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Α
ν δεν τον έχει βαφτίσει, σίγουρα τον έχει
υιοθετήσει, έστω και πολιτικά. Ο λόγος για
τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος όχι μόνο
βρίσκεται κάτω από τις φτερούγες του

Αλέξη Τσίπρα, αλλά στην κυριολεξία είναι χειροπόδα-
ρα δεμένος από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον
φυλάττει ως «κόρην οφθαλμού» για να μην του τον
κλέψει κανείς...

Η τελευταία δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου, αποκαλύπτει
τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ Κουμουνδούρου και
Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Τσαπανίδου ούτε λίγο
ούτε πολύ είπε ότι οποιαδήποτε συνεργασία του ΠΑ-

ΣΟΚ και της ΝΔ θα πρέπει να θεωρείται προϊόν εκ-
βιασμού και ομηρίας του Ανδρουλάκη! Μιλάμε βε-
βαίως για πολιτική ακροβασία που αγγίζει τα όρια
της προσβολής τόσο για τη ΝΔ όσο κυρίως για τον
ίδιο τον κ. Ανδρουλάκη. Τον παρουσιάζουν δηλαδή
στον ΣΥΡΙΖΑ περίπου ως ένα άβουλο ον που άγεται
και φέρεται, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τσίπρας
τον κατευθύνει πλήρως από την πρώτη στιγμή που ο
κ. Ανδρουλάκης προέβη στις αποκαλύψεις για την
επισύνδεσή του.

Η κυρία Τσαπανίδου λοιπόν θεωρεί απαύγασμα της
δημοκρατίας μια ενδεχόμενη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ
με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκβιασμό την σύγκλιση με τη

ΝΔ... «Ανάγονται στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας
και των ψεκασμένων τα όσα λέει η εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ», απαντά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημή-
τρης Μάντζος... Όμως, το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο:
Δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να τον εξευτελίζουν
κατ’ αυτό τον τρόπο ο κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ; Να
τον θεωρούν περίπου δεδομένο για την... προοδευτι-
κή συμμαχία σαν να είναι βαφτισιμιός τους; Να χρησι-
μοποιούν την περίπτωσή του για να κάνουν αντιπολί-
τευση και να μην αντιδρά; Να λειτουργούν ως πολιτι-
κοί υποβολείς του και να το δέχεται αγόγγυστα; Άβυσ-
σος η ψυχή του ανθρώπου. 
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Στον ΣΥΡΙΖΑ 
τον παρουσιάζουν περίπου 

ως ένα άβουλο ον που άγεται
και φέρεται, παρά το γεγονός

ότι ο ίδιος ο Τσίπρας 
τον κατευθύνει πλήρως

Οι «πνευματικοί γονείς» του Νίκου Ανδρουλάκη



ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΤΟ ΘΕΜΑ3

«Μ
αύρη» Δευτέρα ξημέρωσε
για την Πολεμική Αεροπο-
ρία και μια πένθιμη εβδο-
μάδα για τις ελληνικές

Ένοπλες Δυνάμεις μετά την πτώση μαχητι-
κού αεροσκάφους F-4 Phantom στη θαλάσ-
σια περιοχή της Ανδραβίδας κατά τη διάρ-
κεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα
τον θάνατο του 29χρονου συγκυβερνήτη,
υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα,
ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρο-
νου κυβερνήτη, σμηναγού Ευστάθιου Τσιτ-
λακίδη παρέμεναν όλη νύχτα σε εξέλιξη.

Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ο σχηματι-
σμός δύο μαχητικών F-4 Phantom από την 338
Πολεμική Μοίρα Διώξεως «ΑΡΗΣ» της Πολε-
μικής Αεροπορίας απογειώθηκε στις 10.15πμ
από την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα,
πραγματοποιώντας εκπαιδευτική άσκηση «χα-
μηλής ναυτιλίας» στα 300 πόδια, στη θαλάσσια
περιοχή της Ανδραβίδας, δηλαδή, πτήση σε
πολύ χαμηλό ύψος, περίπου 100μ από την επι-
φάνεια της θάλασσας. Στις 10.30πμ το δεύτερο
μαχητικό F-4 Phantom του σχηματισμού κατέ-
πεσε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στη θα-
λάσσια περιοχή της άσκησης, στα 25νμ από την
αεροπορική βάση της Ανδραβίδας. 

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο ΓΕΕΘΑ και
ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση Έρευνας και
Διάσωσης στην περιοχή του συμβάντος, με
πλωτά και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και του Λιμενικού Σώματος, ώστε να εντο-
πιστούν οι ιπτάμενοι και το μαχητικό. Στην πε-
ριοχή της πτώσης και ευρύτερα επιχειρούσαν
δύο ελικόπτερα ΑΒ-205 της Πολεμικής Αερο-
πορίας, ένα ελικόπτερο S-70 του Πολεμικού
Ναυτικού, τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού
Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, ιταλικά αλιευτι-
κά που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ σε μέγι-
στη ετοιμότητα ήταν και ένα C-130. 

Δεν πρόλαβαν
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο χειρι-

στές είχαν ενημερώσει νωρίτερα για βλάβη στο
μαχητικό τους, λαμβάνοντας εντολή για άμεση
εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ωστόσο, οι
δύο ιπτάμενοι δεν πρόλαβαν να ενεργοποι-
ήσουν το αυτόματο σύστημα εκτόξευσης. Ο
πτέραρχος εα Κώστας Ιατρίδης μάς εξηγεί ότι
«αυτές οι ασκήσεις χαμηλής ναυτιλίας είναι ρι-
ψοκίνδυνες ασκήσεις, που γίνονται σε χαμηλό
ύψος, σε ρεαλιστικές συνθήκες και πάντα ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος. Οι ασκήσεις
χαμηλής ναυτιλίας έχουν στόχο την εξοικείω-
ση των ιπτάμενων με το χαμηλό ύψος και τη
θάλασσα, έτσι ώστε, αν συμβεί ποτέ μια πραγ-

ματική κατάσταση, να έχουν την εμπειρία να
πετάξουν χαμηλά για να μην εντοπιστούν από
τα εχθρικά ραντάρ. Επίσης έχουν συνήθως με-
γάλες ταχύτητες, τακτικές στροφές, μεγάλη
κλίση και αρκετά G. Επομένως, οτιδήποτε και
αν συμβεί στο αεροσκάφος, όπως παραδείγ-
ματος χάριν μια βλάβη στο πηδάλιο ή στον κι-
νητήρα, ο χειριστής δεν έχει τον χρόνο να αντι-
δράσει, δεν έχει το ύψος να αντιδράσει και κα-
τά συνέπεια υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να
οδηγηθεί σε ατύχημα».

«Πιθανότητα λάθους»
Αεροπορικές πηγές αναφέρουν στην «Politi-

cal» ότι «όταν γίνονται τέτοιες ασκήσεις με
σκληρούς ελιγμούς, πάντα υπάρχει η πιθανό-
τητα της λάθος εκτίμησης, του ανθρώπινου λά-

θους». Οι ίδιες πηγές εξηγούν «ότι -σύμφωνα
με τον κατασκευαστή- όσο μικρότερο είναι το
ύψος που βρίσκεται το αεροσκάφος, τόσο με-
γαλύτερη είναι η κλίση που έχει. Για να εκτι-
ναχθεί το κάθισμα χρειάζεται μεγάλο ύψος,
καθώς το κάθισμα κατά την εκτίναξη διαγράφει
μία καμπύλη προς τα κάτω, συνεπώς μειώνεται
περισσότερο το ύψος. Οπότε σε χαμηλές πτή-
σεις, αν απαιτηθεί ο ιπτάμενος να ανοίξει το
αλεξίπτωτο, είναι επικίνδυνο και πιθανό να μην
ανοίξει, καθώς όσο μεγαλύτερη κλίση έχεις
χρειάζεσαι περισσότερο ύψος για την εκτίνα-
ξη». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα
με πληροφορίες, οι ιπτάμενοι δεν κατάφεραν
να ενεργοποιήσουν καν το κάθισμα εκτίναξης. 

Το υπουργείο Άμυνας μετά το τραγικό γε-
γονός κήρυξε τριήμερο στρατιωτικό πένθος

στις Ένοπλες Δυνάμεις έως τις 2 Φεβρουα-
ρίου. «Εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη
μας για την απώλεια του συγκυβερνήτη μετά
τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά
τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητος
στην Ανδραβίδα. H σκέψη μας είναι με την
οικογένεια του ιπταμένου υποσμηναγού,
στην οποία εκφράζουμε τη συμπαράστασή
μας και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας»,
αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας. 

Συλλυπητήρια από Μητσοτάκη
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με

ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το
τραγικό δυστύχημα. «Πρόκειται για ένα τραγι-
κό δυστύχημα την ώρα του καθήκοντος, υπό
εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες εκπαίδευ-
σης, που βυθίζει στο πένθος την Πολεμική Αε-
ροπορία και υπενθυμίζει σε όλους μας πόσο
σκληρή και επικίνδυνη είναι η μάχη που δίνουν
καθημερινά οι πιλότοι μας για την προάσπιση
των αιθέρων της πατρίδας μας», αναφέρει στην
ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31 ετών
αγνοούμενου κυβερνήτη, σμηναγού Ευστάθι-
ου Τσιτλακίδη θα συνεχιστούν ασταμάτητα για
ακόμα 48 ώρες, όπως προβλέπει το πρωτόκολ-
λο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν
ένα C-130 που έριχνε φωτοβολίδες, ένα ελικό-
πτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, ένα ελικόπτερο S-70 και πλωτά μέσα του
Λιμενικού Σώματος. Αεροπορικοί κύκλοι ανα-
φέρουν στην «Political» ότι ο αγνοούμενος κυ-
βερνήτης, σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης
«πετούσε από το 2014 και ήταν πολύ έμπει-
ρος», όπως και ο υποσμηναγός Μάριος-Μι-
χαήλ Τουρούτσικας, που «ήταν επίσης ικανό-
τατος χειριστής». 

Βαρύ πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας από την πτώση
του F-4 Phantom νότια της Ανδραβίδας - Νεκρός 

ο συγκυβερνήτης, αγωνία για τον αγνοούμενο κυβερνήτη 

Τα F-4 Phantom 
Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 33 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-4 Phantom, τα
οποία επιχειρούν από την αεροπορική βάση στην Ανδραβίδα. Πρόκειται για αερο-
σκάφη παλαιότερης γενιάς, ωστόσο, είναι όλα αναβαθμισμένα και αξιόμαχα, δια-
φορετικά δεν θα ήταν εν ενεργεία. Τα F-4 Phantom είναι διθέσια αεροσκάφη, ο
κυβερνήτης βρίσκεται πάντα στην μπροστινή θέση, ενώ ο συγκυβερνήτης βρίσκε-
ται πάντα πίσω και χειρίζεται κυρίως τα οπλικά συστήματα του αεροσκάφους. Σε
καιρό ειρήνης χρησιμοποιούνται από την Πολεμική Αεροπορία για εκπαιδευτικές
πτήσεις, προκειμένου οι ιπτάμενοι να διατηρούν τη μαχητική τους ικανότητα.
Όσο περνούν οι ώρες, πάντως, εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό του
δεύτερου ιπτάμενου που επέβαινε στο F-4 Phantom. Οι δύο χειριστές της Πολεμι-
κής μας Αεροπορίας γράφτηκαν στο πάνθεον των ηρώων ιπταμένων που έδωσαν
τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ακεραιότητας και της τιμής της πατρίδας μας.

«Μαύρη»
Δευτέρα

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Μάριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας Ευστάθιος Τσιτλακίδης
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Μ
πορεί τα δύο τελευταία εικοσιτε-
τράωρα τα βλέμματα των στελε-
χών του Μεγάρου Μαξίμου να εί-
ναι στραμμένα στα αποτελέσματα

που παράγει όσον αφορά το μέτωπο των επεν-
δύσεων η παρουσία του πρωθυπουργού στην
Ιαπωνία, ωστόσο τα «γαλάζια ραντάρ» συνεχί-
ζουν να λειτουργούν σε προεκλογικούς ρυθ-
μούς, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη.

Από τη μία η στελέχωση των ψηφοδελτίων
της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βαίνει προς την
ολοκλήρωσή της, και από την άλλη η αποκρυ-
στάλλωση των θέσεων του προγράμματος της
επόμενης τετραετίας ανεβάζουν στο… κόκκινο
τις κομματικές μηχανές της οδού Πειραιώς, με
τα αφηγήματα στον δρόμο προς τις εθνικές
κάλπες του 2023 να λαμβάνουν… σάρκα και
οστά. Οικονομία, κοινωνική ατζέντα και καθη-
μερινότητα των πολιτών βρίσκονται ως… κομ-
βικά βέλη στη φαρέτρα του «γαλάζιου» οικο-
συστήματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
προτάσσει πλέον εμφατικά τα αποτελέσματα
που έχουν παράξει οι πολιτικές και οι μεταρ-
ρυθμίσεις της κυβέρνησης, ποντάροντας στο
τρίπτυχο «καλύτεροι μισθοί, ανάπτυξη, νέες
θέσεις εργασίας» ως το βασικό σκαλοπάτι όχι
μόνο για την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων
πέραν των τειχών της οδού Πειραιώς, αλλά και
για την επίτευξη του εκπεφρασμένου, σε όλους
τους τόνους, στόχου της αυτοδυναμίας στο…
παραβάν της ενισχυμένης αναλογικής.

Success story
Το… success story της ελληνικής οικονο-

μίας την τετραετία 2019-2023 και εν καιρώ
πολλαπλών διεθνών κρίσεων, μαζί με τις
απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινό-
τητας της κοινωνίας, θα βρίσκονται σταθερά
πρώτα στην πορεία των επόμενων τριών μη-
νών μέχρι την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έπραξε και στη
Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, έτσι και στο
εσωτερικό κοινό θα αναδεικνύει, σε κάθε ευ-
καιρία και σε κάθε περιοδεία που θα πραγμα-
τοποιεί, τον στόχο της ισότιμης ανάπτυξης για
όλους, με τις επισκέψεις του σε Αττική και πε-
ριφέρεια να ανεβάζουν… ρυθμούς μετά την
επιστροφή του από το Τόκιο, καθώς συνοικίες
του Λεκανοπεδίου αλλά και η Ήπειρος, η Μα-
κεδονία και η Θεσσαλία είναι… κυκλωμένες
στην ατζέντα της Ηρώδου Αττικού 19. Μέσα σε
αυτό το σκηνικό των προεκλογικών προκλή-
σεων για το κυβερνητικό οικοσύστημα και με
το «151+» να αποτελεί το μείζον… θέλω της
Νέας Δημοκρατίας, παράγοντες θέτουν επί τά-

πητος τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων,
όσον αφορά όχι μόνο την πρόθεση ψήφου αλ-
λά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απαν-
τήσεων που δίνουν οι πολίτες. Μέσα από αυτή
την εξαιρετικά απαιτητική ανάγνωση των προ-
θέσεων της κοινωνίας, άλλωστε, διευρύνεται
η εικόνα της στρατηγικής για την προσέλκυση
ειδικών κοινών, τα οποία κρατούν στα… χέρια
τους σημαντικά κομμάτια του πολιτικού παζλ
υπό τον τίτλο «αυτοδυναμία».

Οι δημοσκοπήσεις
Με την εικόνα που διαμορφώνεται, τις τε-

λευταίες εβδομάδες, να παραπέμπει σε μια
μονομαχία (Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ), το
σκηνικό της όξυνσης στην πορεία προς την
κάλπη της απλής αναλογικής φαίνεται να δια-
δραματίζει ρόλο στην άνοδο της συσπείρωσης
για την οδό Πειραιώς και την Κουμουνδούρου.
Όσον αφορά το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μα-
ξίμου, αυτό μεταξύ άλλων (νέων και γυναικών)

στρέφεται και στην περιοχή των αναποφάσι-
στων ή των «δεν ξέρω/δεν απαντώ» στις δημο-
σκοπήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της εται-
ρείας MRB, το ποσοστό της συγκεκριμένης
κατηγορίας… διαβάζεται στο 8,4%, με τη «γα-
λάζια» στρατηγική να στρέφεται πέριξ των
αναποφάσιστων και να ακολουθείται από τα
ισχυρά μηνύματα του… απεταξάμην στην απο-
καλούμενη «χαλαρή ψήφο» και την αποχή.
Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι πολλάκις το τε-
λευταίο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κα-
λεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» πίσω
από το εκλογικό παραβάν, προτάσσοντας τη
σημασία της πρώτης κάλπης, η οποία για τη
Νέα Δημοκρατία είναι η… μητέρα των μαχών.
«Η πρώτη κάλπη είναι αυτή που θα καθορίσει
ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη
ημέρα. Εκεί θα εκφραστεί η πραγματική μας
βούληση. Και η δεύτερη κάλπη είναι αυτή η
οποία θα έρθει να επιβεβαιώσει την εντολή του
ελληνικού λαού να είναι κυβέρνηση την επό-

μενη τετραετία η Νέα Δημοκρατία… Ειλικρινά,
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία έχει πραγματικά
η χώρα την πολυτέλεια για πειράματα; Για πο-
λιτικές Βαβέλ, ασυνεννοησίας και παρατετα-
μένης αστάθειας; Μπορούν οι κινήσεις, οι επι-
λογές μιας κυβέρνησης να χάνονται στους
διαδρόμους κομματικών παζαριών; Αυτή η τα-
ραγμένη παγκόσμια συγκυρία, όσο και οι εθνι-
κές συνθήκες, απαιτούν καθαρές λύσεις.
Απαιτούν καθαρούς ορίζοντες», τονίζεται.

Από την άλλη, το γεγονός ότι η οικονομία
αποτελεί ένα από τα βασικά κυβερνητικά ατού
στον μαραθώνιο προς τις εκλογές μόνο τυχαίο
δεν είναι. Οι πολίτες σε ένα σημαντικό ποσο-
στό ψηφίζουν και με βάση τις προσδοκίες για
την προκοπή τους, με τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά των ερευνών κοινής γνώμης να δείχνουν
ξεκάθαρα ότι η… μάχη θα δοθεί και πέριξ των
οικονομικών δεδομένων. Στη δημοσκόπηση
της Alco, το 23,3% των πολιτών αναφέρει ότι θα
τοποθετηθεί στις εκλογές με το βλέμμα στην
ακρίβεια και στην κρίση στην ενέργεια, το
23,1% με το βλέμμα στον καταλληλότερο για
την πρωθυπουργία, το 20,1% με το βλέμμα στην
ανάπτυξη, το 13,1% με το βλέμμα στη Δικαιοσύ-
νη και τη Διαφάνεια και το 7,6% με το βλέμμα
στην εξωτερική πολιτική. Πρόκειται, δηλαδή,
για τομείς τους οποίους πρόταξε και ο πρωθυ-
πουργός στη διάρκεια της ομιλίας του στη
Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, χαράσσοντας βαθιές διαχωριστικές γραμ-
μές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την
Κουμουνδούρου.

Επενδυτικές ευκαιρίες
Μέσα σε αυτό το εσωτερικό σκηνικό, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης, στη διήμερη επίσκεψή
του στην Ιαπωνία, που ολοκληρώνεται σήμερα,
πραγματοποιεί σειρά επαφών, με στόχο να πα-
ρουσιάσει στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου τις προοπτικές που ανοίγονται στη
χώρα μας για επενδύσεις.

Ο πρωθυπουργός, στις συναντήσεις του με
επενδυτές και επιχειρηματικούς κολοσσούς
της Ιαπωνίας, προτάσσει τη νέα εικόνα της
Ελλάδας, που έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια
της κρίσης και βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυ-
ξης, τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, τις
κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, τη βελτίωση
του επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Πα-
ράλληλα, στο πλαίσιο της συνάντησής του με
τον Ιάπωνα ομόλογό του… έπεσαν οι υπογρα-
φές στην Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Συνερ-
γασίας Αθήνας-Τόκιο, με κυβερνητικά στελέ-
χη να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντι-
κή συμφωνία, η οποία επανενεργοποιεί τις
διμερείς σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο και
ανοίγει νέα σελίδα. 

«Καλύτεροι μισθοί, ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας» στον πυρήνα 
του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας

Το τρίπτυχο της αυτοδυναμίας

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος
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«Κ
αθαρό δρόμο» έως τις εκλογές
έχει πλέον η κυβέρνηση μετά
την καταψήφιση της πρότασης
δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, με

το κυβερνητικό επιτελείο να δηλώνει ότι προ-
τεραιότητα έχουν τώρα η προώθηση -μέχρι
την τελευταία μέρα- του κυβερνητικού έρ-
γου, η προετοιμασία της προεκλογικής μάχης
που θα δοθεί και η ανάδειξη όλων των τομέ-
ων, στους οποίους η κυβέρνηση επενδύει για
να διεκδικήσει μια ακόμη τετραετία.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ιαπω-
νία φέρνει και πάλι σε πρώτο πλάνο την οι-
κονομία. Η αναβάθμιση της ελληνικής οι-
κονομίας από τον οίκο Fitch το βράδυ της
Παρασκευής έδωσε μια ακόμη ώθηση στο
Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη να υπογραμμίζει ότι η χώρα βρίσκεται
μια ανάσα από την ανάκτηση της επενδυτι-
κής βαθμίδας και να επισημαίνει ότι η κυ-
βέρνηση παραμένει πλήρως προσηλωμένη
στη μεταρρυθμιστική της ατζέντα ώστε να
προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργή-
σει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την
ανάπτυξη. Την πορεία και τις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας προτάσσει ο
πρωθυπουργός και στο ταξίδι του στο Τό-
κιο με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων
από μία εκ των ισχυρότερων οικονομιών
του κόσμου. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης επεσήμανε ότι οι θεσμικοί επενδυ-
τές της Ιαπωνίας εγκατέλειψαν τα ελληνικά
ομόλογα εξαιτίας της απώλειας της επεν-
δυτικής βαθμίδας, επομένως πλέον δια-
μορφώνονται και πάλι οι προϋποθέσεις για
την επιστροφή τους.

Εκτός από τη «μεγάλη εικόνα», στην κυ-
βέρνηση επικεντρώνουν τη στρατηγική τους
και στα επόμενα βήματα, που θα έχουν άμε-
ση αντανάκλαση στο εσωτερικό. Η προοπτι-
κή ανακοίνωσης νέων μέτρων στήριξης
πριν από τις εκλογές είναι πλέον ορατή, κα-
θώς φαίνεται να δημιουργείται ο απαιτού-
μενος δημοσιονομικός χώρος ώστε να ενι-
σχυθούν στοχευμένα συγκεκριμένες κατη-
γορίες. «Επιταγή ακρίβειας» πριν από το
Πάσχα, ενίσχυση συνταξιούχων με προσω-
πική διαφορά που δεν είδαν αυξήσεις στις
συντάξεις τους και περαιτέρω μείωση
ασφαλιστικών εισφορών είναι τα μέτρα που
βρίσκονται στο τραπέζι, αν επαληθευτεί η
εκτίμηση για δημοσιονομικό χώρο της τά-
ξεως των 600 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει
να προστεθεί η αναμενόμενη για τις αρχές
Μαρτίου απόφαση για το ποσοστό αύξησης
του κατώτατου μισθού μετά την ολοκλήρω-

ση των διαβουλεύσεων μεταξύ των κοινω-
νικών εταίρων. Ένα ακόμη μέτρο που ανα-
μένεται να αποδώσει για τους καταναλωτές
πριν από τις εκλογές είναι και το market
pass, η καταβολή του οποίου θα αρχίσει
στις 3 Μαρτίου.

Στο Μάτι με τον Αναστασιάδη
Το στίγμα των προθέσεών του θα δώσει ο

πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο
Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει
την Πέμπτη. Το βασικό μήνυμα που εκπέμ-
πει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι έως τη διά-
λυση της Βουλής το κυβερνητικό έργο θα
πρέπει να συνεχιστεί αταλάντευτα.

Την ίδια ώρα ανεβάζει ρυθμούς και η
κομματική μηχανή. Η κατάρτιση των ψηφο-
δελτίων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις
επόμενες μέρες και σταδιακά να αρχίσει η

ανακοίνωσή τους, ενώ το ημερολόγιο συμ-
πληρώνεται και με τις περιοδείες του πρω-
θυπουργού. Επόμενος σταθμός του Κυριά-
κου Μητσοτάκη αναμένεται να είναι η Ανα-
τολική Αττική μετά την επιστροφή του από
την Ιαπωνία, ενώ θα βρεθεί και στο Μάτι συ-
νοδευόμενος από τον Κύπριο Πρόεδρο Νί-
κο Αναστασιάδη σε μια κρίσιμη συγκυρία,
καθώς είναι σε εξέλιξη η δίκη για τη φονική
πυρκαγιά, με τις καταθέσεις των συγγενών
των θυμάτων να καθηλώνουν.

Θα ακολουθήσουν οι δήμοι της Δυτικής
Αττικής αλλά και εξορμήσεις στην περιφέ-
ρεια, όπως στην Κοζάνη και την Καστοριά,
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε αυτή την
επικοινωνία του με τους πολίτες, να θέτει με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το διακύβευμα της
κάλπης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκει-
ται για διπλές εκλογές αλλά για μια «εθνική

κάλπη», όπως συνηθίζει να λέει, καθώς τα
αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης
με την απλή αναλογική μπορούν να απο-
βούν καθοριστικά για τη συνέχεια. Ο πρω-
θυπουργός, ορμώμενος και από την τριήμε-
ρη συζήτηση στη Βουλή, θα τονίζει την
ανάγκη σταθερότητας για τη χώρα, τη σαφή
επιλογή που πρέπει να κάνουν οι πολίτες
για το «αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε
πίσω», υπενθυμίζοντας όσα η κυβέρνηση
κατόρθωσε να επιτύχει εν μέσω πολλαπλών
κρίσεων, όχι μόνο διατηρώντας όρθια την
κοινωνία αλλά βάζοντας θετικό πρόσημο
στην οικονομία, τις επενδύσεις και την απα-
σχόληση, προχωρώντας παράλληλα σε το-
μές όπως οι μεταρρυθμίσεις στο ψηφιακό
κράτος και την Παιδεία.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι μετά και την
απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας που κα-
τέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ο προεκλογικός «δρόμος»
θα είναι ανηφορικός για την αξιωματική αν-
τιπολίτευση, καθώς το θέμα των παρακο-
λουθήσεων, που επέλεξε να κάνει «ση-
μαία», κρίθηκε στην ανώτερη κοινοβουλευ-
τική διαδικασία, με το θέμα να καλείται να
διαχειριστεί πλέον αποκλειστικά η Δικαιο-
σύνη, όπως εξαρχής ήταν η θέση του πρω-
θυπουργού.

Προετοιμάζονται ωστόσο για συνέχιση
της σκανδαλολογίας, καθώς, όπως υπο-
γραμμίζουν, είναι φανερό ότι η αξιωματική
αντιπολίτευση και ο Αλέξης Τσίπρας δεν
έχουν προγραμματικό λόγο και σχέδιο για
το μέλλον, για αυτό και μένουν προσκολλη-
μένοι στο παρελθόν αναζητώντας «πυροτε-
χνήματα» που θα ενισχύουν την τοξικότητα
στο πολιτικό κλίμα.

Προς αναζήτηση
«καθαρού δρόμου»

μέχρι τις εκλογές 
Οι κρίσιμες περιοδείες και η «γαλάζια»
στρατηγική έναντι της σκανδαλολογίας 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας
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Μ
ετά τη «μεγάλη αναταραχή,
υπέροχη κατάσταση» που
θεωρεί πως προκάλεσε
στην κυβέρνηση -και γενι-

κότερα στο πολιτικό σκηνικό- ο Αλέξης
Τσίπρας με την πρόταση δυσπιστίας κατά
της κυβέρνησης, γυρνά σελίδα στο... κόκ-
κινο βιβλιαράκι του προέδρου Μάο και
περνά στη «Μεγάλη Πορεία». 

Έστω και αν στην Κουμουνδούρου την
ονομάζουν «μίνι πορεία προς τον λαό»,
δεν παύει να θυμίζει τη «Μεγάλη Πορεία»
του Κινέζου κομμουνιστή ηγέτη. Στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ βέβαια δεν θέλουν, όπως ο Μάο, να
«πετύχουν» τη Νέα Δημοκρατία -το νέο
στάδιο Σοσιαλισμού που ευαγγελιζόταν ο
Κινέζος ηγέτης- αλλά να... ανατρέψουν το
προβάδισμα που φαίνεται πως διατηρεί
δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Και αν η
μισή τους καρδιά βρίσκεται -γιατρέ- εδώ
πέρα, η άλλη μισή στην κάλπη βρίσκεται.

«Δικαιοσύνη παντού»
Το επιτελείο του προέδρου έχει ανεβά-

σει ρυθμούς προετοιμάζοντας το πρό-
γραμμα των περιοδειών του Αλέξη Τσίπρα
σε ολόκληρη τη χώρα, με τρεις άμεσους
σταθμούς τις ομιλίες του προέδρου του
κόμματος σε Περιστέρι, Πάτρα και Θεσσα-
λονίκη. Οι αφίσες για την πρώτη έχουν ήδη
τοιχοκολληθεί σε μια σειρά από σημεία
της πρωτεύουσας, ενώ σε αυτήν αποτυπώ-
νεται και το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ «Δικαιο-
σύνη παντού», που έχει αναφορά στην
υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά
λειτουργεί και τροχιοδεικτικά για το πού
αναμένεται να κινηθεί το κόμμα μέχρι και
τις κάλπες.

Εκτός από το σύνθημα, στην αφίσα
υπάρχει και το πρόσωπο του προέδρου
Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας παράλληλα πού
ακριβώς «ποντάρει» η Κουμουνδούρου
για να ανατρέψει την κατάσταση. Άλλω-
στε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως
η ολοκλήρωση της συζήτησης επί της
πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε το
κόμμα τους κατά της κυβέρνησης σημα-
τοδοτεί και το ξεκίνημα της προεκλογικής
περιόδου.

Συμβολισμοί
Οι παρουσίες του Αλέξη Τσίπρα το επό-

μενο διάστημα είναι όλες γεμάτες συμβο-
λισμούς, αρχής γενομένης από την ομιλία

στην πολιτική συγκέντρωση στο Περιστέρι.
Την Τετάρτη στις 18.00 ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο κλει-
στό γήπεδο του μεγαλύτερου δήμου της
Δυτικής Αθήνας, από τον οποίο θέλει να
δείξει πως βασική προτεραιότητα του κόμ-
ματός του δεν είναι άλλη από τον κόσμο
της εργασίας και τους μικρομεσαίους επι-
χειρηματίες.

Έπειτα, δύο μέρες αργότερα, από την
Πάτρα θα περιοδεύσει στα «προπύργια»
του κόμματός του και έπειτα θα μιλήσει σε
συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης. Εκεί
αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα συ-
στράτευσης σε όλους τους «δημοκρατι-
κούς πολίτες» για να είναι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρώ-

το κόμμα στις κάλπες της απλής αναλογι-
κής».

Στη συνέχεια θα ανηφορίσει προς Θεσ-
σαλονίκη. Εκεί τα πράγματα θα είναι δυ-
σκολότερα. Πριν από περίπου δύο μήνες ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε σειρά επι-
σκέψεων στη Βόρεια Ελλάδα. 

«Προπύργια» της ΝΔ
Εκεί, στα «προπύργια» της Νέας Δημο-

κρατίας αυτήν τη φορά, ο Αλέξης Τσίπρας
θέλει να ανατρέψει την κατάσταση. Να πεί-
σει δηλαδή τους πολίτες ότι ο πρωθυπουρ-
γός δεν εκπλήρωσε όσα τους υποσχέθηκε
-ούτε οικονομικά ούτε για τη Συμφωνία
των Πρεσπών- σε μια προσπάθεια να

«κλείσει» τη μεγάλη εκλογική πληγή που
άνοιξαν για το κόμμα του οι Πρέσπες και
την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέ-
ρει να κλείσει.

Εντωμεταξύ, οι περιβόητες πλέον συνε-
δριάσεις τόσο της Πολιτικής Γραμματείας
όσο και της Κεντρικής Επιτροπής, που θα
δώσουν επιτέλους το «πράσινο φως» για
τα ψηφοδέλτια του κόμματος, συνεχίζουν
να αναβάλλονται «για την επόμενη εβδο-
μάδα» σχεδόν από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Δείγμα και αυτό πως τελικά η «δουλειά»
δεν είναι τόσο απλή. Τα ηχηρά ονόματα,
που δεν αναμένεται άλλωστε να ανακοινω-
θούν μαζί με τον κύριο όγκο, δεν έχουν
ακόμη κλειδώσει, ενώ δεν είναι λίγες και
οι καραμπόλες των προβεβλημένων στε-
λεχών που προκύπτουν σε ψηφοδέλτια
μεγάλων περιφερειών με τον κίνδυνο κά-
ποιο από τα στελέχη πρώτης γραμμής να
μείνει εκτός Βουλής.

Από Περιστέρι, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σφυρίζει την... 
έναρξη της προεκλογικής περιόδου ο Αλέξης Τσίπρας

«Μίνι πορεία προς τον λαό»...

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com



ΨΨάχνεται 
ο Άρης;
Δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά
μου είπαν ότι σε αυτή την
περίφημη εκδήλωση «Μέ-
νουμε Ευρώπη;», στην
οποία πήγε να μιλήσει ο
Βαγγέλης Βενι-
ζέλος, είδαν
στις πρώ-
τες θέ-
σεις και
τον Άρη
Σπηλιωτό-
πουλο. Τι γύ-
ρευε εκεί, κα-
νείς δεν ξέρει… Ή, μάλλον,
φανταζόμαστε… Κάτι αντί-
στοιχο που θέλει και ο Ευάγ-
γελος Αντώναρος… 

Πήρε φόρα 
ο Βαγγέλης
Είναι να μην πάρει φόρα ο
Βαγγέλης Βενιζέλος… Θα
ξαναμιλήσει αύριο Τετάρτη
σε εκδήλωση που διοργανώ-
νει το Ίδρυμα της Βουλής για
τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία στην αίθουσα
της Γερουσίας. Αυτήν τη φο-
ρά παρέα με την Ντόρα Μπα-
κογιάννη και τη Σία Αναγνω-
στοπούλου,
πρώην
υπουργό
του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Θα
απευθύνει
χαιρετισμό
και ο Κων-
σταντίνος Τασούλας.
Το θέμα: «Η Συνθήκη της
Λωζάννης από το χθες στο
σήμερα»… Όχι και τόσο επί-
καιρο, θα έλεγα, αλλά Βενι-
ζέλος είναι αυτός. Πρέπει να
πει τη γνώμη του.

Σε γνωστή ταβέρνα που ειδικεύεται στα
κυνήγια στην περιοχή του Καρέα είδαμε
τρία πρόσωπα της Αριστεράς: τον Γιάννη
Δραγασάκη, τον Μίμη Ανδρουλάκη και
τον Νίκο Κοτζιά. Οι σχέσεις των τριών
πάντοτε είχαν σκαμπανεβάσματα, αφού
εκπροσωπούσαν διαφορετικά ρεύματα
και ενίοτε διαφορετικά κόμματα. Η συ-
νάντηση αναλώθηκε στην πορεία της

Κεντροαριστεράς -όχι και με τα φωτεινό-
τερα χρώματα- ενώ υπήρξαν και παραδο-
χές όπως για την πολιτική κυριαρχία της
ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωτα-
κουστές μού είπαν ότι στην κουβέντα
αναφέρθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζά-
νης. Σημειώνω ότι από τους τέσσερις ο
τελευταίος ήταν αυτός που έμεινε αυθεν-
τικός στις θέσεις του… 
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Τρεις αριστεροί πήγαν για... κυνήγι

E
να άγνωστο παρασκήνιο μου αποκάλυψαν τις μέρες που ο πρωθυπουργός βρισκόταν
στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Δηλαδή πριν από την πρόταση μομφής. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε με βουλευτές και υπουργούς στο ξενοδοχείο Μέγαρο, ένα
από τα ξενοδοχεία που βλέπουν... πιάτο το Ενετικό Κάστρο. Εκεί σε μια σύσκεψη ο πρω-

θυπουργός τούς εξέφρασε την έκπληξή του για το πολύ καλό κλίμα υπέρ της κυβέρνησης που συ-
ναντάει σε πόλεις και γειτονιές όπου περιοδεύει. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη
συνέχεια -στην Κρήτη η ΝΔ ανεβαίνει και πέφτει το ΠΑΣΟΚ- και μάλιστα φανέρωσε στους παρι-
στάμενους ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που πήρε στα χέρια του το Μαξίμου -μάλλον ο Θ.
Λιβάνιος- τα ποσοστά του κόμματος έχουν ανέβει και η αυτοδυναμία θα είναι πιο κοντά. 

Όταν σας είχα αναφέρει το θέμα της καλής σχέσης που
έχουν ο πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί με τον πε-
ριφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, δεν το είχα
κάνει τυχαία. Μάλιστα, κυβερνητική πηγή μού εκμυ-
στηρεύτηκε ότι στην Πειραιώς -σε συνεννόηση πάντα
και με τον πρωθυπουργό- σκέφτονται πολύ σοβαρά να
τον στηρίξουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οπότε, ο κ.
Αρναουτάκης θα έχει τη στήριξη όλων των μεγάλων
κομμάτων. 

Τι είπε ο Μητσοτάκης 
σε βουλευτές στην Κρήτη

Ένας Φώσκολος 
για την Πόπη...

Είπαμε να της δώσουμε μερικές μέ-
ρες να προσαρμοστεί, αλλά η Πόπη
Τσαπανίδου, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
πάει απ’ το κακό στο χειρότερο. Τη μία
εξακολούθησε και επέμενε για «νεκρή
Μαρία» όταν όλα τα ΜΜΕ έχουν ανα-
σκευάσει, την άλλη ότι ο πρωθυπουρ-

γός παραγγέλνει τις ανα-
βαθμίσεις της ελληνι-

κής οικονομίας από
τους οίκους αξιο-
λόγησης και τώρα
με το σενάριο ότι αν

ο Νίκος Ανδρουλά-
κης τα βρει μετεκλογι-

κά με τη ΝΔ, αυτό θα συμ-
βεί επειδή εκβιάζεται με το περιεχό-
μενο των υποκλοπών. Δεν ζει και ο
Φώσκολος να κάνει ένα νέο σίριαλ στα
μέτρα της… 

Νέος αποκλεισμός
στο ΠΑΣΟΚ

Αιχμές προς την αρμόδια επιτρο-
πή για τα ψηφοδέλτια και εν γένει
προς το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει το στέλε-
χος Γιώργος Χιώτης. Με επιστολή
του προς τον Τύπο λέει ότι, παρότι
τον είχαν «διαβεβαιώσει» πως θα
είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην
Ανατολική Αττική στις προσεχείς

εκλογές, τελικά έγινε
«θύμα της γνωστής

εκλογικής καραμ-
πόλας». Στην επι-
στολή του ευχαρι-
στεί την οικογέ-

νειά του και όσους
τον στήριξαν και

υπογραμμίζει ότι θα συ-
νεχίσει να αγωνίζεται για το καλό
της περιοχής του. Ωστόσο, δεν εξη-
γεί αν θα συνεχίσει να το κάνει όν-
τας στο ΠΑΣΟΚ, σε άλλο κόμμα ή ως
ανεξάρτητη πολιτική οντότητα. Το
βλέπω χλωμό, μεταξύ μας... 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…



Π
ολιτική χαρακτήρισε τη δίκη του στο
Ειδικό Δικαστήριο ο Δημήτρης Παπαγ-
γελόπουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια
της «χειμαρρώδους» απολογίας του

υποστήριξε πως είναι «τίτλος τιμής» για εκείνον
το εδώλιο όπου τον οδήγησαν, όπως είπε, τα ισχυ-
ρά συμφέροντα με «μεθοδεύσεις και ξεδιάντρο-
πα ψεύδη».

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης
αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για
ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας και πα-
ράβαση καθήκοντος, ενώ υποστήριξε πως ουδέ-
ποτε παρενέβη στους εισαγγελείς οι οποίοι έχουν
στραφεί εναντίον του. Δήλωσε «ανεξάρτητος
κομματικά», παρά την υπουργοποίησή του από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ρομαντικός, ιδεολόγος, «εραστής της
Αντιγόνης», όπως χαρακτηριστικά είπε, και κυ-
ρίως «περήφανος» που υπηρέτησε τη Δικαιοσύνη
«χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς».

Ο κ. Παπαγγελόπουλος εμφανίστηκε ως «θύ-
μα» του πανίσχυρου συστήματος, το οποίο «με
πολλά χρήματα, λαμογιές και με άκρες στη Δι-
καιοσύνη», όπως ισχυρίστηκε, τον «στοχοποίησε
και προσπάθησε να τον εξοντώσει», επειδή, δεν
συμβιβάστηκε με τη διαπλοκή. «Δεν δέχθηκα πο-
τέ παρεμβάσεις στη ζωή μου, αλλά και δεν επε-
δίωξα ποτέ να κάνω παρεμβάσεις σε κανέναν»,
είπε και πρόσθεσε: «Τιμή μου και καμάρι μου το
εδώλιο, παρά τα όσα έχω υποστεί τα τελευταία
πέντε χρόνια… Όποια απόφαση κι αν πάρετε, εγώ
θα είμαι ο νικητής. Θα είμαι ο εισαγγελέας που
συγκρούστηκε με τη διαπλοκή, οι πολιτικοί διώ-
κτες μου είναι αυτοί που συμβιβάστηκαν…».
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Στο Μεξικό βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο
γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφά-
κης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση
του κόμματος. Σημειώνεται πως ο πρώτος
σταθμός του ταξιδιού του κ. Βαρουφάκη ήταν
η Κούβα, ενώ τώρα κατέφθασε στο Μεξικό.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Γιάνης Βαρου-
φάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώ-
ρας, προκειμένου να συζητήσουν για ένα
«Νέο Κίνημα των Αδέσμευτων» και την εκ-
στρατεία για να απελευθερωθεί ο δημιουργός
των wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος πα-
ραμένει από το 2010 κρατούμενος σε φυλα-
κές υψίστης ασφαλείας, περιμένοντας την
αγγλική Δικαιοσύνη να αποφανθεί αν θα τον
εκδώσει στις ΗΠΑ, προκειμένου να δικαστεί.

Προς τι το μίσος;

Η Δούρου κόπτεται 
για τους Τρεις Ιεράρχες

Ο DJ Rico στο ΚΚΕ  
Το είδα σε τίτλο και νόμισα προς στιγμήν ότι
έκανε κάποια μεταγραφή το ΚΚΕ από το εξωτε-
ρικό. Μετά διαπίστωσα ότι ο DJ Rico είναι το
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του συζύγου της Κα-
τερίνας Στικούδη. Βαγγέλης Σερίφης λέγεται ο
άνθρωπος και είναι μουσικός παραγωγός και
εκπαιδευτικός στον Δυτικό Τομέα Αθήνας.

Στο Μεξικό ο Βαρουφάκης:
Κάνει αγώνα για να
απελευθερωθεί ο Ασάνζ

Ετοιμαστείτε. Σήμερα ο πρόεδρος Αλέξης
θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του για το
μέλλον! Θα προβεί σε δηλώσεις για τον
σχεδιασμό του
κόμματος της
αξιωματικής
αντιπολίτευ-
σης ενόψει της
προεκλογικής
περιόδου στη
1.00 μμ, στην
Αίθουσα 5 του Ζαππείου. Στη συνέχεια ο κ.
Τσίπρας θα απαντήσει σε περιορισμένο
αριθμό ερωτήσεων από εκπροσώπους του
εγχώριου και ξένου Τύπου.

Τα… Ζάππεια του Τσίπρα

Χ
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Ο επικοινωνιακός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ, από
φιλικό Τύπο μέχρι την… υπόγα, έχει εξαπολύ-
σει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο ΚΚΕ,
με αφορμή τη στάση του στη συζήτηση της πρό-
τασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Προ-
καλεί εντύπωση, δεδομένου ότι η εκλογική
«δεξαμενή» του Κομμουνιστικού Κόμματος
έχει λιγοστές εφεδρείες για να «ψαρέψει» ο
ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, ο Περισσός σε πρόσφα-
τες εκδηλώσεις αλλά και σε ψηφοδέλτια προ-
σελκύει πολλούς «πρώην» του ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρώην ευρωβουλευτής Κωνσταντίνα Κούνε-
βα βρέθηκε σε εκδήλωση του ΚΚΕ, ο πρώην
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Δερμιτζάκης θα
είναι υποψήφιος με τα «κόκκινα» ψηφοδέλτια
στο Λασίθι, ενώ μαθαίνουμε ότι και κάποιοι
πρώην συνδικαλιστές της Κουμουνδούρου
έχουν βάλει πλώρη για Περισσό. Ίσως να εξηγεί
την ένταση των επιθέσεων.

Καλά, η αγάπη των Συριζαίων για τις εκκλη-
σιαστικές εορτές είναι αξεπέραστη. Να, η κυ-

ρία Ρένα Δούρου εξεμάνη με την
κατάργηση της αργίας για την

εορτή των Τριών Ιεραρχών
και έσπευσε να δηλώ-

σει: «Η κ. Κεραμέως
κατάργησε τη σχολική
αργία των Τριών Ιεραρ-
χών και δεν υπήρξε

καμία αντίδραση. Αν το
είχε κάνει η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια θα προΐστατο
πορείας ενάντια στον εξισλα-

μισμό των Μαδουραίων. Κάτι δικά
μας…». Εντωμεταξύ η Κεραμέως δεν έχει κά-
νει ποτέ πορεία για κάτι… 

Η αυτοθυματοποίηση
του κυρ Μίμη

Ξέρει κανείς σε ποιο κόμμα
θα πάει ο γιος του μακαρί-

τη του Ροβέρτου Σπυρόπου-
λου, ο οποίος αποχώρησε
από το ΠΑΣΟΚ; Ο μέχρι
πρότινος συντονιστής το-
μέων πολιτικής του κόμμα-
τος Απόστολος Σπυρόπου-
λος κούνησε κι αυτός το μαν-
τίλι, αφήνοντας αιχμές κατά της
ηγεσίας… Για να δούμε σε ποιο κόμμα θα πάει…
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Εκείνη η ψυχή ο
Μανόλο, ο συμμαθη-

τής και συνεργάτης του
Νίκου που μιλούσε με
επιχειρηματίες, τι απέγι-
νε; Τον ξέχασαν όλοι…
Και στον ΣΥΡΙΖΑ (που έτσι
κι αλλιώς δεν θέλουν
πλέον να τον ξέρουν), αλ-
λά και στη ΝΔ, που ποτέ
δεν έψαξαν την υπόθεση
σε βάθος. 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

A
γρια κόντρα ξέσπασε με-
ταξύ του Άδωνι Γεωργιά-
δη και του Χριστόφορου
Βερναρδάκη κατά τη

διάρκεια της πρωινής τηλεοπτικής
εκπομπής της ΕΡΤ. Ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκρουστήκαν
με αφορμή τη συζήτηση περί Novar-
tis και τη σύλληψη του «Μάξιμου Σα-
ράφη». Αρχικά ο υπουργός είπε με
έντονο ύφος προς τον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ: « Ένα συγγνώμη έχετε να
πείτε για τον “Μάξιμο Σαράφη”; Έχεις

παντελόνια να πεις συγγνώμη; Δεν
έχεις ούτε παντελόνια ούτε ψυχή». Ο
Χριστόφορος Βερναρδάκης του
απάντησε: «Είσαι η θεωρία του ψύλ-
λου, από το ένα θέμα στο άλλο». «Εί-
στε ψεύτες και απατεώνες, συκοφάν-
τες και λασπολόγοι», κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο
κλείσιμο της κουβέντας -όταν οι τόνοι
είχαν ανέβει αρκετά-, με τον βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ Χριστόφορο Βερναρ-
δάκη να απαντά «είσαι το μεγαλύτερο
νούμερο της πολιτικής».

Οι τούμπες 
του ΣΥΡΙΖΑ 
με τα καρτέλ

Μιας και είμαστε στην κόντρα
Άδωνι με Βερναρδάκη, αξίζει να ση-
μειώσω μια ακόμη εντυπωσιακή
τούμπα στην οποία προχώρησε ο μέ-
γας δημοσκόπος του ΣΥΡΙΖΑ «μα-
ζεύοντας» τις καταγγελίες του ιδίου
και του κόμματός του επί σειρά μη-
νών, περί «καρτέλ» στον χώρο των
καυσίμων… 

Η συζήτηση Γεωργιάδη - Βερναρ-
δάκη οδήγησε τον δεύτερο που αρχι-
κά επανέλαβε τις αναφορές περί
καρτέλ σε μια εντυπωσιακή δήλωση,
αφού ο υπουργός Ανάπτυξης του δι-
ευκρίνισε πως η σχετική καταγγελία
πρέπει να ακολουθηθεί με στοιχεία,
αφού αποδίδεται μια ποινικά κολά-
σιμη πράξη στα δύο διυλιστήρια της
χώρας. 

Είναι… σχήμα λόγου είπε ο Χρή-
στος Βερναρδάκης στον Άδωνι Γε-
ωργιάδη, δείχνοντας πως τα συνθή-
ματα και οι ατάκες του ΣΥΡΙΖΑ στα-
ματούν εκεί που τα πράγματα…
σκουραίνουν. Και όχι μόνο ποινικά… 

Δύο οικογένειες είναι στα διυλι-
στήρια, μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να
τους κλείσει φυλακή; Ας το πει, δεν
είναι κακό… 

Τα κρύα ήρθαν, ώρα για… ζιβάγκο 
Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά την Τετάρτη «μίνι πορεία προς τον λαό», αρ-
χής γενομένης με ομιλία σε συγκέντρωση στο κλειστό γήπεδο του
Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου». Τυχαίο; Δύσκολο. Αν πάντως
θέλει να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση ξυπνώντας «μνήμες» και σε
παλιότερους «πράσινους» ψηφοφόρους, μπορεί να ακολουθήσει
συγκέντρωση στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάτρα και επί-
σκεψη στο Καλέντζι φορώντας ζιβάγκο. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγμα-
τα είναι λίγο πιο δύσκολα, όμως λύσεις πάντα υπάρχουν. Για παρά-
δειγμα, μπορεί να κάνει τη συγκέντρωση στο Γενικό Νοσοκομείο
«Γιώργος Γεννηματάς».

Αυτά μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τα κατα-
φέρει… Να κόψουν βασιλόπιτα χωρίς
να την έχουν αγοράσει. Κοπή πίτας για
τον ΣΥΡΙΖΑ Αλμυρού Βόλου και την ορ-
γάνωση μελών. Κόσμος, λαός, κέφι.
Έφτασε η ώρα να κοπεί η πίτα, αλλά δια-
πιστώθηκε πως είχε ξεχαστεί η αγορά
της! Δεν πειράζει, κόψανε τούρτα…

Παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ
Ροδόπης με ηχηρές
καταγγελίες    

Δήλωση παραίτησης από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ
Ροδόπης δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης ο Θανάσης Καλογιαντσίδης, ο
οποίος επικαλείται σοβαρό πρόβλημα στη
λειτουργία της Νομαρχιακής Επιτροπής και
«παράδοση στο Προξενείο». Ο Θανάσης Κα-
λογιαντσίδης ήταν μέλος της
Συντονιστικής Γραμμα-
τείας της Νομαρχια-
κής Επιτροπής
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ρο-
δόπης και
πρώην αναπλη-
ρωτής συντονι-
στής της ΟΜ ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΠΣ Α’ Κομο-
τηνής, όπως αναφέ-
ρουν τα τοπικά ΜΜΕ. Τι
κατήγγειλε ο άνθρωπος; «Ανθρωποφαγίες,
ανήθικες μέθοδοι εξόντωσης εσωκομματι-
κών αντιπάλων, μηχανισμοί, εσωστρέφεια.
Σχεδόν όλα λειτουργούν και αποφασίζονται
κάτω από το τραπέζι, σε παράκεντρα στέκια…
Οι Οργανώσεις Μελών δεν λειτουργούν, σχε-
δόν ανύπαρκτες… Εννέα μήνες περίπου μετά
το συνέδριο του κόμματος και στην ουσία τί-
ποτε δεν άλλαξε».

Γκρίνιες για τα ψηφοδέλτια
στο ΠΑΣΟΚ

Στα «κάγκελα» βρίσκονται κάποια στελέχη
του ΠΑΣΟΚ σε ορισμένους νομούς όπου δεν
έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι υποψηφιότητες.
Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως
ακούγεται, το αδιέξοδο ήταν τόσο μεγάλο που
κρίθηκε σκόπιμο οι ανακοινώσεις να μείνουν
στο συρτάρι. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι μέ-
χρι και την τελευταία στιγμή γίνονταν προ-
σθαφαιρέσεις, προκειμένου να αποφευχ-
θούν αλυσιδωτές εκρήξεις. Υπήρξαν πάντως
και δημόσιες ενστάσεις κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης της ΚΕ όπως αυτή της πρώην
βουλευτού Φωκίδας Αφροδίτης Παπαθανά-
ση, που τα είπε έξω από τα δόντια.

Ξέχασαν να πάρουν βασιλόπιτα

Έξαλλος ο Άδωνις με Βερναρδάκη 



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ10
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Οργή για Πόπη
και τα περί
«εκβιασμού
Ανδρουλάκη»

Στο μεταξύ, ένα βαρύ υπονοούμενο
της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για
ενδεχόμενο εκβιασμού του Νίκου Αν-
δρουλάκη από τη ΝΔ προκειμένου να
ενδώσει σε μετεκλογική συνεργασία εί-
χε ως αποτέλεσμα τη μετωπική σύγ-
κρουση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η κυρία Τσα-
πανίδου με φόντο την υπόθεση των υπο-
κλοπών υποστήριξε: «Άρα μια κυβέρνη-
ση που μπορεί να προκύψει από εδώ και
στο εξής δεν θα ξέρουμε αν ήταν προϊόν
εκβιασμού αυτή η σύγκλιση ή αν ήταν
ουσιαστική σύγκλιση». Και στη διευκρι-
νιστική ερώτηση του δημοσιογράφου
ακολούθησε ο εξής διάλογος: 
Δημοσιογράφος: Θα είναι αποτέλεσμα
εκβιασμού εννοείτε και ομηρίας; 
Π. Τσαπανίδου: Δεν θα μπορούσε; Εσείς
το αποκλείετε; Είστε σίγουρος; 
Δημοσιογράφος: Δηλαδή, θέλετε να
υπονομεύσετε από πριν μια πιθανή συγ-
κυβέρνηση... 
Π. Τσαπανίδου: Όχι, αυτό το λέτε εσείς,
εγώ βάζω ερωτήματα τα οποία είναι
αναπάντητα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Δημήτρης Μάντζος, σηκώνοντας το γάν-
τι καταλόγισε ότι υιοθετεί «ψεκασμένα
σενάρια» σε στιλ Πολάκη: «Εκπλήσσο-
μαι ίσως από την ταχύτητα με την οποία
η κυρία Τσαπανίδου μπήκε στον ρόλο
και υιοθέτησε τις πρακτικές του κ. Πο-
λάκη και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
που έχουν αναδειχθεί δικαιωματικά
πρωταθλητές σε “ψεκασμένα” σενάρια
και συνωμοσιολογία». Η εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ ανταπάντησε αναφέροντας
πως έθεσε ένα «ερώτημα που εκπο-
ρεύεται από την πεποίθησή μου ότι δεν
υπήρξαν λόγοι εθνικής ασφάλειας για
τις παρακολουθήσεις», προσθέτοντας
με νόημα ότι και «ο ίδιος ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει μιλήσει για προ-
σπάθεια να τεθεί σε ομηρία το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ. Αν ο κ. Μάντζος έχει άλλη άπο-
ψη, ας το δηλώσει ξεκάθαρα». 

Μ
ε ανάμεικτα συναισθήματα
έγιναν δεκτές οι ανακοινώσεις
των υποψήφιων βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 82%,

δηλαδή 350 υποψήφιοι από τους συνολικά
400 που είναι η πληρότητα των ψηφοδελ-
τίων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε
αφενός να δώσει το έναυσμα για μια δυνα-
μική επανεκκίνηση, αφετέρου να κάνει πιο
ευδιάκριτο το πολιτικό του στίγμα. «Αγωνι-
ζόμαστε για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ από την
πρώτη Κυριακή, που θα μπορεί να διασφα-
λίσει τη σταθερότητα, την κοινωνική δι-
καιοσύνη, την προοπτική και την εθνική
αξιοπρέπεια. 

Αν δεν υπάρχει αυτή η ισχυρή επιλογή,
να ξέρουν οι πολίτες σήμερα ότι θα μπούμε
σε περιπέτειες αστάθειας που είναι έτοι-
μες να μας οδηγήσουν οι δυνάμεις της Νέ-
ας Δημοκρατίας και του `ΣΥΡΙΖΑ», υποστή-
ριξε με έμφαση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
και διευκρίνισε πως «δεν υπάρχουν ίσες
αποστάσεις από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙ-
ΖΑ, γιατί βρισκόμαστε σε δύο διαφορετι-
κές όχθες. Από τη μια είναι η όχθη του κα-
θήκοντος και από την άλλη η όχθη του “όλα
για την εξουσία”». 

Οι αποχωρήσεις
Ωστόσο, στη συνεδρίαση της Κεντρικής

Επιτροπής έπεσε βαριά η σκιά των κομματι-
κών αποχωρήσεων που συνεχίστηκε ακόμη
και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση
των υποψηφιοτήτων. Με ανάρτησή του στο
Facebook, ο Απόστολος Σπυρόπουλος, γιος
του αείμνηστου πρώην στελέχους του ΠΑ-
ΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ανακοίνωσε
την παραίτησή του από τα ψηφοδέλτια με
αιχμές κατά της ηγεσίας: «Δυστυχώς το κλί-
μα που επικρατεί στους κόλπους της ηγε-
σίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τον τελευταίο χρό-
νο δεν συνάδει πλέον ούτε με τους στόχους
της ηγεσίας της αείμνηστης προέδρου μας
ούτε με τα ιδεώδη με τα οποία με έχει γα-
λουχήσει ο πατέρας μου Ροβέρτος Σπυρό-
πουλος, δηλαδή την ανιδιοτελή αγάπη για
την πατρίδα, χωρίς εκπτώσεις στις αξίες και
τα ιδανικά που πρεσβεύουμε», προσθέτον-
τας στο ίδιο ύφος ότι «με απογοήτευση δια-
πιστώνω ότι τον τελευταίο χρόνο το Κίνημα
έχει χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό
του. Διοικείται από μια ολιγομελή ομάδα

που αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλή-
ματα της κοινωνίας και μόνο στόχο έχει τη
διατήρηση της όποιας εσωκομματικής κυ-
ριαρχίας. Η σημερινή ηγεσία δεν θέλει ή
δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες
του συγχρόνου κόσμου και να κοιτάξει το
μέλλον. Πολιτεύεται με ψευδαισθήσεις και
αρκείται δυστυχώς στο λίγο, στο μικρό, στο
ξεπερασμένο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγού-
μενο διάστημα είχαν εκφραστεί έντονες
διαφωνίες για τη στελέχωση των ψηφο-
δελτίων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλ-
λαγές της τελευταίας στιγμής ή και «πάγω-
μα» των ανακοινώσεων σε ορισμένους νο-
μούς. Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή της
Ζέφης Δημαδάμα να ανακοινώσει με τη
σειρά της ότι δεν πρόκειται να είναι υπο-
ψήφια, αφήνοντας καρφιά προς συγκεκρι-
μένες κατευθύνσεις: «Η πολιτική σήμερα
έχει τοξικότητα, έχει δυσκολίες -περισσό-
τερες και σκληρότερες για τις γυναίκες
υποψήφιες- ενώ θέλει ανεξάντλητους οι-
κονομικούς πόρους (δεν έχω ούτε θέλω να
έχω χορηγούς). Αφορά μόνο τους πλούσι-
ους ή τους γόνους, τα παιδιά πολιτικών που
κρατούν την “παράδοση” με το επίθετό
τους, τους καρεκλοκένταυρους ή τους
υποψήφιους του κομματικού σωλήνα. Όχι
τους επιστήμονες, όχι τους ανθρώπους της
κοινωνίας...». 

Αλλά και η πρώην αναπληρώτρια εκπρό-
σωπος Τύπου Αναστασία Σιμητροπούλου,
που με την αποχώρησή της τάραξε για τα

καλά τη Χαρ. Τρικούπη, άστραψε και βρόν-
τηξε. Με ένα δηκτικό σχόλιο στο Instagram
σημείωσε με σαφές νόημα: «Στους δύσκο-
λους καιρούς που βιώνουμε υπάρχει μία
και μοναδική επιλογή: ο δρόμος της ηθικής
και της αξιοπρέπειας. Ιδανικά για τα οποία
οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι τέλους και
να μην υποκύπτουμε σε εκβιασμούς και
απειλές τύπου win win» και συνεχίζοντας
ανέβασε τους τόνους σκιαγραφώντας πε-
ρίεργες καταστάσεις: «Ένα είναι σίγουρο:
ακόμη και αν φαίνεται ότι ο δρόμος αυτός
είναι δύσκολος και μπορεί να πολεμηθεί με
συκοφαντίες και ανήθικους τρόπους, στο
τέλος... όση λάσπη και να ριχτεί σε ένα κα-
θαρό γυαλί, αυτή δεν κολλάει».

Βαριά επίθετα
Στο διά ταύτα, τα ψηφοδέλτια εκπέμ-

πουν ανανέωση. Οι υποψήφιοι έχουν κα-
λά βιογραφικά αλλά σε μια «πλάγια ανά-
γνωση» δεν φαίνεται να έχουν και την
απαιτούμενη εκλογική εμπειρία για έναν
προεκλογικό αγώνα μεγάλων απαιτήσε-
ων, ενώ απουσιάζουν τα λαμπερά ονόμα-
τα. Με πολύτιμο εφόδιο το βαρύ επίθετο
ξεχωρίζουν: Ρωξάνη Μπέη, Δημήτρης
Διαμαντίδης, Γιώργος Γιάνναρος, Δημή-
τρης Οικονόμου, Κέλλυ Σταμούλη, Θανά-
σης Γλαβίνας, Βάσια Αναστασίου, ο δημο-
σιογράφος Βασίλης Σκουντής, ο φωτο-
γράφος Σπύρος Πώρος, ο μουσικός Μά-
νος Επιτροπάκης και ο ταξίαρχος της
ΕΛΑΣ εα Θανάσης Κατερινόπουλος. 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
Παγωμάρα έφερε στη Χαριλάου Τρικούπη η δημοσιοποίηση 

του 82% των υποψηφιοτήτων στις επερχόμενες εκλογές

Πράσινος ήλιος με... δόντια



Ε
πικίνδυνα... παιχνίδια παίζει ξε-
κάθαρα ο Χασάν Κουτσούκ, πρό-
εδρος των «Τούρκων Δυτικής
Θράκης», ο οποίος πηγαινοέρχε-

ται ανενόχλητος στη Θράκη. Εκτενές ρε-
πορτάζ της ιστοσελίδας komotinipress.gr
αναφέρθηκε στον θιασώτη της τουρκικής
προπαγάνδας, ο οποίος είναι αρκετά επι-
κίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα και
έχει στήσει ένα δικό του ξεχωριστό δίκτυο,
το οποίο περιλαμβάνει αρκετές επισκέ-
ψεις και μπόλικη τουρκική προπαγάνδα.

Οι επισκέψεις
Την περασμένη Παρασκευή ο Χασάν

Κουτσούκ βρέθηκε στην Ξάνθη συνο-
δευόμενος από παρακρατικούς Τούρκους.
Εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το
οποίο φιλοξενεί φωτογραφίες, επισκέ-
φτηκαν τον παραμουφτή Μουσταφά Τράμ-
πα. Η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα τό-
νισε στο δημοσίευμά της: «Ο Χασάν Κου-
τσούκ, ο πρώτος τη τάξει εχθρός των Θρα-
κιωτών, ο πρόεδρος των “Τούρκων Δυτι-
κής Θράκης”, ο εκπρόσωπος παρακρατι-
κής δομής και ενός αλυτρωτικού συλλό-
γου που εκδίδει καταδικαστικές αποφά-
σεις εναντίον των αντιφρονούντων της
Μειονότητας, εισέρχεται και κυκλοφορεί
ανενόχλητος επί ελληνικού εδάφους».

Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά ο
συντάκτης του ίδιου άρθρου, προτού εμ-
φανιστούν στη Θράκη είχαν εγκαινιάσει
μια επιτύμβια και αναμνηστική κρήνη στον
Δήμο Νικομήδειας προς τιμήν του θανόν-
τος παραμουφτή Αχμέτ Μετέ, παρουσία

και του Οζάν Αχμέτογλου, προέδρου της
αυτοαποκαλούμενης πρώην ΤΕΞ.

Οι επαφές στο προξενείο
Ενδεικτικές είναι και οι επαφές που

πραγματοποιήθηκαν και στο προξενείο. «Ο

πρόεδρος του Συνδέσμου Αλληλεγγύης
Τούρκων Δυτικής Θράκης (BTDDD) Χασάν
Κουτσούκ, ο πρώην πρόεδρος του BTTDD
Νεκμετίν Χουσεΐν, ο αντιπρόεδρος του
BTTDD Εράι Μποντούρ, ο πρόεδρος του
παραρτήματος BTTDD της Σμύρνης Μου-
μίν Ντουρμούς και ο διευθυντής του πα-
ραρτήματος Σμύρνης Χακικάν Χάκι σε μια
επίδειξη τουρκισμού και αλυτρωτισμού ει-
σήλθαν ανενόχλητοι στη χώρα και πραγμα-
τοποίησαν επαφές με εγκαθέτους του προ-
ξενείου», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά
στο ρεπορτάζ της τοπικής ιστοσελίδας.
Όλα αυτά την ώρα που οι προκάτοχοί του
είχαν απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα
για λόγους εθνική ασφαλείας. Αντίστοιχα,
είχε απελαθεί από την Τουρκία ο περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, ενώ πλέον persona non
grata είναι ο πρόεδρος της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) Γιώργος Βα-
ρυθυμιάδης. «Η είσοδος του κ. Χασάν Κου-
τσούκ και η ανενόχλητη δράση του επί ελ-
ληνικού εδάφους αποκτούν και έναν ιδιαί-
τερο συμβολισμό, καθώς ο ίδιος συνδέεται
με τις απειλές κατά της σωματικής ακεραι-
ότητας του βουλευτή της Μειονότητας Ιλ-
χάν Αχμέτ, τον οποίο και χαρακτήρισε ως
“αμαρτωλό” που πρόδωσε τη Μειονότητα
και πρέπει να καρατομηθεί», καταλήγει το
δημοσίευμα. «Όλα αυτά την ώρα που Τούρ-
κοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο Ταγίπ
Ερντογάν ενδέχεται να προσπαθήσει να
παρέμβει στις ελληνικές εκλογές μέσω...
Θράκης», επισήμανε το ίδιο δημοσίευμα.
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Αλωνίζει και... προκαλεί ο πρόεδρος 
των «Τούρκων Δυτικής Θράκης» Χασάν Κουτσούκ

Ο δήμαρχος Ιάσμου
Σημειώνεται ότι στη Θράκη πριν από έναν μήνα είχε προ-
κληθεί παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορί-
δη λόγω των ενεργειών του δημάρχου Ιάσμου Ροδόπης Ον-
τέρ Μουμίν, ο οποίος είχε προχωρήσει σε απολύσεις εργα-
ζομένων και έχει ανακαλέσει τους αντιδημάρχους με την
αιτιολογία ότι είναι «γκιουλενιστές». Μέσα στον Δεκέμβριο
είχε καλέσει σε παραίτηση τους υπηρεσιακούς και αιρε-
τούς του δήμου, οι οποίοι εμπλέκονται ή σχετίζονται «με την
Παγκόσμια Τρομοκρατική Οργάνωση FETÖ και την Εγκλη-
ματική Οργάνωση ΕΥΡ-ΑΚΗ». Τότε ο κ. Βορίδης είχε επι-
κοινωνήσει με τον ειδικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ιωάννη Σάββα και του είχε
ζητήσει να εξετάσει τυχόν έκνομες ενέργειες του εν λόγω
δημάρχου, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν συνολικά
και να αποφασίσει τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες για
την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος. Εφόσον οι
ενέργειες του δημάρχου αποδειχτούν έκνομες, τότε κατά
πάσα πιθανότητα η απόφαση του υπουργού αναμένεται να
είναι η οριστική παύση από τα καθήκοντά του. 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Σ
υνεχίζεται το διπλωματικό θρί-
λερ σχετικά με την ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ, καθώς η Τουρκία

εξακολουθεί να θέτει εμπόδια. Η τελευ-
ταία εξέλιξη είναι ότι ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο
να υπάρξει διαφορετική προσέγγιση για
την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χω-
ρών. «Πιστεύω ότι θα ήταν δίκαιο να γίνει
διάκριση μεταξύ μιας προβληματικής
χώρας και μιας λιγότερο προβληματικής
χώρας», δήλωσε o Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου με νόημα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν όμως έχει βάλει στο
στόχαστρο συνολικά τη Δύση. Σε ομιλία
του άφησε αιχμές κατά του ΝΑΤΟ και ειδι-
κότερα εναντίον ΗΠΑ και Γαλλίας, ενώ
επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Σουηδία. 

Κατ’ αρχάς εξέφρασε το παράπονό του
ότι οι ΗΠΑ δεν δίνουν στην Τουρκία ούτε
F-35 ούτε F-16, σημειώνοντας ότι «αυτό
θα έχει τίμημα». Στον αντίποδα, αντιπαρέ-
βαλε τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και σεβασμού που όπως είπε υπάρχει με
τη Ρωσία. «Στις σχέσεις μας με τη Ρωσία
υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Υπάρχει
σεβασμός. Οι σχέσεις μου με τον κ. Πού-
τιν βασίζονται στην εντιμότητα». Και συ-
νέχισε: «Πολλοί μας απείλησαν στο ζήτη-
μα των S-400 πως πρέπει να τους επι-
στρέψουμε. Όχι, δεν τους δίνουμε. Τους
πήραμε τους S-400, τους έχουμε στην
τσέπη μας. Εσείς να τηρήσετε όσα μας
υποσχεθήκατε. Ζητάμε από εσάς τα F-16,
όμως δεν μας τα δίνετε. Μας είπατε για 
F-35, δεν τηρήσατε τον λόγο σας. Ενώ
πληρώσαμε για τα μαχητικά, δεν μας τα
δίνετε. Τότε, αυτό θα έχει κάποιο τίμημα». 

«Ανέντιμος ο Μακρόν»
Για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μα-

κρόν είπε ότι δεν είναι έντιμος. «Το άτομο
που σήμερα ηγείται της Γαλλίας πιστέψτε
με πως δεν έχει την ικανότητα να είναι ο
ηγέτης αυτού του κράτους. Δεν είναι έντι-
μος. Το λέω ξεκάθαρα και όσα λέμε ξέρω
πως θα φτάσουν εκεί. Αλλά δεν είναι έντι-
μος», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Και εκφράζοντας ξεκάθαρη ενόχληση
για τη στάση του Γάλλου προέδρου απέ-
ναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, ο Ερν-
τογάν κατέληξε: «Στη Μεσόγειο, στις σχέ-
σεις με την Ελλάδα, κάνουν πως δεν βλέ-
πουν την Τουρκία και πάνε και δημιουρ-
γούν διαφορετικές σχέσεις με την Ελλά-

δα. Εγώ του είπα διάφορα όταν συναντη-
θήκαμε. Κάποια πράγματα μένουν μεταξύ
μας, αλλά του είπα πως ένας άνθρωπος
πρέπει να ωριμάσει, να δημιουργήσει τον
δικό του χαρακτήρα. Τώρα έχασε το κύ-
ρος του στο Κοινοβούλιο και έμεινε
απλώς στην προεδρία, και η Γαλλία έτσι
χάνει το κύρος της». Απευθυνόμενος στη
Σουηδία είπε ότι η Τουρκία δεν είναι η πα-
λιά Τουρκία. «H Σουηδία νομίζει πως μας

κοροϊδεύει. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τη
σημερινή Τουρκία. Νομίζουν πως η Τουρ-
κία είναι αυτή που ήταν πριν από είκοσι,
τριάντα ή και σαράντα χρόνια. Δεν είναι
έτσι», τόνισε. 

Στην ίδια γραμμή με τον Τσαβούσογλου
είπε ότι η χώρα του θα μπορούσε να εγ-
κρίνει την υποψηφιότητα ένταξης της
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Εμείς σε σχέση
με τη Φινλανδία, αν χρειαστεί, μπορούμε

να στείλουμε ένα διαφορετικό μήνυμα.
Και όταν δώσουμε αυτό το διαφορετικό
μήνυμα για τη Φινλανδία, θα πάθει σοκ η
Σουηδία. Όμως και η Φινλανδία δεν πρέ-
πει να κάνει το ίδιο λάθος».

Σεβασμός στους γείτονες
Έχει πάντως ενδιαφέρον η στάση της

τουρκικής αντιπολίτευσης. Στο κείμενο
συμφωνίας κοινής πολιτικής της συμμα-
χίας των έξι κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης κατά του Ερντογάν κάνουν εκτενή
αναφορά στην εξωτερική πολιτική και λέ-
νε ότι θα σέβονται αμοιβαία «την εδαφική
ακεραιότητα και κυριαρχία των χωρών,
ιδιαίτερα των γειτόνων μας», όπως επί-
σης και ότι «δεν θα εμπλεκόμαστε στις
εσωτερικές τους υποθέσεις και θα τη-
ρούμε τις αρχές της ειρηνικής διευθέτη-
σης των διαφορών».

Και ενώ ο Ερντογάν τα βάζει με το ΝΑ-
ΤΟ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε άλ-
λη γραμμή σημειώνουν ότι «θα αποκατα-
στήσουμε τις σχέσεις με τους γείτονές
μας και τις χώρες άμεσης γειτνίασης».

Ωστόσο δεν διαφοροποιούνται καθό-
λου σε σχέση με την Κύπρο, αφού μιλούν
και εκείνοι για τη διασφάλιση της κυ-
ρίαρχης πολιτικής ισότητας των δύο κοι-
νοτήτων.
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Ο Ταγίπ κατά της Δύσης 
και η αντιπολίτευση καραδοκεί

Δίχως τέλος το… θρίλερ ένταξης της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



Ζ
ω, αναπνέω και πολιτεύομαι στην πανέμορφη
Ανατολική Αττική, μια μεγάλη σε έκταση, ανο-
μοιογενή και ετερόκλητη περιοχή, που παρόλη

τη γειτνίασή της με την πρωτεύουσα αντιμετωπίζει πολ-
λά προβλήματα.

ΓΓια να γίνει ελκυστική σε επισκέπτες και επενδυτικά
σχέδια για την ανάπτυξη οικονομικών, εμπορικών, μορ-
φωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πρέπει να δια-
θέτει αποτελεσματική διοίκηση, ενιαίους κανόνες
οικιστικής ανάπτυξης, προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, σύγχρονο δίκτυο υποδομών,
επαρκή εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και κοι-
νωνικής πρόνοιας, βελτιώνοντας την ποιότητα
ζωής και προσφέροντας ένα καλύτερο μέλλον
στον τόπο μας, όπου οι φόροι και τα ανταποδοτι-
κά τέλη θα έχουν αντίκρισμα!

Εδώ, λοιπόν, ταιριάζει η ιστορική φράση του
JFK «μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για
σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα
σου».

Δηλαδή, την ανάγκη ενεργοποίησης της κοι-
νωνίας των πολιτών, ώστε να έχει άποψη και
γνώμη για τα όσα μικρά ή μεγάλα συμβαίνουν
γύρω τους, αλλά και στη χώρα τους.

Πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα στις σύγχρο-
νες κοινωνίες είναι η υποβάθμιση της ατομικής
ευθύνης. Οι πολίτες έχουν ευθύνη και οφείλουν
να την αναλάβουν. Οφείλουν να διεκδικούν. Όλοι
μας οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε για τον τρόπο οργά-
νωσης της κοινωνίας και της Πολιτείας, για τον τρόπο λει-
τουργίας των εκπροσώπων μας -σε επίπεδο κοινοβου-
λευτικό, αυτοδιοικητικό και συνδικαλιστικό.

Πιστεύω ότι στην πολιτική χρειάζονται καθαρές κου-
βέντες και καθαρές θέσεις.

Η περίφημη ανανέωση δεν περιορίζεται μόνο σε
πρόσωπα αλλά αφορά τους στόχους, τις πολιτικές, τις
επιδιώξεις.

Η «Κοινωνία στο Προσκήνιο» δημιουργεί ένα σήμα δια-
λόγου, προβληματισμού και πρωτοβουλιών για τον εκ-
συγχρονισμό της κοινωνίας, την ανάπτυξη της χώρας, την
αναγέννηση της πολιτικής και την αναμόρφωση του πολι-
τικού μας συστήματος.

Η κρίση της πολιτικής και η φθορά των πολιτικών δεν
πρέπει να οδηγεί τους πολίτες σε απομάκρυνση και απα-
ξίωσή της.

Όπως ο Ιανός, έτσι και η πολιτική εμφανίζει δύο πρόσω-

πα. Άλλοτε εμφανίζεται ως ιδιωφέλεια και άλλοτε ως
ζωογόνος και ηθικοπλαστική δύναμη. Στην πρώτη περί-
πτωση παρουσιάζει έλλειμμα ηθικής και ιδεών, ενώ στη
δεύτερη εμφανίζει περίσσευμα ήθους και οραμάτων.

Για αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι οι πολιτικοί δεν είναι όλοι
ίδιοι, όπως κάποιοι έντεχνα προσπαθούν να μας πείσουν.

Σήμερα, οι δυνάμεις της συντήρησης και της αδράνειας
κυριαρχούν στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας

απολιθωμένες πολιτικές δομές, γιατί έτσι μό-
νο μπορούν να διασφαλίσουν την επιβίωσή
τους.

Το ΠΑΣΟΚ μεσουράνησε για τρεις και πλέ-
ον δεκαετίες, γιατί υπήρξε το πιο φρέσκο πο-
λιτικό προϊόν της Μεταπολίτευσης. Χάρη σε
αυτό η χώρα άλλαξε ρότα. Η ταλαιπωρημένη
ελληνική κοινωνία χειραφετήθηκε. Εξέφρα-
σε με τον καλύτερο τρόπο την προσδοκία να
γυρίσει σελίδα η Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ ήρθε σαν πλημμυρίδα, σαρώ-
νοντας τα υπολείμματα του μετεμφυλιακού
κράτους. Η επαγγελία της Αλλαγής έσπασε
στεγανά. Φώτισε την αθέατη πλευρά της Ιστο-
ρίας. Η χαρισματική και ηγετική φυσιογνωμία
του ιδρυτή του τού προσέδωσε υπόσταση και
εμβέλεια. Οι κυβερνήσεις του δοκιμάστηκαν
σκληρά. Βρήκαν αρκετά και μεγάλα προ-
σκόμματα στην πορεία τους. Εμφάνισαν όμως
και στρεβλώσεις, υποκύπτοντας στις γνωστές

παθογένειες της εγχώριας πολιτικής. Το αποτύπωμά τους
όμως παραμένει ανεξίτηλο, με θετικό ισοζύγιο.

Σήμερα, με το βλέμμα μπροστά, στο κατώφλι μιας νέας
εποχής, με τον πόλεμο της Ουκρανίας να επιφέρει αλλα-
γές στη γεωπολιτική σκηνή, ένας νέος διαφορετικός κό-
σμος, μια νέα παγκόσμια ανακατάταξη ενεργειακής
ισχύος, ανατέλλει.

Ας κάνουμε μια ευχή για την Ελλάδα του 2030 και της Δ’
Βιομηχανικής Επανάστασης, ελπίζοντας η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
του ΠΑΣΟΚ να είναι η απαρχή ενός μεγάλου συναρπαστι-
κού ταξιδιού που θα έχει όλους εμάς συνταξιδιώτες!
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Π
οιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα; Όλοι έχουμε ένα
αγαπημένο χρώμα, το οποίο μας προκαλεί θετικά συ-
ναισθήματα. Ίσως ένα θερμό κόκκινο σας αναζωογο-

νεί, ένα έντονο πορτοκαλί σάς ενθουσιάζει ή ένα ψυχρό μπλε
σας ηρεμεί. Όλα τα χρώματα και όλες τους οι αποχρώσεις μπο-
ρούν να αποτελέσουν επιλογή και να παίξουν σημαντικό ρόλο
στην ενίσχυση της ψυχικής και της σωματικής σας υγείας.

Τι είναι η χρωματοθεραπεία
Η χρωματοθεραπεία είναι η πρακτική της χρήσης χρωμάτων

με στόχο τη θεραπεία της αρνητικής ψυχικής ή και σωματικής
κατάστασης, όπως, για παράδειγμα, ένας χρόνιος σωματικός

πόνος. Συγκεκριμένα, έχει αποδειχτεί ότι
μέσω της αίσθησης της όρασης συμβαί-
νουν βιολογικές αντιδράσεις στην έκθεσή
μας σε διάφορα χρώματα. Αυτό συμβαίνει
σε ιστούς, σε ζωντανά κύτταρα, σε μόρια,
καθώς επίσης και σε ένζυμα.

Σε ποιους απευθύνεται
η χρωματοθεραπεία;

Αν και δεν είναι επιστημονικά αποδε-
δειγμένο ότι βοηθά στη θεραπεία ασθενει-
ών και ψυχικών διαταραχών, βιβλιογραφι-
κά έχει αναφερθεί ότι βοηθά υποστηρικτι-
κά σε ποικίλες καταστάσεις και συνοδευτι-
κά κάποιας θεραπείας σε εξέλιξη. 

Για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει κά-
ποιον με τις επιδόσεις του σε εξεταστική

περίοδο και κάποιον άλλο στο να χαλαρώσει και να διαχειριστεί
τον θυμό του. Επίσης, μπορεί να συμβάλει στη μείωση συμπτω-
μάτων της ΔΕΠΥ, της αϋπνίας, της ημικρανίας κ.ά.

Πώς βοηθά;
Η αντίληψή μας για τα χρώματα προέρχεται από τον εγκέφα-

λό μας. Εκεί, φωτεινά κύματα διαφορετικών συχνοτήτων και
έντασης μεταφράζονται σε χρώματα, τα οποία βέβαια αντιστοι-
χούν και σε συναισθήματα και σε σκέψεις που κάνουμε. Όταν
λοιπόν ερχόμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα σε επαφή με ένα
χρώμα, το υποσυνείδητο έλκεται πραγματικά από αυτό. Δηλα-
δή, ο εγκέφαλός αντιδρά στα χρώματα που του δημιουργούν
συναισθήματα. Έτσι, η χρωματοθεραπεία μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως εργαλείο και καθοδήγησης συμπεριφορών, αλλά
και διαχείρισής τους. Τα χρώματα λοιπόν λειτουργούν σαν ένας
χάρτης. 

Εφαρμόστε τη χρωματοθεραπεία 
στην καθημερινότητά σας 

Δεν χρειάζεται πάντα να επισκεφτείτε ειδικό για να εντάξετε
τη χρωματοθεραπεία στη ζωή σας. Μπορείτε να βρείτε στο δικό
σας περιβάλλον υλικά διαφόρων χρωμάτων και αποχρώσεων
και να δείτε ποια χρώματα σας προκαλούν συναισθήματα και τι
ακριβώς συναισθήματα. Στη συνέχεια, μπορείτε να δοκιμάσετε
να ενισχύσετε το περιβάλλον σας με τα χρώματα που θα επιλέ-
ξετε. Μεταμορφώνοντας το περιβάλλον σας, μπορείτε να μετα-
μορφώσετε ολόκληρη τη ζωή σας.

Χρωματοθεραπεία: Τι είναι
και πώς να την εφαρμόσετε
στην καθημερινότητά σας

Με το βλέμμα μπροστά

Πιστεύω ότι στην πολιτική 
χρειάζονται καθαρές κουβέντες 
και καθαρές θέσεις

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

της
Έρσης 
Κόκκοτα

Μέλος Κεντρικής
Πολιτικής 
Επιτροπής 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
υποψήφια 
βουλευτής 
Ανατολικής 
Αττικής
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Μ
ην πάρετε τοις μετρητοίς, στις ημέρες
που περνάμε, το πρώτο tip της σημερι-
νής μας δημοσίευσης, ότι τα πεζά, κα-

θημερινά πράγματα είναι αυτά που θα αποτελέ-
σουν το βασικότερο εκλογικό κριτήριο στην
κάλπη των πολιτών. Φυσικά αυτό θα έπρεπε να
είναι και όχι η οργή, ο θυμός και τα νεύρα για
όσα κάθε φορά μας συμβαίνουν. Το αποτέλεσμα
της κάλπης αφορά τη ζωή μας και το αύριο των
παιδιών μας. Όμως, η πραγματικότητα των
εκλογικών αποτελεσμάτων δεν το επιβεβαιώνει
τις περισσότερες φορές. Η εκάστοτε κυβέρνηση
θεωρείται η μοναδική υπεύθυνη για ό,τι κακό
συμβαίνει σε μια κοινωνία και ιδιαίτερα από τα
λαϊκά στρώματα. Το αυξανόμενο κόστος ζωής
πολλές φορές είναι το μοναδικό ζήτημα που θα
επηρεάσει τη λαϊκή ετυμηγορία, ακόμη και αν
υπάρχουν πόλεμος, πανδημία, ενεργειακή κρί-
ση ή και φυσικές καταστροφές. Οι κυβερνήσεις
θέλουν να αξιολογούνται με τη λογική των πολι-
τών, αντίθετα η αντιπολίτευση με το θυμικό, ελ-
πίζοντας ότι η αγανάκτηση των πολιτών θα φέρει
ούριο άνεμο στα πανιά της και στον δρόμο για
την εξουσία. Δύο παράλληλοι κόσμοι, με τον
Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» με τα 333+1 tips ως απαραίτητο σύμμαχο
στη λεκτική επικοινωνία τους.

1. Το αποτέλεσμα της εκλογικής κάλπης αφο-

ρά τη ζωή μας και δεν προσφέρεται για εκτόνω-
ση θυμού, νεύρων και οργής. Δεν είναι η κάθε
εκλογική μάχη η «μητέρα των μαχών»!

2. Ούτε η στρατηγική των «δύο κόσμων» και
του λεγόμενου «σκληρού ροκ» αρκεί για να φέ-
ρει την εκλογική νίκη. Οι πολίτες ψηφοφόροι
θέλουν ρεαλιστικές λύσεις στα οξυμένα προ-
βλήματά τους.

3. Οι πολίτες είναι πολύ πιο έξυπνοι στις πε-
ρισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις από όσους
έχουν την ευθύνη χάραξης της προεκλογικής
στρατηγικής. Με αποτέλεσμα οι προεκλογικές
καμπάνιες να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα.
Την ευθύνη φέρουν οι διορισμένοι, αδαείς κατά
το πλείστον, υπεύθυνοι του προεκλογικού σχε-
διασμού ενός κόμματος.

4. Στις εκλογές, πολλοί ψηφοφόροι έχουν κοι-
νό νου, λίγοι όμως τον έχουν σε λειτουργία!

5. Ένας πολιτικός για να θυμάται όσο το δυνα-
τόν περισσότερα ονόματα, θα πρέπει να καλ-
λιεργήσει το σύστημα της «ενεργειακής» ακοής.
Όταν μας συστήνουν κάποιον, να επαναλαμβά-
νουμε το όνομά του. Να το ακούμε.

6. Το σύνολο των αντιπολιτευτικών δυνάμεων
στην περίοδο πριν από τις εκλογές συμπυκνώνει
τη ρητορική του στο σύνθημα «Παραιτηθείτε»
και στην προεκλογική περίοδο στο σύνθημα
«Φύγετε»!

7. Για να καθαρίσει το τοξικό κλίμα, πηγαίνον-
τας προς την κάλπη, θα πρέπει να ψεκαστεί η
κοινωνία με άρωμα αλήθειας!

8. Οι αρχηγοί των κομμάτων δικαιούνται να
βάζουν υποψηφιότητα σε τρεις εκλογικές περι-
φέρειες χωρίς να δηλώνουν, εκ των προτέρων,
ποια θα κρατήσουν. Χτυποκάρδια από τρεις επι-
λαχόντες υποψήφιους βουλευτές. Από έναν θα
πάρουν την «μπουκιά από το στόμα». Άδικο.

9. Στο εξωτερικό, μεγάλης κυκλοφορίας έντυ-
πα δημοσιεύουν λίστες με τα ονόματα των ισχυ-
ρών του χρήματος. Στη χώρα μας βασιλεύουν τα
«μαύρα σκοτάδια»!

10. Εκείνο το «θα σας ταράξουμε στη νομιμό-
τητα» που ακούγαμε σε προηγούμενες εκλογι-
κές περιόδους θα το ξανακούσουμε ή πάει πέ-
ρασε κι αυτό;

11. Για να κερδίσετε ψήφους χρειάζεται να κά-
νετε τρία πράγματα. Να πουλήσετε ελπίδα, να
δώσετε υποσχέσεις και να βγείτε από επικοινω-
νιακό Photoshop για να αρέσετε!

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

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-
σεις επικοινωνήστε στο email:
grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφω-
να 210 9568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
σκηνοθεσία καλή, η παράσταση καλο-
στημένη, ο πρωταγωνιστής (στον ρόλο
του «αδέκαστου» κριτή) διόλου πειστικός

και το τέλος κάτι παραπάνω από αναμενόμενο…
«Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις…»**
Κωνσταντίνος Καβάφης
Η περίφημη πρόταση δυσπιστίας της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης, όπως ήταν αναμενόμενο,
έληξε μάλλον άδοξα, αφήνοντας πίσω της μια αί-
σθηση απογοήτευσης (αν όχι αηδίας) για όλα αυτά
που ακούστηκαν.

Δυστυχώς, οι τοποθετήσεις τόσο των βουλευτών
όσο και των αρχηγών της μείζονος αντιπολίτευσης
ήταν το «δείγμα γραφής» για όλα αυτά που έχουμε
να περιμένουμε μέχρι την ημέρα της κάλπης…

Ο κύριος Τσίπρας έδωσε τον τόνο ως σκηνοθέ-
της, μπροστάρης αλλά και πρωταγωνιστής ενός
επικοινωνιακού σόου χωρίς ουσία, χωρίς «διά
ταύτα», χωρίς πρόταση, τον οποίο βολικά ακολού-
θησαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Και ως άλλο κριάρι που παρασέρνει τα πρόβατα
στον γκρεμό, μετέτρεψε μια πολιτική αντιπαράθε-
ση σε «σκυλοκαβγά»…

Και τώρα τι;
Τι έχουμε να περιμένουμε και σε τι μπορούμε να

ελπίζουμε; Με «σημαία» το «ο θάνατός σου η ζωή
μου», ο κύριος Τσίπρας ξεπερνώντας ακόμα και
τον χειρότερο εαυτό του έριξε όλα του τα όπλα σε
μια μάχη αποδεικνύοντας ότι δεν έχει κανόνες,
δεν έχει πολιτικά όρια, δεν έχει φραγμούς, καλύ-
πτοντας την ανεπάρκεια του προγράμματός του με
λάσπη.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι «προσωπικό» και
σίγουρα δεν είναι θέμα πολιτισμού, ευπρέπειας ή
σεβασμού ενός ολόκληρου λαού. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να σκά-
σει στον τοίχο με «200» και σπασμένα φρένα. Μό-
νο που ο τοίχος έπεσε και πλάκωσε σύσσωμη την
αντιπολίτευση…

Για ένα προσωπικό «γινάτι» και με απέραντη
αλαζονεία κατάφερε να βάλει ταφόπλακα (του-
λάχιστον μέχρι στιγμής) στην όποια πιθανή συ-
νεργασία ώστε η χώρα να μη βιώσει ξανά περιπέ-
τειες που δύσκολα θα μπορέσει στο μέλλον να
ξεπεράσει.

Διότι «η σφαίρα αν βγει από τη θαλάμη δεν γυρί-
ζει πίσω»… Και αυτό -πρέπει να το παραδεχθώ- ο

κύριος Τσίπρας το κατάφερε! Και χωρίς να υπολο-
γίσει στο ελάχιστο τις «παράπλευρες απώλειες»,
που είναι η χώρα και οι πολίτες της, κατάφερε το
αναμενόμενο, δηλαδή, να συστρατεύσει πίσω του
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά χωρίς να
υπολογίσει κάτι: ότι όσο και να ψάχνει «τα κουκιά
δεν βγαίνουν» ώστε να κάνει την κυβέρνηση-πα-
ρωδία που… ονειρεύεται για την επομένη των
εκλογών (ας θυμηθεί ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση
του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίος -ούτε λίγο ούτε
πολύ- είχε δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει το
κόμμα του σε μια κυβέρνηση καρικατούρα).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε κι έχασε… Μι-
κρό το κακό! Το μεγάλο κακό είναι ότι μαζί του κιν-
δυνεύει να χάσει και το μέλλον της χώρας…

* (Μτφρ.) Τελείωσε η μουσική, έληξε η γιορτή.
** Οι στίχοι από το ποίημα του μεγάλου Κων-
σταντίνου Καβάφη «Περιμένοντας τους βαρ-
βάρους» χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο αυτό
για έναν και μόνο λόγο: Διότι είναι καλό να
υπάρχει «σύγκριση» μεταξύ της πράξης και
της θεωρίας η οποία μοιραία κάποια στιγμή
αποκαλύπτεται, όπως έγινε πρόσφατα στο ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο!

Finito la musica, passato la festa*

του
Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος



Σ
ε μια αποκάλυψη που συζητή-
θηκε… παγκοσμίως προχώρη-
σε ο πρώην πρωθυπουργός της
Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις

Τζόνσον σχετικά με το περιεχόμενο τηλε-
φωνικής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο
της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Σύμφωνα με ντοκιμαντέρ του BBC,
έπειτα από επίσκεψη του πρώην πρωθυ-
πουργού της Βρετανίας στο Κίεβο τον Φε-
βρουάριο του 2022, λίγες μέρες πριν από
την έναρξη της εισβολής, δηλαδή, ο Ρώ-
σος πρόεδρος του μίλησε στο τηλέφωνο
και τον απείλησε με πυραυλικό πλήγμα. Η
φράση, μάλιστα, που χρησιμοποίησε ήταν
«μ’ έναν πύραυλο, ένα λεπτό θα πάρει». 

Χαρακτηριστικός διάλογος
Σύμφωνα με τον Βρετανό αξιωματούχο,

η πρωτοφανής αυτή φράση ειπώθηκε
αφού προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα
ήταν μια απόλυτη καταστροφή, ενώ το τη-
λεφώνημα κράτησε αρκετή ώρα. Το BBC
φέρνει στο φως, μάλιστα, και όλο τον χα-
ρακτηριστικό διάλογο μεταξύ των δύο αν-
δρών. Στην αρχή ο Πούτιν τον διαβεβαί-
ωσε πως δεν είχε πρόθεση να διατάξει ει-
σβολή στη γειτονική χώρα, παρά τη μαζική
συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα
ουκρανικά σύνορα. Ο Μπόρις Τζόνσον τον
προειδοποίησε ότι η εισβολή στην Ουκρα-
νία θα οδηγήσει σε κυρώσεις από τη Δύση
και περισσότερα στρατεύματα του ΝΑΤΟ
στα σύνορα της Ρωσίας. Προσπάθησε επί-
σης να αποτρέψει τη ρωσική στρατιωτική
δράση λέγοντας στον Πούτιν ότι η Ουκρα-
νία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο ορατό
μέλλον. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον
πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο
Πούτιν τού είπε: «Μπόρις, λέτε ότι η Ου-
κρανία δεν θα ενταχθεί στο NATO σύντο-
μα. Τι εννοείτε όταν λέτε “σύντομα”;».
«Λοιπόν, δεν θα ενταχθεί στο NATO στο

εγγύς μέλλον, το γνωρίζετε πολύ καλά»,
του απάντησε ο Τζόνσον. 

«Έπαιζε μαζί μου»
Στη συνέχεια ο Τζόνσον υποστήριξε ότι ο

Ρώσος πρόεδρος τον απείλησε κάποια
στιγμή, λέγοντας την επίμαχη φράση:
«“Μπόρις, δεν θέλω να σας κάνω κακό, αλ-
λά μ’ έναν πύραυλο, ένα λεπτό θα πάρει”, ή
κάτι τέτοιο». «Αλλά νομίζω ότι από τον πο-
λύ χαλαρό τόνο που έπαιρνε, το είδος της
αποστασιοποίησης που φαινόταν να έχει,
απλώς έπαιζε μαζί με τις προσπάθειές μου

να τον κάνω να διαπραγματευτεί», σχολία-
σε επίσης ο Τζόνσον. Κανείς δεν μπορεί να
ξέρει αν η απειλή του Πούτιν ήταν αληθινή,
πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο
Ρώσος πρόεδρος έχει κατά καιρούς απει-
λήσει για χρήση πυρηνικών.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ υπάρχει συνέντευ-
ξη και του υπουργού Άμυνας της Βρετα-
νίας Μπεν Γουάλας, ο οποίος επίσης τον
Φεβρουάριο του 2022 είχε συναντηθεί με
τον Ρώσο ομόλογό του στη Μόσχα στο
πλαίσιο της προσπάθειάς του να αποτρέ-
ψει το ξέσπασμα του πολέμου. 

ΕΕπίθεση αυτοκτονίας 
με δεκάδες νεκρούς
και τραυματίες 
σε τζαμί του Πακιστάν

Τρόμος και θάνατος στο Πακιστάν!
Επίθεση αυτοκτονίας που πραγματο-
ποιήθηκε χθες μέσα σε κατάμεστο
τζαμί στην πόλη Πεσαβάρ στα βορει-
οδυτικά της χώρας στοίχισε τη ζωή
σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους και
προκάλεσε τον τραυματισμό περί-
που άλλων 150.

Κανένας δεν έχει ακόμη αναλάβει
την ευθύνη για την έκρηξη που ση-
μειώθηκε στη διάρκεια της μεσημε-
ριανής προσευχής και είχε ως απο-
τέλεσμα να καταρρεύσει ένας τοίχος
καταπλακώνοντας τους πιστούς.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου
της πόλης όπου μεταφέρθηκαν οι
τραυματίες είπαν ότι πολλοί από αυ-
τούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ
χαρακτήρισε την έκρηξη επίθεση
αυτοκτονίας. Ο αξιωματούχος της
αστυνομίας Σικαντάρ Χαν πρόσθεσε
ότι 260 πιστοί ήταν τη στιγμή της
έκρηξης μέσα στο τζαμί.

Το τζαμί βρίσκεται μέσα σε ένα
αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότη-
μα, το οποίο περιλαμβάνει το αρχη-
γείο της επαρχιακής αστυνομικής
δύναμης και ένα τμήμα της αντιτρο-
μοκρατικής υπηρεσίας.

«Πληροφορούμαστε ότι ο τρομο-
κράτης στεκόταν στην πρώτη σειρά
καθισμάτων», δήλωσε στο τηλεοπτι-
κό δίκτυο Geo TV ο υπουργός Άμυ-
νας Καουάτζα Ασίφ.
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Η άγνωστη και «εκρηκτική» τηλεφωνική επικοινωνία
του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Μπόρις Τζόνσον

Συνεχίζεται η περιοδεία στη Μέση Ανατολή του υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Από χθες βρίσκεται
στο Ισραήλ με στόχο να αμβλυνθούν οι εντάσεις και ενώ η βία
συνεχίζεται μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ο επικε-
φαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να υπο-
γραμμίσει προς τον Ισραηλινό ηγέτη Μπενιαμίν Νετανιάχου
και τον Παλαιστίνιο Μαχμούντ Αμπάς την ανάγκη να ληφθούν
επειγόντως μέτρα για να υπάρξει αποκλιμάκωση και ενώ η
Ουάσιγκτον καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την επίθεση

που εξαπέλυσε Παλαιστίνιος κοντά σε συναγωγή στην Ανα-
τολική Ιερουσαλήμ την περασμένη Παρασκευή, που στοίχισε
τη ζωή σε 7 ανθρώπους. 

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε την ίδια ημέρα τη Λωρίδα της
Γάζας σε απάντηση για ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από πα-
λαιστινιακό έδαφος. Η επίσκεψη του Μπλίνκεν στο Ισραήλ
αντανακλά τη βούληση της Ουάσιγκτον για γρήγορη επανα-
σύνδεση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο
οποίος επέστρεψε στην εξουσία και ηγείται σήμερα της πιο

δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ. Η ισραηλινοπα-
λαιστινιακή σύγκρουση ήταν ένα από τα θέματα που συζήτη-
σε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός υπουργός με τον Αιγύ-
πτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, καθώς το Κάιρο δια-
δραματίζει ιστορικά ρόλο μεσολαβητή με τους Παλαιστίνι-
ους. Ωστόσο το περιθώριο ελιγμών του υπουργού Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ φαίνεται περιορισμένο, πέρα από τις επανει-
λημμένες εκκλήσεις για ηρεμία, καθώς η ισραηλινοπαλαι-
στινιακή σύγκρουση δείχνει να βρίσκεται σε αδιέξοδο. 

Ο Μπλίνκεν συνεχίζει στο Ισραήλ την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

«Μ’ έναν πύραυλο, 
ένα λεπτό θα πάρει»



E
να δημοσίευμα ιστοσελίδας που
εμπλέκει τον υπουργό και τον γε-
νικό γραμματέα του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη σε υπό-

θεση δήθεν συγκάλυψης του εντοπισμού
συγγενικού προσώπου (σ.σ.: του γιου) του
πολιτικού προϊσταμένου της ΕΛΑΣ με μι-
κροποσότητα ναρκωτικών, μαζί με ακόμη
δύο άτομα σε πλατεία του Αμαρουσίου,
προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του
Τάκη Θεοδωρικάκου και του Μιχάλη Καρα-
μαλάκη.

Όπως αναφέρουν πηγές της Κατεχάκη
στην «Political», τόσο η συγκεκριμένη διαρ-
ροή όσο και αυτή σε κυριακάτικη εφημερίδα
για συνομιλίες αξιωματικών της ΕΛΑΣ με
ποινικούς που εμπλέκονται σε διακίνηση λα-
θραίων καυσίμων φαίνεται πως έχουν γίνει
από το ίδιο «κέντρο» και μάλιστα σε χρόνο
που μόνο τυχαίος δεν μπορεί να χαρακτηρι-
στεί, καθώς συνέπεσε με τις τακτικές ετήσιες
κρίσεις του Σώματος. «Οι πρόσφατες κρίσεις
στην Ελληνική Αστυνομία διασφάλισαν την
κάθαρση του σώματος σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Οι ανήθικες αντιδράσεις ήταν
αναμενόμενες, επομένως», επεσήμανε στην
ανακοίνωσή του ο κ. Θεοδωρικάκος. 

Ανάλογη αντίδραση 
από Καραμαλάκη

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά του
υπουργού πως «τα ψεύδη και οι συκοφαν-
τίες για το πρόσωπό μου προήλθαν από
αξιωματικό της Αστυνομίας το ίδιο βράδυ
που αποστρατεύτηκε. Η κατάθεση, μάλι-
στα, δόθηκε στην υπηρεσία στην οποία
προΐσταται αξιωματικός που, επίσης, απο-
στρατεύτηκε εκείνη την ημέρα! Πρόκειται
για δύο αποστρατείες οι οποίες αποφασί-
στηκαν από την πολιτική ηγεσία για τη δια-
σφάλιση της ορθής, διαφανούς και νόμι-
μης λειτουργίας της ΕΛΑΣ, παρά τις πιέσεις
του να παραταθεί η θητεία του, αλλάζοντας
το όριο ηλικίας που προβλέπει ο νόμος».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Καραμαλά-
κης, ο οποίος τόνισε πως «είναι άξιο ανα-
φοράς ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με την έναρ-
ξη της διαδικασίας των τακτικών κρίσεων
της ΕΛΑΣ. Μου είναι αδιανόητο να δεχτώ
πως ανώτατος αξιωματικός του Σώματος
έλαβε παράνομη εντολή πριν από περίπου
δύο χρόνια και αποφάσισε να το δημοσιο-
ποιήσει την ημέρα της αποστρατείας του».

«Κάρφωσε» Κοσσυβάκη
Το θέμα, μάλιστα, έφτασε και στη Βουλή,

όπου έγινε η παρουσίαση του νέου διοικη-
τή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσε-
ων των Σωμάτων Ασφαλείας, υποστράτη-
γου Παναγιώτη Πούπουζα, με τον Τάκη Θε-
οδωρικάκο να «δείχνει» για τις διαρροές
τον πρώην διοικητή των «Αδιάφθορων»,
αντιστράτηγο (εα) Ηλία Κοσσυβάκη. Από το

βήμα της Ολομέλειας, ο υπουργός τόνισε
ότι «στην περσινή έκθεση του κ. Κοσσυβά-
κη η αξιολόγηση που θα μπορούσα να κά-
νω, για να είμαστε αντικειμενικοί, ήταν πο-

λύ περιορισμένη, γιατί ήταν προϊόν μιας
συνεργασίας η οποία ήταν πολύ λιγότερη
και από τέσσερις μήνες στην πραγματικό-
τητα. Υπήρξε η συνέχεια, η συνέχεια είναι

κακή. Στη δική μου αντίληψη τα αποτελέ-
σματα της δουλειάς αυτής της Υπηρεσίας
σε σχέση με το πρόβλημα της διαφθοράς
είναι πενιχρά. Τους τελευταίους μήνες δεν
είχα ενημέρωση από τον μέχρι πρότινος
επικεφαλής αυτής της Υπηρεσίας».

Εντολή για έρευνα από 
το Εσωτερικών Υποθέσεων

Σε νέα ανακοίνωση του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη επισημαίνεται ότι «με εν-
τολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Τάκη Θεοδωρικάκου, και οι δύο υποθέσεις
έχουν σταλεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας για τα-
χύτατη και ενδελεχή έρευνα και τα πορίσμα-
τά τους θα σταλούν στην ανεξάρτητη Ελληνι-
κή Δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα:
«Καθώς συνεχίστηκε από ορισμένα μέσα
ενημέρωσης η αναπαραγωγή ψεμάτων,
συκοφαντιών και αστήρικτων κατηγοριών -
βασισμένη σε ψευδή κατάθεση αποστρα-
τευθέντα αξιωματικού σε βάρος του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του
γενικού γραμματέα του υπουργείου- και
καθώς επίσης συνεχίζεται και η δημόσια
συζήτηση για τις φερόμενες επικοινωνίες
αστυνομικών με εμπλεκόμενους σε ποινι-
κές υποθέσεις, υπενθυμίζεται ότι: με εντο-
λή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Τάκη Θεοδωρικάκου, και οι δύο υποθέσεις
έχουν σταλεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας για
ταχύτατη και ενδελεχή έρευνα και τα πορί-
σματά τους θα σταλούν στην ανεξάρτητη
Ελληνική Δικαιοσύνη».

Σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα για τους
διαλόγους αξιωματικών της ΕΛΑΣ με ποι-
νικούς, υπήρξε αντίδραση από τον προ-
ϊστάμενο της Εισαγγελίας του Αρείου Πά-
γου, Ισίδωρο Ντογιάκο, ο οποίος διέταξε
προκαταρκτική έρευνα από δύο εισαγγε-
λείς. 

Τέλος, να αναφέρουμε πως τόσο ο υπουρ-
γός όσο και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν
προσφύγει ήδη στη Δικαιοσύνη καταθέτον-
τας μηνύσεις, ενώ τρέχει παράλληλη έρευνα
και από τον νέο διοικητή των «Αδιάφθορων».
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«Τα ψεύδη και οι συκοφαντίες για το πρόσωπό μου προήλθαν
από αξιωματικό της Αστυνομίας το ίδιο βράδυ που

αποστρατεύτηκε», απάντησε ο υπουργός αποδίδοντας
δημοσίευμα ιστοσελίδας «σε ανήθικες αντιδράσεις 

για τις κρίσεις στην ΕΛΑΣ»

Γιατί προφυλακίστηκε μέσα σε 10  μόλις 
λεπτά ο «Μάξιμος Σαράφης»
Το γεγονός ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσια-
κών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής τού αποδιδόταν ηγετικός ρόλος στην εγκλη-
ματική ομάδα καθώς και ότι κρίθηκε ύποπτος φυγής ήταν τα βασικά στοιχεία που έκαναν
εισαγγελέα και ανακρίτρια να διατάξουν την προφυλάκιση του επονομαζόμενου «Μάξι-
μου Σαράφη». Αντίθετα, οι άλλοι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση εξαπάτησης επι-
χειρηματιών με δήθεν δάνεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφέθηκαν προσωρινά
ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεση του προστα-
τευόμενου μάρτυρα για την υπόθεση Novartis διήρκεσε μόλις 10 λεπτά, με τον ίδιο να
εκφράζει φόβο για τη ζωή του και να υποστηρίζει ότι είναι θύμα πολιτικών μεθοδεύσε-
ων. Σύντομα, ωστόσο, αναμένεται να κληθεί εκ νέου από την ανακρίτρια για να απολογη-
θεί συμπληρωματικά, καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία στην έρευνα, ενώ δεν αποκλεί-
εται να υπάρξουν και επιπλέον καταγγελίες σε βάρος του. Ο συνήγορός του, πάντως,
Κωνσταντίνος Γώγος κάνει λόγο για «δικογραφία με πολλά κενά και ερωτήματα».

Παπ.

Οργή
Θεοδωρικάκου

Ο γγ του υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Καραμαλάκης
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Ν. Σμύρνη: Συμμορία 
ανηλίκων τραυμάτισε 
με μαχαίρι 15χρονο 
για να τον ληστέψει

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε
ένας ανήλικος μαθητής στη
Νέα Σμύρνη, όταν μια ομάδα
νεαρών τού επιτέθηκε για να
τον ληστέψει.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν
γνωστά χθες, ο 15χρονος μα-
θητής βρισκόταν στη Νέα
Σμύρνη το βράδυ της Κυρια-
κής, όταν η παρέα των ανηλί-
κων τον πλησίασε. Τότε άρχι-
σαν να τον απειλούν με μαχαί-
ρι και προσπάθησαν να τον λη-
στέψουν. Το θύμα αντιστάθη-
κε, με αποτέλεσμα να δεχθεί
μαχαιριά στο πόδι,  με τους
δράστες να του κλέβουν το
πορτοφόλι αλλά και το κινητό
του τηλέφωνο.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε
φυγή, με τον μαθητή να ανα-
φέρει το περιστατικό σε συγ-
γενικά του πρόσωπα και στη
συνέχεια να το καταγγέλλει
στην ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί
που διεξάγουν τις έρευνες για
την υπόθεση προσπαθούν να
ταυτοποιήσουν τους δράστες
από τις περιγραφές που έδω-
σε ο ανήλικος. Παράλληλα,
εξετάζουν αν η συγκεκριμένη
ομάδα είχε επιτεθεί και σε άλ-
λο παιδί στην ευρύτερη περιο-
χή με σκοπό να το ληστέψει
κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Μ. Σ.

Η
συγκλονιστική ιστορία της Xόλοχαν
Zωή Mαρία, από την Ιρλανδία, που
έχασε τον σύζυγό της στις φλόγες
στο Μάτι, ξεδιπλώθηκε μέσα από τη

μαρτυρία της στο δικαστήριο, ενώ δριμύ κατη-
γορώ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η
Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για συγ-
κάλυψη της τραγωδίας. Μια τραγωδία που βίω-
σε η νεαρή γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να
θρηνεί τον σύζυγό της με τον οποίο είχε παν-
τρευτεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και ήρθαν
στην Ελλάδα για γαμήλιο ταξίδι.

Κλαίγοντας με λυγμούς, η μάρτυρας περιέ-
γραψε πώς ο σύζυγός της Μπράιαν έπεσε στη
φωτιά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους
να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα μέσα στο
πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. «Είχε πιάσει
φωτιά όλο το σώμα μου και τα ρούχα του Μπράι-
αν. Το αυτοκίνητο ξαφνικά συγκρούστηκε με
ένα δέντρο και αυτό έπεσε κάτω, πάνω σε εμάς
στο πορτ μπαγκάζ. Ο Μπράιαν άρχισε να φωνά-
ζει και δεν μπορούσα να τον κρατήσω πια χέρι
με χέρι. Έπεσε από το αυτοκίνητο μέσα στη φω-
τιά. Η τελευταία του λέξη ήταν “γιατί;”». Η μάρ-
τυρας αναφέρθηκε στα πάνω από 30 χειρουρ-
γεία που έκανε και τα σωματικά και ψυχικά
προβλήματα που έχει.

Τη σπαρακτική κατάθεση ακολούθησε αυτή
της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε για

κακουργηματικές πράξεις. « Έγινε λυσσαλέα
προσπάθεια να συρρικνωθεί η πραγματική διά-
σταση του εγκλήματος», είπε, ενώ αναφέρθηκε
σε μεθοδεύσεις που είχαν ως αποτέλεσμα οι κα-
τηγορούμενοι να δικάζονται για πλημμελήματα.

«Ούτε στον πόλεμο δεν
πεθαίνουν έτσι άνθρωποι»

«Αυτό που έγινε στο Μάτι δεν είναι ατύχημα.
Δεν έγινε κατά λάθος. Είναι έγκλημα. Οι ανθρώ-
πινες ζωές χάθηκαν από κακουργηματική ευ-
θύνη από εκείνους που δεν έπραξαν τα δέοντα
και μέχρι σήμερα εκκρεμεί αυτή η ευθύνη», τό-
νισε η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει κατα-
θέσει μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση. Χα-
ρακτήρισε «σκηνοθετημένη» τη σύσκεψη στην
Πυροσβεστική με επικεφαλής τον Αλέξη Τσί-
πρα, λέγοντας πως είχε επιβληθεί «απόλυτο
σιωπητήριο», καθώς γνώριζαν πως υπήρχε
εκατόμβη νεκρών. «Δεν κινητοποιήθηκε ο μη-
χανισμός διάσωσης, αλλά κινητοποιείται μηχα-
νισμός παρουσίασης άλλης κατάστασης», τόνι-
σε στρέφοντας τα βέλη της στον Τσίπρα τονίζον-
τας πως έκανε «δήλωση χωρίς να μιλά για το
ολοκαύτωμα που είχε συμβεί» αλλά για «να
προετοιμάσει τη μετατόπιση ευθυνών προς τους
κατοίκους». Και κατέληξε: «Ούτε οι άνθρωποι
στον πόλεμο δεν πεθαίνουν όπως στο Μάτι. Στον
πόλεμο χτυπάει έστω μια σειρήνα».

Μάτι: «Προσπάθησαν να 
μειώσουν την πραγματική 
διάσταση του εγκλήματος»

«Κεραυνοί» για την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα 
από τη μάρτυρα της δίκης Ζωή Κωνσταντοπούλου: 
«Δεν μίλησε για το ολοκαύτωμα που είχε συμβεί, 

για να προετοιμάσει τη μετατόπιση ευθυνών προς τους κατοίκους»

Βίασε τη σύζυγό του
και δεν την άφηνε
να μπει στο σπίτι τους
τα ξημερώματα

Μια απίστευτη καταγγελία έγινε στη
Λάρισα, όπου μια γυναίκα ανέφερε επί-
σημα στις αστυνομικές Αρχές τον βια-
σμό της από τον ίδιο της τον σύζυγο.

Όλα έγιναν την περασμένη Παρα-
σκευή, όταν οι αστυνομικοί του Γραφεί-
ου Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Λάρισας πέρασαν
χειροπέδες σε έναν 40χρονο άνδρα, ο
οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για
βιασμό, σωματική βλάβη κατά αδύνα-
μων ατόμων, ενδοοικογενειακή βία και
παράνομη βία.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές
που μίλησαν στην εφημερίδα «Ελευθε-
ρία», ο 40χρονος, όπως καταγγέλθηκε
στην ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Κυρια-
κής βίασε την 33χρονη σύζυγό του, με
αποτέλεσμα αυτή να φύγει προσωρινά
από το σπίτι τους σε χωριό της Λάρισας.

Στη συνέχεια όταν η άτυχη γυναίκα
γύρισε στο σπίτι της, εκείνος για πάνω
από μισή ώρα δεν την άφηνε να μπει στο
σπίτι, με το άτυχο θύμα να παραμένει
για αρκετή ώρα στην αυλή του σπιτιού.
Τελικά, λίγο μετά τις έξι τα ξημερώματα
ξεκλείδωσε την πόρτα και της επέτρεψε
την είσοδο, τη βίασε για δεύτερη φορά,
με την 33χρονη να τον καταγγέλλει στην
ΕΛΑΣ. Το θύμα ανέφερε με όλες τις λε-
πτομέρειες το τι ακριβώς συνέβη, δί-
νοντας αναλυτικά κατάθεση στο αρμό-
διο τμήμα και στο Γραφείο Ενδοοικογε-
νειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Λάρισας.

Χθες, ο 40χρονος κατηγορούμενος
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Λάρισας, προκειμένου να
εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βά-
ρος του και να του ασκηθούν οι διώξεις.
Περαιτέρω εξηγήσεις αναμένεται να
δώσει όταν κληθεί να απολογηθεί στον
αρμόδιο ανακριτή. Οι αστυνομικές Αρ-
χές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες και
θα συμπεριλάβουν στη δικογραφία της
υπόθεσης όσα στοιχεία εντοπίσουν το
προσεχές διάστημα.

Μίλτος Σακελλάρης



A
τυπη... κόντρα χωρίς ονομα-
στικές αναφορές ξέσπασε
χθες μεταξύ των μετεωρολό-
γων με αφορμή τις προγνώ-

σεις για την επερχόμενη κακοκαιρία στη
χώρα μας. Αφορμή στάθηκαν οι τίτλοι ει-
δήσεων που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας σε ιστοσελίδες και προειδοποιούσαν
για νέα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη
χώρα μας με αρκετά έντονες χιονοπτώσεις
το επόμενο διάστημα. Τα προαναφερθέντα
φυσικά προκάλεσαν οργισμένες αντιδρά-
σεις στις τάξεις των μετεωρολόγων, οι
οποίοι έκαναν αρκετές αναρτήσεις στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης.

Την αρχή έκανε ο γνωστός μετεωρολό-
γος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος σε ανάρ-
τησή του στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook ανέφερε σε έντονο ύφος ότι
«ο καιρός δεν προβλέπεται μία εβδομάδα
πριν», ενημερώνοντας το κοινό να μην υιο-
θετεί όσα ακούγονται για τον καιρό το προ-
σεχές διάστημα, καθώς είναι ακόμη πολύ
νωρίς για να πούμε τι αναμένεται. «Τελικά
θα έρθει κρύο το επόμενο Σαββατοκύρια-
κο; Θα χιονίσει; Στην Αθήνα θα το στρώσει;
Αυτές είναι μερικές από τις δεκάδες ερω-
τήσεις που μου κάνουν οι πολίτες που συ-
ναντώ τις τελευταίες μέρες. Και πραγματι-
κά έρχομαι σε δύσκολη θέση, γιατί πάλι
οφείλω να τους εξηγήσω κάτι που έχω
αναφέρει χιλιάδες φορές: Ότι ο καιρός δεν
προβλέπεται μία εβδομάδα πριν! Ότι αν

ίσχυαν οι χάρτες που βλέπω μπροστά μου
για την επόμενη μέρα, τότε ναι, θα μπο-
ρούσα να μιλήσω και για πιθανή χιονόπτω-
ση στο κέντρο της Αθήνας. Όμως, οι χάρ-
τες αυτοί συνεχώς αλλάζουν, κάθε έξι
ώρες παράγουν νέα αποτελέσματα. Άρα,
θα ήμουν αφελής ή αδαής αν σας έλεγα
από τώρα τι θα γίνει σε 7 μέρες από σήμε-
ρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης
Καλλιάνος.

«Δεν τα λέει αυτά όποιος
σέβεται τη δουλειά του»

Τη… σκυτάλη πήρε η μετεωρολόγος του
Mega Χριστίνα Ρήγου, η οποία σχολιάζον-
τας τις προγνώσεις για χιόνια τις επόμενες
μέρες επισήμανε και εκείνη σε ανάρτησή
της πως ένας μετεωρολόγος που σέβεται
τον εαυτό του και είναι γνώστης της δου-
λειάς του δεν θα έκανε ποτέ τόσο αναλυτι-
κή πρόγνωση 7-8 μέρες νωρίτερα. «Ένας

μετεωρολόγος που σέβεται τον εαυτό του
και είναι γνώστης της δουλειάς του δεν θα
έκανε ποτέ τόσο αναλυτική πρόγνωση 7-8
μέρες νωρίτερα! Είναι απλά “εφετζίδικοι”
τίτλοι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε ο παρουσιαστής καιρού
της ΕΡΤ3 Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος
έγραψε κάτω από την ανάρτησή της «Πες
τα, Χριστίνα». Και ο μετεωρολόγος του Al-
pha Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε στο
ίδιο μήκος κύματος το θέμα. «Καλησπέρα
σε όλους! Ήδη από σήμερα κυκλοφορούν
στο Διαδίκτυο τίτλοι για το αν θα χιονίσει
στην Αθήνα και πόσα χιλιοστά χιόνι θα πέ-
σει το επόμενο ΣΚ στα νησιά μας. Από αύ-
ριο ο βομβαρδισμός με τέτοιες ειδήσεις θα
είναι μεγαλύτερος. Προετοιμαστείτε για
αυτό! Τόσες μέρες πριν για το αν θα χιονί-
σει σε πεδινά και πού απλώς δεν προβλέ-
πεται. Όποιος διαρρέει τέτοιες ειδήσεις ή
δεν είναι μετεωρολόγος ή δεν έχει βαθιά
γνώση του αντικειμένου! Κρατήστε ότι ο
χειμώνας σταδιακά θα κάνει αισθητή την
παρουσία του με πολύ κρύο, κυρίως προς
το τέλος της εβδομάδας! Για τα υπόλοιπα,
αν θα χιονίσει και πού, η πρόγνωση θα εί-
ναι περισσότερο αξιόπιστη από την Πέμ-
πτη και μετά», έγραψε στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Facebook.
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Καιρός για... κόντρες μετεωρολόγων

Έντονες διαφωνίες μεταξύ των ειδικών έπειτα 
από δημοσιεύματα για χιόνια στην Αττική: «Δεν μπορούν 

να γίνουν προγνώσεις μία εβδομάδα πριν» 

Σε μια περίοδο με συνεχιζόμενη έξαρση των ιώσεων και της γρίπης, οι πολίτες εξακολουθούν να
γεμίζουν καθημερινά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να
μειωθούν τα ράντζα σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και
να μην αμαυρώνεται η εικόνα του ΕΣΥ, καθώς γιατροί και νοσηλευτές παλεύουν καθημερινά. Ήδη

ενθουσιώδης ήταν η ανάρτηση του διοικητή του νοσοκο-
μείου Ευαγγελισμός Αναστάσιου Γρηγορόπουλου στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Ο Ευαγγελι-
σμός από χτες για πρώτη φορά μηδένισε τα ράντζα και αυ-
τός θα είναι κανόνας από δω και μπρος. Τέρμα οι άθλιες ει-
κόνες που πλέον θα αποτελούν εξαίρεση και πιθανά κάτι

περιστασιακό για λίγες ώρες. Έχουμε σχέδιο και το υλοποιούμε».
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», το μοντέλο που εφάρμοσε ο Ευαγγελισμός και δίνει

λύση στο πρόβλημα των ράντζων είναι το εξής: Μπήκε μέχρι τις 22.00 στις εφημερίες με 50 κρεβά-
τια το ΝΙΜΤΣ και ταυτόχρονα η διοίκηση του Ευαγγελισμού έχει δεσμεύσει 40 κρεβάτια σε κλινική
μόνο για φιλοξενίες ώστε να μπαίνουν εκεί οι ασθενείς και όχι σε ράντζα.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Την Παρασκευή βαράνε τα... τέλια 
για τον πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ

Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται η απόφαση του Εφετείου για τον
πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο για την υπόθε-
ση της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, για την οποία πρωτόδικα έχει
καταδικαστεί σε κάθειρξη 14 ετών με αναστολή.

Ο εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή του εμφανίστηκε πεπεισμένος
ότι ο 70χρονος μουσικός έχει διαπράξει τις πράξεις που του αποδίδονται
και ζήτησε από τους δικαστές να τον καταδικάσουν και να διορθώσουν «το
δικονομικό ατόπημα» του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου «δείχνοντάς» του
τον δρόμο για τη φυλακή.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικα-
στήριο, κρατώντας ένα σακουλάκι με καθετήρα ισχυρίστηκε πως οι γονείς
του παιδιού με τις ψευδείς καταγγελίες τους τον εκδικούνται επειδή δεν
δέχτηκε να ψευδομαρτυρήσει υπέρ τους. «Με έχουν βάλει στη φυλακή 70
χρόνων για κάτι που δεν έχω κάνει», ανέφερε.

Πώς μηδένισε
τα ράντζα
ο Ευαγγελισμός



Άφησε… συντρίμμια! 
Η Θεσσαλονίκη έχει μείνει το τελευταίο διάστημα

πίσω τόσο στην επίλυση των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες όσο
και στο «αποτύπωμα» που έχει η πόλη στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Αυτό δήλωσε χθες ο επιχειρημα-
τίας Σπύρος Πέγκας, κατά την επίσημη ανακοίνωση
της υποψηφιότητάς του για τη δημαρχία Θεσσαλονί-
κης. Ως εδώ όλα καλά, μιας και λίγο πολύ το ίδιο ισχυ-
ρίζονται, παντού και πάντα, όλοι οι υποψήφιοι διεκδι-
κούντες δημαρχιακό θώκο. 

ΜΜικρότερο το… καλάμι 
Ενδιαφέρον, όμως, είχαν οι λόγοι στους οποίους ο

κ. Πέγκας -αντιδήμαρχος επί σειρά ετών επί θητείας Γ.
Μπουτάρη- απέδωσε την παρακμή που βιώνει η Θεσ-
σαλονίκη. Γιατί πέρα από την «έλλειψη διάθεσης και
πολιτικής βούλησης», την οποία καταλογίζει κάθε
υποψήφιος στην εκάστοτε δημοτική διοίκηση, ο κ.
Πέγκας άφησε πολλάκις εμμέσως πλην σαφώς να εν-
νοηθεί πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι σα-
φώς καλύτερα αν ο ίδιος δεν είχε αποφασίσει να απο-
συρθεί από τα αυτοδιοικητικά δρώμενα της Θεσσαλο-
νίκης το 2019. Δεν λέμε, ενδιαφέρουσα σίγουρα η
άποψή του, και αν με το καλό εκλεγεί ο κ. Πέγκας, θα
διαπιστώσουμε αν όντως… το πήδημα συμβαδίζει με
τη Ρόδο… Μέχρι τότε, όμως, συνιστούμε να είναι το
καλάμι κατιτίς πιο μικρό!

Δεκαπέντε χρόνια φυλακής για τον φόνο
γείτονα που τον παρατήρησε για τη μουσική 

Σε κάθειρξη 15 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε από το
Εφετείο 40χρονος, ο οποίος σκότωσε με κυνηγετική καραμ-
πίνα τον 43χρονο γείτονά του και τραυμάτισε τη σύζυγό του,
για την ένταση της μουσικής.

Το φονικό διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, στον οικι-
σμό Ρομά στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη. Το χέρι
του δράστη φέρεται να «όπλισε» μια παρατήρηση που δέχθη-
κε από το θύμα, τρία 24ωρα νωρίτερα, επειδή έπαιζε δυνατή
μουσική από τα ηχεία του σπιτιού του και ακουγόταν μέχρι το
σπίτι του, σε απόσταση εκατό μέτρων.

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 40χρονος έσπα-
σε το παράθυρο του σπιτιού, πυροβολώντας αρχικά προς το
μέρος της συζύγου του θύματος, χωρίς όμως να την πετύχει,

αφού εκείνη κατάφερε να καλυφθεί πίσω από τον καναπέ. Στα
αρχικά πυρά απάντησε το θύμα, τραυματίζοντας με πιστόλι
τον κατηγορούμενο στην κοιλιακή χώρα. Ακολούθησαν νέα
πυρά από τον κατηγορούμενο, με συνέπεια τον θανάσιμο
τραυματισμό του 43χρονου γείτονά του. «Δεν είχα σκοπό να
τον σκοτώσω, βρισκόμουν σε άμυνα», είπε -μεταξύ άλλων- ο
κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας ότι είχε καταναλώσει αλ-
κοόλ, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Πρωτόδικα, ο 40χρονος είχε καταδικαστεί σε 25ετή κά-
θειρξη, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού ότι οδηγήθηκε
στην πράξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος.
Τέλος, μετά την εκ νέου καταδικαστική απόφαση, επέστρεψε
στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Είκοσι εφτά υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε το ΠΑ-
ΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη. Έκλεισε με τους 12 το ψηφοδέλ-
τιο της Β’ Θεσσαλονίκης και άλλους 15 για την Α’ Θεσσαλο-
νίκης κρατώντας έξι κενές θέσεις που θα κλείσουν την τε-
λευταία στιγμή. Στην πρώτη εκλογική περιφέρεια ανακοι-
νώθηκαν (αλφαβητικά) οι Κ. Αβανίδης, Δ. Αγκαθίδου, Χρ.
Γκαβανίδου, Π. Δαλαμπούρα, Χ. Καστανίδης, Θ. Λειψιστι-

νού, Π. Λεκάκης, Γ. Μαγκριώτης, Ν. Μπιλίκας, Ν. Παπαδά-
του, Θ. Παπαδόπουλος, Γ. Πινακίδης, Αντ. Σαουλίδης, Στ.
Χατζημανώλης, Ελ. Χριστιά. Στη Β’ Θεσσαλονίκης υποψή-
φιοι βουλευτές θα είναι οι Κ. Αδάμου, Γ. Αρβανιτίδης, Θ.
Γλαβίνας, Μ. Ευθυμιάδου, Μ. Κιλαζίδου, Ευ. Κυριακάκη, Ι.
Μπατζαρακίδης , Μ. Πάππου, Κ. Πετρίδης, Θ. Σαμαρά, Δ.
Στοΐτσας και Γ. Φεστερίδης. 

Αυτοί είναι οι 27 του ΠΑΣΟΚ για την Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης

Φαβορί τον Δαρδαμανέλη 
δείχνουν δημοσκοπήσεις 

Οι δημοσκοπήσεις για τον Δήμο Καλαμαριάς δεί-
χνουν ότι ο Γιάννης Δαρδαμανέλης… ξαναβγαίνει και
ότι οι δημότες εκτιμούν το έργο του. Μάλιστα, με τον
νέο εκλογικό νόμο φαίνεται να ισχυροποιείται η νυν
διοίκηση, αφού από 10 σε σύνολο 41 δημοτικών συμ-
βούλων εκτιμάται πως θα έχει τουλάχιστον 21 στους
35. Όσον αφορά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου; Ου-
ρά κάνουν έξω από το γραφείο του κ. Δαρδαμανέλη
για να συμπεριληφθούν σε αυτό ενόψει των εκλογών
του Οκτωβρίου.

ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ19

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Ψηλά» το Μουσείο
Ολοκαυτώματος
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προ-
χώρησε η Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Νομού
Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ημέρα
Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων
και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Κλιμάκιό
της επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, ξεναγήθηκε στους χώ-
ρους και συνομίλησε με εκπροσώπους
της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στη σημασία κατασκευής
του Μουσείου Ολοκαυτώματος Θεσσαλο-
νίκης, έργου διεθνούς εμβέλειας, το
οποίο αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή
προτεραιότητα στην ατζέντα της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, η οποία, σε συνεργασία
με την Ισραηλιτική Κοινότητα, λειτούργη-
σε καταλυτικά προκειμένου να δρομολο-
γηθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και
ρυθμίσεις ώστε εντός του τρέχοντος
έτους να δημοπρατηθεί η κατασκευή του. 

Το φλουρί έπεσε
στον… πολίτη
Στο κομμάτι του «πολίτη» έπεσε το
φλουρί στη βασιλόπιτα που έκοψε ο
Σταύρος Καλαφάτης στην εκδήλωση
του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του
υπουργείου Εσωτερικών. Παρέστησαν
η διευθύντρια του γραφείου του πρωθυ-
πουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντω-
νίου και η υπηρεσιακή γραμματέας του
υπουργείου Εσωτερικών Γεωργία Βα-
λατσού, καθώς και οι πρόεδροι των επο-
πτευόμενων φορέων, της Διεθνούς Εκ-
θέσεως Θεσσαλονίκης Τάσος Τζήκας,
της ΕΥΑΘ ΑΕ Άγις Παπαδόπουλος, της
ΕΥΑΘ Παγίων Γεώργιος Ιωαννίδης και ο
γενικός διευθυντής του Ηλίας Περτζινί-
δης. Ο Κυριάκος Λουφάκης χαιρέτησε
τελευταίος τον Καλαφάτη ως πρόεδρος
της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας,
καθώς από μέρα σε μέρα έρχεται ο αντι-
καταστάτης του.

Ουρές για σέλφι 
με Χαρδαλιά από
«γαλάζια» στελέχη
Στην ουρά για μια σέλφι με τον
Νίκο Χαρδαλιά στήθηκαν στε-
λέχη της ΝΔ το Σάββατο λίγο
πριν από την έναρξη της Πολι-
τικής Ακαδημίας Επιμόρφω-
σης στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης. Ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, ο οποίος ήταν από
τους βασικούς ομιλητές, δεν
χάλασε το χατίρι σε κανέναν ή
μάλλον σε καμία... αν κρίνου-
με από τις φωτογραφίες που
αναρτήθηκαν στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης.

Σε μια ανάρτηση που
άναψε φωτιές προχώρη-
σε ο Στέλιος Αγγελού-
δης. Έχοντας δίπλα του
πολλά και δυνατά πρό-
σωπα της Θεσσαλονίκης
ανέβασε στο Facebook μια φωτογραφία με την
εξής λεζάντα: «Μπορούμε να αλλάξουμε πολ-
λά. Δουλειά και συνεργασία χρειάζεται». Αρ-
κετοί έσπευσαν να τη συνδυάσουν με… αλλα-
γή στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς ο κ. Αγγε-
λούδης είναι έτοιμος μέσα στις επόμενες
ημέρες να ανακοινώσει την υποψηφιότητά
του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Με ισχυρά ονόματα 
η παράταξη Αγγελούδη 
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Με outfit… καταιγίδας εμφα-
νίστηκε ο περιφερειάρχης Νο-
τίου Αιγαίου Γιώργος Χατζη-
μάρκος στην πρώτη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου για να παρα-
στεί στην κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης βασιλόπιτας. Ο περι-
φερειάρχης ευχήθηκε στον δή-
μαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπου-
ράκη και σε όλους τους επικε-
φαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων και απολογήθηκε για το
«ντύσιμο καταιγίδας». Το… κα-
θήκον πάνω από όλα!

Στην εκλογική περι-
φέρεια Β1 Βορείου
Τομέα Αθηνών θα εί-
ναι και επίσημα υπο-
ψήφιος με το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο δή-
μαρχος Βριλησσίων
Ξένος Μανιατογιάν-
νης, ο οποίος -ύστε-
ρα από δυο θητείες
στον δημαρχιακό θώ-
κο- αφήνει την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση για
την κεντρική πολιτι-
κή σκηνή.

Λιβιεράτος
και Γρηγοράκης
#με_τη_Μαρίνα 

Λίγο πριν από την παρουσίαση της
ιδρυτικής διακήρυξης του νέου της
συνδυασμού, η υποψήφια δήμαρχος
Λυκόβρυσης-Πεύκης Μαρίνα Σταυρά-
κη-Πατούλη συνεχίζει να «καλωσορί-
ζει» νέους υποψηφίους. Μετά το
«Μπαμ και κάτω» με τον Λάμπη Λιβιε-
ράτο που βρίσκεται μια ανάσα από την
ανάμειξή του με τα αυτοδιοικητικά, ένα
επίσης προβεβλημένο πρόσωπο, ο δι-
αιτολόγος-διατροφολόγος δρ Δημή-
τρης Γρηγοράκης, αποφάσισε να εμ-
πλακεί με τα κοινά και να συμπορευτεί
#με_τη_Μαρίνα.

Με σύμπραξη 
το «Πατρινό
Καρναβάλι για πάντα»  

Ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις, στη-
ρίζοντας ενεργά το καρναβάλι της Πά-
τρας, που επιστρέφει δυναμικά φέτος με-
τά τα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας.
Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβα-
σης αναμένεται προσεχώς και σε αυτήν η
περιφέρεια ορίζεται ως θεσμικός συν-
διοργανωτής στη βάση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων του θεσμού. Για τον σκοπό
αυτό πρόκειται να χρηματοδοτήσει τη
διοργανώτρια αρχή του Πατρινού Καρνα-
βαλιού με το ποσό των 50.000 ευρώ για
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που
συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του πλέον
αγαπητού θεσμού της πόλης.

Ισχυρή συμμαχία Περιφέρειας Αττικής 
με τον Δήμο Ιλίου 

Τ
η στενή συνεργασία μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Ιλίου κατά την περίοδο
2019-2023 υπογράμμισε σε

εκδήλωση του δημάρχου Νίκου Ζενέ-
του ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης. 

Μια συνεργασία που αποτυπώνεται με
8 ολοκληρωμένα έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού 24,43 εκατ. ευρώ, από τα
οποία τα 5 είναι διατομεακά προϋπολογι-
σμού 9,36 εκατ. ευρώ, ενώ εκτελούνται 4
έργα/μελέτες συνολικού προϋπολογι-
σμού 7,6 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτική ήταν η αναφορά του στην
ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Νικολά-
ου, στην ανέγερση του Πολυδύναμου Βιο-
κλιματικού Κέντρου για την ανάπτυξη δο-
μών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και

στην κατασκευή του Βρεφονηπιακού
Σταθμού «Νικόλαος Λιάκος».

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περι-
φέρειας και η συνέπεια των άξιων στε-

λεχών μπορούν να αποδώσουν μείζονα
έργα προς όφελος των δήμων και των
πολιτών», επεσήμανε ο περιφερειάρχης
Αττικής.

Σε ποιον δήμο της Ατ-
τικής εντείνονται οι

κραδασμοί στο εσωτερικό
της διοίκησης λόγω ηχηρών
παραιτήσεων από θέσεις ευθύ-
νης αλλά και αποχωρήσεων
από τον συνδυασμό; 

Το δημοτικό συμβούλιο Κηφισιάς
ψήφισε υπέρ του αιτήματος αλλαγής
του ονόματος του Δήμου Κηφισιάς σε
Δήμο Κηφισιάς - Νέας Ερυθραίας -
Εκάλης. Το αίτημα είχε καταθέσει ο
σύλλογος «Ένωση Μικρασιατών Νέ-
ας Ερυθραίας» και έγινε αποδεκτό
ως δίκαιο. Πλέον δρομολογείται η
μετονομασία ενώ απεστάλη ήδη η έγ-
γραφη υποστήριξη του αιτήματος στο
γραφείο πρωθυπουργού, στον πρό-
εδρο της Βουλής και στο υπουργείο
Εσωτερικών.

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Χολιγουντιανά έσοδα 88 εκατ. 
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από

την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας στο πλαίσιο του 31ου Money Show τέ-
θηκαν τα έσοδα από τις παραγωγές, οι λόγοι για τους
οποίους μια περιοχή είναι «φιλική» στις ταινίες αλλά και
οι προοπτικές για το 2023 στη βιομηχανία του θεάματος. 

«Ο κόσμος θέλει να περπατήσει εκεί όπου βάδι-
σαν οι αγαπημένοι του ήρωες, να δει με τα μάτια αυτό
που είδαν αυτοί», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος, τονίζοντας το πόσο
συντελούν οι οπτικοακουστικές παραγωγές στην
τουριστική προβολή μιας περιοχής, ενώ μιλώντας
με αριθμούς σημείωσε ότι οι τέσσερις παραγωγές
παγκόσμιου βεληνεκούς που έγιναν το προηγούμενο διάστημα άφησαν άμεσο
όφελος 88 εκατ. ευρώ!

«Παντός καιρού» 

Αλλάζει όνομα 
ο Δήμος Κηφισιάς

Με τη «βούλα»…
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Υποθήκη για αυξημένες εισπράξεις από φόρους
κατά το α’ τρίμηνο του έτους αλλά και για περισσότε-
ρες παροχές από την κυβέρνηση αποτελεί η έκρηξη
των καταθέσεων που σημειώθηκε τον περασμένο
Δεκέμβριο, η οποία οφείλεται στην καταβολή του
Δώρου Χριστουγέννων αλλά και στην εντυπωσιακή
μείωση των λογαριασμών ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
τον περασμένο μήνα οι καταθέσεις σημείωσαν εντυπω-
σιακή αύξηση κατά 5,004 δισ. ευρώ σε σχέση με τον

Νοέμβριο, όταν είχε καταγραφεί μείωση έναντι του
Οκτωβρίου. Έτσι, το απόθεμα αποταμίευσης στις τρά-
πεζες ανήλθε σε 189 δισ. ευρώ, αποτελώντας το υψηλό-
τερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών και αποδεικνύον-
τας στην πράξη τα τεράστια βήματα βελτίωσης που έχει
κάνει η οικονομία, έχοντας θετικό αντίκτυπο στα οικο-
νομικά νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τα νοικοκυριά αύξησαν το απόθεμα χρημάτων
στις τράπεζες κατά 3,214 δισ. ευρώ και οι επιχειρή-
σεις κατά 1,79 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυξή-

θηκε το «λίπος», μέρος του οποίου θα διοχετευτεί
αφενός στην πληρωμή φόρων (αφορά τις δύο τε-
λευταίες δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ
για Ιανουάριο και Φεβρουάριο), αφετέρου στην
κατανάλωση, η οποία θα «γεννήσει» νέους φό-
ρους. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ακόμη πιο αυ-
ξημένη φοροδοτική ικανότητα από τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο λογαρια-
σμός των τελικών ενισχύσεων που θα δώσει η κυ-
βέρνηση να μεγαλώνει περαιτέρω. 

Ν
έο δίχτυ προστασίας σε μι-
κρομεσαίες εξαγωγικές και
εισαγωγικές επιχειρήσεις
δημιουργεί η Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με
την HSBC, διαθέτοντας 200 εκατ. ευρώ
για την ενίσχυση της χρηματοδότησης
του εξωτερικού εμπορίου.

Η νέα συμφωνία, η οποία υπογράφηκε
την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ των
δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, παρουσία
του υφυπουργού Ανάπτυξης και Εμπορί-
ου Γιάννη Τσακίρη, αποτελεί την τρίτη
επέκταση του Προγράμματος της ΕΤΕπ
για την Ενίσχυση της Χρηματοδότησης
του Εξωτερικού Εμπορίου για την Ελλά-
δα, συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, θα χορηγείται απευθεί-
ας στήριξη σε υπηρεσίες χρηματοδότη-
σης εξωτερικού εμπορίου και εξαγωγών
που παρέχονται από συμμετέχουσες ελ-
ληνικές τράπεζες προς εγχώριες ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Μόνο η Ελλάδα επωφελείται
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευ-

ρώπη που επωφελείται από μια τέτοια
πρωτοβουλία και θα υποστηρίξει τις υπη-
ρεσίες χρηματοδότησης του εξωτερικού
εμπορίου και των εξαγωγών που παρέ-
χουν οι συμμετέχουσες ελληνικές τρά-
πεζες σε εγχώριες επιχειρήσεις και θα
καλύψει ένα κενό της αγοράς, το οποίο
εξακολουθεί να περιορίζει τις διεθνείς
δραστηριότητες των ελληνικών επιχει-
ρήσεων.

Το Πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ενί-
σχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτε-
ρικού Εμπορίου, του οποίου η HSBC ήταν
εξαρχής βασικός συνεργάτης, δημιουρ-
γήθηκε ειδικά για τις μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας
κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα και θα
εξακολουθήσει να στηρίζει ενέγγυες πι-
στώσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται
με το εξωτερικό εμπόριο για την κάλυψη
συναλλαγματικών και πολιτικών κινδύ-
νων και κινδύνων πληρωμής. 

Νέες χρηματοδοτήσεις
Η συμφωνία θα επιτρέψει σε επιχειρή-

σεις από όλη την Ελλάδα να επωφελη-
θούν από νέες χρηματοδοτήσεις εμπορι-
κών συναλλαγών παρεχόμενες τοπικά
από τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς

και καλυπτόμενες με εγγύηση από την
ΕΤΕπ και την HSBC, καθώς και άλλες διε-
θνείς τράπεζες. Περισσότερο από το 90%
των εμπορικών συναλλαγών περιλαμβά-
νει κάποια μορφή πίστωσης, ασφάλισης
ή εγγύησης και οι επιχειρήσεις που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς
διαγωνισμούς συνήθως έχουν ανάγκη
από χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. 

Το Πρόγραμμα της ΕΤΕπ
Το Πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ενί-

σχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτε-
ρικού Εμπορίου προσέφερε σημαντική
στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, οι

οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές
επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να ενι-
σχύσουν την παροχή υπηρεσιών στον το-
μέα αυτόν προς τους Έλληνες πελάτες.
Εγκαινιάστηκε το 2013 και μέχρι σήμερα
έχει στηρίξει με σχεδόν 1 δισ. ευρώ διε-
θνείς εμπορικές δραστηριότητες ελληνι-
κών επιχειρήσεων που εστιάζουν ιδιαί-
τερα στις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ
Κριστιάν Κέτελ Τόμσεν, οι εξωστρεφείς
επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και η
αύξηση των διεθνών εμπορικών συναλ-
λαγών είναι καίριας σημασίας για την οι-
κονομική ανάπτυξη. Η Αλεξάνδρα Κονί-
δα, managing director στην HSBC, ση-
μείωσε ότι η πρόσβαση στις διεθνείς
αλυσίδες εφοδιασμού και τις διασυνο-
ριακές ροές κεφαλαίων έχει μεγάλη ση-
μασία για τις προοπτικές ανάπτυξης των
ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνι-
κής οικονομίας. 

Δώρο Χριστουγέννων και... ρεύμα απογείωσαν τις καταθέσεις

Πέντε τράπεζες
ρίχνουν 200 εκατ.
σε ΜμΕ εισαγωγών
και εξαγωγών 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης
από ΕΤΕπ και HSBC 
με συμμετοχή Εθνικής, 
Eurobank και Πειραιώς 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός των κοινών αγορών της
ΕΕ ενόψει του επόμενου χειμώνα και η συμμετοχή
της Ελλάδας σε αυτόν αποτελούν το αντικείμενο της
ευρείας σύσκεψης που συγκαλείται σήμερα το πρωί
υπό το ΥΠΕΝ. Η εμπλοκή της χώρας στον ευρωπαϊκό
μηχανισμό αφορά την προοπτική μέρος των εισαγω-
γών καυσίμου στη χώρα μας να καλυφθεί μέσω δια-
πραγματεύσεων της ΕΕ με διεθνείς προμηθευτές, με
στόχο την κάλυψη της ζήτησης για το σύνολο των ευ-
ρωπαϊκών κρατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η σύ-
σκεψη γίνεται με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ και σε αυ-
τήν έχουν κληθεί και οι τέσσερις εγχώριοι ηλεκτρο-

παραγωγοί, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και φορείς των
βιομηχανιών. Με αυτήν, εκκινεί ουσιαστικά η διαδι-
κασία, ώστε να αποτυπωθεί το ύψος των ποσοτήτων
που οι «παίκτες» της ελληνικής αγοράς θα ήταν δια-
τεθειμένοι να προμηθευτούν, αξιοποιώντας τα πλεο-
νεκτήματα που δίνει η συλλογική διαπραγμάτευση
για την εξασφάλιση ποσοτήτων αερίου οι οποίες προ-
ορίζονται για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του μηχανισμού
είναι να αποσοβηθεί μια σημαντική «παρενέργεια»
που προκάλεσε η μείωση της τροφοδοσίας της Ευ-
ρώπης με ρωσικό καύσιμο και συγκεκριμένα το φαι-
νόμενο τα κράτη-μέλη να ανταγωνίζονται μεταξύ

τους στις διεθνείς αγορές για το κλείσιμο εισαγωγών
αερίου, προκαλώντας έτσι την ενίσχυση των τιμών.

Την ίδια στιγμή, οι από κοινού αγορές θα διευκολύ-
νουν την πιο ισότιμη πρόσβαση σε νέους προμηθευ-
τές και διεθνείς αγορές. Όπως είναι φυσικό, από τις
πηγές προέλευσης αυτών των ποσοτήτων έχει απο-
κλειστεί η Ρωσία. Επίσης, ο «συντονισμός» της ευρω-
παϊκής ζήτησης για καύσιμο θα αυξήσει τη διαπραγ-
ματευτική ισχύ των ευρωπαϊκών εταιρειών, ώστε όχι
μόνο να μπορούν να «κλειδώσουν» ποσότητες αερίου
που διεκδικούν και άλλες αγορές εκτός Ευρώπης, αλ-
λά και να εξασφαλιστούν σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Μ. ΜΑΣΤ.

Ξ
επέρασαν τις προσδοκίες των
μετόχων τα αποτελέσματα
του market test για την ανά-
πτυξη του FSRU Διώρυγα

Gas, της πλωτής δεξαμενής υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου που σχεδιάζει
η Motor Oil στην περιοχή του διυλιστη-
ρίου στον Κόλπο των Αγίων Θεοδώρων
στην Κόρινθο, θέτοντας με αυτόν τον
τρόπο τις βάσεις για τη δημιουργία της
τρίτης «πύλης εισόδου» ΥΦΑ στη χώρα
μας και επομένως τη μετατροπή της
Ελλάδας σε κόμβο φυσικού αερίου για
την ευρύτερη περιοχή. 

Η δεύτερη, δεσμευτική φάση του
market test κατέδειξε έντονο ενδιαφέ-
ρον από την πλευρά της αγοράς για την
αξιοποίηση της υποδομής, γεγονός που
σε πρώτη φάση επιβεβαιώνει την ορθό-
τητα της επένδυσης και επομένως «πρι-
μοδοτεί» τη λήψη της τελικής επενδυτι-

κής απόφασης που ακόμη εκκρεμεί. Η
εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις
25 Ιανουαρίου σε συνέχεια της επιτυχη-
μένης, πρώτης, μη δεσμευτικής φάσης,
η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του
προηγούμενου έτους. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση της
«δοκιμής αγοράς» είχε συγκεντρώσει
το ενδιαφέρον από 15 ελληνικές και
διεθνείς εταιρείες. Οι ποσότητες Υγρο-
ποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) που
δεσμεύτηκαν για το σύνολο των προ-
ϊόντων που διατέθηκαν και για την
πρώτη πενταετία λειτουργίας του FSRU
ήταν υπερδιπλάσιες των αρχικών εκτι-
μήσεων του ομίλου, αποδεικνύοντας
με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη δυνα-
μική της συγκεκριμένης επένδυσης. 

Η ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις
Το δεύτερο ορόσημο του έργου ήταν

η υπαγωγή του στο πλαίσιο των στρα-
τηγικών επενδύσεων. Η αρμόδια διυ-
πουργική επιτροπή την περασμένη Πα-
ρασκευή ενέκρινε την ένταξή της στην
κατηγορία αυτών των έργων. Όπως
επίσης έγινε γνωστό, ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται στα 339,6
εκατ. ευρώ.

Πλέον οι μέτοχοι της Motor Oil μπο-
ρούν να λάβουν την επενδυτική από-
φαση για την κατασκευή του FSRU, το
οποίο θα αποτελέσει μια ακόμη πύλη
εισόδου υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου στη χώρα μας αλλά και στη βαλκα-
νική αγορά.

Η «ταυτότητα» του έργου
Ο προϋπολογισμός του FSRU ανέρ-

χεται σε 339,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με
την παρουσίαση που είχε πραγματοποι-
ήσει η Motor Oil τον περασμένο Νοέμ-

βριο για τον «πράσινο» μετασχηματισμό
της, αναμένεται να είναι έτοιμο το 2024.

Σχεδιάζεται να αγκυροβοληθεί σε
απόσταση περίπου 1,5 χλμ. νοτιοδυτικά
του διυλιστηρίου. Μέσω ενός συστήμα-
τος υποθαλάσσιων και χερσαίων αγω-
γών, θα συνδέεται με το εθνικό σύστη-
μα μεταφοράς. Έτσι, οι ποσότητες LNG
που θα καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς στο
FSRU θα επαναεριοποιούνται, ώστε να
εγχυθούν στο σύστημα και από εκεί να
φτάσουν στην τελική κατανάλωση.

Επίσης, η υποδομή θα είναι συμβατή
και με τη μεταφορά υδρογόνου (Hy-
drogen ready). Κάτι που σημαίνει πως
θα συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο
στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα και
στην τελική φάση απανθρακοποίησής
του, με τη σταδιακή απόσυρση και του
φυσικού αερίου.

Στο εγγύτερο μέλλον, το FSRU θα
αποτελέσει την τρίτη «πύλη εισόδου»
υγροποιημένου αερίου στη χώρα μας,
μετά το τέρμιναλ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυ-
θούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης,
το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή από
την Gastrade.

ΥΠΕΝ: Σύσκεψη για την πλατφόρμα κοινών αγορών αερίου της ΕΕ

Από Motor Oil
η 3η «πύλη 
εισόδου» LNG 

Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά τα αποτελέσματα 
του market test για τα σχέδια της εταιρείας στον Κόλπο 

των Αγίων Θεοδώρων στην Κόρινθο

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com

FSRU Διώρυγα Gas
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Β
ασικός τροφοδότης της οικονομίας
για όλες τις εποχές του χρόνου, ο
τουρισμός πόλεων (city break) ανα-
δεικνύεται δυνατό χαρτί για πολ-

λούς προορισμούς που επενδύουν σε αυτόν,
ενώ, όπως φαίνεται, η χώρα μας διαθέτει ουκ
ολίγες επιλογές. Μετά την Αθήνα που κρατά τα
σκήπτρα του city break και τη Θεσσαλονίκη που
έπεται, αλλά είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις
των επισκεπτών, οι τρεις πόλεις που έχουν πο-
λύ αναπτυγμένο city break τουρισμό είναι το
Ναύπλιο, η Καλαμάτα και η Αλεξανδρούπολη,
σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας στο Αθηναϊκό
και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος
Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
(HATTA).

Η Καλαμάτα
Η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια έχει ανα-

πτύξει μια έντονη τουριστική δυναμική. «Σε αυ-
τή την κατεύθυνση, πέραν των όσων ως δήμος
πράττουμε, με τη διοργάνωση πολιτιστικών και
αθλητικών γεγονότων με πανελλήνια και διε-
θνή αναφορά αλλά και με τη στήριξη εκδηλώ-
σεων που υπηρετούν τις ανάγκες του εναλλα-
κτικού τουρισμού, σημαντικό ρόλο διαδραματί-
ζει η ανάπτυξη των υποδομών, όπως η σύνδεση
της πόλης με την πρωτεύουσα σε περίπου δύο
ώρες με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, η λει-
τουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας
“Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, που
συνδέει την Καλαμάτα με προορισμούς στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, το λιμάνι και η μαρίνα
της πόλης», τονίζει ο Αθανάσιος Βασιλόπου-
λος, δήμαρχος Καλαμάτας. «Η Καλαμάτα απο-
τελεί μια πόλη όπου ο επισκέπτης, εκτός από
αξιοθέατα και μουσεία, μπορεί να απολαύσει
τον τοπικό γαστρονομικό πλούτο, να διασκεδά-
σει και να περάσει ευχάριστες στιγμές», σημει-
ώνει ο δήμαρχος, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι μια
επίσκεψη στην Καλαμάτα είναι αρκετή για να τη
λατρέψει κανείς.

Η Αλεξανδρούπολη
Η εξίσωση της επιτυχίας που η Αλεξαν-

δρούπολη έχει κατακτήσει τον τίτλο του «city
break προορισμού» έχει πολλές συνισταμέ-
νες, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παλακίδης,
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θράκης: «Η
Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη στην οποία
μπορεί εύκολα να έχει κανείς πρόσβαση μέσω
της Εγνατίας Οδού και των απευθείας πτήσεων
από Αθήνα. Είναι μια όμορφη πόλη με εξαιρε-
τική γαστρονομία, αρχιτεκτονική και καλές
υποδομές. Υπάρχουν καταλύματα για όλα τα
γούστα και τα βαλάντια. Συγχρόνως, οι επαγ-
γελματίες της περιοχής, που συνδέονται άμε-
σα και έμμεσα με τον τουρισμό, είναι ιδιαίτερα
εξωστρεφείς και συνδράμουν στην προβολή
της πόλης».

Πολύ βασικό όμως, όπως επισημαίνει ο κ.
Παλακίδης, «είναι ότι έχουμε την αμέριστη
υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων
Θράκης, οι city break επισκέπτες της Αλεξαν-

δρούπολης ήταν ανέκαθεν Έλληνες, ενώ από
τους ξένους κυριαρχούν οι Τούρκοι, οι Βούλγα-
ροι και -κυρίως το καλοκαίρι- οι Σέρβοι και οι
Ρουμάνοι.

Τα Ιωάννινα
Τα Ιωάννινα είναι ένας ανερχόμενος τουρι-

στικός προορισμός. Όπως επισημαίνει και ο
Γιώργος Λώλης, αντιδήμαρχος Τουρισμού,
Επιχειρηματικότητας και Πολιτικής Προστα-
σίας, το 2022 πήγε καλύτερα από κάθε πρό-
βλεψη. «Η πόλη έχει όλα εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που μπορούν να ικανοποιήσουν και τον
πιο απαιτητικό επισκέπτη. Είναι μια πολύ
όμορφη πόλη με εξαιρετικές υποδομές και
καταλύματα, βρίσκεται σε μικρή απόσταση
από το βουνό και τη θάλασσα και μπορεί ο επι-
σκέπτης να κάνει διάφορες εκδρομές», υπο-
γραμμίζει ο αντιδήμαρχος και σημειώνει ότι
ένα ακόμη στοιχείο που κάνει την πόλη να ξε-
χωρίζει είναι «η πολυπολιτισμικότητά της, τα
μνημεία της και η συνύπαρξη για πολλούς αι-
ώνες τριών πολιτισμών και θρησκειών: της
χριστιανικής, της μουσουλμανικής και της
εβραϊκής». Επιπλέον τα Ιωάννινα ξεχωρίζουν
για τη γαστρονομία και τη διασκέδαση.

Πόλεις που επιλέγονται για city break 

Μετά την Αθήνα που κρατά
τα σκήπτρα του τουρισμού 
πόλεων και τη Θεσσαλονίκη
που έπεται, ακολουθούν 
Ναύπλιο, Καλαμάτα 
και Αλεξανδρούπολη, 
ενώ ανερχόμενος προορισμός
είναι τα Ιωάννινα 
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Η
επανεκκίνηση του κλάδου
των κατασκευών, που επί
χρόνια παρέμενε στην
αδράνεια, εισφέρει τα μέγι-

στα στον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας,
ο οποίος για το 2022 αναμένεται να
κλείσει περίπου στο 5,5%, διπλάσιος
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατα-
σκευαστική «έκρηξη» που καταγρά-
φεται στη χώρα μας παίζει ο Όμιλος
Άβαξ, έχοντας αναλάβει κομβικής ση-
μασίας έργα στους τομείς των κατα-
σκευών, των παραχωρήσεων και της
ενέργειας. 

Με προϋπολογισμό έργων που ξε-
περνά τα 2 δισ. ευρώ, ο όμιλος δρα-
στηριοποιείται σε μεγάλα projects.
Στην πρωτεύουσα ανέλαβε την κατα-
σκευή της πρώτης φάσης των έργων
στο The Ellinikon, της μεγαλύτερης
επένδυσης στην Ευρώπη. 

Έχει επίσης αναλάβει την κατα-
σκευή της γραμμής 4 του μετρό της
Αθήνας, μιας ιδιαίτερα σημαντικής
υποδομής για το λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής, όπου παράλληλα με την ολο-
κλήρωση της επέκτασης της γραμμής
3 του μετρό στον Πειραιά θα αναβαθ-
μίσει ουσιαστικά την ποιότητα των
καθημερινών μετακινήσεων.

Έχει αναλάβει και την κατασκευή
του πρώτου σκέλους του αυτοκινητό-
δρομου Πάτρα - Πύργος από το Μιντι-
λόγλι έως τα Καραίικα, ενώ στα οδικά
του ομίλου ανήκει και το τμήμα
«Μπράλος - Άμφισσα» του διαγώνιου
άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο, καθώς
και το έργο ΣΔΙΤ του Flyover, της νέας
Ανατολικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης, ανάδοχος της οποίας
είναι η κοινοπραξία Άβαξ ΑΕ - Μυτι-
ληναίος ΑΕ.

Δράσεις και στο εξωτερικό
Η εμπορική λειτουργία του αγωγού

φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγα-
ρίας IGB, που ξεκίνησε τον περασμένο
Οκτώβριο, αναδεικνύει τον στρατηγι-
κό γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας,
αναβαθμίζει την ενεργειακή ασφά-
λεια της ευρύτερης Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και καθιστά τη χώρα μας νέο
και ισχυρό ενεργειακό κόμβο.

Αναφορικά με τα σιδηροδρομικά
έργα, το σχήμα Άβαξ - Alstom έχει
αναλάβει τον εκσυγχρονισμό της σι-
δηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονί-
κης - Ειδομένης, ενώ έχει αναδειχτεί
ανάδοχος και στο τμήμα Παλαιοφάρ-
σαλος - Καλαμπάκα, στο οποίο θα εγ-
κατασταθεί σύστημα ηλεκτροκίνησης
σε σιδηροδρομική γραμμή μήκους
81,4 χλμ.

Μέσω της θυγατρικής του, της AVAX

Development, ο όμιλος δραστηριο-
ποιείται και στον τομέα των κτιριακών
έργων, όπως για παράδειγμα στη με-
γάλη επένδυση του Φαλήρου από κοι-
νού με την Diamand.

Η επιχειρηματική του δραστηριότη-
τα δεν περιορίζεται μόνο στα στενά
όρια της ελληνικής επικράτειας αλλά
επεκτείνεται με επιτυχία και στο εξω-
τερικό, εκτελώντας μια σειρά από
κομβικής σημασίας έργα, όπως ο νέος
σταθμός παραγωγής στην Bismayah
στο Ιράκ, ο πρωτοποριακός αυτοκινη-
τόδρομος Ston Bypass στη δυτική
ακτή της Κροατίας και η κατασκευή
του πολυτελούς City of Dreams Medi-
terranean στην Κύπρο.

Επιδότηση 150 ευρώ -και 200 ευρώ για τα ΑμεΑ-
εξασφαλίζει η άυλη ψηφιακή κάρτα του Προγράμμα-
τος «Τουρισμός για Όλους», του οποίου ολοκληρώθη-
κε η τρίτη κλήρωση χθες.

Συνολικά 400.000 είναι οι δικαιούχοι του Προγράμ-
ματος μέχρι στιγμής, όπως προέκυψαν και από τις
τρεις κληρώσεις. Η διαδικασία των αιτήσεων είχε
ολοκληρωθεί τον περασμένο Ιούλιο, οι οποίες είχαν
ξεπεράσει το 1.000.000 και από αυτές προέκυψαν
χθες οι 125.000 μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας. Η επιδότηση του Προγράμματος καλύπτει τη δια-
μονή σε οποιοδήποτε κατάλυμα ή ξενοδοχείο σε ολό-

κληρη τη χώρα και όχι όπως ίσχυε κατά το παρελθόν
με συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα.

Κάθε άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα εξαργυ-

ρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα εί-
τε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα
αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να εξαργυρώσουν τις κάρ-
τες τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, ενώ θα ειδοποι-
ηθούν πως επιλέχθηκαν μέσω μηνύματος και μόνο λί-
γες μέρες θα χρειαστούν για την ενεργοποίηση της
κάρτας τους.

Για να μπορεί η κάρτα να ενεργοποιηθεί σε τερματι-
κό POS θα πρέπει να συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple
Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιηθεί από smart-
phone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC.

Κληρώθηκαν οι 125.000 δικαιούχοι της 3ης φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»

Ο  Όμιλος Άβαξ
πρωταγωνιστής
μεγάλων projects 
άνω των 2 δισ.

Έχει αναλάβει κομβικής σημασίας έργα 
στους τομείς των κατασκευών, 

των παραχωρήσεων και της ενέργειας

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Δ
ύο... σκαλοπάτια πριν από
την επενδυτική βαθμίδα
βρίσκεται η ελληνική οι-
κονομία, καθώς η ανα-

βάθμιση του αξιόχρεου από τον αμε-
ρικανικό οίκο Fitch περνάει μέσα
από την εκλογή κυβέρνησης με στα-
θερό ορίζοντα τετραετίας.

Παράλληλα, ο χρηματοοικονομι-
κός κολοσσός της UBS υμνεί την Ελ-
λάδα επισημαίνοντας ότι παρουσία-
σε τη μεγαλύτερη μείωση του παν-
δημικού χρέους σε ολόκληρη την
Ευρώπη, προσθέτοντας ότι το χρέος
αναμένεται να υποχωρήσει πολύ
γρηγορότερα σε σχέση με τις αρχι-
κές προβλέψεις. Πάντως, μέχρι
στιγμής οίκοι αξιολόγησης και επεν-
δυτικοί όμιλοι έχουν... προειδοποι-
ήσει για το επενδυτικό... pass μετά
τις εκλογές. Τώρα το ενδιαφέρον σε
σχέση με τη βαθμολόγηση της Ελλά-
δας μετατίθεται για τις 10 Μαρτίου,
οπότε και αναμένεται η ανακοίνωση
του οίκου αξιολόγησης DBRS σχετι-
κά με το αν θα διατηρήσει σταθερή

την αξιολόγηση ή θα αναβαθμίσει
την Ελλάδα, επαναφέροντάς τη σε
επενδυτική βαθμίδα έπειτα από 14
χρόνια. Στη συνέχεια, στις 21 Απριλί-
ου αναμένεται η τοποθέτηση του
αμερικανικού οίκου Standard & Po-
or’s, ο οποίος μαζί με την DBRS και
τη Fitch είναι οι τρεις οίκοι που
έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα μία
κλίμακα πριν από την επενδυτική
βαθμίδα.

Θα ενισχυθεί η ρευστότητα
Την περασμένη Δευτέρα σε συ-

νέντευξή του ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης άφησε να εν-
νοηθεί ότι η ανάκτηση της επενδυτι-
κής βαθμίδας θα έρθει μετά το ξεκα-
θάρισμα του τοπίου στις προσεχείς
εκλογές, ωστόσο οι αισιόδοξοι θεω-
ρούν ότι μπορεί να γίνει η έκπληξη
λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου, όχι ως... δώρο
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά με
βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, η υλοποίηση του
οποίου ολοκληρώνεται στις 28 Φε-
βρουαρίου.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθ-

μίδας για πρώτη φορά μετά το 2009
και υπό την προϋπόθεση ότι η κάλπη
δεν θα βγάλει κάποια... τερατογένε-
ση συνδέεται με την περαιτέρω ενί-
σχυση της ρευστότητας της οικονο-
μίας και κυρίως του τραπεζικού συ-
στήματος, οδηγώντας σε χαμηλότε-
ρα επιτόκια δανεισμού για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα,
αναμένεται να υπάρξει απογείωση
στις εισροές ξένων κεφαλαίων, κα-
θώς οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι
θα μπορούν άνετα να τοποθετηθούν
στην Ελλάδα χωρίς τις δεσμεύσεις
που υπάρχουν τώρα, αφού δεν δια-
θέτει επενδυτική βαθμίδα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρω-
θυπουργός έλαβε διαβεβαιώσεις
από ιαπωνικούς ομίλους ότι θα ενι-
σχύσουν την παρουσία τους στην ελ-
ληνική οικονομία, κάτι που ενισχύε-
ται και από το γεγονός ότι υπογρά-
φηκαν στο Τόκιο πέντε κομβικές
συμφωνίες που αφορούν επενδύ-
σεις στην πραγματική οικονομία, τον
τουρισμό, τις εξαγωγές και τη συ-
νεργασία σε αμυντικά θέματα. 

««Ψήνεται» επίδομα για όσους
δεν είδαν αύξηση στη σύνταξη

Με επίκεντρο περίπου 150.000 συν-
ταξιούχους που δεν έχουν λάβει καμία
αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς ή
δεν έλαβαν επίδομα τους προηγούμε-
νους μήνες, τα υπουργεία Οικονομι-
κών και Εργασίας επεξεργάζονται
σχέδιο για να τους χορηγηθεί σχετικό
επίδομα το Πάσχα.

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης δήλωσε το Σαββα-
τοκύριακο ότι θα ληφθεί
μέριμνα από την κυ-
βέρνηση για αυτή την
κατηγορία συνταξιού-
χων, οι οποίοι έχουν
προσωπική διαφορά και
δεν είδαν αυξήσεις, αλλά
ταυτόχρονα δεν τους αφορά η κατάρ-
γηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης που
ισχύει από 1ης/1/2023 ή δεν πήραν
επίδομα στις γιορτές των Χριστουγέν-
νων. Παράλληλα, στη λίστα των ενισχύ-
σεων θα ενταχθούν επιπλέον 750.000,
οι οποίοι είδαν αύξηση της σύνταξης
στα... χαρτιά κατά 7,75%, καθώς διατη-
ρούν θετική προσωπική διαφορά, η
οποία δεν καλύφθηκε. Οι τελικές απο-
φάσεις θα παρθούν στο τέλος Φε-
βρουαρίου, όταν θα υπάρχει πλήρης ει-
κόνα για τα μεγέθη του Προϋπολογι-
σμού του 2022. 

Αέριο και ρεύμα
«γκρεμίζουν» τον τιμάριθμο

Οι μειωμένες χρεώσεις κατά 60% στις
τιμές του ρεύματος που ανακοίνωσαν οι
πάροχοι για τον Φεβρουάριο αλλά και η
υποχώρηση της τιμής του φυσικού αε-
ρίου στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα ανα-
μένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την
πορεία μείωσης του πληθωρισμού.

Από την άλλη πλευρά, η κάθετη πτώ-
ση της τιμής του ρεύματος περιορίζει
την επιδότηση ανά κιλοβατώρα στα 0,04
ευρώ (αναμένονται σήμερα οι σχετικές
ανακοινώσεις), οπότε οι λογαριασμοί
θα είναι ελαφρώς αυξημένοι. Παράλ-
ληλα, η έναρξη εφαρμογής του market
pass αναμένεται να περιορίσει τις επι-
πτώσεις στα οικονομικά των νοικοκυ-
ριών από τις υψηλές τιμές των τροφί-
μων. Εξάλλου, προβληματισμό προκα-
λεί η ανοδική κίνηση των τιμών των
καυσίμων, αλλά η κυβέρνηση, όπως
δήλωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί
κάρτα καυσίμου (fuel pass).
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Η επενδυτική βαθμίδα
ανακτάται με... ekloges pass

Τι σημαίνει η αναβάθμιση από τον αμερικανικό οίκο
Fitch - Ύμνοι UBS για το ελληνικό χρέος που μειώνεται

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Στην έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύ-
σεων με την κοινοπραξία Adamas group (συμ-
φερόντων Δ. Κούτρα) - Wade Adams (κυπρια-
κών συμφερόντων) για την πώληση της Άκτωρ
εισέρχεται η διοίκηση του Ομίλου Ελλάκτωρ,
όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, «η δι-
οίκηση της εταιρείας Ελλάκτωρ ΑΕ σε συνέ-
χεια της από 26/1/2023 ανακοίνωσής της, προς
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοι-
νώνει την έναρξη αποκλειστικών διαπραγμα-
τεύσεων με το σχήμα εταιρειών Wade Adams
Hellas SMSA και Adamas Group Limited, για
ενδεχόμενη πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ. Η εταιρεία, συμμορ-
φούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014
και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαβεβαιώνει ότι θα προβεί στις απαραίτητες γνω-
στοποιήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ανωτέρω διαδικασίας». 
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Θ
ετικό παραμένει το mo-
mentum στο ελληνικό
Χρηματιστήριο μετά την
αναβάθμιση της ελληνι-

κής οικονομίας αλλά και την επιβε-
βαίωση της επιχειρηματικής κινητι-
κότητας στον ευρύτερο κλάδο της
ενέργειας, των υποδομών και των
κατασκευών. Σύμφωνα με εγχώρι-
ους αναλυτές, μένει να αποδειχτεί
αν στις προσεχείς συνεδριάσεις
υπάρξουν κινήσεις αποθέρμανσης
και διόρθωσης, δεδομένου ότι δεί-
κτες και μετοχές έχουν διαγράψει
ένα σημαντικό ανοδικό σερί. Τεχνι-
κά ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το
ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το
οποίο αναιρείται με επιστροφή χα-

μηλότερα των 966 μονάδων. Όσο δί-
νει κλεισίματα υψηλότερα των 966
δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση
προς τις 1.035 - 1.037 και 1.048 μο-

νάδες. Οι επόμενες στηρίξεις, χαμη-
λότερα των 966, στις 950, 902, 891 -
875 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών).

Τη Lavipharm βράβευσε 
το Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο

Η Lavipharm βραβεύτηκε από το Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών για την πορεία της στην έρευνα, ανά-
πτυξη και παραγωγή φαρμακευτικών
προϊόντων και τη συνεργασία της με το
Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου. Η
Laνipharm επικεντρώθηκε στον τομέα
της φαρμακευτικής τεχνολογίας με έμφα-
ση στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων
χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών, όπως
είναι τα διαδερμικά συστήματα. Στη δια-
δρομή της αυτή συνεργάζεται στενά και
διαχρονικά με πανεπιστήμια όπως το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, με επιστημονικούς φορείς και
ιδρύματα, δημιουργώντας ένα σημαντικό
αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Συνεργασία tbi bank
με το car.gr

Σε συνεργασία προχώρησαν η tbi
bank και η ιστοσελίδα αγγελιών αυτοκι-
νήτου και μοτοσικλέτας car.gr με στόχο
να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη η διαδι-
κασία αγοράς οχήματος για τους κατα-
ναλωτές. Οι χρήστες του car.gr έχουν
πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποι-
ήσουν τις αγορές τους με χρηματοδότη-
ση μέσω tbi bank. Με εύκολο, απλό και
γρήγορο τρόπο οι καταναλωτές μπορούν
να αιτηθούν για τη λήψη προσωπικού
δανείου από την tbi bank, ύψους έως
15.000 ευρώ, για αγορά οχήματος.

Commerzbank: Πάνω από 
3 δισ. τα EBITDA του 2022

Η Commerzbank εκτιμά πως θα εμφα-
νίσει κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA), ύψους 3,37 δισ. ευ-
ρώ, για το σύνολο της χρήσης του 2022,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
γερμανικής τράπεζας. Σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η Commerzbank, το εν λό-
γω ποσό πληροί τα κριτήρια που έχει θέ-
σει το γερμανικό χρηματιστήριο
(Deutsche Boerse) ώστε να εισέλθει στη
λίστα των blue chips του DAX 40.

Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση κεφαλαίου
της Intrakat, που συγκέντρωσε μεγάλο εν-
διαφέρον από τους επενδυτές που υπερκά-
λυψαν τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η κα-
τασκευαστική εταιρεία και έφτανε τα 100
εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μη μείνουν
αδιάθετες μετοχές για το διοικητικό συμβού-
λιο. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοί-
νωσή της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό
ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κα-
ταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, που αποφα-
σίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση

των μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 1η/12/2022 (μετ’ αναβολή από την αρχική συνεδρίαση
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14/11/2022), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με
την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 100.000.000,62 ευρώ και την 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονο-
μαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

Θετικό το momentum στο Χρηματιστήριο

Intrakat: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση κεφαλαίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε διαπραγματεύσεις με Δ. Κούτρα - Wade Adams η Ελλάκτωρ
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Ryanair: Απογειώθηκαν 
τα κέρδη στο γ’ τρίμηνο

ΟΤΕ: Συμμετέχει σε κοινοπραξία
για μεγάλο ευρωπαϊκό έργο

Μεγάλο έργο τεχνολογίας για τους ευρωπαϊ-
κούς οργανισμούς eu-LISA και Frontex ανέλα-
βε διεθνής ένωση εταιρειών, στην οποία συμμε-
τέχει ο Όμιλος ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, η ένωση εταιρειών NTT DATA -
NetCompany-Intrasoft - OTE ανέλαβε, μέσω
ανοικτού διαγωνισμού, την παρακολούθηση, δια-
χείριση, συντήρηση και υποστήριξη των ICT υπο-
δομών των κεντρικών επιχειρησιακών συστημά-
των του eu-LISA και μέρους της Frontex, των δύο
οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την ασφά-
λεια και την προστασία των εξωτερικών συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ
και η μέγιστη διάρκειά του είναι εξαετής.

Μέσω του μεγάλου αυτού έργου τεχνολογίας
θα διασφαλιστούν η διαθεσιμότητα, η ποιότητα
των υπηρεσιών και η επιχειρησιακή συνέχεια
των υφιστάμενων και νέων κρίσιμων κεντρικών
επιχειρησιακών ΙΤ συστημάτων του eu-LISA και
της Frontex αντίστοιχα, που αποτελεί βασικό
εταίρο και χρήστη των συστημάτων του eu-LISA.

Στο πλαίσιο του έργου, o Όμιλος OΤΕ αναλαμ-
βάνει την παρακολούθηση, διαχείριση, συντή-
ρηση και υποστήριξη των δικτυακών υποδομών
και των workstation των κεντρικών επιχειρησια-
κών συστημάτων. Επίσης, αναλαμβάνει τη δια-
χείριση των συμβολαίων με προμηθευτές για τη
συντήρηση του υλικού και λογισμικού των ICT
υποδομών. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από
ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων μηχανικών
του ομίλου από τις εγκαταστάσεις του στην Αθή-
να, αλλά και με φυσική παρουσία στις εγκατα-
στάσεις του eu-LISA στο Στρασβούργο και της
Frontex στη Βαρσοβία.

Ο Όμιλος OΤΕ συμμετέχει επίσης στην ένωση
εταιρειών NTT DATA - Cancom - OTE - Sopra S-
teria, στην οποία τον Σεπτέμβριο του 2020 κατα-
κυρώθηκε ένα ακόμη μεγάλο έργο για τους eu-
LISA και Frontex. Ως μέλος τής εν λόγω ένωσης
εταιρειών, ο όμιλος έχει ήδη αναλάβει τον σχε-
διασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τον έλεγ-
χο και την υποστήριξη της δικτυακής υποδομής
των νέων κρίσιμων πληροφοριακών συστημά-
των των δύο ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς
και τον ανασχεδιασμό των παλαιότερων συστη-
μάτων και την προμήθεια δικτυακού υλικού και
λογισμικού.

Fourlis: Στο 1,5 εκατ. 
το τίμημα της πώλησης 
των καταστημάτων
Intersport στην Τουρκία

Ανακαίνισε το κατάστημά της 
στην Παλλήνη η Praktiker

Η Praktiker Hellas μάς καλωσορίζει στο ανακαινι-
σμένο κατάστημά της στην Παλλήνη, όπου βρίσκεται
και το νέο της κέντρο κήπου «Urban Kipos». Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, το κατάστημα της Παλλήνης
διαθέτει φωτισμό LED, υποδομή ανακύκλωσης μεγά-
λων οικιακών συσκευών και σταθμό φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων. Το Praktiker Παλλήνης προσφέρει
εκθέσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,
επίπλων και στρωμάτων. Παράλληλα, οι καταναλωτές
μπορούν να βρουν προτάσεις σε προϊόντα θέρμανσης,
ψύξης - κλιματισμού αλλά και την ανανεωμένη συλλο-
γή εργαλείων για το σπίτι αλλά και την επιχείρηση, κα-
θώς και νέα Try Me concepts σε ηλεκτρικές συσκευές,
εργαλεία και smart gadgets.

Κερδοφορία μετά από φόρους ρεκόρ εμφάνισε
στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 η αεροπορική
εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair, με τον αερο-
μεταφορέα να αναμένει ισχυρή ζήτηση και το
προσεχές καλοκαίρι. Ειδικότερα, η ιρλανδική αε-
ροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη
από πλευράς επιβατών, ανακοίνωσε κέρδη ύψους
211 εκατ. ευρώ (229,40 εκατ. δολαρίων) για το τρί-
μηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, που
είναι το τρίτο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης
της. Τα κέρδη της ξεπέρασαν το προηγούμενο ρε-
κόρ των 106 εκατ. ευρώ, που είχε επιτύχει το τε-
λευταίο τρίμηνο του 2017, αλλά και τις εκτιμήσεις
των αναλυτών σε δημοσκόπηση της ίδιας, που το-
ποθετούσαν τα κέρδη μετά από φόρους του γ’ τρι-
μήνου στα 200 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Philips: Νέες περικοπές 
6.000 θέσεων εργασίας

Στην περικοπή 6.000 θέσεων εργασίας (ήτοι το 8%
του προσωπικού της) προχωρά η Philips, ανακοι-
νώνοντας νέο κύμα απολύσεων, σε μια προσπά-
θεια να περιορίσει τις δαπάνες, τη στιγμή που βρί-
σκεται αντιμέτωπη με σειρά ανακλήσεων ιατρι-
κών συσκευών. Οι νέες απολύσεις, οι μισές εκ των
οποίων θα δρομολογηθούν μέσα στο 2023, έρχον-
ται μετά την περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας που
ανακοινώθηκαν πέρυσι, στο πλαίσιο ενός σχεδίου
το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, θα κοστίσει
περίπου 300 εκατ. ευρώ κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Σ
ε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ ανήλθε το τίμημα
για την πώληση των καταστημάτων Inter-
sport στην Τουρκία από τον Όμιλο Fourlis,
αφού ελήφθησαν υπόψη ο καθαρός δα-

νεισμός και τα ισοδύναμα αυτού. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της εταιρείας, η συναλλαγή βασίστηκε σε
Enterprise Value (EV) περίπου 3 εκατ. ευρώ, ενώ η
σύμβαση αγοραπωλησίας προβλέπει πως σε 60 μέ-
ρες από την υπογραφή της θα καθοριστεί το τελικό
τίμημα βάσει των ελεγμένων οικονομικών καταστά-
σεων του έτους 2022. Επισημαίνεται όμως ότι δεν
αναμένεται ουσιώδης διαφοροποίηση. Κατά την
υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετο-
χών με την τουρκική εταιρεία Intersport Atletik
Mağazacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, κατα-
βλήθηκε το 83% του τιμήματος, ήτοι ποσό περίπου
1,25 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε
δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.



ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL SPORTS28

Ο
Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε... ανθρώ-
πινο τένις στον τελικό του Australian
Open, ήταν εξαιρετικός, αλλά ο Σέρβος
Νόβακ Τζόκοβιτς στα 35 του χρόνια εί-

ναι ακατάβλητος και κέρδισε 3-0. Τα σετ: 6-3, 7-6,
7-6. Κάπου κει εμφανίστηκε και ο… Κ.Π. Καβά-
φης για τον Έλληνα πρωταθλητή: «Εδώ που

έφθασες, λίγο δεν είναι, τόσο
που έκαμες, μεγάλη δόξα».

Ο μύθος Τζόκοβιτς αποθέωσε
τον Στέφανο στην απονομή.
«Εδώ θα έρθεις σύντομα», είπε
και μίλησε κανένα τρίλεπτο για
την αξία του Στέφανου. Ο οποίος
Στέφανος είχε προηγηθεί στις
δηλώσεις του: «Είναι ο μεγαλύ-

τερος αθλητής που έχει κρατήσει ρακέτα στα χέ-
ρια του». Κι οι δυο τα είπαν όλα. Έχουν και μια
διαφορά ηλικίας περί τα δέκα χρόνια και παραπά-
νω. Και οι δύο αποθεώθηκαν από 40.000 κόσμο
που παρακολουθούσε το ματς σε γιγαντοοθόνες.

Ο Τζόκοβιτς κέρδισε το 22ο Grand Slam της
καριέρας του, ισοφαρίζοντας τον Ράφα Ναδάλ,
ενώ στην Αυστραλία δεν έχασε ποτέ! Δέκα σερί
νίκες. Πέρυσι τέτοιον καιρό είχε πάει εκεί και έγι-
νε ολόκληρο σίριαλ η παρουσία του καθότι ανεμ-
βολίαστος. Αντί να παίξει, απελάθηκε. Πείσμωσε,
επέστρεψε, κέρδισε. Και ξέσπασε σε δάκρυα
στην αγκαλιά των δικών του και του προπονητή
του, του Κροάτη Γκόραν Ιβανίσεβιτς, μεγάλου
άσου του παρελθόντος. Στο τουρνουά έχασε μό-

λις ένα σετ. Κάτι παραπάνω από μύθος. Εκθείασε
και την Ελλάδα και τη Σερβία: «Είμαστε δύο μι-
κρές χώρες χωρίς παράδοση στο τένις και αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία».

Ο Τσιτσιπάς μπορεί να κέρδισε εμπειρία παί-
ζοντας με τον Τζόκοβιτς, όπως είπε, αλλά στην

Αυστραλία φούσκωσε τον τραπεζικό του λογα-
ριασμό κατά 1.009.502 ευρώ. Ευχαρίστως θα τα
αντάλλασσε με την κούπα, αλλά θα έρθει και αυ-
τή η ώρα να γίνει το Νο1 στον κόσμο. Εκεί που
στέκεται τώρα ο Σέρβος υπεραθλητής, έπειτα
από οκτώ μήνες, με δεύτερο τον Ισπανό Αλκά-

ρανθ. Ο Τσιτσιπάς είναι στο Νο3. Στις γυναίκες το
τρόπαιο κατέκτησε η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμ-
παλένκα, νικήτρια 2-1 σετ με ανατροπή της Ρωσί-
δας Έλενα Ριμπάκινα, εκπρόσωπο του Καζακ-
στάν. Τα σετ: 4-6, 6-3, 6-4. 

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

ΤΙ... ΛΑΜΒAΝΟΥΝ
Νικητής....................... ..............1.848.167 

Φιναλίστ...................... ............1.009.502

Ημιτελικά.................... ................587.512

Προημιτελικά ............. ................352.666

4ος γύρος ................... ................232.325

3ος γύρος ................... ................144.770

2ος γύρος ................... ................100.890

1ος γύρος.................... ..................67.484

3ος προκριματικός..... ..................35.028

2ος προκριματικός..... ..................23.230

1ος προκριματικός ..... ..................16.510

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

«Εδώ που έφθασες, 
λίγο δεν είναι, τόσο 
που έκαμες, μεγάλη δόξα»

Ο Τσιτσιπάς 
ήταν εξαιρετικός 
αλλά έχασε 
3-0 από
τον ακατάβλητο 
και μύθο 
Τζόκοβιτς 
στον τελικό 
του Australian
Open



Π
ερίπου δύο εβδομάδες μετά
τον θάνατο του Ηλία Μπρέλ-
λα στο Μαυρομμάτι Καρδί-

τσας, όπου έπαθε ανακοπή και πέ-
θανε γιατί δεν υπήρχαν γιατρός και
απινιδωτής, το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο θρηνεί ένα ακόμη θύμα του.
Τον Σάκη Σαράντη του Προίτου Νέ-
ας Τίρυνθας, που και αυτός άφησε
την τελευταία του πνοή στο γήπεδο
στο ματς με τον Εθνικό Τολού.
Υπήρχαν γιατρός στο γήπεδο και
απινιδωτής; Δεν απάντησε κανένας
«υπεύθυνος»-ανεύθυνος. Μετά τον
θάνατο του Ηλία τα πρωταθλήματα
συνεχίστηκαν κανονικά. Τι θα
έπρεπε; Να διακοπούν ή να μη διε-
ξάγονται αν στο γήπεδο δεν παρα-
βρίσκεται γιατρός... κανονικός και
όχι σοβατζήδες και ταξιτζήδες που

υπογράφουν για... γιατροί, όπως
κατήγγειλε ο παρατηρητής Ηλίας
Χατζής από την Καρδίτσα. Η ΕΠΟ...
φόρτωσε στις περιφέρειες την έλ-
λειψη απινιδωτών. Γιατί συνεχίζει
τα πρωταθλήματα; Γιατί δεν αγορά-
ζει αυτή τους απινιδωτές, ένα μη-

χάνημα των 500 ευρώ που σώζει
ζωές, όταν δίνει στον αρχιδιαιτητή
Μπένετ 400.000 ευρώ τον χρόνο;
Γιατί δεν μεριμνεί ώστε να πληρώ-
νονται οι γιατροί των αγώνων; Όλα
τα άλλα είναι κροκοδείλια δάκρυα.
Κάποιος εισαγγελέας;

Κι άλλος νεκρός ποδοσφαιριστής!  Ένας εισαγγελέας; Μπροστά μαγικός, 
πίσω... μαγεμένος

Ο Ολυμπιακός ήταν μαγικός από τη μέση και
μπροστά και αφού σπατάλησε πληθώρα ευκαι-
ριών, νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης».
Ωστόσο, αν πήρε τους τρεις βαθμούς οφείλεται
στον Πασχαλάκη, ο οποίος έσωσε δυο τετ α τετ.
Έχει φανερό πρόβλημα στην άμυνα. Εντυπωσια-
κός ήταν ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε με
ανατροπή 3-2 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. 

Μια βαθιά υπόκλιση 
στον Αραούχο

Μόνο μια βαθιά υπόκλιση για αυτό το παιδί από
την Αργεντινή, τον Σέρχιο Αραούχο, αρχηγό της
ΑΕΚ. Στο περιβραχιόνιό του είναι χαραγμένο το
«Α» στη μνήμη του δολοφονημένου Άλκη Καμ-
πανού από τους οργανωμένους οπαδούς του
ΠΑΟΚ. Ο Αραούχο θα ηγηθεί της σιωπηρής πο-
ρείας αύριο Τρίτη από το σημείο που δολοφονή-
θηκε ο Άλκης μέχρι τον Λευκό Πύργο. Παρά-
δειγμα προς μίμηση.

Νέα «πενηντάρα» 
από τον Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε και πάλι «μό-
νος μου και όλοι σας» και με 50 πόντους οδήγησε
τους Μπακς σε μεγάλη νίκη 135-110 επί των Πέ-
λικανς στο Μιλγουόκι. Σχεδόν τους μισούς. Είχε
ακόμη 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ με 17/22 δίποντα,
3/4 τρίποντα και 7/12 βολές. Ήταν η πέμπτη φορά
που έβαλε «πενηντάρα», έχοντας μάλιστα δύο
αυτό τον μήνα, καθώς τις πρώτες μέρες του
έτους είχε καταφέρει να «τελειώσει» τους Γουί-
ζαρντς με 55 πόντους.

Κανός πήρε ο Ολυμπιακός
Ο Ισπανός ακραίος κυνηγός Σέρχι Κανός από

την Μπρέντφορντ είναι η μεταγραφή του Ολυμ-
πιακού για αυτήν τη μεταγραφική σεζόν μετά την
αποτυχία του να πάρει τον Γάλλο παγκόσμιο
πρωταθλητή Ντοβέν. 

Ο Κανός είναι 26 ετών, παιδί της «Μασία» της
Μπαρτσελόνα, έπαιξε στους μικρούς της Λίβερ-
πουλ, αλλά και υπό τις οδηγίες του Κλοπ, καθώς
και στη Νόριτς. Είναι διεθνής με όλες τις «μι-
κρές» εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Άλκμααρ - Ουτρέχτη 5-5 με πάρτι Ελλήνων
Σε ένα από τα πιο θεαματικά ματς όλων των εποχών, Άλκμααρ - Ουτρέχτη
5-5 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας, με τους δύο Έλληνες στράικερ Βαγγέ-
λη Παυλίδη της γηπεδούχου και Τάσο Δουβίκα της φιλοξενούμενης να
σημειώνουν χατ τρικ και να γίνονται viral. Κάτω από τα δοκάρια της Ου-
τρέχτης κάθισε ο άλλοτε γκολκίπερ της ΑΕΚ Βασίλης Μπάρκας, δανεικός
από τη Σέλτικ. Υπέστη τη... βάσανο του Παυλίδη. Κεντρικός αμυντικός της
Άλκμααρ, ο Παντελής Χατζηδιάκος. Υπέφερε από τον Δουβίκα.

Το πανελλήνιο σείστηκε: Ήταν ή όχι πέναλτι η έξοδος του Αθανασιάδη της ΑΕΚ, ο οποίος
«κατεδάφισε» τον Φαμπιάνο στη νίκη 3-0 της ΑΕΚ επί του Άρη στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»;
Ήταν. Οι «καθηγητές» τηλεκριτικοί διαφώνησαν. Η ΠΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της επιτέθηκε 
στον αρχιδιαιτητή Μπένετ για τη διαιτησία του Πορτογάλου Γκοντίνιο, καθώς και στον Βαρούχα 
και την ΕΡΤ. Η ΑΕΚ είδε «δάκτυλο» άλλης ομάδας πίσω από την ανακοίνωση. 

SPORTS
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Ποδόσφαιρο
της συμφοράς



E
να από τα πιο διάσημα αστέρια του κόσμου,
ο Σκωτσέζος ποπ σταρ Λιούις Καπάλντι, έρ-
χεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο ερμη-
νευτής του «Someone you loved», του πιο

streaming τραγουδιού όλων των εποχών με πάνω από
25 δισεκατομμύρια μεταδόσεις σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη, θα εμφανιστεί στις 16 Σεπτεμβρίου στο Terra Vi-
be για μία και μοναδική επική συναυλία που θα γράψει
ιστορία! Ο 26χρονος καλλιτέχνης-φαινόμενο συμπε-
ριέλαβε τη χώρα μας στους σταθμούς της φετινής
παγκόσμιας περιοδείας του στις τέσσερις άκρες του
πλανήτη, με τις περισσότερες ήδη sold out.

Εκατομμύρια φαν περιμένουν καρτερικά το νέο του
άλμπουμ με τίτλο «Broken by desire to be heavenly
sent», που θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου, ενώ οι
προηγούμενες επιτυχίες του συνεχίζουν να σπάνε το

ένα ρεκόρ πίσω απ’ το άλλο, με τον ίδιο να φιγουράρει
στην πέμπτη θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπλη-
ρωμένους ερμηνευτές διεθνώς, Χάρι Στάιλς, Τέιλορ
Σουίφτ, Ντέιβ και Σαμ Σμιθ.

Ο ασχημούλης σούπερ σταρ
Σε μια εκπληκτική κίνηση μάρκετινγκ, ο Λιούις Κα-

πάλντι έδωσε πρόσφατα μέσω Twitter τον αριθμό του
κινητού του!

Αρχικά θεωρήθηκε πως πρόκειται για απάτη, αλλά
όσοι κάλεσαν τον αριθμό +447862126437 άκουσαν το
τηλέφωνο να χτυπά, με τον τηλεφωνητή να τους οδη-
γεί σε ένα ηχητικό μήνυμα με τη φωνή του Καπάλντι
που τους ενθάρρυνε να ακούσουν το νέο του single
«Pointless».

Ασχημούλης, παχουλός και με λυπημένο σχήμα

ματιών, o νεαρός ερμηνευτής από τη Γλασκόβη κατά-
γεται από μια αστική οικογένεια με μητέρα νοσοκόμα
και μπαμπά ψαρά. Έμαθε να παίζει ντραμς και κιθάρα
σε ηλικία μόλις δύο ετών, ενώ ξεκίνησε εμφανίσεις σε
τοπικές παμπ του Whitburn όταν ήταν 9 χρόνων.

«Όταν ήμουν νεότερος -και δεν ήμουν ο κλασικά
εμφανίσιμος άντρας- μου έλεγαν ότι αν παίζεις μουσι-
κή, θα αρέσεις στα κορίτσια. Έμαθα λοιπόν βασικά
πώς να παίζω κιθάρα και διαμόρφωσα όλη μου την
προσωπικότητα γύρω από το γεγονός ότι μπορούσα να
παίζω και να τραγουδάω», αποκάλυψε σε συνέντευξή
του.

Παρότι δεν τον λες γοητευτικό, στο παρελθόν είχε
συνδεθεί με μερικές εντυπωσιακές καλλονές όπως η
Πέιτζ Τάρλεϊ (νικήτρια του «Winter Love Island») και η
Έλι Μακντάουελ (μοντέλο, ηθοποιός και χορεύτρια). 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Καπάλντι: Ο καλλιτέχνης-
φαινόμενο στην Ελλάδα

«Πού χάθηκε το Γκράαλ; Ανατο-
λή και Δύση στην Ευρώπη του 13ου
αιώνα» είναι ο τίτλος του νέου αρι-
στουργηματικού βιβλίου που υπο-
γράφει ο λαμπρός συγγραφέας, δρ
Φώτης Παπαθανασίου. Τι σχέση
μπορεί να έχει η Ελεονώρα της
Ακουιτανίας με τους αιρετικούς
Καθαρούς που φυλάσσουν το Ιερό
Δισκοπότηρο στο κάστρο του Μον-
σεγκύρ στα Πυρηναία; Και πώς
συνδέονται με τον αυτοκράτορα
Ιωάννη Γ’ Δούκα Βατάτζη -χάρη
στον οποίο οι Βυζαντινοί ξαναπή-
ραν την Πόλη- με τον αυτοκράτορα
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας Φρειδερίκο Β’, που μιλάει ελ-
ληνικά και αλληλογραφεί με τον
Βατάτζη; Τι τους «δένει» με το Άγιο
Δισκοπότηρο, το γνωστό «Γκράαλ
των Ιπποτών» του βασιλιά Αρθού-

ρου αλλά και τον «Πάρσιφαλ» του
Φον Έσενμπαχ, τον πρωταγωνιστή
της τελευταίας όπερας του Ριχάρ-
δου Βάγκνερ;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα απαντά
με βαθύ στοχασμό και σχολιασμό ο
ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Βάγκνερ που έχει ειδικευ-

τεί στο έργο του κορυφαίου μου-
σουργού. Ο διανοούμενος και παρα-
σημοφορημένος δημιουργός (για-
τρός στο επάγγελμα) και γενικός δι-
ευθυντής του Ιδρύματος Εικαστικών
Τεχνών και Μουσικής «Β. και Μ. Θε-

οχαράκη» επέστρεψε λογοτεχνικά
με ένα σπουδαίο εκδοτικό έργο μετά
το εξαιρετικό «Parsifal» που μετέ-
φρασε, υπέγραψε και προλόγισε,
χαρίζοντάς μας ένα ιστορικό «δια-
μάντι» πολιτισμού.

Αριστουργηματικές εκδόσεις



Γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή και βρή-
κε την ευτυχία! Ο Πάνος Βλάχος, λίγους μήνες
μετά τον χωρισμό από την ηθοποιό Ιωάννα Τριαν-
ταφυλλίδη, φημολογείται πως είναι ξανά ερω-
τευμένος με νεαρή συνάδελφό του από τη σειρά
«Ο παράδεισος των κυριών». Η όμορφη Νατάσα
Εξηνταβελόνη φέρεται να έκλεψε την καρδιά του
πρωταγωνιστή και τραγουδιστή, με τον οποίο κά-
νουν συχνές κοινές εμφανίσεις, αποφεύγοντας
με επιτυχία τα φλας των φωτογράφων. Η γνωρι-
μία τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έγινε
μέσω κοινών γνωστών.

Φουλ ερωτευμένος

Ξαφνικός χωρισμός

Το τελευταίο ζευγάρι του «Power of love» δεν
άντεξε στον χρόνο. Οι δύο πρώην παίκτες του
ριάλιτι, Κυριακή Τσανικίδη και Σωκράτης Ελ
Γκαμαλί, έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης
έδωσαν τέλος στο άλλοτε παθιασμένο ειδύλ-
λιο, με την εντυπωσιακή καλλονή να ανακοι-
νώνει τον χωρισμό τους στο Instagram.
«Έχουμε χωρίσει εδώ κι αρκετούς μήνες. Αν
και εδώ λύνω τα δικά σας ερωτικά. Τα δικά
μου αφήστε τα στην ησυχία τους προς το πα-
ρόν!», απάντησε σε follower της. 

Το νέο κούρεμα της Δούκισ-
σας Νομικού είναι το απόλυτο
fashion hair style. Η όμορφη
παρουσιάστρια έκοψε αφέ-
λειες φιλάροντας το μάκρος,
με το αποτέλεσμα να είναι
άκρως εντυπωσιακό. Η γλυκιά
μαμά ήταν τόσο ευχαριστημέ-
νη με την αλλαγή που πλημμύ-
ρισε το Instagram με φωτο-
γραφίες ανφάς και προφίλ,
ενώ οι διάσημες φίλες της, η
Ρούλα Κορομηλά και η Έλλη
Κοκκίνου, έσπευσαν να τη
συγχαρούν!

Too trendy

Ο Κώστας Καραφώτης είναι ερωτευμέ-
νος! Η νέα του σύντροφος Κάτια-Νανά
Μάνου είναι Τρικαλινή ζωγράφος, όμορ-
φη, ξανθιά, ασχολείται με τη γυμναστική
και, το κυριότερο, είναι συντοπίτισσά του.
Η αποκάλυψη της σχέσης τους έγινε στο
πρόσφατο κοινό πρωτοχρονιάτικο ταξίδι
στο Μιλάνο, απ’ όπου ανέβασαν ξεχωρι-
στές φωτογραφίες αλλά από το ίδιο ση-
μείο, με τα ενσταντανέ να προδίδουν τον
μυστικό τους έρωτα.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Συγκινητικό αντίο

Τους πρόδωσε 
το ταξίδι

Τ
ον πολυαγαπημένο της παππού Νίκο Ξανθόπουλο απο-
χαιρέτησε στα social media η εγγονή του, Ελένη Ξανθο-
πούλου. Συγκινημένη από την απώλεια του 89χρονου
πρωταγωνιστή, η νεαρή φοιτήτρια μοιράστηκε προσωπι-

κές τους στιγμές: «Ο παππούς μου ήταν πολύ απλά παρών. Διακριτι-
κός, ήσυχος και ίσως λίγο μοναχικός. Έκανε πάντα το δικό του,
ήσυχος, ενώ εγώ όλο μιλούσα. Στην πολυθρόνα του με το iPad στο
χέρι έκανε προσχέδια για τις επόμενες αναρτήσεις του στο Face-
book. Πόση χαρά τού έδινε η επαφή με τον κόσμο! Πήγαινα και κα-
θόμουν απέναντί του και του έλεγα διαφορά. Εκείνος απλώς με κοι-
τούσε. Όταν πια έβαζα γλώσσα μέσα, επέστρεφα το βλέμμα του: κα-
μία λέξη. Του έκλεινα το μάτι και εκείνος μου χαμογελούσε. Το χα-
μόγελό του, αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Έλαμπαν τα μάτια του σαν
αστέρια. Ήταν για εμάς παράδειγμα αξιοπρέπειας και ηθικής».
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Έρχεται ο πελαργός
Το πρώτο τους παιδάκι περιμένουν η Τζούλια Κόλλια και ο πλα-
στικός χειρουργός Κωνσταντίνος Μακρυγιώργης. Η εντυπω-
σιακή καλλονή και πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» διορ-
γάνωσε ένα gender reveal πάρτι με προσκεκλημένους συγγε-
νείς και φίλους για να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός, ανακοι-
νώνοντας πως περιμένει αγοράκι. Η μέλλουσα μαμά δέχτηκε
ευχές, συγχαρητήρια και δωράκια για τον μικρό που αναμένε-
ται να καταφθάσει τις επόμενες εβδομάδες.



O
πονοκέφαλος είναι ένα μεγάλο κεφά-
λαιο που απασχολεί όλα τα χρόνια
εκατομμύρια ανθρώπους. Ίσως όλοι
έχουμε περάσει μια έντονη κρίση κε-

φαλαλγίας. Για κάποιους ο πονοκέφαλος είναι μια
καθημερινότητα. Άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν
με αναλγητικά και παυσίπονα, άλλοι έχουν ρυθμί-
σει επιτυχώς τις κεφαλαλγίες τους. Το σίγουρο εί-
ναι ότι σχεδόν όλοι έχουμε αισθανθεί ότι το κεφάλι
μας «πάει να σπάσει» σε κάποια φάση της μέρας ή
της ζωής μας και αμέσως αναζητούμε λύσεις. Η
επαφή μας με τον γιατρό είναι σημαντική.

Ένας νευρολόγος που εξειδικεύεται στις κεφα-
λαλγίες μπορεί να μας κατευθύνει ώστε να νιώ-
σουμε ανακούφιση και παράλληλα να μάθουμε
ποιοι είναι οι παράγοντες που μας τις πυροδοτούν.
Εμείς αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα -να σπάει το
κεφάλι μας- το αποκαλούμε πονοκέφαλο. Οι ειδι-
κοί το λένε «κεφαλαλγία». Όπως και αν το ονομά-
σουμε, ο γνωστός και μη εξαιρετέος πόνος στο κε-
φάλι έχει φροντίσει να μας «επισκεφτεί» αρκετές
φορές, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μι-
κρότερη ένταση.

Επειδή η πλειονότητα των πονοκεφάλων που
βιώνουν οι ενήλικες είναι κεφαλαλγία τάσης και
καθώς αυτό το είδος κεφαλαλγίας επιδεινώνεται
(τουλάχιστον εν μέρει) από το άγχος, μεγάλο μέρος
αυτών των πονοκεφάλων μπορεί να αποφευχθεί ή,
τουλάχιστον, να ελαχιστοποιηθεί με αποτελεσματι-
κές τεχνικές διαχείρισης του άγχους.

«Οι κρίσεις κάθε κεφαλαλγίας πρέπει να αντιμε-

τωπίζονται εγκαίρως. Η πρώτη σας επιλογή είναι
να κάνετε ορθολογική χρήση ενός αναλγητικού.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κατάλληλο σκεύα-
σμα θα πρέπει να δρα τόσο κεντρικά όσο και περι-
φερικά, να έχει γρήγορη δράση και να προσφέρει
αποτελεσματική αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας
(πονοκεφάλου), καθώς και να είναι καλά ανεκτό»,
αναφέρει ο νευρολόγος, ειδικός στις κεφαλαλγίες,
δρ Μιχάλης Βικελής, ο οποίος μας εξηγεί τον ρόλο
της δραστικής ουσίας ιβουπροφαίνης στην κατα-
πολέμηση των πονοκεφάλων. 

«Τα αναλγητικά - αντιφλεγμονώδη φάρμακα,
όπως η ιβουπροφαίνη 400 mg, βοηθούν σημαντικά
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επεισοδίων του
απλού πονοκέφαλου. 

H ιβουπροφαίνη των 400 mg σε μαλακή κάψου-
λα, απορροφάται δύο φορές ταχύτερα από τα απλά
δισκία ιβουπροφαίνης, φτάνοντας γρήγορα στο ση-
μείο του πόνου, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο ση-
μαντικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επει-
σοδίων του απλού πονοκέφαλου, ενώ διαρκεί
έως και 8 ώρες. Επιπρόσθετα, τελευταίες έρευνες
αποδεικνύουν ότι για να έχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση του πόνου τα αναλγητι-
κά πρέπει να λαμβάνονται με τα πρώτα συμπτώματα και
στη χαμηλότερη αλλά συνάμα αποτελεσματική δόση.
Αν ο πονοκέφαλος είναι αρκετά συχνός, αλλάζει χαρα-
κτήρα ή δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη αναλγητικά,
ασφαλώς και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό
σας», καταλήγει ο ειδικός. 
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Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση 
του πόνου, τα αναλγητικά πρέπει 
να λαμβάνονται με τα πρώτα 
συμπτώματα και στη χαμηλότερη
αλλά συνάμα αποτελεσματική δόση

Τι τον πυροδοτεί
Οι πονοκέφαλοι, παρότι μπορεί να πυρο-
δοτηθούν από παράγοντες όπως η πείνα,
η έλλειψη ύπνου και η κακή στάση του
σώματος, συχνά επιβαρύνονται πρωτί-
στως από το στρες. Αυτό πιθανότατα
οφείλεται στο ότι το στρες μάς κάνει να
σφίγγουμε ακούσια τους μυς μας περισ-
σότερο απ’ όσο είναι απαραίτητο. «Έρευ-
νες που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν
επίσης συνδέσει τον πονοκέφαλο με την
υπερκατανάλωση παυσίπονων φαρμά-
κων. Η κατάχρησή τους μπορεί να κατα-
στήσει τον εγκέφαλο πιο ευαίσθητο στον
πόνο, αφήνοντας τους ασθενείς ευάλω-
τους στην ανάπτυξη πονοκεφάλου», ανα-
φέρει ο κ. Βικελής.

Ο ρόλος της…
ιβουπροφαίνης
στον πονοκέφαλο

Ο ρόλος της…
ιβουπροφαίνης
στον πονοκέφαλο Δρ Μιχάλης Βικελής, νευρολόγος -

ειδικός στις κεφαλαλγίες 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η επικοινωνία σήμε-
ρα θα είναι το μεγαλύτερο ατού σας, με εγ-
κράτεια βέβαια για να μη χάσετε τον έλεγ-
χο από πληροφορίες που θα μεταφέρετε
στους άλλους. Είναι πολύ δυνατή η επιθυ-
μία σας να εκφράσετε εκείνα που νιώθετε
και μπορεί να χάσετε το μέτρο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οικονομικές ανησυχίες θα υπάρξουν σήμε-
ρα, κυρίως για εσάς του δεύτερου δεκαημέ-
ρου, που τυχαίνει να είστε και οι περισσότε-
ρο επιβαρυμένοι αυτή την περίοδο λόγω και
της Ουράνιας παρουσίας στο δικό σας δε-
καήμερο. Όλα είναι στο κόκκινο και εσείς
πρέπει να κρατάτε μια απόσταση από τη φω-
τιά για να μην καείτε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους ο μήνας αυτός ανα-
φορικά με άλλες περιόδους σάς βοήθησε
αρκετά ώστε να ξεκαθαρίσετε το τοπίο σε
διάφορα θέματα. Η Σελήνη στο δικό σας ζώ-
διο σήμερα επισφραγίζει μια προσωπική
μάχη ή μια κατάσταση που σας ανήκει δι-
καιωματικά.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη στον δωδέκατο ηλιακό σας τομέα
βοηθά πολύ σε επαγγελματικά θέματα αλλά
και πρακτικούς σκοπούς. Επίσης, θα κάνετε
κάποιες επιλογές ώστε να στηρίξετε τα εισο-
δήματά σας και να αναβαθμίσετε το βιοτικό
σας επίπεδο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Εσείς τα Λιοντάρια είστε έτοιμοι να κάνετε
μια κίνηση που θα σας βοηθήσει ουσιαστικά
και πρακτικά σε ένα προσωπικό θέμα σας.
Τα συναισθήματα έχουν σήμερα την τιμητική
τους, αλλά μόνο για όσους έχετε γεννηθεί
από 1 έως 6 Αυγούστου.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η επαγγελματική
και κοινωνική ζωή σήμερα θα έχει μια αρκε-
τά έντονη παρουσία. Είναι η στιγμή να διεκ-
δικήσετε, να πάρετε ευθύνες και να μοιρα-
στείτε με τους άλλους ένα έργο στο οποίο
έχετε πιστέψει. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Εσείς οι Ζυγοί μην αναλώνεστε με θέματα
που σας πάνε πίσω και επιδοθείτε με αι-
σιοδοξία στις ευκαιρίες που θα παρουσια-
στούν σήμερα. Η Σελήνη, σε θετική γωνία
με το δικό σας ζώδιο, θα σας φέρει -το λι-
γότερο- καλή ψυχολογία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν
σήμερα, αλλά θα περάσετε και μια μικρή
κρίση σκεπτόμενοι εκείνα που σας έχουν
προβληματίσει τις προηγούμενες μέρες.
Φροντίστε να απαλλάξετε τον εαυτό σας από
τοξικές συμπεριφορές.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
από το δικό σας θα σας βοηθήσει σε προ-
σωπικό επίπεδο. Είναι η στιγμή που όλα θα
εξαρτηθούν από τις καλές ή όχι σχέσεις
σας με τους άλλους και πόσο εύκολα θα
προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε πολύ κοντά στη λύση μιας οικονομικής
σας υπόθεσης, όπου ο χρόνος έχει παίξει
βασικό παράγοντα. Βέβαια, αυτό θα εξαρτη-
θεί και από το προσωπικό σας ωροσκόπιο.
Αν συντελεί και εκείνο, θα έχετε σίγουρη
επιτυχία. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αρκετά θετική μέρα για εσάς, όπου τα συ-
ναισθήματα θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο.
Για εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα η
χρονιά σας, που ξεκινά από σήμερα έως
τις 30 Ιανουαρίου 2024, θα έχει μια έντονη
δυναμική. Ιδίως αν είστε επιχειρηματίες,
θα μπορέσετε να «χτίσετε» με ευκολία τα
σχέδιά σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η τελευταία μέρα του Γενάρη σάς χαρίζει
πολλές οικογενειακές στιγμές και καλές
σχέσεις με αγαπημένα σας πρόσωπα. Βέ-
βαια, αποφύγετε τις υπερβολές και καλό εί-
ναι να τακτοποιήσετε θέματα ακινήτων και
νομικών υποθέσεων.
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Τ ελευταία μέρα του Γενάρη και 
η Σελήνη συνεχίζει την παρουσία της
στο ζώδιο των Διδύμων. Είναι μια μέρα
κίνησης και έντονης δράσης, αλλά

χρειάζεται μια προσοχή σε λεκτικές
αντιπαραθέσεις που μπορεί να γίνουν με 
το ξεκίνημα της μέρας. Επίσης, στα ζώδια του
Αέρα του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρξουν
αρμονία και ισορροπία στις σχέσεις τους.  
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Μάθημα ιστορίας 
για τον Αλέξη

Α
πό το 1996 έχουν περάσει πολλά χρόνια.
Όσα χρόνια και να περάσουν, όμως, η «πι-
νέζα» θα μείνει για πάντα καρφωμένη

εκεί. Σε εκείνον τον Ιανουάριο. Σε εκείνα τα δύο
μικρά νησάκια στο Ανατολικό Αιγαίο. 

Ήταν 31 Ιανουαρίου του 1996, όταν τρεις ήρωες
έπεσαν στο καθήκον. Ο υποπλοίαρχος Χριστόδου-
λος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης
Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.

Η τιμή και ο σεβασμός θα συνοδεύουν για πάντα
τη μνήμη τους και τους δικούς τους ανθρώπους. Για
την υπέρτατη θυσία που έκαναν. Έδωσαν τη ζωή
τους για να κυματίζει η Γαλανόλευκη στο Αιγαίο. 

Ήταν 31 Ιανουαρίου του 1996 όταν ήρθαν για τε-
λευταία φορά (στον 20ό αιώνα) τόσο κοντά στον

πόλεμο η Ελλάδα και η Τουρκία. Οι
γνώμες για τον συσχετισμό δυνάμε-
ων επί του πεδίου διίστανται. Άλλοι
είπαν τότε ότι «αυτά δεν είναι στρατά,
είναι…», άλλοι ότι «τους είχαμε».

Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος είχε
δίκιο. Αποτέλεσμα εκείνης της κρί-
σης, όμως, ήταν η ενίσχυση των
Ενόπλων Δυνάμεων. Τα χρόνια που
ακολούθησαν πήραμε, παραδείγμα-
τος χάριν, τα υποβρύχια που μας

έδωσαν το πλεονέκτημα το δύσκολο καλοκαίρι
του 2020. Οπότε και πάλι -σύμφωνα με τον κ.
Τζέφρι Πάιατ- φτάσαμε στα πρόθυρα της σύρρα-
ξης με την Τουρκία.

Με αυτά τα «μαθήματα» είναι οξύμωρο η αξιω-
ματική αντιπολίτευση να εγκαλεί την κυβέρνηση
για τα εξοπλιστικά. Αν δεν έχουν έρθει οι Τούρκοι
ένα βράδυ ξαφνικά, κύριε Τσίπρα, είναι γιατί η Ελ-
λάδα διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. 

Αλλιώς, πιθανότατα, ο Τούρκος πρόεδρος θα εί-
χε υποκύψει στον πειρασμό να το παίξει «σουλτά-
νος», με μια γρήγορη και καθαρή νίκη σε βάρος
της Ελλάδας. Αλλά φαίνεται ότι… δεν μας έχει!

Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τα
παλικάρια μας που δίνουν τη ζωή τους είναι όλοι
εμείς εδώ στα μετόπισθεν να είμαστε ενωμένοι.
Και σοβαροί. 

Έχουν περάσει χρόνια, αλλά -όπως δείχνουν οι
επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Ερντογάν- οι γεί-

τονες δεν έχουν συμφιλιωθεί με το στάτους
κβο στο Αιγαίο. Για αυτό έχουμε ανάγκη
τους φύλακες του Αιγαίου. Τους ακρίτες
του Έβρου. Στους οποίους θα ήταν τρα-
γικό να δίνουμε… τόξα και σφεντόνες!

ΥΓ.: Εκτός και αν θέλουν να πάνε στη
θέση τους όσοι από την ασφάλεια των

κομματικών τους γραφείων στην
Αθήνα κάνουν εύκολη κριτική… 

Διαβάσαμε ότι χαρακτηρίσατε τη μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε τζαμί ως… δεύτερη άλωση! Στα
αλήθεια τώρα, κύριε πρόεδρε, θέλετε να πορευτείτε
στον 21ο αιώνα με καρικατούρες των κοσμοϊστορι-
κών γεγονότων του 15ου; Γιατί μόνο καρικατούρα
μπορεί να θεωρηθεί η δική σας απόφαση συγκριτικά
με την Άλωση της Πόλης το 1453.

Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, αλλά ούτε Μωάμεθ ο
Πορθητής θα γίνετε ποτέ, ούτε Σουλεϊμάν ο Μεγαλο-
πρεπής, ούτε Κεμάλ Ατατούρκ. Γιατί, κύριε πρόεδρε,
όλοι οι προηγούμενοι «μιλούσαν» με την εποχή
τους. Εσείς, κύριε πρόεδρε, μιλάτε με το παρελθόν.
Μιλάτε για Οθωμανική Αυτοκρατορία, για… τρελούς

Τούρκους και διάφορα άλλα γραφικά. Αντι-
λαμβανόμαστε, κύριε πρόεδρε, την αγωνία
σας για τις εκλογές. 

Οι πολίτες σας, όμως, έχουν
ανάγκη από την αγωνία σας για
το μέλλον τους. Όχι μόνο για
το δικό σας. Και, κύριε πρό-
εδρε, εδώ στην Ελλάδα λέ-
με ότι της… νύχτας τα κα-
μώματα τα βλέπει η μέρα
και γελά. Να το θυμά-
στε αυτό, η λαϊκή σο-
φία διδάσκει.

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Γιώργο, 
προχώρα, 
άλλαξέ τα όλα!
Ξύπνησαν
αναμνήσεις… 

� Διόρθωση γραμμής από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο

οποίος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του

ΠΑΣΟΚ μίλησε για σχηματισμό κυβέρνησης από την

πρώτη Κυριακή. Βλέποντας -προφανώς- τις δημοσκο-

πήσεις, κατάλαβε ότι το κόμμα του κινδυνεύει από τη

λογική της χαμένης ψήφου αλλά και από την πίεση που

θα δεχθεί τη δεύτερη Κυριακή. Έπιασε, όμως, και την

ανάγκη του μέσου ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ να έχει η

επιλογή του προοπτική εξουσίας. Ύστερα από πολλά

χρόνια στην ερημιά της αντιπολίτευσης. 

••••••••••••

� Εμμονή στην ίδια γραμμή από την Πόπη Τσαπανί-

δου, που δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ ότι για τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ το θέμα με τη μικρή Μαρία στον Έβρο είναι ανοικτό.

Διόρθωσε, βέβαια, τα όσα έλεγε η ίδια ως δημοσιογρά-

φος, καθώς από το δελτίο του Open είχε καυτηριάσει τις

μεθοδεύσεις ΜΚΟ και διακινητών. Άλλαξε γνώμη, είπε,

γιατί ενημερώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι δημοσιο-

γράφοι δεν (μπορούν να) κάνουν έρευνα! Μεγάλο άδει-

ασμα για τους πρώην συναδέλφους της στο κανάλι και

για τους δημοσιογράφους γενικότερα. 

••••••••••••

� Δικαιωμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ ο Άδωνις Γε-

ωργιάδης για την υπόθεση «Σαράφη». «Ο ΣΥΡΙΖΑ

ζητούσε να δώσουν βραβείο στον “Σαράφη” την ώρα που

αυτός έτρωγε τα λεφτά του κόσμου. Και δεν ζήτησαν μια

συγγνώμη!», είπε χαρακτηριστικά. Βρε μανία που έχουν

στη ΝΔ να ζητούν συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

••••••••••••

� «Καβάλα στ’ άλογο» νιώθει και ο Ανδρέας Λοβέρ-

δος, ο οποίος σε άρθρο του στο «ΒΗΜΑ» (για την

υπόθεση Novartis και τον κουκουλοφόρο μάρτυρα)

κράτησε το ζουμί για το υστερόγραφο. «ΥΓ.: Θα έχει

πολύ ενδιαφέρον εάν ο “Σαράφης” αυτή τη φορά απο-

φασίσει να πει αλήθειες (ένεκα ριγέ) για πολλά και

πολλούς. Όπως, για παράδειγμα, ποιοι τον έστελναν να

λέει τα ψεύδη του στη Δικαιοσύνη και σε διεθνή φόρα.

Οψόμεθα…». Λέτε;


