν το έκαναν στα μου-
λωχτά και έχουμε σφραγίδες, υπο-
γραφές και ντοκουμέντα (σύμφω-
να με τον ΣΥΡΙΖΑ);

Το ότι μία εφημερίδα φαίνεται
ότι είχε ενημέρωση από τα μέσα -
με αριθμούς, κωδικούς και διαλό-
γους- δεν εγείρει θέματα παρα-
κράτους ή έστω παράβασης καθή-
κοντος για τους εμπλεκόμενους
δημόσιους λειτουργούς που συμ-

μετείχαν στις παρακολουθήσεις ή/και είχαν
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες τις οποί-
ες είδαμε να δημοσιεύονται σε δόσεις; 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων: η εφημερίδα
και οι δημοσιογράφοι έκαναν τη δουλειά τους.
Πόσο νόμιμο και ηθικό, όμως, είναι δημόσιοι
λειτουργοί, ένστολοι και μη, να «καρφώνουν»
την υπηρεσία τους σε μία εφημερίδα;

Αν υπήρχαν λόγοι δημόσιου συμφέροντος,
αν αισθάνονταν ότι έχουν λάβει παράνομες εν-
τολές, δεν θα έπρεπε να προσφύγουν και να ζη-
τήσουν την προστασία της Δικαιοσύνης; Και
κατ’ επέκταση του Τύπου και της αντιπολίτευ-
σης; Που θα αναλάμβαναν στη συνέχεια να ζη-
τήσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις.

Δεν είναι προβληματικό όλες οι αποκαλύ-
ψεις και οι καταγγελίες να βασίζονται σε ανώ-
νυμους ή κουκουλοφόρους μάρτυρες; Σε ανώ-
νυμες πηγές; Είναι μέθοδος της Δημοκρατίας ή
του παρακράτους οι κουκούλες;

Δεν είναι προβληματικό ένας δημόσιος λει-
τουργός (ο κ. Ράμμος) -ενώ γνώριζε- να κρατά-
ει χαρτιά για την προεκλογική περίοδο; Έτυχε;
Τι περίμενε; Είναι λογικό να βλέπει έναν πολι-
τικό αρχηγό και να στέλνει επιστολή στους άλ-
λους; Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για τη διαχεί-
ριση αυτών των πληροφοριών στο μεσοδιά-
στημα; 

Κάθε καλόπιστη απάντηση δεκτή. 

Οι μετρήσεις της κοινής γνώμης δείχνουν το
ΠΑΣΟΚ να πιέζεται. Να κινείται στη ζώνη
του 10%, με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ να κρατούν
τις δυνάμεις τους. Μια εξήγηση είναι η
εξουσία και η προοπτική της, που επιδρά
συγκολλητικά. Αν ήταν έτσι, όμως, οι κυβερ-
νήσεις δεν θα έπεφταν ποτέ. Μια άλλη εξή-
γηση είναι ότι λένε ψέματα οι δημοσκοπή-
σεις και τα ΜΜΕ. Αν είναι έτσι, Κυριακή κον-
τή γιορτή. Μέχρι τότε, όμως, υπάρχουν και
άλλα δείγματα που δείχνουν ότι δεν φταίνε
μόνο οι άλλοι. Στελέχη φεύγουν, σιωπηλά ή

με αιχμές. Και στα «πηγαδάκια» η κριτι-
κή των στελεχών υφέρπει. Δεν αντι-
λαμβάνονται πώς ο Αλέξης Τσίπρας
κατάφερε να πάρει «κεφάλι» στο θέ-
μα των υποκλοπών και όχι μόνο. Ανα-
ρωτιούνται γιατί δεν έχετε συγκρο-
τήσει το περίφημο «ενιαίο πολιτικό
Κέντρο». Γιατί στελέχη που επιλέ-
ξατε και στα οποία αναθέσατε ρό-
λους δεν βγαίνουν στα ΜΜΕ. Περι-
μένουν τις κινήσεις και τις αποφά-
σεις σας, κύριε πρόεδρε… 

� Πήρε φωτιά το Twitter, χτύπησε κόκκινο το θερμό-
μετρο στις τηλεοπτικές εκπομπές. Γιώργος Κου-

μουτσάκος και Δημήτρης Τζανακόπουλος αντάλλαξαν
βαριές κουβέντες στο Kontra. Ο τίτλος που θα έβαζε η
στήλη είναι… «Αλήτη μ’ είπες μια βραδιά»! Ήταν και πε-
ρασμένη η ώρα και αρκετοί που παρακολουθούσαν τη
«συζήτηση» φοβήθηκαν ότι θα πιαστούν στα χέρια. «Δεν
ντρέπεστε λίγο για τις μαύρες σακούλες και τα μαύρα
λεφτά που παίρνατε;», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και προ-
κάλεσε το ξέσπασμα του συναδέλφου του της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. «Μήνυση! Θα τη λάβεις αύριο το
πρωί», του απάντησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

••••••••••••

� Ήταν τέτοια η ένταση που χρήστης του δημοφι-
λούς κοινωνικού δικτύου έγραψε… «Ο ΠΟΛΑΚΗΣ

του Αιγάλεω»! Όνομα δεν γράφουμε, μη «φάει» μήνυση
ο άνθρωπος. Βέβαια, θα είχε ενδιαφέρον να κάνει μήνυ-
ση ο κ. Τζανακόπουλος σε κάποιον που τον είπε Πολάκη.
Λογικά θα του έστελνε… λουλούδια! Εσείς τι λέτε; 
ΥΓ.: Όλα τα «λεφτά», βέβαια, ήταν το ύφος του Παύλου

Γερουλάνου, ο οποίος κοιτούσε άναυδος.
••••••••••••

�Μπορεί όλοι να ασχολούνται με υποκλοπές και
σακούλες με μαύρα, αλλά υπάρχει και η οικονο-

μία. «Η φτωχοποίηση των ελληνικών νοικοκυριών συ-
νεχίζεται από την ακρίβεια Μητσοτάκη. Χθες η ΕΛ-
ΣΤΑΤ ανακοίνωσε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος κατά 10,2% στο γ’ τρίμηνο του 2022 και αύξηση της
καταναλωτικής δαπάνης κατά 12,7%», σημείωσε ο Sta-
matis Zacharos @SZacharos. Με περιπαικτική διάθε-
ση προφανώς…

••••••••••••

�Μετά την Άννα Διαμαντοπούλου, που πήρε θέση πιο
κοντά στις «γραμμές» της κυβέρνησης, απαντώντας

στον Ευάγγελο Βενιζέλο για το ερωτηματικό στο «Μέ-
νουμε Ευρώπη;», στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο
Γιώργος Φλωρίδης, αλλά για την υπόθεση των υποκλο-
πών. «Ο Ράμμος γνώριζε για τις επισυνδέσεις από τότε
που έγιναν - Δίνει θεατρική παράσταση», επισήμανε σε
ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρώην υπουργός των
κυβερνήσεων Σημίτη. 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Φως στο «τούνελ».
Αδιέξοδα 
στη Δημοκρατία
δεν υπάρχουν


