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Τ
ο βράδυ της Παρασκευής θα έχει ολο-
κληρωθεί η τριήμερη συζήτηση στη Βου-
λή. Θα ειπωθούν οι γνωστές καταγγελίες,
θα πέσει λάσπη, κατηγορίες, θα χτυπήσει

κόκκινο το θερμόμετρο και μετά τι; Άντε να γρα-
φτεί και κάποιος λίβελος στον Τύπο του Σαββατο-
κύριακου και μέχρις εκεί. 

Όπως λέει και το λαϊκό απόφθεγμα, «κάθε θαύμα
τρεις ημέρες, το μεγάλο τέσσερις…». Μετά το σόου ο
κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ θα επιστρέψουν στη σκλη-
ρή πραγματικότητα και θα προσγειωθούν απότομα.
Θα γυρίσουν στον μικρόκοσμό τους και η χώρα θα
επιστρέψει στις ράγες της σοβαρότητας και των
πραγματικών προβλημάτων που ζητούν λύση. Κοι-
νώς, ούτε θαύματα πρόκειται να τον σώσουν ούτε λυ-
χνάρια του Αλαντίν.

Πρόκειται να αλλάξει κάτι στις πολιτικές ισορρο-

πίες; Σε καμία περίπτωση. Οι πολίτες έχουν καταλά-
βει τι συμβαίνει και είναι πλέον υποψιασμένοι. Δεν
αρκούν οι επικοινωνιακές κορόνες «δικαιοσύνη
παντού» και οι ασκήσεις επαναστατικής γυμναστι-
κής. Με όχημα ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούν
σώνει και καλά να πείσουν τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες ότι δεν ζουν στην Ελλάδα αλλά σε μια τριτο-
κοσμική χώρα, ανελεύθερη, περίπου δικτατορική…
Πιστεύει κανείς ότι σήμερα απειλείται η Δημοκρατία
στην Ελλάδα; Όχι βέβαια, αλλά η κατάπτωση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ξεπεράσει πλέον
κάθε όριο. Ρωτούν αρκετοί «γιατί ο κ. Τσίπρας προ-
έβη σε αυτό το timing σε πρόταση μομφής, αφού δεν
του προσφέρει κάτι πολιτικά η συγκεκριμένη κίνη-
ση;». Είναι απλό: Διότι ευελπιστεί ότι θα προκαλέσει
ρήγμα στο εσωτερικό της ΝΔ! Εδώ και πολύ καιρό ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει εγκαταλείψει οιαδήποτε
τίμια προσπάθεια να κερδίσει τις εκλογές και περι-
μένει καρτερικά και ματαιόδοξα να πέσει ο Μητσο-
τάκης εκ των έσω… Για αυτό άλλωστε και τα δημο-
σιογραφικά «πιστόλια της Κουμουνδούρου» επικα-
λούνται συνεχώς τα ονόματα των πρώην πρωθυ-
πουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καρα-
μανλή. Θα μου πείτε: «Είναι τόσο αφελείς και γρά-
φουν τέτοια πράγματα;». Δεν είναι αφελείς, πανικό-
βλητοι είναι. Έχουν απολέσει κάθε ίχνος πολιτικής
ψυχραιμίας και λειτουργούν βεβιασμένα χωρίς αυ-
τοέλεγχο. Η ακατάσχετη υποσχεσιολογία, η ατεκμη-
ρίωτη σκανδαλολογία και η παρανοϊκή συνωμοσιο-
λογία δεν πουλάνε πλέον στην Ελλάδα. Εδώ και τέσ-
σερα χρόνια η χώρα έπαψε να είναι «μπανανία» τύ-
που Λατινικής Αμερικής, όπως την ονειρευόντουσαν
οι σύντροφοι του κρατικού καπιταλισμού.
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Μετά το σόου 
στη Βουλή 

ο κ. Τσίπρας 
και οι συν αυτώ 

θα επιστρέψουν 
στη σκληρή

πραγματικότητα και 
θα προσγειωθούν

απότομα

Κάθε θαύμα τρεις ημέρες, το μεγάλο τέσσερις…



Ω
ς μία πρώτη αλλά ιδιαιτέρως χαρα-
κτηριστική γεύση της σφοδρότητας
με την οποία θα κυλήσει ο προ-
εκλογικός μαραθώνιος των επόμε-

νων κρίσιμων μηνών θεωρείται η συζήτηση
στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός,
που επέστρεψε αργά το βράδυ της Τετάρτης
στην Αθήνα από την περιοδεία του στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης, βρίσκεται σε συνεχείς συ-
σκέψεις με τους στενούς συνεργάτες του,
προετοιμάζοντας τη σημερινή ομιλία του από
το βήμα της Ολομέλειας.

«Θα τα πούμε όλα εκεί», είναι το μήνυμα
που εκπέμπεται από τα «γαλάζια» στελέχη, με
το κυβερνητικό οικοσύστημα να εξαπολύει τις
τελευταίες ώρες τη συνολική του αντεπίθεση
εναντίον της Κουμουνδούρου και του Αλέξη
Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ορίζει
το πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό θέλει στην
πρώτη γραμμή του τη σύγκριση των πεπραγ-
μένων των δύο τετραετιών, με στόχο οι πολίτες
να αποκτήσουν συνολική εικόνα για το τι άφη-
σε στη χώρα η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τι
αφήνει στον τόπο η πρώτη τετραετία της Νέας
Δημοκρατίας.

Ευκαιρία για… σύγκριση
«Να είναι βέβαιος ο κ. Τσίπρας ότι αυτή η

πρόταση δυσπιστίας θα μετατραπεί σε πρότα-
ση της δικής του απιστίας προς τον λαό. Θα εί-
ναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή
που ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν θα διαπιστώσουμε
απλώς την αρραγή ενότητα του κόμματος και
των βουλευτών μας, θα είναι μια ευκαιρία να
μάθουμε πολλά. Να μάθουμε πολλά, γιατί σχε-
τικά με το θέμα των περίφημων υποκλοπών
εμείς έχουμε ήδη τοποθετηθεί, με ευθύτητα.
Αναλάβαμε τις ευθύνες μας, αλλάξαμε πρόσω-
πα, ψηφίσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουρ-
γίας της ΕΥΠ. Χωρίς να αγνοούμε λάθη, αλλά
και χωρίς να διαλύουμε μια πολύτιμη υπηρε-
σία… Εκείνοι που με θράσος σήμερα μας ση-
κώνουν το δάχτυλο, θα κληθούν αυτές τις ημέ-
ρες να μας μιλήσουν για όσα μέχρι σήμερα
σιωπούν», είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο
πρωθυπουργός.

Από την άλλη, κυβερνητικά και κομματικά
στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης χαρακτη-
ρίζουν την πρόταση δυσπιστίας ως ένα… δώρο
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Δίνει τη δυνατότητα να γίνει σύγκριση ανάμε-
σα στην τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και την τετραετία Νέ-
ας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για όλα: οικονομία, εξωτερική πο-
λιτική, κράτος δικαίου. Παράλληλα, θα δοθεί η
ευκαιρία να φανεί για άλλη μία φορά ότι η κυ-
βερνητική πλειοψηφία είναι συμπαγής. Είναι
ευκαιρία να εμφανιστεί ο εξαφανισμένος Αλέ-
ξης Τσίπρας και να μας πει επιτέλους για τις
σακούλες με τα “μαύρα” που πήγαιναν στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ και για τα ποσοστά που μοίραζε στα κανά-
λια στο όνομα της ελευθεροτυπίας και της δια-
φάνειας. Επίσης, λόγω της προφανούς αδυνα-
μίας του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατεθεί με την κυ-
βέρνηση στο πεδίο της πολιτικής, η Κουμουν-
δούρου επιλέγει το γήπεδο της λάσπης», τονί-
ζουν χαρακτηριστικά.

Η γραμμή στους υπουργούς…
Οι κατευθύνσεις που, σύμφωνα με πληρο-

φορίες, έλαβαν οι υπουργοί της κυβέρνησης
από την πρώτη στιγμή που… έσκασε στο πολι-
τικό σκηνικό η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν σαφείς. Οι παρεμβάσεις τους, από το βή-
μα της Βουλής, θα έπρεπε να κινούνται προς
δύο καθαρές κατευθύνσεις: Πρώτη κατεύθυν-
ση, τι ακριβώς παρέλαβαν στα χαρτοφυλάκιά
τους τον Ιούλιο του 2019. Δεύτερη κατεύθυνση,
ποιες τομές, μέτρα και μεταρρυθμίσεις έχουν
προωθήσει ανά τομέα μέσα στη διάρκεια αυτής
της τετραετίας.

Σύγκριση. Αυτή είναι η λέξη-μπούσουλας
ολόκληρη τη διάρκεια αυτού του τριημέρου.
Σύγκριση πεπραγμένων, προκειμένου να έρ-
θουν ακόμα πιο εμφατικά στην πρώτη γραμμή

τα διλήμματα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης και επάνω στα οποία θα τοποθετηθούν οι
ψηφοφόροι… πίσω από το παραβάν. Σύγκριση
για όλα. Για την οικονομία, την απασχόληση, τη
διεθνή θέση της χώρας, την εξωτερική και
αμυντική πολιτική, το Μεταναστευτικό, το κρά-
τος δικαίου. «Θα φανεί έτσι γιατί ο κ. Τσίπρας,
εξαιτίας της αδυναμίας του να αντιπαρατεθεί
με την κυβέρνηση στο πεδίο της πολιτικής, στο
πεδίο της αληθινής ζωής, επιλέγει το “γήπεδο”
της λάσπης και της τοξικότητας», είναι το σήμα
που εκπέμπεται. Σύγκριση, μαζί με τις απαντή-
σεις που θα κληθεί, όπως σχολιάζουν, οι «γα-
λάζιοι» να δώσει στην Ολομέλεια σε σειρά κρί-
σιμων ερωτημάτων.

«Οι πολίτες διαπιστώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επι-
διώκει αυτή τη σύγκρουση γιατί δεν έχει προ-
τάσεις για το μέλλον της χώρας και γιατί ταυτό-
χρονα δεν μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν
της δικής του διακυβέρνησης. Επειδή δεν έχει
πραγματική πρώτη ύλη για να αντιπολιτευτεί
την κυβέρνηση στην πραγματική ζωή, στα με-
γάλα διακυβεύματα, φιλοτεχνεί επιμελώς μια
πλαστή εικόνα. Η ακατάσχετη υποσχεσιολο-
γία, η ατεκμηρίωτη σκανδαλολογία και η πα-

ρανοϊκή συνωμοσιολογία συνιστούν το παζλ
των προτάσεων, της τακτικής, του πολιτικού
λόγου του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς τις εκλο-
γές, αλλά και για την Ελλάδα της επόμενης
ημέρας», σημείωσε, από το βήμα της ενημέ-
ρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου.

…και τα διλήμματα των εκλογών
Όσον αφορά τα… καυτά διλήμματα των

επερχόμενων εκλογών, αυτά αναμένεται να
αποτελέσουν και σήμερα στην Ολομέλεια μία
από τις βασικές αιχμές του πρωθυπουργικού
λόγου. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το
θέτει, με σαφήνεια, σε όλες τις δημόσιες τοπο-
θετήσεις του. «Κάθε πολίτης ο οποίος θα προ-
σέλθει στην κάλπη στις εκλογές της άνοιξης θα
σκέφτεται τι θα είχε συμβεί αν κάποιος άλλος
ήταν στο τιμόνι της χώρας και έπρεπε να δια-
χειριστεί τις μεγάλες κρίσεις που μας έτυχαν
αυτά τα 3,5 χρόνια. Βλέπει, συνεπώς, καθαρά
και σκέφτεται συνετά, συγκρίνει και κρίνει. Γυ-
ρίζει την πλάτη στον διχασμό και στη μιζέρια
και είναι έτοιμοι οι πολίτες να απαντήσουν στο
δίλημμα το οποίο τελικά θέτει η ίδια η πραγμα-
τικότητα: θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πί-
σω; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα των επόμε-
νων εκλογών», επισημαίνει, σε ένα σταθερό
κάλεσμα προς την κοινωνία να δηλώσει «πα-
ρούσα» στην κάλπη, δίνοντας μια δεύτερη τε-
τραετία στη Νέα Δημοκρατία.
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Η στρατηγική του Μητσοτάκη για την πλήρη αποδόμηση 
του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ - «Θα τα πούμε όλα εκεί», 

το μήνυμα που εκπέμπουν τα «γαλάζια» στελέχη

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

«Πρόταση… απιστίας Τσίπρα 
προς τον ελληνικό λαό»
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Σ
φυροκόπημα στον ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο
για τα πεπραγμένα της διακυβέρνη-
σής του αλλά και για τη συμμετοχή
πρωτοκλασάτων βουλευτών του σε

υποθέσεις διαφθοράς που συγκλόνισαν την
κοινή γνώμη επεφύλαξε η συζήτηση στη Βου-
λή επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση. 

Φαίνεται ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση
«πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι», κα-
θώς από τιμητές βρέθηκαν απολογούμενοι τό-
σο για τις καταθέσεις Καλογρίτσα στο Ειδικό
Δικαστήριο σε βάρος του Νίκου Παππά όσο και
για τις αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Novartis με
αφορμή τη σύλληψη του προστατευόμενου
μάρτυρα «Σαράφη».

Ηχηρή απάντηση Χατζηδάκη 
Το πρόσωπο των ημερών, ο Κ. Χατζηδά-

κης, που κατά δημοσιεύματα είχε πέσει θύ-
μα του κοριού της ΕΥΠ, αποσυνέδεσε οποι-
αδήποτε παρακολούθησή του από τον πρω-
θυπουργό και την απέδωσε σε κατά φαντα-
σίαν πράκτορες. «Κάποιοι πράκτορες “000”
αποφάσισαν να επιδείξουν το αστυνομικό
τους δαιμόνιο σε εμένα και να εξαντλήσουν
τη φαντασία τους», είπε ο Κ. Χατζηδάκης,
κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με τις κινήσεις
του ενδιαφέρεται πρωτίστως να ρίξει την κυ-
βέρνηση. «Ο πρωθυπουργός όμως αντέδρα-
σε αμέσως. Στην περίπτωσή μου είναι ένας
πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε δεκαε-
τίες κοινή διαδρομή», είπε ο Κ. Χατζηδάκης. 

Αναφερόμενος στο κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, έθεσε το ερώτημα ποι-
ος είναι αυτός που επικρίνει και παριστάνει
τον εισαγγελέα. «Έχετε ακούσει για τα δύο
Ειδικά Δικαστήρια που αυτή την ώρα έχει το
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην πλάτη. Έχετε ακού-
σει για τον “Μάξιμο Σαράφη”. Έχετε ακούσει
για υποκλοπές που βεβαιωμένα σε κάποιες
περιπτώσεις γίνονταν εις βάρος των δικών
σας υπουργών επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα προσυπογρά-
φω, αλλά δεν θέλω να οξύνω περισσότερο το
κλίμα. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει το δι-
καίωμα από την αντιπολίτευση να ελέγξει
αυστηρά την κυβέρνηση. Ωστόσο, η τοξική
και εμπαθής αντιπολίτευση που ασκεί μονί-
μως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη περισσότερο
τους τελευταίους μήνες, ζημιώνει τη χώρα
και τις προοπτικές της», τόνισε.

Θεοδωρικάκος: «Δεν κάνετε στη ΝΔ
αντιπολίτευση, αλλά στην Ελλάδα»

«Μία ακόμη ήττα σάς περιμένει, άλλη μια
τετραετία στα έδρανα της αντιπολίτευσης», εί-
πε ο Τάκης Θεοδωρικάκος προς τους βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας προπαγαν-
διστική την κίνηση για πρόταση δυσπιστίας.
Σχολιάζοντας τις θέσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
γύρω από το θέμα της επέκτασης του φράχτη
στον Έβρο, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «ύστε-
ρα από το αμίμητο του κ. Τσίπρα, ότι “στη θά-
λασσα δεν υπάρχουν σύνορα”, τώρα το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι έτοιμο
να μας πει ότι και στον Έβρο δεν υπάρχουν
σύνορα». Και απευθυνόμενος προς την πτέ-
ρυγα του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Δεν κάνετε αντι-

πολίτευση στη ΝΔ, στην Ελλάδα κάνετε αντι-
πολίτευση και μάλιστα αντιπολίτευση επικίν-
δυνη, ολέθρια και υπονομευτική». Ο Τάκης
Θεοδωρικάκος απάντησε και στον βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, χωρίς πάντως να τον
κατονομάσει, λέγοντας ότι κάποιοι πρέπει να
είναι σε μεγάλη απόγνωση για να πετούν λά-
σπη στον ανεμιστήρα επιχειρώντας να ποινι-
κοποιήσουν μια κοινωνική σχέση και να κά-
νουν το άσπρο μαύρο. «Σε κανέναν δεν θα επι-
τρέψω να κηλιδώσει μια κρυστάλλινη πορεία
38 ετών για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικές
επιδιώξεις», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος με
αφορμή όσα ειπώθηκαν για τη σχέση του με
τον επιχειρηματία Καλογρίτσα όταν ήταν σύμ-
βουλος της GPO.

Πιερρακάκης: «Μπορεί να γυρίσει 
η λάσπη στον ανεμιστήρα»

«Για εμάς στη βάρδιά μας υπάρχει ευθύνη
και τα λάθη και οι αστοχίες μας μεταβολίζονται
σε μαθήματα», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. «Δεν
είμαστε η πρώτη αλάνθαστη κυβέρνηση της
αντιπολίτευσης, αλλά είμαστε μια κυβέρνηση
που μαθαίνει, βελτιώνεται, κινείται και παρά-
γει», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος είπε
ότι το δίλημμα είναι ποιος συνομιλεί με τις δυ-
νατότητες της χώρας και ποιος με τους φόβους
της. Ο υπουργός επεσήμανε ότι η συνωμοσιο-
λογία διαβρώνει τη δημοκρατία, η τοξικότητα
κατεδαφίζει τους θεσμούς και η υποκρισία
πλήττει την αξιοπιστία της πολιτικής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Πάνος Σκουρλέτης κατηγόρησε τον κ. Πιερ-
ρακάκη ότι «επικαλείται συνωμοσιολογίες
αποφεύγοντας να απαντήσει στα κρίσιμα ερω-
τήματα, στο επίκεντρο των οποίων είναι τα κα-
κόβουλα λογισμικά και οι παράνομες παρακο-
λουθήσεις».

«Θα απαντήσετε για τα στοιχεία της ΑΔΑΕ
που επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν παράνομες
παρακολουθήσεις; Θα απαντήσετε στα αμείλι-
κτα ερωτήματα που προκύπτουν ή θα συνεχί-
σετε την απαράδεκτη απαξιωτική σας συμπε-
ριφορά απέναντι στους θεσμούς και στις ανάγ-
κες του λαού», αντέτεινε ο κ. Σκουρλέτης.

«Δεν μιλώ τυχαία για συνωμοσιολογία, γιατί
είναι στα έργα σας με κάθε τρόπο. Φτάνει πια
με τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Προσοχή όμως
γιατί καμιά φορά γυρίζει ανάποδα ο ανεμιστή-
ρας τη λάσπη σε αυτόν που την εκτοξεύει»,
απάντησε ο κ. Πιερρακάκης.

Ανελέητο «γαλάζιο» σφυροκόπημα 

«Πυρ... ομαδόν» στη Βουλή από υπουργούς και βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα  

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ράπισμα στον Ράμμο και δικαίωση Τασούλα
Πλήρη κάλυψη στους χειρισμούς του προέδρου της Βουλής για τον

τρόπο που αντιμετώπισε το θέμα με την επιστολή του προέδρου της
ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου σε σχέση με τη σύγκληση της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας παρείχε το επιστημονικό συμβούλιο της Βου-
λής. Με γνωμοδότησή του έπειτα από αίτημα του προέδρου της Βου-
λής, το επιστημονικό συμβούλιο αναφέρει ότι δεν μπορούν εξωκοινο-
βουλευτικά πρόσωπα να εμφανίζονται αυτοκλήτως στην Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας, ότι δεν προβλέπεται υπόδειξη περί απόρρητης σύγκλησης της Επιτρο-
πής και πως «η επικοινωνία του προέδρου της Αρχής με τη Βουλή γίνεται αποκλειστικά μέσω
του προέδρου της». Επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής σε συνομιλία με δημοσιογράφους είπε
ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ από τον Αύγουστο και μετά έστελνε ενημερωτικές επιστολές στον
ίδιο για θέματα άρσεων απορρήτου, κάτι που παλαιότερα έκανε μόνο μία φορά τον χρόνο.



Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη εντυ-
πώσεων στην οποία έχει επιδο-
θεί εδώ και μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ εμ-
πλέκοντας μυστικές υπηρεσίες,

δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές προ-
κειμένου να εισπράξει μικροκομματικά
κέρδη στον δρόμο προς τις κάλπες. 

Η θεατρική κίνηση Τσίπρα με την προ-
σχεδιασμένη ενημέρωσή του από τον
Χρήστο Ράμμο μόλις κλείστηκε το ραντε-
βού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
η απόπειρα εμπλοκής της κυρίας Σακελ-
λαροπούλου μπορεί επικοινωνιακά να θε-
ωρούν στην Κουμουνδούρου ότι απέδω-
σαν, αλλά στην ουσία της υπόθεσης δεν
πρόσφεραν τίποτε.

Επίσης, ερωτήματα προκύπτουν από τη
συνεχή επίκληση από τον ΣΥΡΙΖΑ της δι-
καιοσύνης και της έρευνάς της για παρα-
κολουθήσεις με συνειδητή παραπλάνηση
της κοινής γνώμης, αφού βάζουν στο ίδιο
καλάθι τις νόμιμες επισυνδέσεις -με τη
βούλα της δικαστικής λειτουργού που
επιβλέπει τη διαδικασία- και τις παρακο-
λουθήσεις με παράνομο λογισμικό, για το
οποίο οι ελληνικές Αρχές έχουν ξεκαθα-
ρίσει εξαρχής ότι ούτε το προμηθεύτηκαν
ούτε, πολύ περισσότερο, το ελέγχουν.

Η «αποκάλυψη» των νόμιμων επισυν-
δέσεων από τον Αλέξη Τσίπρα τι προσφέ-
ρει άραγε; Σε ποια άλλη χώρα οι νόμιμες
επισυνδέσεις για λόγους εθνικής ασφα-
λείας κρεμιούνται στα μανταλάκια προς
άγραν ψήφων και εντυπώσεων; Υπάρχει
προηγούμενο αντίστοιχης πολιτικής
ανευθυνότητας από αρχηγό πολιτικού
κόμματος; Και σε τελική ανάλυση, η έρευ-
να της δικαιοσύνης τι μπορεί να προσφέ-
ρει όταν κανείς δεν αμφισβητεί ότι για τις
επισυνδέσεις της ΕΥΠ τηρήθηκαν όλες οι
προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας του
νομικού πλαισίου που ισχύει;

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι, πρώτον, η δια-
δικασία τηρήθηκε κατά γράμμα και, δεύτε-
ρον, ότι δεν υπάρχουν «απαγορεύσεις» στην
παρακολούθηση προσώπων λόγω του
αξιώματος που κατέχουν, από τη στιγμή που
υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας που
αναλύονται στο σκεπτικό για να δοθεί το
«πράσινο φως» για την επισύνδεση.

Επικίνδυνη παγκόσμια πρωτοτυπία
Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να προ-

σπαθεί να κάνει «θόρυβο» με το θέμα των
παρακολουθήσεων, με αποκορύφωμα την
κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της

κυβέρνησης. Αρωγός στην προσπάθεια
του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει εντυ-
πώσεις και να εκμεταλλευτεί πολιτικά το
ζήτημα είναι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρή-
στος Ράμμος.

Το περιεχόμενο του φακέλου που έδω-
σε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Ράμμος δημο-
σιοποιήθηκε, σε μια παγκόσμια -αλλά
απολύτως επικίνδυνη- πρωτοτυπία. Σε
καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν γνωστο-

ποιούνται οι νόμιμες επισυνδέσεις και δεν
δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των όποιων
παρακολουθήσεων. Η δημοσιοποίηση
από πλευράς του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης έγινε με απόλυτη ευ-
θύνη του κ. Ράμμου και συνιστά μια πρω-
τοφανή θεσμική εκτροπή.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα δεν εί-
ναι μόνο ο ανοικτός δίαυλος Ράμμου - Τσί-
πρα και η μετατροπή της ΑΔΑΕ σε «εργα-

λείο» μικροπολιτικής για τον ΣΥΡΙΖΑ,
όπως έχει αναφέρει και σε πρόσφατη ανα-
κοίνωσή της η κυβέρνηση. Βασικό ζήτημα
προκύπτει με τις μυστικές υπηρεσίες της
χώρας, οι οποίες επί της ουσίας γίνονται
«φύλλο και φτερό» με απόλυτη ευθύνη
του προέδρου της ΑΔΑΕ και του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως
εξάλλου σημειώνει σε ανακοίνωσή της η
ΝΔ, αποκαλύπτονται «υπόγειες διαδρο-
μές», καθώς επίσης «και το πώς ο κ. Τσί-
πρας αποφάσισε να μετατρέψει μια ανε-
ξάρτητη αρχή σε προεκλογικό του ορμη-
τήριο». Είναι αδιανόητο, ειδικότερα σε μια
περίοδο κατά την οποία η τουρκική προ-
κλητικότητα είναι στο έπακρο και αναμέ-
νεται να φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, να
εκθέτουν θεσμικοί και πολιτικοί παράγον-
τες της χώρας τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Συνιστά λοιπόν πολύ επικίνδυνη θεσμι-
κή εκτροπή η... παγκόσμια πρωτοτυπία
της δημοσίευσης στοιχείων νόμιμων επι-
συνδέσεων και μάλιστα από το βήμα της
Βουλής, με μοναδικό και απώτερο σκοπό
την αποκόμιση πολιτικού κέρδους. Οι
υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, όπως η
ΕΥΠ, δεν θα έπρεπε να γίνονται έρμαιο της
μικροπολιτικής επιδίωξης κανενός. Είτε
αυτός είναι αρχηγός κόμματος είτε πρό-
εδρος ανεξάρτητης αρχής.
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ΣΥΡΙΖΑ: Μάχη εντυπώσεων
και επικίνδυνες ακροβασίες

Σε ποια άλλη χώρα οι νόμιμες επισυνδέσεις 
για λόγους εθνικής ασφαλείας κρεμιούνται 

στα «μανταλάκια» προς άγραν ψήφων; 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Μ
πορεί τα φώτα να είναι στραμμένα στο Κοινο-
βούλιο από το απόγευμα της Τετάρτης, ωστό-
σο, στα επιτελεία των κομμάτων και των ανα-
λυτών εξακολουθούν να επεξεργάζονται τα

σενάρια των επερχόμενων εκλογών. Με την όξυνση του
πολιτικού κλίματος να χτυπά πλέον «κόκκινο» και την πό-
λωση να κυριαρχεί, στο κυβερνητικό στρατόπεδο βάζουν
στο μικροσκόπιο όλα τα δεδομένα και τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της

δημοσιότητας, αλλά και όλους τους πιθα-
νούς συσχετισμούς δυνάμεων που μπορεί
να καταγράψει τόσο η πρώτη κάλπη της
απλής αναλογικής όσο και η δεύτερη κάλ-
πη της ενισχυμένης αναλογικής.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και λένε πάν-
τα την αλήθεια. Στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
δηλώνει το 39% πως επιλέγει να δώσει «μια
δεύτερη ευκαιρία να κυβερνήσει ξανά»,

έναντι του 32% που φαίνεται να προτιμά τον κ. Τσίπρα,
σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό
του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ δίνει στη Νέα Δημοκρα-
τία προβάδισμα 7,5 ποσοστιαίων μονάδων στην αναγω-
γή της πρόθεσης ψήφου επί των εγκύρων έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας στην κυβερνητική παράταξη ένα πο-
σοστό της τάξης του 33,5% έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11%, το ΚΚΕ με 6%, η Ελλη-
νική Λύση με 4% και το ΜέΡΑ25 με 2,5%. 

Στο κρίσιμο για τη διαμόρφωση του εκλογικού
αποτελέσματος, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμή-
σεις, ζήτημα της προσέλκυσης του χώρου των κεν-
τρώων εκλογέων, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να
υπερέχει των προέδρων τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και
του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «ποιος από
τους πολιτικούς αρχηγούς εκφράζει καλύτερα τον
κεντρώο χώρο;», το 29% των ερωτηθέντων αναφέρει
τον κ. Μητσοτάκη, το 22% τον κ. Τσίπρα και το 16% τον κ.
Ανδρουλάκη.

Σενάρια συγκυβέρνησης 
Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Pulse επιχειρεί την προβο-

λή των σεναρίων για την επόμενη ημέρα της κάλπης, μετά
τις εκλογές με απλή αναλογική. Καταλύτης για τα σενάρια
αυτά, κατ’ αρχάς, ο αριθμός των κομμάτων που θα εξα-
σφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή. Με δε-
δομένο της απλής αναλογικής ότι δεν υπάρχουν έδρες
μπόνους, οι έδρες διανέμονται αναλογικά με τη δύναμη
των κομμάτων αυτών.

Σενάριο πρώτο, αν στη Βουλή εισέλθουν πέντε κόμματα,
με βάση τα παραπάνω ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία εξα-

σφαλίζει 125 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 97, το ΠΑΣΟΚ 41, το ΚΚΕ 22
και η Ελληνική Λύση 15. Επομένως, για να σχηματιστεί κυ-
βέρνηση συνεργασίας, θα πρέπει να συνεργαστούν είτε η
Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνοντας 166
έδρες, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, συγκεντρώ-
νοντας 160 έδρες, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και την Ελ-
ληνική Λύση, συγκεντρώνοντας 153 έδρες, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ
με το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση, συγκεν-
τρώνοντας 175 έδρες. Από τις μετεκλογικές αυτές «εξι-
σώσεις» πρέπει, ωστόσο, να αποκλειστεί το Κομμουνι-
στικό Κόμμα, που έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται
να συμμετάσχει σε μια «μούφα προοδευτική κυβέρνη-
ση», όπως έχει πει. Στα… χαρτιά θα μπορούσε να μιλήσει
κανείς για έναν «μεγάλο συνασπισμό» Νέας Δημοκρα-
τίας και ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης έχει αποκλειστεί και από τις
δύο πλευρές, ωστόσο -θεωρητικά- θα μπορούσαν να

εξασφαλίσουν 222 έδρες.

Πιθανότητα ατέρμονης
«εσωτερικής διαπραγμάτευσης»

Σενάριο δεύτερο, αν στη Βουλή εισέλθουν έξι κόμ-
ματα, δηλαδή, και το ΜέΡΑ25 διατηρήσει τη θέση του και
στο επόμενο Κοινοβούλιο, με βάση τα ίδια ποσοστά την
απόλυτη πλειοψηφία θα μπορούσε εκτός από τα παραπά-
νω σχήματα -στα οποία, ωστόσο, ο αριθμός των εδρών θα
άλλαζε- να υπάρχει και το σενάριο σχηματισμού κυβέρ-
νησης με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση και
το ΜέΡΑ25, συγκεντρώνοντας 158 έδρες.

Σενάριο τρίτο, να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη
Βουλή 7 κόμματα. Τότε, με το σενάριο να προβλέπει τα
συγκεκριμένα ποσοστά, τα δεδομένα θα άλλαζαν σημαν-
τικά, καθώς ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση δεν θα
εξασφάλιζαν την απόλυτη πλειοψηφία και θα χρειαζόταν
η προσθήκη και ενός ακόμη κόμματος.

Τα «μαθηματικά» της πρώτης Κυριακής με απλή ανα-
λογική έρχονται να επιβεβαιώσουν το επιχείρημα που η
κυβέρνηση διατυπώνει, ότι, δηλαδή, ακόμη και αν προ-
κύψει κυβέρνηση συνεργασίας, τότε οι συμπράξεις που
θα απαιτηθούν θα οδηγούν σε μια ατέρμονη «εσωτερική
διαπραγμάτευση», δεδομένου ότι θα πρόκειται για ετε-
ρόκλητες δυνάμεις, χωρίς ουσιαστικά κοινό παρονομα-
στή, παρά μόνο την εξουσία.
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Ποια σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας
θέλουν οι πολίτες και πόσες έδρες 

θα βγάλουν οι κάλπες

Η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί
με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, δημι-
ουργεί ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Βάσει
των ποσοστών που δίνει στα κόμματα η Pulse, με 5
κόμματα εντός Βουλής και με τα κόμματα που μένουν
εκτός να συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξεως του
11,5%, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει οριακή αυτο-
δυναμία με 151 έδρες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξασφαλίζει 82 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 35, το ΚΚΕ
19 και η Ελληνική Λύση 13. Με την είσοδο και έκτου κόμ-
ματος, όμως, του ΜέΡΑ25, και τα κόμματα που μένουν
εκτός να καταγράφουν ένα ποσοστό 8,5%, τότε η αυτοδυ-
ναμία χάνεται για τη Νέα Δημοκρατία, που εξασφαλίζει
148 έδρες και ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 60, το ΠΑΣΟΚ με
34, το ΚΚΕ με 18, η Ελληνική Λύση με 12 και το ΜέΡΑ25
με 8. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιλογές είναι είτε ο

σχηματισμός κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑ-
ΣΟΚ, που θα συγκέντρωναν 182 έδρες, είτε όλων των
υπολοίπων κομμάτων, που θα έφταναν οριακά τις 152
έδρες, είτε ένας συνασπισμός των δύο πρώτων, που θα
έφτανε τις 228 έδρες. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο,
θα έπεφτε εκ νέου στο τραπέζι ένα σενάριο το οποίο έως
τώρα «ξορκίζουν» άπαντες: εκείνο μιας τρίτης εκλογι-
κής αναμέτρησης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Συντριπτική υπεροχή 
Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα

Η δεύτερη Κυριακή βγάζει περίπου 20 έδρες επιπλέον για το πρώτο κόμμα

του Δημήτρη
Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com



ΕΕξήρε 
την ελληνική
οικονομία ο ESM
Στις έντεκα αναβαθμίσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας που έγιναν την
τελευταία τριετία αλλά και ευρύτε-
ρα στα σημαντικά επιτεύγματα της
ελληνικής οι-
κονομίας
αναφέρθηκε
ο υπουργός
Οικονομικών
Χρήστος Σταϊ-
κούρας κατά
τη συνάντησή
του με τον
εκτελεστικό
διευθυντή του
Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)
Πιερ Γκραμένια, τονίζοντας ότι
πλέον η Ελλάδα είναι ένα σκαλοπά-
τι πριν από την απόκτηση επενδυτι-
κής βαθμίδας. Όπως καταλαβαίνε-
τε, τα θερμά λόγια Γκραμένια έρ-
χονται την κατάλληλη στιγμή σε μια
εποχή που η κυβέρνηση θέλει να
επενδύσει εκλογικά στην οικονο-
μία επί Μητσοτάκη…

H σέλφι και το εγγύς μέλλον
Συνέλευση έκανε το Ινστιτούτο για την Ενέργεια

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΙΕΝΕ), όπου είχαν
την ευκαιρία να βρεθούν, να τα πουν η γενική
γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Υλών Αλε-
ξάνδρα Σδούκου και ο πρώην υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης. Όπως
έμαθα, έβγαλαν και σέλφι. Πάντως, κυβερνητικός
κληθείς να σχολιάσει τη φωτογραφία μού έλεγε
ότι ίσως βλέπουμε μια εικόνα από το μέλλον… 

Θερμά λόγια Άδωνι και Καρανίκα στην Κόρινθο
Στα εγκαίνια της μονάδας της Τikun Olam στην Κόρινθο, της εταιρείας που εξει-

δικεύεται στη φαρμακευτική κάνναβη, πήγε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνις Γεωργιάδης. Φανερά βραχνιασμένος από το προχθεσινό ξεφώνημα
που έκανε στον Παύλο Πολάκη (τον Ρανταπλάν) του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστησε όσους
βοήθησαν σε αυτή την επένδυση, κυρίως τους συνεργάτες του στο υπουργείο και
την κυβέρνηση. Ωστόσο, επεφύλαξε θερμά λόγια και για τον Νίκο Καρανίκα -
πρώην σύμβουλο Τσίπρα- που βρέθηκε εκεί. Να θυμίσουμε ότι η καλλιέργεια
φαρμακευτικής κάνναβης ήταν δικό του όραμα. Ο Καρανίκας ήταν ιδιαίτερα θερ-
μός απέναντι στον Άδωνι. Μάλιστα, είπε ότι είναι παρεξηγημένος υπουργός. 
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Δ
ριμεία κριτική
στον ΣΥΡΙΖΑ
άσκησε από το

βήμα της Βουλής ο
υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος, με τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μέ-
νουν αποσβολωμένοι και
να μην απαντούν: «Στελέ-
χη της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης στις τηλεο-
ράσεις κατήγγειλαν ότι ο
φράχτης στον Έβρο,
άκουσον άκουσον, παρα-
βιάζει το διεθνές δίκαιο.
Πέρα από το αμίμητο “στη
θάλασσα δεν υπάρχουν
σύνορα”, που ανέφερε ο
τότε πρωθυπουργός του
ΣΥΡΙΖΑ, τώρα φαίνεται
ότι η αξιωματική αντιπο-
λίτευση είναι έτοιμη να μας πει ότι και στον Έβρο δεν υπάρχουν σύνορα.
Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, είναι αντιπολίτευση
στην Ελλάδα και μάλιστα αντιπολίτευση επικίνδυνη, ολέθρια»!

Τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον δύσκολο θα ήταν να απαντήσουν στα
όσα τους καταλόγισε ο κ. Θεοδωρικάκος, καθώς αποκαλύπτεται μέρα με
τη μέρα η στενή σχέση στελεχών της Κουμουνδούρου με κάποιες ΜΚΟ
που παίζουν ύποπτο ρόλο στο Μεταναστευτικό και φαίνεται πως αύξαναν
τα έσοδά τους κάθε φορά που «έσωζαν» κάποιον παράνομο μετανάστη.
Οπότε προφανώς τα συμφέροντα κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σχετίζον-
ται αντιστρόφως ανάλογα με τη φύλαξη των συνόρων.

Με το ζόρι 100 άτομα
Ότι δεν έχουν ρεύμα το ξέραμε. Ο λόγος για τα μεγαλοστελέχη του Νοτίου
Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ που μαζεύτηκαν όλα μαζί για να κόψουν την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα στον Τοπική του ΣΥΡΙΖΑ στην Καισαριανή. Μιλάμε για μια
«αριστερή» περιοχή… Είδαμε τη Θεανώ Φωτίου, τη Ραλλία Χρηστίδου,  τον
Ιωάννη Μπαλάφα, τον Γιάννη Μουζάλα και φυσικά τον τιμώμενο των ημε-
ρών Νίκο Παππά μαζί με τον πατέρα του Στέλιο. Ε λοιπόν, όπως φαίνεται
στις φωτογραφίες, δεν μάζεψαν ούτε 100 άτομα στην προνομιακή τους πε-
ριοχή. Κατά τ’ άλλα, «το καθεστώς θα πέσει σύντομα». 

Ο Τάκης τους ξεσκέπασε
και δεν είπαν κουβέντα

Γιορτή Σαμαρικών στου Βλάσση
Στο ξενοδοχείο Royal Olympic μαζεύτηκαν γύρω στα

2.000 άτομα, κυρίως από την Αρκαδία, για να τιμήσουν τον
βουλευτή Κώστα Βλάσση. Είδαμε πολλούς Σαμαρικούς,
αλλά όχι τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν να πάει, αλλά,
όπως μάθαμε, περνάει μια γρίπη και έκατσε σπίτι. Είδαμε
τον Παναγιώτη Πικραμμένο, τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Γιάν-
νη Βρούτση, τον Μίλτο Χρυσομάλλη, τη Σοφία Βούλτεψη,
τον Γιώργο Κουμουτσάκο, τον Γιώργο Κώτσηρα, τον Χα-
ράλαμπο Αθανασίου, ενώ εκεί βρέθηκαν ο μητροπολίτης
Μεσσηνίας Χρυσόστομος αλλά και οι επιχειρηματίες
Μαρτίνος και Δέμμος. 

Και άλλη πίτα 
στο Γκολφ Γλυφάδας

Είχαμε και άλλη πρωτοχρονιάτικη πίτα που κόπηκε στο
Γκολφ της Γλυφάδας από υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ στα
Νότια. Μετά τους Δένδια και Θεοδωρικάκο, σειρά είχε ο Χά-

ρης Θεοχάρης. Εντάξει, δεν είχε τον ίδιο κόσμο
που συγκέντρωσαν οι προηγούμενοι. Δεν θα
μπορούσε κιόλας. Αλλά όπως έμαθα πήγαν
δήμαρχοι, όπως ο Γιώργος Παπανικολάου
της Γλυφάδας, ο Γιάννης Κωνσταντάτος του

Ελληνικού, ο Γιάννης Φωστηρόπουλος του
Παλαιού Φαλήρου, η βουλευτής Νόνη Δούνια, ο

πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κώστας Δέρβος και κάπου
πήρε το μάτι μου και την πρώην Ολυμπιονίκη Φανή Χαλκιά,
η οποία είναι φίλη του Χάρη. 



ΑΑΔΑΕ και ΣΥΡΙΖΑ τέμνονται; 
Βρε τι μαθαίνουμε; Νέα παραδοχή από την Παπανικολάου της
ΑΔΑΕ: «Υπήρξα συνεργάτις του κ. Αποστολίδη, πρώην διοικητή
της ΕΥΠ»… Σε συνέχεια της δήλωσής της ότι
θήτευσε στο γραφείο του πρώην υπουρ-
γού Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά, το
τακτικό μέλος της ΑΔΑΕ επιβεβαί-
ωσε πως υπήρξε στενή συνεργάτι-
δα του τότε διοικητή στην ΕΥΠ, πρέ-
σβη Παύλου Αποστολίδη (1999-
2004), μιλώντας στην τηλεόραση της
ΕΡΤ1. «Πράγματι υπήρξα νομική σύμ-
βουλος, αποσπασμένη από τον Συνήγορο
του Πολίτη, στο γραφείο του υπουργού Πολιτισμού Αρ. Μπαλτά,
ο οποίος παραμένει προσωπικός και αγαπημένος μου φίλος»,
είπε και συμπλήρωσε πως υπήρξε «συνεργάτις σημαντικών
ανθρώπων. Έχω υπάρξει κι άλλα πράγματα στη ζωή μου όμως
και νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα και το δικαίωμα να αυτοπροσ-
διορίζομαι…». 

Η
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και βουλευτής του Μέ-
ΡΑ25 Σοφία Σακοράφα «καθάρισε» από τη
θέση του γ’ αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ τον Πα-

ναγιώτη Μελαχρινό. Η πρόταση της κ. Σακοράφα έγινε
δεκτή στη διάρκεια του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ και στη θέση του
κ. Μελαχρινού ορίστηκε ο Γιάννης Θεμελίδης.

Η Σοφία Σακοράφα, λοιπόν, καθαίρεσε τον Πανα-
γιώτη Μελαχρινό, ο οποίος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
και πολιτικός φίλος του πρώην υπουργού Νίκου Παπ-
πά. Μάλιστα, η πρότασή της πέρασε με μεγάλη πλει-
οψηφία και χωρίς ψήφους κατά. Στην πρόταση ψήφι-
σαν 14 υπέρ, 3 λευκά και 2 αποχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρα-
σε αμέσως και κατηγόρησε τη Σακοράφα για «αντιδε-
οντολογική και απαράδεκτη πρακτική» και για «πρό-
σκαιρη ετερογενή συμμαχία προκειμένου να διασωθεί
πολιτικά η ίδια». Από την πλευρά της, η πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ επιχειρώντας να μη δώσει πολιτική διάσταση
στην κίνηση της είπε: «Είμαστε αποφασισμένοι να μην
επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατρέψει την ομοσπον-
δία σε πεδίο άσκησης μικροκομματικών σκοπιμοτή-
των». Πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η κίνηση της
Σακοράφα έριξε κάθε «επικοινωνία» για συνεργασία
με τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εθνικών εκλογών, αλλά στην
ίδια μπορεί να ανοίξει μια νέα πολιτική πόρτα…
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Στην Κουμουνδούρου έχουν εδώ και μήνες στα-
ματήσει να αμφισβητούν κεντρικά τα ευρήματα
των δημοσκοπήσεων και βρίσκουν «αποκούμπι»
σε «υποκαταγραφές» και
«ποιοτικά χαρακτηριστικά»
που ψάχνουν να βρουν σαν
βελόνα στα άχυρα. Όλοι;
Όχι βέβαια όλοι. Ένα μικρό
γραφικό γαλατικό χωριό,
που λέγεται Παύλος Πολά-
κης, συνεχίζει να αντιστέ-
κεται στην κεντρική γραμ-
μή και να υποστηρίζει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν 7 μονάδες μπροστά από τη
Νέα Δημοκρατία. Και φαίνεται, μάλιστα, ότι η συγ-
κεκριμένη γραμμή περνάει σε κάποιους βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ (δευτερότριτους) που μιλούσαν
στην πρόταση μομφής για «πληρωμένες» και
«στημένες» δημοσκοπήσεις. Αν πράγματι οι συγ-
κεκριμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι οι δημοσκο-
πήσεις που τους δείχνουν από 6 μέχρι 10 μονάδες
πίσω είναι «πληρωμένες», θα έχει ενδιαφέρον να
μάθουμε τι θα πουν και για το αποτέλεσμα. 

«Το βγάλατε 
το ρεπορτάζ σας;»

Το γερμανικό «Stern»
κατά Ερντογάν 

Περνάει η πολακική γραμμή

Σας έχω κι ένα καυτό παραπολιτικό… Η κό-
ρη ενός παλαιού πρώην υπουργού της ΝΔ
ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις
να κατέλθει υποψήφια με το
κόμμα του Κυριάκου Βελό-
πουλου, την Ελληνική Λύ-
ση… Αίφνης, μαθαίνω ότι
κάτι στράβωσε και τελικώς
η «συνεργασία» διεκόπη…
Τι συνέβη; Φοβήθηκε όπως
έμαθα ο Κυριάκος ότι μπορεί η
συγκεκριμένη θυγατέρα να εκλε-
γεί με το κόμμα του και μετά να μεταπηδή-
σει στη ΝΔ! Τι να σας πω… ο Βελόπουλος
φοβάται και τη σκιά του προφανώς… 

Ο Βελόπουλος και η κόρη
πρώην «γαλάζιου» υπουργού 

Το τραμπικό αφήγημα 
για το αδιάβλητο των εκλογών
Αρχίζουν να χτίζουν το τραμπικό αφήγημα της ήττας
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση επί της πρότα-
σης μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσαν
στη Βουλή. Ο ένας μετά τον άλλον, υπαινίσσονται ότι
με την υπόθεση των παρακολουθήσεων μπαίνει θέμα
«αδιάβλητου των εκλογών». «Μην παίζετε με τη δια-
φάνεια των εκλογών», είπε ο Χριστόφορος Βερναρ-
δάκης. «Θέλετε να πάτε σε εκλογές ανεξέλεγκτοι»,
προσέθεσε η… Ραλλία Χρηστίδου. Είναι αυτά προάγ-
γελος αμφισβήτησης του -σχεδόν δεδομένου- απο-
τελέσματος των εκλογών; Ή πρόκειται απλώς για
βερμπαλισμούς αντιπολιτευόμενων βουλευτών που
θέλουν να φανούν τσιπρικότεροι του Τσίπρα; Όποια
από τις δύο και αν είναι η απάντηση, τέτοιες τοποθε-
τήσεις είναι επικίνδυνες.
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Πολλά ήταν τα… πηγαδάκια που σχηματίστηκαν
γύρω από τον πρωθυπουργό στη χθεσινή δεξίωση
της Προέδρου της Δημοκρατίας για το διπλωματι-
κό σώμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με
πολλούς πρεσβευτές, φωτογραφήθηκε με ακόμα
περισσότερους, ενώ πρέπει να ξεχωρίσουμε και
την εγκάρδια συζήτηση που είχε για λίγα λεπτά με
τον Τζορτζ Τσούνη. Φεύγοντας, μάλιστα, για να
επιστρέψει στο γραφείο του, δεν παρέλειψε να
αστειευτεί και με τους δημοσιογράφους. «Το βγά-
λατε το ρεπορτάζ σας;», ρώτησε και αναχώρησε
με χαμόγελο.

Ρυθμοί σπριντ
Μιας και ο λόγος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η
προετοιμασία για τη σημερινή του ομιλία στην Ολο-
μέλεια συνεχίζεται με ρυθμούς σπριντ. Παρά το γε-
γονός ότι η περιοδεία του στην Κρήτη ήταν αρχικά
διήμερη, ο πρωθυπουργός επέστρεψε αργά το βρά-
δυ της Τετάρτης στην Αθήνα και πρωί πρωί χθες
βρέθηκε στην Ηρώδου Αττικού 19, ξεκινώντας τις
συσκέψεις με τους στενούς συνεργάτες του.

Μετά τον «Economist» και το «Stern» αναφέρεται
στον Τούρκο πρόεδρο με σκληρούς χαρακτηρι-
σμούς. Στο σχετικά άρθρο του γερμανικού περιο-
δικού αναφέρεται χαρακτηριστικά πως ο «Ερντο-
γάν, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία,

έχει γίνει “εμπρηστής”
τόσο στο εσωτερικό της
Τουρκίας όσο και στο
εξωτερικό», προτάσσον-
τας τη στάση του στις πε-
ριπτώσεις της Σουηδίας
και της Φινλανδίας ανα-
φορικά με την ένταξή

τους στο ΝΑΤΟ, στη Συρία και στη Λιβύη, ενώ ειδι-
κή αναφορά γίνεται και στην επιθετική του ρητορι-
κή απέναντι στην Ελλάδα, τονίζοντας πως «απειλεί
μια σύμμαχο χώρα με πυραύλους, ακόμα και πως
θα πλήξει με Tayfun την Αθήνα».

Η Σακοράφα 
«έφαγε» τον κολλητό
του Παππά
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ια συνωμοσιολογία κατηγόρη-
σε τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης, απαντώντας

στις καταγγελίες του Γιάννη Ραγκούση
για μόλυνση κινητού πολίτη με το Preda-
tor μέσω SMS για τον εμβολιασμό κατά
του κορονοϊού. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτε-
ρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι πολίτης που ανέ-
μενε SMS για τον εμβολιασμό του δέχθη-
κε μήνυμα με παραποιημένη τη διεύθυν-
ση emvolio.gov.gr, το οποίο και παγίδεψε
το κινητό του μέσω Predator.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε
στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: «Συνωμοσιολογία. Είναι αναγνωρισμένο το σύστημα εμβολιασμού.
Κρατάει πρακτικά για τα πάντα. Τα μηνύματα αυτά μπορεί κάποιος να τα παραποι-
ήσει. Υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι να τα αποκτήσει αυτά, μπορεί μέσω υφαρπα-
γής στοιχείων του χρήστη. Σαράντα χιλιάδες φαρμακοποιοί, γιατροί και ΚΕΠ έχουν
πρόσβαση στο gov.gr. Είναι οι άνθρωποι του gov.gr του Predator; Ένα καλό πράγμα
κάναμε. Πάμε να πετάξουμε λάσπη επειδή έχουμε εκλογές;».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Ραγκούσης, λέγοντας: «Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμα-
στε. Σαφέστατη υπόνοια ενοχής. Είπα εγώ ότι οι άνθρωποι του gov.gr είναι του Pre-
dator; Δεν είπα ότι ήρθε από το emvolio.gr. Αποδέχεστε το ενδεχόμενο να έχει πάει
το SMS στον πολίτη αλλά να φταίει γιατρός».

Για να ανταπαντήσει ο κ. Πιερρακάκης: «Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τρόποι
να συμβεί αυτό. Αστείο να λέτε ότι φταίει το κράτος. Πάει πολύ».

«Πρασίνισε» τον Δήμο Αχαρνών
η Βάσια Αναστασίου

Τις ένδοξες μέρες του παρελθόντος του ΠΑ-
ΣΟΚ θύμισε η ανοιχτή συγκέντρωση της Βάσιας
Αναστασίου το βράδυ της Τετάρτης. Στην πλατεία
του Αγίου Βλάσση στο Μενίδι όπου πραγματο-
ποίησε ανοιχτή συγκέντρωση δεν έπεφτε καρφί-
τσα. Η νεαρή δικηγόρος που διακρίνεται για τη

μαχητικότητά της πραγματο-
ποίησε την πρώτη πολιτι-

κή της ομιλία κατά τα
εγκαίνια του πολιτι-
κού της γραφείου στο
Μενίδι, «ανοίγοντας»

στην ουσία την προ-
εκλογική της εκστρα-

τεία ως υποψήφια βουλευ-
τής του Κινήματος στην Περιφέ-

ρεια Ανατολικής Αττικής. «Μπαίνω μπροστά σε
αυτή τη μάχη και είμαι βέβαιη ότι το ΠΑΣΟΚ θα
κάνει τη μεγάλη ανατροπή στην Ανατολική Αττική
και δεν θα εκλέξει απλώς βουλευτή, αλλά… βου-
λευτές», είπε δίνοντας το απαραίτητο «κλικ» αι-
σιοδοξίας. Δυναμικό «παρών» έδωσαν και κομ-
ματικά στελέχη όπως ο πρώην γραμματέας του
κόμματος και συνυποψήφιός της Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης, το μέλος της ΚΕ Παναγιώτης Βλά-
χος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ενώ χαιρετισμούς έστειλαν τα ιστορικά στελέχη
του Κινήματος Κώστας Λαλιώτης και Δημήτρης
Ρέππας, οι βουλευτές Ανδρέας Λοβέρδος και
Νάντια Γιαννακοπούλου, καθώς και ο Γιάννης
Σγουρός. Μάλιστα, την ομιλία της προλόγισε ο
πρώην υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος. 

Καραγιάννης: «Δεν θα μπολιάσουμε  με το δηλητήριο
του διχασμού  τους πολίτες»
Στο μεγάλο πρόγραμμα έργων ύψους 3,6 δισ. που υλοποιούνται στην Κρήτη ανα-
φέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, σε συ-
νέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Creta TV, ενώ σχολιάζοντας τις πολιτικές
εξελίξεις ξεκαθάρισε ότι «εμείς θέλουμε να κριθούμε από το έργο μας, δεν πρό-
κειται να μπολιάσουμε με το δηλητήριο του διχασμού τους πολίτες».
«Η διαφορά μας είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πολιτική και τη δια-
κυβέρνηση του τόπου. Υπάρχουν εκείνοι που επενδύουν στις μεγάλες δόσεις
τοξικότητας και διχασμού και εκείνοι που την αντιλαμβάνονται ως έργο. Η κυ-
βέρνησή μας κρίνεται από το έργο της, εμείς κάνουμε πράξεις τις δεσμεύσεις
μας και αυτή είναι η διαφορά μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγιάννης. 

Ασθενής, εδώ και τρεις ημέρες, είναι
σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο
οποίος έχει ήδη αναβάλει προγραμματι-
σμένες υποχρεώσεις του. Οι ίδιες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο
είναι να μην παραστεί στην ονομαστική
ψηφοφορία που θα διεξαχθεί απόψε
στη Βουλή, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα
ούτε επιστολικής ψήφου, καθώς δεν
βρίσκεται στο εξωτερικό.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

LOCK
Τις μεγαλύτερες κακίες για τον Ανδρου-
λάκη τις λένε οι Πασόκοι να ξέρετε. Με
αφορμή τη μητέρα των μαχών σήμερα
στη Βουλή όπου θα κονταροχτυπηθούν
Μητσοτάκης και Τσίπρας, κάποιοι σύν-
τροφοι από τη Χαριλάου Τρικούπη μου
έλεγαν ότι ο Νίκος θα τους βλέπει από το
VAR! «Εξωφυλαρούχας» ο Νίκος…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επίσημη επιστολή της γενικής γραμματέως Ίλ-
ζε Γιόχανσον, επιβεβαίωσε ότι ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπου-
λος ουδέποτε συνομίλησε ή άσκησε επιρροή σε μέλη της επιτροπής ή άλ-
λων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με τον
οργανισμό Fight Impunity. Η Ίλζε Γιόχανσον τόνισε στην επιστολή της ότι η
συμμετοχή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην τιμητική επιτροπή του Fight
Impunity έγινε κατά απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους που έθεσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της συμμετοχής του. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία, αποφασί-
ζει ότι δεν απαιτείται καμία επιπλέον διερεύνηση.

Άδωνις - Πολάκης 1-0    
Ο Άδωνις Γεωργιάδης αγορεύει από το βήμα

της Βουλής: «Διάβαζα ένα κόμικ, τον Λούκι Λουκ.
Σε αυτό υπήρχε ένας σκύλος -ομοιάζει κάπως-
που τον έλεγαν Ρανταπλάν. Το χαρακτηριστικό του
ήταν ότι όταν του πατούσες το πόδι στο πρώτο κα-
ρέ, αυτός αντιδρούσε μετά από 30 καρέ. Από σή-
μερα ο μεγάλος λεβέντης των Σφακιών ας ονομά-
ζεται Ρανταπλάν. Καταθέτω δημοσίευμα που κα-
ταγράφει τους διαλόγους της προανακριτικής για
τον Παππά. Σε αυτό ο Καλογρίτσας καταγράφεται
να λέει προς τον κ. Πολάκη: “Είσαι βουλευτής με
τα δικά μου λεφτά”. Μέσα είναι όλος ο διάλογος
όπως καταγράφηκε από τα πρακτικά της Βουλής.
Ρωτώ: Μήνυση στον Καλογρίτσα που σου είπε
“βγάλε τον σκασμό, γιατί είσαι βουλευτής με τα
λεφτά μου”, του έκανες, Πολάκη; Και έρχεσαι
έναν χρόνο και κάνεις μαγκιά σε εμένα;». Μετά
από αυτό ο Πόλακας εξαφανίστηκε βεβαίως… 

Η Ζέφη για Ανδρουλάκη   
Διάβαζα με προσοχή τη συνέντευξη που παρα-

χώρησε η Ζέφη Δημαδάμα στο «Παρασκήνιο».
«Τώρα πρέπει ο πρόεδρος να ανοίξει περπατησιά
και να δείξει το ηγετικό του προφίλ», είπε το μέ-
λος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και αντιπρόεδρος
Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος. Αν και με τον πρόεδρο Νίκο δεν διατηρεί
τις καλύτερες σχέσεις, μάλλον είναι αργά για να
ανοίξει περπατησιά ο πρόεδρος… 

Ο Γιάνης δεν το βάζει κάτω
Παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον δί-

νουν οριακά να μένει εκτός και παρά το γεγονός
ότι η ΚΟ του έχει αποδεκατιστεί, ο γραμματέας
του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης το παλεύει να
κάνει νέες συνεργασίες… Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι έχει προσεγγίσει τον Δημήτρη Στρα-
τούλη και τη Νάντια Βαλαβάνη. Και οι δύο υπήρ-
ξαν υπουργοί στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα μαζί με τον Γιάνη Βαρουφάκη και όπως
φαίνεται, μπορεί να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι
τους… Το ερώτημα είναι αν η Λαϊκή Ενότητα, της
οποίας γραμματέας είναι ο Δημήτρης Στρατού-
λης, θα προσχωρήσει στο ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βα-
ρουφάκη στο πλαίσιο μιας «αριστερής συνεργα-
σίας» ή αν θα απορροφηθεί.

Πλήρης και οριστική κάλυψη 
της ΕΕ για Αβραμόπουλο

Πιερρακάκης: Συνωμοσιολογία 
η καταγγελία Ραγκούση 

για Predator και κινητό πολίτη
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Η
πρόταση δυσπιστίας που κατέ-
θεσε ο Αλέξης Τσίπρας το από-
γευμα της Τετάρτης ήταν η τρί-
τη στον κοινοβουλευτικό του

βίο, καθιστώντας τον έτσι τον κάτοχο του
σχετικού… ρεκόρ της τελευταίας τριακον-
ταετίας μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου,
όσο ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η μομφή στην κυβέρνηση δεν έπεσε,
βέβαια, σαν κεραυνός εν αιθρία. Αντίθετα,
οποιαδήποτε άλλη κίνηση θα έμοιαζε
αναντίστοιχη με τη σημασία που έχει επι-
λέξει να δώσει η Κουμουνδούρου στην
υπόθεση των παρακολουθήσεων, ανάγον-
τάς τη σε πρώτο τη τάξει ζήτημα. Όταν, δη-
λαδή, μιλάς για απόπειρα «εκτροπής», τι
άλλο -πέρα από πρόταση μομφής κατά της
κυβέρνησης- μπορείς να κάνεις;

Κάπως έτσι φαίνεται πως σκέφτηκαν ο
Αλέξης Τσίπρας και οι στενοί του συνεργά-
τες, που πήραν την απόφαση την Τρίτη. Αμ-
φιβολίες για την επιλογή φυσικά και υπήρ-
ξαν, ίσως μάλιστα και κάποιες ενστάσεις.
Άλλωστε καμία πρόταση δυσπιστίας, ποτέ,
δεν έχει καταφέρει να ρίξει κυβέρνηση
στην Ελλάδα, καλά καλά ούτε καν να παρά-
ξει πολιτικό αποτέλεσμα. Γίνεται εύκολα
αντιληπτό, λοιπόν, ότι στην Κουμουνδούρου
δεν έχουν αυταπάτες ότι θα βρίσκονταν έξι
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα
την καταψήφιζαν το βράδυ της Παρασκευής
και θα έστελναν τη χώρα μια ώρα αρχύτερα

στις κάλπες. Ποιος ήταν, λοιπόν, ο στόχος;
Αρχικά να αποδείξουν ότι δεν αξιοποι-

ούν το θέμα των παρακολουθήσεων (μόνο)
για δημιουργία εντυπώσεων, αλλά ότι
πράγματι το θεωρούν κορυφαίας σημα-
σίας για την ποιότητα της Δημοκρατίας

στην Ελλάδα. Αφετέρου -όπως υποστηρί-
ζουν- για να μετατρέψουν την υπόθεση
από «σκάνδαλο Μητσοτάκη» σε «σκάνδα-
λο Νέας Δημοκρατίας», εφόσον οι «γαλά-
ζιοι» βουλευτές υπερασπιστούν -όπως και
το έκαναν- τον πρωθυπουργό τους.

Τι κρύβεται πίσω από την ένταση
Στο πίσω μέρος του μυαλού του Αλέξη

Τσίπρα, όμως, υπάρχουν πάντα οι «ενστά-
σεις» επί της κυβερνητικής διαχείρισης
της υπόθεσης που έχουν κατά καιρούς εκ-
φράσει οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης
Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής αλλά
και τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας Κώστας Τζαβάρας και Όλγα
Κεφαλογιάννη. Παράλληλα περίμενε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την τοποθέτηση
του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδά-
κη στη συζήτηση επί της πρότασης μομ-
φής, καθώς επρόκειτο για ένα από τα πρό-
σωπα τα οποία η ΑΔΑΕ επιβεβαιώνει ότι
παρακολουθούνταν.

Ακόμα πάντως και χωρίς το παραμικρό
ρήγμα -που είναι και το πιθανότερο σενά-
ριο- στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομά-
δα, στην Κουμουνδούρου θα μπορούν να
συνεχίσουν να υποστηρίζουν ότι οι υπουρ-
γοί και τα στελέχη της ΝΔ «εκβιάζονται
από τον Μητσοτάκη» και για αυτό δεν μι-
λούν. Win-win, στο δικό τους ζύγι, λοιπόν.

Τελευταία, αλλά διόλου ευκαταφρόνητη,
στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε
μια πρώτη ανάλυση, με την πρόταση μομ-
φής για το ζήτημα των παρακολουθήσεων
η Κουμουνδούρου βάζει σε πρώτο πλάνο
το θέμα που έφερε τις σχέσεις μεταξύ Νέ-
ας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στο σημείο
που βρίσκονται σήμερα. Υπενθυμίζει, δη-
λαδή, σε όλους ότι μια μετεκλογική συνερ-
γασία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πι-
θανότατα θα ψάχνει κυβερνητικό εταίρο,
με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που μοιάζει ο
μοναδικός που θα μπορούσε να του δώσει
«χείρα βοηθείας», θα είναι αδιανόητη επι-
λογή, κυρίως για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η προσδοκία του Αλέξη Τσίπρα για την πρόκληση ρηγμάτων 
στο εσωτερικό της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

Αίσθηση έχει προκαλέσει ο τρόπος που επέλεξε το
ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει στην τριήμερη συζήτηση για
την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Το
ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει με επιφύλαξη το συγκρουσια-

κό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται
και διατηρεί απόσταση ασφα-
λείας από τη μετωπική σύγ-
κρουση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Για
ένα θέμα όπως οι υποκλο-
πές, όπου το νήμα ξετυ-
λίχθηκε μετά τις καταγγε-
λίες του κ. Ανδρουλάκη, αυ-
τή τη φορά το ΠΑΣΟΚ μοιάζει

σαν να παρακολουθεί τη συζήτηση από τα θεω-
ρεία της Βουλής και όχι μέσα από την «αρένα» της
Ολομέλειας. Προφανώς πρόκειται για πολιτική από-
φαση, καθώς έτσι θεωρούν ότι θα κάνουν τη διαφο-
ρά από το τοξικό κλίμα που δημιουργούν οι δύο «μο-
νομάχοι», όχι για να λάμψει η αλήθεια, όπως λένε,
αλλά για τη δημιουργία εντυπώσεων και τη συσπεί-

ρωση των κομματικών ακροατηρίων τους. «Για να
παραφράσουμε τον Κ.Π. Καβάφη: Βλάπτουν και οι
δύο εξίσου την Ελλάδα. Και πρέπει να βρεθεί ένας
τρίτος. Αυτός ο τρίτος είμαστε εμείς. Κανείς εκ των

Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερασπίζεται
κάτι καλό. Ο ένας αποκαλεί τον άλλον

“άθλιο”, περί αυτού πρόκειται. Να σας πα-
ραθέσω το επίπεδο της χθεσινής συζή-
τησης στη Βουλή: “Είσαι Ρανταπλάν”.
“Είσαι λαδέμπορας και μαυραγορίτης”.
Έτσι έχετε κάνει το Κοινοβούλιο. Βρί-

σκεστε σε μια σύγκρουση στη λογική ποι-
ος είναι ο χειρότερος, ποιος έχει κάνει πε-

ρισσότερο κακό στη χώρα, ποιος έχει πλήξει
περισσότερο τους θεσμούς. Έχετε και οι δύο δίκιο.
Έχετε κάνει και οι δύο πολύ κακό στους θεσμούς»,
υποστήριξε ο γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού
Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας στο Open. 

Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, σύμφωνα με
την οποία η στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι συνέπεια της

όχι και τόσο επιτυχημένης επικοινωνιακής διαχείρι-
σης της υπόθεσης υποκλοπής στο τηλέφωνο του Νί-
κου Ανδρουλάκη. Μια στάση που έδωσε ουσιαστικά
στον ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να πάρει βαθιά πολιτική
ανάσα, καθώς αξιοποιώντας τον κομματικό του μηχα-
νισμό «βγήκε μπροστά» αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα
την κριτική του ΠΑΣΟΚ. Ο Παναγιώτης Δουδωνής,
πάντως, κληθείς να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο
χειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ το θέμα των παρακολουθήσε-
ων, ισχυρίστηκε πως «δεν χειριστήκαμε ως ιδιωτικό
το θέμα της παράνομης παρακολούθησης του προ-
έδρου μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πήγε να ενημε-
ρωθεί παράνομα και στο αυτί όπως του ζητούσαν κυ-
βερνητικά στελέχη. Δεν ακολούθησε μια αντιθεσμική
διαδικασία».

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι σε
ρόλο παρατηρητή. Απεναντίας, με μια τακτική που μέ-
νει να κριθεί εκ του αποτελέσματος, χωρίς κραυγές
και πυροτεχνήματα, θα επιδιώξουν το περιεχόμενο
της κριτικής τους να είναι στοχευμένο και αιχμηρό.

Πού στοχεύει 
με την πρόταση

μομφής ο ΣΥΡΙΖΑτου
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Τακτική… ανταρτοπόλεμου εφαρμόζει το ΠΑΣΟΚ 
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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

Τ
η μία η Τουρκία είναι ενοχλημένη
με τις ΗΠΑ που δεν τους δίνουν τα
F-35 και τα F-16. Tην άλλη είναι
ενοχλημένη με τη Σουηδία και τη

Φινλανδία και τις εμποδίζει να μπουν στο ΝΑ-
ΤΟ. Από τη γενική ενόχληση των ημερών δεν
θα μπορούσε να λείπει και εκείνη προς τον
Έλληνα πρωθυπουργό. Τα τουρκικά ΜΜΕ,

καθ’ υπόδειξη ασφαλώς του
Ερντογάν, εμφανίζονται
ενοχλημένα από την απάν-
τηση που έδωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στις δηλώσεις
του Τούρκου προέδρου, ο
οποίος είχε πει: «Κοίτα, Μη-

τσοτάκη, πάλι μιλάς δεξιά και
αριστερά. Να ξέρεις καλά το
εξής: αν προσπαθήσεις να

κάνεις κάποιο λάθος, να ξέρεις ότι οι τρελοί
Τούρκοι θα κάνουν γιουρούσι».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global ανέ-
φερε μάλιστα σε ρεπορτάζ του: «Μετά την
προειδοποίηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αύξησε την προβοκατόρικη ρητο-
ρική του. Ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις
που φάσκουν και αντιφάσκουν. Σε αντίθεση
με το μήνυμα του στο Νταβός, που έλεγε “να
κάτσουμε στο τραπέζι”, αυτήν τη φορά δή-
λωσε πως “η Ελλάδα δεν έχει χρόνο να χάσει
κάνοντας διάλογο με ανοησίες”». Και με
προσωπικούς και προσβλητικούς τόνους
συνέχισε: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας

και πάλι έκανε σκανδαλώδεις δηλώσεις.
Δήλωσε ότι “αυτοί που λένε πως θα έρθουν
μια νύχτα ξαφνικά ίσως ξυπνήσουν ξαφνικά
και βρουν τον εαυτό τους στη σκληρή πραγ-
ματικότητα” και τόνισε πως με τα νέα αερο-
σκάφη ο ελληνικός εναέριος χώρος θα προ-
στατευτεί καλύτερα».

Και άλλα μέσα ενημέρωσης, κυρίως στο
Διαδίκτυο, μιλούν για προκλητικές δηλώ-
σεις του Έλληνα πρωθυπουργού. «Ο Μητσο-
τάκης ξεπέρασε τα όρια», «Ο Μητσοτάκης
συνεχίζει να μη χωνεύει το “μια νύχτα θα έρ-
θουμε ξαφνικά”», «Σκανδαλώδεις δηλώσεις
Μητσοτάκη» είναι μερικοί από τους τίτλους
των ρεπορτάζ.

Βολές και κατά Πομπέο για
την πόρτα που πήγε να σπάσει

Από τα φαρμακερά βέλη τους βέβαια δεν
ξέφυγε ούτε και ο πρώην υπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ο οποίος έγραψε
βιβλίο περιγράφοντας πολλά απ’ όσα γίνονται
πίσω από τις κλειστές πόρτες κατά τη διάρ-
κεια επίσημων συναντήσεων. Ο Αμερικανός
πρώην γενικός διευθυντής της CIA αποκαλύ-
πτει ότι στο παρελθόν προσπάθησε να σπάσει
την πόρτα του γραφείου του Ερντογάν, ενώ
αναφέρεται και στο γεγονός ότι επισκέφτηκε
τον Οικουμενικό Πατριάρχη χωρίς να συναν-
τήσει κανέναν Τούρκο αξιωματούχο, θέλον-
τας να δείξει τη στήριξή του.

Η απάντηση στον Μάικ Πομπέο και στα όσα
υποστηρίζει ήρθε από τον Ιμπραήμ Καλίν, ο

οποίος υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ λέει ψέματα. 

Στο ρεπορτάζ του το Haber Global λέει ότι
το βιβλίο είναι στην επικαιρότητα και ότι ο
ίδιος ομολόγησε πως στην επίσκεψη του τότε
αντιπροέδρου Μάικ Πενς στην Άγκυρα ο
Πομπέο επιχείρησε να σπάσει την πόρτα της
τουρκικής προεδρίας. «Είχαμε ανοίξει χάρ-
τες πάνω στο τραπέζι και τους δείχναμε ακρι-
βώς τα σημεία στα οποία βρίσκονταν Αμερι-
κανοί στρατιώτες. Ο Ερντογάν άρχισε να μας
αμφισβητεί και να μας ρωτάει αν είμαστε σί-
γουροι για αυτά που του δείχναμε. Όταν του
είπαμε ότι ήμασταν απολύτως βέβαιοι, κοίτα-
ξε τους δικούς του με βλέμμα που τα έλεγε
όλα: “Μου είπατε ψέματα”».

Όταν η συνάντηση του Ερντογάν με τον τότε
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς κράτησε
περισσότερο από την προγραμματισμένη
διάρκεια, προσπάθησε ο Πομπέο να μπει μέ-
σα και μάλιστα έσπρωξε την πόρτα και «όταν
διαπίστωσα πως είναι κλειδωμένη, τους είπα
πως θα τη σπάσω. Οι συνεργάτες μου φοβή-
θηκαν ότι αν πράγματι επιχειρούσα να παρα-
βιάσω την πόρτα, θα βρισκόμουν αντιμέτω-
πος με την ασφάλεια του Ερντογάν, η οποία
ενδεχομένως να αντιδρούσε επιθετικά. Πα-
ραδόξως με άφησαν να μπω μέσα».

Τους... πόνεσε ο Μητσοτάκης
Επίθεση με φαρμακερά σχόλια

από τα τουρκικά ΜΜΕ 
στον Έλληνα πρωθυπουργό 

επειδή δεν άφησε αναπάντητες 
τις προκλητικές δηλώσεις 

του Ερντογάν

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη
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Τ
ο πρωί της Τετάρτης ανέλαβε επισή-
μως τα καθήκοντα του αρχηγού Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού ο αντι-

ναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, έχοντας τη
δύσκολη αποστολή να συνεχίσει την πορεία
του Πολεμικού Ναυτικού, προάγοντας την ελ-
ληνική ναυτοσύνη και υψώνοντας την ελλη-
νική σημαία σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.

Ο αντιναύαρχος Ι. Δρυμούσης είναι ένας από
τους πιο αγαπητούς αξιωματικούς στους κύ-
κλους του Πολεμικού Ναυτικού και έχει
υπηρετήσει σε καίριες θέσεις.

Το βιογραφικό του
Ο νέος αρχηγός ΓΕΝ γεννήθηκε στη Σαλα-
μίνα στις 29 Ιουνίου 1963. Εισήχθη στη Σχο-
λή Ναυτικών Δοκίμων στις 12 Σεπτεμβρίου
1982 και αποφοίτησε το 1986 ως Μάχιμος
Σημαιοφόρος. Όπως μας λένε πηγές από το
Ναυτικό, «είναι εξαιρετικά καταρτισμένος
αξιωματικός και βαθύς γνώστης θεμάτων
του Πυροβολικού. Έχει υπηρετήσει σε πλη-
θώρα επιχειρησιακών θέσεων αλλά και θέ-
σεων υποστήριξης και υποδομών, που ση-
μαίνει ότι αυτήν τη στιγμή είναι ο πιο πλήρης
αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού». Οι
ίδιες πηγές μάλιστα τον χαρακτηρίζουν ως
«ακέραιο, ψύχραιμο και αποφασιστικό».
Ο αντιναύαρχος Ι. Δρυμούσης έχει υπηρε-
τήσει σε μονάδες κρούσης του Πολεμικού
Ναυτικού ως αξιωματικός ΣΝ, αξιωματικός
ΝΚ, αξιωματικός ΠΒ, αξιωματικός Κρύπτο,
διευθυντής Επιχειρήσεων, διευθυντής
Οπλισμού, ύπαρχος και κυβερνήτης. Επί-
σης, έχει διατελέσει διευθυντής Επιτελικού
Γραφείου Αρχηγού ΓΕΝ, διευθυντής Γ’ Κλά-
δου στο ΓΕΝ και ως εκπρόσωπος της Ελλά-

δας στο Γραφείο της Κοινοπραξίας ΝΑΤΟ
Sea Sparrow στις ΗΠΑ. Τον Μάρτιο του 2015
προήχθη σε αρχιπλοίαρχο και τον Μάρτιο
του 2018 ανέλαβε καθήκοντα διοικητή Διοι-
κήσεως Φρεγατών. Τον Φεβρουάριο του
2019 προήχθη σε υποναύαρχο και τον Μάρ-
τιο του ίδιου έτους ανέλαβε τα καθήκοντα
υπαρχηγού Στόλου. Στις κρίσεις του Μαρτί-
ου του 2020, την 9η Μαρτίου, προήχθη σε αν-
τιναύαρχο και ανέλαβε τα καθήκοντα του
υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ. Ως υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
αντιμετώπισε στο πλευρό του Α/ΓΕΕΘΑ,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, την ελ-
ληνοτουρκική κρίση του 2020 με τους μετα-
νάστες στον Έβρο και στο Αιγαίο, όταν ήρ-
θαν αντιμέτωποι οι στόλοι των δύο χωρών.

Η επιχειρησιακή του εμπειρία
Η επιχειρησιακή εμπειρία του νέου αρχηγού
ΓΕΝ περιλαμβάνει υπηρεσία άνω των 15
ετών σε μονάδες κρούσης του στόλου, εκ των
οποίων τα έξι έτη συνολικά ως κυβερνήτης

στο «ΠΠ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ III», στο ΤΠΚ
«ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ» και στη φρεγάτα «ΥΔΡΑ».
Έχει υπηρετήσει στη Διεύθυνση Οπλισμού
στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ως επιτελής,
στη Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων στον Ναύ-
σταθμο Σαλαμίνας ως διευθυντής, στη Διοί-
κηση Ταχέων Σκαφών ως διοικητής και ως
διευθυντής Α’ Κλάδου στο Αρχηγείο Στόλου.
Ο αντιναύαρχος Ι. Δρυμούσης συνόδευσε
τον υφυπουργό Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά,
εκπροσωπώντας τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στην
αποστολή παράδοσης ανθρωπιστικής
βοήθειας από την Ελλάδα στη δοκιμαζό-
μενη Ουκρανία. Το σύνολο της ανθρωπι-
στικής βοήθειας είχε μεταφερθεί με πτή-
σεις αεροσκαφών C-130 της Πολεμικής
Αεροπορίας και πολιτικών cargo στην Πο-
λωνία, με τελικό αποδέκτη τους πληγέν-
τες Ουκρανούς πολίτες αλλά και τους ομο-
γενείς μας. Το φορτίο της αποστολής περι-
λάμβανε φάρμακα, τρόφιμα και λοιπά είδη
πρώτης ανάγκης.

Τα πτυχία του και ο στόχος του
Ο νέος αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού είναι κάτο-

χος πολλών πτυχίων και εξειδικεύσεων, όπως Ηλεκτρο-
νικού Πολέμου, Γενικής Εκπαίδευσης Μάχιμων Ανθυποπλοι-
άρχων, του Σχολείου Εξειδίκευσης Πυροβολικού Ταχέων Πε-
ριπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων, είναι κάτοχος του με-
ταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Computer, απόφοιτος της
Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού, της Σχολής Πολέ-
μου Ναυτικού, του Σχολείου Εθνικής Άμυνας και κατέχει όλα

τα προβλεπόμενα από τον βαθμό του Μετάλλια των Ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με ναυτικές πηγές, στό-
χος του νέου αρχηγού ΓΕΝ είναι να συνεχίσει την εξοπλιστική
ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, επαναφέροντας και τα
προγράμματα και υποπρογράμματα που έχουν καθυστερήσει
να υλοποιηθούν, έτσι ώστε ο ελληνικός Στόλος να συνεχίσει
να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους του ΝΑΤΟ, στέλνοντας
μηνύματα αποτροπής σε κάθε κατεύθυνση.

Εποχή... Δρυμούση στο Πολεμικό Ναυτικό

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Το προφίλ του νέου αρχηγού ΓΕΝ 
και η πορεία του έως την κορυφή
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H
Ειδική Γραμματεία Προστα-
σίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
(ΕΓΠΑΑ) του υπουργείου Με-

τανάστευσης και Ασύλου αποτελεί την
αρμόδια εθνική αρχή για την προστασία
των ασυνόδευτων και των χωρισμένων
από την οικογένειά τους ανηλίκων που
ζουν στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό,
σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
πολιτικές και δράσεις για τη
διασφάλιση της προστασίας και
της συνολικής ευημερίας των
ανήλικων πολιτών τρίτων χω-
ρών ή ανιθαγενών που βρίσκον-
ται στην ελληνική επικράτεια
χωρίς τους γονείς τους.

Η Γραμματεία μας λειτουργεί
τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά
από πρωτοβουλία του ίδιου του
πρωθυπουργού, με σκοπό να
διασφαλίσει ότι κανένα ασυνό-
δευτο παιδί δεν θα μείνει μόνο
του, χωρίς την προστασία και
φροντίδα του κράτους. 

Έκτοτε το αποτύπωμα της δουλειάς
μας είναι ορατό στα αριθμητικά δεδομέ-
να της ασφαλούς στέγασης χιλιάδων
παιδιών, της θεσμικής και νομικής τους
προστασίας, της ψυχοκοινωνικής υπο-
στήριξής τους, της ένταξής τους στην τυ-
πική και μη τυπική εκπαίδευση και στην
ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτή-
των, που απαιτούνται για την ομαλή με-
τάβασή τους στην ενήλικη ζωή.

Συνοπτικά, η ΕΓΠΑΑ διαχειρίστηκε
στη διάρκεια ενός έτους 5.660 αιτήματα
στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, εξα-
σφαλίζοντας τη φιλοξενία τους σε δομές
μακροχρόνιας φιλοξενίας, δηλαδή, σε
κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλί-
κων και εποπτευόμενα διαμερίσματα
ημιαυτόνομης διαβίωσης, εξασφαλίζον-
τας μέγιστη πληρότητα των 2.500 θέσεων

φιλοξενίας, που διαχειρίζεται η Ειδική
Γραμματεία. Παράλληλα, μέσω της αδιά-
κοπης λειτουργίας της τηλεφωνικής
γραμμής, των κινητών μονάδων που λει-
τουργούν στο πεδίο και του info desk του
Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Αντα-
πόκρισης, αλλά και έχοντας πλέον την
πολύτιμη συμβολή των ψυχοκοινωνικών

ομάδων που λειτουργούν
ως «Παραστάτες» στα Πε-
ριφερειακά Γραφεία Ασύ-
λου, καταφέραμε να εντο-
πίσουμε και να στεγάσουμε
περίπου 3.000 παιδιά που
διαβιούσαν σε επισφαλείς
συνθήκες ή βρίσκονταν σε
αστεγία στην ενδοχώρα.
Ενώ μέσω του προγράμμα-
τος εθελοντικής μετεγκα-
τάστασης πάνω από 1.300
παιδιά μεταφέρθηκαν και
πλέον διαβιούν με ασφά-
λεια σε άλλες χώρες της
Ευρώπης.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προ-
ωθήσαμε μέσα στο 2022 ήταν κομβικής
σημασίας, ξεκινώντας από την ψήφιση
του νομοσχεδίου της Επιτροπείας, βά-
σει του οποίου από τις αρχές του 2023
κάθε ασυνόδευτο παιδί θα έχει ένα στα-
θερό πρόσωπο αναφοράς. 

Ακόμη, η θέσπιση του Πλαισίου Κανό-
νων Λειτουργίας και Αδειοδότησης των
Κέντρων Φιλοξενίας, του Εθνικού Μη-
τρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η θε-
σμοθέτηση των συνοδειών των ασυνό-
δευτων παιδιών από τα σημεία υποδο-
χής στην ενδοχώρα, αλλά και από άλλες
περιοχές σε ασφαλές πλαίσιο φιλοξε-
νίας, αποτελούσαν βασικές θεσμικές ελ-
λείψεις χρόνων που καταφέραμε να κα-
λύψουμε μέσω της εφαρμογής ενός ολι-
στικού πλαισίου παιδικής προστασίας.

Προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η
προαγωγή της ψυχικής υγείας των
ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και των
επαγγελματιών που εργάζονται με τα
παιδιά. Παράλληλα, προωθήσαμε και
την ανάπτυξη της δράσης των Μεντό-
ρων, όπου πρώην ασυνόδευτοι ανήλι-
κοι λειτουργούν υποστηρικτικά ως
«πρότυπα» για τα παιδιά που φιλοξε-
νούνται στις δομές φιλοξενίας ασυνό-
δευτων ανηλίκων.

Βασικός μας στόχος παραμένει η
ουσιαστική ένταξη των ασυνόδευτων
παιδιών στην Ελλάδα μέσω της εξα-
σφάλισης της πρόσβασης των ασυνό-
δευτων παιδιών στο σχολείο, της παρο-
χής υποστηρικτικής μη τυπικής εκπαί-
δευσης, της διασύνδεσης των τοπικών
φορέων με στόχο τον συντονισμό εντα-
ξιακών δράσεων σε όλες τις περιοχές
της χώρας, αλλά και τη δημιουργία κα-
τάλληλων εργαλείων για την ανάπτυξη
των επαγγελματικών δεξιοτήτων των
παιδιών.

H επιτυχία των δράσεων και των προ-
γραμμάτων της ΕΓΠΑΑ στηρίζεται στο
έμπειρο και εξειδικευμένο στην παιδική
προστασία προσωπικό, το οποίο συνερ-
γάζεται με τους Οργανισμούς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων
Εθνών. Παράλληλα, στρατηγικό εταίρο
της Γραμματείας μας αποτελούν οι πι-
στοποιημένες Οργανώσεις της Κοινω-
νίας των Πολιτών, οι διμερείς συνεργα-
σίες με κράτη που έχουν ανεπτυγμένα
συστήματα παιδικής προστασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός μας
στόχος παραμένει για τη χρονιά αυτή να
χτίσουμε ένα ακόμη ισχυρότερο πλαίσιο
προστασίας για κάθε ανήλικο που φτά-
νει στη χώρα μας χωρίς να συνοδεύεται
από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του
μέριμνα ή την επιμέλειά του.

O
σο πλησιάζουμε προς τις εκλογές το πολιτικό κλίμα οξύ-
νεται. Ένα πινγκ πονγκ καταγγελιών μεταξύ Νέας Δημο-
κρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο προσκήνιο. Με τη λέ-

ξη «εκτροπή» να έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες.
Το θέμα των υποκλοπών διαδέχτηκαν οι αποκαλύψεις για

«μαύρες σακούλες» που κατέληγαν στην Κουμουνδούρου, σύμ-
φωνα με τις δημόσιες καταθέσεις της γραμματέως του Καλογρί-
τσα. Σε εφιάλτη μετατράπηκε η δημοσιοποίηση του «μυστικού»
ημερολογίου του επιχειρηματία με την πυροδότηση μεγαλύτε-
ρης έντασης και με πάνελ όπου οι τόνοι έπιασαν κόκκινο. Το θέ-
μα με τον «θάνατο» της μικρής Μαρίας υιοθετήθηκε χωρίς δεύ-
τερη σκέψη από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
ακόμα και όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν σκηνοθετημένος, δεν
υπήρξε απολογητικός λόγος από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, για μια
υπόθεση όπου επιχειρήθηκε η υπονόμευση στην πατρίδα μας. 

Ακολούθησε τότε η συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον πρόεδρο
της ΑΔΑΕ, κ. Ράμμο, όπου εξερχόμενος από τα γραφεία με έναν
άσπρο φάκελο ανά χείρας δήλωσε στους δημοσιογράφους με

δραματικό ύφος, «ευτυχώς υπάρχουν
ακόμα δικασταί εις τας Αθήνας» και
την επόμενη ημέρα κατέθεσε πρόταση
δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Την
πρόταση αποδέχθηκε η κυβέρνηση
και αποφάσισε να ξεκινήσει αμέσως
τη συζήτηση για την πρόταση δυσπι-
στίας, χωρίς να περιμένει δύο ημέρες
που είχε δικαίωμα. Ακούστηκαν πολ-
λές απόψεις για αυτήν την ενέργεια
του κ. Τσίπρα που προέβη λίγους μόλις
μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές.
Κάποιοι τη χαρακτήρισαν ως ενέργεια
συσπείρωσης του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ,
άλλοι ότι θα οδηγήσει σε πόλωση ανά-
μεσα στα δύο κόμματα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ,
με αποτέλεσμα τα μικρότερα κόμματα
να βγαίνουν χαμένα από αυτή την αντι-
παράθεση. Για την κυβέρνηση τελικά
είναι απειλή ή ευκαιρία; Ο πρωθυ-

πουργός, πάντως, δήλωσε ότι είναι «πολύ καλή ευκαιρία να συγ-
κρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών. Επιδιώκω τη σύγκριση, ελάτε
να συγκριθούμε». Η κυβέρνηση θα θυμίσει ότι πραγματοποίησε
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, όπως μειώσεις φόρων, νέες
θέσεις εργασίας και μείωση της ανεργίας, αμυντική θωράκιση
της χώρας, ψηφιακό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, αύξηση
μισθών και συντάξεων, προσλήψεις σε υγειονομικούς και εκ-
παιδευτικούς. Καθώς και ότι η Ελλάδα κατέγραψε από τους
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, μείωσε το
χρέος της, προσέλκυσε σοβαρές επενδύσεις και αύξησε τις
εξαγωγές της. Παράλληλα το θέμα του Μεταναστευτικού επιλύ-
θηκε και η οικονομία όχι μόνο έμεινε όρθια, αλλά είμαστε ένα
σκαλί πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και όλα
αυτά πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο παγκόσμιων προκλή-
σεων όπως η πανδημία και η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε.

Και ενώ ξεκινάει η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, συλ-
λαμβάνεται ένας από τους κουκουλοφόρους μάρτυρες της υπό-
θεσης Novartis -με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε τη ΝΔ- για
καλοστημένη απάτη εις βάρος επιχειρηματιών που προσπαθού-
σαν να βρουν τρόπους δανεισμού.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτή η τοξικότητα να απωθήσει
τους πολίτες από την πολιτική, πληγώνοντας τελικά τη δημοκρα-
τία, μέσω της αποδόμησης του πολιτικού συστήματος εν γένει
και αυξάνοντας την αποχή στις κάλπες. 

Απειλή ή ευκαιρία; 

της
Μαριάνθης
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

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

του
Ηρακλή 
Μοσκώφ

Ειδικός 
γραμματέας 
Προστασίας 
Ασυνόδευτων
Ανηλίκων

Θεμελιώνοντας ένα ολοκληρωμένο
σύστημα παιδικής προστασίας 
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Η
πορεία του Γεβγκένι Πριγκόζιν,
ιδρυτή της Wagner Group, έγι-
νε θέμα στον «Guardian», που
περιγράφει τη ζωή του «σεφ

του Κρεμλίνου», ο οποίος κατάφερε
από… πρώην πωλητής hot dog να φτάσει
στην κορυφή της ρωσικής πολεμικής μη-
χανής Wagner Group, που μετράει περί-
που 50.000 μισθοφόρους, ανάμεσά τους
και χιλιάδες πρώην κρατούμενους, οι
οποίοι φέρονται να έχουν στρατολογηθεί
από τον ίδιο τον Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με τον «Guardian», πρώην
στέλεχος του ρωσικού υπουργείου Άμυ-
νας είπε πως το καλοκαίρι του 2014 ομά-
δα από σημαίνοντα στελέχη της κυβέρνη-
σης Πούτιν κλήθηκε στα γραφεία του
υπουργείου, όπου ο Πριγκόζιν ζήτησε να
του δοθούν εκτάσεις του υπουργείου
Εξωτερικών, ώστε να εκπαιδευτούν «εθε-
λοντές» που θα χρησιμοποιούνταν σε πο-
λέμους που θα διεξήγε η Ρωσία, λέγοντας
πως εκτελεί «εντολές του μπαμπά».

Παρά τις αντιρρήσεις, το υπουργείο πα-
ραχώρησε στον Πριγκόζιν την έκταση
που ζήτησε με… βιτρίνα μια παιδική κα-
τασκήνωση, θεωρώντας πως «μπαμπάς»
ήταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πριγκόζιν γεννήθηκε στην Αγία Πε-
τρούπολη το 1961 και σε νεαρή ηλικία
έμεινε ορφανός από πατέρα και έγινε μι-
κροπαραβατικός.

Το 1981 -σύμφωνα με τον «Guardian»-
βρέθηκε κατηγορούμενος για ληστείες
μαζί με τρεις φίλους του και καταδικά-
στηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση, αλλά το
1990 αποφυλακίστηκε. 

Τεράστιες συμβάσεις με το Δημόσιο
Τότε, στα στενά της πόλης όπου μεγά-

λωσε, πουλούσε hot dog, προκειμένου να
ζήσει, ενώ μετά από καιρό αγόρασε μία
αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το 1995 μαζί
με άλλους άνοιξε εστιατόριο, το οποίο
εκτός από φαγητό προσέφερε και… στρι-
πτίζ. Ανάμεσα στους πελάτες του ήταν το-

πικοί σταρ, επιχειρηματίες και ο δήμαρ-
χος της πόλης, μαζί με τον τότε αντιδή-
μαρχό του, τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όταν ο Πούτιν έγινε ένοικος του Κρεμ-
λίνου συνήθιζε να δέχεται ξένους επίση-
μους στην πόλη όπου γεννήθηκε και συ-
χνά επέλεγε τα δύο -μέχρι τότε- εστιατό-
ρια του Πριγκόζιν, στον οποίο ανέθετε το
catering για σημαντικές εκδηλώσεις της
κυβέρνησης.

Με τα χρόνια, οι δύο πλευρές υπέγρα-
ψαν τεράστιες συμβάσεις προμηθειών
στο Δημόσιο και το 2012 ο Πριγκόζιν ανέ-
λαβε τη σίτιση των σχολείων της Μόσχας,
με 200 εκατ. ευρώ.

Το 2014, η Ρωσία προσάρτησε την
Κριμαία και ο Πριγκόζιν είδε μια νέα ευ-
καιρία. Το Κρεμλίνο αρνούνταν την εμ-
πλοκή Ρώσων στρατιωτών και έψαχνε
τρόπους για να προβάλει το συγκεκρι-
μένο επιχείρημα. Έτσι εμφανίστηκαν

ομάδες μισθοφόρων που φαίνονταν ότι
δρούσαν υπό την καθοδήγηση του ρω-
σικού υπουργείου Άμυνας, χωρίς όμως
επίσημη σύνδεση μαζί του. Μία εξ αυ-
τών ήταν και η Wagner.

Το 2015, οι εταιρείες του Πριγκόζιν τρο-
φοδοτούσαν τον στρατό της χώρας, με
συμβάσεις πάνω από 1 δισ. Τότε ο Πριγ-
κόζιν ενεργοποίησε τη Wagner στο πεδίο
της μάχης με δικούς του πολεμιστές και η
Wagner υπό καθεστώς ατιμωρησίας προ-
χώρησε, σύμφωνα με καταγγελίες, σε εγ-
κλήματα πολέμου. Μισθοφόροι της κατα-
γράφηκαν σε βίντεο να αποκεφαλίζουν
και να διαμελίζουν έναν Σύρο. 

Επικεφαλής των τρολ 
στους Αμερικανούς

Εκτός από ηγέτης της Wagner, ο Πριγ-
κόζιν χρεώθηκε και τα «ρωσικά τρολ»
που φέρονται να πλημμύριζαν τα social
media με αναρτήσεις υπέρ του Τραμπ
στις αμερικανικές εκλογές του 2016, κα-
τηγορίες που δεν αρνήθηκε: «Κύριοι, πα-
ρεμβήκαμε, παρεμβαίνουμε και θα πα-
ρεμβαίνουμε. Προσεκτικά, με ακρίβεια,
χειρουργικά και με τον δικό μας τρόπο,
όπως ξέρουμε να το κάνουμε. Στη διάρ-
κεια των επεμβάσεών μας, θα αφαιρέ-
σουμε και τα δυο νεφρά και το συκώτι
ταυτόχρονα».

Κατηγορήθηκε για διαφθορά και όσοι
έκαναν έρευνα έβρισκαν μπροστά τους
μπράβους και απειλές, όπως Ρώσοι δη-
μοσιογράφοι που ερευνούσαν τις δρα-
στηριότητες του Πριγκόζιν, με εφημερίδα
να λαμβάνει στα γραφεία της το κομμένο
κεφάλι ενός τράγου, ενώ ρεπόρτερ δέ-
χτηκε στεφάνι κηδείας στο σπίτι του.

Η έρευνα για τη Wagner έφτασε και
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
όπου τρεις δημοσιογράφοι που ασχολή-
θηκαν με τη δράση της δολοφονήθηκαν.

Αν και ο επίσημα ο Πριγκόζιν δεν είχε
θέση στο οργανόγραμμα του Κρεμλίνου,
μετείχε σε κορυφαίες συναντήσεις κυ-
ρίως για αμυντικά συμβόλαια, όπως αυτή
του Πούτιν με τον πρόεδρο της Μαδαγα-
σκάρης τον Απρίλιο του 2018. Ούτε ο ίδιος
ούτε ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχτηκαν
ποτέ πως ο Πριγκόζιν είχε σχέση με διερ-
γασίες του παρασκηνίου, ενώ ο Πούτιν εί-
χε σχολιάσει σε Αυστριακούς δημοσιο-
γράφους: «Εστιατόριο έχει, αυτή είναι η
δουλειά του. Πρόκειται για έναν εστιάτο-
ρα της Αγίας Πετρούπολης».

Έτσι έφτιαξε τον στρατό από φυλακισμένους
Τον Φεβρουάριο του 2022 είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο, όπου «ο σεφ του
Κρεμλίνου» από το εσωτερικό μιας φυλακής εξηγούσε στους κρατούμενους
γιατί θα έπρεπε να βρεθούν στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα,
ακούγεται να τους λέει ότι το πιθανότερο είναι
να πεθάνουν στο μέτωπο, αλλά αν επιβιώσουν
για έξι μήνες, θα τους απονεμόταν χάρη, ενώ
θα λάμβαναν και παχυλό μισθό. Και επειδή ο
«κύριος Wagner» πέρασε μια δεκαετία στη
φυλακή, πολλοί φυλακισμένοι τού έδειξαν εμ-
πιστοσύνη.
Αν και αρκετοί εξ αυτών σκοτώθηκαν, σύμφω-
να με το Κίεβο, ο Πριγκόζιν πασχίζει να απο-
δείξει ότι έχουν περισσότερες ικανότητες από
τον ρωσικό στρατό. Μάλιστα δεν διστάζει να μιλήσει για την «υπερβολικά αυστη-
ρή πειθαρχία» της ομάδας. Σύμφωνα με τον Αντρέι Μεντβέντεφ, έναν πρώην δι-
οικητή της, που υποστηρίζει ότι πολέμησε κοντά στο Μπαχμούτ, όσοι δεν ακο-
λουθούσαν τις εντολές εκτελούνταν. «Οι διοικητές τούς μετέφεραν σε ένα σκο-
πευτήριο και τους πυροβολούσαν μπροστά σε όλους. Κάποιες φορές σκότωναν
μόνο έναν, άλλες φορές τους εκτελούσαν σε ζευγάρια», υποστήριξε στη Νορβη-
γία, όπου είχε διαφύγει αλλά συνελήφθη πριν από μερικές μέρες.

Πώς ο πρώην κατάδικος Γεβγκένι Πριγκόζιν κατάφερε 
να γίνει στενός σύμμαχος του Πούτιν και έφτασε 

στη δημιουργία της σκληρής ομάδας μισθοφόρων

Aπό πωλητής hot dog 
και σεφ, «μάγειρας»
της… δολοφονικής
μηχανής Wagner



Α
ναμενόμενη ήταν η αντίδραση
της Ρωσίας μετά την απόφαση
της Γερμανίας να στείλει δεκά-
δες σύγχρονα άρματα μάχης

στην Ουκρανία. 
Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε ανακοι-

νώσει ότι το Βερολίνο θα στείλει γερμανι-
κής κατασκευής άρματα μάχης Leopard 2
στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας και θα
επιτρέψει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να
παραδώσουν μερικά από τα δικά τους. 

«Κατάφωρη πρόκληση»
Η Ρωσία χαρακτήρισε την κίνηση «κατά-

φωρη πρόκληση» και προειδοποίησε ότι οι
νέες προμήθειες του ΝΑΤΟ «θα καούν
όπως όλες οι υπόλοιπες». Μάλιστα, ένας
μαινόμενος προπαγανδιστής του Πούτιν
ζήτησε να καταστραφεί το γερμανικό Κοι-
νοβούλιο με πυρηνικό χτύπημα. «Αυτή η
εξαιρετικά επικίνδυνη απόφαση οδηγεί τη

σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο αντιπαρά-
θεσης και έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις
Γερμανών πολιτικών για την απροθυμία της
Γερμανικής Ομοσπονδίας να εμπλακεί σε
αυτήν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρέ-
σβης της Ρωσίας στη Γερμανία. 

Βόμβες διασποράς
Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο

υπάρχει σκέψη να προμηθευτούν η Ου-
κρανία και οι ένοπλες δυνάμεις της βόμ-
βες διασποράς, καθώς κρίνεται πως τα
πολύ αμφιλεγόμενα αυτά όπλα -η χρήση
των οποίων από τη Ρωσία έχει πυροδοτή-
σει επικρίσεις- θα ήταν χρήσιμα στα πεδία
των μαχών. Αξιωματούχος ευρωπαϊκής
κυβέρνησης, μιλώντας υπό τον όρο να
μην κατονομαστούν ούτε ο ίδιος ούτε η
χώρα του, εξήγησε πως η κυβέρνησή του
έχει ήδη εγκρίνει την παράδοση και πλέον
έχει αναλάβει πρωτοβουλία για να εξα-

σφαλίσει τη συναίνεση της Γερμανίας,
κράτους που εμπλέκεται στην παραγωγή
και άρα πρέπει να δώσει άδεια για την
επανεξαγωγή τους. Οι βόμβες διασποράς
είναι όπλα που ανοίγουν στον αέρα, απε-
λευθερώνοντας πιο μικρές βόμβες που
διασκορπίζονται σε μια μεγάλη περιοχή,
με σκοπό να καταστρέψουν πολλούς στό-
χους ταυτόχρονα. Οι βόμβες διασποράς
μπορούν να πυροδοτηθούν από αεροπλά-
να, το πυροβολικό ή πυραύλους. Εκτός
από τη βλάβη που προκαλείται κατά την
πρόσκρουσή τους στο έδαφος, οι βόμβες
αυτές έχουν υψηλό ποσοστό αποτυχίας
έκρηξης, έως και 40% . Και αυτό σημαίνει
ότι αφήνει εκτάσεις γης διάσπαρτες με
βόμβες που θα μπορούσαν να εκραγούν
ανά πάσα στιγμή. Η Δύση υποστηρίζει ότι
οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει όπλα κά-
θε είδους που είναι εκατό φορές χειρότε-
ρα από τις βόμβες διασποράς.

ΠΠεριπέτειες 
για Μπάιντεν 
λόγω…  ζωγραφικής

Οι πίνακες ζωγραφικής του
γιου του Τζο Μπάιντεν, πρώην
επιχειρηματία που τώρα ασχο-
λείται με την τέχνη, βρίσκονται
σήμερα στο επίκεντρο μιας κοι-
νοβουλευτικής έρευνας των
Ρεπουμπλικάνων, που κατηγο-
ρούν την οικογένεια του Αμερι-
κανού προέδρου ότι «εμπο-
ρεύεται τις επαφές και την
επιρροή του».

Ο επικεφαλής μιας ισχυρής
επιτροπής της Βουλής των Αν-
τιπροσώπων ζητά από την γκα-
λερί όπου εκτίθενται τα έργα
του Χάντερ Μπάιντεν να δώσει
στο Κογκρέσο τον κατάλογο
των αγοραστών. «Η συμφωνία
σας με τον Χάντερ Μπάιντεν
εγείρει σοβαρά προβλήματα
δεοντολογίας και θέτει το ερώ-
τημα αν η οικογένεια Μπάιντεν
εμπορεύεται και πάλι τις επα-
φές και την επιρροή της», ανα-
φέρει ο Ρεπουμπλικάνος
Τζέιμς Κόμερ σε επιστολή του.
Κάλεσε επίσης τον ιδιοκτήτη
της γκαλερί, τον Τζορτζ Μπέρ-
τζις, να καταθέσει ενώπιον του
Κογκρέσου τον Φεβρουάριο. Οι
Ρεπουμπλικάνοι επισημαίνουν
κυρίως ότι υπάρχει κίνδυνος
βιομήχανοι ή επιχειρηματίες
να αγοράσουν τα έργα του Χάν-
τερ Μπάιντεν με μοναδικό σκο-
πό να αποκτήσουν την εύνοια
του Λευκού Οίκου.
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Οργή στη Μόσχα 
κατά των Γερμανών 
λόγω της αποστολής 
αρμάτων Leopard 2 
στην Ουκρανία

Σε μια ουσιαστική αλλά και συμβολική κίνηση προ-
χώρησε το Μουσείο του Άουσβιτς, το οποίο σήμερα τι-
μά την 78η επέτειο από την απελευθέρωση του ναζιστι-
κού στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκενα-
ου από τον Κόκκινο Στρατό. Η διοίκηση του μουσείου
ανακοίνωσε ότι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν προσκλήθηκαν
στην τελετή λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία. «Λαμβάνοντας υπόψη την επίθεση εναντίον μιας
ελεύθερης και ανεξάρτητης Ουκρανίας, εκπρόσωποι
της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν προσκλήθηκαν να συμ-
μετάσχουν στον φετινό εορτασμό της επετείου της απε-

λευθέρωσης του Άουσβιτς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρα-
κτορείο ο Πιοτρ Σαβίτσκι, διευθυντής του μουσείου.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, μέχρι σήμερα η
Ρωσία συμμετείχε πάντα στις τελετές που πραγματο-
ποιούνται κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, με τον Ρώσο
εκπρόσωπο να εκφωνεί ομιλία στην κύρια τελετή. Ο δι-
ευθυντής του μουσείου ήταν προφανές ότι δεν μπορού-
σε να υπογράψει επιστολή με την οποία θα απηύθυνε
πρόσκληση στον Ρώσο πρέσβη εν μέσω του πολέμου
στην Ουκρανία.

Για την ιστορία, στις 27 Ιανουαρίου 1945, οι στρατιώ-

τες της 60ής Στρατιάς του 1ου Ουκρανικού Μετώπου
του Κόκκινου Στρατού μπήκαν απελευθερωτές στο
Άουσβιτς. Χτισμένο στην κατεχόμενη από τους ναζί Πο-
λωνία, το Άουσβιτς-Μπίρκεναου είναι το σύμβολο της
γενοκτονίας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία εις βά-
ρος έξι εκατομμυρίων Ευρωπαίων Εβραίων, ένα εκα-
τομμύριο από τους οποίους πέθαναν στο στρατόπεδο
μεταξύ 1940 και 1945. Την ημέρα που η Ρωσία εξαπέλυ-
σε την εισβολή της στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρί-
ου, το μουσείο χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση ως
«πράξη βαρβαρότητας». 

Αποκλεισμός της Ρωσίας από το Μουσείο του Άουσβιτς
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Ακραία πυρηνική απειλή
Πούτιν προς Βερολίνο!
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Ρ
ιζικές αλλαγές σε πρόσωπα
που κατέχουν θέσεις-κλειδιά
στη δομή και τη λειτουργία της
Ελληνικής Αστυνομίας επιφύ-

λασσαν οι φετινές τακτικές κρίσεις των
ανώτατων αξιωματικών του Σώματος, οι
οποίες φέρουν φαρδιά πλατιά την «υπο-
γραφή» του υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι φετινές
κρίσεις έγιναν σε άμεση συνεννόηση με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο
οποίος ζήτησε να ενημερωθεί προσωπικά
για τους φακέλους των αντιστρατήγων και
των υποστρατήγων, ενώ ο κ. Θεοδωρικά-
κος είχε συναντήσεις με σχεδόν όλους
τους ανώτατους αξιωματικούς. Αυτό προ-
κειμένου να συζητήσει μαζί τους σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο, να ακούσει τις ιδέες και
τις απόψεις τους πριν γίνουν οι ανακατατά-
ξεις στην κορυφή της πυραμίδας του Σώ-
ματος. Δεν είναι τυχαίο ότι αποφασίστηκε
να απομακρυνθούν πρόσωπα που τόσο
στην Κατεχάκη όσο και στη ΓΑΔΑ συζη-
τούνταν εδώ και καιρό ότι δεν είχαν κάτι
άλλο να προσφέρουν υπηρεσιακά και η
αποστρατεία ήταν μονόδρομος, για να πά-
ρουν ευκαιρίες αξιωματικοί που έχουν
δείξει έργο και διάθεση ακόμη μεγαλύτε-
ρης προσφοράς.

Κάπως έτσι φτάσαμε στις αποστρατείες
δύο αντιστρατήγων (σ.σ.: του Υπαρχηγού
και του Επιτελάρχη) με τους κ.κ. Γιάννινα
και Κανέλλο να αντικαθίστανται από τους
μέχρι πρότινος υποστρατήγους Ελευθέριο
Γκαρίλα και Σπυρίδωνα Σκλάβο. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του νέ-
ου Υπαρχηγού της ΕΛΑΣ, του αντιστρατή-
γου Λάζαρου Μαυρόπουλου, με σπουδές -
μεταξύ άλλων- στη διοίκηση δομών και αν-
θρώπων, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
και στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών. 

Αλλαγές σε ΓΑΔΑ και Ασφάλεια
«Πάνω από όλα το καθήκον». Με αυτά τα

λόγια, μεταξύ άλλων, αποχαιρέτησε το προ-
σωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Θεσσαλίας ο υποστράτηγος Αστέριος
Μαντζιώκας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής.
Πρόκειται για έναν αξιωματικό με ιδιαίτε-
ρες περγαμηνές, αλλά και γνώσεις πάνω
στο σκέλος των Εγκληματολογικών Ερευ-
νών, ο οποίος επιστρέφει στο Αστυνομικό
Μέγαρο Αθηνών, προκειμένου να αφήσει

το στίγμα του, όπως έκανε σε όλες τις προ-
ηγούμενες υπηρεσίες. Χρήζει δε αναφοράς
το γεγονός ότι διαθέτει εμπειρία και στη
διαχείριση των δημοσιογράφων, από τη θη-
τεία του το πάλαι στο Γραφείο Ενημέρωσης
της ΓΑΔΑ, σε εποχές μάλιστα ιδιαίτερα
απαιτητικές (σ.σ.: μέσα δεκαετίας ’90). 

Νέος Κλαδάρχης Ασφαλείας στο Αρχη-
γείο της ΕΛΑΣ ανέλαβε ο υποστράτηγος
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο οποίος κα-
τά την τελευταία θητεία του ως διοικητή της
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα
Αθηνών επέδειξε σημαντικές επιτυχίες με
συλλήψεις εγκληματικών ομάδων, αλλά
και διαχείριση κρίσιμων περιστατικών
(σ.σ.: πιο πρόσφατες το απειλητικό email
για βόμβα και η πτήση της Ryanair από την
Πολωνία πάλι με απειλή για εκρηκτικό μη-
χανισμό). Τέλος, αν και δεν υπήρχαν μέχρι
το βράδυ της Πέμπτης (26/1) επίσημες ανα-
κοινώσεις, νέο διοικητή θα αποκτήσει και
η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, με τις
πληροφορίες να κάνουν λόγο για μετακί-
νηση του ταξίαρχου Δημήτρη Δάβαλου και
αντικατάστασή του από έμπειρο αξιωματι-
κό που βρίσκεται ήδη στη ΓΑΔΑ, αλλά σε
άλλη Υπηρεσία. 

Αποστρατείες-μηνύματα 
Για τους καλά γνωρίζοντες υπήρξαν δύο

αποστρατείες υποστρατήγων οι οποίες
έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στο Σώμα ότι
σε όσους η πολιτική και φυσική ηγεσία
διαπιστώνει λάθη και παραλείψεις θα απο-
μακρύνονται. Ο λόγος για τον μέχρι πρότι-
νος προϊστάμενο των Εσωτερικών Υποθέ-
σεων Ηλία Κοσσυβάκη και τον τέως πλέον
διοικητή της Διεύθυνσης Πληροφοριών
Νικόλαο Τσέτσικα. Πηγές της Κατεχάκη
έκαναν λόγο για «φτωχό απολογισμό» σε
ό,τι αφορά τον πρώτο, ενώ για τον δεύτερο
είχε διαπιστωθεί αδυναμία να βοηθήσει
στο κρίσιμο επίπεδο της πληροφορίας τις
Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, παρά το γεγονός ότι
βρισκόνταν στη ΔΙΔΑΠ αρκετά χρόνια. Τον
δρόμο της αποστρατείας πήρε και ο μέχρι
πρότινος διοικητής της Άμεσης Δράσης,
ταξίαρχος (εα) Σπυρίδων Δόσχορης, ο
οποίος συμπλήρωσε το μέγιστο του υπηρε-
σιακού βίου, και ο προϊστάμενος της ΥΜΕΤ,
ταξίαρχος (εα) Δημήτριος Παπαδήμος.

Το προφίλ των νέων
στρατηγών της ΕΛΑΣ

Οι σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας φέρουν φαρδιά πλατιά την «υπογραφή» 

του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η ηγετική ομάδα
Αρχηγός: Κωνσταντίνος Σκούμας

Υπαρχηγός: Λάζαρος Μαυρόπουλος

Επιτελάρχης: Ελευθέριος Γκαρίλας

Γεν. Επιθ. Β. Ελλάδος: Γεώργιος Δούβαλης

Γεν. Επιθ. Ν. Ελλάδος: Σπυρίδων Σκλάβος

Λάζαρος Μαυρόπουλος Γεώργιος Δούβαλης

Σπυρίδων Σκλάβος Αστέριος Μαντζιώκας Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος

Κωνσταντίνος Σκούμας



ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ17
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Κατολισθήσεις και πλημμύρες στη Ζάκυνθο, όπου κινδύνεψαν άνθρωποι
Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στη
Ζάκυνθο, με τη βροχή να πέφτει για πάνω
από 24 ώρες στο νησί. 

Χθες τα ξημερώματα κινδύνευσαν 50
Ρομά σε καταυλισμό κοντά στο αεροδρό-
μιο που πλημμύρισε, καθώς χρειάστηκε
να απεγκλωβιστούν με μπουλντόζες,
προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερ-
θούν σε οικοτροφείο. Η Πυροσβεστική

έλαβε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια από
εγκλωβισμένα άτομα, ενώ σε κάποια ση-
μεία οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτά-
μια. Συνολικά 12 άτομα μεταφέρθηκαν
σε ασφαλή σημεία. Χθες παρέμεινε
κλειστή και η επαρχιακή οδός Ζακύνθου
- Καλαμακίου, ενώ σημειώθηκαν πτώ-
σεις βράχων και φερτών υλικών στην
επαρχιακή οδό Ζακύνθου - Βασιλικού

στη θέση Ξηροκάστελο. Επιπλέον, στην
περιοχή της Λιθακιάς από την έντονη
βροχόπτωση έπεσε στον δρόμο μια πέ-
τρινη μάντρα, ενώ προβλήματα δημιουρ-
γήθηκαν στις περιοχές Άγιος Σώστης,
Καλαμάκι, Λαγανάς, Τσιλιβή και Σαρα-
κηνάδο. Η Πυροσβεστική πραγματοποί-
ησε εκτεταμένη επιχείρηση στον Λαγα-
νά, όπου πέντε νεαροί και νεαρές απο-

φάσισαν να βγουν για βόλτα, αν και η πε-
ριοχή είχε πλημμυρίσει. Τα σχολεία πα-
ρέμειναν κλειστά χθες στο νησί, για να
αποφευχθούν οι μετακινήσεις των μα-
θητών.

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαι-
ρία προκλήθηκαν και στην Ημαθία, με τις
Αρχές να είναι σε επιφυλακή και σε
εκείνο το σημείο.

Ε
να απίστευτο χάος επικράτησε χθες λό-
γω των έντονων καιρικών φαινομένων,
με βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και
χαλαζοπτώσεις να πλήττουν όλη τη χώ-

ρα. Οι Αρχές ήταν σε επιφυλακή όλο το 24ωρο και
επενέβησαν όπου κρίθηκε αναγκαίο για να βοηθή-
σουν πολίτες που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά
τους και να αντλήσουν νερά από σημεία τα οποία
πλημμύρισαν. 

Προβλήματα στο Λεκανοπέδιο 
Στην Αττική λίγο μετά τις 11.00 οι κάτοικοι του

Λεκανοπεδίου έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα
από το 112 να παραμείνουν στα σπίτια τους και να
ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών: «Προειδο-
ποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμε-
να (ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις άνεμοι) στην
περιοχή σας τις επόμενες ώρες. Περιορίστε τις
μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων
στις απολύτως απαραίτητες οδηγίες και ακολου-
θήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στους δρόμους προκλήθηκαν σοβαρά προβλή-
ματα, με οδηγούς να εγκλωβίζονται στη γέφυρα
της Σπύρου Λούη λόγω της συσσώρευσης υδάτων
που ύστερα από λίγο υποχώρησαν. Στην περιοχή
έσπευσαν πολύ γρήγορα οχήματα της Πυροσβε-
στικής και από εταιρείες οδικής βοήθειας, προ-
κειμένου να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των
εγκλωβισμένων οχημάτων.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στην Πειραιώς στη
διασταύρωση με Πέτρου Ράλλη προς Πειραιά και
στη διασταύρωση με Χαμοστέρνας προς Αθήνα,
στην έξοδο Λαχανά επί του Κηφισού στο ρεύμα
προς Λαμία, στη Βουλιαγμένης από Ανθέων έως
Ζέππου στο ρεύμα προς Αθήνα. Μετά τις 12.00 το
μεσημέρι η κυκλοφορία στα προαναφερθέντα ση-
μεία αποκαταστάθηκε. Αντίστοιχα, χθες το μεση-
μέρι άνοιξε και η παραλιακή που είχε κλείσει στο

ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Κέντρου Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ένα νηπιαγωγείο στην Καλλιθέα πλημμύρισε και
οι δάσκαλοι αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παιδιά
έξω για να μην κινδυνέψουν. Χθες ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης ανακοίνωσε ότι για
προληπτικούς λόγους δεν θα λειτουργούσαν τα
σχολεία με απογευματινό ωράριο καθώς και τα νυ-
χτερινά σχολεία.

Λευκά τοπία 
Έντονη ήταν η χιονόπτωση σε πολλές περιοχές

στα ορεινά των Δήμων Λαμιέων και Μακρακώμης.
Τα μηχανήματα της περιφέρειας έδωσαν τεράστια
μάχη πριν από τη σήραγγα «Παύλος Μπακογιάν-
νης» στα όρια των Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτα-
νίας. Στα λευκά ντύθηκε και το ορεινό τμήμα της
Θεσσαλονίκης, στον Χορτιάτη. Οι δρόμοι παρέμει-
ναν ανοιχτοί με την παρέμβαση των οχημάτων του
δήμου.  

Στο Φίλυρο, εθελοντικό όχημα της Πολιτικής
Προστασίας αλλά και αλατιέρα του Δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη ήταν από τα ξημερώματα στην πλατεία
του χωριού, καθώς η χιονόπτωση αρχικά ήταν
ασθενής. Ύστερα από λίγες ώρες άρχισε να χιονί-
ζει αρκετά έντονα. Χιόνι έπεσε και στο Πήλιο, χω-
ρίς να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Έντο-
νη ήταν η χιονόπτωση χθες τα ξημερώματα και στα
ορεινά της Ηπείρου. Όλο το 24ωρο εργάστηκαν
πυρετωδώς μηχανήματα αποχιονισμού και
μπουλντόζες, προκειμένου οι δρόμοι να μείνουν
ανοιχτοί για τους οδηγούς, ενώ έγιναν και ρίψεις
αλατιού.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ 
Για σήμερα η ΕΜΥ έχει προβλέψει ισχυρές βρο-

χές και καταιγίδες στη Θράκη, στα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου και στις Ανατολικές Κυκλάδες, στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνη-
σα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά
ορεινά-ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους
πυκνές στη Θράκη. Σήμερα, επίσης, θα είναι ισχυ-
ροί οι άνεμοι στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. 

Χάος στην Αττική και σε πολλές
περιοχές της χώρας 
από την ασταμάτητη νεροποντή,
τα χιόνια και τις χαλαζοπτώσεις

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Στο έλεος των καταιγίδων



του Κώστα Καντούρη

Σ
τιγμή προς στιγμή όσα συνέβησαν
τη νύχτα της δολοφονικής επίθε-
σης που είχε θύμα τον 19χρονο
Άλκη Καμπανό περιέγραψε στο

Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης
ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος έπεσε και ο
ίδιος θύμα, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά
από διαδοχικά χτυπήματα των κατηγορου-
μένων. Ο νεαρός στην κατάθεσή του στην
τέταρτη μέρα της δίκης των δώδεκα, που
είναι προφυλακισμένοι για τη δολοφονία,
εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι στόχος
τους ήταν να σκοτώσουν.

«Ήρθαν για να σκοτώσουν. Ήταν όλοι
τους ψυχροί σαν δολοφόνοι. Κανένας
δεν έβγαζε λέξη, έκαναν αθόρυβα αυτό
που είχαν αποφασίσει και έφυγαν», κα-
τέθεσε ο 21χρονος περιγράφοντας όλα
όσα είχαν συμβεί. Αναφέρθηκε πώς τους
προσέγγισε ένας εκ των κατηγορουμέ-
νων ρωτώντας τι ομάδα υποστηρίζουν
και τι ακολούθησε με την επίθεση της
ομάδας των χούλιγκαν που κρατούσαν
όπλα στο σημείο όπου συζητούσαν οι
πέντε φίλαθλοι του Άρη.

«Κρατούσε δρεπάνι»
«Είδα έναν να έρχεται καταπάνω και

κρατούσε το δρεπάνι. Πάγωσα», περιέ-
γραψε χαρακτηρίζοντας αυτή ως την πιο
σοκαριστική στιγμή. Μιλώντας για την κα-
τάσταση του άτυχου 19χρονου Άλκη Καμ-
πανού, ο 21χρονος φίλος του είπε πολλές
φορές ότι τον χτυπούσαν πολλά άτομα που
ήταν πάνω του, σημείωσε μάλιστα ότι κά-
ποια στιγμή μπορεί να ήταν και δέκα άτο-
μα, όπως είπε. 

Ανέφερε ότι όταν είδε να τον χτυπούν
και να είναι πεσμένος καλώντας σε βοή-
θεια προσπάθησε να τον πλησιάσει για να
βάλει το σώμα του, όμως άμεσα ακινητο-
ποιήθηκε από άλλη ομάδα νεαρών που τον
μαχαίρωνε και τον χτυπούσε. «Δεν είχαμε
οδό διαφυγής, μας περικύκλωσαν. Ήμα-

σταν εγκλωβισμένοι», είπε. Συγκλονι-
στική ήταν η περιγραφή για τα τελευ-
ταία δευτερόλεπτα του 19χρονου.
« Έτρεχε πολύ αίμα κάτω από το
σώμα του, είχε μια λίμνη. Προσπά-

θησε να σηκωθεί, άντεξε όμως μόνο
δύο δευτερόλεπτα και έπεσε», ανέ-

φερε ο νεαρός στο Κακουργιοδικείο.

«Δεν αντέχω άλλο»
Ενδεικτική του φορτισμένου κλίματος

που επικράτησε στην αίθουσα του Μεικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου ήταν η σκηνή που
βρέθηκε ο 21χρονος απέναντι από τον κα-
τηγορούμενο που τον ρώτησε ποια ομάδα
υποστηρίζουν, κίνηση που έδωσε το έναυ-
σμα για τη δολοφονική επίθεση. Τα βλέμ-
ματά τους διασταυρώθηκαν για λίγα δευ-
τερόλεπτα, ενώ το ίδιο έγινε και με άλλον
κατηγορούμενο που σηκώθηκε για να φα-
νεί το ύψος του.  Όταν όμως τρίτη φορά
κλήθηκε ο μάρτυρας να καθίσει δίπλα σε
κατηγορούμενο για να μετρηθεί το ύψος
του τελευταίου, ζήτησε από το δικαστήριο
να μη γίνει. «Σας παρακαλώ, δεν αντέχω
άλλο», ζήτησε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε η
αδελφή του 19χρονου Άλκη Καμπανού.
«Δεν είχε μπλέξει ποτέ σε φασαρία, πάντα
αντιμετώπιζε όλες τις καταστάσεις με ψυ-
χραιμία», τόνισε και περιέγραψε τη ζωή
τους τα τελευταία χρόνια.

Μέρος της δίκης παρακολούθησε και ο
διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Άρης Θεόδω-
ρος Καρυπίδης, ο οποίος συνομίλησε με
τον πατέρα του Άλκη Καμπανού και τον
συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας
Αλέξη Κούγια. 
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Δικαστικό «μπλόκο» στον σκηνοθέτη του «Σασμού» που κατηγορείται για βιασμό
«Απαγορευτικό» σε κάθε δραστηριότητα καλλιτεχνι-

κής φύσεως επέβαλε η δικαιοσύνη στον γνωστό σκηνο-
θέτη Κώστα Κωστόπουλο μετά την απολογία του για
υπόθεση βιασμού. 

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει υπογράψει την επιτυχη-
μένη τηλεοπτική σειρά «Σασμός», στην απολογία του
αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού που του αποδίδε-
ται και αμέσως μετά αφέθηκε ελεύθερος με τον περιο-
ριστικό όρο που τον κρατά μακριά από κάθε καλλιτεχνι-
κή δραστηριότητα. Ο 57χρονος μπήκε στο στόχαστρο
της δικαιοσύνης έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε
βάρος του η ηθοποιός Έλενα Αθανασοπούλου, η οποία

κατήγγειλε ότι τη βίασε πριν από περίπου 12 χρόνια μέ-
σα στο αυτοκίνητό του. «Εγώ πενθώ για το κορίτσι που
ήμουν τότε. Ήμουν 21, ήταν πολύ άγριο αυτό που συνέ-
βη», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της η ηθοποιός την
ώρα που ο σκηνοθέτης έκανε λόγο για συκοφαντίες σε
βάρος του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος ενώπιον του
ανακριτή αναφερόμενος στην ηθοποιό ισχυρίστηκε πως
είχε μια περιστασιακή γνωριμία μαζί της πριν από 13
χρόνια, επιμένοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα οι καταγγελίες σε βάρος του. Μάλιστα, ο
σκηνοθέτης φέρεται να είπε πως στόχος της καταγγέλ-

λουσας ήταν να τον συκοφαντήσει.
Η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία συμπεριλήφθηκε

στο ελληνικό #MeToo, έσκασε σαν βόμβα στον καλλιτε-
χνικό χώρο και προστέθηκε στη λίστα με εκείνες του Πέ-
τρου Φιλιππίδη αλλά και του Δημήτρη Λιγνάδη, που έχει
κριθεί σε πρώτο βαθμό. 

Ο γνωστός σκηνοθέτης, όταν οι καταγγελίες σε βάρος
του είδαν το φως της δημοσιότητας, με ανάρτησή του σε
μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστή τη θέση του,
ενώ στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση σε βάρος της καταγ-
γέλλουσας για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυ-
σφήμηση.

Συγκλονιστική κατάθεση για τους killers του Άλκη Καμπανού 
από τον 21χρονο φίλο του, ο οποίος τραυματίστηκε 

σοβαρά εκείνη τη «μαύρη» νύχτα

«Ήρθαν για να σκοτώσουν,
ήταν ψυχροί δολοφόνοι»!



Εκδήλωση-προπομπός 
Εκδήλωση για την 1η Φεβρουαρίου στο δημαρ-

χείο Θεσσαλονίκης ετοιμάζει το τοπικό ΠΑΣΟΚ.
Στο επίκεντρο η συζήτηση εντός του κόμματος για
την υποψηφιότητα απέναντι στον Κωνσταντίνο
Ζέρβα. Με ένα σημαντικό μέρος των στελεχών να
έχει «κλειδώσει» προς μια υποψηφιότητα, η εκ-
δήλωση για πολλούς είναι προπομπός εξελίξεων. 

Στην ουρά για κλικ
Τα προεκλογικά τους γραφεία έχουν στήσει οι

περισσότεροι υποψήφιοι περιμένοντας υπομονε-
τικά τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματός
τους προκειμένου να τα εγκαινιάσουν. Στα φωτο-
γραφικά στούντιο για τις απαραίτητες προεκλογι-
κές φωτογραφίες υπάρχει ήδη αναμονή, ενώ κά-
ποιοι δειλά δειλά έχουν αρχίσει και εκτυπώνουν
και κάρτες υποψηφίου! 

Δίωξη στον φαρσέρ που κατηγορείται
ότι έστελνε μηνύματα για βόμβα

Σ
τον εισαγγελέα Πρωτοδικών
οδηγήθηκε ο 42χρονος φαρσέρ,
ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή

της Ανατολικής Θεσσαλονίκης από
αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής
Υπηρεσίας κατηγορούμενος ότι έστειλε
απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση
βόμβας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέ-
λος» των Αθηνών και σε έξι νοσοκομεία
της Αττικής.

Σε βάρος του 42χρονου, υπηκόου Ρω-
σίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις
πράξεις της σοβαρής διατάραξης ομα-
λής λειτουργίας υπηρεσίας (κατ’ εξακο-
λούθηση), της διασποράς ψευδών ειδή-
σεων (κατ’ εξακολούθηση), της απόπειρας παρακώ-
λυσης συγκοινωνιών και της απειλής τέλεσης τρομο-

κρατικής πράξης, όλες στην πλημμε-
ληματική τους μορφή. Ακολούθως ο
42χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί
στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο Θεσσαλονίκης, από το οποίο
ζήτησε και πήρε αναβολή, ενώ το δι-
καστήριο ήρε την κράτησή του.

Ο ίδιος προανακριτικά αρνήθηκε ότι
υπήρξε ο αποστολέας των επίμαχων
μηνυμάτων και υποστήριξε ότι έπεσε
θύμα σκευωρίας από άλλα άτομα, τα
οποία χρησιμοποιώντας τη φωτογρα-
φία του προέβησαν στην αποστολή των
μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον υπερα-
σπιστή του, ο 42χρονος δηλώνει

μπλόγκερ και αποδίδει την παραπάνω ενέργεια σε
κόντρα με YouTubers.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Αγγελούδης
έχει έτοιμο και το ψηφοδέλτιο, στο οποίο -έως τώρα- συμ-
περιλαμβάνονται 50 υποψηφιότητες από όλους τους χώ-

ρους. Μετά την επίσημη ανακοίνωση αναμένονται τα επόμε-
να βήματα που θα είναι το όνομα της κίνησης, τα στελέχη, οι
ιδέες αλλά και οι προτάσεις για το μέλλον της Θεσσαλονίκης. 

Με 50 υποψηφίους και υπερκομματικός

Ξεκίνησαν οι μετρήσεις
Η χαρά των δημοσκόπων αυτό τον μήνα, κα-

θώς τόσο υποψήφιοι βουλευτές όσο και υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι «τρέχουν» έρευνες. Το κακό
με αυτές τις έρευνες είναι ότι μετά τις περιφέ-
ρουν -χωρίς να τις δείχνουν- οι υποψήφιοι.
Λένε νούμερα, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι τα
σωστά. Ράδιο αρβύλα...
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άνοδος Μπρατάκου
για Money Show
και... εκκρεμότητες
Μέσα σε διάστημα μόλις 15 ημερών ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
και προσφάτως πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εκλογικού Αγώνα για τις προσε-
χείς βουλευτικές εκλογές Γιάννης
Μπρατάκος θα βρεθεί ξανά στη Θεσ-
σαλονίκη, αυτήν τη φορά ως κεντρικός
ομιλητής στο 31ο Money Show που θα
πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29
Ιανουαρίου. Παράλληλα, με αυτή την
επίσκεψή του στην πόλη οι φήμες λένε
πως θα κλείσουν και οι όποιες εκκρε-
μότητες έχουν μείνει για τα ψηφοδέλ-
τια της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. 

Ο Αγγελούδης 
για τον Δήμο
Θεσσαλονίκης
Ο κύβος ερρίφθη και ο Στέλιος Αγγε-
λούδης φαίνεται πανέτοιμος να
διεκδικήσει τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης. Οι πληροφορίες αναφέρουν
πως έχει ήδη «τρέξει» όλες τις δια-
δικασίες και έχουν σχηματιστεί γύ-
ρω από την υποψηφιότητά του τρία
επιτελεία: ένα πολιτικό, στο οποίο
συμμετέχουν άτομα από όλους τους
πολιτικούς χώρους, ένα κοινωνικών
φορέων και στελεχών με έμφαση
στους φορείς της αγοράς, του πολι-
τισμού και του αθλητισμού και ένα
τρίτο οργανωτικό. 

Με Λάσπα
το ψηφοδέλτιο
του ΠΑΣΟΚ
Η Κατερίνα Λάσπα αναμένεται
να είναι υποψήφια βουλευτής
με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσα-
λονίκης. Ερώτημα αποτελεί το
αν θα ανακοινωθεί μαζί με τα
υπόλοιπα ονόματα στην Κεν-
τρική Επιτροπή της Κυριακής
ή θα κρατηθεί για τα «επικοι-
νωνιακά χτυπήματα» του Νί-
κου Ανδρουλάκη στον δρόμο
προς τις κάλπες. 

Η Τάνια Τσανακλίδου είναι ένα από τα ονό-
ματα στον καλλιτεχνικό χώρο που έχουν
ανοιχτή γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα για να
συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα είναι υπο-
ψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι
δεν ήταν τυχαία και η εμφάνισή της στην
ΕΡΤ, κρατώντας την κούπα του καφέ με σχό-
λιο «απόφοιτος δημοτικού».

Ετοιμάζεται 
η Τσανακλίδου 
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ΚΕΔΕ

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Δ
εν σταματούν να εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγωνία τους οι
δήμαρχοι της χώρας για την οικονομική αδυναμία που αντιμε-
τωπίζουν οι δήμοι τους λόγω της ενεργειακής κρίσης, δεί-

χνοντας ότι δεν τους ικανοποιούν πλήρως οι πρόσφατες ρυθμίσεις του
υπουργείου Εσωτερικών. Για αυτό, άλλωστε, το ΔΣ της ΚΕΔΕ στην πρό-
σφατη συνεδρίασή του αποφάσισε να ζητήσει εκ νέου συνάντηση με τα
υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, ώστε να επαναληφθεί το αί-
τημα για να χρηματοδοτηθούν αμεσότατα οι ΔΕΥΑ αλλά και οι δήμοι,
προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες λόγω του αυξημένου ενεργει-
ακού κόστους. 

Όπως ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δη-
μήτρης Παπαστεργίου, έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα στον
υπουργό Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι πλέον νομοθετήθηκε η δυνα-
τότητα χρηματοδότησής τους και αυτό το οποίο απομένει είναι να δο-
θούν αμεσότατα τα χρήματα. Όπως υπενθύμισε: «Τον Νοέμβριο στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ, η συζήτηση γινόταν για χρηματοδότηση ύψους 20
εκατ. ευρώ. Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ και έχουν περά-
σει ήδη τρεις μήνες από τότε, ενώ το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ ξε-
περνά τα 100 εκατ. ευρώ. Αυτό το επισήμανα και στον υπουργό Εσωτε-

ρικών και μάλιστα ζήτησα να γίνει συνάντηση με το υπουργείο Οικονο-
μικών και να δοθούν αμεσότατα τα χρήματα στις ΔΕΥΑ». 

Ακόμη ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε πως πρέπει να δοθεί και
στους δήμους επιπλέον χρηματοδότηση για το 2023. «Το ενεργει-
ακό κόστος και φέτος θα είναι μεγάλο για τους δήμους. Θα πρέπει
πριν μπούμε επισήμως στην προεκλογική περίοδο και σταματήσει ο
κρατικός μηχανισμός να λειτουργεί, να δοθεί τουλάχιστον μία δόση
ΚΑΠ για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο,
συν επιπλέον χρήματα για τις Σχολικές Επιτροπές», είπε.

Σε ποιον δήμο της
Αττικής, προς τα δυτι-

κά της Αθήνας, έχει ξεκι-
νήσει δικαστική διαδικασία
που ελέγχει έργα και ημέρες
της προηγούμενης δημοτι-
κής αρχής; Για την ακρίβεια
ελέγχεται αν προκλήθηκε
ζημία στην περιουσία του δή-
μου λόγω καταβολής μη νόμι-
μων αποδοχών σε εργαζόμε-
νους… Πάντως το θέμα πιθα-
νότατα δεν θα αποτελέσει πε-
δίο προεκλογικής αντιπαρά-
θεσης, καθώς ο «ελεγχόμε-
νος» δεν προτίθεται να ξανα-
διεκδικήσει τον δήμο. 

Απάντηση στις φήμες
Την ανάγκη να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι

στις φήμες που κυκλοφορούν στην πόλη του Ηρα-
κλείου Αττικής ικανοποίησε με ανακοίνωσή της η
επικεφαλής της παράταξης που είχε τη στήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ, Αιμιλία Τζίβα. Απαντώντας, λοιπόν, στη φήμη
ότι πρόκειται να συνεργαστεί με την παράταξη του δη-
μάρχου Νίκου Μπάμπαλου αλλά και σε αυτή που θέ-
λει δύο άλλους ενεργούς συνδυασμούς να διεκδι-
κούν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ότι το «Δί-
κτυο Πολιτών Ηρακλείου» δηλώνει «παρών» στις
εκλογές του 2023 και θυμίζει ότι στις τελευταίες τρεις
εκλογικές αναμετρήσεις είχε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών, η κ.
Τζίβα προαναγγέλλει πως σύντομα η παράταξή της θα
καταθέσει πρόταση συνεργασιών προς όλες τις κεν-
τροαριστερές δυνάμεις της πόλης. 

Δυναμική επιστροφή
Με μια εντυπωσιακή ανακοίνωση μπήκε στην προ-
εκλογική μάχη για την επανεκλογή του ο δήμαρχος Ρα-
φήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, καθώς εξα-
σφάλισε την επιστροφή του πρώην αντιδημάρχου
Γιώργου Κοκκόλη, ο οποίος θα είναι ξανά υποψήφιος
με την παράταξή του. Αν και νέος ηλικιακά, ο κ. Κοκκό-
λης έχει προλάβει να διατελέσει αντιδήμαρχος Ραφή-
νας-Πικερμίου, να διεκδικήσει μια θέση στο κοινοβού-
λιο το 2019 ως υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς, ενώ
από το 2020 υπηρετεί ως γενικός γραμματέας στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και θεωρείται ότι θα
προσδώσει δυναμική στην υποψηφιότητα του δημάρχου Ραφήνας. Όπως τόνισε σε συνέντευξή
του στον Επικοινωνία 94FM ο κ. Κοκκόλης: «Γνωρίζω καλά την ανθρωπογεωγραφία και τα προβλή-
ματα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω». 

Δυσαρέσκεια 
για τα ασφαλιστικά 

Έντονη ήταν η αντίδραση των εργαζο-
μένων στους δήμους για την απόφαση
του υπουργείου Εσωτερικών να καταθέ-
σει ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας να
σταματήσει η απεργία-αποχή που έχουν
προκηρύξει οι ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ
και ΠΟΜΗΤΕΔΥ για τις Υπηρεσίες Δόμη-
σης. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή
της η ΠΟΕ-ΟΤΑ, «ο υπουργός Εσωτερι-
κών ζητά όχι μόνο να κηρυχθεί παράνο-
μη και καταχρηστική η απεργία-αποχή
των τριών ομοσπονδιών, αλλά και
100.000 ευρώ από κάθε ομοσπονδία σε
περίπτωση που στο μέλλον ξανακηρυχ-
θεί απεργία με τα ίδια αιτήματα». Θυμί-
ζουμε ότι η κινητοποίηση έχει ως βασι-
κό αίτημα να αναδειχθούν τα τεράστια
προβλήματα στη στελέχωση των Υπηρε-
σιών Δόμησης των δήμων. Να σημει-
ώσουμε ότι με απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρί-
φθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για να κη-
ρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η
απεργία-αποχή.

Ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση 
δήμων και ΔΕΥΑ 
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κτίναξη των ηλεκτρονικών
συναλλαγών για αγορές σε
σουπερμάρκετ, fast food και
τυχερά παιχνίδια σημειώθη-

κε κατά τη διάρκεια της εορταστικής πε-
ριόδου που πέρασε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που κατέ-
γραψε η Cardlinc, η αγοραστική κίνηση
τις μέρες από 23 έως 31 Δεκεμβρίου κι-
νήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με την
εορταστική περίοδο του 2021, με μια πε-
ριορισμένη αύξηση της τάξεως του 5%
σε σχέση με το 2021. Οι περισσότερες
αγορές με κάρτα σε ένα λεπτό διενεργή-
θηκαν την Παραμονή των Χριστουγέν-
νων (5.913 συναλλαγές).

Από την ανάλυση των στοιχείων προ-
κύπτει ότι οι καταναλωτές επισκέφτηκαν
τα φυσικά καταστήματα για τις αγορές
τους, με την εστίαση να κατακτά τις τρεις
πρώτες θέσεις στην ποσοστιαία αύξηση
του αριθμού συναλλαγών σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πρώτα τα ταχυφαγεία
Την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση

ηλεκτρονικών αγορών που συνδέεται με
την αυξημένη καταναλωτική ζήτηση κα-
τέγραψαν οι συναλλαγές στα ταχυφα-
γεία (fast food) με ποσοστό 50% και ακο-
λούθησαν τα εστιατόρια με 47%, τα κα-
φέ-μπαρ με 38%, η ανδρική και γυναι-
κεία υπόδηση με 32%, οι φούρνοι με 17%,
τα καταστήματα ξηρών καρπών με 12%,
τα σουπερμάρκετ και τα μανάβικα με
10%, τα πρατήρια υγρών καυσίμων με 7%
και τα μπακάλικα με 3%.

Ο μοναδικός κλάδος όπου καταγρά-
φηκε μείωση των τραπεζικών συναλλα-
γών ήταν στα φαρμακεία σε ποσοστό
14%, καθώς η υποχώρηση της πανδη-
μίας και ο περιορισμός των αγορών σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του

2021 είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση
των ηλεκτρονικών αγορών. 

Στα ύψη τα εισιτήρια με τρένο
Επιπλέον, πρωτιά στις online συναλ-

λαγές κατέλαβε ο κλάδος των τυχερών
παιχνιδιών και των στοιχημάτων, καθώς
κατέγραψε αύξηση 128% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2021, όταν ακόμη
υπήρχαν περιοριστικά μέτρα για την
πανδημία. Επιπλέον, σημαντική αύξηση
παρουσίασαν οι online κρατήσεις εισιτη-
ρίων για τρένα (45%) και οι online φορτί-
σεις για τα διόδια με ποσοστό 49%. Από
την άλλη πλευρά, οι γιορτές αποτελούν
ιδανική ευκαιρία για κοντινές ή μακρινές
εξορμήσεις και, σύμφωνα με την
Cardlink, ως κορυφαία επιλογή των κα-
ταναλωτών για τις μέρες από 23/12 έως
8/1 καταγράφηκαν προορισμοί στους νο-
μούς Ευρυτανίας, Τρικάλων, Πέλλας,
Δράμας και Καρδίτσας.

Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών συνδέεται κυρίως με το γεγονός
της αύξησης των τιμών σε σχέση με το
2021, ενώ η πανδημία έχει παγιώσει τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές ως μέσο για
όσους έχουν... νόμιμο χρήμα στους λο-
γαριασμούς τους και πρέπει να «χτί-
σουν» το πλαφόν με βάση το... επίσημο
εισόδημα που δηλώνουν στην Εφορία.
Έτσι, το φορολογικό κίνητρο, σε συν-
δυασμό με τις αυξημένες τιμές, οδήγη-
σε σε ενίσχυση του τζίρου των επιχειρή-
σεων, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να κα-
ταγράφει σημαντική αύξηση των εσό-
δων από τον ΦΠΑ. 

Επιπλέον 430 εκατ. ευρώ προστέθηκαν στον τζίρο
των επιχειρήσεων τον περασμένο Νοέμβριο σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, γεγονός που συνδέε-
ται κυρίως με την αύξηση των τιμών των προϊόντων.

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
προκύπτει ότι ο κύκλος των επιχειρήσεων που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία διαμορφώθηκε στα 3,31 δισ. ευ-
ρώ έναντι 2,88 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021,
με αύξηση 15%. Η αύξηση του τζίρου αποτελεί τονωτική

ένεση για τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τον
συγκεκριμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν οι Black Fri-
day και Cyber Monday. Μάλιστα, η εκτίμηση αυτή ενι-
σχύεται και από το γεγονός ότι τον περασμένο Οκτώ-
βριο ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 3,18 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η αυξημένη κίνηση της εορταστικής πε-
ριόδου του Δεκεμβρίου δημιουργεί καλή αφετηρία για
το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, ώστε να αντιμετωπί-
σει τις αυξημένες υποχρεώσεις, ιδίως του πρώτου δι-

μήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και η πληρωμή των δύο τελευταίων
δόσεων του φόρου εισοδήματος της περσινής χρονιάς.
Τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 26,9% σημείωσε ο τζίρος
στο εμπόριο παιχνιδιών και το λιανικό εμπόριο σιδηρι-
κών, χρωμάτων και τζαμιών με 26,8%. Αντίστοιχα, οι
περιφέρειες με τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου ήταν η
Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία με 28,8% και
24,5% αντίστοιχα.

Τονωτική ένεση 430 εκατ. για τον τζίρο των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Σουπερμάρκετ,
φαγητό και τζόγος

εκτίναξαν
τις e-συναλλαγές 

Τι δείχνουν τα στοιχεία 
της φετινής εορταστικής
περιόδου - 
Οι περισσότερες αγορές 
με κάρτα (5.913 σε 1 λεπτό)
διενεργήθηκαν
την παραμονή
των Χριστουγέννων
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μα των κρατών-μελών, με προεξάρχουσα περίπτωση
αυτήν της Ελλάδας, επιβεβαιώνουν τα νεότερα στοι-
χεία της Κομισιόν για το γ’ τρίμηνο του 2022.

Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στη λίστα, σημει-
ώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από λιγνίτη από χρόνο σε χρόνο
μεταξύ των κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή στη χώρα αυ-
ξήθηκε κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2021 υπό το φόντο της μεγαλύτερης αξιοποίησης
του εγχώριου καυσίμου προς μείωση της χρήσης φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου και συνολικότερα υπό

το βάρος των συνολικότερων ζητημάτων ενεργει-
ακής ασφάλειας και εφοδιασμού που προέκυψαν την
«επαύριο» της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
για το σύνολο της Ευρώπης.

Το μερίδιο των λιγνιτικών μονάδων στο μείγμα πα-
ραγωγής της ΕΕ ανήλθε σε 9% από 8% το γ’ τρίμηνο
του 2021, ενώ ο λιγνιτικός στόλος ήταν υπεύθυνος για
το περίπου 33% των συνολικών εκπομπών άνθρακα
του κλάδου κατά το τρίμηνο αναφοράς.

Όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση της Κομι-
σιόν, τα περισσότερα κράτη-μέλη με διαθέσιμο στόλο
λιγνιτικών και ανθρακικών μονάδων αύξησαν την πα-
ραγωγή τους κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Η μηνι-

αία παραγωγή κορυφώθηκε τον Αύγουστο στις 19 T-
Wh. Στη Γερμανία, χώρα με τον μεγαλύτερο τέτοιο
στόλο, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 12% από χρόνο σε
χρόνο το γ’ τρίμηνο του 2022, συνέπεια των υψηλών
τιμών ενέργειας και σε συνδυασμό με την περιορι-
σμένη διαθεσιμότητα των πυρηνικών.

Στην περίπτωση της Πολωνίας η λιγνιτική παραγω-
γή έμεινε αναλλοίωτη από χρόνο σε χρόνο το γ’ τρί-
μηνο του 2022. Αντιθέτως, η Τσεχία αύξησε την πα-
ραγωγή των λιγνιτικών μονάδων κατά 21%. Συνολικά
τρία κράτη-μέλη αντιπροσωπεύουν το 81% της συνο-
λικής ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον λιγνίτη
στην ΕΕ το γ’ τρίμηνο του 2022.

Τ
ο σενάριο να συσχετίζονται
περισσότερο οι μεγάλες κατα-
ναλώσεις ρεύματος με την
απόδοση επιδότησης φέρεται

να εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, γεγονός που, αν επι-
βεβαιωθεί, θα σημάνει ακόμη και μη-
δενικές επιδοτήσεις σε ορισμένες κα-
τηγορίες καταναλωτών.

Η παραπάνω «συσχέτιση» αποτελεί
απόρροια των πρόσφατων συστάσεων
που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρία-
ση του Eurogroup και πρακτικά απορ-
ρίπτεται το σενάριο των οριζόντιων
επιδοτήσεων.

Όπως έχει γράψει η «Political», τόσο
πριν όσο και μετά τη διατύπωση των
προτάσεων της Κομισιόν για τα μέτρα
στήριξης στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουρ-
γεία απορρίπτουν επισήμως τυχόν αλ-
λαγές σε αυτή την κατεύθυνση, διαβε-
βαιώνοντας ότι ο μηχανισμός θα λει-
τουργήσει τουλάχιστον έως την ολο-
κλήρωσή του το καλοκαίρι του 2023.

Ασκήσεις όπως οι παραπάνω, που
ίσως να συνδέονται και με τις πρόσφα-
τες πιέσεις του Eurogroup για αλλαγή
του σημερινού μοντέλου επιδοτήσεων,
συνδυαστικά με την επικείμενη ψηφο-
φορία στη Βουλή για την πρόταση δυ-
σπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, μεταθέτουν για
την ώρα τις ανακοινώσεις ακόμη και
για την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με μια ερμηνεία και χωρίς
ακόμη να είναι σαφές αν ως «μεγάλες
καταναλώσεις» μιλάμε για καταναλώ-
σεις πάνω από 500 κιλοβατώρες τον μή-
να ή μόνο τις πάνω από 1.000, το υπουρ-

γείο εξετάζει κατά πόσο είναι σκόπιμο
να αξιοποιήσει τις πολύ χαμηλές ονομα-
στικές τιμές ρεύματος προκειμένου να
αλλάξει την πολιτική των επιδοτήσεων
που εφαρμόζει από το καλοκαίρι και με-
τά και επομένως να προσαρμοστεί στις
πιέσεις της Κομισιόν. 

Δύο στάδια
Εδώ και καιρό οι Βρυξέλλες επιμέ-

νουν ότι οι οριζόντιες επιδοτήσεις,
όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,
πρέπει να τελειώσουν και για αυτό
έχουν προτείνει μια επιδότηση δύο
σταδίων. Το πρώτο αφορά τους οικο-

νομικά ευάλωτους με χαμηλές κατα-
ναλώσεις για τους οποίους και θα
καλύπτεται το σύνολο της αύξησης
των τιμολογίων.

Το δεύτερο στάδιο αφορά τα μεσαία
και τα υψηλά εισοδήματα με μεσαίες
και υψηλές καταναλώσεις, για τους
οποίους θα προβλέπεται κλιμακωτή
επιδότηση, αλλά μόνο εφόσον αποδει-
κνύουν ότι μειώνουν την κατανάλωση.
Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη εξοι-
κονόμηση κάνει ένα νοικοκυριό, τόσο
μεγαλύτερη θα είναι και η επιδότηση
στο τιμολόγιο.

Σύστημα κλιμακωτής επιδότησης, βά-

σει της κατανάλωσης των
νοικοκυριών, ισχύει και σήμε-

ρα στην Ελλάδα, με την ενίσχυση
να μειώνεται για όσους «καίνε» πάνω
από 500 μεγαβατώρες. Το σύστημα αυτό
έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση τόσο
λόγω της υστέρησης των εισοδημάτων
όσο και για τις υψηλότερες τιμές στο
ρεύμα από πολλές άλλες χώρες της ΕΕ.

Αν ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση
υιοθετήσει την πρόταση της Κομισιόν,
αυτό ακολούθως θα σημάνει και μια
επιβάρυνση των μεσαίων εισοδημάτων
που θα αντιμετωπίσουν ακριβότερα τι-
μολόγια για το ρεύμα. Αλλά σε κάθε
περίπτωση το προτεινόμενο σύστημα
θεωρείται δύσκολο να περάσει ως έχει,
καθώς η κάθε χώρα έχει τα δικά της
δεδομένα αναφορικά με τις επιδοτή-
σεις στο ρεύμα.

Η Ελλάδα πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην αύξηση λιγνίτη για το 2022

Επιδότηση «0»
στη μεγάλη
κατανάλωση
ρεύματος!

Τα υπό εξέταση σενάρια έπειτα από τις πιέσεις 
του Eurogroup είναι ο λόγος που καθυστερούν 

οι ανακοινώσεις Σκρέκα

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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την τελική ευθεία εισέρχεται αυτή την εβδομάδα η μεγάλη
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του κατασκευαστικού
ομίλου Intrakat, καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
έληξε χθες η περίοδος προεγγραφής και άσκησης δι-

καιωμάτων. 
Ήδη από την περασμένη Παρασκευή (20/1/2023) σταμάτησε η

διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης, τα οποία σχετίζον-
ταν με την εν εξελίξει ΑΜΚ. Στο στρατόπεδο της Intrakat επικρατεί
ικανοποίηση αναφορικά με το αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχι-

κού κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ.
Βάσει των πιο πρόσφατων επίσημων στοιχεί-

ων, οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε η
Intrakat στο εννεάμηνο του 2022 ήταν αξίας
406,4 εκατ. ευρώ με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
συμβάσεων στις 30/9/2022 στο 1,2 δισ. ευρώ.
Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανει-
σμός του ομίλου ήταν 132,8 εκατ. έναντι 141,1
εκατ. στο τέλος του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι της Intrakat, Wi-
nex (31,7%), Castelano Properties LTD (15,7%),

Blue Silk LTD (13,6%) και Intracom Συμμετοχών (5,09%), δήλωσαν
εξαρχής την πρόθεσή τους να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα
προτίμησης που τους αναλογούν. Επιπλέον η πρώτη (με μετόχους
τους Δ. Μπάκο, Ιωάν. Καϋμενάκη, Αλ. Εξάρχου) έχει ανακοινώσει
την πρόθεσή της για την απόκτηση μετοχών που τυχόν θα παραμεί-
νουν αδιάθετες, επενδύοντας ποσό τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Πού πάνε τα κεφάλαια 
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση, η εται-

ρεία θα τα χρησιμοποιήσει, μετά την αφαίρεση των εξόδων, ως εξής:
α) ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ περίπου θα χρησιμοποιηθεί από

την εταιρεία για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο
κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποί-
ηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποί-
ηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται
να συμβασιοποιηθούν, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που ανα-
μένεται να προκηρυχθούν και αφορούν όλο το φάσμα των δραστη-
ριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου της και

β) το υπόλοιπο ποσό, ύψους 50 εκατ. ευρώ περίπου, θα χρησιμο-
ποιηθεί από την εταιρεία για επενδύσεις στους τομείς δραστηριότη-
τας της εταιρείας με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό
τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων
περιβάλλοντος καθώς και στον τομέα των ΑΠΕ. Η χρηματοδότηση
των εν λόγω επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποι-
αδήποτε μορφή αυτές διενεργηθούν, όπως ενδεικτικά μέσω από-
κτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή τίτλων ιδιοκτησίας, ή μέ-
σω μετασχηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων
εταιρειών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση
από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες,
στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο όμιλος έως και την
ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου ανέρχονταν σε 406,4 εκατ.
ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του ομίλου στις
30/9/2022 ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο όμιλος είχε μειοδοτήσει σε
επιπλέον έργα ύψους 759 εκατ. ευρώ, για τα οποία αναμένει να ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους εντός του 2023. Η
ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων του ομίλου και η έναρξη στο
αμέσως επόμενο διάστημα μεγάλων έργων που αναλήφθηκαν στη
διάρκεια του τρέχοντος έτος και τα οποία έχουν ικανοποιητικό περι-
θώριο κέρδους, αναμένεται ότι θα ενισχύσουν τα οικονομικά αποτε-
λέσματα του ομίλου. Στις 30/6/2022, οι απαιτήσεις του ομίλου από
έργα δημόσιου τομέα ανέρχονταν σε 19,4 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι στην ενέργεια
Όπως σημειωνόταν στο ενημερωτικό δελτίο, στον τομέα των

ΑΠΕ, και σε συνέχεια της συγχώνευσης της εταιρείας, με απορρό-
φηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ Άνεμος Ανώνυμη Εται-
ρεία Ενεργειακών και Τουριστικών Αναπτύξεων» τον Ιούλιο του
2021 καθώς και με την πραγματοποίηση εξαγορών χαρτοφυλακίων
φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW τον Σεπτέμβριο 2022, ο όμιλος
διαθέτει πλέον χαρτοφυλάκιο από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα

συνολικής ισχύος 1,8GW (1GW αιολικά πάρκα και 0,8GW φωτοβολ-
ταϊκά πάρκα). Από την ως άνω συνολική ισχύ του 1GW σε αιολικά
πάρκα, αιολικό πάρκο ισχύος 15MW ολοκληρώθηκε κατασκευαστι-
κά εντός του α’ εξαμήνου του 2022, έλαβε βεβαίωση λειτουργικής
ετοιμότητας και έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον
Αύγουστο του 2022, ενώ αναμένεται η εμπορική λειτουργία του τον
Ιανουάριο του 2023. Επίσης, αιολικά πάρκα ισχύος 83MW έχουν
εξασφαλίσει τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και βρί-
σκονται σε φάση κατασκευής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί
σταδιακά έως το 2024.

Σημειώνεται ότι, για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων ΑΠΕ
ισχύος περίπου 100MW, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένο στά-
διο διαπραγματεύσεων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη λή-
ψη ομολογιακού δανείου ύψους ποσού 120 εκατ. ευρώ, ώστε να τε-
θούν σταδιακά σε λειτουργία έως το 2024 και να ενισχύσουν ανάλο-
γα το EBITDA και τα αποτελέσματα του ομίλου. Στο χαρτοφυλάκιο

έργων ΑΠΕ του ομίλου με εξασφαλι-
σμένη τιμή πώλησης της παραγόμενης
ενέργειας για είκοσι έτη, προστέθηκε,
εντός του Σεπτεμβρίου του 2022, ένα
ακόμη αιολικό πάρκο ισχύος 32MW, το
οποίο θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί
σε λειτουργία έως το 2025. Η περαιτέ-
ρω διείσδυση στον τομέα των ΑΠΕ πε-
ριλαμβάνει και την ανάπτυξη έντεκα
αδειών σταθμών αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας με χρήση συσσω-
ρευτών συνολικής ισχύος 700MW.

Στα ΣΔΙΤ
Στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και παρα-

χωρήσεων, ο όμιλος ήδη συμμετέχει σε
πληθώρα ενεργών διαγωνισμών, σε
διάφορα στάδια των διαγωνιστικών δια-
δικασιών. Επίσης, η εταιρεία έχει ως
στόχο τη συμμετοχή της σε επιπρόσθε-
τους διαγωνισμούς που αναμένονται να
προκηρυχθούν την περίοδο 2023-2024.

Τα σχέδια στο real estate
Στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, ο

όμιλος ολοκλήρωσε και λειτουργεί από
τις αρχές του 2022 το πρώτο 5άστερό
του ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos»
χωρητικότητας 43 δωματίων στην Αθή-
να, εντός του οποίου λειτουργεί και το
«Estiatorio Milos». Επίσης, ανακατα-
σκευάζει στο κέντρο της Αθήνας και
επί της οδού Ιπποκράτους 9ώροφο κτί-
ριο γραφείων συνολικής επιφάνειας
7.300 τμ, το οποίο θα λάβει πράσινη πι-
στοποίηση LEED με την ολοκλήρωση
της ανακατασκευής του. Αναφορικά με

την ευρύτερη γεωγραφική της δραστηριοποίηση, η εταιρεία αγόρα-
σε, μέσω της θυγατρικής της «Intra Estate», οικόπεδο στην Άνω Με-
ρά Μυκόνου με σκοπό την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών χω-
ρητικότητας 256 κλινών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία
εντός του 2024. Επίσης, η εταιρεία εξαγόρασε, μέσω της κατά 100%
θυγατρικής της εταιρείας «Intra Estate Σχοινούσα ΜΑΕ», το ξενοδο-
χείο «Apanema Resort» στη Χώρα Μυκόνου, το οποίο θα ανακατα-
σκευαστεί πλήρως σε κατάλυμα 17 δωματίων και θα μετατραπεί σε
luxury boutique hotel με branded εστιατόριο με χρονικό ορίζοντα
ολοκλήρωσης εντός του 2024. Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα
ανάπτυξης ακινήτων αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση
της εταιρείας, με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στον τομέα
των τουριστικών υποδομών και σε προορισμούς υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας, όπως επίσης χώρων γραφείων και άλλων εμπορικών
χώρων δημιουργώντας αξία για τον όμιλο.

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Η απόλυτα 
επιτυχημένη

ΑΜΚ και 
η επόμενη μέρα 

Στο στρατόπεδο της επιχείρησης επικρατεί ικανοποίηση 
αναφορικά με το αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά 100 εκατ. - Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια



Μ
ία έως τρεις αυξή-
σεις βλέπουν ήδη
2.499.285 συνταξι-
ούχοι επί συνόλου

2.634.786, ενώ την ίδια στιγμή η
κυβέρνηση με 11 παρεμβάσεις
βελτίωσε τις αποδοχές τους μετά
τις 17 μειώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. 

Ειδικότερα, κατά τα τελευταία
τριάμισι χρόνια δόθηκαν τα εξής:

1. Αύξηση 7,75% σε 1.724.000 συν-
ταξιούχους που δεν έχουν ή έχουν
ελάχιστη προσωπική διαφορά. 

2. Αύξηση συντάξεων 8% για πά-
νω από 30 έτη ασφάλισης. 

3. Μείωση παρακράτησης σύν-
ταξης κατά 30%, αντί για 60%, όταν ο
συνταξιούχος εργάζεται. 

4. Κατάργηση του πλαφόν Κα-
τρούγκαλου των 1.300 ευρώ για
κύρια και επικουρική σύνταξη. 

5. Έκτακτο επίδομα σε 1.000.000
χαμηλοσυνταξιούχους. 

6. Επιστροφή περικοπών ύψους
1,2 δισ. ευρώ. 

7. Αύξηση της Εθνικής Σύνταξης

για ομογενείς από Βόρεια Ήπειρο
και πρώην Σοβιετική Ένωση. 

8. Μείωση συντελεστή φορολό-
γησης από το 22% στο 9%. 

9. Μείωση φορολογικής επιβά-
ρυνσης για γονικές παροχές έως
800.000 ευρώ. 

10. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%. 
11. Θέσπιση των fuel pass και

market pass.

Αντιθέτως, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν
ψηφιστεί και εφαρμοστεί τα εξής
μέτρα:

1. Αύξηση εισφοράς υγείας στο
6% από 4%. 

2. Συνταξιοδότηση στα 62 έτη με
40 έτη εργασίας ή στα 67 με 15ετία. 

3. Μείωση κατώτατης σύνταξης
από 486 σε 392,70 ευρώ και κατάρ-
γηση της κατώτατης σύνταξης. 

4. Περικοπές σε συντάξεις άνω
των 1.300 ευρώ. 

5. Αύξηση εισφορών επικουρι-
κής ασφάλισης.

6. Μείωση 35% του μερίσματος
του ΜΤΠΥ.

7. Μείωση εφάπαξ 25%. 

8. Κατάργηση ΕΚΑΣ για 370.000
χαμηλοσυνταξιούχους. 

9. «Ψαλίδισμα» συντάξεων χη-
ρείας στο 50% της σύνταξης του θα-
νόντος.

10. Κατάργηση οικογενειακού
επιδόματος συζύγου στις νέες
συντάξεις. 

11. Μείωση επικουρικών 44%
από 1/1/2015. 

12. Μείωση Εθνικής Σύνταξης
και λήψη μόνο για ποσοστά αναπη-
ρίας άνω του 80%.

13. Αύξηση του κόστους εξαγο-
ράς αναγνώρισης πλασματικών
ετών.

14. Μείωση 60% ή και 100% για
όσους δουλεύουν σε ιδιωτικό το-
μέα ή δημόσιο τομέα αντίστοιχα. 

15. Πάγωμα συντάξεων μέχρι
και το 2022.

16. Συμψηφισμός αυξήσεων από
το 2023 με τη θετική προσωπική
διαφορά.

17. Μειωμένες κύριες συντάξεις
20%-35% για όσες εκδίδονται μετά
τον Νόμο Κατρούγκαλου. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πότε οι τράπεζες  
(δεν) θα αποζημιώνουν
τα θύματα
ηλεκτρονικής απάτης

Η αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλεί-
ας από τις τράπεζες μπορεί να αποτελέσει
το… πάτημα για να μη δοθούν αποζημιώ-
σεις άνω των 1.000 ευρώ σε όσους πέφτουν
θύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» από
επιτήδειους. 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετική
διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ο κάτοχος της
κάρτας ευθύνεται μέχρι του ανώτατου πο-
σού των 50 ευρώ για τις ζημίες από τη διε-
νέργεια μη εγκεκριμένων πράξεων πλη-
ρωμής, οι οποίες προκύπτουν είτε από τη
χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου
πληρωμών είτε από υπεξαίρεσή του. Ωστό-
σο, η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν ισχύει
αν η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του μέ-
σου πληρωμών δεν ήταν δυνατό να εντοπι-
στούν από τον πληρωτή πριν από τη διενέρ-
γεια πράξης πληρωμής, εκτός αν ο πληρω-
τής είχε ενεργήσει με δόλο ή αν η ζημία εί-
χε προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις
υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή υποκαταστή-
ματος ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
ή οντότητας στην οποία ο πάροχος υπηρε-
σιών πληρωμών είχε αναθέσει τις δραστη-
ριότητές του.

Έτσι, αν ο καταναλωτής πέσει θύμα κλο-
πής ή απάτης για ποσό 200 ευρώ, τότε θα του
επιστραφούν τα 150 ευρώ, όπως ισχύει με
βάση τον προηγούμενο νόμο επί ΣΥΡΙΖΑ.
Επιπλέον, αν υπάρχει βαριά αμέλεια του κα-
τόχου, τότε ευθύνεται μέχρι το ποσό των
1.000 ευρώ και το υπόλοιπο θα καλύπτεται
από την τράπεζα. Όμως, η διάταξη αυτή δεν
θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που η τρά-
πεζα αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα ανα-
γκαία μέτρα προστασίας των συναλλαγών,
εφαρμόζοντας πολιτικές ισχυρής ταυτοποί-
ησης των συναλλαγών και ιδίως, μηχανι-
σμούς ελέγχου, οι οποίοι αξιοποιούν τεχνο-
λογίες τεχνητής νοημοσύνης.
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Περίπου 2.500.000 δικαιούχοι βλέπουν μία έως 
τρεις αυξήσεις χάρη στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης 

που βελτίωσε τις αποδοχές τους

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Y Χ Ο Ι

Τα 11 μέτρα στήριξης της ΝΔ 
και οι 17 μειώσεις του ΣΥΡΙΖΑ 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL BUSINESS25

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Με την προσθήκη τριών νέων απευ-
θείας τακτικών δρομολογίων από Ιωάν-
νινα, Χανιά και Καλαμάτα προς το αερο-
δρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και
αύξηση των πτήσεών της από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, η Aegean διευρύνει το δί-
κτυο των προορισμών της και ενισχύει
περαιτέρω τη δραστηριότητά της στην
αγορά του Ισραήλ. Τα τρία νέα δρομολό-
για θα προστεθούν στο θερινό πρόγραμ-
μα της εταιρείας, το οποίο τη φετινή χρο-
νιά αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα
και θα εμφανιστούν στα συστήματα κρα-
τήσεων τις προσεχείς ημέρες.

A
λμα 187% στα καθαρά κέρδη μετά
από δικαιώματα μειοψηφίας ανα-
κοίνωσε για το 2022 η Mytilineos,
στα 466 εκατ. ευρώ έναντι 162 εκατ.

ευρώ το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετο-
χή διαμορφώθηκαν σε 3,41 ευρώ, αυξημένα
κατά 186% σε σύγκριση με το 2021. Στα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 130% στα 823
εκατ. ευρώ, έναντι 359 εκατ. ευρώ το 2021,
ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.306
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 2.664 εκατ. ευρώ
το 2021, αυξημένος κατά 137%. Στην ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων, η εισηγμένη ση-
μειώνει ότι το προτεινόμενο μέρισμα στο 1,20
ευρώ ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις
ίδιες μετοχές) είναι αυξημένο κατά 176% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Sani/Ikos Group: Αύξηση μισθών
8% για τους εργαζόμενους

Σε συμφωνία με τους εκπροσώπους
των εργαζομένων για την υπογραφή Επι-
χειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας κατέληξε η διοίκηση του Ομίλου
Sani/Ikos. Η νέα συλλογική σύμβαση ερ-
γασίας προβλέπει για όλους τους ξενο-
δοχοϋπαλλήλους, παλαιούς και νέους,
που εργάζονται στα θέρετρα του ομίλου
Sani Resort και Ikos Resorts στην Ελλά-
δα, 8% αύξηση αποδοχών για το έτος
2023, σημαντικά υψηλότερη από το αντί-
στοιχο ποσοστό που προβλέπει η εθνική
κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας
(5,5%) για το ίδιο διάστημα, και θα έχει
αναδρομική ισχύ από 1/1/2023. Ο Όμιλος
Sani/Ikos σήμερα έχει πάνω από 6.500
εργαζομένους, εκ των οποίων οι 5.300
στην Ελλάδα. 

Διόρθωση στο Χρηματιστήριο

Αναμενόμενη είναι η διόρθωση που
συντελείται τις τελευταίες ημέρες στο
ελληνικό χρηματιστήριο, με τους εγχώ-
ριους αναλυτές να επισημαίνουν πως το
momentum παραμένει θετικό και δια-
τηρούνται οι προσδοκίες για κίνηση σε
υψηλότερα επίπεδα. 

Αποσύρεται από την Ελλάδα 
η τουρκική English Home

Διακόπτει τη δραστηριότητά της στην
Ελλάδα η τουρκική αλυσίδα ειδών σπιτι-
ού English Home, η οποία μέσα σε -κάτι
παραπάνω από- έναν χρόνο έκλεισε 17
καταστήματα, ενώ χθες έκλεισε και το
κατάστημα-ναυαρχίδα στην έδρα της,
Κηφισού 96-98, στο River West. Εγκαι-
νίασε την παρουσία της στην Ελλάδα το
2014 εν μέσω οικονομικής κρίσης, διεκ-
δικώντας μερίδιο στην αγορά λευκών ει-
δών, διακοσμητικών και ειδών σπιτιού. Η
English Home Greece, που ελέγχεται
από τις τουρκικές EHM Magazacilik
Sanayi ve Ticaret και ΕΗΜ International
NV, κατά 60% και 40% αντίστοιχα, για μια
πενταετία σχεδόν χρηματοδοτούσε την
ανάπτυξη του δικτύου, χωρίς να καταφέ-
ρει να παράξει κέρδη. 

Δύο κορυφαίοι ενεργειακοί όμιλοι, η
RWE και η ΔΕΗ, ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να συμβάλουν στην επιτάχυν-
ση της ελληνικής ενεργειακής μετάβα-
σης. Μέσω της κοινοπραξίας ΜΕΤΩΝ
Ενεργειακή ΑΕ, η RWE Renewables
GmbH, με ποσοστό συμμετοχής 51% και
η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, με ποσοστό
συμμετοχής 49%, έλαβαν την τελική
επενδυτική απόφαση για την κατα-
σκευή πέντε φωτοβολταϊκών έργων.
Για την εν λόγω επένδυση, με συνολικό
προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ, έχουν
εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο του δανει-

ακού σκέλους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 90 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και 54 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες Eurobank ΑΕ και Alpha
Bank, ενώ τα υπόλοιπα 36 εκατ. ευρώ αφορούν σε ίδια συμμετοχή. Η χρηματοδότηση βρίσκεται στο τελι-
κό στάδιο του οικονομικού κλεισίματος.

Mytilineos: Αύξηση 187% στα καθαρά κέρδη

Ξεκινά το mega-project των ΔΕΗ-RWE στα φωτοβολταϊκά

Aegean: Ενισχύει τη δραστηριότητά της στο Ισραήλ
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Ε
ίναι από τα απίθανα και εκτός
λογικής. Η UEFA, υπερκείμενη
αρχή του ευρωπαϊκού ποδο-
σφαίρου, όρισε το γήπεδο «Κα-

ραϊσκάκης» για τον τελικό του Super Cup
2023 ανάμεσα στους κατόχους των τροπαί-
ων Champions League και Europa Lea-
gue, καθώς και τη νεότευκτη «ΟΠΑΠ Are-
na - Αγιά Σοφιά» για τον τελικό του
Conference League 2024!

Πώς έγινε και η Ελλάδα της ποδο-
σφαιρικής ανυποληψίας, της ανα-
ξιοπιστίας, του παρασκηνίου με τη
διαιτησία και τις πεζοδρομιακού τύ-
που αντεγκλήσεις των «επενδυτών»
προτιμήθηκε από την UEFA να διορ-
γανώσει δύο τελικούς; Η «Political»
έχει όλο το παρασκήνιο.

Να διευκρινίσουμε ότι η Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει οποιαδή-
ποτε ανάμειξη στην απόφαση. Απλώς δια-
βίβασε την πρότασή της όχι και για τα δύο
γήπεδα αλλά μόνο για αυτό της «ΟΠΑΠ

Arena - Αγιά Σοφιά». Για αυτό και ο Βαγγέ-
λης Μαρινάκης έστειλε επιστολή διαμαρ-

τυρίας στην ΕΠΟ και ζητούσε να
συμπεριληφθεί και το «Καραϊσκά-
κης» στον φάκελο.

Ποιος κίνησε την όλη διαδικασία
από διετίας ακόμη; Ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο

υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γε-
ραπετρίτης και φυσικά ο εκτελεστι-
κός διευθυντής της UEFA Θόδωρος

Θεοδωρίδης, γιος του μακαρίτη αντιπρο-
έδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Σάββα.

Τον Αύγουστο του 2022 ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της
UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν στο Μέγαρο
Μαξίμου, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύ-

ση για το βαλτωμένο στην ανυποληψία ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο και εκεί έθεσε το θέμα
διοργάνωσης του τελικού του Conference
League στην Ελλάδα. 

Όχι του Champions League, γιατί κα-
νένα γήπεδό μας δεν πληροί τις προδια-
γραφές. Οι δυο τους με πρωτοβουλία του
Γιώργου Γεραπετρίτη είχαν ξεκινήσει τις
συνομιλίες από το 2020, όταν ο Τσέφεριν
είχε επισκεφτεί και πάλι τον Μητσοτάκη.
Προηγήθηκε συνάντηση του Γεραπετρίτη
με την ηγεσία της UEFA στη Νιόν της Ελ-
βετίας, σε μια προσπάθεια να αναλάβουν
οι δύο υπερκείμενες αρχές (FIFA και UE-
FA) την ανασύσταση του ελληνικού πο-
δοσφαίρου.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος εξελέγη

πρόεδρος της FIFA χάρη στις φιλικές σχέ-
σεις του Θόδωρου Θεοδωρίδη με τους
προέδρους των ομοσπονδιών των κρατών-
μελών της UEFA, ήταν υπεύθυνος για την
επάρκεια των σταδίων προς τέλεση των ευ-
ρωπαϊκών διοργανώσεων.

Έτσι, όταν ο Μητσοτάκης ζήτησε τουλά-
χιστον έναν τελικό, Θεοδωρίδης και Τσέ-
φεριν μας έδωσαν δύο.

Πώς έγινε αυτό; Ο τελικός του Super
Cup επρόκειτο να διεξαχθεί στο Καζάν της
Ρωσίας. Ήταν όμως περισσότερο από σί-
γουρο ότι δεν θα γινόταν εκεί μετά την ει-
σβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και τον
αποκλεισμό τους από κάθε ευρωπαϊκή και
παγκόσμια ποδοσφαιρική δραστηριότητα. 

Τυπικά η απόφαση της UEFA για την
αφαίρεση του τελικού πάρθηκε την περα-
σμένη Τρίτη. 

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση, σε συνεργασία
με τον Τσέφεριν και τον Θεοδωρίδη, είχε
ήδη δρομολογήσει την υποψηφιότητα και
της Ελλάδας. 

UEFA: Στο «Καραϊσκάκης» ο τελικός του ευρωπαϊκού 
Super Cup 2023, στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» 

του Conference League 2024!

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Ο Μητσοτάκης 
«έπαιξε μπάλα» στην απόφαση



Μ
ία ώρα πριν από την
έναρξη του επαναληπτι-
κού αγώνα Κυπέλλου

Άρης - Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης
Βικελίδης», η UEFA έδινε στην Ελ-
λάδα δύο τελικούς ευρωπαϊκών
διοργανώσεων. Και αυτό είναι το λι-
γότερο για το τι ακολούθησε στο γή-
πεδο. Την ώρα που η μάνα του αρει-
ανού Άλκη Καμπανού σπαράζει στο
δικαστήριο, οι λεγόμενοι «φανατι-
κοί» οπαδοί του Άρη κρέμασαν ένα
κατάπτυστο πανό τεράστιων δια-
στάσεων, με σεξουαλική αναφορά
στις μανάδες των «γαύρων». Αη-
δίασαν οι υπόλοιποι θεατές και οι
τηλεθεατές. Ο θάνατος του Άλκη,
τελικά, δεν έπαιξε κανέναν ευεργε-

τικό ρόλο στην αυτοαναίρεση πε-
ποιθήσεων, δεν συνέτισε κανέναν.
Στη δε αρχή της δίκης, οπαδοί του
ΠΑΟΚ είχα πάει στις φυλακές για
να… στηρίξουν τους δολοφόνους
του Άλκη. Και φυσικά, και στα υπό-

λοιπα γήπεδα της χώρας δεν άλλα-
ξε κάτι, γιατί τα δάκρυα ήταν κρο-
κοδείλια. Άπαντες φοβήθηκαν στο
«Βικελίδης» να πλησιάσουν και να
κατεβάσουν το πανό. Το παιχνίδι
δεν έπρεπε να είχε αρχίσει.

Η μάνα του Άλκη και οι μανάδες των «γαύρων» ΠΑΕ ΑΕΚ: Καμία
σχέση με Μαντσίνι

Ο Αργεντινός επιθετικός Ντάνιελ Μαντσίνι εί-
ναι, πλέον, παίκτης του Παναθηναϊκού, υπέγρα-
ψε συμβόλαιο 3,5 χρόνων, φωτογραφήθηκε και
δημοσιεύματα ήθελαν την ΑΕΚ να έκανε κίνηση
την τελευταία στιγμή για να τον αποσπάσει από
τους «πράσινους». Η ΠΑΕ ΑΕΚ το διέψευσε. Ο
Ολυμπιακός, που ήθελε τον Μαντσίνι, δεν ανα-
κοίνωσε ποτέ γιατί δεν τον πήρε. 

Τρία χρόνια χωρίς 
τον Κόμπι Μπράιαντ

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον τραγικό
θάνατο του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Κόμπι
Μπράιαντ, που βύθισε στο πένθος ολόκληρη την
υφήλιο. Ο «Black Mamba» σκοτώθηκε μαζί με τη
13χρονη κόρη του Τζιάνα και ακόμη επτά άτομα,
μεταξύ των οποίων φίλες και συμπαίκτριες της
μικρής, σε πτώση και συντριβή ελικοπτέρου στην
πόλη Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, εξαιτίας κα-
κών καιρικών συνθηκών.

«Να ζήσει η Ρωσία», 
ο πατέρας του Τζόκοβιτς

Με οπαδούς του Βλαντίμιρ Πούτιν φωτογρα-
φήθηκε στην κερκίδα των αγώνων του Aus-
tralian Open ο πατέρας του μεγάλου Σέρβου τε-
νίστα Νόβακ Τζόκοβιτς, Στρζαν, και προκάλεσε
μέγα θέμα στην Αυστραλία. Στο ματς του Νόβακ
με τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ, βίντεο κατέγρα-
ψε θεατές να φορούν μπλουζάκια με το γράμμα
«Ζ», κωδικό της εισβολής στην Ουκρανία, και
σύνθημα «Long live Russia» («Να ζήσει η Ρω-
σία» ή σε ελεύθερη απόδοση «Ζήτω η Ρωσία»).

Ο Γιάννης γύρισε 
και πέτυχε 33 πόντους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε έπειτα
από απουσία πέντε αγώνων και οδήγησε τους
Μπακς σε νίκη 107-99 επί των Νάγκετς, που
έπαιζαν χωρίς τον MVP Νίκολα Γιόκιτς. Ο Έλλη-
νας άσος πέτυχε 33 πόντους, μάζεψε 14 ριμπά-
ουντ και έδωσε τέσσερις ασίστ. Εξαιρετικός για
τους Μπακς ήταν και ο Χόλιντεϊ που σκόραρε 20
με 5 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες. 

Εύκολα η ΑΕΚ, 3-1 στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό
Όπως ήταν αναμενόμενο, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσερραϊκό και

στις Σέρρες, 3-1 και με το συνολικό σκορ 6-1 προκρίθηκε στον

ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα αντιμετωπίσει τον

Ολυμπιακό. Δύο γκολ πέτυχε ο Πέτρος Μάνταλος και ένα ο Μα-

χαίρας. Οι Μακεδόνες είχαν ισοφαρίσει με τον Κατσαντώνη. Ο

πρώτος ημιτελικός ΑΕΚ - Ολυμπιακός θα γίνει στις 7 Φεβρουα-

ρίου και ο επαναληπτικός στο Φάληρο, στις 28 του ίδιου μήνα.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με το ίδιο σκορ, 1-0, τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με γκολ του Ελ Αραμπί
στο 88’ στον επαναληπτικό του Κυπέλλου και προκρίθηκε στον ημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει
την ΑΕΚ σε διπλούς αγώνες. Ο Άρης έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 82’, όταν το πέναλτι 
του Γκρέι απέκρουσε ο νεαρός Τζολάκης. Στην ίδια φάση αποβλήθηκε ο Ντόι του Ολυμπιακού.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Νίκη Ολυμπιακού,
με ΑΕΚ

στον ημιτελικό
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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O
Mπόνο και τα άλλα παιδιά ξανασυ-
στήνονται! Το πιο διάσημο ιρλαν-
δικό συγκρότημα, οι U2, έπειτα
από επτά χρόνια σιωπής επιστρέ-

φουν δισκογραφικά με το άλμπουμ «Songs
of Surrender» που θα γράψει ιστορία!
Το πολυαναμενόμενο LP θα κυκλοφορήσει
στις 17 Μαρτίου και όπως ανακοινώθηκε, θα
είναι μια συλλογή από σαράντα παγκόσμιες
επιτυχίες τους σε επεξεργασμένες εκδοχές,
προσαρμοσμένες στις σύγχρονες μουσικές.
Τα θρυλικά «With Or Without You», «One»,
«Beautiful Day», «Sunday Bloody Sunday»,
«Invisible» και «Dirty Day» είναι ανάμεσα
στα τραγούδια που υπέστησαν καθολικό
ηχητικό και πιθανόν στιχουργικό λίφτινγκ,
χωρίς να αλλοιωθεί ωστόσο το οικείο music
line των αγέραστων ροκάδων.
«Επιθυμούσαμε να φέρουμε αυτά τα κομμά-

τια μαζί μας στο σήμερα και να τους δώσου-
με το πλεονέκτημα ή, αλλιώς, μια αναπαρά-
σταση του 21ου αιώνα», δήλωσαν τα τέσσερα
μέλη της πολυβραβευμένης παγκοσμίως
μπάντας που αδημονούν να παρουσιάσουν το
νέο τους εγχείρημα! Σύμφωνα με την επίση-
μη ανακοίνωση, το πλήρες άλμπουμ των 40
τραγουδιών θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή
μορφή, σε διπλό CD αλλά και σε μια αριθμη-
μένη έκδοση βινυλίου τεσσάρων LP. Θα
υπάρχει επίσης μια συνοπτική έκδοση δύο
LP με 16 από τα κομμάτια και ένα CD με 20
από τα τραγούδια. Οι διαδικτυακές παραγγε-
λίες είναι ήδη sold out.
Για την πρόθεσή τους να επαναηχογραφή-
σουν επιλεγμένα τραγούδια από τη 43χρονη
καριέρα τους, ο κιθαρίστας του συγκροτή-
ματος Edge (Ντέιβιντ Έβανς) αποκάλυψε:
«Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας

γράφτηκε και ηχογραφήθηκε όταν ήμασταν
πολύ νέοι. Μερικά έχουν μεγαλώσει μαζί
μας. Κάποια τα έχουμε ξεπεράσει, αλλά δεν
έχουμε ξεχάσει τι μας ώθησε να τα γράψου-
με. Η ουσία τους είναι ακόμα μέσα μας, αλ-
λά πώς να επανασυνδεθούμε με αυτή την
ουσία όταν έχουμε προχωρήσει και μεγα-
λώσει τόσο πολύ;». Και συνέχισε: «Η μου-
σική σού επιτρέπει να ταξιδεύεις στον χρό-
νο και έτσι αρχίσαμε να φανταζόμαστε πώς
θα ήταν να φέρουμε αυτά τα τραγούδια πίσω
μαζί μας στο σήμερα. Αυτό που ξεκίνησε ως
πείραμα έγινε γρήγορα μια προσωπική εμ-
μονή. Νέα κλειδιά. Νέες συγχορδίες. Ήρ-
θαν νέοι ρυθμοί και νέοι στίχοι. Με σεβα-
σμό στην αρχική έκδοση, επανεκτελέστη-
καν με νέα αυθεντική βάση την εποχή, εμάς
όπως είμαστε σήμερα και φυσικά τη φωνή
του Μπόνο».



Μόνο μαύρα δεν τα έβαψε η Ηλιάνα Παπαγεωρ-
γίου μετά το unfollow της Βίκυς Καγιά στο Insta-
gram. Η κριτής του «My Style Rocks» είχε έτοιμη
την απάντηση για την αιφνίδια κίνηση της παρου-
σιάστριας του «Shopping Star» να διακόψει κάθε
διαδικτυακή επικοινωνία μαζί της, δηλώνοντας:
«Όταν κάποιον τον γνωρίζεις και μπορεί να έχετε
συνεργαστεί και μετά μπορεί να μη μου ταιριάζει
το feed, δεν είναι ανάγκη να τον κάνεις unfollow,
κάν’ τον ένα mute!».

Έβαλε την Καγιά σε mute

Χαλασμός στο «Χάπι»

Παρέλαση επωνύμων στο θέατρο «Σταθμός»,
στην επίσημη πρεμιέρα του έργου «Χάπι» του
Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Enda Walsh.
Η παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη με
πρωταγωνιστές τους Βέρα Μακρομαρίδου,
Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη, κατέκτησε το χει-
ροκρότημα του κόσμου που έσπευσε να συγ-
χαρεί τον δημιουργό και τον θίασο για τις εξαι-
ρετικές ερμηνείες. Ανάμεσα στους λαμπε-
ρούς προσκεκλημένους που έδωσαν το «πα-
ρών» ήταν ο Σταμάτης Φασουλής με την Πέγ-
κυ Σταθακοπούλου, η Μαριλίτα Λαμπροπού-
λου αλλά και η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη.

Το νέο στιλάτο hair look της
Άννας Βίσση είναι η απόλυτη
τάση του χειμώνα! Η ποπ σταρ
κούρεψε τα μακριά ξανθά
μαλλιά της και υιοθέτησε ένα
γαλλικό καρέ μέχρι τους
ώμους που κόβει χρόνια και
αναδεικνύει τα υπέροχα χα-
ρακτηριστικά του προσώπου
της. Η τραγουδίστρια εμφανί-
σθηκε στην επίσημη πρεμιέρα
της παράστασης «Η τρελή του
Σαγιό» και απέσπασε απανωτά
κομπλιμέντα για την αλλαγή.

Κουκλάρα

Τον Λάμπη Λιβιεράτο… έβαλε στο μάτι η
Μαρίνα Πατούλη. Η υποψήφια δήμαρχος
Πεύκης-Λυκόβρυσης είχε ένα μεσημε-
ριανό τετ α
τετ με τον
δημοφιλή
τραγουδι-
στή, στον
οποίο εξέ-
φρασε την
επιθυμία να
τον συμπε-
ριλάβει στο
ψηφοδέλ-
τιό της για
τις επερχό-
μενες δη-
μοτικές
εκλογές. Η
ίδια ανάρ-
τησε φωτο-
γραφία από τη συνάντησή τους, σχολιά-
ζοντας με κέφι: «Προσπαθώ να τον πείσω!
Τα κατάφερα λέτε;».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τα είπε όλα

Στενό μαρκάρισμα

Σ
υγκίνησε η Ελένη Φουρέιρα στην πρώτη της συνέντευξη,
λίγο πριν γίνει μαμά! Η εγκυμονούσα «Miss Fuego» μίλη-
σε πρώτη φορά για το θαύμα της μητρότητας και αποκάλυ-
ψε τις αποτυχημένες εξωσωματικές και τις δυσκολίες που

αντιμετώπισε τους πρώτους μήνες της κύησης. «Πάντα ήθελα να γί-
νω μητέρα, απλώς δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ήταν αρκετός ο χρό-
νος που το προσπαθούσα, έτυχε σε εμένα να είναι πιο δύσκολο.
Ενάμιση χρόνο πάλευα, πέρασα από αποτυχημένες εξωσωματικές,
από πολλούς γιατρούς, μέχρι που τελικά το μωρό ήρθε φυσικά. Στις
πρώτες εβδομάδες της κύησης έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση που
με ανάγκασε να ακυρώσω όλες μου τις επαγγελματικές υποχρεώ-
σεις και να μείνω στο κρεβάτι τρεις μήνες», ανέφερε, ενώ μιλώντας
για τον αγαπημένο της Αλμπέρτο Μποτία έσταξε μέλι: «Είμαι σίγου-
ρη ότι θα είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι ο ιδανικός συνοδοιπό-
ρος και στις χαρές και στις δυσκολίες».
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Διάσημη παρουσιάστρια
Αναγνωρίζετε τη μόλις λίγων μηνών μπέμπα που ποζάρει ξα-
πλωμένη στο κρεβατάκι της; Είναι διάσημη πρωινή παρουσιά-
στρια σε μεγάλο κανάλι και κόρη πασίγνωστης πρωταγωνί-
στριας. Το μελαχρινό κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι η δεκα-
τιανή οικοδέσποινα του Mega Δανάη Μπάρκα, η οποία ανάρτη-
σε το ενσταντανέ στο Instagram και έγραψε με χιούμορ στη λε-
ζάντα: «1992. Η τελευταία φορά που δεν είχα στρες!».



Η
προλοθεραπεία είναι μια εναλλακτι-
κή-συμπληρωματική ενέσιμη θερα-
πεία η οποία ανήκει στις αναγεννητι-
κές θεραπείες. Αποτελεί μέθοδο που

αποσκοπεί στην επούλωση της βλάβης των ιστών
και στη θεραπεία της πάθησης και όχι στην πρό-
σκαιρη μείωση του πόνου. Έτσι, μπορεί να αποτε-
λέσει αποτελεσματική φυσική μέθοδο θεραπείας
χωρίς φάρμακα για τη θεραπεία πολλών χρόνιων
παθήσεων που ταλαιπωρούν για πολύ καιρό τον
ασθενή. Μπορεί με αυτό τον τρόπο να τον βοηθή-
σει να αποφύγει το χειρουργείο. 

Στην προλοθεραπεία γίνονται ενέσεις υπέρτο-
νων σακχαρούχων διαλυμάτων στα επώδυνα ση-
μεία συνδέσμων, τενόντων και αρθρώσεων. Τα
διαλύματα αυτά, εκτός από δεξτρόζη (dextrose)
με πυκνότητα 12,5%-25% και πιο συνηθισμένα 15%,
περιέχουν ακόμη φυσιολογικό ορό και τοπικό
αναισθητικό, όπως η ξυλοκαΐνη (lidocaine) 2%. 

«Οι ενέσεις αυτές γίνονται με λεπτές βελόνες
στους συνδέσμους, στα σημεία που οι τένοντες
προσφύονται στα οστά και στα διαστήματα ανάμε-
σα στα οστά των αρθρώσεων. Προκαλούν μείωση
του πόνου στις περιοχές που πάσχουν και βελτιώ-
νουν τη σταθερότητα, τις μηχανικές ιδιότητες και
τη λειτουργικότητα των αρθρώσεων. Θεωρείται
ότι οι ενέσεις αυτές προκαλούν την παραγωγή
αυξητικών παραγόντων που συμβάλλουν στην
επούλωση των ιστών που έχουν βλάβη. Η προλο-
θεραπεία προκαλεί πρόσκαιρη και μικρής έντα-
σης φλεγμονή στο σημείο της ένεσης στον σύνδε-
σμο ή στο σημείο της ένωσης του τένοντα με το
οστό», αναφέρει ο δρ Αντώνιος Αγγουλές, χει-

ρουργός ορθοπαιδικός, διδάκτωρ Ιατρικής Σχο-
λής Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ήπια αυτή φλεγμο-
νή πυροδοτεί μια σειρά μηχανισμών που καταλή-
γουν στην επούλωση των ιστών που πάσχουν.
Συγκεκριμένα ενεργοποιεί τους ινοβλάστες της
περιοχής, οι οποίοι συνθέτουν πρόδρομες ουσίες
για την ωρίμανση του κολλαγόνου. 

Η αύξηση της πυκνότητας των αυξητικών παρα-
γόντων που προκαλεί η εφαρμογή της προλοθε-

ραπείας ενισχύει με αυτό τον τρόπο την παραγω-
γή συνδετικού ιστού. Η προλοθεραπεία για αυτό
τον λόγο θεωρείται μια μέθοδος που ανήκει στην
αναγεννητική ιατρική, στην ιατρική, δηλαδή, που
στοχεύει στην αναγέννηση των ιστών και στην
επούλωση της βλάβης τους. 

Η μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία σε διάφο-
ρες χρόνιες παθολογικές καταστάσεις του μυο-
σκελετικού συστήματος, όπως χαμηλή οσφυαλ-
γία - δισκοπάθεια, οστεοαρθρίτιδα του γόνατος -
κακώσεις των συνδέσμων του γόνατος, πολυγω-
νομετακάρπια αρθρίτιδα, αρθρίτιδα δακτύλων
χεριού, τενοντοπάθεια του ώμου (υπερακανθίου
- δικέφαλου βραχιονίου), έξω πλάγια επικονδυ-
λίτιδα του αγκώνα (Tennis Elbow), έσω επικον-
δυλίτιδα του αγκώνα (Golfer’s Elbow), διαστρέμ-
ματα αστραγάλου - χρόνια αστάθεια της ποδο-
κνημικής, κοκκυγοδυνία, τενοντίτιδα προσαγω-
γών, ηβική οστεΐτιδα, τενοντοπάθεια αχιλλείου
τένοντα, πελματιαία απονευρωσίτιδα. Ανάλογα
με την περίπτωση συνήθως χρειάζονται από 3
έως 5 συνεδρίες, οι οποίες γίνονται συνήθως κά-
θε 2-4 εβδομάδες. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Αποτελεί μέθοδο που αποσκοπεί
στην επούλωση της βλάβης 
των ιστών και στη θεραπεία 
της πάθησης και όχι 
στην πρόσκαιρη μείωση του πόνου

Μόνο από
εξειδικευμένο γιατρό
«Η προλοθεραπεία είναι γενικά ασφαλής
θεραπεία, αλλά πρέπει να γίνεται μόνο
από εξειδικευμένο ιατρό όπως ορθοπαι-
δικό με εμπειρία στη μέθοδο αυτή. Δεν
απαιτεί χειρουργείο, μπορεί να γίνει στο
ιατρείο και έχει μικρή πιθανότητα επι-
πλοκών, όπως μόλυνση, εφόσον τηρούν-
ται οι απαιτούμενοι κανόνες ασηψίας. Η
θεραπεία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε
περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη, ση-
πτικής αρθρίτιδας, κυτταρίτιδας ή σε το-
πικό απόστημα. Επίσης πρέπει να απο-
φεύγεται σε ουρική αρθρίτιδα και σε πε-
ρίπτωση κατάγματος. Είναι ελάχιστα
επώδυνη θεραπευτική τεχνική, όπως κά-
θε ενέσιμη θεραπευτική μέθοδος. Οι
ήπιες ενοχλήσεις που μπορεί να προκα-
λέσει συνήθως υποχωρούν με απλά
αναλγητικά», καταλήγει ο δρ Αγγουλές.

Προλοθεραπεία 
για μυοσκελετικούς πόνους 

Δρ Αντώνιος Αγγουλές, 
χειρουργός ορθοπαιδικός, 
διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών



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 Αφροδίτη στον δωδέκατο οίκο του ωρο-
σκοπίου σας θα σας δημιουργήσει την αί-
σθηση του ανεκπλήρωτου και κρυφού στην
προσωπική σας ζωή. Έτσι, θα μπορέσετε
να σκεφτείτε καλύτερα τα υπέρ και τα κατά
της σχέσης σας, αλλά και να απολαύσετε
μια προσωπική σας επιλογή, με παρασκη-
νιακές προεκτάσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη μετακινείται στο ζώδιο των Ιχ-
θύων, βάζοντας μια πολύ θετική προέκταση
στο φιλικό σας περιβάλλον. Μέσα από τις
συναναστροφές σας, θα βρείτε νέους στό-
χους και πρόσωπα που θα είναι έτοιμα να
στηρίξουν τις επιθυμίες σας. Πολλές οι πι-
θανότητες να συναντήσετε τον έρωτα μέσα
στο φιλικό σας περιβάλλον. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας
σάς δημιουργεί καλές επαγγελματικές συν-
θήκες. Ίσως, μάλιστα, θα έχετε μεγαλύτερες
οικονομικές απολαβές από πριν και θα νιώ-
σετε έτοιμοι για κάποιο πιο ολοκληρωμένο
βήμα, που θα αφορά την προσωπική σας ζωή.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων και
είναι αρκετά θετική η νέα της θέση προς
εσάς. Βελτιώνεται η επικοινωνία σας με άτο-
μα που μπορεί να είχατε παρεξηγηθεί, ενώ
δεν αποκλείεται να επεκτείνετε τις δραστη-
ριότητές σας και εκτός της χώρας ή της πό-
λης που διαμένετε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο των
Ιχθύων επικεντρώνει το ενδιαφέρον σας στα
οικονομικά. Επιπλέον η συγκεκριμένη θέση
της Αφροδίτης θα φροντίσει τις σχέσεις σας
με την οικογένειά σας και τα κληροδοτήματα
μέσω αυτής. Σε προσωπικό επίπεδο, οι εμ-
μονικές καταστάσεις σίγουρα θα σας προ-
καλέσουν συναισθηματικές ταραχές και κα-
λό είναι να μην αφήσετε τα συναισθήματά
σας να είναι κυρίαρχα στις αποφάσεις που
παίρνετε.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Αφροδίτη στους Ιχθύς στρέφει το ενδιαφέ-
ρον σας στις πολύ προσωπικές σας σχέσεις.
Είναι η χρονική στιγμή όπου θα εξαρτηθούν
πολλά από τις επαφές σας με τους άλλους,
ενώ αν είστε αδέσμευτοι, υπάρχει η πιθανό-
τητα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας
γεμίσει με όμορφες ρομαντικές στιγμές.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η παραμονή της Αφροδίτης στο ζώδιο των
Ιχθύων, έως τις 20 Φεβρουαρίου, θα φρον-
τίσει τις ήρεμες σχέσεις στην καθημερινό-
τητά σας, αλλά και στον χώρο όπου δρα-
στηριοποιείστε επαγγελματικά. Πολύ πιθα-
νόν να κάνετε κάποια αλλαγή στην εμφάνι-
σή σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη από τους Ιχθύς θα ευνοήσει το
ζώδιό σας, τονώνοντας κυρίως τη συναι-
σθηματική σας ζωή. Αν δεν έχετε σχέση, εί-
ναι πολύ πιθανόν να γνωρίσετε ένα πρόσω-
πο που θα σας κατακτήσει, ενώ για εσάς
που είστε γονείς, τα νέα είναι αρκετά ευνοϊ-
κά και οι επιτεύξεις των παιδιών σας θα σας
δώσουν ιδιαίτερη χαρά. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η παραμονή της Αφροδίτης στο ζώδιο των
Ιχθύων έως τις 20 Φεβρουαρίου θα στρέ-
ψει το ενδιαφέρον σας στο οικογενειακό
σας περιβάλλον. Ίσως, μάλιστα, χρειαστεί
να κάνετε κάποιες αλλαγές στον χώρο σας,
ή ακόμη και να συγκατοικήσετε με το πρό-
σωπο που σας ενδιαφέρει.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη περνά από σήμερα στους Ιχθύς,
βάζοντας εξωστρέφεια στον χαρακτήρα
σας, ακόμη και αν είστε από τη φύση σας δύ-
σκολοι στην επικοινωνία σας με τους άλ-
λους. Μικρές μετακινήσεις, συμφωνίες, κα-
λές σχέσεις που θα βοηθήσουν τα σχέδιά
σας είναι κάποια από όσα θα συμβούν έως
τις 20 Φεβρουαρίου.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η διέλευση της Αφροδίτης στον δεύτερο
τομέα σας ανανεώνει την ψυχολογία σας
αλλά και τα οικονομικά σας. Κυρίως σε
εσάς που βρίσκεστε σε σχέση, η περίοδος
αυτή θα σας φέρει μεγαλύτερη ασφάλεια,
στην περίπτωση βέβαια που ανήκετε στο
πρώτο δεκαήμερο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη από σήμερα περνά στο δικό
σας ζώδιο και θα υπάρξει σημαντική βελ-
τίωση στα οικονομικά σας, αλλά και στην
προσωπική σας ζωή. Είναι η στιγμή που θα
μπορέσετε να δείξετε αβίαστα τα συναι-
σθήματά σας και θα λάμπετε με την παρου-
σία σας σε κάθε εμφάνισή σας.
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Η Αφροδίτη από σήμερα περνά στο ζώ-
διο των Ιχθύων, όπου θα παραμείνει
έως τις 20 Φεβρουαρίου. Η καινούρ-
για της θέση είναι αρκετά καλή για

τα ζώδια του Νερού και της Γης (Καρκίνος,
Σκορπιός, Ιχθύες, Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκε-
ρως), καθώς τα συναισθηματικά τους θέματα
θα έχουν ανιδιοτέλεια, ρομαντική διάθεση,
ευαισθησία και φαντασία. 
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«Δρακογενιά» ΣΥΡΙΖΑ 
vs νέας γενιάς

Ε
ύκολα θύματα φαίνεται πως θεωρούν
εκεί στην Κουμουνδούρου τους νέους
μας. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η

τελευταία καμπάνια της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης (ΧΑΟΥ ΤΟΥ) που κατέληγε στο παλαι-
οκομματικό «ψηφίστε με». 

Η στήλη δεν γνωρίζει τι είχε το μενού των
δράκων στα παραμύθια, αλλά τον σοσιαλιστικό
ρεαλισμό της… δρακογενιάς του ΣΥΡΙΖΑ είναι
προφανές ότι τον τρέφουν η άγνοια, η απλού-
στευση, το δήθεν χαριτωμένο, η γρήγορη και
αποσπασματική (ενημέρωση) παραπληροφό-
ρηση.

Αυταπάτες και εξαπάτηση σε έναν αέναο κύ-
κλο. Μάλλον στην αξιωματική αντιπολίτευση
θεωρούν ότι όλοι οι νέοι μας είναι κολλημένοι

στο TikTok και σκρολάρουν όλη
μέρα βλέποντας βιντεάκια των 10,
το πολύ 15 δευτερολέπτων. 

Ότι δεν θυμούνται πόσα έπαιρ-
ναν επί ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύουν ότι
τώρα, με τους μισθούς που θα υπο-
χρεώσει ο Αλέξης Τσίπρας τους
εργοδότες να πληρώνουν, θα ζουν
σε ρετιρέ με θέα βουνό/θάλασσα.

Ότι δεν αναρωτιούνται στις πα-
ρέες τους: «Broεδρε, γιατί δεν μας

τα έδινες όταν ήσουν κυβέρνηση;».
Ότι δεν θυμούνται ποιος έκοψε το ΕΚΑΣ στη

γιαγιά και τον παππού τους. 
Ότι δεν θυμούνται ποιος ψήφισε τους ασφα-

λιστικούς νόμους που περιόρισαν τις παροχές
και αύξησαν τα όρια ηλικίας στους γονείς τους
αλλά και στους ίδιους. 

Ότι δεν θυμούνται ποιος έριξε στο «δάπεδο»
την ασφάλεια και το επίπεδο σπουδών στα πα-
νεπιστήμια. 

Ότι δεν θυμούνται πόση ήταν η ανεργία την
περίοδο 2015-2019. 

Στη «δρακογενιά» του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να πι-
στεύουν ότι οι νέοι μας τρώνε κουτόχορτο. Σαν
το σανό που «τάισαν» την ελληνική κοινωνία
την περίοδο της πορείας προς την «πρώτη φορά
Αριστερά». 

Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στο να έχουν
ξεχάσει ή να μην έχουν ακούσει οι νέοι μας τι
έκανε η «δρακογενιά», όταν απολάμβανε από
κοντά τις φλόγες στα (μεγάλα) τζάκια της
εξουσίας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτιμά τους νέους για να κερδίσει
τις ψήφους τους. Υπόσχεται ό,τι δεν έκανε, δί-
νει χωρίς να έχει, κατεβάζει τον πήχη της ευθύ-
νης και ανεβάζει τον πήχη «δικαιωμάτων» οδη-
γώντας -εν γνώσει του- στο λάθος και αδιέξοδο
μονοπάτι της ήσσονος προσπάθειας τη νέα γε-
νιά της πατρίδας μας. 

� Μας ξύπνησε αναμνήσεις χθες ο Άδωνις Γεωργιά-
δης με τον Ραντανπλάν. Πόσα καλοκαίρια; Και συμ-

φωνούμε απόλυτα με το σχόλιο του Θάνου Πλεύρη.
«Οφείλω να πω ότι ο @AdonisGeorgiadi στη διαμάχη
του χθες με τον Πολάκη έχει κάνει λάθος. Είναι μεγάλη
αδικία να συγκρίνεις τον Πολάκη με τον Ραντανπλάν. Όχι
για τον Πολάκη, αλλά για τον συμπαθέστατο Ρανταν-
πλάν». Συμφωνούμε! Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.

••••••••••••

� Ξέρετε ότι στη στήλη αρέσουν οι απορίες, έστω
και αν δεν είναι δικές μας. Αντιγράφουμε, λοιπόν,

την απορία της συναδέλφου Βασιλικής Σιούτη: «@vassi-
outi Ο Ράμμος δεν έδωσε τα ονόματα ούτε στον Αλέξη
Τσίπρα, ούτε στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς,
λέει το ieidiseis, αλλά στον αρχηγό της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, ως όφειλε, έδωσε. Τελικά έδωσε ονόματα
ο Ράμμος ή όχι;». Μπερδεμένα πράγματα.

••••••••••••

� Αν διαβάζατε μια ανάρτηση με περιεχόμενο «η
επίθεση κατά της Δημοκρατίας, των Θεσμών & του

Κράτους Δικαίου, ο ευτελισμός & η υπονόμευσή τους,
επί #ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν προηγούμενο. Όσο και να προ-
σπαθεί, ο @atsipras ματαιοπονεί. Μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ
να είναι λωτέμποροι, αλλά ο ελληνικός λαός δεν είναι
λωτοφάγος. #πρόταση_μομφής», σε στέλεχος ποιου
κόμματος θα την αποδίδατε; Για να μη σας κρατάμε σε
αγωνία, ανήκει στον Σπύρο Καρανικόλα, ο οποίος ήταν
στο επικοινωνιακό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ και ένα από τα
στελέχη που άνοιξαν τον χορό των αποχωρήσεων. Λέτε;

••••••••••••

� Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν τον Κωστή Χατζηδάκη αδύ-
ναμο κρίκο, αλλά ο υπουργός Εργασίας τούς δια-

ψεύδει. Τα είπε στη Βουλή, τα ανέβασε και στα κοινωνι-
κά δίκτυα. «Καμία εμπλοκή του πρωθυπουργού με τις
παρακολουθήσεις - Δεν είδα τον Τσίπρα να έχει την ίδια
ευαισθησία με την παρακολούθηση του Πιτσιόρλα».
Αλήθεια, με αυτή την παρακολούθηση τι έχει γίνει;

Καλημέρα στις Βρυξέλλες!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Σαν εσένα κανείς!

Διαβάζουμε στις ανταποκρίσεις
από την πρωτεύουσα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ότι οι Βέλγοι δι-
καστές έκλεισαν συμφωνία με
τον κ. Παντσέρι και θα του επι-
βάλουν ποινή φυλάκισης μόλις
ενός έτους -και μάλιστα με
«βραχιολάκι»- και θα κατασχέ-
σουν 1 εκατ. ευρώ από την περι-
ουσία του, δηλαδή, όσα υπολο-
γίζουν ότι πήρε. Με αντάλλαγμα πληροφορίες για το
δίκτυο που είχε στήσει. Ένα δίκτυο που δεν κατέδω-
σε ο ίδιος οικειοθελώς, αλλά για το οποίο πιάστηκε
με τη γίδα στην πλάτη. Στα αλήθεια τώρα; Τα έπαιρνε!
Η οικογένειά του πήγαινε διακοπές και τους έδιναν

(σύμφωνα με τους Βέλγους δι-
καστές) χρήματα σε κουτιά! Συ-
κοφάντησε το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο! Έδωσε επιχειρήματα
στους εχθρούς της Ευρώπης!
Και θα τη βγάλει «καθαρή»; Θα
γίνει και κατήγορος; Αγαπητοί
Βέλγοι δικαστές: αν δεν σας
δώσει κάτι πολύ μεγαλύτερο
από ό,τι γνωρίζουμε, αν δεν

αποκαλύψει κάτι ευρύτερο από όσα ήδη η έρευνά
σας έχει φέρει στο φως, τότε μια ποινή/αντιμετώπι-
ση-χάδι μάλλον δεν θα είναι και το καλύτερο μήνυ-
μα. Ούτε προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά ούτε
και στους επίδοξους μιμητές του.


