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εκτροπής για να διαχειριστεί
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Π
ροσέξτε, o αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης μάζεψε χθες όλα τα κανά-
λια για να παραχωρήσει συνέντευξη Τύ-
που προκειμένου δήθεν να παρουσιάσει

το πρόγραμμά του ενόψει των εκλογών. Θα περίμενε
κανείς να ξεδιπλώσει τη δική του δέσμη προτάσεων
για την επομένη των εκλογών. Μάταια... Τι είπε ο κ.
Τσίπρας χθες; Ότι το κόμμα του θα απέχει από κάθε
νομοθετική διαδικασία μέχρι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης να πάει σε εκλογές! Μάλιστα, έστειλε και τελεσί-
γραφο στον πρωθυπουργό ότι πρέπει να τις προκη-
ρύξει μέσα στις επόμενες δύο, το πολύ τρεις εβδομά-
δες... Άρα, ούτε πρόγραμμα έχει ούτε κυβερνητική
πρόταση. Επιστροφή στο «όχι σε όλα» του 2014. Το
μόνο επιπλέον ζήτημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας

είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνει στην ΕΕ για το θέ-
μα των παρακολουθήσεων, ενώ είπε και το αμίμητο:
«Θα μεταφέρουμε την πρόταση δυσπιστίας από το
Κοινοβούλιο στον λαό».

Πώς θα το κάνει και τι εννοεί, δεν το πολυκαταλά-
βαμε. Εκτός αν εννοεί τα γλέντια στις πλατείες των
αγανακτισμένων. Όπως και να έχει, για άλλη μια φο-
ρά ο κ. Τσίπρας επανέλαβε τις γνωστές κορόνες του
που κουραστικά επαναλαμβάνει σε καθημερινό επί-
πεδο περί παρακολουθήσεων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Έβαλε δηλαδή τη μία και μοναδική κασέτα που
διαθέτει, περί σκανδάλων, η οποία πλέον έχει καταν-
τήσει να κινείται στα όρια της υποκουλτούρας. Ο κ.
Τσίπρας δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται ούτε πόσο
κακό κάνει στη χώρα μας σε αυτό το δύσκολο timing

με τους Τούρκους ούτε πόσο κακό κάνει και στο ίδιο
του το κόμμα, το οποίο στην κυριολεξία έχει «κάτσει»
εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν λέει να πάρει κεφάλι
δημοσκοπικά. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπερι-
φέρεται ως δυνάμει ή εν αναμονή πρωθυπουργός.
Κινείται ως πρόεδρος 15μελούς μαθητικού συμβου-
λίου που δεν ορρωδεί προ ουδενός. Δεν έχει φραγ-
μούς ούτε ηθικούς ούτε πολιτικούς. Δεν έχει αυτό
που λέμε πολιτικό αισθητήριο, παρά το γεγονός ότι
έχει ζυμωθεί για αρκετά χρόνια σε θέσεις πολιτικής
ευθύνης είτε ως αρχηγός είτε ως πρωθυπουργός.

Το πρόβλημα με τον κ. Τσίπρα δεν είναι ότι παί-
ζει σκληρά ή «αντισυστημικά», αν θέλετε. Ο κ. Τσί-
πρας παίζει «αντιθεσμικά» και αυτό είναι το χειρό-
τερο όλων. 
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Έστειλε και τελεσίγραφο
στον πρωθυπουργό ότι

πρέπει να τις προκηρύξει
μέσα στις επόμενες δύο, 

το πολύ τρεις εβδομάδες...

Η κουραστική κασέτα του Αλέξη...
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Ν
έο κύκλο σεναριολογίας σχετικά
με τον χρόνο που θα επιλέξει
προκειμένου να στηθούν οι κάλ-
πες της απλής αναλογικής πυ-

ροδότησε μια αποστροφή του πρωθυπουρ-
γού από το Τόκιο. «Κάποιες εκλογές θα γί-
νουν σίγουρα μετά το Πάσχα», ήταν η σιβυλ-
λική δήλωσή του με την ολοκλήρωση της
διήμερης επίσκεψης στη χώρα του Ανατέλ-
λοντος Ηλίου και σε σύντομη συνομιλία που
είχε με Έλληνες δημοσιογράφους στην ια-
πωνική πρωτεύουσα.

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του όσον
αφορά την ακριβή Κυριακή των εκλογών.
Όπως και να έχει, στην πρώτη γραμμή των
εκτιμήσεων όσον αφορά τις επικρατέστερες
ημερομηνίες βρίσκονται η 2α και η 9η Απριλί-
ου (χωρίς να αποκλείεται και η Κυριακή μετά
το Πάσχα) προκειμένου οι δεύτερες κάλπες
να στηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Μαΐου και πάντως προτού σηκώσουν αυλαία
οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκτός αν ο πρω-
θυπουργός επιλέξει την... έκπληξη και ορίσει
το momentum των εθνικών εκλογών εντός
του Μαΐου, προκειμένου τα… παραβάν της
ενισχυμένης αναλογικής να ακολουθήσουν
μέσα στον Ιούνιο και με τη λήξη των εξετάσε-
ων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Θα οργώσει την επικράτεια
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ιαπω-

νία ήταν, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στε-
λέχη, το τελευταίο μεγάλο ταξίδι του μέχρι τις
επερχόμενες εκλογές. Πέραν της παρουσίας
του στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών (την
ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή) και της πι-
θανής μετάβασής του στο Μόναχο για τη Διά-
σκεψη Ασφαλείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα ρίξει το... βάρος τις επόμενες κρίσιμες
εβδομάδες σε περιοδείες στην Αττική και την
περιφέρεια. Και σύμφωνα με πληροφορίες
στο... σημειωματάριο της Ηρώδου Αττικού 19
βρίσκονται... κυκλωμένες η Κοζάνη, η Λάρι-
σα, τα Γρεβενά και τα Ιωάννινα.

«Επενδύστε στην Ελλάδα»
Με τη διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο

ολοκληρώθηκε χθες η διήμερη παρουσία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωτεύουσα της
Ιαπωνίας. Μια επίσκεψη με ισχυρό οικονομικό
και επενδυτικό πρόσημο στην τρίτη μεγαλύτε-
ρη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποτελέ-
σματα της οποίας αποτιμώνται άκρως θετικά
από τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και
τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού.

«Η επίσκεψη στην Ιαπωνία, η πρώτη Έλληνα
πρωθυπουργού έπειτα από 17 χρόνια, βάζει τις
σχέσεις μας σε νέα βάση. Η Κοινή Δήλωση
Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιαπωνίας
αναβαθμίζει τη σχέση μας και γίνεται η πυξίδα
της συνεργασίας μας από δω και στο εξής», τό-
νισε ο ίδιος στη συνομιλία του με δημοσιογρά-
φους και λίγες ώρες έπειτα από μια ακόμη πα-
ρουσίαση της προοπτικής που ανοίγεται στη
χώρα μας για επενδυτικές κινήσεις.

«Σήμερα υπάρχουν πολλοί πειστικοί λόγοι
για τους οποίους μια ιαπωνική εταιρεία θα
σκεφτόταν να επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν
είναι μόνο η μοναδική γεωγραφική μας θέση
στο “σταυροδρόμι” τριών ηπείρων. Δεν είναι
μόνο το γεγονός ότι προσφέρουμε πρόσβαση
στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου.

Σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι η κυβέρ-
νησή μας είναι βαθιά προσηλωμένη στο να
κάνει τη ζωή και την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα κάθε ξένου επενδυτή στην Ελλάδα
όσο το δυνατόν πιο εύκολη και απρόσκοπτη»,
ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυ-
πουργός στους επικεφαλής κορυφαίων επι-
χειρήσεων της Ιαπωνίας, με τους οποίους
συναντήθηκε χθες στο πλαίσιο ημερίδας που
διοργάνωσε ο Οργανισμός Εξωτερικού Εμ-
πορίου JETRO στο Τόκιο, με τη συμμετοχή
του Enterprise Greece. Μια ημερίδα που
ολοκληρώθηκε με την υπογραφή μνημονίου
κατανόησης, που ανοίγει νέα σελίδα στις
σχέσεις των δύο χωρών.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο και στον απόηχο
των σημαντικών επενδυτικών «ραντεβού»

στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, ο στόχος
του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επισημαί-
νουν παράγοντες, επιτεύχθηκε. Ο πρωθυ-
πουργός, στις απανωτές συναντήσεις των
προηγούμενων 48 ωρών, έφερε στην πρώτη
γραμμή και στην ατζέντα ενός άκρως απαιτη-
τικού κοινού επενδυτών, που ζητεί απαντή-
σεις ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια,
μια Ελλάδα που έχει αφήσει πίσω της τα χρό-
νια της κρίσης, καταγράφει θετικές επιδόσεις
στην οικονομία και προτάσσει μεταρρυθμί-
σεις, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους. Μια
Ελλάδα που βλέπει στον ορίζοντά της να ανοί-
γεται το επόμενο μεγάλο στοίχημα, αυτό της
επενδυτικής βαθμίδας που θα αποτελέσει το
όχημα για νέες επενδύσεις, την ίδια στιγμή
που ο πρωθυπουργός ορίζει ως μεγάλο στό-
χο της επόμενης τετραετίας (εφόσον οι πολί-
τες εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρα-
τία) τις αυξήσεις στους μισθούς και τη δημι-
ουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

«Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική, πιο δίκαιη κοι-
νωνική πολιτική από τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στο τέλος
της ημέρας οι άνεργοι είναι αυτοί που συνήθως αντιμετωπίζουν
τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας. Πάντα έδινα και θα συνεχί-
σω να δίνω έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, διασφα-
λίζοντας πως αυτές οι θέσεις είναι καλά αμειβόμενες. Αν τα
πρώτα τέσσερα χρόνια δόθηκε έμφαση στη μείωση των φόρων,
τα επόμενα τέσσερα χρόνια -εφόσον ο λαός μάς εμπιστευτεί
ξανά- θα επικεντρωθούν στην αύξηση των μισθών», τόνισε
στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο του Τόκιο. Η επίσκεψη του
πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε με πέντε συμφωνίες, οι οποίες,
όπως σημειώνεται, διευρύνουν το διμερές συμβατικό πλαίσιο
και ενισχύουν τη συνεργασία με την τρίτη οικονομική δύναμη
σε παγκόσμια κλίμακα. Πρόκειται για:

1) Το Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού.
2) Τον Διακανονισμό μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών

Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και του αντίστοιχου φορέα ATLA Ιαπωνίας.

3) Το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας
Εξαγωγικών Πιστώσεων και του αντίστοιχου ιαπωνικού Nippon
Export & Investment Insurance.

4) Το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Enterprise Greece
και του αντίστοιχου φορέα Japan External Trade Organisation.

5) Την επίτευξη συμφωνίας επί του κειμένου Σύμβασης Απο-
φυγής Διπλής Φορολογίας.

«Αν κοιτάξετε την Ελλάδα, βλέπετε μια χώρα που, κατά τη
γνώμη μας, προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευ-
καιρίες παντού, σε πληθώρα τομέων, όχι μόνο στον τουρισμό.
Αλλά και σε τομείς όπως οι υποδομές, οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, οι υπηρεσίες και σε πεδία που σχετίζονται με την
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση», ήταν το σήμα Μητσοτάκη
στους επικεφαλής των ιαπωνικών κολοσσών. 

Τα πέντε dan της συμφωνίας με το Τόκιο

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Grand master η Ελλάδα στις επενδύσεις - 
Tα deals με την Ιαπωνία 

Ο χρησμός Μητσοτάκη 
για τον χρόνο των εκλογών

Ο χρησμός Μητσοτάκη 
για τον χρόνο των εκλογών
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«Προτιμώ ένα
ροτβάιλερ
στον κήπο 
παρά μια οχιά
μέσα στο σπίτι»

Ως τον «πιο άρτιο πολιτικό του αι-
ώνα που διανύουμε» χαρακτήρισε
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Γιώργος
Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ,
προβλέποντας ότι θα είναι δεδομένα
πρωθυπουργός το καλοκαίρι. «Ο
Μητσοτάκης έχει ανέβει πολύ ψηλά,
στην Ευρώπη συνωθούνται για μια
χειραψία μαζί του», δήλωσε ο κ. Κα-
ρατζαφέρης, λέγοντας μάλιστα ότι
κάποιοι θέλουν να τον «κοντύνουν»
για να μπορούν να τον ελέγξουν.
Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον
Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος, όπως εί-
πε, «για πρώτη φορά χρησιμοποιεί
τόσο πολύ το όνομα ενός Έλληνα
πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει πως
ο Ερντογάν τα έχει βρει δύσκολα μα-
ζί του».

Όταν η κουβέντα στράφηκε στα
προβλήματα που μπορεί να έχει η ΝΔ
από δεξιά και στο κατά πόσο το κόμ-
μα του Κυριάκου Βελόπουλου μπο-
ρεί να πάρει ψήφους, ήταν ξεκάθα-
ρος. «Ο κ. Βελόπουλος δεν είναι από
δεξιά. Τον πήρα από το ΠΑΣΟΚ το
1996 για να τον φέρω στον Έβερτ και
μου λέει “αυτός είναι φανατικός Πα-
σοκτζής”. Δεν είναι κακό αυτό», είπε
ο Γιώργος Καρατζαφέρης και υπο-
στήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία χρει-
άζεται το ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε «πα-
λιανθρωπιά» του ΣΥΡΙΖΑ τις επιθέ-
σεις στον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ
απάντησε στο ενδεχόμενο συνεργα-
σίας της ΝΔ με την Ελληνική Λύση,
λέγοντας ότι «είναι πολύ σοβαρός ο
κ. Μητσοτάκης για να προβεί σε τέ-
τοια πράγματα». Πάντως, ο κ. Καρα-
τζαφέρης εμφανίστηκε αντίθετος με
την απαγόρευση του κόμματος Κασι-
διάρη, σημειώνοντας ότι «προτιμώ
ένα ροτβάιλερ στον κήπο παρά μια
οχιά μέσα στο σπίτι».

Σ
τις άμεσες προτεραιότητες της
κυβέρνησης παραμένει η εξεύ-
ρεση νομοθετικής φόρμουλας
που θα βάζει «φρένο» σε ενδεχό-

μενη είσοδο του κόμματος Κασιδιάρη στη
Βουλή μετά τις επερχόμενες εκλογές.

Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε τη νομοθετική ρύθ-
μιση που ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτε-
λείο και μπαίνει και πάλι στην ατζέντα των
κινήσεων που θα ακολουθήσουν τις επό-
μενες μέρες. «Η τροπολογία θα κατατεθεί
το επόμενο διάστημα», προανήγγειλε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας
ότι εξαντλείται προσπάθεια για την ευρύτε-
ρη δυνατή πολιτική συναίνεση. Στόχος της
κυβέρνησης είναι η λύση που θα ψηφιστεί
από το ελληνικό Κοινοβούλιο να είναι
εφαρμόσιμη και να μπορεί να πετύχει τον
σκοπό της, δηλαδή να μην μπορούν να
ηγούνται κομματικών σχηματισμών -φα-
νερά ή κρυφά- άνθρωποι που έχουν κατα-
δικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματικές
οργανώσεις.

Η στάση της αντιπολίτευσης
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η λύση

διά της κοινοβουλευτικής οδού θα δοθεί

ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα και
με αυτήν ουσιαστικά το κόμμα Κασιδιάρη
δεν θα μπορεί να κατεβεί στις εκλογές. Η
νομοθετική ρύθμιση είναι ήδη έτοιμη εδώ
και εβδομάδες και έχει αποσταλεί στα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης προς επεξεργα-
σία. Έως σήμερα τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το
ΚΚΕ έχουν διατυπώσει ενστάσεις, με την
αξιωματική αντιπολίτευση να προωθεί δική
της πρόταση-διάταξη. Το ΠΑΣΟΚ, από την
άλλη πλευρά, φαίνεται πιο θετικά διακείμε-
νο στην κυβερνητική πρωτοβουλία, ζητών-
τας ωστόσο να επιληφθεί του θέματος και η
Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Ζη-
τούμενο για κάθε πλευρά η συνταγματικό-
τητα της διάταξης ώστε μια ενδεχόμενη
προσφυγή στη δικαιοσύνη από την πλευρά
του Ηλία Κασιδιάρη να μην οδηγήσει σε
ανατροπή της στα δικαστήρια. Η ρύθμιση
που προωθεί η κυβέρνηση βρίσκεται από
την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο νομικών
και συνταγματολόγων ώστε ένας τέτοιος
κίνδυνος να αποφευχθεί.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν τελικά οι
πολιτικές δυνάμεις θα μπορέσουν να διατυ-
πώσουν μια κοινή φωνή στο ζήτημα. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται
κάποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευ-
σης τελικά να ενταχθούν στην κυβερνητική
πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε

να μη μετατραπεί ο κοινός στόχος όλων των
πολιτικών δυνάμεων σε μια ακόμη ατέρμο-
νη σύγκρουση μέσα σε ένα τοξικό ούτως ή
άλλως πολιτικό κλίμα. Ακόμη πάντως και αν
το κλίμα συναίνεσης δεν επιτευχθεί, τότε η
κυβέρνηση θα προχωρήσει στη νομοθετική
ρύθμιση έστω και μόνο με τις ψήφους των
βουλευτών της πλειοψηφίας.

Η ρύθμιση που προωθείται θα προβλέ-
πει ότι ο Άρειος Πάγος, προτού δώσει την
έγκριση για την κάθοδο ενός κόμματος
στις εκλογές, θα ελέγχει ποια είναι η πραγ-
ματική ηγεσία του ώστε να αποφευχθεί η
τοποθέτηση ενός «αχυράνθρωπου» σε αυ-
τήν και τον πραγματικό έλεγχο να ασκεί
μέσα από τη φυλακή ένα πρόσωπο που
έχει καταδικαστεί για αδικήματα, για τα
οποία ήδη υπάρχει απαγόρευση από το
2021. Τότε όλες οι πολιτικές δυνάμεις εί-
χαν ψηφίσει διάταξη που προβλέπει ότι ο
πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη
της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος
εκπρόσωπος ενός κόμματος δεν θα πρέπει
να έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη για τα
αδικήματα των Κεφαλαίων 1-6 του Δεύτε-
ρου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή σε
οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύ-
ρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή σε
ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

Εντός της εβδομάδας η ρύθμιση στη Βουλή 
- Παρέμβαση Καρατζαφέρη υπέρ Μητσοτάκη 

Έτσι θα μπει «φρένο»
στο κόμμα Κασιδιάρη 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας
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Τ
ην ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από το Τόκιο σε συζήτηση με δημοσιο-
γράφους ανακοίνωνε εμμέσως πλην
σαφώς όχι μόνο την ημερομηνία της

πρώτης κάλπης αλλά και εκείνη της δεύτερης,
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κάποιες εκλο-
γές θα γίνουν μετά το Πάσχα», ο Αλέξης Τσί-
πρας στο Ζάππειο πυροδοτούσε αυτό που στην
Κουμουνδούρου θεωρούσαν βόμβα -και κρα-
τούσαν ως επτασφράγιστο μυστικό.

Απέσυρε τους βουλευτές του από όλες τις
εναπομείνασες ψηφοφορίες μέχρι το κλείσιμο
της Βουλής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για
«θεσμική εκτροπή» που «δεν μπορεί να μείνει
αναπάντητη» και «απαιτώντας» παράλληλα την
άμεση προσφυγή στις κάλπες εντός τριών
εβδομάδων. Μοναδική εξαίρεση στην απόφαση
αποχής των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψη-
φοφορίες της Βουλής θα αποτελέσει, σύμφωνα
με τον πρόεδρο του κόμματος, η νομοθετική
πρωτοβουλία για την «αντιμετώπιση της προ-
σπάθειας να επανέλθει στο προσκήνιο η εγκλη-
ματική συμμορία των νεοναζί».

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Ζάππειο έκα-
νε λόγο για «κυβέρνηση ηθικά και πολιτικά έκ-
πτωτη», που «δεν μπορεί να παραμείνει ούτε
στιγμή παραπάνω». Αυτό που πυροδότησε, βέ-
βαια, ήταν πρακτικά μια «βόμβα» σε ένα μισογ-
κρεμισμένο σπίτι. Στήνει με τον τρόπο αυτό μια
αυτοεκπληρούμενη προφητεία και μάλιστα σε
κοινή θέα. Η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγω-
γής των εκλογών της απλής αναλογικής είναι η
9η Απριλίου. Το άφησε να εννοηθεί ο πρωθυ-
πουργός, το είπε καθαρά λίγες ημέρες νωρίτε-
ρα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,
μιλώντας για εκλογές στις 2 ή τις 9 Απριλίου.

Μπήκαμε αισίως στον Φεβρουάριο και μας
χωρίζουν μόλις δύο και κάτι μήνες από τις κάλ-
πες και λιγότερο από έναν για την επίσημη ανα-
κοίνωση της ημερομηνίας. Αυτό σημαίνει ότι,
όταν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να ανακοι-
νώσει επίσημα την ημερομηνία διεξαγωγής των
πρώτων εκλογών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα
μπορέσει με τη σειρά του να ισχυριστεί ότι
«έσυρε» την κυβέρνηση σε αυτές και να πείσει
ότι διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στο
πολιτικό «παιχνίδι».

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που έχει
συμβεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «αυτοπαγιδεύτηκε»
σε ένα γαϊτανάκι κλιμάκωσης της έντασης της
πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση,
που δεν θα μπορούσε να αφεθεί να τελειώσει
δυόμισι μήνες πριν από τις κάλπες. Έτσι απο-
φασίζει να δώσει χαρακτήρα «ανένδοτου» στον
αγώνα του κατά της κυβέρνησης και να υψώσει
τους τόνους. Πού, όμως, μπορεί να φτάσει αυτό;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ναρκοθετήσει τα πάντα γύρω από
τις εκλογές. Δεν μοιάζει να υπάρχει κανένα σε-

νάριο στο οποίο θα δεχτεί μια ενδεχόμενη ήττα
του ή τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον
ίδιο αδιαμαρτύρητα.

Το αφήγημα των εκβιασμών 
Αποδίδει την απόρριψη της πρότασης δυσπι-

στίας που έκανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε
ενδεχόμενο… εκβιασμό των «γαλάζιων» βου-
λευτών. Τα κοινοβουλευτικά του στελέχη, όχι
μόνο ο Παύλος Πολάκης, αλλά και ο -πιο σοβα-
ρός και λιγότερο αψύς- Γιάννης Ραγκούσης,
έχουν θέσει ζητήματα εγκυρότητας των εκλο-
γών εκ των προτέρων και πάλι λόγω των υπο-
κλοπών, ενώ εδώ και λίγες ημέρες πρώτα η Πό-
πη Τσαπανίδου και έπειτα από το Ζάππειο και ο
Αλέξης Τσίπρας απέδωσαν επίσης εκ των προ-
τέρων ένα ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργα-
σίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε
«εκβιασμό» του δεύτερου με το υλικό των πα-
ρακολουθήσεων. 

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς έχουν
σκεφτεί τα στελέχη της Κουμουνδούρου το τέ-
λος του δρόμου που έχουν διαλέξει. Έστω ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ χάνει τις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία
σχηματίζει με τον έναν ή τον άλλο σύμμαχο κυ-
βέρνηση. Τι θα κάνουν τότε οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που θα έχουν εκλεγεί; Θα αμφισβητήσουν
τη διαδικασία από την οποία εξελέγησαν; Θα συ-
νεχίσουν να απέχουν από τις ψηφοφορίες; Και
αν όχι, αλήθεια, γιατί; Τι θα έχει αλλάξει; Θα συ-
νεχίσουν να παίρνουν μέρος σε ένα κατά τη γνώ-
μη τους «στημένο παιχνίδι» και αν όχι, πώς θα
δικαιολογήσουν μια τέτοια στροφή;

Λείανση των αιχμών της επίθεσης του ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση, πάντως, δεν αναμένεται άμε-
σα. Αντίθετα, σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης
Τσίπρας θα μιλήσει σε συγκέντρωση οπαδών
του κόμματος στο κλειστό του Περιστερίου και
θα συνεχίσει στην ίδια ακριβώς γραμμή που χά-
ραξε από το Ζάππειο.

Επίθεση από Οικονόμου 
Σκληρή απάντηση έδωσε ο Γιάννης Οικονό-

μου στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος άσκησε δριμεία κριτική στον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «ως γνήσιος εκφραστής
του τραμπισμού αλά γκρέκα, προχωράει σε κι-
νήσεις αμφισβήτησης και βαριάς υποβάθμισης
των θεσμικών πυλώνων της Ελληνικής Δημο-
κρατίας». «Έμπλεος μένους και ολοκληρωτικής
νοοτροπίας, ο κ. Τσίπρας δεν αναλογίστηκε ότι
όλοι όσοι έβλαψαν τη Δημοκρατία, στη διάρκεια
της πολιτικής μας ιστορίας, ξεκίνησαν τα εγχει-
ρήματα εκτροπής με επίθεση στον Κοινοβου-
λευτισμό και προσπάθεια απονομιμοποίησης
της λειτουργίας του Κοινοβουλίου», τόνισε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέτει τελεσίγραφα 
για την ημερομηνία των εκλογών 

Μέθοδοι Γκέμπελς 
και ευθεία αμφισβήτηση της Δημοκρατίας 

O Τσίπρας πυροδοτεί «βόμβες» 
σε… μισογκρεμισμένα σπίτια

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις και τα
συμφραζόμενα του αρχηγού της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, στη
ΝΔ εκτιμούν ότι πλέον γίνεται σαφές ότι
έχει απέχθεια προς την κοινοβουλευτική
δημοκρατία αλλά και προς τη νομοθετική
εξουσία και πλέον καθαρά επιχειρεί να
αποσταθεροποιήσει παντί τρόπω (με
ασύλληπτους τακτικισμούς) τη χώρα λίγο
πριν στηθούν οι κάλπες. Και αυτή θα είναι
η στρατηγική του από εδώ και στο εξής.
«Γαλάζια» στελέχη εκτιμούν ότι οι τακτι-
κισμοί του κ. Τσίπρα θυμίζουν πρακτικές
Γιόζεφ Γκέμπελς της δεκαετίας του 1930.
Στόχος της δραστηριότητας του Γκέμ-
πελς ήταν να οδηγήσει το NSDAP στην
εξουσία με κάθε μέσο που επέτρεπε το
δημοκρατικό κράτος δικαίου και να ακυ-
ρώσει κατόπιν τη δημοκρατική συνταγ-
ματική δομή του. Ευθεία αμφισβήτηση
των πάντων, δηλαδή, και επαναστατική
γυμναστική τοξικού ακτιβισμού… Δεν
διστάζει να αμφισβητήσει τους δημοκρα-
τικούς θεσμούς για να διαχειριστεί μετε-

κλογικά τη νέα επερχόμενη ήττα του.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρη-
σε χθες, έδωσε το στίγμα των προθέσε-
ών του λέγοντας: «Θα μεταφέρω την
πρόταση δυσπιστίας από τη Βουλή στον
λαό». Αμφισβητεί, δηλαδή, τις κοινο-
βουλευτικές διαδικασίες και προφανώς
ονειρεύεται λαϊκά δικαστήρια. Παράλ-
ληλα αμφισβητεί και τις νομοθετικές
διαδικασίες, λέγοντας ότι το κόμμα του
δεν θα συμμετάσχει σε καμία ψηφοφο-
ρία εντός της Βουλής παρά μόνο για αυ-
τή που θα αφορά το κόμμα Κασιδιάρη.
Με το σύνθημα «Ο λαός και όχι οι 156
βουλευτές να αποφασίσει: Με τη Δημο-
κρατία ή με την εκτροπή», δίνει το έναυ-
σμα για μια γενικότερη αμφισβήτηση
του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης
και της λειτουργίας αυτής της ίδιας της
Δημοκρατίας. Αλήθεια, τι πολίτευμα θέ-
λει ο κ. Αλέξης Τσίπρας; Τι εννοεί όταν
λέει ότι «ο λαός, και όχι η Βουλή, απο-
φασίζει για τη Δημοκρατία»;

Κ. Τ.
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Σ
τα άκρα οδηγείται η σύγ-
κρουση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ
με φόντο τους υπαινιγ-
μούς της Κουμουνδούρου

για εκβιασμό του Νίκου Ανδρουλά-
κη από τη ΝΔ, ώστε να ενδώσει σε
μετεκλογική συνεργασία εάν και
εφόσον χρειαστεί. 

Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί αυτή τη στάση δια-
κρίνοντας το προβάδισμα της ΝΔ
και επιχειρεί να ενεργοποιήσει τα
αντιδεξιά ανακλαστικά στο ΠΑΣΟΚ,
ώστε να προκαλέσει εσωκομματι-
κές τριβές και διαρροές. 

Όπως φαίνεται, πρόκειται για μια
κίνηση τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι
για μια τυχαία αναφορά της κ. Τσα-
πανίδου, αφού χθες αναφέρθηκε
στο εν λόγω θέμα και ο Αλέξης Τσί-
πρας. «Εμείς δεν θεωρούμε κανέ-
ναν εκβιαζόμενο, ο κ. Ανδρουλάκης
δήλωσε που τον παρακολου-
θούσαν για να είναι το κόμμα
του σε ομηρία και να είναι ο
ίδιος και το κόμμα του υπό
εκβιασμό. Το αν θα εκβιαστεί
κανείς έχει να κάνει με τις αν-
τοχές και τον χαρακτήρα του.
Είναι προφανές ότι υπάρχει
απόπειρα εκβιασμού», είπε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας στο ίδιο
ύφος: «Εδώ είναι προφανές ότι
υπάρχει απόπειρα εκβιασμού. Θυ-
μάστε τις αρχικές δικαιολογίες.

Έκαναν διαρροές ότι είναι κατά-
σκοπος των Ουκρανών και των Κι-
νέζων. Τέτοια παραμύθια έλεγαν.

Πού βρίσκονται αυτές οι πληροφο-
ρίες των συνδιαλέξεων; Σε ποιων τα
χέρια βρίσκεται; Αν κάποιοι θεω-
ρούν ότι αυτό δεν είναι σημαντικό
ζήτημα, αν κάποιοι συμβιβάζονται
με την ιδέα να παρακολουθούνται,
εμείς θεωρούμε ότι είναι μείζον ζή-
τημα». 

Ανεύθυνη στάση
Στη Χαριλάου Τρικούπη στέλ-

νουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν εκβιάζεται και εκτιμούν
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε μια επικίν-
δυνη γραμμή. «Ο πρόεδρος του

ΣΥΡΙΖΑ, που πριν από τέσ-
σερις ημέρες έσπευσε να
δώσει με την πρόταση μομ-
φής “πολιτικό σωσίβιο” στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμε-
ρα (σ.σ.: χθες) δήλωσε ότι
θα απέχει από το Κοινοβού-
λιο αποδεικνύοντας και πάλι
την ανεύθυνη στάση του ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Οι γκεμπελικές πρακτικές
“λέγε, λέγε, κάτι θα μείνει” είναι
πάντα στην εργαλειοθήκη των στε-
λεχών και των επικοινωνιακών
βραχιόνων της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης», σημειώνει σε ανα-
κοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ απαντών-
τας στον κ. Τσίπρα. 

Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρι-
κούπη και η κ. Τσαπανίδου. «Οι
αθλιότητες της εκπροσώπου Τύπου
περί “εκβιαζόμενου” Νίκου Αν-
δρουλάκη θύμισαν τις σταλινικές
πρακτικές τους και κατόπιν εορτής
προσπαθούν να εξηγήσουν τα ανε-
ξήγητα. […] Η μόνη προσφορά του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθε-
ση είναι να παρέχει μονίμως άλλοθι
στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επί δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμφα-
νίστηκαν οι εταιρείες που σχετίζον-
ται με το κακόβουλο λογισμικό και
μεγαλούργησαν επί Νέας Δημο-
κρατίας».

Ιδιότυπη λασπομαχία
Στο ΠΑΣΟΚ πάντως οι αναφορές

αυτές από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν σημά-
νει συναγερμό, καθώς βλέπουν ότι
είναι σε εξέλιξη ένα οργανωμένο
σχέδιο πολιτικής δολιοφθοράς και
στήνουν τα απαραίτητα αναχώματα.
«Δεν υπάρχει εκβιαζόμενος Νίκος
Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει εκβια-
ζόμενο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν, όμως,
περίεργα σενάρια και περίεργες
πολιτικές γραμμές που κάποιοι
προσπαθούν να υιοθετήσουν και να
υπηρετήσουν με κάθε κόστος. Είναι
μυστηριώδες και περίεργο κάποια
έντυπα και έπειτα η ίδια η εκπρό-
σωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να ανα-
παράγουν μία γραμμή, η οποία είναι
επικίνδυνη», υποστήριξε ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. «Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ διά της κ. Τσαπανίδου κάνει μια
προσπάθεια να μην αφήσει μόνη τη
ΝΔ σε αυτήν την ιδιότυπη λασπομα-
χία και τη φτηνή προσπάθεια δημι-
ουργίας εντυπώσεων. Εμείς περι-
μένουμε και απαιτούμε, μέχρι τις
εκλογές, να χυθεί άπλετο φως στη
δυσώδη αυτή υπόθεση», είπε ο επι-
κεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχά-
λης Κατρίνης.

Στα άκρα η σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ 
με την Κουμουνδούρου μετά τους υπαινιγμούς 
για εκβιασμό του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΝΔ

Πολιτική δολιοφθοράς 
επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ 

Δέσμευση για αυτόνομη μετεκλογική στρατηγική
Αναφερόμενος στο θέμα των συνεργασιών που ως
φαίνεται περνά σε μια άλλη διάσταση, ο κ. Κατρίνης
ισχυρίστηκε: «Παρά την προσπάθεια πόλωσης το
ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσει αυτόνομη
στρατηγική, θα θέτει ζητήματα που αφορούν την
καθημερινότητα των πολιτών και θα αντιστέκεται
στον καθημερινό κιτρινισμό της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ελληνικός λαός, το βράδυ των εκλογών, με την
επιλογή του, θα καθορίσει τις εξελίξεις. Όσο μεγα-
λύτερο ποσοστό πάρει το ΠΑΣΟΚ, τόσο αυξάνονται

τα εχέγγυα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα
της χώρας». Για να συμπληρώσει: «Εάν ΝΔ και ΣΥ-
ΡΙΖΑ επιθυμούν έμπρακτα την πολιτική σταθερότη-
τα, ιδίως την ώρα που η χώρα δεν μπορεί να μπει σε
νέες οικονομικές και γεωπολιτικές περιπέτειες,
θα το δείξουν το βράδυ των εκλογών. Η πολιτική
σταθερότητα της χώρας δεν περνά μέσα από τη μα-
ταιοδοξία ούτε του κ. Μητσοτάκη ούτε του κ. Τσί-
πρα, αλλά αντίθετα προϋποθέτει συγκλίσεις, συζη-
τήσεις και υποχωρήσεις».

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 



ΚΚρίσιμο Υπουργικό
την Πέμπτη
με αποφάσεις

Την Πέμπτη θα έχουμε Υπουργικό Συμ-
βούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταξύ
των πολλών θεμάτων θα συζητηθούν και
ζητήματα σχετικά με τον προεκλογικό
αγώνα, όπου θα ακούσουμε υπουργούς
να λένε την προσωπική τους άποψη. Επί-
σης, την Πέμπτη θα αποφασιστεί από το
Υπουργικό Συμβούλιο και τι θα γίνει με τη
νομοθετική ρύθμιση για τον αποκλεισμό
κομμάτων με ναζιστικό χαρακτήρα. Η
ρύθμιση είναι έτοιμη από τον Γιώργο Γε-
ραπετρίτη και θα συζητηθεί το πώς θα τη
διαχειριστούν πολιτικά. 

Ξεχωρίζει ο Καιρίδης
Οι δημοσκοπήσεις από τον Βόρειο Τομέα

δείχνουν ότι έχει ξεχωρίσει από κάποιους
συναγωνιστές του ο Δημήτρης Καιρίδης, o
οποίος δεν ξεχνάει, τώρα με τις εκλογές,
τις διεθνείς παρεμβάσεις του. Ίσως σε αυ-
τό βοηθάει ότι δεν βρίσκεται συνεχώς στα
πάνελ των αντιπαραθέσεων. Ο ίδιος βρέθη-
κε στο COSAC, τη Διάσκεψη των
Επιτροπών Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, και μίλησε
για την αυταρχικότητα
των Πούτιν και Ερντο-
γάν. Ο ένας χρηματοδο-
τεί ακροδεξιές οργανώ-
σεις και ο άλλος το οργα-
νωμένο έγκλημα για να υπο-
νομεύσουν την ευρωπαϊκή ενότητα
και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, όπως
έγινε ξαφνικά με το κάψιμο των αντιτύπων
του Κορανίου στη Σουηδία. Είναι σίγουρο
ότι η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, η
Σουηδέζα Ίλβα Γιόχανσον, βρήκε ενδιαφέ-
ρουσα την ομιλία Καιρίδη.

Έναν κρυφό σύμμαχο έχει απο-
κτήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
αυτός δεν είναι άλλος από τον πρό-
εδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζα-
φέρη. Ο τελευταίος, κληθείς να
σχολιάσει την πολιτική επικαιρό-
τητα σε μεγάλο κανάλι, χαρακτήρι-
σε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «τον
πιο άρτιο πολιτικό του αιώνα που

διανύουμε». Επίσης, σε ερώτηση
για το ζήτημα των υποκλοπών τόνι-
σε ότι «θέλουν να τον κοντύνουν
για να μπορούν να τον ελέγξουν. Θα
εκλεγεί ούτως ή άλλως, θα είναι
πρωθυπουργός το καλοκαίρι», εί-
πε χαρακτηριστικά, ενώ, όπως
έμαθα, είπε τα καλύτερα και για τον
Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πασόκος ο Βελόπουλος;
Σχετικά με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, έμα-

θα ότι έκανε και μια αποκάλυψη για τον Κυ-
ριάκο Βελόπουλο που θα συζητηθεί. Αποκά-
λυψε ότι το 1996 τον έφερε από το ΠΑΣΟΚ
στον ΛΑΟΣ και ότι ο συγχωρεμένος ο Μιλτιά-
δης Έβερτ τού είπε «μα αυτός είναι πασο-
κτζής». Προέβλεψε μάλιστα ότι δεν θα συ-
νεργαστεί μαζί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης
διότι είναι σοβαρός πολιτικός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Κρυφός θαυμαστής Μητσοτάκη

Τ
ο τραγικό δυστύχημα στην Ανδρα-
βίδα με τους πιλότους μας και το
τριήμερο πένθος ανέβαλε τον προ-
γραμματισμό της ΝΔ και του γραμ-

ματέα Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είχε κα-
νονίσει να περιοδεύσει στην Ηλεία. Αντιθέ-
τως, ειρήσθω εν παρόδω, είδαμε τον Αλέξη
Τσίπρα να βγαίνει το βράδυ παρέα με τις
Τσαπανίδου και Σβίγγου για να παρακολου-
θήσουν συναυλία της «δικής του» Τάνιας

Τσανακλίδου στο θέατρο Παλλάς. Εν πάση
περιπτώσει, στην Πειραιώς θα τηρήσουν το
πένθος και θα αρχίσουν ξανά από την άλλη
εβδομάδα τη δράση τους με Πολιτικές Ακα-
δημίες «γαλάζιων» στελεχών από όλη την
Ελλάδα. Την επόμενη εβδομάδα επίσης κα-
νονίζεται μια περιοδεία του πρωθυπουργού
στη Δυτική Μακεδονία, η οποία αποτελεί με-
γάλο βαρόμετρο για τη «γαλάζια» παράταξη
λόγω της δύσκολης περιοχής.  

«Γαλάζια» εκδήλωση 
για την ελληνική διπλωματία
Σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Εξωτερικών θα βρεθεί ο Παύλος Μαρινάκης
προκειμένου να διοργανωθεί μια μεγάλη εκδήλω-
ση για όσα έχει επιτύχει η ελληνική διπλωματία
επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι εκ-
δήλωση-καρμπόν, όπως αυτή που είχε γίνει με
Κυριάκο Πιερρακάκη. Η εκδήλωση προγραμματί-
ζεται να γίνει στα μέσα του Φλεβάρη και ο δραστή-
ριος γραμματέας θα έχει επαφές με όλα τα κυβερ-
νητικά στελέχη του υπουργείου. 

Τηρεί το πένθος η ΝΔ, 
σε συναυλία ο Τσίπρας

Διδάκτωρ 
ο Δήμας

Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Πατρών ανακηρύχτηκε ο
πρώην κοινοτικός επίτροπος

Σταύρος Δήμας, ο
οποίος παραβρέ-

θηκε στην εκ-
δήλωση του
πανεπιστημί-
ου, στην οποία

κόπηκε και η
πρωτοχρονιάτι-

κη πίτα. Η εκδήλωση
έγινε την Ημέρα των Γραμμάτων
προχθές, που συμπίπτει με τη
γιορτή των Τριών Ιεραρχών, ενώ
παραβρέθηκαν ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και περήφανος υιός
του κ. Σταύρου, Χρίστος Δήμας,
αλλά και ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών για θέματα Απόδημου Ελλη-
νισμού Ανδρέας Κατσανιώτης,
φίλος και θαυμαστής του Δήμα
senior. 

Μήπως ήταν
κανονισμένο;

Εδώ που τα λέμε, έγινε και
ήρωας ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο
οποίος έχει κάνει καριέρα βρί-
ζοντας τα Θεία και τους παπά-

δες. Μάλλον θα
πρέπει να ευ-

χαριστεί τον
δημοσιογρά-
φο της trash
TV... Αλλά και

ο Φίλιππος
Καμπούρης πρέ-

πει να ανάψει λαμπά-
δα στο μπόι του Τατσόπουλου,
αφού τον έκανε γνωστό και αρε-
στό και στον τελευταίο οπαδό
του Βελόπουλου... Τελικά θα πι-
στέψω ότι ήταν κανονισμένο
όλο αυτό.



Γ
ια να μην κοροϊδευόμαστε, η σωστή εί-
δηση είναι η ακόλουθη: Σε «περιορι-
σμένο αριθμό ερωτήσεων» από φίλια
Μέσα και δημοσιογράφους που διατη-

ρούν ανοικτή γραμμή με την Κουμουνδούρου
απάντησε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέ-
ξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου που παραχώρησε στο Ζάππειο.  

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και συντονί-
στρια Πόπη Τσαπανίδου ξεκίνησε τον γύρο ερω-
τήσεων, δίνοντας τον λόγο στον ανταποκριτή της
«Le Soir» και της «Liberation» στην Ελλάδα, Fa-
bien Perrier. 

Ο θαυμασμός
του κ. Perrier για
τον Αλέξη Τσί-
πρα είναι δια-
χρονικός, καθώς
ο ίδιος έχει προ-
χωρήσει και στη
συγγραφή σχετι-
κού βιβλίου, βρί-
σκοντας έμπνευ-
ση στο πρόσωπό
του, με τίτλο
«Alexis Tsipras:
Une histoire
grecque». Στο
δεύτερο σκέλος
της ερώτησής
του, μάλιστα, έδωσε πάσα στον αρχηγό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα,
ερωτώντας τον τι θα κάνει για τις επιθέσεις που
δέχονται οι ανταποκριτές ξένου Τύπου. Μην αρχί-
σω για τους υπόλοιπους που έθεσαν τις αβαντα-
δόρικες ερωτήσεις και τους εκθέσω. Είναι κρί-
μα… Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με ορι-
σμένα παρατράγουδα, καθώς υπήρξε ένταση από
ορισμένους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στον
χώρο και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ερώτηση,
με την κ. Τσαπανίδου να λέει ότι «ο χρόνος είναι
πολύ περιορισμένος και έπρεπε να γίνει μια πολύ
αυστηρή επιλογή».
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Η χθεσινή επέτειος των Ιμίων ήρθε σε μια ιδι-
αίτερη και συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή.
Μια στιγμή κατά την οποία η οικογένεια της
Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυ-
νάμεων θρηνούν για τον άδικο χαμό του συγ-
κυβερνήτη του Phantom που κατέπεσε προχ-
θές 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Κατάκολου.
Μαζί τους θρηνεί ολόκληρη η χώρα, ενώ η
αγωνία είναι στα ύψη καθώς συνεχίζονται οι
έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του
μαχητικού. Δύο Έλληνες ήρωες, ο  σμηναγός
(Ι) Ευστάθιος Τσιτλακίδης, 31 ετών, και ο υπο-
σμηναγός που εντοπίστηκε νεκρός, ο Μά-
ριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας, ο οποίος «έφυ-
γε» υπέρ Πατρίδος. Όλοι μας είμαστε και θα
είμαστε δίπλα στις οικογένειες των δύο νεα-
ρών πιλότων, οι οποίοι έκαναν το καθήκον
τους.  Η χθεσινή επέτειος της κρίσης των
Ιμίων ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, η οποία
μας δείχνει πως δεν πρέπει να ξεχνάμε αυ-
τούς που μάχονται καθημερινά για να κοιμό-
μαστε ήσυχοι. Για αυτούς που δηλώνουν το
«παρών» μέρα-νύχτα για την Ελλάδα. Η κρίση
των Ιμίων ήταν μία από τις τέσσερις της μετα-
πολιτευτικής ιστορίας της Ελλάδας στην
οποία η χώρα μας βρέθηκε πραγματικά κοντά
σε θερμό επεισόδιο και πολεμική σύρραξη με
την Τουρκία. Απειλές που φαίνεται πως είναι
πιο σύγχρονες από ποτέ, ειδικά με την ακραία
ρητορική Ερντογάν και την «πολεμική» γραμ-
μή που χαράσσει καθημερινά για τα κυβερνη-
τικά του στελέχη, τα οποία δεν σταματούν να
προκαλούν την Ελλάδα. Οψόμεθα…

H επίσκεψη-αστραπή 
του Κυριάκου

Ποιοι δημοσιογράφοι
κατεβαίνουν τελικά 
με το ΠΑΣΟΚ;

Επέτειος των Ιμίων 

Μου θύμισε συνδαιτυμόνας μου, προχθές
που είχαμε το τραγικό δυστύχημα με το ελ-
ληνικό Phantom, τη συνέντευξη που είχε
κάνει ο Αλέξης Τσίπρας λίγες μέρες μετά το
ατύχημα με το ελληνικό F-16 στη Μαδρίτη,
σε νατοϊκή άσκηση το 2015. Στη συνέντευ-
ξη έβαλε τα γέλια προσπαθώντας να πει ότι
τα δύσκολα τον βρήκαν από την αρχή της
διακυβέρνησής του. Ήταν από τις κακές
στιγμές του πρώην πρωθυπουργού. Και δεν
είναι και λίγες…

Όταν γελούσε 
ο Τσίπρας με το F-16… 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ

Μαθαίνω ότι στις αρχές της εβδομάδας ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποι-
ήσει, εντός συνόρων, μια επίσκεψη-
αστραπή με ιδιαίτερους συμβολισμούς και
νόημα. Μια επίσκεψη που σχετίζεται με τις
κινήσεις που κάνει η χώρα μας τους τελευ-
ταίους μήνες στο μέτωπο της μετατροπής
της σε κόμβο ενέργειας για ολόκληρη την
Ευρώπη. Περισσότερες λεπτομέρειες; Τα
επόμενα εικοσιτετράωρα.

Κόσμος και κοσμάκης από την πιάτσα τη δη-
μοσιογραφική θα κατέβει με τον πράσινο
ήλιο. Οι πολιτευτές με την ανακοίνωση των

ονομάτων τους προχώρησαν σε
ένα μπαράζ αναρτήσεων στα

social media, όπου μετα-
ξύ άλλων ευχαριστούσαν
και τον «Νίκο Ανδρουλά-
κη για την ευκαιρία». Στο
Κιλκίς θα δώσει τη μάχη

η Κωνσταντίνα Χαραλαμ-
πίδου, στην Άρτα ο Χρήστος

Μέγας, στην Αχαΐα η Δήμητρα
Ανάργυρου και ο Γιώργος

Καρβουνιάρης, στο Ρέ-
θυμνο ο Βασίλης Σκουν-
τής (φωτό), στην Α’ Αθη-
νών η Ράνια Αγγελίδου,

στον Βόρειο Τομέα ο Αν-
δρέας Παπαδόπουλος, στον

Δυτικό Τομέα ο Γιάννης Κανελ-
λάκης (φωτό), στη Δυτική Αττική ο Δημήτρης
Στάμου και ο Αντώνης Υψηλάντης.

Ερωτήσεις 
μόνο για φίλους…
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Αυτόν τον βουλευτή Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ, Μπουρχάν Μπαράν, τον
οποίο δήθεν θα τον έδιωχνε ο πρόεδρος Νίκος ο κραταιός, τον ξαναέβαλε
στα ψηφοδέλτια; Πω πω… Δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του ο Ανδρουλάκης
για πατριωτικά ζητήματα… 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Τάνια μου, Αλέξη μου
Στο Παλλάς, συνοδευόμενος από την

εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη
Τσαπανίδου και τη γραμματέα του κόμ-
ματος Ράνια Σβίγκου, βρέθηκε το βράδυ
της Δευτέρας ο Αλέξης Τσίπρας για να
παρακολουθήσει την παράσταση της δη-
μοφιλούς τραγουδίστριας Τάνιας Τσανα-
κλίδου. Το ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν
επέλεξε να πάει με τη σύντροφό του, αλ-
λά με δύο κομματικά στελέχη, παραπέμ-
πει σε «κομματική αποστολή» και φτάνει
για να φουντώσει τις φήμες για συμπερί-
ληψη της κ. Τσανακλίδου στα ψηφοδέλ-
τια της Κουμουνδούρου. Η θερμότατη
ανάρτηση στα social media για «την Τάνια
που τιμά το ελληνικό τραγούδι και τις
ζωές μας» από τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει
προς την ίδια κατεύθυνση.

Μόνος στην κατρακύλα του…
Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα τελεσίγραφα του Αλέξη Τσίπρα
περί εκλογών… Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε δριμεία κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
λέγοντας «ως γνήσιος εκφραστής του τραμπισμού αλά γκρέκα, προχωράει σε κινήσεις αμφισβήτη-
σης και βαριάς υποβάθμισης των θεσμικών πυλώνων της Ελληνικής Δημοκρατίας». «Το βατερλό
που υπέστη ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας τον εξέτρεψε ολοκληρωτικά και
αποκάλυψε τις πραγματικές του επιδιώξεις. Αυτό που θεσμικά απέτυχε να κάνει την Παρασκευή,
το επιχειρεί σήμερα εκβιαστικά», είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Είναι, και θα παραμείνει,
απελπιστικά μόνος στην κατρακύλα του». Ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε «επικίνδυνο» τον κ. Τσίπρα
και τόνισε ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί τους θεσμικούς πυλώνες της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας: τη λαϊκή κυριαρχία, τον Κοινοβουλευτισμό και τη συνταγματική τάξη. 

Την επόμενη
εβδομάδα, μα-
θαίνω, ο Κυ-
ριάκος Μητσο-
τάκης θα βρε-
θεί και θα μι-
λήσει στην εκ-
δήλωση που θα πραγματοποιηθεί
στο Μέγαρο Μουσικής, την οποία
διοργανώνει η κοινοβουλευτική
συνέλευση του ΝΑΤΟ με θέμα «70
χρόνια της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ».
Ομιλητές θα είναι, εκτός από τον
Σπήλιο Λιβανό, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Κώ-
στας Τασούλας. Καθόλου τυχαία
η παρουσία του Μητσοτάκη
εκεί… Και για εθνικούς και για
πολιτικούς λόγους… 

ΑΞΙΖΕΙ... Ιαπωνική κουζίνα 
Ελπίζω ο πρωθυπουργός και η ελλη-

νική επιχειρηματική αποστολή να τα
πήγαν καλά με τις επενδύσεις και τις
συμφωνίες στην Ιαπωνία, διότι από φα-
γητό δεν είμαι σίγουρος ότι έφυγαν
χορτασμένοι… Είχε, λέει, θαλασσινά
χέλια με σάλτσα από κρέμα γάλακτος
και γαρνιτούρα από λαχανικά, ψητά χτέ-
νια με φρέσκους αχινούς, μεγάλη αχη-
βάδα ψημένη στον φούρνο μέσα στο κέ-
λυφός της, αχνιστά σαλιγκάρια της θά-
λασσας και ρίζες μπαμπού… Είναι δυ-
νατόν να χορτάσει Έλληνας με αχηβά-
δα; Δεν λέω, ωραίο το gourmet, αλλά να
χορταίνεις κιόλας. 

Ετοιμάζουν 
έκπληξη  
στη νέα γενιά 
Εστιασμένη και στη νέα γενιά θα είναι
η προεκλογική καμπάνια που θα ξεκι-
νήσει να… τρέχει το επόμενο διάστη-
μα η οδός Πειραιώς. Οι νέες και οι νέοι
βρίσκονται στα… γαλάζια ραντάρ
όσον αφορά την προσέλκυσή τους, με
τις εκτιμήσεις παραγόντων, πάντως,
να αφήνουν να εννοηθεί ότι η Νέα Δη-
μοκρατία μπορεί να κάνει την έκπληξη
στις εκλογές σχετικά με το συγκεκρι-
μένο κοινό. Ιδιαίτερα, όπως μου έλε-
γαν, στις ηλικίες από 17 μέχρι και 24,
που είναι μια κρίσιμη ομάδα για τον
στόχο της αυτοδυναμίας. 

Πυρά «Documento»
στον ΣΥΡΙΖΑ

Κ
ρίση φαίνεται πως έχει
ξεσπάσει στη σχέση
ΣΥΡΙΖΑ - «Documen-

to». Η -φιλική με τον ΣΥΡΙΖΑ-
εφημερίδα ασκεί, από το χθες
το πρωί, κριτική σε μια σειρά
από επιλογές του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Πρώτος ο εκδότης της
εφημερίδας, κ. Βαξεβάνης,
έβαλε κατά των «ιερών γελά-
δων» του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ανα-
φερόμενος στο ζήτημα της
ΕΛΑΣ είπε: «Φαντάζομαι ότι
δεν ήταν κόπος να ρωτήσει
ένας βουλευτής “κύριε
υπουργέ, υπάρχει μια κατά-
θεση ταξίαρχου της Αστυνο-
μίας ο οποίος σας κατηγορεί
για συγκάλυψη υπόθεσης που
αφορά την οικογένειά σας. 

Και επειδή ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ δεν είναι μια κάποια γραμματέας Καλογρί-
τσα αλλά αξιωματικός που υπηρέτησε σε καίρια θέση της Άμεσης Δράσης, μπο-
ρείτε σας παρακαλούμε να μας εξηγήσετε τι έχει γίνει;”». Συμπλήρωσε, δε, ότι
«μεγάλη κατάρα με τις ιερές γελάδες αυτού του κόμματος, όποτε οι καταστάσεις
είναι ξεκάθαρες και αναζητούν πολιτικές τοποθετήσεις ευθύνης, να επιδίδονται
σε μετρήσεις με ζυγαριά ακριβείας. Πότε της αριστεροσύνης, πότε της ανα-
γκαίας ευπρέπειας και εσχάτως του μπάφου. Μπαφιάσαμε».  

Λανθασμένο χειρισμό αποδίδει, όμως, στον ΣΥΡΙΖΑ και ο δημοσιογράφος του
«Documento» Αντώνης Ρηγόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του λέει: «Η επιλο-
γή του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συνέντευξη Τύπου να δώσει ερωτήσεις μόνο σε τη-
λεοπτικά κανάλια, και καμία σε εφημερίδες και site, εκτός από εξόχως προβλη-
ματική για το πώς αντιμετωπίζεται ο Τύπος, είναι και βαθιά προσβλητική. Δημο-
σιογραφία δεν σημαίνει μόνο τηλεόραση… Μεγάλο (και αχρείαστο) λάθος». Δεν
σχολιάζω τίποτα, απλώς απολαμβάνω… 



ΡOLITICAL ΑΜΥΝΑ10
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

O
Μάριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας,
ετών 29, έπεσε υπέρ πατρίδος.
O συγκυβερνήτης του F4 Phan-
tom έκανε το πρωί της Δευτέ-

ρας την τελευταία του πτήση πριν πει αντίο,
8 ναυτικά μίλια δυτικά του Κατάκολου. Μια
τραγωδία που βύθισε στο πένθος μαζί με
την οικογένειά του και όλη την Ελλάδα.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, της οποίας οι
γείτονες επιβουλεύονται την εδαφική ακε-
ραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία, οι
Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή
εγρήγορση και ετοιμότητα, έτσι ώστε να
αποκρούσουν κάθε τέτοια επιβουλή. Σε και-
ρό ειρήνης, λοιπόν, η χώρα μας θρηνεί
ήρωες σε ασκήσεις πτήσεων. Ένας τέτοιος
ήρωας ήταν ο υποσμηναγός Μάριος-Μιχαήλ
Τουρούτσικας. Αεροπορικοί κύκλοι αναφέ-
ρουν ότι ήταν έμπειρος χειριστής, αφοσιω-
μένος στην αποστολή του -όπως όλοι οι Έλ-
ληνες ιπτάμενοι- που είναι η υπεράσπιση
της πατρίδας. Το ίδιο ανέφερε συντετριμμέ-
νος και ο πατέρας του υποσμηναγού Του-
ρούτσικα. «Ο γιος μου μού έλεγε ότι όταν
κλείνω την καλύπτρα δεν υφίσταται έξω κό-
σμος. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, πατέρα,
και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πάθω».

«Χτενίζουν» τον βυθό
Οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης για

τον εντοπισμό του κυβερνήτη σμηναγού
Στάθη Τσιτλακίδη μετά τη συντριβή του F-4
Phantom II περίπου 25 νμ νότια της στρατιω-

τικής αεροπορικής βάσης της Ανδραβίδας
συνεχίζονται ασταμάτητα, χωρίς δυστυχώς
έως τώρα να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα.
Εκτός από τα εναέρια και τα πλωτά μέσα επι-
χειρεί στο σημείο υποβρύχιο drone με 5 δύ-
τες, από την Κινητή Ομάδα Συντήρησης Υπο-
βρυχίων και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων και
την 31 Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας και
Διάσωσης, που κινείται αυτόνομα και μπο-
ρεί να φτάσει σε βάθος ως 100μ.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το σημείο που

κατέπεσε το μαχητικό αεροσκάφος είναι
ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς υπάρχει τάφρος
βάθους 1.000μ, ενώ σε κάποια σημεία
υπάρχουν χαράδρες, οι οποίες μπορεί να
φτάσουν ακόμα και τα 1.300μ βάθος, δυ-
σκολεύοντας ακόμα περισσότερο τη διεξα-
γωγή των ερευνών.

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να φτάσει
στο σημείο της πτώσης και το ωκεανογρα-
φικό του Πολεμικού Ναυτικού «Ναυτίλος»,
που διαθέτει πληθώρα συστημάτων, μετα-

ξύ άλλων ειδικά συστήματα τα οποία μέσω
των ήχων που λαμβάνουν από τη θάλασσα
μπορούν να εντοπίσουν μέταλλα.

Αεροπορικές πηγές ανέφεραν πως οι
δύο ιπτάμενοι δεν πρόλαβαν να ενεργοποι-
ήσουν το κάθισμα εκτίναξης και να εγκατα-
λείψουν το αεροσκάφος. Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι το πρώτο μαχητικό του σχη-
ματισμού είδε να γίνεται έκρηξη κατά την
πτώση του δεύτερου αεροσκάφους στη
θάλασσα. «Είχαμε πάντα οπτική επαφή. Τα
αεροπλάνα ήταν κοντά. Τα είδα όλα. Μια
ξαφνική λάμψη. Ακολούθησε έκρηξη», εί-
ναι η πρώτη μαρτυρία από το πλήρωμα του
πρώτου μαχητικού αεροσκάφους αμέσως
μετά την προσγείωσή του στην αεροπορική
βάση της Ανδραβίδας.

Συνεχίζονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης 
για τον εντοπισμό του κυβερνήτη σμηναγού Στάθη Τσιτλακίδη 

μετά τη συντριβή του F-4 Phantom II

Ήρωες ιπτάμενοι εν καιρώ ειρήνης…

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας από την επιτροπή
που συστάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας είναι ήδη σε
εξέλιξη, με τους ειδικούς να αφήνουν προς το παρόν όλα τα
σενάρια ανοιχτά, αφού κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαι-
ότητα τι ακριβώς συνέβη προτού το μαχητικό αεροσκάφος
συντριβεί.

Ήταν μηχανική βλάβη; Ήταν ένας λάθος χειρισμός κατά
τη διάρκεια μιας τόσο απαιτητικής και ριψοκίνδυνης άσκη-
σης, σε χαμηλό ύψος, μόλις 100μ από την επιφάνεια της
θάλασσας, με σκληρούς ελιγμούς και μεγάλες ταχύτητες;
Πηγές από το αεροπορικό επιτελείο αναφέρουν ότι φως
στα αίτια του δυστυχήματος θα ρίξουν κομμάτια του αερο-
σκάφους, τυχόν ευρήματα από τα συντρίμμια που αναζη-

τούνται, όπως οι ενδείκτες των οργάνων του πιλοτηρίου και
οι κινητήρες, που εφόσον βρεθούν οι εμπειρογνώμονες θα
μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για το αν λει-
τουργούσαν (οι κινητήρες) τα ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν
το αεροσκάφος «καρφωθεί» στη θάλασσα.

Ο αντιπτέραρχος εα Γιώργος Γερούλης, που στο παρελ-
θόν ως ιπτάμενος εν ενεργεία είχε απαιτηθεί να ενεργο-
ποιήσει το αυτόματο σύστημα εκτίναξης, μας εξηγεί ότι «η
διάρκεια αντιμετώπισης του ενδεχόμενου μηχανικού προ-
βλήματος ή κάποιου άλλου γεγονότος ήταν ελάχιστη έως
μηδενική με δεδομένο ότι το ύψος της πτήσης ήταν 100 μέ-
τρα και η ταχύτητα που πετά το αεροπλάνο σε αυτή τη φάση
είναι περίπου 220 μέτρα το δευτερόλεπτο. Όταν λοιπόν

χρειάζεσαι λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο για να μπεις
στη θάλασσα από εκεί, σε αυτό τον χρόνο δεν μπορείς να
ανταποκριθείς».

O αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
μαζί με τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπου-
ρολιά επισκέφθηκαν την οικογένεια του 29χρονου υπο-
σμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα στην Τρίπολη, για
να εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια. Όπως είπε ο
πατέρας του εκλιπόντος υποσμηναγού, αμέσως μετά την
επίσκεψη της στρατιωτικής ηγεσίας, σε δημοσιογράφους:
«Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μού είπε “οτιδήποτε χρειαστείτε σαν
οικογένεια, οποιαδήποτε βοήθεια, είμαστε πρόθυμοι να
σας το δώσουμε. Να μην έχετε κανέναν ενδοιασμό”».

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη
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Την ώρα που οι τουρκικές εκλογές πλησιάζουν, ο συ-
νασπισμός της αντιπολίτευσης που έχει σχηματίσει κοινό
μέτωπο κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει ανακοι-
νώσει ακόμη τον κοινό υποψήφιο, ο οποίος αναμένεται
να αντιμετωπίσει τον Τούρκο ηγέτη στη «μητέρα των
μαχών» στη γείτονα. Η αντιπολίτευση, παρά τη μη
επιλογή του εκπροσώπου της στις εκλογές, δημο-
σίευσε το κείμενο «Συμφωνίας και Κοινής Πολι-
τικής», στο οποίο οι εκπρόσωποί της συμπεριέ-
λαβαν τις κοινές θέσεις τους. 

Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε θέματα
όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η
ασφάλεια και η μετανάστευση. Ειδι-
κότερα, σχετικά με τα ελληνοτουρ-
κικά θέματα τονίζεται πως πρόκει-
ται να επιλυθούν προβλήματα των
δύο χωρών «με διπλωματία, διά-

λογο και διαπραγματεύσεις προσανατολισμένες στο
αποτέλεσμα, με βάση το διεθνές δίκαιο και την ευθυδι-
κία, χωρίς να διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα της
Τουρκίας». Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε στο κείμενό

της το Αιγαίο ως έναν χώρο «ειρήνης, συνεργασίας και
καλής γειτονίας», ξεκαθαρίζοντας ακόμη πως
πρόκειται να εργαστεί για «την επίτευξη αυτού
του στόχου και δεν θα επιτρέψουμε καμία εξέλι-
ξη που μπορεί να βλάψει τα πεδία κυριαρχίας

μας στο Αιγαίο Πέλαγος».
Το κείμενο συνεχίζεται με αναφορές στην

Ανατολική Μεσόγειο, για την οποία οι
έξι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης
αναφέρουν πως «θα αποτρέψουμε
την απομόνωση της Τουρκίας και θα
δώσουμε προτεραιότητα στην επί-
τευξη αποτελεσμάτων μέσω πολ-

λαπλών διαπραγματευτικών διαδικασιών για την οριοθέ-
τηση των θαλάσσιων ζωνών και τη δίκαιη κατανομή των
πόρων υδρογονανθράκων». Στην αναφορά τους στην Κύ-
προ επισήμαναν πως πρόκειται για εθνική υπόθεση, για
την οποία πρέπει να βρεθεί δίκαιη και μόνιμη λύση. «Θα
επιδιώξουμε ως στόχους την προστασία των κεκτημένων
δικαιωμάτων της “ΤΔΒΚ” και των “Τουρκοκυπρίων” και τη
διασφάλιση της κυρίαρχης πολιτικής ισότητας των δύο
κοινοτήτων», υπογραμμίστηκε.

Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης
δεσμεύονται για την αποκατάσταση των σχέσεων με τους
γείτονές τους και τις χώρες άμεσης γειτνίασης «σε ορθο-
λογική βάση και λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά μας συμ-
φέροντα», ενώ τονίζουν πως «στόχος μας είναι η πλήρης
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εργαστούμε για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ένταξης στο πλαί-
σιο του διαλόγου, της δικαιοσύνης και της ισότητας». 

Οι θέσεις του συνασπισμού των «6» απέναντι στον Ερντογάν

Γ
ια προετοιμασία… πολέμου από
την πλευρά της Ελλάδας κάνουν
λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία
άρχισαν χθες να στοχοποιούν

ξεκάθαρα και προσωπικά τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον αρχη-

γό του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας Κωνσταν-
τίνο Φλώρο (φωτό). 

Το κλίμα φαίνεται πως
καλλιεργείται πιο καθαρά
από ποτέ. Είναι ενδεικτικά
τα όσα μετέδωσε το φιλο-
κυβερνητικό δίκτυο Haber
Global, σε σχετικό ρεπορ-

τάζ του οποίου δημοσιογράφος του κεν-
τρικού δελτίου ειδήσεων εξαπέλυσε πυ-
ρά κατά του Α/ΓΕΕΘΑ κατηγορώντας τον
για «προβοκατόρικες» δηλώσεις και
«πολεμικές απειλές» εναντίον της Τουρ-
κίας: «Στα ύψη είναι η ένταση στη γραμ-
μή Άγκυρας - Αθήνας. Θα δούμε τις δη-
λώσεις του Έλληνα αρχηγού Ενόπλων
Δυνάμεων, καθώς η ένταση δεν φαίνεται
πως θα μειωθεί. Ο Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος έστειλε προβοκατόρικα μηνύματα
προς την Τουρκία, ουσιαστικά εξέφρασε
πολεμικές απειλές. Δήλωσε πως είναι
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε
εξωτερική επέμβαση και τόνισε πως
“στους αιθέρες, στις θάλασσες και στη
στεριά η υπεροχή είναι δική μας”».

Βολές κατά Μητσοτάκη
Παράλληλα, έφτασε στο σημείο να εξαπο-

λύσει βολές και κατά του πρωθυπουργού, τον
οποίο κατηγόρησε πως είναι ξεκάθαρα αντί-
θετος στην προμήθεια F-16 από την Τουρκία,
υπενθυμίζοντας και την ομιλία του στο αμερι-
κανικό Κογκρέσο τον περασμένο ΜάΙο. Επι-
πλέον, άφησε ξεκάθαρες αιχμές για την αγο-

ρά Rafale και φρεγατών από τη Γαλλία, τονί-
ζοντας πως η Ελλάδα ετοιμάζεται για πόλεμο
κατά της Τουρκίας. Τα παραπάνω έγιναν αντι-
στρέφοντας την πραγματικότητα, η οποία δεί-
χνει πως η Τουρκία καλλιεργεί καθημερινά
πολεμικό κλίμα κατά της χώρας μας.

«Η Ελλάδα που έχει μπει σε κούρσα
εξοπλισμών εναντίον της Τουρκίας έχει
στρέψει το βλέμμα της στο Κογκρέσο.

Διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλει
την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Η Ελ-
λάδα εξοπλίζεται σε επίπεδα που δεί-
χνει να ετοιμάζεται για πόλεμο. Και
τώρα από τις ΗΠΑ διεκδικεί τα μα-
χητικά F-35, ενώ από τη Γαλλία
έχει αγοράσει μαχητικά Rafale
και φρεγάτες», αναφέρει το ρε-
πορτάζ του Haber Global.

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Τουρκικά ΜΜΕ κατηγορούν την Ελλάδα 
ότι ετοιμάζεται για σύρραξη, στοχοποιώντας 

τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον πρωθυπουργό

«Χαμπέρια» πολέμου!
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Η
ξεκάθαρη αναφορά του υπουργού Εξωτερικών
του Ισραήλ, ότι στηρίζει την κυριαρχία και τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ικανο-
ποίησε πλήρως την Αθήνα, καθώς έρχεται σε

μια συγκυρία που ο Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να αποκατα-
στήσει πλήρως τις διμερείς του σχέσεις με το Τελ Αβίβ. Ο
πρόεδρος μάλιστα του Ισραήλ είναι τακτικός συνομιλήτης
με τον Τούρκο πρόεδρο σε μηνιαία βάση.

Γεωστρατηγική συνεργασία
Ο Νίκος Δένδιας ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος υπουργός

Εξωτερικών που είχε συνάντηση με τον νέο υπουργό του Ισ-
ραήλ, κάτι που, όπως είπε ο Έλι Κοέν, δεν είναι απλή σύμ-
πτωση αλλά επιλογή που αναδεικνύει τη γεωστρατηγική συ-
νεργασία των δύο χωρών. «Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν
σφυρηλατήσει μια ανθεκτική εταιρική σχέση σε στρατηγικό
επίπεδο, που βασίζεται στα κοινά συμφέροντα και τις συγ-
κλίνουσες οπτικές σε πολλές προκλήσεις, καθώς και στον

κοινό σεβασμό σε μια
διεθνή τάξη που στη-
ρίζεται στους διε-
θνείς κανόνες και σε
ένα κοινό όραμα για
τη γειτονιά τους», τό-

νισε ο Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Ισραηλινό
ομόλογό του από την Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, διεμήνυσε ότι ο
αναθεωρητισμός και οι παραβιάσεις των αρχών του διε-
θνούς δικαίου δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, προσθέ-
τοντας πως η διεθνής κοινότητα στέλνει και πρέπει να στεί-
λει το πιο ισχυρό μήνυμα καταδίκης τους.

Κατά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον
υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ για τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, «η οποία
συστηματικά παραβιάζει το έδαφός μας, τον εναέριο
χώρο, χρησιμοποιεί υβριδικές τακτικές, κλιμακώνει τις
εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών απειλών ει-
σβολής ή εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου στην Αθή-

να». «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απειλή για τη διεθνή τά-
ξη που βασίζεται στους κανόνες», υπογράμμισε και επισή-
μανε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του
δικαίου της θάλασσας. 

Έχει σημασία ότι Ελλάδα και Ισραήλ συνεργάζονται
ήδη σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, η άμυνα, οι
επενδύσεις, η καιτονομία, ο τουρισμός, η εφοδιαστική
αλυσίδα, η διαχείριση κρίσεων, το περιβάλλον, οι νεο-
φυείς επιχειρήσεις. Ακόμη και η ηλεκτρική διασύνδεση
Ασίας - Ευρώπης με καλώδιο που θα συνδέει το Ισραήλ,
την Κύπρο και την Ελλάδα -πάνω στη γραμμή του Ea-
stMed- αποδεικνύει ότι η Ελλάδα γίνεται ένας αξιόπι-
στος ενεργειακός κόμβος. Αποτυπώνοντας μάλιστα τα
περιθώρια ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, είπε ότι ο
ουρανός είναι το όριο. 

Τριμερή με τα ΗΑΕ
Εκτός από την τριμερή σύνοδο των υπουργών Εξωτερι-

κών που θα πραγματοποιηθεί, η κυβέρνηση προσανατολί-
ζεται επίσης να υπάρξει σύνοδος των υπουργών Εξωτερι-
κών αυτήν τη φορά με το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών συνεχάρη το Ισραήλ για τη συμφωνία
οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με τον Λίβανο, κάνο-
ντας λόγο για εξαιρετικά νέα για την περιοχή. Εξίσου χαι-
ρέτισε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Σε ό,τι αφορά το Παλαι-
στινιακό, είπε πως μια δίκαιη λύση είναι προς το συμφέρον
των δύο πλευρών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της πρό-
σφατης «φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης» στο Ισραήλ,
ενώ ταυτόχρονα καταδίκασε κάθε ενέργεια αντισημιτι-
σμού. Προτού αναχωρήσει, ο Νίκος Δένδιας προσκάλε-
σε τον Έλι Κοέν να επισκεφτεί την Ελλάδα και ιδίως την
Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα του. 

Ρητή αναφορά υποστήριξης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας 

έναντι της τουρκικής προκλητικότητας -
Ικανοποίηση από την επίσκεψη Δένδια

Σταθερά στο πλευρό
της Ελλάδας το Ισραήλ

Αποστολή 
στην Ιερουσαλήμ:
Αλεξία Τασούλη
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Ε
ίναι προς προβληματισμό τα
αποτελέσματα μελέτης, σύμ-
φωνα με την οποία στην Ελλάδα

το 40% των ανθρώπων, δηλαδή 4 στους
10 Έλληνες, πιστεύει στα μάγια και στη
μαγεία και στο μάτιασμα, σε δεισιδαι-
μονίες δηλαδή, εξού και οι χάντρες στο
κορμί!

Η μελέτη, που διενεργήθηκε από το
Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
της Ουάσιγκτον και δημοσιεύτηκε στο
επιστημονικό περιοδικό 
«PLoS One», συμπεριλαμβά-
νει στοιχεία από πολλές χώρες
παγκοσμίως.

Ενδεχομένως να είναι πιο
πολλοί ( ! )  στην Ελλάδα απ’
όσους καταγράφηκαν αυτοί
που πιστεύουν σε μαγικές
«συνταγές» ζωής, καθώς κά-
ποιοι ίσως να απέφυγαν να
το δηλώσουν για διάφορους
λόγους.

Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα
θεωρείται το υψηλότερο ποσοστό το
40% των Ελλήνων που ανέφεραν πίστη
στα μάγια και στη μαγεία (το ίδιο ποσο-
στό περίπου έχει και η Τουρκία), ενώ
στη Σουηδία μόνο το 9% απάντησε θετι-
κά, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα δεν εί-
ναι, αφού στην Τυνησία, για παράδειγ-
μα, ανέρχεται στο 90%.

Ωστόσο, σε διεθνή επίπεδο ένα δισε-
κατομμύριο άτομα (!) αναγνωρίζουν
μαγικές πρακτικές, με την άποψη αυτή
να συναντάται, με μικρή όμως διαφο-
ρά, περισσότερο σε αμόρφωτα και οι-
κονομικά υποβαθμισμένα στρώματα
σε σχέση με τους μορφωμένους και
τους ευκατάστατους, όπου και εκεί δεν
είναι μικρά τα ποσοστά!

Βασικά συμπεράσματα της μελέτης
είναι ότι η μαγεία απαντά σε όλα τα κοι-
νωνικοδημογραφικά επίπεδα και η
έκτασή της ή και αντίθετα η περιορι-

σμένη απήχησή της έχει σχέση με πο-
λιτισμικά, θεσμικά, ψυχολογικά, θρη-
σκευτικά και άλλα κριτήρια.

Αν και πάντοτε, από τα πανάρχαια
χρόνια, τα μάγια και η μαγεία ήταν
κομμάτι στις δοξασίες λαών, αυτό τε-
λικά που μπορεί να καταλάβει κανείς
είναι ότι ειδικά στις μέρες μας, όπου
υποτίθεται πως τα κάθε μορφής επι-
στημονικά και τεχνολογικά επιτεύγ-
ματα μας έχουν «εκτινάξει» στα ύψη

της προόδου, ο σύγχρονος
άνθρωπος νιώθει «ξεκρέ-
μαστος», απογοητευμένος,
απροσανατόλιστος -ας μη
συζητήσουμε εδώ τα αίτια
αυτής της κατάστασης, εί-
ναι πολλά και ποικίλα- και
αναζητά οπουδήποτε, αδιά-
κριτα, σανίδα ψυχικής λύ-
τρωσης.

Μη ξέροντας τι να κάνει
και προς τα πού να στραφεί,
αποτινάσσει και ποδοπατά
παραδοσιακές αξίες. Και

βλέπουμε ότι το κοινωνικό οικοδόμη-
μα που έχει στηθεί με άτακτη συναρ-
μολόγηση ηθικών κανόνων σείεται συ-
θέμελα, καθώς έχει μετατραπεί σε μια
απέραντη φυλακή!

Οι δεισιδαιμονίες ευδοκιμούν και
αποκτούν κυριαρχική επιρροή και
εγκατάσταση στη ζωή, όταν οι άν-
θρωποι αντιμετωπίζονται όχι ως πρό-
σωπα, όχι ως ζωντανές παρουσίες
που μπορούν να μεταμορφωθούν και
να μεταμορφώσουν, αλλά ως ατομικι-
στικά κατασκευάσματα με διασπα-
σμένη ακεραιότητα, μέσα σε δυαλι-
στικά και διαλυτικά σχήματα, που εκ
των πραγμάτων τούς ωθούν στα όρια
της σχιζοφρένειας.

Όταν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι να
βλέπουν τα μάγια και τη μαγεία σαν
φυσική και λογική κατάσταση, σημαί-

νει ότι δεν αυτοπροσδιορίζονται με
τον τρόπο που τους αξίζει και δεν το-
ποθετούν τον εαυτό τους στη θέση
που ανήκει.

Τα μαγικά φαινόμενα, που δημιουρ-
γούν πρόσκαιρες ψευδαισθήσεις,
αφύσικες υποσχέσεις και ελπίδες χω-
ρίς αντίκρισμα και εκπλήρωση, παρα-
βιάζουν, απ’ όπου και αν προέρχονται,
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και κα-
ταργούν μια βασική λειτουργία του:
την εσωτερική ελευθερία.

Η πορεία του ανθρώπου προς την
ευτυχία, προς ό,τι είναι δικαίωμα και
επιδίωξή του, έχει αναγκαία προϋπό-
θεση, κόντρα στις προλήψεις που είναι
ασφυκτικά δεσμευτικές, την εσωτερι-
κή ελευθερία. Μέσα από το ισόρροπο
ζύγισμα ιδεών και πεποιθήσεων, μέσα
από συλλογισμένο και όχι ασυλλόγιστο
συλλογισμό, ο άνθρωπος καλείται να
χαράξει δρόμο ευθύνης.

Το ζούμε στην εποχή μας: Όπου και
όταν παρατηρείται αναστολή ή κατα-
πάτηση της εσωτερικής ελευθερίας,
της ελευθερίας της καρδιάς, πολύ
γρήγορα διαπιστώνεται κατάπτωση
του ανθρώπου. Το ήθος και όχι η ηθι-
κή, η απαλλαγή από σκοτισμένες, βί-
αιες και παράλογες κρίσεις και επιλο-
γές, θα μας προφυλάξουν από το να γί-
νουμε «τροφή όρνεων».

Και το πράγμα είναι δύσκολο γιατί
δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή διάθε-
σης αλλά αλλαγή νοοτροπίας και ταυ-
τόχρονα αντίληψη του τι κρύβεται πίσω
από τα φαινόμενα. Μόνο έτσι στην ολι-
γόστιγμη τούτη ζωή μας θα αποτινά-
ξουμε τον τρόμο και τον πόνο από μέσα
μας και θα νικήσουμε τους πειρα-
σμούς μας που μας οδηγούν πολλές
φορές σε ακραίες καταστάσεις και
στον μηδενισμό που φυτρώνει σαν
σπόρος μέσα μας και κλαδώνεται σε
όλη την ύπαρξή μας.

Σ
τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
θα κληθούμε να ψηφίσουμε τη νέα δημο-
τική αρχή ανάμεσα σε αρκετούς, όπως

φαίνεται, υποψήφιους δημοτικούς συνδυα-
σμούς. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ψηφίζου-
με μια νέα δημοτική αρχή με επικεφαλής δή-
μαρχο για μια πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον
νέο αυτοδιοικητικό νόμο.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που θα κλη-
θούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι αιρετοί είναι πολ-
λά και υπαρκτά. Από την καθαριότητα και τα
σκουπίδια μέχρι τη βιωσιμότητα των επιχειρήσε-
ων και οργανισμών του δήμου, την κοινωνική πο-
λιτική, τη χρηματοδότηση του δήμου, τα έργα
υποδομής και πολλά άλλα.

Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις με σχέ-
διο, πρόγραμμα και χειρο-
πιαστά αποτελέσματα.
Αποτελέσματα που τα
χρωστάμε στους νέους και
τις νέες, στους ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας, καθώς
και σε όλους τους συμπο-
λίτες μας. Και τα διλήμμα-
τα είναι αρκετά.

Στις επόμενες δημοτι-
κές εκλογές θα ψηφίσου-
με για δήμαρχο και δημο-
τική αρχή με βάση την
κομματική ιδεολογία, τις
πελατειακές σχέσεις, τις

έωλες υποσχέσεις που θα δοθούν ή θα επιλέξου-
με δήμαρχο και ομάδα δημοτικών συμβούλων
που θα καθορίσουν τη στρατηγική του δήμου με
στόχο την ανασυγκρότηση και την ανάληψη δρά-
σεων και πρωτοβουλιών, αναβαθμίζοντας το κύ-
ρος του θεσμού και τη βελτίωση του επιπέδου
ζωής των πολιτών;

Θα επιλέξουμε για δήμαρχο έναν επαγγελματία
πολιτικό, έναν «περαστικό» που έκανε επάγγελμα
τις προσωπικές του φιλοδοξίες, κάποιον που θα
χρησιμοποιήσει τη θέση ως εφαλτήριο πολιτικής
του ανέλιξης ή ακόμη καρεκλοθήρες που συνερ-
γάζονται για να ντιλάρουν;

Η συνέπεια, η ευθύνη και η αίσθηση καθήκον-
τος είναι από τα πιο σημαντικά προσόντα που θα
πρέπει να έχει ένας σύγχρονος δήμαρχος, κομ-
ματικά ακηδεμόνευτος και γνώστης ευρωπαϊκών
πρακτικών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών.

Δεν θα πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι οι δήμοι εί-
ναι σαν τα αμορτισέρ, απορροφούν τους κραδα-
σμούς της κοινωνίας, ενώ δήμαρχος και δημοτική
αρχή επιβάλλεται να είναι πάντα δίπλα στον πολίτη.

Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ο δήμος
είναι το «δεύτερο» σπίτι του δημότη!

Ο δήμος είναι 
το «δεύτερο» 
σπίτι του δημότη!

του
Ελευθέριου
Σιαπλαούρα

Πολιτικός 
Μηχανικός, 
MSc, MBA

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου

Πολλοί πιστεύουν στα μάγια, 
στη μαγεία και στο μάτιασμα!
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«Μ
ωραίνει δούλον του ο Θεός ον
ήθελε απολέσαι». Το ερώτη-
μα που προκύπτει είναι ποιον

από τους δύο δούλους του ο Θεός θα απο-
λέσει. Ο μεν κ. Ράμμος, ως πρόεδρος της
ΑΔΑΕ, κόπτεται τώρα δέκα μέρες να ενη-
μερώσει στη Βουλή την Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας, χωρίς να μπορέσει να πεί-
σει για κάτι τέτοιο. Η αρμοδιότητά του αυτή
φαίνεται ότι γίνεται κατόπιν προσκλήσεώς
του από τη Βουλή και όχι αυτοπροσκαλού-
μενος. Η σπουδή του κ. Ράμμου να ενημε-
ρώσει την ελληνική κοινωνία, μέσω Βου-
λής, εξελίχθηκε με την ενημέρωση του
προέδρου της Βουλής, των αρχηγών των
πολιτικών κομμάτων της Βουλής και του
υπουργού Δικαιοσύνης με επιστολή του,
γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι
ο αρχηγός της μείζονος αντιπολί-
τευσης κ. Τσίπρας αυτό ακριβώς
επιδίωκε και για λόγους δικούς
του, ήθελε να τον ικανοποιήσει.

Ο κ. Ράμμος έκανε χρήση της
παραγράφου 6 του άρθρου 8 του
Ν.5002/2022, όπου αναγράφεται
ότι «ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενη-
μερώνει για θέματα άρσης απορ-
ρήτου επικοινωνιών τον πρόεδρο
της Βουλής, τους αρχηγούς των
κομμάτων που εκπροσωπούνται
στη Βουλή και τον υπουργό Δι-
καιοσύνης». Το καίριο και καθο-
ριστικό ερώτημα που προκύπτει από αυτό
το δικαίωμα του προέδρου της ΑΔΑΕ είναι
αν μια τέτοια ενημέρωση γίνεται με βάση
και προϋπόθεση το απόρρητο της ενημέ-
ρωσης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όπως
προκύπτει από τη συνολική έννοια του άρ-
θρου αυτού, η ενημέρωση αυτή γίνεται με
βάση το απόρρητο. Τουτέστιν κάθε ενημε-
ρωνόμενος δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να
δημοσιοποιήσει τα της ενημερωτικής επι-
στολής, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας στη Βου-
λή και μάλιστα ανακοινώνοντας την πρόθε-
σή του αυτή την προηγούμενη μέρα.

Με τις φτωχές μου νομικές γνώσεις,
τούτο προκύπτει από την αλληλουχία των
εννοιών των υπολοίπων παραγράφων του
άρθρου αυτού, για να μην αναφέρω το σκε-
πτικό ολοκλήρου του Νόμου 502/2022, ο
οποίος σε όλες τις επιμέρους περιγραφές
αλλά και την όλη του την ύπαρξη αυτήν καθ’
εαυτή, αναφέρεται για απόρρητες διαδικα-
σίες και πληροφορίες.

Το επίμαχο άρθρο 8 του νόμου αυτού,
από τον τίτλο του περιεχομένου του, «Άρση
του απορρήτου», διαπραγματεύεται τη δια-
δικασία του απορρήτου. Στην παράγραφο 1,
αναφέρεται ότι απόσπασμα της διάταξης
παραδίδεται με ηλεκτρονικό «κρυπτογρα-
φημένο» μήνυμα, που καλύπτει τις προ-
ϋποθέσεις ασφαλείας του «απορρήτου».

Στην πιο κάτω παράγραφο 2, αναφέρεται
ότι ολόκληρο το κείμενο των διατάξεων
που επιβάλλουν την άρση του απορρήτου

παραδίδεται στην ΑΔΑΕ με κρυ-
πτογραφημένο μήνυμα, το οποίο
αποθηκεύεται από ειδικά εξου-
σιοδοτημένο προσωπικό της
ΑΔΑΕ, στο οποίο έχουν δικαίωμα
πρόσβασης μόνο ο πρόεδρος της
ΑΔΑΕ και δύο ακόμη μέλη που
ορίζονται από την ολομέλεια της
ΑΔΑΕ. Και συνεχίζει, «απαγο-
ρεύεται η εξαγωγή στοιχείων με
οποιονδήποτε τρόπο από τη βάση
δεδομένων, η δε παραβίαση της
απαγόρευσης αυτής τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται

βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη». 

Στην παράγραφο 5, περιγράφεται η δια-
δικασία που ακολουθείται, μετά την εκτέ-

λεση της διάταξης, δηλαδή, αφού ολοκλη-
ρώθηκε η, κατά το κοινώς λεγόμενο, παρα-
κολούθηση τηλεφώνων κ.λπ. Ακολουθεί η
πιο πάνω αναφερθείσα παράγραφος 6, για
την ενημέρωση των προσώπων που ανα-
φέρθηκαν πιο πάνω από τον Πρόεδρο της
ΑΔΑΕ.

Η τελευταία παράγραφος 9 του άρθρου 8
αναφέρει ότι όλα τα πιο πάνω, ψηφιοποι-
ούνται και αποθηκεύονται από ειδικά
εξουσιοδοτημένο προσωπικό και με την
πάροδο ενός έτους καταστρέφονται. 

Πουθενά και σε κανένα σημείο δεν ανα-
φέρεται ότι αίρεται το απόρρητο των πλη-
ροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και αυ-
τών που δόθηκαν στους προέδρους των
κομμάτων. 

Το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαν-
τήσει ο κ. Ράμμος είναι αν στην αποστολή
των πληροφοριών, ή στην παράδοση του

φακέλου στον κ. Τσίπρα (δεν του αρκούσε
η αποστολή), του επισήμανε ότι το περιεχό-
μενο του φακέλου είναι απόρρητο. Σε πε-
ρίπτωση που δεν το επισήμανε, ο κ. Ράμ-
μος συλλαμβάνεται ως παρανομήσας.

Εάν ο κ. Ράμμος, επισήμανε στον κ. Τσί-
πρα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο
περιεχόμενο του φακέλου είναι απόρρητα,
τότε ο κ. Τσίπρας παρανόμησε, για φτηνούς
κομματικούς λόγους και για να καλύψει τις
πληροφορίες που είτε ψεύτικα είτε παρά-
νομα δημοσίευσε το «Documento». 

Είτε το ένα έχει συμβεί είτε το άλλο, πέ-
ραν των κυρώσεων που ενδέχεται να ανα-
ζητήσουν οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές,
είναι λυπηρή η στάθμη στην οποία έχει κα-
τέβει η πολιτική μας και οι πολιτικοί, διά
των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυ-
ρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου του κ.
Τσίπρα.

Κρίμα, διότι η Ελλάδα και οι Έλληνες
αξίζουμε καλύτερα και οφείλουμε να αντι-
δράσουμε ως Έλληνες ψηφοφόροι στις
επόμενες εθνικές εκλογές, διά της κατα-
ψηφίσεως των υπευθύνων.

Ποιος πράγματι παρανόμησε, 
ο κ. Ράμμος ή ο κ. Τσίπρας;

του
Νίκου 
Αναγνωστάτου

Επιχειρηματίας 

Mια γρήγορη ερμηνεία του νόμου 
από απλό πολίτη - Να καταψηφισθούν οι υπεύθυνοι 

του καταντήματος της πολιτικής ζωής
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E
να δίκτυο κοιτασμάτων και αγωγών
φυσικού αερίου, που αναπτύχθηκε
με κόστος εκατοντάδων δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων, έχει ουσιαστικά

πάει «στα σκουπίδια» μετά την εισβολή της
Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.
Όπως σημειώνει σε άρθρο του το πρακτορείο
Bloomberg, η Ρωσία πέρασε σχεδόν 50 χρόνια
χτίζοντας την ενεργειακή της αγορά στην Ευ-
ρώπη. Τώρα λοιπόν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ
Πούτιν την κατέστρεψε μέσα σε λιγότερο από
50 εβδομάδες.

Ενώ η Ρωσία έχει βρει εναλλακτικές αγορές
για το αργό πετρέλαιο, κυρίως στην Ινδία, η αλ-
λαγή της πώλησης διυλισμένων προϊόντων και -
ίσως ακόμη περισσότερο- του φυσικού αερίου
θα διαρκέσει χρόνια και θα έχει τεράστιο κό-
στος. Και αυτό αν και εφόσον είναι ακόμη δυνα-
τό να δημιουργηθούν αγορές, καθώς ο κόσμος
απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι Ευρωπαίοι πελάτες
Όταν τα στρατεύματα της Μόσχας εισέβαλαν στην Ου-

κρανία στις 24 Φεβρουαρίου, οι Ευρωπαίοι πελάτες ενέρ-
γειας τρομοκρατήθηκαν. Μια αγορά που απορροφούσε
σχεδόν 2,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού τη μέρα, άλλο ένα
εκατομμύριο βαρέλια διυλισμένων προϊόντων και 155 δισε-
κατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως έχει
σχεδόν εξαφανιστεί. Οι ροές αργού από τη Ρωσία σε μέρη
της Ευρώπης άρχισαν να μειώνονται αμέσως μετά τη διέ-
λευση των στρατευμάτων του Πούτιν από τα σύνορα. Μέχρι
τις 5 Δεκεμβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση της ΕΕ
για τις θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού αργού, οι ποσότητες
είχαν ήδη μειωθεί σταδιακά, με τη Βουλγαρία, η οποία εξα-
σφάλισε μια προσωρινή εξαίρεση, τη μόνη εναπομείνασα
αγορά. Η ροή των διυλισμένων προϊόντων ακολουθεί την
ίδια τροχιά μέχρι να εφαρμοστούν παρόμοιες κυρώσεις
που θα τεθούν σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου.

Χάθηκε μια αγορά
Η ευρωπαϊκή αγορά για το φυσικό αέριο της Ρωσίας έχει

επίσης χαθεί. Ένα τεράστιο δίκτυο κοιτασμάτων και αγω-

γών φυσικού αερίου, που αναπτύχθηκε με
κόστος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων από τότε που το αέριο πέρασε για
πρώτη φορά τα ρωσικά σύνορα στην Αυστρία
το 1968, βρίσκεται πλέον «στα σκουπίδια».

Το 2017 υπολογίστηκε ότι 100 δισ. δολάρια
είχαν ήδη επενδυθεί στην ανάπτυξη αποθε-
μάτων φυσικού αερίου στη χερσόνησο Για-
μάλ της Ρωσίας, τα περισσότερα από τα
οποία ήταν συνδεδεμένα με την Ευρώπη μέ-
σω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που διέρχονταν κάτω από τη Βαλτική Θάλασ-
σα και συνδέουν τη Ρωσία με τη Γερμανία.
Αυτός ο αριθμός αναμενόταν να διπλασιαστεί
μέχρι το 2025, ωστόσο μεγάλο μέρος αυτής
της επένδυσης φαίνεται πλέον περιττό. Ενώ
η Ρωσία μπορεί να είναι σε θέση να διασώσει
κάποιο είδος ενεργειακής σχέσης με την Ευ-
ρώπη μετά το τέλος του πολέμου, κάτι που

αναπόφευκτα θα το κάνει, είναι απίθανο οι χώρες της ΕΕ να
επιτρέψουν ή να πρέπει ποτέ να εξαρτηθούν από το ρωσικό
αέριο, όπως συνέβαινε έναν χρόνο πριν.

Βασικός αγοραστής η Ινδία
Οι εταιρείες πετρελαίου της Ρωσίας κατάφεραν να

εκτρέψουν τις παραδόσεις αργού που απέφευγαν οι παρα-
δοσιακοί Ευρωπαίοι αγοραστές, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη
«δίψα» των ινδικών διυλιστηρίων για φθηνή πρώτη ύλη.
Ωστόσο, η εκτροπή είχε τεράστιο κόστος για τη Ρωσία και τη
βιομηχανία πετρελαίου της. Για να διεισδύσουν στην ινδική
αγορά απαιτήθηκαν μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες φαίνεται
να έφτασαν τα 35 δολάρια το βαρέλι, που ισοδυναμεί με μεί-
ωση της τιμής κατά 40%.

Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους τα ρωσικά βαρέλια
αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο των εισαγωγών
αργού της Ινδίας, εκτοπίζοντας φορτία από τους παραδο-
σιακούς προμηθευτές της Μέσης Ανατολής της υποηπεί-
ρου - Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
και Κουβέιτ. Όμως, το πετρέλαιο, είτε ακατέργαστο είτε σε
μορφή προϊόντων διύλισης, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα
έναντι του φυσικού αερίου: μπορεί να μεταφερθεί εύκολα
και φθηνά διά θαλάσσης. Για το μεγαλύτερο μέρος των τε-
λευταίων 55 ετών η Ρωσία κοιτούσε προς τα δυτικά για τους
αγοραστές φυσικού αερίου. Τεράστιοι αγωγοί, μήκους χι-
λιάδων χιλιομέτρων, συνέδεαν κοιτάσματα φυσικού αερί-
ου, πρώτα στη Σιβηρία και πιο πρόσφατα στη χερσόνησο
Γιαμάλ, με αγοραστές στην Ευρώπη. Ο πόλεμος του Πούτιν
στην Ουκρανία έχει κοστίσει στη Ρωσία την ενεργειακή της
αγορά στην Ευρώπη, η οποία δεν θα αντικατασταθεί εύκο-
λα. Οποιαδήποτε προσέγγιση και αν επιδιώξουν τελικά η
Μόσχα και η Ευρώπη, οι Ρώσοι θα βαρύνονται από το κό-
στος του πολέμου για τις επόμενες γενιές.

Ο Πούτιν
κατέστρεψε

σε 50 εβδομάδες
ό,τι έχτιζε η Ρωσία

50 χρόνια

Bloomberg: «Ο πόλεμος
στην Ουκρανία έχει κοστίσει στη Μόσχα

την ενεργειακή της αγορά στην Ευρώπη,
η οποία δεν θα αντικατασταθεί εύκολα»
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Επιμέλεια: Ορέστης Κατσαρέας

Μ
ε αμείωτη σφοδρότητα συνεχί-
ζονται οι μάχες ανάμεσα στις
ρωσικές και τις ουκρανικές δυ-
νάμεις στη Νοτιοανατολική Ου-

κρανία, με τους Ρώσους να κερδίζουν εδά-
φη σε μια ακτίνα αρκετών εκατοντάδων μέ-
τρων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters,
το οποίο επικαλείται βρετανικές πηγές.

Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η
προέλασή τους αυτή τους διασφάλισε τη
δημιουργία μιας βάσης στην πόλη Βούλεν-
ταρ. Από την πλευρά του το Κίεβο αναγνω-
ρίζει τη σφοδρότητα των μαχών, διαψεύδει
ωστόσο πως έχει χαθεί ο έλεγχος της πε-
ριοχής, προσθέτοντας ότι η επίθεση έχει
απαντηθεί και μάλιστα προκαλώντας από
την πλευρά τους τεράστιες απώλειες στους
Ρώσους.

Ο μεγάλος στόχος
Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ωστόσο

εμμένει στις δικές του πληροφορίες, σύμ-
φωνα με τις οποίες οι Ρώσοι έχουν επι-
στρατεύσει για την κατάληψη της πόλης μια
ολόκληρη ταξιαρχία, καθώς ο βασικός
τους στόχος είναι να δημιουργηθεί ο άξο-
νας που θα τους επιτρέψει να φτάσουν στον
μεγάλο τους στόχο, που δεν είναι άλλος
από την κατάληψη του Μπαχμούτ.

«Υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα η
Ρωσία να συνεχίσει να έχει τοπικά κέρδη
στον τομέα. Ωστόσο, είναι απίθανο η Ρω-
σία να έχει επαρκή αδέσμευτα στρατεύ-
ματα στην περιοχή για να επιτύχει μια ση-
μαντική επιχειρησιακή πρόοδο», τονίζουν
στο Reuters οι πηγές του βρετανικού
υπουργείου.

Σε κομβικό σημείο
Το Βούλενταρ βρίσκεται στο νοτιότερο

άκρο του ανατολικού μετώπου στην Ου-
κρανία, με θέα στις σιδηροδρομικές γραμ-
μές που τροφοδοτούν τις ρωσικές δυνά-
μεις στο παρακείμενο νότιο μέτωπο. Η Ου-
κρανία έχει αποκρούσει αρκετές ρωσικές

επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του
πολέμου πριν από έντεκα μήνες, καθώς η
ευρύτερη περιοχή θεωρείται κομβικής ση-
μασίας και για εκείνους.

Η ρωσική επίθεση έρχεται αφότου η Μό-
σχα πραγματοποίησε σημαντικές προ-
όδους γύρω από το Μπαχμούτ τις τελευταί-
ες δύο εβδομάδες. Πρόκειται ουσιαστικά
για τα μεγαλύτερα κέρδη της από τότε που
η Ουκρανία πήρε πίσω μεγάλα κομμάτια

εδάφους που είχαν κατακτήσει οι Ρώσοι το
β’ εξάμηνο του 2022.

Πριν από την αντεπίθεση
Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες, που επι-

καλείται το Reuters, λένε ότι η Μόσχα είναι
αποφασισμένη να σημειώσει σημαντικά
κέρδη στην Ουκρανία τους επόμενους μή-
νες, προτού το Κίεβο προλάβει να ρίξει στη
μάχη τα εκατοντάδες πρόσφατα δεσμευ-

μένα δυτικά άρματα μάχης και τεθωρακι-
σμένα οχήματα, προετοιμάζοντας τη μεγά-
λη αντεπίθεση για να ανακαταλάβει τα κα-
τεχόμενα εδάφη φέτος.

Το Μπαχμούτ, μία πόλη που είχε στο πα-
ρελθόν 100.000 κατοίκους, φαίνεται όλο και
πιο ευάλωτη, αφού η Ρωσία κατέλαβε την πό-
λη εξόρυξης αλατιού, το Σόλενταρ, στα βό-
ρειά της πριν από περίπου μια εβδομάδα. Η
Μόσχα λέει ότι έχει σημειώσει σημαντικά πε-
ραιτέρω κέρδη τόσο στα βόρεια όσο και στα
νότια προάστια του Μπαχμούτ. Το Κίεβο από
την άλλη επιμένει πως το Μπαχμούτ δεν κιν-
δυνεύει ακόμη να πέσει στα χέρια των Ρώ-
σων, ωστόσο παραδέχεται ότι το μέτωπο εκεί
είναι απολύτως ενεργό και οι μάχες σκληρές.

Για σφοδρή επίθεση και προέλαση των ρωσικών δυνάμεων 
στο Βούλενταρ της Νοτιοανατολικής Ουκρανίας 

κάνουν λόγο βρετανικές πηγές 

Ο Μπάιντεν δεν πρόκειται να στείλει F-16
στο Κίεβο για να μην προκαλέσει τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
γνωρίζει καλά πως μια αποστολή αμερικα-
νικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, προς
ενίσχυση της Ουκρανίας, μπορεί να οδηγή-
σει σε γενίκευση του πολέμου, καθώς η
Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι για τους
Ρώσους θα αποτελέσει αφορμή έναρξης
Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Τζο Μπάιντεν παραδέχτηκε σε δημο-
σιογράφους πως η Πολωνία θα είναι ένας
από τους σταθμούς του στην επίσκεψη που
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στην Ευρώ-
πη. Δεν άνοιξε τα χαρτιά τους ως προς την

ακριβή ημερομηνία επίσκεψης, αν και πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζει σοβαρά
το ενδεχόμενο να βρίσκεται επί πολωνικού
εδάφους την 24η Φεβρουαρίου, μέρα που η
Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό όμως που κατηγορηματικά και μο-
νολεκτικά ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρό-
εδρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δη-
μοσιογράφου, ήταν η μη αποστολή F-16
στην Ουκρανία. «Όχι», απάντησε ο Τζο
Μπάιντεν στο ερώτημα και έβαλε τέλος στα
σενάρια και μόνο το άκουσμα των οποίων
προκαλεί... εγκεφαλικά στον Πούτιν.

Τραγωδία δίχως τέλος μετά την επίθεση 
αυτοκτονίας σε τζαμί στο Πακιστάν

Ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των νε-
κρών στο Πακιστάν μετά την επίθεση
βομβιστή-καμιζάκι στο αρχηγείο της
αστυνομίας στην περιοχή Πεσαβάρ.
«Τουλάχιστον 89 άνθρωποι είναι οι συμ-
πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους», τό-
νισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στην
Πεσαβάρ, Αγιάζ Χαν. Οι τραυματίες ανέρ-
χονται στους 221, εκ των οποίων 10 νοση-
λεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως τό-
νισε ο Μουχάμαντ Ασίμ Χαν, εκπρόσωπος
Τύπου του νοσοκομείου της Πεσαβάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότε-

ροι από τους νεκρούς είναι αστυνομικοί,
ενώ οι Αρχές του Πακιστάν πραγματοποι-
ούν εκτεταμένες έρευνες για να διαπι-
στώσουν πώς κατόρθωσε ο βομβιστής να
«σπάσει» τα δρακόντεια μέτρα ασφαλεί-
ας του χώρου, στον οποίο εδρεύουν οι
περισσότεροι μυστικοί πράκτορες δια-
φόρων υπηρεσιών πληροφοριών. Πα-
ράλληλα, τέθηκαν σε επιφυλακή όλες οι
Αρχές και οι υπηρεσίες του Πακιστάν υπό
τον φόβο να ακολουθήσουν και νέα τρο-
μοκρατικά χτυπήματα τα επόμενα
24ωρα.

Σφίγγει ο κλοιός στο Μπαχμούτ
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Ποιοι είναι οι νέοι υποδιοικητές της ΕΥΠ

Α
ποφασισμένος να συνεχίσει
την κάθαρση στους κόλπους
της ΕΛΑΣ εμφανίζεται ο
υπουργός Προστασίας του Πο-

λίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλον-
τας μεθοδεύσεις και σκευωρίες εναντίον
του. Από τα όσα έχει πει ο ίδιος, αλλά και
από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην
Κατεχάκη, οι διαρροές των τελευταίων
ημερών σε μερίδα του Τύπου αποδίδεται
σε δυσαρεστημένους αξιωματικούς οι
οποίοι αποστρατεύτηκαν στις πρόσφατες
κρίσεις του Σώματος. 

«Η κάθαρση στην Αστυνομία για εμάς εί-
ναι προτεραιότητα στην πράξη. Όπως απο-
δείξαμε και στις πρόσφατες κρίσεις των
αξιωματικών, με αιχμή την Υπηρεσία Εσω-
τερικού Ελέγχου, της οποίας ο διοικητής
δεν παρείχε ούτε καν τη στοιχειώδη ενη-
μέρωση στον ίδιο τον υπουργό, για πολύ
σοβαρές ποινικές υποθέσεις, που είχαν
σταλεί σε αυτόν και αφορούσαν και ενδε-
χόμενες συναλλαγές κακοποιών με αστυ-
νομικούς», τονίζει σε δήλωσή του ο κ. Θεο-
δωρικάκος και «δείχνει» -για μία ακόμη
φορά- προς την πλευρά του πρώην πλέον
διοικητή των Εσωτερικών Υποθέσεων, αν-
τιστρατήγου (εα) Ηλία Κοσσυβάκη.

Στην ίδια δήλωση, ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη επισημαίνει ακόμα: «Είναι
αμετάκλητη απόφασή μας να συνεχίσου-
με αυτή την κάθαρση, παρά τις μεθοδεύ-
σεις εναντίον μας και τις σκευωρίες. Επι-
τρέψτε μου, επίσης, να υπενθυμίσω στην
αξιωματική αντιπολίτευση ότι στα χρόνια
που κυβέρνησε τη χώρα έμειναν 183 δο-
λοφονίες πολιτών ανεξιχνίαστες. Παρα-
μένουν άγνωστοι οι δράστες, αποτελών-
τας ένα ανοιχτό τραύμα δικαιοσύνης και
δημοκρατίας. Είναι ευθύνη μας να συνεχί-
σουμε να κάνουμε τα πάντα για να το αντι-
μετωπίσουμε».

Πιέσεις από αξιωματικούς
Πηγές με γνώση του θέματος σχολίαζαν

στην «Political» ότι το χρονικό διάστημα
πριν από τις κρίσεις τόσο ο πρώην διοικη-
τής των Εσωτερικών Υποθέσεων όσο και ο

πρώην ανώτατος αξιωματικός της Άμεσης
Δράσης ασκούσαν πιέσεις, προκειμένου
να αλλάξουν τα όρια ηλικίας και να παρα-
μείνουν στο Σώμα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και
έτσι την 25η Ιανουαρίου, την ημέρα κατά
την οποία ξεκίνησαν οι ετήσιες τακτικές
κρίσεις στην ΕΛΑΣ, δόθηκε η κατάθεση

που εμπλέκει τον γιο του κ. Θεοδωρικάκου
και τρεις φίλους του σε έλεγχο από αστυ-
νομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τον οποί-
ον βρέθηκαν ναρκωτικά και ασκήθηκαν
πιέσεις για να «καλυφθεί» η υπόθεση. Από
την πλευρά του τόσο ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη όσο και ο τότε αρχηγός της

ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης όχι μόνο διέ-
ψευσαν το περιστατικό, αλλά προσέφυγαν
στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα ζητήθηκε
έλεγχος από τον νέο διοικητή των «Αδιά-
φθορων». 

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ο νέος διοι-
κητής των Εσωτερικών Υποθέσεων, υπο-
στράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ένιω-
σε έντονη αδιαθεσία το βράδυ της Δευτέ-
ρας (30/1) και μεταφέρθηκε στο 401ΓΣΝΑ
για εξετάσεις, ενώ φαίνεται να πήρε εξιτή-
ριο με συστάσεις για ανάπαυση. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι αποφασισμένος 
να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και στην ΕΛΑΣ

«Συνεχίζω 
την κάθαρση 
παρά
τις σκευωρίες»

Άνεμος αλλαγής στην ΕΥΠ, με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να ορίζει δύο νέους υπο-
διοικητές (σ.σ.: ο ένας προερχό-
μενος από τις Ένοπλες Δυνάμεις
και ο άλλος από το Διπλωματικό
Σώμα), στο πλαίσιο των πρόσφα-
των νομοθετικών πρωτοβουλιών
που έλαβε η κυβέρνηση για τη ρι-
ζική αναδιάρθρωση της Υπηρε-
σίας. Έτσι, νέοι υποδιοικητές ανα-

λαμβάνουν ο πρώην υπαρχηγός
του ΓΕΣ, αντιστράτηγος (εα) Γεώρ-
γιος Κέλλης, και ο πρέσβης Ιωάν-
νης Ραπτάκης.

Ο κ. Κέλλης κατά τη μακρά του
διαδρομή στο στράτευμα υπηρέ-
τησε σε κομβικές μονάδες, ενώ
ως ανώτατος αξιωματικός βρέθη-
κε στο Γ’ Σώμα Στράτου, στο Δ’
Σώμα Στρατού και το ΓΕΣ, ενώ εί-
ναι και υποψήφιος διδάκτωρ του

Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου
Θράκης. 

Όσον αφορά τον κ. Ραπτάκη, ει-
σήλθε στο υπουργείο Εξωτερικών
το 1985 (σ.σ.: σχεδόν τέσσερις δε-
καετίες εμπειρίας), μιλάει άπται-
στα τέσσερις ξένες γλώσσες, ενώ
τα τελευταία 20 χρόνια βρισκόταν
συνεχώς σε θέσεις ευθύνης του
Διπλωματικού Σώματος. 

Παπ.



Μ
ε τη φωτογραφία της 9χρο-
νης Τζωρτζίνας στα χέρια και
φορώντας μαύρα η Ρούλα
Πισπιρίγκου άκουσε από το

εδώλιο τον εν διαστάσει σύζυγό της και
πατέρα των τριών παιδιών της να ξετυλίγει
το κουβάρι της ζωής τους.

Η κατηγορούμενη για τη δολοφονία και
την απόπειρα σε βάρος της πρωτότοκης
κόρης της δάκρυσε όταν ο συνήγορός της
Αλέξης Κούγιας δήλωσε πως είναι αθώα
και στη συνέχεια άρχισε να κρατά σημει-
ώσεις από τις αναφορές του Μάνου Δα-
σκαλάκη, ο οποίος πλέον βρίσκεται απέ-
ναντί της, για τις «κρίσεις» στη σχέση τους
και τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Ο 34χρονος, ο οποίος άνοιξε την αυλαία
των μαρτυρικών καταθέσεων, υποστήριξε
πως η «κυρία κατηγορούμενη», όπως
αποκαλούσε τη Ρούλα Πισπιρίγκου, στο
περιβάλλον της έδειχνε ότι ήταν «μητέρα-
υπόδειγμα» και για τον λόγο αυτόν ένιωσε
την υποχρέωση να τη στηρίξει μετά την
απώλεια των τριών παιδιών τους. Άλλω-
στε, όπως εξήγησε, κανένας από τους για-
τρούς δεν άφησε υπόνοιες ότι οι θάνατοι
των παιδιών του οφείλονταν σε ενδεχόμε-
νη εγκληματική ενέργεια.

«Η κατηγορούμενη σαν μάνα αυτό που
έδειχνε προς όλους ήταν υπόδειγμα. Δεν
άφηνε τα παιδιά απεριποίητα ποτέ. Ήταν
πάντα από πάνω τους», κατέθεσε, ενώ στη
συνέχεια σημείωσε πως όταν ο κλοιός
έσφιξε γύρω της, εκείνη άρχισε να απειλεί
ακόμη και μέσα από τον Κορυδαλλό.

«Εγώ τη στήριζα και εκείνη
απειλούσε συγγενείς μου»

«Τη στήριξα μέχρι και τη μέρα της σύλλη-
ψής της. Όταν άρχισαν τα κανάλια, η κατη-
γορουμένη ήταν συνεχώς στα τηλέφωνα με
δημοσιογράφους… Ο πατέρας μου καθ’
όλη τη διάρκεια ήταν δίπλα της. Ένα από-

γευμα του είπε επιθετικά: “Για να μη με κα-
τηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου, δεν θα
το αφήσω έτσι, να το ξέρετε”. Έκανε και ένα
άλλο τηλεφώνημα. Πήρε τηλέφωνο τη θεία
μου στην Αθήνα και της είπε “πείτε του να

πάρει τον Κούγια, εγώ θα πράξω αλλιώς”.
Όλο το διάστημα που εγώ τη στήριζα, αυτή
απειλούσε συγγενείς μου, χωρίς να το ξέ-
ρω, και μέσα από τις φυλακές επικοινω-
νούσε με τη θεία μου και ρώταγε “τι κάνει ο

Μάνος και πού είναι ο Μάνος” αντί να ψάξει
από τι πέθαναν τα παιδιά μας», ανέφερε.

Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τους λό-
γους που η ζωή τους πήρε αυτή την πο-
ρεία, ο 32χρονος εκτίμησε πως η κατηγο-
ρούμενη θέλησε να τον εκδικηθεί γιατί
ήθελε να χωρίσουν. Ο μάρτυρας υπογράμ-
μισε πως υποστηρίζει την κατηγορία, κα-
θώς δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει
τους ειδικούς που μιλούν για θάνατο του
παιδιού του από θανατηφόρα ποσότητα
κεταμίνης, η οποία δεν χορηγήθηκε από
τους γιατρούς.
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Ο Μάνος «καταδίκασε» τη Ρούλα

Ο πρώην άνδρας της Πισπιρίγκου είπε ότι υποστηρίζει 
την κατηγορία, καθώς δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει 

τους ειδικούς που μιλούν για θάνατο του παιδιού του 
από θανατηφόρα ποσότητα κεταμίνης

Προθεσμία απολογίας πήραν οι εμπλεκόμενοι στην αιματηρή συμπλοκή σε μπαρ του Ρεθύμνου
Οι τρεις νεαροί άνδρες που προκάλεσαν την άγρια

συμπλοκή με πυροβολισμούς έξω από γνωστό μπαρ στο
κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου τα ξημερώματα της πε-
ρασμένης Κυριακής πήραν χθες 24ωρη προθεσμία προ-
κειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης, οι κατηγορούμενοι για τον άγριο καβγά μετα-
φέρθηκαν προχθές στον εισαγγελέα του Ρεθύμνου. Οι
δύο από αυτούς αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της
οπλοφορίας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μιας και
στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μα-

χαίρια με λάμες μήκους 15-20 εκατοστών. Οι ίδιες πη-
γές τόνιζαν χθες ότι το μεσημέρι της Δευτέρας ο
55χρονος πατέρας του αστυνομικού παραδόθηκε στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ συνελήφθη ένα
ακόμη μέλος της οικογένειας του 26χρονου. Ο 26χρο-
νος τραυματίας από τη σφαίρα που δέχτηκε από αστυ-
νομικό που ήταν στο σημείο εκτός υπηρεσίας παραμέ-
νει νοσηλευόμενος και φρουρούμενος στο Νοσοκο-
μείο Ρεθύμνου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της
απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Το άγριο περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περα-

σμένης Κυριακής σε κλαμπ στο Ρέθυμνο. Ομάδα τεσσά-
ρων νεαρών από τον Μυλοπόταμο πιάστηκε στα χέρια με
εργαζόμενο του μπαρ. Έπειτα από λίγο βγήκαν μαχαίρια.
Ο γιος του άνδρα που κινδύνευε επενέβη για να τον βοη-
θήσει βγάζοντας το όπλο του καθώς είναι αστυνομικός.
Εκείνη τη στιγμή ήταν εκτός υπηρεσίας και πυροβόλησε
με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Η αστυ-
νομία εξακολουθεί να διεξάγει έρευνες για το συμβάν
και έχει συγκεντρώσει αρκετές μαρτυρίες από όσους
ήταν παρόντες στο περιστατικό προκειμένου να διαλευ-
κάνει τι ακριβώς συνέβη.
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Τ ον τρόπο με τον οποίο έπεσε θύμα ληστείας από μια συμμορία ανηλίκων υπό την απειλή
μαχαιριού στη Νέα Σμύρνη περιέγραψε ένας 15χρονος.

Σύμφωνα με το παιδί, την επίθεση σε βάρος του διέπραξε συμμορία ανηλίκων τους οποί-
ους, μάλιστα, γνώριζε. «Με μαχαίρωσαν στο πόδι για να μην τους κυνηγήσω», φέρεται να
κατέθεσε ο ανήλικος. Όλα έγιναν όταν ο νεαρός είχε βγει για μια βραδινή βόλτα και ήρθε
αντιμέτωπος με ομάδα ανηλίκων. Οι νεαροί δράστες τον απείλησαν με μαχαίρι και του ζήτη-

σαν το κινητό του τηλέφωνο, όπως επί-
σης και τα χρήματα τα οποία είχε πάνω
του. Ορισμένα από τα μέλη της συμμο-
ρίας έφτασαν στο σημείο να τον μαχαι-
ρώσουν όταν εκείνος αντέδρασε και αν-
τιστάθηκε.«Τους ξέρω. Τον τελευταίο
μήνα έκανα παρέα μαζί τους. Έβγαλαν
μαχαίρι και μου πήραν το κινητό. Μου ζή-

τησαν και χρήματα. Όταν αντέδρασα, με μαχαίρωσαν στο πόδι για να μην τους κυνηγήσω.
Νόμιζα ότι ήταν φίλοι μου», είπε το παιδί σε δηλώσεις του στον Alpha.
Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να έχει καταθέσει πως ο 15χρονος ζήτησε βοήθεια από
δύο περαστικές κοπέλες, οι οποίες και τον μετέφεραν σε κοντινό μαγαζί για τις πρώτες
βοήθειες. Στο σημείο έφτασε αρκετά γρήγορα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο
τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων, με τους θεράποντες ιατρούς να περιποιούνται το
τραύμα του.  Μ. ΣΑΚ.

«Με μαχαίρωσαν για 
να μην τους κυνηγήσω,
κάναμε παρέα τελευταία»,
κατέθεσε ο 15χρονος

Σ
οκ προκάλεσαν οι καταγγελίες
για μία νηπιαγωγό η οποία ασελ-
γούσε σε ανήλικους στην Καβά-
λα. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν

γνωστά, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη
ασκήσει ποινική δίωξη σε 37χρονη εκπαι-
δευτικό για ασέλγεια σε παιδάκια στην Κα-
βάλα, ενώ την ίδια ώρα τα στοιχεία που εί-
δαν χθες το φως της δημοσιότητας συγ-
κλονίζουν.

Θύματά της είναι παιδάκια 3 και 4 ετών,
τρία κορίτσια και ένα αγοράκι. Σε βάρος της
νηπιαγωγού εκκρεμούν τέσσερις μηνύσεις
και της ασκήθηκε ποινική δίωξη από την
Εισαγγελία Εφετών Θράκης για ασέλγεια
σε δύο παιδιά ηλικίας 4 ετών. Η νηπιαγω-
γός αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της
κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια και η
ελάχιστη ποινή που αντιμετωπίζει διαμορ-
φώνεται στα 10 χρόνια κάθειρξη, εφόσον
καταδικαστεί.

Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά
στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας, η κατηγορούμενη φέρεται να
προχωρούσε στις αρρωστημένες πράξεις
της σε βάρος των άτυχων ανηλίκων κατά
τη διάρκεια του μαθήματος σε νηπιαγω-
γείο της Καβάλας. Παράλληλα, οι αρμό-
διες Αρχές φέρονται να έχουν στα χέρια
τους ακόμη και αναφορές πως παρήγε και
κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας με
θύματά της και σε αυτή την περίπτωση δύο
ανήλικα παιδιά.

Οι πρώτες καταγγελίες έγιναν στη Δι-

καιοσύνη λίγο πριν από το περασμένο κα-
λοκαίρι, με την υπόθεση να μπαίνει τότε
στο αρχείο από την Εισαγγελία. Στη συνέ-
χεια οι γονείς των δύο παιδιών που έκαναν
τις καταγγελίες προχώρησαν σε προσφυγή
κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

«Μην το πεις στη μητέρα σου»
Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί

στην αστυνομία, οι ασελγείς πράξεις φέ-
ρονται να έγιναν το χρονικό διάστημα μετα-
ξύ Σεπτεμβρίου του 2021 και Μαΐου του
2022, όπως προκύπτει από την Εισαγγελία
Εφετών Θράκης.

Ένα 4χρονο κοριτσάκι που φέρεται να
ήταν θύμα της νηπιαγωγού και εκτιμήθηκε
από ψυχολόγο εξέφρασε αρχικά λεκτικά
τον περασμένο Ιούνιο και στη συνέχεια μέ-

σω κινήσεων των χεριών της πως υπέστη
αγγίγματα στην περιοχή της κοιλιάς και των
γεννητικών οργάνων από τη δασκάλα της.
Αντίστοιχα, το δεύτερο θύμα, ένα παιδί ηλι-
κίας 4 ετών, εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα

του ότι η νηπιαγωγός του κατέβασε το παν-
τελόνι και το έπιασε στα επίμαχα σημεία,
στον χώρο του νηπιαγωγείου, όταν έλειπαν
τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης.

Η κατηγορούμενη φέρεται να του είπε
«μην το πεις στη μητέρα σου!». Η 37χρονη
νηπιαγωγός καταγγέλλεται επίσης ότι βιν-
τεοσκοπούσε τις πράξεις της με κινητά τη-
λέφωνα που είχε στην κατοχή της, τα οποία
και κατασχέθηκαν. Στην κατοχή της βρέθη-
καν συνολικά τέσσερα κινητά τηλέφωνα,
δύο παλιάς τεχνολογίας και δύο smartpho-
nes. Τα τηλέφωνα εντοπίστηκαν από τους
αστυνομικούς επιμελώς κατεστραμμένα,
όπως προκύπτει από τα Εγκληματολογικά
Εργαστήρια της αστυνομίας, με αποτέλε-
σμα να μην μπορούν να ερευνηθούν τα δε-
δομένα.

Γιατί κατέστρεψε τα κινητά
η «άρρωστη» νηπιαγωγός;

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ποινική δίωξη 
στην 37χρονη 
για ασέλγεια 
σε τέσσερα παιδιά 
3-4 ετών - 
Καταγγέλλεται 
πως βιντεοσκοπούσε
τις πράξεις της
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Πίστευε πως τον απατούσε και ήθελε να την πετάξει από το σπίτι μαζί με τα παιδιά 

«Ε
κείνο το βράδυ το καθήκον
ξεχάστηκε. Η ανθρωπιά, το
καθήκον δεν ήταν εκεί…
Τίποτα δεν λειτούργησε

όπως έπρεπε…». Τα λόγια μιας ακόμη συγ-
γενούς θύματος της φονικής πυρκαγιάς
στο Μάτι, που έχασε τους γονείς της και
αμέσως μετά την κηδεία ενημερώθηκε
πως της «είχαν δώσει λάθος άνθρωπο»,
συμπυκνώνουν τα εγκληματικά λάθη και το
χάος εκείνων των ημερών.

Οι δύο γονείς της Βασιλικής Κούκλα, η
οποία κατέθεσε ως πρώτη μάρτυρας στη
χθεσινή διαδικασία, βρέθηκαν απανθρα-
κωμένοι μέσα στην κουζίνα του σπιτιού
τους. Καμία βοήθεια δεν υπήρξε από τον
κρατικό μηχανισμό, όπως είπε. «Φωνάζα-
με “σας παρακαλώ, καιγόμαστε, πηγαίνε-
τε”. Καμία αντίδραση… Δεν υπήρξε καμία
παρουσία κρατικού φορέα. Αυτή ήταν η δι-
κή μας εμπειρία και με πληγώνει να διαβά-
ζω για τις εκκενώσεις πόρτα πόρτα στις
επόμενες φωτιές. Πού είναι οι δικές μας
εκκενώσεις;».

Η τραγωδία, ωστόσο, συνεχίστηκε για τη
μάρτυρα. «Μετά την κηδεία με ενημέρω-
σαν ότι είχε δοθεί λάθος πτώμα και πως ο
άνθρωπος που κηδέψαμε δεν ήταν ο πατέ-
ρας μου και με παρακαλούσαν να έρθει
Πυροσβεστικό να με πάει εκεί να τα πούμε
από κοντά», κατέθεσε και συμπλήρωσε:
«Το σοκ ήταν μεγάλο και ζήτησα από το
γραφείο κηδειών να αναλάβει. Αλλά δυ-
στυχώς φάνηκε ότι δεν υπήρχε διάθεση να
δοθεί εισαγγελική οδηγία. Υπήρχε συγκά-
λυψη για να γίνει αλλαγή πτωμάτων χωρίς
να κηδέψουμε τον πατέρα μου… Το αίτημα
δεν έγινε δεκτό από την πλευρά μας για ευ-
νόητους λόγους και η κηδεία έγινε σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο», ανέφερε και κα-
τονόμασε για πρώτη φορά δημοσίως τον
άνθρωπο που της ζήτησε να κάνουν εκτα-
φή χωρίς εισαγγελική παραγγελία για να
μη μαθευτεί το λάθος.

Πάλεψε 145 μέρες στην Εντατική
Με δάκρυα στα μάτια η Ελισάβετ Σπυρί-

δη, που ανέβηκε στη συνέχεια στο βήμα
του μάρτυρα, αφηγήθηκε πώς εκείνη μαζί

με τον σύζυγό της έγιναν ασπίδα για τα δυο
τους εγγόνια, προκειμένου να τα σώσουν
από τις φλόγες στο Μάτι. «Δόξα τω Θεώ

σώσαμε τα παιδιά, αυτό μετράει», ανέφε-
ρε, τονίζοντας πως ο σύζυγός της έφυγε
από τη ζωή ύστερα από 145 ημέρες νοση-

λείας στην Εντατική. Ήταν το 100ό θύμα της
φονικής πυρκαγιάς. «Ήταν φρίκη, ήταν κό-
λαση», εξήγησε και περιέγραψε πώς αγκά-
λιασαν τα παιδιά και άρχισαν να τρέχουν
προς τη θάλασσα. «Ο παππούς είχε τον εγ-
γονό και εγώ την Ελισάβετ. Από ένα παιδί,
αγκαλιασμένα, για να τα προφυλάξουμε…
Καήκαμε μέχρι να φτάσουμε στη θάλασσα.
Μας πρόλαβε το θερμικό κύμα. Κανείς δεν
μας ειδοποίησε», τόνισε η μάρτυρας, ενώ ο
γιος της είπε καταθέτοντας: «Ο πατέρας
μου ήταν όλος καμένος. Ο γιος μου ήταν
καμένος στα πόδια, στους αγκώνες και στα
αυτιά του. Σε όλα τα σημεία, δηλαδή, που ο
παππούς δεν μπορούσε να τον προστατέ-
ψει. Ο πατέρας μου πήρε όλο το θερμικό
φορτίο. Τότε συνειδητοποίησα τι πέρασαν
αυτοί οι άνθρωποι…».

Συνεχίζονται οι συγκλονιστικές καταθέσεις 
των μαρτύρων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι: 

«Μας έδωσαν να κηδέψουμε λάθος πτώμα»

Ακόμη μια τραγική ιστορία ενδοοικογενειακής βίας είδε
το φως της δημοσιότητας στον Βόλο, όταν ένας 45χρονος
οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ύστερα από καταγγελία που
έκανε μια γυναίκα πως την έβρισε και απείλησε να την πε-
τάξει έξω από το σπίτι της οικογένειας, μαζί με τα δύο ανή-
λικα παιδιά τους.

Οι νεαροί, ηλικίας 11 και 16 ετών, το βράδυ της περασμέ-
νης Κυριακής τρομοκρατήθηκαν από τον άγριο τσακωμό
του ζευγαριού και έφτασαν στο σημείο να καλέσουν την
αστυνομία για να σταματήσουν τον καβγά των γονιών τους.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης βρέθηκαν γρήγορα στο σπίτι
και συνέλαβαν τον πατέρα τους.

Η οικογένεια διαμένει μόνιμα στον Αλμυρό του Βόλου,
στο σπίτι του 45χρονου, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε στη δι-
καστική αίθουσα, η σχέση του ζευγαριού είναι ιδιαίτερα τε-
ταμένη. Προχθές, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδι-
κείου Βόλου, η 40χρονη κατήγγειλε πως εδώ και αρκετά
χρόνια βιώνει δύσκολες συνθήκες μέσα στο σπίτι, κατηγο-
ρώντας τον σύζυγό της πως πίνει, γίνεται βίαιος και δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που έχει χειροδικήσει. Μάλιστα, στη μαρ-

τυρία της στο δικαστήριο ανέφερε πως τη ζηλεύει αρκετά.
Τους τελευταίους τρεις μήνες ο σύζυγός της έχει βγάλει

συμπέρασμα πως εκείνη τον απατά και αρκετές φορές είχε
βίαια ξεσπάσματα σε βάρος της. Το θύμα ανέφερε ακόμη
πως έχει λάβει την απόφαση να χωρίσει, ενώ ήδη διαμένει
μαζί με τα παιδιά στο σπίτι των γονιών της.

Σημειώνεται πως ο κατηγορούμενος παρουσίασε στην
απολογία του μια τελείως διαφορετική εικόνα, αρνούμενος
τις κατηγορίες.

Μίλτος Σακελλάρης

«Θυσιάστηκε
ο σύζυγός μου, 
γίναμε ασπίδα
για τα εγγόνια μας»



Έτοιμος να καλύψει μια
έδρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Από τις έξι κενές θέσεις που έχουν μείνει για το
ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης στο ΠΑΣΟΚ
υπολογίζουν ότι η μία θα καλυφθεί από τον Νίκο
Ανδρουλάκη. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν το δι-
καίωμα της επιλογής τριών διαφορετικών εκλο-
γικών περιφερειών. Το ότι θα την επιλέξει όμως ο
πρόεδρος δεν σημαίνει ότι «θα φάει» την έδρα
από τους βουλευτές. 

ΞΞεκινούν τις ομιλίες τους
οι υποψήφιοι βουλευτές 

Μετά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, οι
υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται
επιτέλους να υλοποιήσουν το προεκλογικό τους
πρόγραμμα. Εναρκτήριο λάκτισμα; Οι προεκλογι-
κές ομιλίες. Την αρχή θα κάνει ο Κώστας Πετρί-
δης την προσεχή Κυριακή και ακολουθεί την επό-
μενη Τετάρτη ο Αντώνης Σαουλίδης.

Συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη 50χρονο 
Έλληνα για απάτη 15,3 εκατ. στη Γερμανία

Απάτη-μαμούθ, ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, με μετοχές
εταιρειών-φαντάσματα που πουλούσε σε ανυποψία-
στους επενδυτές, καταλογίζουν οι γερμανικές διωκτικές
Αρχές σε 50χρονο Έλληνα που συνελήφθη στη Θεσσα-
λονίκη.  Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που έστειλε η
Εισαγγελία του Ντίσελντορφ (πρωτεύουσα του κρατιδίου
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), ο χαρακτηριζόμε-
νος ως διεθνώς διωκόμενος κατηγορείται ότι μαζί με
δύο Γερμανούς δημιουργούσαν «εικονικές εταιρείες»
και πουλούσαν μετοχές τους σε επενδυτές. Οι μετοχές
φαίνεται να προωθούνταν μέσω τηλεφωνικών κέντρων,
η έδρα των οποίων ήταν σε Γερμανία και Ισπανία.

Η φερόμενη απάτη τελέστηκε με όχημα δύο εταιρείες

που χαρακτηρίζονται ως ανύπαρκτες και εμφανίζονται
να λειτουργούσαν εικονικά σε δύο διαφορετικές χρονι-
κές περιόδους: η πρώτη από τις αρχές του 2015 έως το
φθινόπωρο του 2017, με την απάτη να υπολογίζεται σε
2,1 εκατ. ευρώ, και η δεύτερη από τον Οκτώβριο του 2017
έως τον Απρίλιο του 2019, με καταλογιζόμενη απάτη το
ποσό των 13,2 εκατ. ευρώ.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι τον εξαπάτησαν μέ-
σω email phishing και δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ με
τα στοιχεία του. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι
πριν από χρόνια σε ανάλογη υπόθεση βρέθηκε μπλεγμέ-
νη και η σύζυγός του που αθωώθηκε.

Κ. Κ.

Τραπέζι για τραπέζι και εκδήλωση για εκδήλωση δεν
έχει αφήσει ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο βουλευτής της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης έχει μπει δυναμικά στο κυνήγι του
σταυρού αλλά όχι μόνος του. 

Καθημερινά στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του
Ρουμπίνη, η οποία πλέον έχει αναλάβει και μέρος του
οργανωτικού κομματιού της προεκλογικής καμπάνιας
του βουλευτή. 

Σε όλα τα τραπεζώματα δίνει το «παρών» ο Στράτος Σιμόπουλος

Ο Βασιλειάδης βρέθηκε
στα αγροτικά μπλόκα

Στα μπλόκα των αγροτών στην Πέλλα πήγε ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασι-
λειάδης για να ακούσει τα αιτήματά τους και να
συνομιλήσει μαζί τους με ευθύτητα και ειλικρί-
νεια. Στο Μαυροβούνι, στο Μεσημέρι και στο
Πλεύρωμα οι αγρότες τού παρουσίασαν τα προ-
βλήματα, που δεν είναι άλλα από το αυξημένο
κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις δυ-
σκολίες διάθεσης των προϊόντων.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πλήθος κόσμου 
στον Καλαφάτη
Κοσμοσυρροή σημειώθηκε τη Δευτέρα
για τον Σταύρο Καλαφάτη στην εκδήλωση
που πραγματοποίησε για τον απολογισμό
του έργου του στο υπουργείο. Ο χώρος της
εκδήλωσης γέμισε ασφυκτικά, καθώς
έδωσαν το «παρών» πολιτικοί, εκπρόσω-
ποι της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτι-
κής κοινότητας, επιχειρηματικών φορέ-
ων, των σωμάτων ασφαλείας και, φυσικά,
πλήθος κόσμου. Μεταξύ των παρευρισκό-
μενων και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος παρά το
γεγονός πως εκείνη την ώρα είχε συνε-
δρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, πετάχτη-
κε για λίγο, προκειμένου να ακούσει τον
υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέ-
ματα Μακεδονίας-Θράκης. 

Συμμετέχει δυναμικά 
η Γιάννα Παναγοπούλου
Δυναμικό μπάσιμο στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση κάνει η πρώην υποψήφια βου-
λευτής (με το Ποτάμι) και επί χρόνια αν-
τιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης Γιάννα Παναγοπούλου.
Πηγές μου λένε πως έχει επαφές με ευ-
ρύ κύκλο ανθρώπων για τις προοπτικές
καθόδου της στον κεντρικό δήμο. Η εν-
δεχόμενη υποψηφιότητα συζητήθηκε
σε πολλά «πηγαδάκια», στο περιθώριο
της εκδήλωσης για την παρουσίασης
της ΕΡΤ στη ΔΕΘ της σειράς «Το Βρα-
χιόλι της Φωτιάς». Η Γ. Παναγοπούλου
είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας
Ελλάδας - Ισραήλ και στην εκδήλωση
είχε κεντρικό ρόλο. Άλλες πηγές συμ-
πλήρωναν πως έχει συζητηθεί η στήρι-
ξή της και στους κύκλους του τοπικού
ΠΑΣΟΚ, καθώς η ίδια είναι μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής. 

Δεν βγαίνει η Λάσπα
από το… κάδρο
του Ανδρουλάκη
Αν ένα πρόσωπο παραμένει
για τον Νίκο Ανδρουλάκη χρυ-
σή εφεδρεία για το ψηφοδέλ-
τιο της Α’ Θεσσαλονίκης είναι
η Κατερίνα Λάσπα. Αναγνωρί-
σιμη στο ευρύ κοινό, με απή-
χηση στην Ελληνίδα νοικοκυ-
ρά και εργαζόμενη, θα είναι
μια καλή επιλογή και για επι-
κοινωνιακούς λόγους στις κα-
τά μόνας ανακοινώσεις των
υποψηφίων που θα ακολου-
θήσουν.

Φουλ… επίθεση ετοιμάζεται να παίξει για
πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Κολ-
τσίδας. Μπαίνει δυνατά σε ένα νέο γήπεδο,
αυτό της Αυτοδιοίκησης, όπου θα διεκδικήσει
την ψήφο των Θεσσαλονικέων στις εκλογές
του Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Κολτσίδας θα ενι-
σχύσει το ψηφοδέλτιο της ομάδας του δημάρ-
χου Κωνσταντίνου Ζέρβα. 

Ο Γιώργος Κολτσίδας θα…
παίξει μπάλα με τον Ζέρβα
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Υποψήφιος στις ερχό-
μενες βουλευτικές εκλο-
γές με το ΚΚΕ θα είναι και
πάλι ο Βαγγέλης Σερίφης,
σύζυγος της εντυπωσια-
κής τραγουδίστριας Κατε-
ρίνας Στικούδη.

Ο μουσικός παραγωγός
-γνωστός και ως DJ Rico-
και εκπαιδευτικός, όπως
ανακοινώθηκε από το
κόμμα, θα δώσει τη δική
του εκλογική «μάχη» στον
Δυτικό Τομέα Αθήνας.

Με σύγχρονο χλοο-

τάπητα και καινούρ-

για τέρματα, το γή-

πεδο ποδοσφαίρου

5×5 επί της οδού

Παπαναστασίου στο

Ψυχικό παραδόθη-

κε -έπειτα από σχε-

τική τελετή από τον

δήμαρχο Δημήτρη

Γαλάνη- πλήρως

ανακαινισμένο και

ασφαλές.

Επίτιμοι δημότες
Λαυρεωτικής 
το ζεύγος Μαρτίνου 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Τεχνο-
λογικού Πάρκου Λαυρίου, ο δήμαρχος
Δημήτρης Λουκάς παρέδωσε το κλειδί
της πόλης του Λαυρίου καθώς και τιμη-
τική πλακέτα στο ζεύγος Αθανασίου και
Μαρίνας Μαρτίνου. Ο δήμαρχος Λαυρε-
ωτικής και όλοι οι ομιλητές, μεταξύ των
οποίων και ο περιφερειάρχης Αττικής
Γ. Πατούλης, αναφέρθηκαν στο σπου-
δαίο έργο και την προσφορά του μεγά-
λου σύγχρονου εθνικού ευεργέτη Αθα-
νάσιου Μαρτίνου, καθώς και συνολικά
της οικογένειας, όχι μόνο στην Ανατο-
λική Αττική αλλά και στην πατρίδα. 

Δήμος Μαραθώνα

Αθλητικοί χώροι 
επί τάπητος   

Η διαδικασία ένταξης στα χρηματοδοτι-
κά προγράμματα της Περιφέρειας Αττι-
κής δύο σημαντικών έργων ανάπλασης
για τον Δήμο Μαραθώνα βρέθηκε στο
επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που
είχε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης με τον δήμαρχο Σ. Τσίρκα. 

Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση του ταρ-
τάν στις εγκαταστάσεις στίβου στο Δημο-
τικό Στάδιο Μαραθώνα - Νέας Μάκρης,
καθώς επίσης και η ανάπλαση και αξιο-
ποίηση του πρώην εργοστασίου πορσε-
λάνης στην περιοχή της Νέας Μάκρης
συζητήθηκαν διεξοδικά, με την περιφε-
ρειακή αρχή να συνεχίζει απρόσκοπτα το
σχέδιό της για νέες και ασφαλείς αθλητι-
κές υποδομές στην Αττική.

Γλυφάδα με «καταπράσινο» αποτύπωμα

Η
Γλυφάδα προχωρά γοργά σε μια πιο
πράσινη και πιο βιώσιμη εποχή. Ού-
τε ένα ούτε δύο αλλά 6.579.760,17
ευρώ ως προϋπολογισμό εξασφάλι-

σε ο Δήμος Γλυφάδας από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το Περιβάλλον και
την Αειφόρο Ανάπτυξη, με τον δήμαρχο Γιώρ-
γο Παπανικολάου να ευχαριστεί τις αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης για το
«πράσινο φως».

Πόροι που θα αλλάξουν τον τρόπο συλλογής
και διαλογής απορριμμάτων στον δήμο, με
υπόγειους και υπέργειους κάδους συλλογής
βιοαποβλήτων, με νέο υπερσύγχρονο στόλο
απορριμματοφόρων για τη συλλογή βιοαπο-
βλήτων, με εγκατάσταση «έξυπνου» ολοκλη-
ρωμένου συστήματος παρακολούθησης και
διαχείρισης του στόλου των οχημάτων και των
κάδων, καθώς και πολλαπλές δράσεις ευαι-
σθητοποίησης πολιτών για την επιτυχία του εγ-
χειρήματος.

Ποιος δήμαρχος που θα
διεκδικήσει εκ νέου δη-

μαρχιακό θώκο -εντός της
Αττικής- τάζει ό,τι είχε υποσχεθεί
και πέρυσι τέτοιο καιρό στις εκ-
δηλώσεις συλλόγων για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας; 

Περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτη-
σης κατήγγειλαν πολίτες στους Δή-
μους Περάματος και Χαλκιδέων.
Άγνωστοι, κάνοντας χρήση εφαρμο-
γής μέσου κοινωνικής δικτύωσης και
προφασιζόμενοι ότι εκπροσωπούν
την οικονομική υπηρεσία του Δήμου
Περάματος, προσπάθησαν να απο-
σπάσουν στοιχεία τραπεζικών λογα-
ριασμών, με το πρόσχημα της τακτο-
ποίησης οφειλών. Παρόμοιο περιστα-
τικό και στον Δήμο Χαλκιδέων. Αμφό-
τερες οι δημοτικές Αρχές εξέδωσαν
ανακοινώσεις, ώστε να μην ανταπο-
κρίνονται οι πολίτες.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Ανοίγει τις πόρτες του το Κτήμα Φιξ
«Αποκαλυπτήρια» για το Κτήμα Φιξ την προσεχή

Κυριακή (5/2), καθώς θα ανοίξει τις πόρτες του στο
κοινό. Ένας πνεύμονας πρασίνου 28 στρεμμάτων
που ανήκει πλέον στους δημότες του Ηρακλείου
Αττικής και αποτελεί «κληρονομιά» για πολλές γε-
νιές Ηρακλειωτών. 

«Το Φιξ είναι επιτέλους περιουσία όλων των
Ηρακλειωτών. Είμαι υπερήφανος και, ταυτόχρονα,
ευτυχής που καταφέραμε και το αποκτήσαμε με τις
δικές μας δυνάμεις, καθώς δεν μπορούσαμε άλλο
να περιμένουμε τρίτους να το αγοράσουν για λογα-
ριασμό μας.  Το κάναμε γιατί το χρωστούσαμε στα
παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας, στο
βιώσιμο μέλλον αυτής της πόλης», δήλωσε ο δή-
μαρχος Νίκος Μπάμπαλος, καλώντας τους δημό-
τες να το επισκεφτούν.

Υποψήφιος 
με το ΚΚΕ

Τηλεφωνικές 
εξαπατήσεις πολιτών 

Πλήρως 
ανακαινισμένο
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ψηλότερη σύνταξη με τις...
μισές εισφορές που πλήρω-
ναν με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ
μπορούν να λάβουν οι ελεύ-

θεροι επαγγελματίες, αρκεί να επιλέ-
ξουν την ασφάλισή τους από την τρίτη
κλάση και πάνω με βάση το νέο ποσό
που προκύπτει λόγω της αύξησης του
πληθωρισμού κατά 9,6% το 2022.

Πώς θα έχεις αξιοπρεπή σύνταξη
Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότη-

τα να δηλώσουν στον e-ΕΦΚΑ την κλά-
ση που επιθυμούν έως τις 12 Φεβρουα-
ρίου, ενώ όσοι δεν προβούν στη σχετι-
κή δήλωση εννοείται ότι παραμένουν
στην ίδια κλάση με πέρυσι, η οποία θα
είναι αυξημένη κατά το προαναφερό-
μενο ποσοστό. 

Ενδεικτικό είναι ότι η εισφορά για
τον κλάδο της κύριας σύνταξης αυξά-
νεται στα 230 ευρώ μηνιαίως, όταν με
τον νόμο Κατρούγκαλου ένας ελεύθε-
ρος επαγγελματίες με εισόδημα
20.000 ευρώ πλήρωνε 449 ευρώ. Επί-
σης, επαγγελματίες με εισόδημα
30.000 ευρώ πλήρωναν εισφορά 674
ευρώ και τώρα θα πληρώνουν 239 ευ-
ρώ τον μήνα με την αύξηση κατά 9,6%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το 80% των
ελεύθερων επαγγελματιών έχει επιλέ-
ξει την κατώτερη ασφαλιστική κατηγο-
ρία, κάτι που οδηγεί σε πολύ χαμηλές
μελλοντικές συντάξεις, ενώ όποιος
επιλέξει από την τρίτη ασφαλιστική
κλάση και πάνω θα έχει μια αξιοπρεπή
σύνταξη. 

Οι εισφορές το 2023
Από τα παραδείγματα προκύπτει ότι

οι εισφορές το 2023 μετά την αναπρο-
σαρμογή είναι σημαντικά χαμηλότερες
σε σχέση με εκείνες που επέβαλε το

2017 ο νόμος Κατρούγκαλου αλλά και
με τις εισφορές που καθιερώθηκαν το
2019 από την προηγούμενη κυβέρνηση
μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το
«Κίνημα της γραβάτας». Σύμφωνα με
τον υφυπουργό Εργασίας Πάνο Τσα-

κλόγλου, οι νέες αυξημένες εισφορές
στο ύψος του πληθωρισμού του 2022
αποτελούν μονόδρομο προκειμένου οι
ελεύθεροι επαγγελματίες να μην πά-
ρουν συντάξεις-επιδόματα. Επιπλέον
πρέπει να σημειωθεί ότι οι συντάξεις

των σημερινών συνταξιούχων καλύ-
πτονται σε σημαντικό βαθμό από τις ει-
σφορές των εν ενεργεία ασφαλισμέ-
νων, καθώς το ασφαλιστικό σύστημα
είναι διανεμητικό.

Μήνυμα δικαιοσύνης
Η σημαντική αύξηση των εισφορών,

σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας,
πρέπει να αντανακλά ένα μήνυμα δι-
καιοσύνης, καθώς σήμερα επικρατεί το
παράδοξο οι εισφορές για κύρια σύν-
ταξη των αυτοαπασχολούμενων που
επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κα-
τηγορία (περισσότεροι από 8 στους 10
επιλέγουν αυτή την κατηγορία) να είναι
χαμηλότερες ακόμη και από εκείνες
που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό!
Συγκεκριμένα, το 2022 η μηνιαία ει-
σφορά για σύνταξη και υγεία για τους
μη μισθωτούς στην πρώτη ασφαλιστική
κατηγορία ήταν 210 ευρώ τον μήνα. 

Το φαινόμενο
Αντιστοίχως, οι εισφορές ενός μι-

σθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο
μισθό διαμορφώθηκαν πέρυσι (μετά τη
διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού)
σε 225,40 ευρώ τον μήνα, λαμβάνοντας
υπόψη 14 μισθούς λόγω των δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα και του επι-
δόματος αδείας. Δηλαδή, παρατηρείται
το φαινόμενο ο εργοδότης να πληρώνει
για τις δικές του εισφορές λιγότερα
χρήματα απ’ ό,τι πληρώνει για τον
υπάλληλό του που αμείβεται με τον κα-
τώτατο μισθό. 

Υψηλότερη σύνταξη 
με... μισές εισφορές! 

Αρκεί να επιλέξουν από την τρίτη κλάση και πάνω - Δήλωση
ασφαλιστικής κατηγορίας έως τις 12 Φεβρουαρίου 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ανάσα για 10.000 επιχειρήσεις αποτελεί η παράταση
της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών
και των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών... μετά τις
εκλογές! Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις
31/5/2023 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες
επιχειρήσεις-δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει
πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη
ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,

ενώ έως τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η καταβολή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Σε συνέχεια σει-
ράς θεσμικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης και του
υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση, μέσω των
επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, των
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επι-
πτώσεις της Covid-19, τον Δεκέμβριο του 2022 εκδό-
θηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση
τεχνικών ζητημάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, διενεργή-

θηκε επανυπολογισμός στις βεβαιώσεις αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρε-
ωτικής διατήρησης εργαζόμενων, κάτι που είχε ως
αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική μείωση σε ποσοστό
42% σε σχέση με τα ποσά που είχαν βεβαιωθεί κατά την
αρχική διαδικασία υπολογισμού. Τέλος, μεταξύ άλλων,
δόθηκε νέα ευκαιρία για τη συμπλήρωση των δικαιο-
λογητικών μετά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής που πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2022.

Μετά τις εκλογές η τακτοποίηση ποσών της Επιστρεπτέας

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ
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πιδότηση 4 λεπτά του ευρώ ανά

κιλοβατώρα στους λογαρια-

σμούς ρεύματος για τον Φε-

βρουάριο ανακοίνωσε η κυβέρ-

νηση, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα

πιο «αυστηρό» πλαίσιο, συναρτώμενο με

την εξοικονόμηση ενέργειας, για την ενί-

σχυση των μεσαίων και υψηλών κατανα-

λώσεων. 

Η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης (έως

500 κιλοβατώρες μηνιαίως), η οποία αφο-

ρά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα,

θα τύχει ενίσχυσης 40 ευρώ ανά μεγαβα-

τώρα ή 4 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα,

ώστε η τελική τιμή καταναλωτή να διαμορ-

φώνεται στα 15-16 λεπτά ανά κιλοβατώρα,

παίρνοντας ως τιμολόγιο αναφοράς τη χρέ-

ωση της ΔΕΗ για τον Φεβρουάριο. 

Υπενθυμίζεται ότι η μεγαλύτερη επιχεί-

ρηση ηλεκτρισμού στην Ελλάδα που εκ-

προσωπεί και το μεγαλύτερο μέρος των οι-

κιακών τιμολογίων ανακοίνωσε χρέωση

για τον Φεβρουάριο στα 19,9 λεπτά/kWh

για την 1η κλίμακα κατανάλωσης έως 500

κιλοβατώρες. 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κώστας Σκρέκας, για τις δύο επόμενες κλί-

μακες (501-1.000 κιλοβατώρες μηνιαίας

κατανάλωσης και για καταναλώσεις πάνω

από 1.001 κιλοβατώρες) θα υπάρξει μόνο

bonus στην περίπτωση των νοικοκυριών

που θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερή-

σια ζήτησή τους σε ρεύμα σε σχέση με την

αντίστοιχη περυσινή.

Το bonus θα είναι και πάλι 4 λεπτά ανά

κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται ότι έως και

τον προηγούμενο μήνα για τη 2η και την 3η

κλίμακα δίνονταν και (μειωμένη) επιδότη-

ση και bonus.

Για τα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια η

ενίσχυση θα είναι 8,8 λεπτά ανά κιλοβατώ-

ρα (88 ευρώ ανά μεγαβατώρα). Ενίσχυση

θα υπάρξει και για όλες τις επιχειρήσεις

(χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης), η

οποία καθορίζεται στα 2 λεπτά του ευρώ

ανά κιλοβατώρα.

Για τους αγρότες, η ενίσχυση θα είναι δι-

πλάσια, στα 4 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Σύμ-

φωνα με τον υπουργό, το συνολικό ποσό

των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς

ρεύματος ανέρχεται για τον Φεβρουάριο

στα 95 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας Κώστας Σκρέκας επισήμανε μετα-

ξύ άλλων σε δήλωσή του: «Η κρίση αυτή

την περίοδο έχει αμβλυνθεί, ωστόσο, δεν

έχει τελειώσει. Και εμείς έχουμε δε-

σμευτεί απέναντι στις Ελληνίδες και τους

Έλληνες ότι θα είμαστε δίπλα τους για

όσο διάστημα διατηρηθεί η αστάθεια.

Ήμασταν δίπλα τους στα πολύ δύσκολα,

τον περασμένο Αύγουστο που διαθέσαμε

1,1 δισ. ευρώ. Ήμασταν δίπλα σε κάθε πο-

λίτη τον περασμένο Σεπτέμβριο που δια-

θέσαμε 1,9 δισ. ευρώ. Στηρίξαμε την κοι-

νωνία όλο αυτό το διάστημα που διαθέ-

σαμε συνολικά ως τώρα 8,2 δισ. ευρώ για

τους λογαριασμούς ρεύματος. Το ίδιο δί-

πλα σε όλους θα είμαστε και τον Φε-

βρουάριο, που τα τιμολόγια των παρόχων

είναι χαμηλότερα κατά 65% σε σχέση με

τον προηγούμενο».

Αναλυτικά παραδείγματα 
Από 16 έως 48 ευρώ κυμαίνεται το όφε-

λος των νοικοκυριών από τις επιδοτήσεις

στην κατανάλωση ρεύματος Φεβρουαρίου,

σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε

στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας.
Ειδικότερα, με βάση τα παραδείγματα:

� Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 400

κιλοβατώρες θα πλήρωνε χωρίς την επιδό-

τηση 80 ευρώ και με την επιδότηση θα πλη-

ρώσει 64 ευρώ.

� Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 700

κιλοβατώρες θα πλήρωνε χωρίς την επιδό-

τηση 139 ευρώ και με την επιδότηση θα πλη-

ρώσει 119 ευρώ, ενώ εάν επιτύχει τον στόχο

εξοικονόμησης ενέργειας κατά 15%, θα έχει

έκπτωση και στην κατανάλωση πάνω από

500 κιλοβατώρες και θα πληρώσει 111 ευρώ.

� Νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση

1.200 κιλοβατώρες θα πλήρωνε χωρίς την

επιδότηση 239 ευρώ και με την επιδότηση

θα πληρώσει 219 ευρώ. Αν επιτύχει τον

στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 15%,

θα έχει έκπτωση και στην κατανάλωση πά-

νω από 500 κιλοβατώρες και θα πληρώσει

τελικά 191 ευρώ.

Θετικό πρόσημο αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα χρή-

σης του 2022 αλλά και του δ’ τριμήνου του έτους για τη ΔΕΗ, τα

οποία πρόκειται να ανακοινωθούν περί τα μέσα Μαρτίου. 

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία αναμένε-

ται να επαναβεβαιώσει τον στόχο της για επιστροφή σε ισχυρή

κερδοφορία και καταβολή μερίσματος στους μετόχους από την

τρέχουσα χρήση του 2023 (διανομή το 2024).

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης του 2022 επι-

βαρύνονται από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου

2021 - Ιουνίου 2022. Για τη ΔΕΗ, η έκτακτη εισφορά προσδιορί-

στηκε σε 276 εκατ. ευρώ, ποσό που ήδη αποτυπώθηκε στα απο-

τελέσματα του 9μηνου που ανακοίνωσε η εταιρεία και τα οποία

διαμορφώθηκαν ως εξής: EBITDA 368,2 εκατ. ευρώ, EBITDA

επαναλαμβανόμενο 644,2 εκατ. ευρώ, ζημίες προ φόρων 151,1

εκατ. ευρώ, ζημίες μετά από φόρους 169,8 εκατ. ευρώ. Γίνεται

αντιληπτό, δηλαδή, ότι ήδη από τα αποτελέσματα του 9μηνου η

ΔΕΗ είχε κερδοφόρα χρήση, η οποία ωστόσο μετατράπηκε σε

ζημιογόνο εξαιτίας της έκτακτης φορολόγησης των κερδών των

ηλεκτροπαραγωγών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, σε επίπεδο έτους, η

εταιρεία αναμένεται να δημοσιεύσει κερδοφόρα αποτελέ-

σματα, καταφέρνοντας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να

υπερκαλύψει τις ζημίες του 9μήνου. Εννοείται ότι σε επίπε-

δο επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας EBITDA η εταιρεία

αναμένεται να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει για

επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα

επίπεδα του 2021 (871,7 εκατ. ευρώ με περιθώριο στο 15,3%).

Εκτός όμως από τα μεγέθη του 2022, η διοίκηση της ΔΕΗ

αναμένεται να επαναβεβαιώσει τον βασικό στόχο που είχε

θέσει για διανομή μερίσματος στους μετόχους από τη χρήση

του 2023. 
Μ. ΜΑΣΤ.

Με κέρδη θα κλείσει η ΔΕΗ το 2022 - Έρχεται μέρισμα από τη χρήση του 2023

Στα 40€/MWh 
η επιδότηση
για το 90% 
των νοικοκυριών

Μόνο bonus εξοικονόμησης στις μεσαίες 
και υψηλές καταναλώσεις ανακοίνωσε 

ο Κ. Σκρέκας για τον Φεβρουάριο 

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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Υ
περκαλύφθηκε η ΑΜΚ της
Intrakat με την άντληση κε-
φαλαίων ύψους 100 εκατ.
ευρώ, η οποία πραγματοποι-

ήθηκε με καταβολή μετρητών και δι-
καίωμα προτίμησης αποκλειστικά
υπέρ των παλαιών μετόχων. Η είσοδος
φρέσκου χρήματος από παλαιούς με-
τόχους αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπι-
στοσύνης, ενώ το μεγάλο ενδιαφέρον
από νέους μετόχους αποτελεί επίσης
θετική ένδειξη για την προοπτική του
τίτλου της εταιρείας.

Καλύφθηκε ο στόχος
Ο στόχος της αύξησης καλύφθηκε

πλήρως και κατά συνέπεια δεν υπήρ-
ξαν αδιάθετες μετοχές. Ειδικότερα, το
95,66% της αύξησης καλύφθηκε μέσω
των εγγραφών από ασκήσαντες το δι-
καίωμα προτίμησης με την καταβολή
συνολικού ποσού 95.658.808,05 ευ-
ρώ, που αντιστοιχεί σε 81.759.665 νέ-
ες μετοχές, ενώ το 4,34% της αύξησης
καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δι-
καιώματος προεγγραφής με την κατα-
βολή συνολικού ποσού 4.341.192,57
ευρώ, που αντιστοιχεί σε 3.710.421 νέ-
ες μετοχές. Συνολικά, εκδόθηκαν
85.470.086 νέες μετοχές ονομαστικής
αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και με τιμή
διάθεσης 1,17 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι κύ-
ριοι μέτοχοι της Intrakat, Winex In-
vestments Limited, Castelano Prop-
erties Limited και Blue Silk LTD όσο
και οι υπόλοιποι μέτοχοι της εταιρείας,
με την πλήρη άσκηση των δικαιωμά-

των προτίμησής τους, επιβεβαίωσαν
την ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα διοί-
κηση και τις προοπτικές της εταιρείας. 

Ευχαριστήρια από τον CEO
Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος της Intrakat Αλέξανδρος
Εξάρχου ευχαρίστησε τους μετόχους
για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ και
τη συμβολή τους στα αναπτυξιακά
πλάνα της εταιρείας: «Στην Intrakat ει-
σερχόμαστε σε μια νέα εποχή ανάπτυ-
ξης και επενδύσεων, ανοίγουμε ένα
νέο κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία
της εταιρείας. Ευχαριστώ θερμά, ακό-
μη μια φορά, όλους τους μετόχους μας
για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη
τους στις δυνατότητες και τις προοπτι-
κές μας. Η πλήρης στήριξή τους μας τι-
μά και μας δίνει ώθηση να συνεχίσου-

με ακόμη πιο δυναμικά. Με την εμπει-
ρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων
μας -του Διοικητικού Συμβουλίου, της
ομάδας διοίκησης και των εργαζόμε-
νων- και τη σιγουριά που μας δίνει η
κεφαλαιακή μας βάση, μπορούμε να
διεκδικήσουμε τη θέση που μας αξίζει
στο επιχειρηματικό και κατασκευαστι-
κό γίγνεσθαι της χώρας μας».

Οι πέντε πυλώνες
Τα νέα κεφάλαια ύψους 100 εκατ.

ευρώ θα ενισχύσουν τα αναπτυξιακά
σχέδια του ομίλου σε πέντε πυλώνες.
Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύ-
σει τις δραστηριότητές της στους το-
μείς κατασκευαστικά έργα, Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας, διαχείριση
απορριμμάτων, ΣΔΙΤ και παραχωρή-
σεις - αξιοποίηση ακινήτων.

Στις ΑΠΕ μετά τις εξαγορές που
πραγματοποιήθηκαν ο Όμιλος In-
trakat διαθέτει σημαντικό χαρτοφυ-
λάκιο έργων αιολικών και φωτοβολ-
ταϊκών συνολικής ισχύος 1.800 MW
(1.000 MW αιολικά πάρκα και 800 MW
φωτοβολταϊκά).

Στο χαρτοφυλάκιο μονάδων ΑΠΕ με
εξασφαλισμένη τιμή πώλησης της πα-
ραγόμενης ενέργειας για 20 έτη προ-
στέθηκε προ λίγων μηνών ένα ακόμη
αιολικό πάρκο ισχύος 32 MW. Για την
περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των
ΑΠΕ σχεδιάζει την ανάπτυξη 11 σταθ-
μών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με χρήση συσσωρευτών συνολι-
κής ισχύος 700MW.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η
διαπραγμάτευση των μετοχών στο
Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να
ξεκινήσει στις 2 Φεβρουαρίου, ενώ θα
ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την
απόδοση των Νέων Μετοχών στους
δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνι-
κού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας του ΤΜΕΔΕ με
την Thrivest Holdings Ltd των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Αλ.
Εξάρχου για την αύξηση κεφαλαίου των 490 εκατ. ευρώ της Atti-
ca Bank, καθώς όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε αποχώρηση
της Ellington από την τράπεζα.
Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο, θα έχουμε βελτιώσεις στην υφιστά-
μενη συμφωνία για την ΑΜΚ της τράπεζας χωρίς να υπάρχει με-
ταβολή στο πoσό της αύξησης που έχει εγκρίνει η γενική συνέ-
λευση και φτάνει τα 490 εκατ. ευρώ.
Με δεδομένο ότι η Thrivest έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμε-
τοχής στην αύξηση με ποσό έως 100 εκατ. ευρώ, το πιθανότερο
είναι ότι θα διαφοροποιηθεί το ύψος του ποσού που θα εισφέρει
στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank το Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας.

Από την πλευρά της, η Thrivest, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος
της Παγκρήτιας Τράπεζας, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα «ξε-
σκόνισμα» των οικονομικών στοιχείων της Αττικής με στόχο τη
δημιουργία ισχυρής μη συστημικής τράπεζας. Ένα project που
προχωρά με την έγκριση του SSM.
Η Attica Bank θα προχωρήσει στην αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα, ενώ στη συνέχεια θα χρειαστεί και νέα
κεφαλαιακή ενίσχυση για να αφήσει οριστικά πίσω το παρελθόν
με τη «μαύρη» τρύπα των προβληματικών δανείων.
Επίσης, η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού τις επόμενες μέρες
θα καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος το επικαιροποιημένο
Business & Capital plan της τράπεζας, στο οποίο θα περιλαμβά-
νεται και το σχέδιο για τη στρατηγική μείωσης των «κόκκινων»
δανείων σε ορίζοντα τριετίας.

Attica Bank: H Ellington φεύγει, η Thrivest έρχεται

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

Η CEO της Attica Bank 
Ελένη Βρεττού

Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ - Ψήφος
εμπιστοσύνης στον Εξάρχου

Στόχος της εταιρείας 
η ενίσχυση των δραστηριοτήτων
της σε κατασκευαστικά έργα,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
διαχείριση απορριμμάτων, 
ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις - 
αξιοποίηση ακινήτων

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Αλέξανδρος Εξάρχου

I N T R A K A T
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MOs, έχουν ως στόχο την τουριστική προβολή και πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της κάθε περιοχής ξεχωριστά. Το
υπουργείο Τουρισμού σε ειδική εκδήλωση παρου-
σίασε το πλαίσιο λειτουργίας τους, καθώς θα συμβά-
λουν καθοριστικά στο να καταστεί η Ελλάδα προορι-
σμός και τις 365 μέρες τον χρόνο.

«Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο marketing
και management στον τουρισμό, το οποίο επεξεργά-
στηκε το υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να βοη-
θήσει τους δήμους και τις περιφέρειες σε ό,τι έχει να
κάνει με την ανάπτυξη, κυρίως με τη βιώσιμη τουρι-
στική ανάπτυξη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία

του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Οι DM-
MOs έχουν ως στόχο την προσέλκυση τουριστών μέ-
σα από βιώσιμες πρακτικές παρέχοντας προϊόντα τέ-
τοια που θα ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη,

την ταυτότητα και την έκφραση της επωνυμίας του
κάθε προορισμού.

Με τη δημιουργία του πλαισίου λειτουργίας των D-
MΜOs διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων στον
τουρισμό σε ατομικό, συλλογικό αλλά και εθνικό επί-
πεδο. 

Στην εκδήλωση του υπουργείου βραβεύτηκαν για
τη συνεισφορά τους στον τουρισμό, μεταξύ άλλων, ο
Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο Αλέξανδρος
Βασιλικός, πρόεδρος του ΞΕΕ, ο Yu Zenggang, πρό-
εδρος του ΟΛΠ και ο Γιάννης Παράσχης, διευθύνων
σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ρ. ΣΑΒ.

Η
στρατηγική θέση του λιμα-
νιού του Πειραιά το καθι-
στά μήλον της έριδος στην
παγκόσμια επιχειρηματική

σκακιέρα, καθώς βρίσκεται στο σταυ-
ροδρόμι που ενώνει τρεις ηπείρους. Ως
σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέν-
τρο για τη μεταφορά προϊόντων από την
Κίνα σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και
Εγγύς Ανατολή, ο Οργανισμός Λι-
μένος Πειραιά (ΟΛΠ) διαχειρίζε-
ται και λειτουργεί ένα από τα πιο
ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευ-
ρώπη.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες
του λιμανιού είναι και ο σταθμός
των εμπορευματοκιβωτίων και
των logistics, με τον κύριο μέτοχο, την
COSCO Shipping, να σημειώνει αδιά-
ληπτη ανάπτυξη, να χρησιμοποιεί στο-
χευμένα τις νέες τεχνολογίες και να εν-
τάσσει ψηφιοποιημένα εργαλεία σε

όλο το φάσμα των λιμενικών της δρα-
στηριοτήτων.

Στους στόχους του ΟΛΠ περιλαμβά-
νονται η ανάπτυξη επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων με σεβασμό
στο περιβάλλον και η μέριμνα
για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής κρίσης μέσω της μεί-
ωσης των εκπομπών CO2.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΛΠ έχει
ξεκινήσει μια νέα υπηρεσία με-
ταφοράς αυτοκινήτων από κοι-

νού με την COSCO, με την οποία αξιο-
ποιεί το πλεονέκτημα της θέσης του λι-
μανιού και προσφέρει έναν καινοτόμο
τρόπο μεταφοράς οχημάτων με πλοία
πολλαπλών χρήσεων.

Η μεγάλη αξία της συνέργειας
Η νέα υπηρεσία μεταφέρει με ειδικά

κοντέινερ, χωρητικότητας 3 οχημάτων,
που ονομάζονται Flat Rack, εξοπλι-
σμένα με ενσωματωμένες ράμπες για
ευκολότερη μεταφορά και τοποθέτησή
τους, τα οποία μπορούν να στοιβάζον-
ται σε ύψος 3 κοντέινερ.

Τον περασμένο μήνα κατέφθασε
στον Πειραιά το πρώτο καράβι αυ-
τοκινήτων, τα οποία εκφορτώθηκαν
στον σταθμό εμπορευματοκιβω-
τίων για να μεταφερθούν στον τερ-
ματικό σταθμό αυτοκινήτων και να
οδηγηθούν στους τελικούς προορι-
σμούς τους. 

Η διοίκηση είναι ιδιαίτερα ικανο-

ποιημένη από αυτή την επιπλέον ση-
μαντική δραστηριότητα εντός του λι-
μανιού, καθώς άλλη μια φορά αποδει-
κνύεται η μεγάλη αξία της συνέργειας,
η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση και δημιουργεί τις συνθήκες για
την επίτευξη αξιοσημείωτων αποτε-
λεσμάτων με σημαντικές οικονομίες
κλίμακος και οφέλη προς όλα τα εν-
διαφερόμενα μέρη. 

Να σημειώσουμε πως η COSCO
Shipping εξειδικεύεται στις λειτουρ-
γίες και τη διαχείριση περισσότερων
από εκατό πλοίων, συμπεριλαμβανο-
μένων πλοίων πολλαπλών χρήσεων και
πλοίων βαρέων φορτίων, ημι-υποβρύ-
χιων πλοίων, πλοίων αμιγώς μεταφο-
ράς οχημάτων, μεταφοράς κορμών
δέντρων, καθώς και ασφάλτου.

Το μέγεθος αυτού του εξειδικευμέ-
νου ναυτιλιακού στόλου τον κατατάσ-
σει ως τον μεγαλύτερο στον κόσμο.

Τεράστια η συμβολή των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών στην τουριστική προβολή 

Αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πρόσφατα 
ξεκίνησε μια νέα υπηρεσία μεταφοράς

αυτοκινήτων με ειδικά κοντέινερ

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου

Μήλον της έριδος
για νέα deals
logistics το λιμάνι
του Πειραιά



Π
ερισσότερους πόντους
στην ανάπτυξη της οικο-
νομίας αναμένεται να
δώσουν το α’ εξάμηνο

του έτους τα αυξημένα επιχειρημα-
τικά δάνεια που χορηγήθηκαν το τε-
λευταίο τρίμηνο του 2022 από τις
τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, το σύνολο των
νέων δανείων στην οικονομία ξεπέ-
ρασε τα 3 δισ. ευρώ, ενώ το δ’ τρίμη-
νο του έτους παρατηρήθηκαν αύξη-
ση των επιχειρηματικών δανείων και
μικρή κάμψη των στεγαστικών και
καταναλωτικών. Η συνολική ζήτηση
δανείων -ειδικότερα μακροπρόθε-
σμων- αυξήθηκε τόσο από τις μι-
κρομεσαίες όσο και από τις μεγάλες
επιχειρήσεις. Οι παράγοντες που
επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης
ήταν κυρίως η χρηματοδότηση πα-
γίων επενδύσεων και ο σχηματισμός
κεφαλαίου κίνησης. Το α’ τρίμηνο
του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι η

συνολική ζήτηση δανείων τόσο από
τις μικρομεσαίες όσο και από τις με-
γάλες επιχειρήσεις αναμένεται να
αυξηθεί περαιτέρω.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων
προς τις μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις παρέμειναν αμετά-
βλητα κατά το δ’ τρίμηνο του 2022.
Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι συ-
νολικοί όροι χορήγησης επιχειρη-
ματικών δανείων, ενώ αυξήθηκε η
συνολική ζήτηση για επιχειρηματι-
κά δάνεια. Το ίδιο χρονικό διάστημα
η ζήτηση για στεγαστικά και κατα-
ναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητη. Επιπλέον, οι τράπεζες
εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παρα-
μείνουν αμετάβλητα και κατά τη
διάρκεια του α’ τριμήνου του 2023,
ενώ οι συνολικοί όροι χορήγησης
δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι
σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2022.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναλογία
των αιτήσεων για επιχειρηματικά
δάνεια που απορρίφθηκαν παρέ-
μεινε αμετάβλητη σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο.

Αμετάβλητη η ζήτηση
σε καταναλωτικά, στεγαστικά

Από την άλλη πλευρά, το δ’ τρίμη-
νο του 2022 τα κριτήρια και οι συνο-
λικοί όροι χορήγησης δανείων
προς νοικοκυριά παρέμειναν αμε-
τάβλητα σε σχέση με το γ’ τρίμηνο
του 2022. Η εξέλιξη αυτή είναι σύμ-
φωνη με τις προσδοκίες που είχαν
διατυπωθεί στην έρευνα του προ-
ηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για
τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά
δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετά-
βλητη, ενώ για το α’ τρίμηνο του
2023 η ζήτηση τόσο για στεγαστικά
όσο και για καταναλωτικά δάνεια
αναμένεται να παραμείνει σχεδόν
αμετάβλητη.

Τέλος, τα κριτήρια χορήγησης στε-
γαστικών και καταναλωτικών δανεί-
ων αναμένεται να παραμείνουν αμε-
τάβλητα κατά τη διάρκεια του α’ τρι-
μήνου του 2023, ενώ η αναλογία των
αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυ-
ριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο.

ΈΈναντι 100€ μηνιαίως
σε όσους δεν έχουν
πάρει επικουρική

Το ποσό των 100 ευρώ θα λαμβάνουν
για κάθε μήνα καθυστέρησης όσοι
έχουν καταθέσει αίτημα συνταξιοδό-
τησης και δεν έχουν λάβει την επικου-
ρική σύνταξη που δικαιούνται.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ, με αυ-
τό τον τρόπο θα καλυφθεί
η διαφορά για τους
σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο υ ς
έως ότου υπάρξει
η οριστική έκδοση
της επικουρικής
σύνταξης που θα
λάβουν με βάση τα
έτη ασφάλισης. Το συγ-
κεκριμένο μέτρο αφορά όσους είχαν
καταθέσει αίτηση έως τον περασμένο
Ιούνιο, ενώ σύμφωνα με όσα έχει ανα-
κοινώσει η πολιτική ηγεσία, μέσα στο
επόμενο τρίμηνο θα έχουν εκκαθαρι-
στεί οριστικά περίπου 80.000 επικου-
ρικές συντάξεις, οι οποίες εκκρεμούν
ακόμη και από το 2016!

Ποια είναι τα τρία
νέα «καλάθια» που...
χτυπούν την ακρίβεια

Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανα-
κοινωθεί η σύνθεση του «Σαρακοστια-
νού καλαθιού», ενώ προς τα τέλη Μαρ-
τίου αναμένεται να λειτουργήσει και το
«Πασχαλινό καλάθι». Όπως έχει προ-
αναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, έρ-
χεται η δημιουργία τριών νέων «καλα-
θιών», καθώς στα δύο προαναφερόμε-
να θα προστεθεί το «Καλάθι του παιδι-
ού», κατά τα πρότυπα του
«Καλαθιού των παιχνι-
διών» που λειτούρ-
γησε τα Χριστού-
γεννα. Το «Καλάθι
της Σαρακοστής»
θα ξεκινήσει λίγο
μετά τις 20 Φε-
βρουαρίου με δεδομένο
ότι η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 27 του
μήνα. Σημειώνεται ότι το «Καλάθι του
Νοικοκυριού» θα βρίσκεται σε ισχύ
έως τον προσεχή Ιούνιο αντί του αρχι-
κού σχεδιασμού για τον Μάρτιο προκει-
μένου να προστατευτούν οι καταναλω-
τές, κάτι που αναμένεται να επικυρωθεί
σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
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Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ
τα επιχειρηματικά δάνεια

Ισχυρό στήριγμα για την ανάπτυξη 
του α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Στα top picks της διατηρεί τη Mytilineos η Eu-
robank Equities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο του
τίτλου στα 30,5 ευρώ σε νέα της έκθεση με τίτλο
«Στον δρόμο για EBITDA 1 δισ. ευρώ». Ειδικότε-
ρα, η χρηματιστηριακή σημειώνει μεταξύ άλλων
ότι, παρόλο που η μετοχή της Mytilineos κινήθη-
κε παράλληλα με τα θεμελιώδη της, η αποτίμησή
της παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς έχει
να ενσωματώσει σημαντική αξία ακόμα. Η χρη-
ματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «buy» και
αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της
Mytilineos στα 30,5 ευρώ, βλέποντας περιθώρια
ανόδου 28,2% από το τελευταίο κλείσιμο στα 23,8
ευρώ την Παρασκευή. Το περιθώριο, δε, της συ-
νολικής απόδοσης ανεβαίνει στο 33,4%, αν συνυ-
πολογιστεί και η διανομή μερίσματος.
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Δ
ιατηρεί τη δυναμική του
το ελληνικό χρηματιστή-
ριο και μένει να διαφανεί
αν οι ισχυροί παίκτες θα

συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους
στις μετοχές. Πάντως ο Γενικός
Δείκτης από αρχές του έτους κατα-
γράφει κέρδη 10%, ενώ ο FTSE 25%
και ο Mid Cap ενισχύεται πάνω από
10,50%. Απόλυτος πρωταγωνιστής
του Ιανουαρίου αναδεικνύεται ο
τραπεζικός δείκτης που καταγρά-
φει ράλι περί το +18,5%. Ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Fast Finance
Ηλίας Ζαχαράκης επεσήμανε πως
«είμαστε πολύ κοντά πλέον στον
μεγάλο πρώτο στόχο μας στη ζώνη
των 1.040 μονάδων. Εκτός από από-

κλιση και εκ νέου κίνηση σε υπερα-
γορασμένη περιοχή στο ημερήσιο
δεν έχουμε κάτι άλλο αρνητικό να
παρατηρήσουμε. Ουσιαστική στή-

ριξη έχουμε στις 970 μονάδες (966
στοπ), ενώ το επίπεδο των 1.013 μο-
νάδων είναι κοντινή στήριξη και
επιθετική τάση». 

Fitch: Αναβάθμισε Εθνική,
Eurobank και Alpha Bank

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι ανα-
βάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική
αξιολόγηση (IDR) της Εθνικής Τράπεζας
και των Eurobank και Eurobank Ergasias
Services and Holdings σε «BB-» από
«B+» και το Viability Rating (VR) σε «bb-»
από «b+» προηγουμένως, με το Outlook
να είναι σταθερό. Αναβάθμισε επίσης τη
μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγη-
ση (IDR) της Alpha Bank και της Alpha
Services and Holdings σε «B+» από «B»
και το Viability Ratings (VR) σε «b+» από
«b» προηγουμένως, με το Outlook να είναι
σταθερό.

Entersoft: Εξαγοράζει 
τη CGSoft έναντι 3,5 εκατ. 

Ιδιωτικό συμφωνητικό για την εξαγο-
ρά του 100% της εταιρείας λογισμικού
Property & Real Estate Management
CGSoft υπέγραψε η Entersoft. Το τίμημα
ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ
και συμφωνήθηκε η καταβολή earnout
bonus ανάλογα με την επίτευξη στόχων
εσόδων και κερδοφορίας για τα επόμε-
να δύο έτη. Η εξαγορά θα χρηματοδοτη-
θεί από ίδιους πόρους της Entersoft. Με
την εξαγορά, το σύνολο των στελεχών
της CGSoft θα ενσωματωθεί στο δυναμι-
κό του ομίλου της Entersoft.

Unibios: Στο 19,37% 
το ποσοστό του Ορφέα Μαυρίκιου

Στο 19,37% διαμορφώθηκε το συνολικό
ποσοστό που κατέχει στη Unibios ο διευ-
θύνων σύμβουλος της εισηγμένης Ορφέ-
ας Μαυρίκιος μετά την πώληση κατά τη
συνεδρίαση της 25ης/1/2023 80.000 με-
τοχών της εταιρείας (που αντιστοιχούν σε
80.000 δικαιώματα ψήφου). Η παραπάνω
συναλλαγή έγινε στην αγορά αξιών με τι-
μή 0,685 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολο-
κλήρωση των παραπάνω συναλλαγών ο
κύριος Μαυρίκιος κατέχει πλέον άμεσα
14,74% και έμμεσα 4,63% των δικαιωμά-
των ψήφου της εταιρείας.

Έναν μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό για
την προσέλκυση ιαπωνικών επενδύσεων
προωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης στο πλαίσιο των επαφών του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Ιαπωνία. Ο ορίζοντας των ελ-
ληνικών σχεδίων είναι το 2025. Βλέπετε, το
2025 θα πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Έκθε-
ση της Οσάκα (ΕΧΡΟ 2025). Στόχος είναι η
συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΧΡΟ 2025 να
συνδυαστεί με τις κατάλληλες παράλληλες
δράσεις και να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να
αποφέρει πρακτικά οφέλη. Στους σχεδια-
σμούς της οικονομικής μας διπλωματίας εί-

ναι η αξιοποίηση της ελληνικής συμμετοχής με ένα υπερσύγχρονο περίπτερο, στο οποίο θα προβάλλονται
κλάδοι όπως η ναυτιλία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διατροφή, το περιβάλλον, το ελληνικό φάρμακο,
κ.λπ. Στα σχέδια βρίσκεται και το να μεταφερθεί στο διαδίκτυο η ελληνική συμμετοχή, με τη δημιουργία μιας
διαδραστικής πύλης του ελληνικού περιπτέρου που θα επεκτείνεται χρονικά πριν και μετά την ΕΧΡΟ.

Διατηρείται η δυναμική στο χρηματιστήριο

Η ΕΧΡΟ 2025 στην Οσάκα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Mytilineos: Νέα τιμή-στόχος στα 30,5 ευρώ από τη Eurobank Equities
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Όμιλος Quest: Ολοκληρώθηκε 
ο 5ος κύκλος του Quest Mini MBA

Ρεκόρ στην παραγωγή ΑΠΕ 
για την Enel Green Power 

Η Enel Green Power σημείωσε νέο ρεκόρ
το 2022, κατασκευάζοντας 5.223 MW ανανε-
ώσιμης ισχύος, συμπεριλαμβανομένων 387
MW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με
μπαταρία (BESS), παρουσιάζοντας αύξηση σε
σύγκριση με τα στοιχεία του 2021. Η νέα εγκα-
τεστημένη ισχύς περιλαμβάνει πάνω από 80
μονάδες, ηλιακής (2.622 MW) και αιολικής
ενέργειας (2.160 MW), σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Εκτός από τα 5.223 MW που κα-
τασκευάστηκαν πέρυσι, η Enel Green Power
σημείωσε επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη νέα
ανανεώσιμη εγκατεστημένη ισχύ υπό κατα-
σκευή στις 31 Δεκεμβρίου 2022, με 67 μονά-
δες και συνολικά περίπου 7.200 MW, συμπε-
ριλαμβανομένων 900 MW BESS. Επιπλέον, το
2022 η Enel Green Power σημείωσε ρεκόρ
ενέργειας που παράγεται ετησίως από ανανε-
ώσιμες πηγές, με περίπου 124 TWh συνολικά,
εκ των οποίων: 65,9 TWh από αιολική και
ηλιακή ενέργεια (αύξηση κατά 10,5 TWh σε
σύγκριση με το 2021), 52 TWh από υδροηλε-
κτρική και 6 TWh από γεωθερμική.

Συνεργασία Globalsat-Teleunicom
με την ελβετική Logitech

Ο όμιλος εται-
ρειών Globalsat -
Teleunicom προ-
χώρησε σε συμ-
φωνία με την ελ-
βετική πολυεθνι-
κή εταιρεία Log-
itech για τη διάθεση των συστημάτων τηλε-
διάσκεψης για αίθουσες συσκέψεων προς
το δίκτυο συνεργατών και εταιρικών πελα-
τών του. Τα επαγγελματικά προϊόντα περι-
λαμβάνουν κάμερες web, σετ μικροφώ-
νου-ακουστικών και κάμερες τηλεδιάσκε-
ψης για συνεργασία σε κάθε επίπεδο, από
έναν μεμονωμένο υπολογιστή μέχρι αίθου-
σες συσκέψεων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, οι τεχνολογικές
λύσεις Logitech διευκολύνουν την υβριδι-
κή εργασία, καθώς οι ομάδες έχουν τη δυ-
νατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους
εύκολα και γρήγορα και να οργανώνουν τις
αίθουσες συσκέψεων μέσω του έξυπνου
λογισμικού, ανεξάρτητα από την τοποθεσία
στην οποία βρίσκονται. 

Ελλάκτωρ: Έως 31Μαρτίου 
οι αποκλειστικές
διαπραγματεύσεις για Άκτωρ

Intracom Defense: Προς πιστοποίηση
για drone LOTUS και MDOA

Στις εγκαταστά-
σεις της Intracom
Defense (IDE) πραγ-
ματοποιήθηκε σύ-
σκεψη της εταιρεί-
ας με την Εθνική
Στρατιωτική Αρχή
Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ),
για την έναρξη της διαδικασίας έγκρισής της ως οργα-
νισμού σχεδίασης στρατιωτικών αεροναυτικών προ-
ϊόντων (Military Design Organisation Approval - 
MDOA), σύμφωνα με τις στρατιωτικές ευρωπαϊκές
απαιτήσεις αξιοπλοΐας (EMAR Part 21). Ταυτόχρονα, η
IDE εκκινεί τη διαδικασία πιστοποίησης από την ΕΣΑΑ,
του Χαμηλής Παρατηρησιμότητας Συστήματος μη
Επανδρωμένου Αεροσκάφους «LOTUS», για την από-
κτηση Στρατιωτικού Πιστοποιητικού Τύπου (Military
Type Certificate - MTC), σύμφωνα με τα νατοϊκά κριτή-
ρια πιστοποίησης (STANAG 4671), στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του ομώνυμου ευρωπαϊκού προγράμματος.

Ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος του Quest Mini 
MBA, του προγράμματος επιμόρφωσης εργαζο-
μένων που έχει σχεδιασθεί από το Alba Graduate
Business School αποκλειστικά για τις ανάγκες
του ομίλου. Στο πρόγραμμα διάρκειας 126 ωρών
συμμετείχαν 37 επιλεγμένα στελέχη από όλες τις
εταιρείες του ομίλου, λαμβάνοντας επίκαιρες
γνώσεις σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων που σχετί-
ζονται με το σύγχρονο επιχειρείν. Το πρόγραμμα
Quest Mini MBA υλοποιείται κάθε δύο έτη με στό-
χο την ενίσχυση των εργαζομένων του ομίλου με
γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο
νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον και στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης
στρατηγικής οπτικής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

UniCredit: Αυξημένα 29% 
τα έσοδα το δ’ τρίμηνο 

Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών κινήθη-
καν τα κέρδη και τα έσοδα της UniCredit για το δ’
τρίμηνο του 2022 και σε ετήσιο επίπεδο, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ιταλική
τράπεζα. Τα κέρδη έφτασαν τα 2,46 δισ. ευρώ, από
ζημίες 883 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2021 και
έναντι 1,16 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές
που συμμετείχαν σε έρευνα της ίδιας της Uni-
Credit. Για το σύνολο του 2022, η UniCredit εμφά-
νισε κέρδη 6,46 δισ. ευρώ έναντι 2,1 δισ. ευρώ το
2021, με τον επικεφαλής της τράπεζας, Αντρέα
Ορσέλ, να κάνει λόγο για το καλύτερο αποτέλεσμα
για πάνω από μια δεκαετία.

Α
ποδέκτης κοινής προσφοράς των εται-
ρειών Wade και Adamas για την πώληση
του συνόλου της συμμετοχής της στη θυ-
γατρική της Άκτωρ ΑΤΕ έγινε ο Ελλά-

κτωρ, ξεκινώντας αποκλειστικές διαπραγματεύσεις
με τις εν λόγω εταιρείες. Σύμφωνα με εταιρική ανα-
κοίνωση, η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις
όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του
είδους. Επισημαίνεται ακόμη ότι το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει
στην WA&AD περίοδο αποκλειστικότητας για τη
διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας
έως και τις 31/3/2023. Κατά τη διάρκεια της περιό-
δου αυτής, η εταιρεία θα προβεί σε πρόσληψη χρη-
ματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα εκδώσει
αιτιολογημένη γνώμη για το εύλογο και δίκαιο του
τιμήματος και των όρων της συναλλαγής. Ως προς τα
σχετικά δημοσιεύματα για την πώληση του 25% του
κλάδου ΑΠΕ, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
που διαθέτει, εξετάζει διαρκώς επιλογές για τη βέλ-
τιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.
Η εταιρεία διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει
οιαδήποτε σχετική απόφαση.
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Παναθηναϊκός ηττήθηκε 1-0 από
τον Αστέρα στην Τρίπολη και έπεσε
με κρότο στη 2η θέση της βαθμο-
λογίας με τρεις ήττες στα τέσσερα

τελευταία ματς! Ήταν μια ήττα με ονοματεπώ-
νυμο και από τον αρχηγό του μάλιστα. Ο
Κουρμπέλης παρατηρήθηκε με δύο κίτρινες

κάρτες σε έξι λεπτά και στο
33’ έφυγε για τα αποδυτήρια.
Κι έτσι η ΑΕΚ είναι πλέον επι-
κεφαλής της βαθμολογίας.
Έξι αγώνες πριν από την
έναρξη των πλέι οφ, στα οποία
θα πάρουν μέρος οι πρώτες
έξι ομάδες της βαθμολογίας.
Οι υπόλοιπες θα παίξουν στα

πλέι άουτ για παραμονή και υποβιβασμό. Στην
3η θέση ισοβαθμούν ο ΠΑΟΚ, που νίκησε 3-2
τον Λεβαδειακό στην Τούμπα, και ο Ολυμπια-
κός. Στο παιχνίδι της ουράς ο Ιωνικός κέρδισε
εκτός έδρας τη Λαμία και ανασαίνει. 

Όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα, το πιο βο-
λικό θεωρητικά έργο το έχει ο Παναθηναϊκός,
που θα παίξει εκτός με τον Άρη και τον Ολυμπια-
κό. Χωρίς να σημαίνει πως τα υπόλοιπα θα είναι
εύκολα. Η ΑΕΚ θα πάει στην Τούμπα να παίξει με
τον ΠΑΟΚ και θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑ-
ΟΚ έχει και τα δύο ντέρμπι στην Τούμπα - με τον
Ολυμπιακό την Κυριακή και με την ΑΕΚ στις 19
του μήνα. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει τρία
ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ την προσεχή Κυριακή στην

Τούμπα, θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό και την
τελευταία αγωνιστική θα πάει στην «ΟΠΑΠ Arena
- Αγιά Σοφιά». Στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να
συνυπολογίσουμε ότι θα αναμετρηθούν μεταξύ
τους και στους ημιτελικούς του Κυπέλλου, την
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στην έδρα της Ένωσης
και στις 28 του ίδιου μήνα στο «Καραϊσκάκης». 

Πρόγραμμα ΑΕΚ
5/2 ................................................Ατρόμητος-  ΑΕΚ 
13/2 ..........................................ΑΕΚ - Λεβαδειακός 
19/2 ......................................................ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 
25/2 ............................................ΑΕΚ - Αστέρας Τρ. 
5/3 ..........................................................ΟΦΗ - ΑΕΚ 
12/3 ............................................ΑΕΚ - Ολυμπιακός 

Πρόγραμμα Παναθηναϊκού
5/2 ......................................Παναθηναϊκός - Λαμία 
12/2 ......................................Άρης - Παναθηναϊκός 
18/2 ....................................Παναθηναϊκός - Βόλος 
25/2..........................Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 
6/3 ........................Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 
12/3 ............................Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 

Πρόγραμμα ΠΑΟΚ
5/2 ..........................................ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 
13/2..........................................Αστέρας Τρ. - ΠΑΟΚ 
19/2 ......................................................ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 
25/2 ......................................ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 
5/3 ..................................................ΠΑΟΚ - Ιωνικός 
12/3....................................................Βόλος - ΠΑΟΚ 

Πρόγραμμα Ολυμπιακού
5/2 ..........................................ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 
13/2............................Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 
19/2 ........................................Λαμία - Ολυμπιακός 
25/2..........................Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 
5/3 ..............................Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 
12/3 ............................................ΑΕΚ - Ολυμπιακός 

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

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

Η ΑΕΚ κορυφή, τα ντέρμπι 
κρίνουν την πρωτιά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (20 αγ.)
ΑΕΚ....................................................47
Παναθηναϊκός ..................................45
ΠΑΟΚ ................................................42
Ολυμπιακός ......................................42
Άρης ..................................................31
Βόλος ................................................29
Ατρόμητος ........................................25
Παναιτωλικός....................................23
Αστέρας Tρ.........................................21
ΟΦΗ....................................................19
ΠΑΣ Γιάννινα......................................19
Λεβαδειακός ....................................13
Λαμία..................................................12
Ιωνικός ..............................................11

Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στη 2η θέση 
μετά την ήττα 1-0 από τον Αστέρα - 

Όλα τα ματς των «Big 4» μέχρι τα πλέι οφ 



Σ
τον ζοφερό κόσμο του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου η προ-
ϊσταμένη αρχή (ΕΠΟ) απο-

φάσισε ότι από τώρα και στο εξής
δεν θα διεξάγεται παιχνίδι στο ερα-
σιτεχνικό πρωτάθλημα αν δεν
υπάρχει απινιδωτής στο γήπεδο. Η
απόφαση ελήφθη μετά τους δύο
αλλεπάλληλους θανάτους ερασιτε-
χνών ποδοσφαιριστών, του Ηλία
Μπρέλλα στην Καρδίτσα και του
Σάκη Σαράντη στην Αργολίδα. Στον
θάνατο του Ηλία δεν υπήρχαν ούτε
γιατρός ούτε απινιδωτής στο γήπε-
δο. Στην Αργολίδα υπήρχε γιατρός,
αλλά πού ήταν οι αγορασμένοι απι-
νιδωτές; Στις καταγγελίες των Ναυ-
πλιέων ότι οι απινιδωτές ήταν
κρυμμένοι κάπου στα γραφεία του
δήμου, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αργο-

λίδας Βασίλης Σιδέρης δήλωσε
στην «Δίκη στο Οpen» πως δεν ξέ-
ρει. Ο ίδιος ήταν στο γήπεδο και,
όπως δήλωσε, υπήρχε γιατρός. Τα

υπόλοιπα είναι θέμα του εισαγγε-
λέα. Πού είναι οι απινιδωτές; Ήταν
πράγματι «κρυμμένοι»; Τι απαντάει
ο Δήμος Ναυπλιέων;

Σημεία και τέρατα με τους απινιδωτές Ολυμπιακός:  Έφυγαν τέσσερις,
«όχι» για Ρέαμπτσιουκ

Τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
φεύγουν -μπορεί και σήμερα- από του Ρέντη. Ο
διεθνής Τσέχος γκολκίπερ Τόμας Βάτσλικ θα
υπογράψει στην αγγλική Χάντερσφιλντ, ομάδα
της Championship. Ο Ισπανός μπακ Άβιλα πάει
στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λουντογκόρετς.
Ο Αγκιμπού Καμαρά οδεύει προς τη Μακάμπι Τελ
Αβίβ και ο Αμερικανός Ντε λα Φουέντε βρίσκεται
ήδη στη Γαλλία και ψάχνει για ομάδα. Ο Ολυμπια-
κός απέρριψε πρόταση 4,5 εκατ. ευρώ της Μον-
πελιέ για τον Ρέαμπτσιουκ.

Ματ Τόμας πήρε 
ο Παναθηναϊκός

Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία του μπασκετι-
κού Παναθηναϊκού. Απέκτησε για 1,5 χρόνο τον
γκαρντ - φόργουορντ και πρώην NBAer Ματ Τό-
μας. Οι υπογραφές «έπεσαν», το deal απέκτησε
επίσημη μορφή με την ανακοίνωση της «πράσι-
νης» ΚΑΕ και πλέον ο 29χρονος αναμένεται άμε-
σα στην Αθήνα για να ενταχθεί στο ρόστερ του
Ντέγιαν Ράντονιτς.

Η υστεροβουλία 
του Μουρίνιο

Η Νάπολι νίκησε 2-1 τη Ρόμα στο «Ντιέγκο Αρ-
μάντο Μαραντόνα», αποσπάστηκε 13 βαθμούς
στην κορυφή της βαθμολογίας και θεωρείται σί-
γουρη πρωταθλήτρια. Ωστόσο, το γεγονός της
βραδιάς ήταν άλλο. Ο προπονητής της Ρόμα, ο
γνωστός για τις περίεργες όσο και υστερόβουλες
συμπεριφορές Ζοσέ Μουρίνιο, έδωσε συγχαρη-
τήρια τους παίκτες της Νάπολι προτού ξεκινήσει
το παιχνίδι στους διαδρόμους. «Για να τους απο-
προσανατολίσει», έγραψαν οι Ιταλοί.

Τίμησαν τη μνήμη 
του υποσμηναγού Μάριου
- Μιχαήλ Τουρούτσικα

Τη μνήμη του Αρκά υποσμηναγού Μάριου -
Μιχαήλ Τουρούτσικα τίμησαν οι παίκτες του
Αστέρα Τρίπολης και του Παναθηναϊκού πριν
από τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης». Ο νεαρός υποσμηναγός έχασε
τη ζωή του μετά την πτώση του F-4 Phantom τη
Δευτέρα το πρωί στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. 

Ανύπαρκτο πέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ δίκαια διαμαρτύρεται για τον καταλογισμό πέναλτι σε βά-
ρος του στο ματς με τον Λεβαδειακό (3-2) στην Τούμπα. Κακώς το
σφύριξε ο διαιτητής Διαμαντόπουλος.
Ο δε προπονητής του Ραζβάν Λουτσέσκου επανέλαβε για πολλοστή
φορά από τότε που ήρθε στην Ελλάδα ότι ευνοούνται μονίμως οι
ομάδες της Αθήνας. Και την προσεχή Κυριακή γίνεται το μεγάλο
ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα. 

Την ευθύνη της ήττας 1-0 από τον Αστέρα Τρίπολης ανέλαβε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Δημήτρης
Κουρμπέλης, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 33’ του αγώνα: «Σήμερα εγώ δεν
μπορώ να πάρω θέση για τον αγώνα, άφησα την ομάδα με 10 παίκτες και σήμερα είμαι ο υπεύθυνος 
για την ήττα. Δέχομαι την όποια κριτική γίνεται. Η ομάδα δεν περνά το καλύτερό της φεγγάρι. 
Είχαμε συνηθίσει σε άλλα στάνταρ, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, σου γυρίζει και η τύχη». 

SPORTS
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Κουρμπέλης:
«Εγώ φταίω
για την ήττα»



Τ
ο μπεστ σέλερ του Τούρκου συγγραφέα
Σαμπαχατίν Αλί, ο οποίος φυλακίστηκε
για τις πολιτικές του ιδέες και πέθανε
κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, θα

παρουσιαστεί στο θέατρο Αλάμπρα.
«Η Μαντόνα με το γούνινο παλτό» είναι μια δια-

χρονική ιστορία αγάπης που κατέκτησε το παγκό-
σμιο αναγνωστικό κοινό, με τους «Financial Ti-
mes» να το χαρακτηρίζουν «το απόλυτο μυθιστό-
ρημα για τον νεανικό έρωτα και την απογοήτευση,
τις χαμένες ευκαιρίες και την άπιαστη φλόγα του
πάθους».

Το έργο θα μεταφερθεί στη σκηνή με την υπο-
γραφή της πολυβραβευμένης σκηνοθέτιδας
Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη (βραβείο Κάρολος
Κουν 2019) και τη θεατρική απόδοση της Έφης
Βενιανάκη.

Η υπόθεση του έργου
Ένας συνεσταλμένος Τούρκος, ο οποίος δυσκο-

λεύεται να βρει νόημα στη ζωή, φεύγει μετά το τέ-

λος του Μεγάλου Πολέμου για το Βερολίνο με
σκοπό να μαθητεύσει στο εμπόριο. Όντας ερασι-
τέχνης ζωγράφος, εκεί στους πολυσύχναστους
δρόμους της πόλης και στα περιβόητα καμπαρέ
θα γνωρίσει μια όμορφη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα,
η οποία θα του αλλάξει τη ζωή: «Θυμάμαι μόνο ότι
μαρμάρωσα μπροστά στο πορτρέτο μιας γυναίκας
που φορούσε ένα γούνινο παλτό. Τι είχε αυτό το
πορτρέτο; Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ως εκείνη τη
στιγμή δεν είχα συναντήσει γυναίκα με τέτοια πα-
ράξενη έκφραση, λίγο άγρια, λίγο υπεροπτική και
πολύ έντονη. Το ωχρό πρόσωπο, τα μαύρα φρύδια
και τα μαύρα μάτια, τα πυκνά καστανά μαλλιά και
κυρίως αυτή η έκφραση αθωότητας
και θεληματικότητας συνάμα, η
απέραντη μελαγχολία σε
συνδυασμό με την ισχυρή
προσωπικότητα, σε κα-
μιά περίπτωση δεν μου
ήταν ξένα. Αυτή τη γυ-
ναίκα εγώ τη γνώριζα

ήδη. Ήταν ένα κράμα και μια σύνθεση όλων των
γυναικών που στοίχειωναν τη φαντασία μου».

Το μυθιστόρημα, αν και γράφτηκε το 1940, πα-
ραμένει διαχρονικό και επίκαιρο, καθώς αφορά
όλα εκείνα που θέλουμε να πούμε, όλες τις σκέ-
ψεις που κάνουμε και δεν μοιραζόμαστε, όλα τα
ανείπωτα που μας πνίγουν και τελικά μας οδη-
γούν σε έναν συμβολικό ή και όχι μαρασμό.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Info
Πρεμιέρα 13 Φεβρουαρίου.

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ 
Διαμαντοπούλου, Φώτης 

Καράλης και Βασίλης 
Τριανταφύλλου. Παίζει 

ζωντανά ο μουσικός 
Ανδρέας 

Γυφτάκης.

«Η Μαντόνα με το γούνινο παλτό»



Κουβέντα δεν παίρνεις της Φαίης Ξυλά για την
προσωπική της ζωή. Αν και οι φήμες επιμένουν
πως η ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον κούκλο συ-
νάδελφό της Βασίλη Μίχα, εκείνη τηρεί «σιγή
ιχθύος» αποφεύγοντας κάθε δήλωση. «Δεν επι-
βεβαιώνω και δεν αρνούμαι καμία φήμη γιατί
δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή», απάν-
τησε on camera η πρωταγωνίστρια, κόβοντας τη
φόρα των δημοσιογράφων. Όσο για τον υποτι-
θέμενο σύντροφό της, εκείνος ισχυρίζεται πως
είναι μόνο φίλοι.

Το κρατά μυστικό

Χίλιες και μία νύχτες

Παραμυθένιες διακοπές στη Σαουδική Αρα-
βία για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα
Μπόμπα. Το διάσημο ζευγάρι, παρέα με τους
κουμπάρους του Μαρίνα Βερνίκου και Μίλτο
Καμπουρίδη, πέρασε ένα τετραήμερο απόλυ-
της χλιδής στο Ριάντ, απολαμβάνοντας τις
ομορφιές και τα διάσημα αξιοθέατα της ιστο-
ρικής πρωτεύουσας. Οι εξορμήσεις της παρέ-
ας είχαν άρωμα Ανατολής, με πιο εντυπωσια-
κό το μεσημεριανό πικνίκ στην έρημο κάτω
από τον καυτό ήλιο, με την influencer να πα-
ραδίδει μαθήματα κομψότητας με σικάτες εμ-
φανίσεις στις εξόδους της.

Τον λες και υπερτυχερό! Με
δικό του σπίτι στην καρδιά της
Νέας Υόρκης και απεριόριστο
ελεύθερο χρόνο, ο Μάριος
Φραγκούλης ζει το απόλυτο
όνειρο. Ο διάσημος Έλληνας
τενόρος, παρακολουθώντας
στενά τα πολιτιστικά δρώμενα
του Μανχάταν, είδε live τη Μό-
νικα Μπελούτσι στην παρά-
σταση «Μαρία Κάλλας» στο
Beacon Theatre του Μανχάταν
και δεν έχασε την ευκαιρία για
μια selfie δίπλα στην ομορφό-
τερη γυναίκα του κόσμου.

Selfie με τη θεά

Ο μεγαλύτερος-μικρός θαυμαστής της
Ευδοκίας Ρουμελιώτη είναι ο γιος της Δη-
μήτρης, ο οποίος εμφανίστηκε αιφνίδια
στο θέατρο, κάνοντάς της τη μεγαλύτερη
έκπληξη. Λίγο πριν χτυπήσει το τρίτο κου-
δούνι, ο πιτσιρικάς όρμησε στο καμαρίνι
και έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά της.
«Ευτυχία όταν ξαφνικά βλέπεις μπροστά
σου, χωρίς να το περιμένεις, το παιδί σου
στη δουλειά!», έγραψε η γλυκιά μαμά.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ευτυχισμένη μαμά

Έτσι ξαφνικά

Τ
α φετινά γενέθλια της Πέννυς Μπαλτατζή ήταν τα ωραι-
ότερα της ζωής της! Η δημοφιλής ερμηνεύτρια έκλεισε τα
40 και έκανε τον προσωπικό της απολογισμό, δηλώνοντας
ευτυχισμένη για την όμορφη οικογένεια που απέκτησε:

«Η ευγνωμοσύνη που σας έχω όλους στη ζωή μου είναι μεγάλη!
Τους φίλους μου. Τον Χρήστο μου και όλη την προσπάθεια να ισορ-
ροπούμε ανάμεσα στη γονεϊκότητα και τις καθημερινές προκλήσεις
της επιβίωσης και του “μαζί”! Την Αμέλιά μου, αυτό το κοριτσάκι που
είναι τόσο διαισθητικό, τον Κάρολό μου που είναι ο μεγαλύτερός
μου δάσκαλος. Την εκπαίδευση στο ψυχόδραμα! Τον μπαμπά μου,
το σπίτι μου! Την κάθε μέρα, την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή. 40 είναι
λίγα. Νιώθω πως τώρα ξεκινώ, τώρα αρχίζω. Ακόμη δεν είπα τίπο-
τα, ακόμη δεν τραγούδησα τίποτα, ακόμη... δεν έζησα τίποτα»,
έγραψε στο Instagram.
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Μια αγκαλιά ευτυχίας
Την άγνωστη μακρόχρονη φιλία της με τον Θοδωρή Αθερίδη
αποκάλυψε στα social media η Βίκυ Βολιώτη. Με μια σφιχτή
αγκαλιά και χαμόγελα χαράς, οι δύο πρωταγωνιστές πόζαραν
στο Instagram, με την ηθοποιό να εξομολογείται γλυκά: «Γιατί
μερικές αγάπες δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο Θοδωρής είναι φίλος
καρδιακός, κουμπάρος, αδελφός. Ο πιο καλός άνθρωπος του
κόσμου. Και είναι να μην αποφασίσει να σε αγκαλιάσει!».



Ο
βελονισμός έχει εφαρμοστεί με επι-
τυχία στην αντιμετώπιση του οξέος
και του χρόνιου μυοσκελετικού πό-
νου. Είναι μια αποτελεσματική θερα-

πεία για την αντιμετώπιση του πόνου στον αυχένα,
τη ράχη και την περιοχή της μέσης (οσφυαλγία)
και των αρθρώσεων.

Ο βελονισμός είναι μια αρχαία μέθοδος θερα-
πείας που προέρχεται από την παραδοσιακή κινε-
ζική Ιατρική. Αν και στην Κίνα εφαρμόζεται ως η
κύρια θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση
μιας μεγάλης σειράς παθήσεων, στη δυτική σύγ-
χρονη Ιατρική έγινε ευρύτερα γνωστή τις τελευ-
ταίες δεκαετίες ως μια εναλλακτική και συμπλη-
ρωματική συντηρητική μέθοδος θεραπείας.

O βελονισμός αντιμετωπίζει το σώμα ως μια
ολότητα που πάσχει και προσπαθεί να αποκατα-
στήσει την ισορροπία της ενέργειας του σώματος
και κατά συνέπεια της υγείας που έχει διαταραχ-
θεί. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί λεπτές βε-
λόνες που τοποθετούνται σε καθορισμένα σημεία
του σώματος που βρίσκονται κατά μήκος των λε-
γόμενων μεσημβρινών, των καναλιών δηλαδή
που θεωρούνται ότι μέσα σε αυτά ρέει η ζωτική
ενέργεια. Κατά την παραδοσιακή θεώρηση του
βελονισμού τα ευεργετικά του αποτελέσματα επι-
τυγχάνονται μέσω της επίδρασης που έχει η το-
ποθέτηση της βελόνας στο συγκεκριμένο βελονι-
στικό σημείο, το οποίο επιλέγεται ανάλογα με την
πάθηση που αντιμετωπίζεται.

Ο παραδοσιακός βελονισμός στοχεύει στην
εξασφάλιση ισορροπίας και αρμονίας μεταξύ των
δύο αντίθετων, αλληλοεξουδετερωμένων αλλά

και αλληλοσυμπληρωμένων δυνάμεων του Yin
(Γιν) και Yang (Γιανγκ), η διαταραχή των οποίων -
είτε αυτή είναι αύξηση είτε ελάττωση- προκαλεί
την ασθένεια.

Η δυτική σύγχρονη σκέψη αποδίδει τα ιδιαίτερα
ευεργετικά αποτελέσματα του βελονισμού σε επι-
στημονικά στηριζόμενες νευροφυσιολογικές θεω-

ρίες. Έχει αποδειχτεί ότι τα βελονιστικά σημεία εί-
ναι διασκορπισμένα στην πλειονότητά τους πολύ
κοντά σε περιφερικά νεύρα. Τα σημεία αυτά χαρα-
κτηρίζονται από τη χαμηλή αντίσταση του δέρματος
και το υψηλό δυναμικό ενέργειας που δημιουργεί-
ται από τον ερεθισμό τους. «Ο βελονισμός δρα με
συγκεκριμένους τρόπους. Προκαλεί απελευθέρω-
ση ενδογενών οπιοειδών μέσω αισθητικών ινών και
μεταβίβαση στο κεντρικό νευρικό σύστημα των
ερεθισμάτων. Παράλληλα, αυξάνει τις ποσότητες
της ενδορφίνης-1, βήτα ενδορφίνης, εγκεφαλίνης,
σεροτονίνης και ντοπαμίνης στο πλάσμα του αίμα-
τος και τους εγκεφαλικούς ιστούς. Όχι μόνο προκα-
λεί μείωση του πόνου αλλά έχει συγχρόνως αντικα-
ταθλιπτικές, ηρεμιστικές ιδιότητες και θετική επί-
δραση ακόμη και στην αποκατάσταση της νευρικής
λειτουργίας. Ο βελονισμός φαίνεται να έχει επίσης
άμεση επίδραση στον υποθάλαμο του εγκεφάλου
και το εγκεφαλικό στέλεχος. Με αυτό τον τρόπο έχει
τελικά επίδραση στο συμπαθητικό σύστημα και
προκαλεί απελευθέρωση κορτιζόλης, που έχει αν-
τιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση», αναφέρει ο
ορθοπαιδικός χειρουργός Αντώνιος Αγγουλές.
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kpapakosto@yahoo.gr

Αποτελεσματική θεραπεία 
για την αντιμετώπιση του πόνου 
στον αυχένα, στη ράχη 
και στην περιοχή της μέσης 
(οσφυαλγία) και των αρθρώσεων

Ανώδυνη και
ασφαλής θεραπεία
Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι
δεν έχει ουσιαστικές παρενέργειες και
είναι ανώδυνη και ασφαλής. Οι πολύ λε-
πτές βελόνες γίνονται καλά ανεκτές από
τους περισσότερους ασθενείς. «Η εφαρ-
μογή του βελονισμού, αν και γενικά θεω-
ρείται ασφαλής θεραπεία, έχει κινδύ-
νους, κυρίως τραυματισμούς των ιστών
από τις βελόνες. Συνήθως είναι μικρής
έκτασης, αλλά μπορούν να είναι σοβαροί
όπως ο πνευμοθώρακας από ακατάλληλη
τοποθέτηση βελονών. Οι περισσότερες
επιπλοκές συμβαίνουν όταν η μέθοδος
εφαρμόζεται από άτομα που δεν είναι ια-
τροί ειδικοί και έμπειροι στον βελονισμό.
Για αυτό τον λόγο ο βελονισμός πρέπει να
εφαρμόζεται μόνο από εξειδικευμένους
ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και
έχουν εκπαιδευτεί στη βελονοθεραπεία,
όπως ρητά ορίζει και ο νόμος», καταλή-
γει ο κ. Αγγουλές. 

Ο βελονισμός 
στους μυοσκελετικούς πόνους
Ο βελονισμός 
στους μυοσκελετικούς πόνους

Αντώνιος Αγγουλές, 
ορθοπαιδικός χειρουργός 



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 ο μήνας ξεκινά με
πολλές αναφορές στα άτομα του περιβάλ-
λοντός σας που σας μπερδεύουν πολλές
φορές με τη συμπεριφορά τους απέναντί
σας. Από το βράδυ ίσως να χρειαστείτε τον
χρόνο σας για να σκεφτείτε μια σοβαρή
υπόθεσή σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Εσείς οι Ταύροι είναι πολύ πιθανό να προ-
βληματιστείτε αρκετά με ένα οικονομικό
σας θέμα και θα πρέπει να αποφύγετε την
αδικαιολόγητη κάποιες φορές εμπιστοσύνη
που δείχνετε στους άλλους, χωρίς να σας
έχουν πείσει οι πράξεις τους. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη σήμερα έως τις 22.10 θα βρίσκεται
στο δικό σας ζώδιο και θα επηρεάζει εσάς
που έχετε γεννηθεί τις τελευταίες μέρες.
Ίσως να υπάρξουν θέματα επαγγελματικά
που δεν μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια έντονα περίεργη ψυχολογία θα σας
βγάλει από το πρόγραμμά σας σήμερα, ενώ
θα υπάρξουν και κάποιες στιγμές που θα
νιώσετε προδομένοι για την εμπιστοσύνη
που δείξατε. Από τις 22.11 η Σελήνη περνά
στο δικό σας ζώδιο και θα νιώθετε περισσό-
τερο χαλαροί και έτοιμοι συναισθηματικά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε αρκετά αναστατωμένοι με την προσω-
πική σας ζωή, κυρίως εσείς του τρίτου δε-
καημέρου. Θα μπορέσετε να αντιληφθείτε
με χρονοκαθυστέρηση μια κακή συμπερι-
φορά από το πρόσωπο που βρίσκεται συναι-
σθηματικά κοντά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους ο μήνας ξεκινά με
πολλές και κουραστικές παρεμβολές από
τους άλλους. Κυρίως εσείς του τρίτου δε-
καημέρου θα νιώσετε μια αδιαθεσία ή μια
σωματική πτώση που προέρχεται από τη χα-
μηλή ενέργεια που έχετε αυτό το διάστημα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς η πρώτη μέρα του
Φεβρουαρίου θα έχει αρκετή δόση από
πληροφορίες, κάτι που θα περιπλέξει τα
πράγματα και θα σας κάνει να αναρωτιέστε
αν γνωρίζετε όλη την αλήθεια για ένα ση-
μαντικό σας θέμα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς ο Φλεβάρης ξεκινά
με πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες για ένα
προσωπικό σας θέμα. Για εσάς που έχετε
γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο, ένα αγαπημέ-
νο σας πρόσωπο χρειάζεται τη συμπαράστα-
σή σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
από το δικό σας επηρεάζει εσάς του τρίτου
δεκαημέρου, βάζοντας κάποια οικογενει-
ακά θέματα σε μια αναμονή. Ίσως να έχετε
μια εσφαλμένη άποψη για ένα θέμα που
σας αφορά και έχει προέκταση στην προ-
σωπική σας ζωή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους ο μήνας ξεκινά με
θετικά πρόσημα. Η προσωπική ζωή θα σας
αποτραβήξει αρκετά και μέσα από αυτή θα
ενεργείτε τις επόμενες δύο μέρες.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους ο μήνας ξεκινά
με θέματα που αφορούν τα συναισθήματά
σας, όπου εκεί θα γίνουν πολλά ξεκαθαρί-
σματα και ανατροπές, ενώ από αύριο θα
ασχοληθείτε με πιο πρακτικά θέματα. Για
εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια, η προ-
σωπική σας χρονιά είναι ένα βιωματικό
πέρασμα που οι αναφορές των προηγού-
μενων χρόνων θα σας βοηθήσουν να πάρε-
τε σωστές αποφάσεις. Τα επαγγελματικά
σας θα τακτοποιηθούν από τον Νοέμβριο
του 2023 έως τις 31/1/2024. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εσείς οι Ιχθύες θα έχετε μια έντονη ενασχό-
ληση με υποθέσεις που αφορούν το οικογε-
νειακό σας περιβάλλον αλλά και ένα ακίνητο
που σας έχει απασχολήσει πολύ. Από αύριο
καλό είναι να τακτοποιήσετε μια υπόθεση
που αφορά έναν απόγονο ή μια δημιουργική
σας δραστηριότητα.
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Κ αλό μήνα! Ξεκινά ο Φλεβάρης με τη
Σελήνη να βρίσκεται μεταξύ δύο
ζωδίων, έως το βράδυ στις 22.10
στους Διδύμους και από τις 22.11

στον Καρκίνο. Θα βγουν στην επιφάνεια έντονα
συναισθήματα και περισσότερο θα ευνοηθούν τις
επόμενες δύο μέρες τα ζώδια του Νερού.
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Ποιος εκβιάζει ποιον
σε αυτόν τον τόπο;

H Πόπη Τσαπανίδου υπαινίχθηκε (σε τη-
λεοπτική της συνέντευξη) ότι αν υπάρ-
ξει συνεργασία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αυτό

μπορεί να είναι αποτέλεσμα εκβιασμού. Εννο-
ώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να
εκβιάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τα αποτελέ-
σματα της παρακολούθησής του. 

Η τοποθέτηση αυτή έχει πολλά προβλήματα:
θεωρεί τον πρωθυπουργό δυνάμει εκβιαστή,
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δεκτικό σε εκβιασμό
και υποθέτει ότι κάτι... κακό έχει βρεθεί από
την παρακολούθηση.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, ξέρει κάτι; Γιατί
ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πολύ καλά ενημερωμέ-
νος γενικότερα στο θέμα των παρακολουθήσε-
ων. Αν ξέρει, έχει ενημερώσει τον κ. Ανδρουλά-

κη; Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κυ-
βέρνηση με έναν εκβιαζόμενο πο-
λιτικό;

Στα αλήθεια, η κυρία Τσαπανί-
δου θεωρεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης
είναι ένας πολιτικός που θα σκύψει
το κεφάλι; Αν δεν κάνουμε λάθος,
με καταγγελία του κ. Ανδρουλάκη
έγινε γνωστή η υπόθεση.

Μπορούμε να αντιληφθούμε
τους πολιτικούς ελιγμούς, αλλά

δεν γίνεται όλα να μπαίνουν στο μπλέντερ. Δεν
μπορεί να θίγονται ελαφρά τη καρδία άνθρω-
ποι. Υπάρχουν και οικογένειες που διαβάζουν
τις δηλώσεις των πολιτικών.

Δεν γίνεται όταν κάποιος είναι μαζί μας να εί-
ναι καλός, αλλά όταν είναι με τους «άλλους» να
είναι κακός. Δεν γίνεται όταν είναι με εμάς να το
κάνει για την πατρίδα, αλλά όταν είναι με τους
«άλλους» να είναι για την πάρτη του.

Ο πολιτικός ανταγωνισμός έχει όρια. Δεν λέ-
με ό,τι θέλουμε. Τι πάει να πει το «θα μπορού-
σε»; Ή ξέρεις ή δεν ξέρεις. Φαντάζεστε το χάος
αν επικρατήσει αυτή η «λογική»; Ο καθένας θα
λέει ό,τι θέλει με ένα... θα μπορούσε!

Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να σέβεται τους πολιτικούς
του αντιπάλους. Πόσω μάλλον το ΠΑΣΟΚ, το
οποίο θεωρεί και προνομιακό εταίρο για την
προοδευτική διακυβέρνηση. Πόσω μάλλον που
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε σε

συνεργασία με τους ΑΝΕΛ για 5 χρόνια.
Έρχονται εκλογές, αλλά η απαξίωση

του αντιπάλου δεν τιμά ούτε τον νικητή.
Τα λέγαμε και χθες. Στον ΣΥΡΙΖΑ χρει-
άζονται μαθήματα Ιστορίας. Και αν δεν
τα πάνε καλά με την κλασική, ας δια-
βάσουν τη σύγχρονη. Αυτή που...
γράφεται ακόμη.

Θα έχουν έτσι περιθώρια και την
ευκαιρία για τις απαραίτητες διορ-

θώσεις.

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε τριήμερο πέν-
θος. Οι εικόνες με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, συ-
νοδευόμενο από την Πόπη Τσαπανίδου και τη
Ράνια Σβίγκου, να προσέρχεται σε κεντρικό θέ-
ατρο για να παρακολουθήσει μουσική παρά-
σταση ξένισαν πολλούς. Χρήστες των κοινωνι-
κών δικτύων αναρωτήθηκαν αν η επιλογή ήταν
πρέπουσα για την ημέρα που χάθηκε ένας αε-
τός (σ.σ.: εισαγωγικά δεν θα βάλουμε! Αετός
και λίγο είναι!). Προφανώς και η ζωή συνεχίζε-
ται. Για αυτό θυσιάζονται οι ήρωες. Για να μπο-
ρούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να συνεχίζουμε
τις ζωές μας. Αλλά μήπως, κύριε πρόεδρε, θα

έπρεπε να διαμορφώσετε ανάλογα το πρό-
γραμμά σας; Η Ελλάδα θρηνεί, κύριε πρόεδρε.
Μία οικογένεια βιώνει τον υπέρτατο πόνο. Μία
ακόμη αγωνιά (τουλάχιστον μέχρι την
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές).
Αξίζει λίγη περίσκεψη. Κύριε πρόεδρε,
είμαστε σίγουροι ότι πονέσατε. Είμαστε
σίγουροι ότι πονάτε. Ο διάβολος όμως
κρύβεται στις λεπτομέρειες. Απορρί-
πτουμε τους αφορισμούς του διαδι-
κτύου. Αλλά ήταν λάθος και το επι-
σημαίνουμε απλώς για το δικό σας
δικαίωμα στον αναστοχασμό. 

� Στενοχώρησε πολλούς πρώην συναδέλφους της

η Πόπη Τσαπανίδου με το «οι δημοσιογράφοι δεν
κάνουμε έρευνα»! «Κρίμα… Η Πόπη (Τσαπανίδου) διέ-
γραψε τη δημοσιογραφική της καριέρα, προσπάθησε να
ισοπεδώσει τους ερευνητές δημοσιογράφους… Στον
ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά είδε το φως!», έγραψε στο Twitter ο έμ-

πειρος Μιχάλης Ιγνατίου. Είδε... φως και μπήκε!

••••••••••••

� «Με αφορμή την υπόθεση της μικρής Μαρίας, η κα
Τσαπανίδου ανέφερε σήμερα ότι οι δημοσιογράφοι

ακουμπούν τα θέματα επιδερμικά, ενώ τώρα ενημερώνεται
πιο βαθιά από ειδικούς συμβούλους του ΣΥΡΙΖΑ», επισή-

μανε στη δική της ανάρτηση η Κατερίνα Δούκα. Και προσέ-

θεσε: «Δεν ήξερα ότι πολιτικά στελέχη παρέχουν πιο πλή-
ρη πληροφόρηση από τους δημοσιογράφους. Κι όμως, η
δημοσιογραφία αποκάλυψε εντέλει την αλήθεια στην περί-
πτωση του Έβρου (@vassiouti, ΝΖΖ). Η ΕΣΗΕΑ δεν συγκι-
νήθηκε για την απαξίωση των δημοσιογράφων ώστε να
βγάλει κάποια ανακοίνωση;». Αλήθεια, πού είναι η ΕΣΗΕΑ; 

� Στο θέμα των καταγγελιών σε βάρος του Τάκη Θεο-

δωρικάκου αναφέρθηκε η Λίνα Κλείτου: «Προκα-
λεί αλγεινή εντύπωση αξιωματούχος της Αστυνομίας να
ανακοινώνει με διετή καθυστέρηση συμβάν το οποίο
απέκρυψε λίγες μέρες μετά την αποστρατεία του και
επιπροσθέτως να ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει η ζωή του!
Το έρμο το γαλόνι, πρέπει να το τιμούν όσοι το κατέ-
χουν…»! Άδικο έχει; 

••••••••••••

� Σε πιο ευχάριστα θέματα, ο Βασίλης Κικί-

λιας πανηγύρισε στον προσωπικό του λογα-

ριασμό για την κίνηση στα χιονοδρομικά. «Χιονο-
δρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Πάνω από 7.000 ει-
σιτήρια το Σαββατοκύριακο», έγραψε ο υπουργός

Τουρισμού. Και τον χειμώνα ο τουρισμός μας πάει

καλά. Και οι πληροφορίες για το καλοκαίρι είναι

ότι θα γίνει χαμός. Αν το περσινό ήταν… μόνο για

όρθιους, στο φετινό φαίνεται ότι θα καθόμαστε

στα καφέ με το ρολόι! 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Βρείτε 
το λάθος…
Λύση: Δείτε
στη βάση 
της στήλης


