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ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

Ένα άρρωστο 
πολιτικό σύστημα;

O «επικίνδυνος» Αλέξης 
μένει στη Βουλή;
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Η «à la carte» 
Δημοκρατία 
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ

Αναδρομικά 
έως 8.400 ευρώ 

σε 40.000 δικαιούχους 
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της αξιωματικής αντιπολίτευσης
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Η
τακτική του Αλέξη Τσίπρα μετά την περι-
βόητη συνέντευξη Τύπου, στην οποία έθε-
σε την Κοινοβουλευτική Ομάδα του εκτός
ψηφοφοριών και έθεσε τελεσίγραφο στον

Κυριάκο Μητσοτάκη να προκηρύξει εκλογές εντός 2-
3 εβδομάδων, δεν τους έριξε όλους από τα σύννεφα.

Όσοι γνωρίζουν τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρα-
σία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν πολύ καλά ότι
εδώ και χρόνια μελετά την ιστορία της οικογένειας
Παπανδρέου και επιχειρεί πολλές φορές να κοπιάρει
ατάκες του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου, κα-
θώς βεβαίως και του Ανδρέα Παπανδρέου. Εξ ου και ο
χαρακτηρισμός «Τσιπρανδρέου» που του έχει αποδο-
θεί αρκετές φορές από διαφόρους πολιτικούς αναλυ-
τές, οι οποίοι αρκετές φορές έχουν μπει στον πειρα-
σμό να τον συγκρίνουν με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αυ-
τήν τη φορά επέλεξε να κοπιάρει τον Ανένδοτο Αγώνα
του Γεωργίου Παπανδρέου εναντίον του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή το 1961.

Για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεό-
τεροι, η «Political» θα κάνει μια μικρή ιστορική ανα-
δρομή στις εθνικές βουλευτικές εκλογές της 29ης
Οκτωβρίου 1961, στις οποίες ο Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής και το κόμμα του, η ΕΡΕ, πέτυχαν την τρίτη συ-
νεχή εκλογική τους νίκη σχηματίζοντας αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος ηγούν-
ταν της Ένωσης Κέντρου, αρνήθηκε κατηγορηματικά
να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών, καταγ-
γέλλοντάς το ως προϊόν βίας και νοθείας. Έτσι ο Γεώρ-
γιος Παπανδρέου εγκαινίασε τον Ανένδοτο Αγώνα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι ηγέ-
τες του Κέντρου και κυρίως ο Γεώργιος Παπανδρέου
αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ΕΡΕ ως κυβέρνηση,
καθώς θεωρούσε ότι είναι αντισυνταγματική. Σε πα-
ρόμοιες καταγγελίες προχώρησε και η Αριστερά.

Έτσι, κηρύχθηκε ο Ανένδοτος Αγώνας του Γεώργιου
Παπανδρέου, που «θα μαίνεται ώσπου η Δημοκρατία
να νικήσει στην Πατρίδα», όπως χαρακτηριστικά ανα-
φερόταν. Κάτι αντίστοιχο αντιγράφει σήμερα και ο κ.
Τσίπρας με συνθήματα του τύπου «Δικαιοσύνη παν-
τού» και «Με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή».

Η αποχή από τις ψηφοφορίες
Εκείνη την περίοδο η Ένωση Κέντρου προέβη σε

μια σειρά πολιτικών ενεργειών που καταδείκνυαν
μια de facto μη αναγνώριση της κυβέρνησης. Επα-

νειλημμένες προτάσεις δυσπιστίας κατατέθηκαν πα-
ράλληλα ή από κοινού με την Ενιαία Δημοκρατική
Αριστερά το 1962 και το 1963. Συμμετείχε στις συζη-
τήσεις της Βουλής, απέχοντας όμως από τις ψηφο-
φορίες. Απείχε από την ψήφο εμπιστοσύνης τον Δε-
κέμβριο του 1961. Διέκοψε τις επαφές με το Παλάτι
και επέκρινε την προίκα της πριγκίπισσας Σοφίας.
Κατά τη διάρκεια του Ανένδοτου Αγώνα διοργανώ-
θηκε πλήθος συλλαλητηρίων και άλλων κινητοποι-
ήσεων με τεράστια συμμετοχή. Παράλληλα, γίνονταν
πολλές ομιλίες του Γεωργίου Παπανδρέου, όπου χα-
ρακτηριστικός έμεινε ο χαιρετισμός του στον λαό:
«Ζήτω η Δημοκρατία». Αιχμή του δόρατος υπήρξε ο
κεντρώος Τύπος με κορυφαία την εφημερίδα «Ελευ-
θερία» του Πάνου Κόκκα.

Κατά περίεργο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί
να γυρίσει τη χώρα μισό αιώνα πίσω, σε αυτές τις
ταραγμένες περιόδους που ουδεμία σχέση έχουν
με το σήμερα. Το ανησυχητικό είναι ότι τοποθετεί
τον εαυτό του στο κάδρο των Παπανδρέου, ενώ
γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα κακέκτυπο, ίσως και
φτηνή απομίμηση... 
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Μια από τις αγαπημένες
συνήθειες του Αλέξη Τσίπρα

είναι να κοπιάρει 
ατάκες του Γεωργίου 

και του Ανδρέα Παπανδρέου

Η καρικατούρα ενός ανένδοτου



Σ
φοδρή επίθεση στον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα εξαπέ-
λυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγ-

κέντρωση στον Μαραθώνα, μετά την επί-
σκεψή του με τον Νίκο Αναστασιάδη στον
χώρο όπου είναι σε εξέλιξη τα έργα για τη
δημιουργία του Πάρκου Μνήμης στο Μάτι.

Ο πρωθυπουργός απάντησε στις κινή-
σεις τακτικισμού του Αλέξη Τσίπρα, εκτι-
μώντας ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης γύρισε σε εποχές πλατείας
αγανακτισμένων, προσθέτοντας ότι πρό-
κειται για θλιβερή εικόνα.

«Απαράδεκτη εικόνα»
«Δεν συνηθίζω συχνά να αναφέρομαι

στον κ. Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ
πολύ περισσότερο να μιλώ για αυτά τα
οποία κάναμε και κυρίως για αυτά τα οποία
θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Δεν μπο-
ρώ, όμως, να μη σχολιάσω τη θλιβερή και
απαράδεκτη εικόνα ενός αρχηγού του δεύ-
τερου μεγαλύτερου κόμματος, ο οποίος με
τις χθεσινές του δηλώσεις περιφρονεί
ανοιχτά το Κοινοβούλιο και τη συνταγματι-
κή τάξη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Ο κ. Τσίπρας μη έχοντας
να σας πει απολύτως τίποτα για τα προβλή-
ματα τα οποία αντιμετωπίζετε, μη έχοντας
πει μία κουβέντα για το μέλλον της χώρας
όπως το οραματίζονται, μη μπορώντας να
πει τίποτα για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα
τα οποία είναι ανοιχτά -διότι προφανώς
έχει άλλη άποψη για τα εθνικά θέματα και
δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο-, κα-
ταφεύγει σε έναν αδιανόητο ακτιβισμό, ο
οποίος μας θυμίζει όχι απλώς τον Τσίπρα
του 2015, αλλά τον Τσίπρα πριν από δέκα
χρόνια, του 2012, τότε που είχαμε την άνω
και την κάτω πλατεία και κάποιοι φωνάζα-
νε να πάνε να εισβάλουν στη Βουλή με τα
γνωστά χυδαία συνθήματα».

«Έφαγε τα μούτρα του»
«Ας του πει κάποιος ότι έχουμε κοινο-

βουλευτική δημοκρατία και όχι πεζοδρο-
μιακή δημοκρατία», είπε ακόμα ο πρωθυ-
πουργός και πρόσθεσε: «Και ας αναλογι-
στεί ότι είμαστε στην κυβέρνηση σήμερα
επειδή μας ψήφισε το 40% του ελληνικού
λαού. Και ας αντιληφθεί, επιτέλους, ότι
απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης της
Βουλής, επειδή πριν από λίγες μέρες έκα-
νε πρόταση δυσπιστίας, έφαγε τα μούτρα
του και 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρα-
τίας έδωσαν την εμπιστοσύνη τους σε αυτή
την κυβέρνηση. Ας αφήσει, λοιπόν, στην
άκρη αυτά τα ψευτοεπικοινωνιακά νταηλί-
κια και ας σοβαρευτεί επιτέλους. Ας σοβα-

ρευτεί και ας έρθει να μιλήσουμε επί πραγ-
ματικών επιχειρημάτων. Να συγκρίνουμε
τις διαδρομές μας, να μιλήσουμε για το πα-
ρελθόν μας. Τέσσερα χρόνια ήταν πρωθυ-
πουργός. Γιατί δεν θέλει να μας πει τι έκανε
επιτέλους για τη χώρα αυτά τα τέσσερα
χρόνια;».

Τοξικό κλίμα
Κατηγόρησε ακόμα την αξιωματική αντι-

πολίτευση ότι «έχει επιλέξει να φτάσουμε
στις εκλογές μέσα σε ένα κλίμα μεγάλης
τοξικότητας».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
Νίκος Αναστασιάδης επισκέφτηκαν τον χώ-
ρο όπου είναι σε εξέλιξη τα έργα για τη δη-

μιουργία του Πάρκου Μνήμης στο Μάτι, τα
οποία εκτελούνται χάρη σε δωρεά της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Οι δύο ηγέτες ενη-
μερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών
και φύτεψαν συμβολικά ένα δέντρο. «Σε αυ-
τόν τον τόπο, ο οποίος χαράχθηκε στο συλ-
λογικό υποσυνείδητο της πατρίδας μας ως
ένας τόπος ταυτισμένος με ένα μεγάλο
τραύμα, αυτό το πάρκο το οποίο κατασκευά-
ζεται σήμερα έρχεται εν μέρει να επουλώ-
σει αυτές τις πληγές», σημείωσε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του.

«Βόμβα» η απλή αναλογική
Στην ομιλία του στον Μαραθώνα, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε διεξοδι-
κά στο έργο της κυβέρνησης κυρίως για
θέματα της οικονομίας, ενώ δεν παρέλειψε
να τονίσει ότι η απλή αναλογική της πρώτης
κάλπης είναι «βόμβα».

«Έχουμε μπροστά μας να απενεργοποι-
ήσουμε μια “βόμβα”. Η “βόμβα” αυτή είναι
η “βόμβα” της απλής αναλογικής. Οι δήμοι,
οι οποίοι ήταν τα πρώτα θύματα, γνωρίζουν
πολύ καλά τι σημαίνει να κυβερνάς χωρίς
να έχεις πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Δεν θέλουμε να περάσουμε την
ίδια διαδικασία και ως χώρα. Για εμάς, λοι-
πόν, δεν υπάρχουν δύο κάλπες. Υπάρχει
μία κάλπη, η εθνική κάλπη, που θα στείλει
το μήνυμα ποιον θα θέλει ο ελληνικός λαός
να έχει ως κυβέρνηση την επόμενη μέρα»,
είπε χαρακτηριστικά.
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Σφοδρή επίθεση στον Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μάτι, κάνοντας 

λόγο για ψευτοεπικοινωνιακά νταηλίκια

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Λίγα λεπτά με την επιβεβαίωση του θανάτου του σμηνα-
γού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και κυβερνήτη του μοιραίου
Phantom που συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά
της Ανδραβίδας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
εξέφρασε την οδύνη του, με ανάρτησή του στο Facebook.
«Την εθνική οδύνη κάνει ακόμη βαρύτερη η είδηση της
απώλειας του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, ύστερα

από εκείνη του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσι-
κα. Ο κυβερνήτης του μαχητικού μας έπεσε μαζί με τον
συγκυβερνήτη του την ώρα του καθήκοντος, υπηρε-
τώντας την πατρίδα. Η σκέψη μου είναι στην οικο-
γένεια του ιπταμένου σμηναγού. Η Πολεμική Αε-
ροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα θρηνούν. Θρη-
νούν και τιμούν», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εθνική οδύνη η απώλεια του σμηναγού Τσιτλακίδη»

«Έχουμε κοινοβουλευτική και 
όχι πεζοδρομιακή δημοκρατία»



Η
αναφορά του πρωθυπουργού
ότι «κάποιες εκλογές θα γί-
νουν μετά το Πάσχα» ανατρο-
φοδότησε τα σενάρια για την

πρώτη εκλογική αναμέτρηση στις 9 Απρι-
λίου και τη δεύτερη στις 14 ή 21 Μαΐου,
προσδιορίζοντας έτσι ένα διάστημα περί-
που 9 εβδομάδων έως την κάλπη της
απλής αναλογικής.

Η επιβεβαίωση της κυβερνητικής συνο-
χής, με 156 βουλευτές να καταψηφίζουν
την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η κίνηση του Αλέξη Τσί-
πρα να αποχωρήσει η αξιωματική αντιπο-
λίτευση από τις κοινοβουλευτικές ψηφο-
φορίες δημιουργούν το νέο τοπίο δίνον-
τας το στίγμα του πολιτικού κλίματος μέσα
στο οποίο σχεδιάζεται η στρατηγική του
κυβερνητικού επιτελείου.

«Τραμπικές τακτικές»
Ήδη ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

σχολιάζοντας τους «ακροβατισμούς» του
Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για «πεζοδρο-
μιακή δημοκρατία», που παραπέμπει στην
«άνω και κάτω πλατεία» της εποχής των
μνημονίων, ενώ σε ανάλογο μήκος κύμα-
τος στελέχη και υπουργοί της κυβέρνη-
σης κάνουν λόγο για «τραμπικές τακτικές
αλά γκρέκα» από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που έχουν έναν και μόνο στόχο: να δι-
καιολογήσουν την ήττα του στις επερχό-
μενες εκλογές.

Στο διάστημα που μεσολαβεί έως τον

Απρίλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου προετοι-
μάζονται για μια περίοδο υψηλής πολιτι-
κής έντασης. Η εκτίμηση που υπάρχει
είναι ότι η πόλωση θα κυριαρχήσει,
όπως και η τοξικότητα από την πλευρά

της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα
επιχειρήσει να ανασύρει και να αναδεί-
ξει οποιοδήποτε θέμα θα μπορεί η ίδια
να αναγάγει σε «οικονομικό σκάνδαλο»,
ώστε να επιχειρηματολογήσει πάνω στο

αφήγημα της διαφθοράς στο οποίο
επενδύει. Με αυτή την τακτική, όπως
σημειώνουν, θα επιδιώξει φθορά της
κυβέρνησης, καθώς το θέμα των παρα-
κολουθήσεων έχει πλέον φθάσει στα
όριά του, όπως εκτιμούν κυβερνητικά
στελέχη, σημειώνοντας ότι μετά τις κι-
νήσεις του ΣΥΡΙΖΑ το μόνο πλέον που
απομένει είναι να ολοκληρωθεί η έρευ-
να της δικαιοσύνης.
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Πώς διαβάζουν
στην Πειραιώς

τον ακτιβισμό Τσίπρα
Η «πεζοδρομιακή δημοκρατία» που παραπέμπει 

«στην άνω και κάτω πλατεία» της εποχής των μνημονίων...

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας

Απέναντι σε αυτή την τακτική που στη ΝΔ προβλέ-
πουν ότι θα κυριαρχήσει από την πλευρά της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός θα επιμένει
να θέτει την ατζέντα των μεγάλων πολιτικών επιλο-
γών που η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να διαχει-
ριστεί στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλη-
μάτων αλλά και στην ευθεία σύγκριση με τον Αλέξη
Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας χαρακτη-
ρίσει «ψευτοεπικοινωνιακά νταηλίκια» τις κινήσεις
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον καλεί να μιλήσουν με
πραγματικά επιχειρήματα για όλα τα πεδία πολιτικής
αλλά και να συγκρίνουν τις «διαδρομές» τους, όπως
είπε χαρακτηριστικά.

Όλο και συχνότερα από εδώ και στο εξής το επιχεί-
ρημα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» θα επανέρχεται ως
σαφές δίλημμα της κάλπης, καθώς ο πρωθυπουργός,
όπως επισημαίνει και στις δημόσιες τοποθετήσεις
του, «τέσσερα χρόνια ήταν πρωθυπουργός. Γιατί δεν

θέλει να μας πει τι έκανε επιτέλους για τη χώρα αυτά
τα τέσσερα χρόνια;». Παρουσιάζοντας την ίδια ώρα το
σχέδιό του για την επόμενη τετραετία, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα υπογραμμίζει ότι η πρόκληση θα εί-
ναι, σε μια δεύτερη θητεία, οι καλύτεροι μισθοί, μετά
τη μείωση των φόρων και εισφορών.

Στο κυβερνητικό επιτελείο επενδύουν πολλά στη
σύγκριση όχι μόνο των προσώπων, του Κυρ. Μητσο-
τάκη και του Αλ. Τσίπρα, αλλά και στη σύγκριση των
κυβερνητικών έργων που έχουν να παραθέσουν. Δί-
νοντας έμφαση στην αξιοπιστία των προεκλογικών
τους δεσμεύσεων το 2019, μιλούν για μια δίκαιη αξιο-
λόγηση από την πλευρά των πολιτών, επισημαίνοντας
ότι ακόμη και εκείνοι που δεν θέλουν να δώσουν θε-
τική ψήφο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
όταν θα επιλέξουν σε ποιον θα δώσουν δεύτερη ευ-
καιρία, τότε θα στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και τη «γαλάζια» παράταξη. Μείωση φόρων, αύξηση

θέσεων εργασίας, προσέλκυση επενδύσεων, ενίσχυ-
ση αξιοπιστίας της χώρας, στήριξη πολιτών σε δύ-
σκολες συνθήκες, με έκτακτα μέτρα στήριξης, με-
ταρρυθμίσεις στην Παιδεία, ισχυροποίηση των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των συμμαχιών είναι μόνο μερι-
κά, όπως επισημαίνουν στο κυβερνητικό επιτελείο,
που η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί προεκλογικά
και έκανε πράξη.

Στόχος για την Πειραιώς παραμένει η αυτοδυναμία,
με το επιχείρημα για την αναγκαιότητά της ώστε να
διασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας να ενισχύεται
από τον «πόλεμο» που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευ-
ταία 24ωρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Να σημει-
ώσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί
θα μεταβεί στην Τρίπολη για να παραστεί στην κηδεία
του υποσμηναγού (Ι) Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα
και στις 14.00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό
στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ατζέντα μεγάλων πολιτικών επιλογών απέναντι στο «τίποτα» της Κουμουνδούρου
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Ι
διαίτερο σημειολογικό ενδιαφέρον
είχε μεταξύ άλλων η ομιλία του Αλέξη
Τσίπρα στο Περιστέρι και στο κλειστό
«Ανδρέας Παπανδρέου», από όπου ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την «πο-
ρεία προς τον λαό», επαναλαμβάνοντας το
«μανιφέστο» του «ανένδοτου» που κήρυξε
από το Ζάππειο την Τρίτη, θέλοντας να κο-
πιάρει τον Γεώργιο Παπανδρέου και απευ-
θύνοντας κάλεσμα συνεργασίας στο…
κόμμα των Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε επιθετικό
άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, μετά την επίθεση
των τελευταίων ημερών με τα υπονοούμενα
περί «εκβιασμού» του, κάλεσε συγκεκριμέ-
να τον Νίκο Ανδρουλάκη να «αφήσει τον
ανιστόρητο διμέτωπο» και να συμβάλει στην
κατεύθυνση της προοδευτικής διακυβέρ-
νησης για να «φύγει το καθεστώς Μητσοτά-
κη». Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε όλο του
το αφήγημα περιγράφοντας μια εικόνα…
Ουγκάντας για την Ελλάδα, ενώ εμφανίστη-
κε αισιόδοξος όχι απλώς για νίκη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στις επικείμενες κάλπες αλλά για «κα-
θαρή νίκη». «Είμαστε ήδη μπροστά στην
ανάληψη της μεγάλης δημοκρατικής ευθύ-
νης, είμαστε μπροστά σε μια ιστορική νίκη»,
αναφώνησε ο πρόεδρος του κόμματος.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν χρησιμοποίησε τις
παρακρατικές μεθόδους από λάθος ή από

αστοχία. Ήταν σχέδιο και μέθοδος διακυ-
βέρνησης. Διότι οι άθλιες πολιτικές απαι-
τούν και άθλια μέσα για να επιβληθούν. Με
εργαλείο τα πιο ανήθικα μέσα, θέλησαν να
επιβάλουν μια ανήθικη πολιτική», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα» χωρίς δεσμεύσεις
Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να δεσμευτεί

σε συγκεκριμένα μέτρα με… δημοσιονο-
μικό κόστος, μίλησε για «κατάργηση νό-
μων και διατάξεων που βάζουν φραγμό

στην ελευθερία του πολίτη», ενώ παράλ-
ληλα δεσμεύτηκε να βάλει «τέρμα στην
εργασιακή ζούγκλα» χωρίς περαιτέρω δι-
ευκρινίσεις. Και ενώ όλοι περίμεναν να
ακούσουν κομμάτια, έστω, του προγράμ-
ματος του ΣΥΡΙΖΑ, άκουσαν τον Αλέξη Τσί-
πρα να μιλά για «πρωθυπουργό των υπο-
κλοπών, της ανισότητας, της ακρίβειας και
της εκτροπής» αλλά και να επαναλαμβάνει
πως «καμία οικονομική σταθερότητα δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς δημοκρατία και
δικαιοσύνη».

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για δικαιοσύνη
και στην εργασία: «Αυτό σημαίνει αύξηση
του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα
στα 880 ευρώ από τον πρώτο χρόνο. Αύξηση
των μισθών όλων των δημόσιων υπαλλήλων
κατά 10% από τον πρώτο χρόνο. Θέσπιση μη-
χανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπρο-
σαρμογής των μισθών σε δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα. Αυτό σημαίνει ξεπάγωμα των
τριετιών. Επαναφορά των συλλογικών συμ-
βάσεων. Επανίδρυση του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας».

Τέλος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημμα των εκλογών θα εί-
ναι «Δημοκρατία ή Μητσοτάκης» και η
εκτίμησή του πως «ο λαός θα δώσει
συντριπτική απάντηση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε πει από τη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης «τερατογένεση». Ο Αλέξης Τσίπρας
λίγες ημέρες αργότερα το είχε χαρακτηρίσει «κυβέρνηση
ηττημένων» και το είχε απορρίψει κατηγορηματικά. Πρό-
κειται για το ενδεχόμενο κυβέρνησης των κομμάτων της
μειοψηφίας που θα προκύψει από τις εκλογές, δηλαδή -σε
περίπτωση νίκης της Νέας Δημοκρατίας- κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βαρουφάκη (για το ΚΚΕ ούτε λόγος).

Ήρθε όμως η νέα εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Πό-
πη Τσαπανίδου και σε συνέντευξή της άλλαξε κάπως το
αφήγημα. Αφού δήλωσε αυτό που… έπρεπε να δηλώσει,
ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο «να είναι πρώτο κόμμα»,
συνέχισε λέγοντας ότι «από εκεί και μετά τα ενδεχόμενα
είναι όλα ανοιχτά». Αυτή είναι όμως μια σαφέστατη ανα-
τροπή στα όσα είχε αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος
από τη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε στη μίνι συνέντευξη Τύ-
που στο Ζάππειο να δώσει τον πιο επίσημο τόνο στην ανα-
τροπή της αρχικής του θέσης. Τόνισε βέβαια και εκείνος
πως «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στρατηγικής» και πως
«διεκδικεί μια κυβέρνηση των νικητών», όμως δεν επανέ-
λαβε όπως είχε πει από τη Θεσσαλονίκη εκείνο το «όχι σε
κυβέρνηση των ηττημένων».

Έπεσε κανείς από τα σύννεφα; Προφανώς και όχι. Πρό-
κειται άλλωστε για τον ίδιο άνθρωπο που ορκιζόταν πως
δεν μπορεί να εφαρμόσει μνημόνιο και πως δεν είναι
«πρωθυπουργός παντός καιρού». Λίγους μήνες μετά, το
«Όχι» στο δημοψήφισμα μετατράπηκε σε πανηγυρικό
«Ναι» στο τρίτο μνημόνιο και ο Αλέξης Τσίπρας αφού δε-
σμεύτηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους ότι δεν θα πάει
άμεσα σε εκλογές για να αποσπάσει την ψήφο τους και να
παραμείνει πρωθυπουργός, έκανε ακριβώς αυτό. Πήγε

δηλαδή σε εκλογές «καβάλα στ’ άλογο», εξασφαλίζοντας
τη συνέχεια της θητείας του.

Πώς λοιπόν μπορεί να κάνει πίσω από τη θέση του; Όχι δύ-
σκολα. Είναι ζήτημα marketing. Έχοντας ήδη ναρκοθετήσει
κάθε πτυχή των εκλογών, μπορεί ακόμα και σε περίπτωση ήτ-
τας να συνεχίσει να μιλά για «θεσμική εκτροπή» και να προ-
φασιστεί «έκτακτη ανάγκη» για να σχηματίσει μια κυβέρνηση
μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να φανούν χρήσιμες
και οι «γέφυρες» που έχει ρίξει σε διάφορους… έγκριτους
συνταγματολόγους που παλιότερα καθύβριζε. Μοιάζει άλ-
λωστε απαγορευτικό σε μια τέτοια περίπτωση πρωθυ-
πουργός να είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ποτέ μη λες «ποτέ», αλλά επειδή
υπάρχουν κι άλλα κόμματα στην εξίσωση, ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο μοιάζει μη ρεαλιστικό.

Γιατί όχι και τερατογένεση με κυβέρνηση ηττημένων;

«Άσε τον ανιστόρητο διμέτωπο»

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Μήνυμα Τσίπρα προς Ανδρουλάκη από το Περιστέρι
κατά την έναρξη της «πορείας προς τον λαό»



Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η θέση
που ανέπτυξε χθες ο κ. Μάντζος για τις σημε-
ρινές σχέσεις ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς έχου-
με αξιακή διαφορά από πολιτικές και μοντέλα
διακυβέρνησης που απέτυχαν. Στις εκλογές
του 2023 θα αξιολογηθούν η συνέπεια, η ειλι-
κρίνεια και η σταθερότητα στις απόψεις. Σε
αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και σε εντελώς διαφο-
ρετική απόχρωση, πολιτικά και αξιακά, εμείς
αναδείξαμε το ζήτημα των υποκλοπών. Εμείς
επιμένουμε και κυνηγάμε την αλήθεια, εμείς
φέραμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη προ των
ευθυνών της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ καταφεύγει στη φθηνή πολιτική γυμναστι-
κή και δεν φέρνει αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής θα εγγυηθεί και τη δημοκρα-
τία και τους θεσμούς. Το έκανε και το 2015-
2019 και το 2019-2023. Ας αναζητήσει η Νέα
Δημοκρατία, στο δικό της κόμμα, ποιοι έλεγαν
άλλα στο παρελθόν και κάνουν τα χειρότερα
αφότου ανέβηκαν στην εξουσία». 

Ακόμη ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι
το χάσμα μεταξύ των κομμάτων τείνει να
μείνει αγεφύρωτο είναι και η εκτίμηση του
Μιχάλη Κατρίνη για τα ενδεχόμενα μετε-
κλογικών συνεργασιών. «Να θυμίσω ότι το

2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε “ή εμείς ή αυτοί” και το
ίδιο πράγμα λέει κατ’ ουσίαν σήμερα η ΝΔ
με το “ή ψηφίζεις Μητσοτάκη ή ό,τι άλλο
ψηφίζεις βγάζει Τσίπρα”, προσπαθώντας να
εκβιάσει την αυτοδυναμία και να περάσει
μια λογική “χαμένης” ψήφου». Και πρόσθε-
σε: «Το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών θα
επιδιώξει την εξεύρεση λύσης, η
οποία περνάει από τον σχηματισμό κυβέρ-
νησης από την πρώτη κιόλας Κυριακή, στη
βάση βέβαια της αλλαγής της σημερινής
κυβερνητικής πολιτικής και της υιοθέτησης
των δικών μας προτάσεων».
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Σ
το «ράφι» μπαίνουν όπως φαίνε-
ται οι προσδοκίες ένθεν κακείθεν
για την περίφημη προοδευτική
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ

και λοιπών πολιτικών δυνάμεων μετά τις
αλυσιδωτές εκρήξεις που προκάλεσαν οι
υπαινιγμοί του ΣΥΡΙΖΑ για απόπειρα εκ-
βιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΝΔ
με φόντο τις υποκλοπές και το ενδεχόμενο
μετεκλογικής συνεργασίας. 

Συντεταγμένα τα στελέχη της Χαριλάου
Τρικούπη, από τη Δευτέρα, έχουν
περάσει στην αντεπίθεση εξαπολύοντας
ένα σφυροκόπημα προσωπικά κατά του
Αλέξη Τσίπρα αλλά και κατά της νέας εκ-
προσώπου Τύπου του κόμματος. Ταυτό-
χρονα όμως μέσα από αυτή την κίνηση του
ΣΥΡΙΖΑ για διεμβολισμό του Κινήματος
διακρίνουν μια μεγάλη ευκαιρία για να
συσπειρώσουν το κομματικό τους ακροα-
τήριο, ώστε να μπουν στο περιθώριο οι
εσωκομματικές προστριβές και αψιμα-

χίες. Βλέπουν όμως και ένα παράθυρο
προσέγγισης ψηφοφόρων που δυσφο-
ρούν με τις τελευταίες πρωτοβουλίες του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Κακοποίηση όρων
Έτσι, το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμ-

φαση στην ανάδειξη θεμάτων που θα
απεικονίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρά το κυβερ-
νητικό του παρελθόν δεν κατάφερε να ξε-
φύγει από τον ακτιβισμό και την ανευθυ-
νότητα. Σε μια προσπάθεια μάλιστα να
υπογραμμίσουν τη θεσμική και σοβαρή
στάση που επιδεικνύει το κόμμα τους στην
παρούσα συγκυρία, δίνουν προτεραιότητα

στην κριτική τους στην αποχώρηση του
ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στη Βουλή.
«Μιλάμε για μια ανέξοδη επαναστατική
γυμναστική. Μετά την κακοποίηση του
όρου “προοδευτική διακυβέρνηση”, δεν
θα αφήσουμε να κακοποιηθεί και ο όρος
“ανένδοτος αγώνας”, μια ιστορική έννοια
της πολιτικής μας διαδρομής. Για εμάς τα
πράγματα είναι καθαρά: Η αντιπολίτευση
φεύγει πάντα τελευταία από τη Βουλή,
κλείνει τα φώτα αφού διασφαλίσει ότι θα
μιλήσουν και θα ψηφίσουν ανεμπόδιστα
οι βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή του την
κίνηση δίνει στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
το δικαίωμα να είναι εκεί από την αρχή

έως το τέλος των συνεδριάσεων και να
ψηφίζει ως αξιωματική αντιπολίτευση»,
υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑ-
ΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. 

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και η απάν-
τηση για τα περί εκβιασμών, κάνοντας λόγο
για κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ κατά του
ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό ρε-
πορτάζ της «Political». «Δεν υπάρχει εκ-
βιασμός, δεν υπάρχει εκβιαζόμενος και
δεν υπάρχει περιθώριο εκβιασμού. Ο κ.
Τσίπρας οικοδόμησε πάνω σε αυτό που εί-
πε η εκπρόσωπος του κόμματός του. Αυτό
αποδεικνύει ότι δεν ήταν γλώσσα λανθά-
νουσα αυτή που χρησιμοποίησε η κ. Τσα-
πανίδου. Αν η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι
κάποιος κρατάει μια άλλη παράταξη και
έχει στοιχεία και μπορεί να επηρεάσει τις
πολιτικές εξελίξεις αύριο το πρωί, αυτό
συνιστά από μόνο του εκβιασμό», υποστή-
ριξε ο Δημήτρης Μάντζος. 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η πόλωση με την Κουμουνδούρου, μετά τα περί εκβιασμού 
του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΝΔ, βάζει στο… ράφι 

τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ

Μάντζος: «Φθηνή πολιτική γυμναστική χωρίς αποτελέσματα»

«Αντίο» 
από το ΠΑΣΟΚ… 
στην προοδευτική 
διακυβέρνηση 



ΙΙκανοποίηση 
για το ταξίδι 
της Ιαπωνίας 

Μαθαίνω ότι τα κυβερνητικά στελέ-
χη που συνόδεψαν τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη στο ταξίδι του στην Ιαπωνία
αναχώρησαν άκρως ικανοποιημένα
από την πρωτεύουσα της Χώρας του
Ανατέλλοντος Ηλίου. Τα θετικά σήματα
που έφτασαν στην Αθήνα από τις συνο-
μιλίες του πρωθυπουργού με τον Ιά-
πωνα ομόλογό του και οι αναλυτικές
παρουσιάσεις των πολλαπλών βημά-
των της ελληνικής οικονομίας σε κο-
ρυφαίους επενδυτές έκαναν τους κυ-
βερνητικούς παράγοντες να μιλούν
για μια άκρως πετυχημένη επίσκεψη,
τα αποτελέσματα της οποίας θα φα-
νούν σύντομα στον ορίζοντα.

Η «Ζωή
Κωνσταντοπούλου 
της ΝΔ»…

Ήδη ετοιμάζεται ο βουλευτής Α’ Πει-
ραιά Χριστόφορος Μπουτσικάκης για
το επόμενο μεγάλο πολιτικό βήμα της
ζωής του, που είναι ο Δήμος Πειραιά.
Ωστόσο, όπως μου είπαν, δεν θα πα-
ραιτηθεί ακόμα από βουλευτής και,
μάλιστα, με απαί-
τηση του ίδιου
του κόμματος.
Γιατί; Επιλα-
χούσα είναι
μια Ζωή Ρού-
σου, η οποία εί-
ναι δικηγόρος και
έχει δημιουργήσει θέματα στον Πει-
ραιά με εξώδικο που έχει στείλει και
στον ίδιο τον πρωθυπουργό(!) για ζή-
τημα που αφορά τον συνυποψήφιό της
Νίκο Μανωλάκο. Μάλιστα, στον Πει-
ραιά τη χαρακτηρίζουν «Ζωή Κων-
σταντοπούλου της ΝΔ». Μικρή λεπτο-
μέρεια. Η κ. Ρούσου είναι ξαδέρφη
του Γιάννη Μελά… Μπερδέματα… 

Φοβερά πράγματα γίνονται στην ελληνική Βουλή μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ
να μη συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Κάποιοι βουλευτές εξεγέρ-
θηκαν με την απόφαση, διότι η συμμετοχή τους στις επιτροπές σημαίνει εξτραδάκι
στο βασικό εισόδημά τους. Η απόφαση Τσίπρα ουσιαστικά τους στερούσε εισόδη-
μα. Όταν το είπαν στην ηγεσία της Κουμουνδούρου, πολλοί προβληματίστηκαν.
Οπότε τι σκέφτηκαν οι απίστευτοι αυτοί τύποι; Να συμμετέχουν στις επιτροπές αλλά
να μην ψηφίζουν. Διότι μόνο αν δηλώσουν παρόντες στην επιτροπή θα μπορούν να
πάρουν το επιμίσθιό τους. Καταλαβαίνετε τώρα την κοροϊδία; Να κάνουμε, σου λέ-
ει, επανάσταση, αλλά να μη χάσουμε και το παραδάκι… 
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Ε, όχι και να χάσουμε το εξτραδάκι μας… 

E
να ωραίο λογοπαίγνιο έκανε χθες το πρωί που βρέθηκε στον Μαραθώνα ο
πρωθυπουργός. Εκεί ένα παιδάκι τον καλωσόρισε με μια ανθοδέσμη. Ο κ.
Μητσοτάκης τη δέχτηκε και ρώτησε το όνομά του. Το παιδί λεγόταν Μάξι-
μος και ο πρωθυπουργός τού είπε ότι μένει στο Μαξίμου, για αυτό όταν θα

κερδίσει η ΝΔ τις εκλογές θα καλέσει αυτόν και τους γονείς του να τον επισκε-
φτούν… Πάντως, ένα άλλο για το οποίο αναρωτιόντουσαν πολλοί στο πλήθος που εί-
χε μαζευτεί ήταν πώς είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να έβαλε περιοδεία ύστερα από
διήμερο ταξίδι στην Ιαπωνία και σίγουρο το δυνατό τζέτλαγκ. Μάλλον παίρνει γερό
σετ βιταμινών ο πρόεδρος! 

Θύμα της απόφασης ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τις
ψηφοφορίες της Βουλής ήταν η «αγαπημένη»
του Αλέξη Τσίπρα Λατινική Αμερική. Ο αν.
ΥΠΕΞ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έφερε για κύ-
ρωση εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με χώρες
της Λατινικής Αμερικής (Περού, Ισημερινός,
Κολομβία), οι οποίες δεν ψηφίστηκαν από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τίποτα άλλο, αυτές τις συμφωνίες
τις είχε φέρει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας για
κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο το 2018
και τώρα δεν ψήφισε την παράτασή τους…

Προβλέπω να ενίσταται και ο Α2, ο γνωστός Βενεζουελάνος, για
αυτή την άσχημη εξέλιξη…

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ

Ότι τελικά σήμερα θα κατατεθεί
στη Βουλή από τον Γιώργο Γερα-
πετρίτη η νομοθετική ρύθμιση για
τον αποκλεισμό κομμάτων με νε-
οναζιστικό χαρακτήρα, που θα
αποκλείει τόσο τη ΧΑ όσο και το
κόμμα Κασιδιάρη… 

Ένα παιδάκι που 
το λέγανε Μάξιμο 

Περαντζάδα 
στην Πανόρμου ο «Πιερ»

Συνεχίζει τις περιοδείες σε κρίσιμες
γειτονιές της Αθήνας ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης μετά το ταξίδι στην Ιαπω-
νία όπου συνόδεψε τον πρωθυπουργό.
Και από ό,τι έμαθα τον ενθουσίασε ιδι-
αίτερα. Όσο για τις περιοδείες, μου λέ-
νε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρε-
θεί στα εξωτικά Σεπόλια, ενώ θα περά-
σει περαντζάδα και όλη την Πανόρμου
στους Αμπελόκηπους -που είναι τίγκα
στους νεολαίους- και θα κάνει στάση
στο καφέ «Ζεν». 

Ομάδα κρούσης 
για τη δεύτερη Κυριακή

Ένα νέο στοιχείο που μου είπαν
κυβερνητικές πηγές και δεν το εί-
χαμε εκτιμήσει σωστά, είναι ότι με-
τά τις πρώτες εκλογές, στο διάστημα
μέχρι τις δεύτερες εκλογές, οι βου-
λευτές δεν θα έχουν περιορισμό εμ-
φανίσεων, διότι δεν θα κυνηγούν
σταυρό. Έτσι, θα μπορούν να βγαί-
νουν αφειδώς στα κανάλια. Επίσης,
αυτός που θα οριστεί κυβερνητικός
εκπρόσωπος λογικά θα έχει λιγότε-
ρες υποχρεώσεις. Πάντως, από ό,τι
έμαθα, υπάρχει η σκέψη να δημι-
ουργηθεί μια ομάδα κρούσης για τα
κανάλια -οι πιο δημοφιλείς και με
λέγειν-, ώστε να σηκώσουν περισ-
σότερο το βάρος της επικοινωνια-
κής αντεπίθεσης της ΝΔ μέχρι τη
δεύτερη Κυριακή. 

Θύμα του Αλέξη και η Λατινική Αμερική



Τ
ην καλύτερη απάντηση την έδωσε ο
γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινά-
κης. «Ο κ. Τσίπρας λέει κάτι το οποίο δεν
έχει προηγούμενο για τα κοινοβουλευ-

τικά δεδομένα, ότι δηλαδή θα απέχουν από τη
Βουλή πλην μίας ψηφοφορίας, όμως δεν μας λέει
τι θα γίνουν οι τουλάχιστον κάποιων μηνών βου-
λευτικές αποζημιώσεις των 88 βουλευτών του, τι
θα γίνει με τους αστυνομικούς που αυτοί οι βου-
λευτές απασχολούν, με τα βουλευτικά αυτοκίνη-
τα, τα οποία όλα πληρώνουμε οι Έλληνες πολίτες,
τι θα γίνει με τους μετακλητούς ή αποσπασμένους
από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου που απασχο-
λούν -όπως όλοι οι βουλευτές- για τη λειτουργία
των γραφείων τους;». Καταπληκτική ερώτηση.
Και συνέχισε ο κ. Μαρινάκης: «Κρατάνε δηλαδή
όλα αυτά μέχρι τις εκλογές για να κάνουν προ-
εκλογικό αγώνα, για να πηγαίνουν στα χωριά, στις
πόλεις, στις πλατείες, τα κρατάνε όλα αυτά, αλλά
για να το παίξουν “Ρομπέν των δασών”, αριστεροί
επαναστάτες. Με τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών
απέχουν για κάποιους μήνες από τη Βουλή, ενώ
βρίσκονται εκεί ως αποτέλεσμα εντολής ψηφο-
φόρων του ΣΥΡΙΖΑ, Ελλήνων πολιτών».
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Πάρτε κι αυτό για να ηρεμήσετε: Ο αγαπητός
κ. Μίμης Παπαγγελόπουλος στην απολογία
του στο Ειδικό Δικαστήριο έκανε ειδική ανα-
φορά στην υπόθεση της Novartis, λέγοντας
ότι πρόκειται μεν για σκάνδαλο, αλλά χωρίς
να υπάρχει αποτέλεσμα, επισημαίνοντας χα-
ρακτηριστικά: «Εγώ δεν πίστευα στο σκάνδα-
λο της Novartis. Είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο
η υπόθεση αυτή, αλλά δεν πίστευα ότι θα έχει
αποτέλεσμα, γιατί οι ξένοι θέλουν να κρατούν
ομήρους αυτούς που έχουν δωροδοκήσει. Πί-
στευα ότι η υπόθεση αυτή δεν είχε να προ-
σφέρει τίποτα και το είχα πει μάλιστα στον
πρωθυπουργό». Ο άνθρωπος που έλεγε τότε
ότι είναι «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την
ίδρυση του Ελληνικού Κράτους» στο Ειδικό
Δικαστήριο, έκανε την πιο θεαματική κωλο-
τούμπα μετά τον κ. Ιωάννη Μαντζουράνη, ο
οποίος επίσης είπε πρόσφατα για τους κου-
κουλοφόρους μάρτυρες της Novartis: «Ο κά-
θε μάρτυρας μπορεί να λέει αλήθεια, μπορεί
να λέει και παραμύθια». Απίστευτοι τύποι!

Της… Πόπης στο ΠΑΣΟΚ 

Ποιος έμπλεξε τον Τσίπρα 
στον ακτιβισμό 
της… εκτροπής;

«Φλερτ» ΣΥΡΙΖΑ 
στην Τσανακλίδου 
Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί διακαώς να εντάξει
την Τάνια Τσανακλίδου στα ψηφοδέλτια
του ΣΥΡΙΖΑ έχει ακουστεί. Η εμφά-
νισή του όμως το βράδυ της Δευ-
τέρας, συνοδευόμενος από τη
γραμματέα και την εκπρόσωπο
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην παρά-
σταση της δημοφιλούς ερμη-
νεύτριας στο Παλλάς, φούντωσε
τις φήμες ότι η κ. Τσανακλίδου είπε
τελικά το «ναι» για την κάθοδό της στον
στίβο της πολιτικής και δη στο Επικρατείας.

Το έριξε στις τούμπες
και ο Μίμης 

Μιας και ο λόγος για την επίσκεψη του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στο Τόκιο, έμαθα ότι ο
πρωθυπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τον
Ιάπωνα ομόλογό του για όλες τις εξελίξεις
σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπό το
πρίσμα της αυξανόμενης επιθετικότητας
των γειτόνων μας. Τα μηνύματα του Κυριά-
κου Μητσοτάκη προς την ηγεσία της Άγ-
κυρας ακούστηκαν ηχηρά και από το Τό-
κιο, με τον πρωθυπουργό να δείχνει στον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον δρόμο του διε-
θνούς δικαίου.

Τι είπε ο Κυριάκος 
στον Ιάπωνα για Ερντογάν; 

Χ
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Πυρ και μανία είναι με την Πόπη στο ΠΑΣΟΚ
και μάλιστα δεν το κρύβουν ούτε στο ελάχι-
στο. Τα καρφιά και τα βιτριολικά σχόλια πέ-
φτουν βροχή. Ένα καρφί όμως που πρέπει
να πόνεσε λίγο ήταν μέσω Twitter από τον
Βαγγέλη Τσόγκα, στενό συνεργάτη του Νί-
κου Ανδρουλάκη, που έγραψε: «Το πρό-
βλημά της με το ΠΑΣΟΚ ξεκινά από το μα-
κρινό 2010 όταν θεωρήθηκε ότι τα 20 χιλιά-
ρικα τον μήνα (που έπαιρνε στο παρελθόν
και επί ΝΔ) ήταν κάπως υπερβολικά για την
κρατική τηλεόραση εν μέσω κρίσης. Η συ-
νέχεια ήταν αναμενόμενη. Αντιμνημόνιο,
αντιεμβόλιο και στο βάθος ΣΥΡΙΖΑ». Το κα-
λύτερο όμως και άκρως βιτριολικό ήταν η
εικόνα της Πόπης από κάποια τηλεοπτική
της συνέντευξη που φέρεται να είχε δηλώ-
σει πως «η δημοσιογραφία δεν πρέπει να
εξαργυρώνεται στην πολιτική».

Φήμες θέλουν ως εμπνευστή του ακτιβι-
σμού της εκτροπής με την αποχή των μελών
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
από τις ψηφοφορίες τον δημοσιογράφο, άλ-
λοτε προϊστάμενο του γραφείου Τύπου του
τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, πλέον
στενό του σύμβουλο και μόνιμο αρθρογράφο

της «Αυγής». Ο συγκεκριμένος
-τιμώντας τις καλύτερες πα-

ραδόσεις του αυριανι-
σμού- έχει επιτεθεί μέσα
από τη στήλη του και με
όχι ιδιαίτερα πολιτικά

σχόλια στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, στη σύζυγό του,

ακόμα και στον γιο του. Ευτυ-
χώς προς το παρόν την έχει γλιτώσει

ο Πίνατ. Ίσως θέλει να προσθέσει κάτω από
το όνομα της κομματικής εφημερίδας εκεί-
νο το περίφημο μότο του Κουρή «η εφημερί-
δα που γκρέμισε τον… Μητσοτακισμό».

Παύλος Μαρινάκης:
«Θα απέχουν, αλλά
θα πληρώνονται…»
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Για ποιον άνδρα
πολιτικό και σχετικά

νέο πέφτουν στοιχήματα
στα δημοσιογραφικά γρα-
φεία για το εάν έχει κάνει
το «μποτοξάκι του»;

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Σ
ας είχα προϊδεάσει με σχετικό ρεπορτάζ από αυτή τη στήλη για την απόφα-
ση… «Το δικαστήριο κηρύσσει αθώους τους κατηγορούμενους, ορισμένους
ομόφωνα και ορισμένους κατά πλειοψηφία με τον πρόεδρο μειοψηφούντα».
Με τα παραπάνω λόγια του προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημά-

των ολοκληρώθηκε την Τρίτη η δίκη για τη λεγόμενη υπόθεση της Greek Mafia. Στη δί-
κη που ξεκίνησε τον περσινό Ιούνιο εξετάστηκαν τα πλημμελήματα της υπόθεσης. Για
τα κακουργήματα (εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κ.λπ.) βρίσκεται σε εξέλιξη κύρια
ανάκριση. Η υπόθεση αφορά την έρευνα της ΕΥΠ την περίοδο 2015-2017 για τη διαφθο-
ρά στο εσωτερικό της αστυνομίας και την κατανομή των εισπράξεων από εκατοντάδες
οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες στην Αθήνα. Την ΕΥΠ του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή!
Στις 11 Ιανουαρίου ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή όλων των κατη-
γορούμενων για τα πλημμελήματα, με τη φράση: «Δυστυχώς, παρά τη βαρύτητα της κα-
τηγορίας, το αποδεικτικό υλικό είναι ανύπαρκτο». Εξάλλου, η προδικασία κράτησε έξι
χρόνια και πέρασε από σαράντα κύματα. 

Συνοπτικά, τον Δεκέμβριο του 2016, ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης
υπέβαλε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ένα ενημερωτικό δελτίο 70 σελίδων, το
οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛΑΣ.
(επί ΣΥΡΙΖΑ) ανέλαβαν την απομαγνητοφώνηση χιλιάδων τηλεφωνικών παρακολουθή-
σεων της ΕΥΠ -συνολικά 90 CD, πολλά από τα οποία δεν «άνοιγαν» για τεχνικούς λό-
γους- ωστόσο η ίδια υπηρεσία επικαλέστηκε αργότερα φόρτο εργασίας. Η απομαγνη-
τοφώνηση ανατέθηκε στην Οικονομική Αστυνομία, που ούτε αυτή έκανε τίποτα και άρα
στο δικαστήριο δεν υπήρξε ανακριτικό υλικό… παρά μόνο οι αρχικές χειρόγραφες ση-
μειώσεις του Ρουμπάτη! Είπατε κάτι; 

Σε βέρτιγκο 
οι Συριζαίοι 
με την απόφαση 
του αρχηγού 

Σε βέρτιγκο ήταν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ χθες που δεν ήταν σίγουροι
από πόσες ψηφοφορίες πρέπει να
απόσχουν. Ενδεικτικό του αλαλούμ
είναι ότι στην Επιτροπή Δεοντολο-
γίας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μη
γνωρίζοντας τι πρέπει να πράξει
στην υπόθεση άρσης ασυλίας του
Βασίλη Κικίλια, βγήκε έξω από την
αίθουσα για να επικοινωνήσει με το
κόμμα του και να πάρει «γραμμή».

Επιστρέφοντας έκανε
γνωστό ότι ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ δεν θα
ψηφίζει ούτε
στις άρσεις
ασυλίας. Για
τα πρακτικά,

η Επιτροπή
Δεοντολογίας

εισηγείται  στην
Ολομέλεια να μην αρθεί η

ασυλία του υπουργού Τουρισμού,
καθώς μόνο το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε
επιφυλάξεις. Η υπόθεση αφορά μή-
νυση που είχε κατατεθεί από πολίτη
για προσβλητικές αναφορές του κ.
Κικίλια (σε κείμενο μήνυσης που ο
ίδιος είχε καταθέσει). Η υπόθεση
έφτασε στην Επιτροπή Δεοντολο-
γίας, καθώς κρίθηκε πως η επίμαχη
πράξη δεν συνέβη κατά την άσκηση
των καθηκόντων του.

Ο Άδωνις για το μποϊκοτάζ και το «καλάθι του Πάσχα»
Άστραψε και βρόντηξε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή όσα εί-
πε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης στην αρμόδια επι-
τροπή της Βουλής, ότι «το “καλάθι του νοικοκυριού” δεν αποδί-
δει» προειδοποιώντας μάλιστα με μποϊκοτάζ. «Με τον πόλεμο στο
“καλάθι” δεν βοηθάτε να πέσουν οι τιμές, δεν βοηθάτε τον κατα-
ναλωτή», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, κάνοντας μάλιστα λόγο για
«τύποις εκπροσώπηση» των καταναλωτών. «Μην είστε μονίμως
στην αντιπολίτευση και μονίμως στα κεραμίδια», σχολίασε ο κ.
Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια επεξεργασίας νομοσχεδίου του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Βουλή και απευθυ-
νόμενος στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Γιώργο Λεχουρίτη πρό-

σθεσε: «Προσέξτε μην κηρύξετε μποϊκοτάζ και δεν υπάρξει μεί-
ωση και μετά έχουμε νέο γύρο αυξήσεων από την αποτυχία του
μποϊκοτάζ». Εντωμεταξύ προανήγγειλε το «καλάθι του Πάσχα» ο
Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου, το οποίο όπως είπε θα λειτουργήσει στα πρότυπα του
«καλαθιού του Άγιου Βασίλη», δηλαδή θα περιλαμβάνει παιχνί-
δια και πασχαλινά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές για τους νο-
νούς και τις πασχαλινές αγορές. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωρ-
γιάδη, υπάρχει ενθουσιασμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ με
την ιδέα, επειδή υπήρξαν μεγάλη ανταπόκριση και αυξημένες
πωλήσεις στο αντίστοιχο καλάθι των Χριστουγέννων.

Με μια ανάρτησή του στα social media υπενθύμισε τι εστί Τσί-
πρας. «Το έκαναν το 2014 με τον Στ. Δήμα, το ξανακάνουν και
σήμερα. Όποιος δεν πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε ήταν αργυρώνη-
τος, σήμερα είναι εκβιαζόμενος. Τέτοιο βρόμικο παιχνίδι στο
ΠΑΣΟΚ δεν περνάει», έγραψε ο Ανδρέας Λοβέρδος. 

Χαρδαλιάς και Λιβάνιος
στην ομάδα εκλογών
της Πειραιώς    

Όπως μαθαίνω, οι δυο ισχυροί
υφυπουργοί εγκαταστάθηκαν πλέον
στην Πειραιώς με όλη την ομάδα που
θα τρέξει τις εκλογές. Τόσο ο Νίκος
Χαρδαλιάς όσο και ο Θοδωρής Λιβά-
νιος έχουν κομβικό ρόλο στον στρα-
τηγικό και εκλογικό σχεδιασμό της
κυβέρνησης. Ο Λιβάνιος, εκτός από
την εκλογική ανάλυση, θα έχει ρόλο
και στο κομμάτι της διαδικτυακής
καμπάνιας, ενώ ο υφυπουργός Άμυ-
νας Ν. Χαρδαλιάς θα πάρει στις πλά-
τες του τις επαφές με τους κομματι-
κούς πυρήνες σε όλη την επικρά-
τεια… Μαζί με Μπρατάκο, Νέζη και
Π. Μαρινάκη έχουν φτιάξει την πεν-
τάδα της νίκης!

Η «παραφωνία» 
της Ανατολικής Αττικής

Στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής
το ΠΑΣΟΚ έχει έντονη παρουσία και οι
υποψήφιοι τρέχουν και με το παραπά-
νω. Στην πλειοψηφία τους είναι «μονια-
σμένοι» και μάλιστα προσπαθούν ακό-
μη και να κάνουν την έκπληξη κερδί-
ζοντας και δεύτερη έδρα. Εκείνο όμως
που τους χαλάει το κλίμα είναι η «παρα-
φωνία», όπως την αποκαλούν, που επι-
καλείται υψηλή εύνοια και ρίχνει «λά-
δια» στους συνυποψηφίους της.

Ο Λοβέρδος τα είπε όλα…

Το φιάσκο της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ
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Συνεχίζεται 
η έρευνα 
για άτρακτο, 
καταγραφικό

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες
ολοκληρώθηκαν μετά την επιβεβαί-
ωση του θανάτου του κυβερνήτη
σμηναγού Τσιτλακίδη, σε μια προ-
σπάθεια να δοθεί φως στα αίτια του
δυστυχήματος μέσα στα επόμενα
24ωρα, με απόφαση του ΓΕΕΘΑ, σε
συνεργασία με το ΓΕΝ, θα βρίσκεται
στη περιοχή της συντριβής το ωκεα-
νογραφικό «Ναυτίλος» του Πολεμι-
κού Ναυτικού, που διαθέτει πληθώ-
ρα ηλεκτρονικών συστημάτων για τη
χαρτογράφηση του βυθού.

Διπλός σκοπός
Πρώτος σκοπός είναι να εντοπιστεί

η άτρακτος του μαχητικού αεροσκά-
φους ή έστω ένα κομμάτι αυτής. Δεύ-
τερος σκοπός είναι ο εντοπισμός του
καταγραφικού, το οποίο βρίσκεται
στο πίσω μέρος του κόκπιτ και κατα-
γράφει όλη την πτήση σε video Hi8.
Αναλυτικότερα, στη συσκευή αυτή
καταγράφονται οι συνομιλίες των πι-
λότων, η ταχύτητα του μαχητικού αε-
ροσκάφους, τα δεδομένα του ραντάρ,
η επικοινωνία με το δεύτερο μαχητι-
κό του σχηματισμού αλλά και η εικό-
να από την εξωτερική κάμερα που
φέρει το μαχητικό.

Αεροπορικές πηγές αναφέρουν
ότι αν βρεθούν η άτρακτος και το κα-
ταγραφικό, οι ειδικοί θα μπορέσουν
μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα που
έχουν συγκεντρωθεί από τα συντρίμ-
μια να εξαγάγουν ασφαλή συμπερά-
σματα για την αιτία της πτώσης του
αεροσκάφους στη θάλασσα, κατά τη
διάρκεια σκληρής εκπαίδευσης,
μιας απαιτητικής άσκησης «χαμηλής
ναυτιλίας» με επικίνδυνους ελιγ-
μούς που δεν γίνεται για κάποιο μα-
κρινό πολεμικό σενάριο αλλά για την
αντιμετώπιση υπαρκτής καθημερι-
νής απειλής. 

Ε
πειτα από τρεις μέρες γράφτηκε
ο τραγικός επίλογος στις έρευ-
νες των Ενόπλων Δυνάμεων,
του Λιμενικού Σώματος και της

Πυροσβεστικής για τον κυβερνήτη σμηνα-
γό του μοιραίου F-4 Phantom της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, που κατέπεσε στη θαλάσ-
σια περιοχή ανοιχτά της Ανδραβίδας. 

Γύρω στη 1.30 το μεσημέρι της Τετάρτης
το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνω-
σε τον θάνατό του. Σύμφωνα με το επιτε-
λείο της Αεροπορίας, η ανάλυση των συν-
τριμμιών που συγκεντρώθηκαν από τη θα-
λάσσια περιοχή, όπου κατέπεσε το Phan-
tom, έδειξε ότι υπήρχε DNA του κυβερνή-
τη επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

Βαρύ πένθος
Το κλίμα στον τόπο καταγωγής του κυ-

βερνήτη σμηναγού στο Νευροκόπι Δρά-

μας είναι βαρύ και ασήκωτο. Συνάδελφοι
του σμηναγού, ιπτάμενοι, περνούν συνε-
χώς το κατώφλι του σπιτιού της οικογέ-
νειας για να σταθούν δίπλα τους αυτές τις
δύσκολές ώρες. O αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, και ο αρχη-
γός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής
Μπουρολιάς, επισκέφθηκαν το πατρικό
του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη για
να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και
να εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητή-
ρια για το τραγικό συμβάν. 

Δίπλα στην οικογένεια
Οι δύο αρχηγοί έμειναν για μια ώρα

μαζί με την οικογένεια δηλώνοντας την
αμέριστη στήριξή τους. Τη συντριβή του
για τον θάνατο των δύο χειριστών εξέ-
φρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια επίσκε-
ψής του στο Μάτι. «Δύο ήρωες, δύο νέα
παιδιά, δύο πιλότοι μας που έχασαν τη
ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον. Θυ-
μίζοντάς μας πόσο δύσκολη είναι η εκ-
παίδευση όλων όσοι είναι ταγμένοι στο
να υπερασπιστούν την εθνική μας ακε-
ραιότητα. Σκύβουμε το κεφάλι με σεβα-

σμό και αναγνωρίζουμε την προσφορά
τους», είπε ο πρωθυπουργός.

Μεσίστιες σημαίες
Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί για τον

θάνατο των δύο χειριστών κατά τη διάρκεια
άσκησης εν μέσω υπαρκτής απειλής. Οι ση-
μαίες στο Πεντάγωνο θα είναι μεσίστιες μέ-
χρι αύριο. Αύριο στην Τρίπολη η οικογένεια,
συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πουν το
τελευταίο αντίο στον υποσμηναγό Μιχαήλ-
Μάριο Τουρούτσικα, παρόντος του πρωθυ-
πουργού, ενώ την Παρασκευή έχει προ-
γραμματιστεί η νεκρώσιμος ακολουθία του
σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη στη Δρά-
μα, όπου θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση
ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος. Έντονα συγκινημένος ο πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος επισκέ-
φτηκε το Μάτι μαζί με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, με αφορμή την τελετή θεμελίωσης του
πάρκου μνήμης των θυμάτων της φονικής
πυρκαγιάς, αναφέρθηκε στο τραγικό περι-
στατικό με τη συντριβή του Phantom και
ανακοίνωσε τη δωρεά 2,5 εκατ. ευρώ στην
Πολεμική Αεροπορία από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία στη μνήμη των δύο πιλότων.

Γράφτηκε
ο τραγικός
επίλογος

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Ευστάθιος Τσιτλακίδης 31 ετών. Μάριος 
- Μιχαήλ Τουρούτσικας ετών 29. Έπεσαν 

ταγμένοι στην υπεράσπιση της πατρίδας
Αθάνατοι!
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Την κρισιμότητα της πρώτης Κυριακής
στη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών ανέ-
δειξε για μία ακόμη φορά ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ,
επανέλαβε πως οι εκλογές θα διε-
ξαχθούν Απρίλιο ή Μάιο, όπως
έχει πει ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, και
επεσήμανε: «Το πιο κρίσιμο
είναι να βγει μία κυβέρνηση
ισχυρή και δυνατή. Η πρώτη
Κυριακή είναι πάρα πολύ σημαν-
τική για τη ΝΔ, καθώς θα αναδείξει
τον ηγέτη», ενώ εμφανίστηκε σίγουρος
ότι το κυβερνών κόμμα θα κατακτήσει
την αυτοδυναμία.

Σχολιάζοντας την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ
και την απόφαση Τσίπρα για αποχώρηση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τη
Βουλή, ο υπουργός Επικρατείας ήταν ξε-

κάθαρος: «Υπάρχουν κοινοβουλευτικοί
θεσμοί και πρέπει να σεβόμαστε τους κα-
νόνες του πολιτικού παιχνιδιού».

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά και στην πρωτοβουλία της κυβέρνη-

σης (σ.σ.: άμεσα κατατίθεται προς
ψήφιση στη Βουλή η σχετική

τροπολογία) για τη διαφύλαξη
της δημοκρατικής λειτουργίας
του πολιτεύματος, όπως χαρα-
κτηριστικά είπε, ως προς τη

συμμετοχή του κόμματος Κασι-
διάρη στις επερχόμενες εθνικές

εκλογές. «Δεν μπορούμε να διανοηθούμε
ότι θα έχει στους κόλπους της (σ.σ.: η Δη-
μοκρατία) άτομα που την επιβουλεύονται.
Εκείνοι που έχουν καταδικαστεί ως εγκλη-
ματική οργάνωση δεν μπορούν να ηγούν-
ται πολιτικού κόμματος. Θα πρέπει οι δη-
μοκρατικές δυνάμεις να συνταχθούν απέ-
ναντι στις εγκληματικές οργανώσεις».

Μ
αίνεται με σφοδρότητα η
κόντρα κυβέρνησης - αντι-
πολίτευσης με αφορμή την
απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απέ-

χει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, με την
αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει πράξη
την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ήδη από

χθες, σε νομοσχέδιο κύρω-
σης ευρωπαϊκής οδηγίας
του υπουργείου Εξωτερι-
κών. 

Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ
αιτιολόγησαν Θεοδώρα
Τζάκρη και Νάσος Αθανασί-
ου, λέγοντας πως «δεν θέ-
λουμε να επικυρώσουμε με

την παρουσία μας την αντισυνταγματική
εκτροπή που ζούμε εδώ και έξι μήνες». Η
κ. Τζάκρη σχολίασε ακόμη πως «η Δημο-
κρατία κινδυνεύει όταν στο Πεντάγωνο πα-
ρακολουθείται και ο τελευταίος ΚΥΠατζής
και η οδός Κατεχάκη έχει γίνει σουρωτήρι
μαφιόζων».

Βελόπουλος: «Όσοι απέχουν
να μην πληρώνονται»

Την πρόταση να μην πληρώνονται οι βου-
λευτές που δεν παρίστανται στη Βουλή
επανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύ-
σης Κυριάκος Βελόπουλος και πρόσθεσε
ότι με τέτοιες αποφάσεις «σπέρνουμε μί-
σος κομματικό και απαξιώνουμε την εργα-
σία όσων συναδέλφων θέλουν να δουλέ-
ψουν στο Κοινοβούλιο».

«Δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο καταλυτι-
κή η νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη την

Παρασκευή στη Βουλή, ώστε ο Αλέξης Τσί-
πρας να δώσει τρίωρη συνέντευξη για να
πει ότι δεν ψηφίζει στη Βουλή, ακυρώνον-
τας την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία»,
σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Για κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λό-
γο ο εκπρόσωπος της ΝΔ Γιάννης Βρού-
τσης, ενώ ο Νάσος Αθανασίου υποστήριξε
ότι «οι κυβερνώντες έχουν κλειδώσει τη
Δημοκρατία σε ένα σκοτεινό και μυστικό
δωμάτιο».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Λο-
βέρδος εκτίμησε ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ

αποτελεί απόδειξη αμηχανίας και αναρω-
τήθηκε «τι θα γίνει αν οι της κυβέρνησης
σας κάνουν πλάκα και κάνουν εκλογές τον
Ιούλιο;». Ο κ. Λοβέρδος έδωσε και το στίγ-

μα της ρητορικής του κόμματός του στην
πορεία προς τις εκλογές λέγοντας: «Εμείς
που εφηύραμε το σκληρό ροκ, θα πάμε τώ-
ρα και στο heavy metal, μπαίνοντας στο
παιχνίδι επί ίσοις όροις».

Με αφορμή, πάντως, το γεγονός ότι κατά
τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου
του υπουργείου Εξωτερικών έπεσε στο
τραπέζι πληθώρα θεμάτων που δεν είχαν
καμία συνάφεια με το αντικείμενο, ο κ.
Βαρβιτσιώτης είπε ότι «η χώρα θρηνεί και
η εικόνα που δίνει η Βουλή είναι καφενείο
τριτοκλασάτου τηλεοπτικού σταθμού». 

Γεραπετρίτης: «Η πρώτη Κυριακή 
θα αναδείξει τον ηγέτη»

Στο περιθώριο ο ΣΥΡΙΖΑ
Ξεκίνησε την κατάφωρη
προσβολή του δημοκρατικού
πολιτεύματος το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης -
Θύελλα αντιδράσεων στη Βουλή

Γράφει 
η Στέλλα 

Παπαμιχαήλ

spapamixail@yahoo.gr
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E
νας από τους πιο δραστήριους γε-
ρουσιαστές, ο οποίος έχει κατα-
θέσει ενστάσεις για την πώληση
των F-16 στην Τουρκία, ο γερου-

σιαστής Κρις βαν Χόλεν (μικρή φωτό) έβαλε
στο στόχαστρο την Άγκυρα για τη στάση της. 

Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τον Λευκό
Οίκο και το State Department, παρουσίασε
ως «άπιστο σύμμαχο» που δεν αξίζει να
ανταμειφθεί με την αναβάθμιση και την
πώληση νέων F-16.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο «Na-
tional Press Club» στην Ουάσιγκτον, ο
Δημοκρατικός γερουσιαστής τόνισε ότι
δεν υπάρχει «κανένα σενάριο» που θα
επιτρέψει την πώληση των συγκεκριμέ-
νων μαχητικών αεροσκαφών από τις
ΗΠΑ στην Τουρκία, χωρίς να έχει προ-
ηγουμένως επικυρωθεί η ένταξη της

Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
«Δεν πρόκειται να δοθούν F-16 στην
Τουρκία εάν δεν δεχτεί τη Σουηδία και τη
Φινλανδία στο ΝΑΤΟ… Εάν η κυβέρνηση
έστελνε τώρα μια επίσημη ειδοποίηση
(στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16),
τότε ναι, θα είχε κατατεθεί ένα ψήφισμα
για την απόρριψη της αμυντικής σύμβα-
σης», εξήγησε ο Κρις βαν Χόλεν.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής υποστήρι-
ξε ότι η πλειοψηφία της Γερουσίας εν-
στερνίζεται τη συγκεκριμένη άποψη. Μά-
λιστα, εκτίμησε ότι υπάρχει ομοφωνία
και με τον Λευκό Οίκο, καθώς, όπως είπε,
είναι απίθανο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
να προχωρήσει στην πώληση των F-16
χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμέ-
νως την ένταξη της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Κρις βαν Χόλεν αναγνώρισε ότι η δια-
δικασία προσφέρει στον πρόεδρο τη δυ-

νατότητα να παρακάμψει ένα ενδεχόμενο
βέτο στο Κογκρέσο. Ωστόσο, εκτίμησε ότι
με την παρούσα κατάσταση ο Λευκός Οί-
κος δεν πρόκειται να στείλει το επίσημο
αίτημα για τα F-16 στους Αμερικανούς νο-
μοθέτες.

Προτροπή εξέτασης 
επιβολής νέων κυρώσεων

Ο γερουσιαστής υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ
πρέπει να εξετάσουν με την ΕΕ την από
κοινού επιβολή νέων κυρώσεων στην
Τουρκία. Όπως εξήγησε, τέτοιες κυρώ-
σεις μπορούν να πέσουν στο τραπέζι, αν η
Τουρκία συνεχίσει να εμποδίζει την έντα-
ξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
ΝΑΤΟ ή αν πραγματοποιήσει μια νέα ει-
σβολή εναντίον των κουρδικών δυνάμεων
στη Συρία, οι οποίες εξακολουθούν να
παίζουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα για
την τελική και οριστική εξάλειψη της τρο-

μοκρατίας στην περιοχή. Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν συνεχίζει να δέχεται κριτική για τη γε-
νικότερη στάση του κυρίως για τη Φινλαν-
δία και τη Σουηδία. Ο έγκυρος ιστότοπος
19FortyFive αναφέρει ότι το περιβάλλον
ασφαλείας της Ευρώπης έχει αλλάξει από
τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη ει-
σβολή της στην Ουκρανία. Η ουδετερότη-
τα δεν εγγυάται πλέον ασφάλεια από τη
ρωσική επιθετικότητα. Η εισβολή σηματο-
δοτεί μια ιστορική καμπή για τη Φινλανδία
και τη Σουηδία.

Παρόλο που η κοινή τους ένταξη θα βοη-
θούσε στην αποτροπή της ρωσικής επιθε-
τικότητας, ενισχύοντας παράλληλα την αρ-
χιτεκτονική ασφάλειας του ΝΑΤΟ, ο πρό-
εδρος της Τουρκίας απειλεί να ασκήσει βέ-
το στις αιτήσεις τους.

«Δυστυχώς, η Τουρκία συνεχίζει να απο-
σταθεροποιεί τη Συμμαχία σε μια εποχή
που το ΝΑΤΟ χρειάζεται περισσότερο την
ενότητα. Εάν ο Ερντογάν εμποδίσει τη Φιν-
λανδία και τη Σουηδία να ενταχθούν στο
ΝΑΤΟ, ο ελεύθερος κόσμος θα πρέπει να
αποβάλει την Τουρκία από τη Συμμαχία»,
καταλήγει με νόημα.

«Άπιστος σύμμαχος η Τουρκία»
Σε απόλυτο συντονισμό κατά της Άγκυρας 

για τα F-16 ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



Ν
ομίζω -ή μάλλον φοβάμαι-
πως η πολιτική και κοινωνι-
κή επικαιρότητα των τελευ-

ταίων ημερών παρέχει αρκετά παρα-
δείγματα και αρκετές ευκαιρίες που
θα δικαιολογούσαν θετική απάντηση
στο ερώτημα του τίτλου. Ειδικότερα…

1. «Κόρακας κοράκου... 
μάτι δεν βγάζει», λέει ο λαός...

Πάντως, οι υπεύθυνοι της Υπηρε-
σίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας δεν φρόντισαν να
μετατραπούν σε δικαστικά αξιοποι-
ήσιμο υλικό, δηλαδή σε υλικό δικο-
γραφίας, τα στοιχεία που υπήρχαν εις
βάρος ανώτατων αξιωματικών του
Σώματος για -προσοδοφό-
ρες- σχέσεις με εκλεκτούς
εκπροσώπους της Ελληνικής
μαφίας, διακινητές, μαστρο-
πούς κλπ...

Και έτσι η Ελληνική Δικαιο-
σύνη, πάντοτε ανεξάρτητη,
πάντοτε υπεράνω υποψίας, ου-
δέποτε έμφοβη ή φυγόπονη,
αθώωσε πανηγυρικά τους έν-
στολους κατηγορούμενους και
απέφυγε την επαφή λειτουρ-
γών της με τον υπόκοσμο...

Φυσικά δε η πολιτική εξου-
σία ουδεμία εσπευσμένη δια-
δικασία δρομολόγησε για κα-
ταλογισμό ευθυνών στους
απραγμονησήσαντες ενστό-
λους… 

2. Υπάρχει δίκαιο 
των απεχόντων;

Στο παρελθόν είχαμε αρκετές περι-
πτώσεις όπου μια μεγάλη πολιτική
παράταξη αποφάσισε την αποχή από
εκλογές: Αυτό συνέβη τον Νοέμβριο
του 1910, τον Δεκέμβριο του 1915, τον
Δεκέμβριο του 1923, τον Ιούνιο του
1946, μεταπολεμικά δε το 1946.

Επίσης, υπήρξε μια τουλάχιστον
περίπτωση κατά την οποία μια εκπρο-
σωπούμενη στο Κοινοβούλιο μεγάλη
πολιτική παράταξη -η βενιζελική από

την άνοιξη του 1933 και μετά- αποφά-
σισε να σαμποτάρει, και το έκανε για
μεγάλο διάστημα, τις εργασίες του
Κοινοβουλίου.

Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώ-
σεις αυτές οι απέχουσες πολιτικές δυ-
νάμεις είχαν ισχυρούς και σοβαρότα-
τους λόγους να το κάνουν. Μπορώ
ωστόσο με κατηγορηματικότητα να
διαβεβαιώσω τον, εμφανιζόμενο ως
υπό αναμονή πρωθυπουργό, πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ πως οι πολιτικές συνέπειες
της πράξης αποχής -δηλαδή της «επα-
ναστατικής γυμναστικής» που εκδη-
λώθηκε με το σαμποτάρισμα των εκλο-
γικών ή των κοινοβουλευτικών θε-
σμών της χώρας- δεν ήταν θετικές ού-

τε για τον τόπο ούτε για την
εύρυθμη λειτουργία του
δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος. Ούτε όμως -ας μην το
ξεχνά ο κ. Τσίπρας- για την
απέχουσα παράταξη.

Άλλωστε, αν γνωρίζει
γαλλικά, θα έχει ακούσει
τη φράση «Les absents
ont toujours tort»… (Δη-
λαδή, μεταφράζω για το
ενδεχόμενο να είναι ανε-
παρκής η γαλλομάθειά
του: «Οι απόντες έχουν
πάντα άδικο»…).

3. Το παράδειγμα 
των Βουρβόνων…

Για την εμβληματική γαλλική δυνα-
στεία -όταν εκπρόσωποί της επέστρε-
ψαν στον θρόνο (τους), μετά τη τραγι-
κή κατάρρευση του πολυαίμακτου
επαναστατικού εγχειρήματος και την
ατυχή κατάληξη της ναπολεόντειας
περιπέτειας- ελέχθη: «Ουδέν έμαθαν
(από τα λάθη του παρελθόντος), ουδέν
λησμόνησαν (από τις προεπαναστατι-
κές πρακτικές τους)»…

Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να λεχ-
θεί και για τους «μεταμνημονιακούς»
Έλληνες κυβερνήτες της χώρας. Αρ-
νούμενοι να διδαχθούν από το γεγο-
νός πως η προ λίγων ετών ουσιαστική

πτώχευση της χώρας οφειλόταν πρω-
τίστως στα δημοσιονομικά κενά που
δημιουργούσε το Ασφαλιστικό, προ-
χωρούν σε αφειδώλευτες προεκλογι-
κές παροχές στους συνταξιούχους (οι
οποίοι είναι, άλλωστε, και το προνο-
μιακό εκλογικό κοινό της παρούσας
κυβέρνησης, απέχουν δε σε μικρότε-
ρο ποσοστό από τις άλλες ηλικιακές
κατηγορίες…).

Μπορεί δε να παρέχει υπέροχο άλ-
λοθι η επίκληση των εκτάκτων συνθη-
κών λόγω πανδημίας και Ουκρανίας,
ωστόσο η επιβάρυνση του δημόσιου
λογιστικού και η χρέωση της χώρας
δεν περιορίζονται εξαιτίας της επί-
κλησης του συγκεκριμένου ελαφρυν-
τικού…

4. Άφθονες προσλήψεις 
αστυνομικών…

Ανακοινώνει η κυβέρνηση κάθε φο-
ρά που αποδεικνύεται, λόγω αυξημέ-
νης εγκληματικότητας ή για άλλους
λόγους, πως οι εξαιρετικά πολυάριθ-
μοι -σε σχέση με τον πληθυσμό της
χώρας μας- ήδη υπηρετούντες ένστο-
λοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. (Αντί-
θετα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης
όπου, κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
φαίνεται πως την «παρακάνανε», τους
απαγόρευσε κάθε προσέγγιση...)

Θαυμάσια έμμεση προτροπή και
προς τους υπόλοιπους φυγόπονους
ή αργόμισθους κρατικοδίαιτους να
μην κάνουν τη δουλειά τους: Θα στε-
λεχωθούν οι υπηρεσίες τους και με
νέους υπάλληλους, που μάλλον κάτι
θα κάνουν έως αφομοιώσουν και
αυτοί την κουλτούρα του «ηδύ το μη-
δέν πράττειν»… (Παρενθετικά: Γιατί
για παράδειγμα οι υπηρετούντες
στην έκδοση διαβατηρίων αστυνομι-
κοί -άρα εκ της φύσεως της δραστη-
ριότητάς τους ουδένα κίνδυνο αντι-
μετωπίζοντες- πήραν έκτακτο επί-
δομα, που δεν πήραν οι λοιποί δημό-
σιοι υπάλληλοι; Και το νόημα της
ερώτησής μου δεν είναι πως έπρεπε
να πάρουν οι πάντες...)
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O
Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την αποχώ-
ρηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή μέχρι τις
εκλογές στη συνέντευξη Τύπου που πα-

ραχώρησε στο Ζάππειο. Ο κ. Τσίπρας θεωρεί «έκ-
πτωτη» την κυβέρνηση που ψήφισε το 39,85% και
εξακολουθεί να εμπιστεύεται η πλειονότητα του
ελληνικού λαού. Μέγιστη ασέβεια προς τους πολί-
τες και ευθεία αμφισβήτηση των δημοκρατικών
θεσμών αποτελεί αυτή η αψυχολόγητη κίνησή του,
που στην πραγματικότητα το μόνο που δείχνει είναι
τον φόβο του για την επερχόμενη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ
στις εθνικές εκλογές.

Ο κ. Τσίπρας γνωρίζει πως ο ελληνικός λαός θα
συγκρίνει την κυβέρνηση της ΝΔ με εκείνη του
ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο ως προς τη σταθερότητα όσο και
στις μειώσεις φόρων, τις επενδύσεις αλλά και τη
στήριξη στους πιο ευάλωτους και η σημερινή κυ-

βέρνηση θα βγει κερδι-
σμένη με διαφορά.

Η προηγούμενη κυβέρ-
νηση είχε αφανίσει την ελ-
ληνική κοινωνία και πρωτί-
στως τη «μεσαία τάξη» της
χώρας μας, στην οποία και
επέβαλε δυσβάσταχτους
και άδικους φόρους. Η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας, τηρώντας την προ-
εκλογική της εξαγγελία,

επέστρεψε και συνεχίζει να επιστρέφει στη «με-
σαία τάξη» όσα άδικα της πήρε ο πρώην πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας.

Μέσα σε δύο μέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
πρώτα χαρακτήρισε προϊόν εκβιασμού κάθε μετε-
κλογική πολιτική πράξη που δεν συμφέρει εκείνον
και το κόμμα του και στη συνέχεια αμφισβήτησε
ευθέως τη σημερινή νομιμότητα της ελληνικής κυ-
βέρνησης αλλά και ευρύτερα τον κοινοβουλευτι-
σμό αλλά και τη συνταγματική τάξη. Λίγους μήνες
πριν από τις εκλογές, οι μάσκες έπεσαν και ο δήθεν
προστάτης του λαού κ. Τσίπρας έδειξε το πραγματι-
κό του πρόσωπο, αυτό του «επικίνδυνου» Αλέξη.

Με άλλα λόγια, ενός ανθρώπου και ενός κόμμα-
τος που αδιαφορούν εδώ και πολλά χρόνια για τους
θεσμούς και το κράτος δικαίου. Μετά την κίνησή
του αυτή και την εξωθεσμική του στάση, κανείς δεν
μπορεί να πει με σιγουριά πως ο κ. Τσίπρας δεν θα
αμφισβητήσει και το αποτέλεσμα των εκλογών, ει-
δικά από τη στιγμή που όλοι προβλέπουν μια οδυ-
νηρή ήττα για τον ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα συνηγο-
ρούν πως όντας απελπιστικά μόνος, ο Αλέξης Τσί-
πρας θα συνεχίσει την κατρακύλα του. Η ιστορία
τον έχει ήδη κρίνει αυστηρά, είναι βέβαιο πως το
ίδιο θα κάνει και ο λαός στις κάλπες.

O «επικίνδυνος» 
Αλέξης μένει στη Βουλή;

του
Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής 
Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών 
στην Πάντειο

Ένα άρρωστο πολιτικό σύστημα;
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Η ελληνική οικονομία τα τελευταία τριάμισι χρό-
νια αναβαθμίστηκε δώδεκα φορές παρά την
ανάγκη αντιμετώπισης των διαδοχικών εξωγε-

νών κρίσεων. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings προ-
χώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της Ελλάδας από «ΒΒ» στη βαθμίδα «ΒΒ+» με σταθερή
προοπτική. Με αυτή την εξέλιξη ο συγκεκριμένος οίκος
αξιολόγησης γίνεται ο πέμπτος οίκος αξιολόγησης και
τρίτος από τους επιλέξιμους από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα, που τοποθετεί τη χώρα μας ένα μόλις σκα-
λοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα.

Το τελευταίο διάστημα και όσο πλησιάζουμε προς τις
εκλογές οι τόνοι ανεβαίνουν, σκάνδαλα αποκαλύπτονται,
παρ’ όλα αυτά, το ουσιαστικό για τους Έλληνες πολίτες
είναι να καταστεί η Ελλάδα ισχυρή οικονομικά ώστε μια
«καλύτερη ζωή» να είναι εφικτή. Βρισκόμαστε ένα μόλις
σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα όχι από τύ-
χη, αλλά διότι η κυβέρνηση με υπεύθυνη δουλειά, με
διορατική στρατηγική, με τη διατήρηση των ταμειακών
διαθεσίμων σε ασφαλή επίπεδα, με τη σημαντική αύξη-
ση των επενδύσεων και των εξαγωγών αλλά και τη συρ-
ρίκνωση της ανεργίας, καθώς και της εμπροσθοβαρούς
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως από το Τα-

μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το κατέ-
στησε αυτό εφικτό. Όπως εφικτός πλέον φαίνε-
ται ο εθνικός στόχος της κυβέρνησης για επίτευ-
ξη της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023.

Ένα ουσιαστικό βήμα προς μια «καλύτερη
ζωή» είναι η μείωση των φόρων αλλά και ο μετα-
σχηματισμός του κράτους σε ψηφιακό με γνώ-
μονα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η άνοδος του
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών είναι
10 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Οι άμεσες ξέ-
νες επενδύσεις επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 12,1 δισ. ευρώ
και επί Νέα Δημοκρατία 16,5 δισ. ευρώ, χωρίς να
έχουν ενταχθεί τα στοιχεία για όλο το 2022. Επί-
σης, η ανάπτυξη, από εκεί που ήταν η χαμηλότε-
ρη στην ΕΕ και βρισκόταν στο 0,5%, τώρα είναι
διπλάσια και κάποιες στιγμές τριπλάσια του μέ-
σου όρου της Ευρώπης. Όπως και οι εξαγωγές
που έχουν φτάσει στο 40% του ΑΕΠ, μετατρέπον-
τας την ελληνική οικονομία σε μια ανταγωνιστική και
εξωστρεφή οικονομία.

Η εξωστρέφεια αυτή επιτυγχάνεται με πολλή δουλειά,
σχέδιο, προγραμματισμό και στοχευμένες κινήσεις. Ο
πρωθυπουργός πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη

στην Ιαπωνία, όπου και υπεγράφη Κοινή Δή-
λωση Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας -
Ιαπωνίας, η οποία αναβαθμίζει τις διμερείς
σχέσεις σε στρατηγικού χαρακτήρα και ενι-
σχύει τη συνεργασία των δύο χωρών σε το-
μείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στις τοποθε-
τήσεις που έκανε ο πρωθυπουργός μετά τις
συναντήσεις του στο Τόκιο, υπογράμμισε ότι
η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της
κρίσης και βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης,
αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της ελ-
ληνικής οικονομίας και κάλεσε τους Ιάπωνες
επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Ελλάδα,
εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους
πρέπει να το κάνουν. Υπογράμμισε επίσης
τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελ-
λάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που
διαμορφώνεται.

Σίγουρα δεν υπάρχει μαγικό ραβδί που να έχει τη δυ-
νατότητα μετατροπής της Ελλάδας της κρίσης στην Ελ-
λάδα των επενδύσεων, στην Ελλάδα της ευημερίας.
Όταν όμως υπάρχουν θέληση, οργάνωση και σοβαρότη-
τα, η μετατροπή γίνεται εφικτή. 

Καλύτερη ζωή

της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος
ΕΟ&Κ. - Ζάππειο
Μέγαρο,
οικονομολόγος,
ΜΒΑ, πολιτεύτρια
ΝΔ, Βόρειο Τομέα
Β1 Αθηνών

της
Μαρίας-
Αλεξάνδρας
Κεφάλα 

Βουλευτής 
Ιωαννίνων 
με τη ΝΔ, 
γραμματέας 
Βουλής, 
πρόεδρος 
Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής 
Ισότητας, 
Νεολαίας 
και Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

Ξ
εκίνησε την εξόρμησή του ο κ. Τσίπρας από
το Ζάππειο με σύνθημα «δημοκρατία ή
εκτροπή», θέτοντας αυτό το επίπλαστο δί-

λημμα προς τους Έλληνες πολίτες.

Επιχειρώντας μάλιστα να δώσει το στίγμα του,
μίλησε μέσα από τις πράξεις του. Αποφάσισε να
αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες στη
Βουλή μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Μια κί-
νηση που δείχνει είτε άγνοια της έννοιας της δημο-
κρατίας είτε οργανωμένο σχέδιο υποβάθμισης της
λαϊκής κυριαρχίας, του κοινοβουλευτισμού και της
συνταγματικής τάξης. Των θεσμικών πυλώνων της
Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως και αν το αναγνώσουμε, είναι επικίνδυνο.
Τέτοιες λογικές δεν γίνεται να τις αντιμετωπίζουμε
ως κακόγουστα αστεία ή ανέκδοτα, ειδικά όταν
αναφερόμαστε σε έναν πρώην πρωθυπουργό που
φιλοδοξεί να επανέλθει στην εξουσία.

Το μεγαλείο της δημοκρατίας είναι ότι δίνει χώρο
και λόγο σε όλους και για δράση και για αντίλογο.
Δεν φοβάται την αντιπαράθεση, δεν φοβάται το δια-
φορετικό. Έχει όμως κανόνες, τους οποίους οφεί-
λουμε να τους σεβόμαστε. Η αποχή που επέλεξε ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολιτική πράξη αντίστασης αλλά
μια ευθεία επίθεση στον κοινοβουλευτισμό, στις
διαδικασίες και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Η αμφισβήτηση της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρ-
νησης μέσα από αυτές τις ιταμές πρακτικές φέρνει
στο προσκήνιο τη νοοτροπία του ολοκληρωτισμού

που τους διακατέχει. Γκεμπελίσκοι μικροί, κατώ-
τεροι του ρόλου τους, που ελλείψει θέσεων, αρχών
και προτάσεων για το αύριο επιλέγουν την εκτρο-
πή. Γιατί περί εκτροπής πρόκειται.

Η ασέβεια που δείχνει προς τον ελληνικό λαό
και τη βούλησή του, η οποία εκφράστηκε μέσω
της ψήφου του, η απαξίωση του νομοθετικού έρ-
γου, τη στιγμή μάλιστα που μια σειρά από σοβα-
ρά νομοσχέδια έρχεται προς συζήτηση και ψή-
φιση, και ο πολιτικός του τραμπουκισμός απο-
καλύπτουν τις πραγματικές του προθέσεις. Επι-
θυμεί να μας οδηγήσει σε ένα νέο 2015, στο πε-
ριθώριο της Ευρώπης και να μετατρέψει τη χώ-
ρα σε τριτοκοσμικό «παράδεισο». Αυτοί οι τακτι-
κισμοί σήμερα στη σύγχρονη Ελλάδα δεν γίνον-
ται αποδεκτοί από κανέναν και κυρίως από τον

ελληνικό λαό. Σε αυτό τον κατήφορο ο κ. Τσίπρας
είναι μόνος του. Έχει ξεκινήσει την εξόρμηση
προς το 3%, εκεί όπου ανήκει.

Απέναντι σε αυτό τον πολιτικό βούρκο έχουμε να
αντιτάξουμε την πίστη για ένα καλύτερο αύριο, τη
δουλειά και το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που
φαίνεται τόσο στην εικόνα της χώρας μας στο εξω-
τερικό όσο και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι
πολίτες σε αυτή την κυβέρνηση.

Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε και συνεχί-
ζουμε το έργο μας στη Βουλή και στην κοινωνία. Η
απάντηση σε αυτούς τους θεσμικούς ακροβατι-
σμούς θα δοθεί δημοκρατικά στις προσεχείς εκλο-
γές και το δίλημμα του κύριου Τσίπρα θα απαντηθεί
οριστικά με νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση Κυριάκου
Μητσοτάκη. 

Ιδού η εκτροπή



Μ
ε στόχο ο πρόεδρος της Ου-
κρανίας Βολοντίμιρ Ζελέν-
σκι να διασφαλίσει ότι θα
έρθει πιο κοντά στην Ευρω-

παϊκή Ένωση υποδέχεται αύριο την ηγε-
σία της στο Κίεβο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, ο επικεφαλής της ευρω-
παϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ και άλλοι κορυφαίοι Ευρω-
παίοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και
επίτροποι, θα δώσουν το «παρών».

Μεταρρυθμίσεις
Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν μεταρρυθμί-

σεις και, όπως είπε Ευρωπαίος αξιωμα-
τούχος, «χρειαζόμαστε μια μεταρρυθμι-
σμένη Ουκρανία. Δεν μπορούμε να έχου-
με την ίδια Ουκρανία όπως ήταν πριν από
τον πόλεμο».

Από την άλλη, ο πρόεδρος της Ουκρα-
νίας είπε ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει
να εισαγάγει αλλαγές ως μέρος των προ-
σπαθειών του να προχωρήσει σε ασυνή-
θιστα γρήγορες και περίπλοκες διαπραγ-
ματεύσεις ώστε να εξασφαλίσει την έντα-
ξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Αυτό που
είναι πολύ σημαντικό είναι ότι προετοι-
μάζουμε νέες μεταρρυθμίσεις στην Ου-
κρανία. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις
που από πολλές απόψεις θα αλλάξουν την
κοινωνική, τη νομική και την πολιτική
πραγματικότητα, καθιστώντας την πιο αν-
θρώπινη, πιο διαφανή και πιο αποτελε-
σματική».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι διόλου έχει ολο-
κληρωθεί η εκστρατεία κατά της διαφθο-
ράς, σημειώνοντας ότι θα έρθει αντιμέ-
τωπος με την απόλυση όποιος εκ των νέ-
ων αξιωματούχων που ορίζει δεν ανταπο-
κρίνεται στις αυστηρές προδιαγραφές

αντιδιαφθοράς όρισε η ουκρανική προ-
εδρία, μετά και τις τελευταίες απομα-
κρύνσεις πολιτικών που φέρεται να
έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα. Ορκίστηκε
δε ότι θα επιδείξει μηδενική ανοχή για
αδικήματα ή κακοδιαχείριση.

Ένταξη εντός διετίας
Στην ίδια γραμμή, ο Ουκρανός πρωθυ-

πουργός Ντένις Σμιχάλ εκτιμά, όπως με-
ταδίδουν διεθνή Μέσα, ότι η χώρα του φι-
λοδοξεί εντός της διετίας να εξασφαλίσει
την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενό-
ψει ασφαλώς της ιστορικής Συνόδου Ευ-
ρώπης - Ουκρανίας επί του ουκρανικού
εδάφους.

Ο Σμιχάλ μάλιστα είπε στο Politico ότι

ελπίζει η Ουκρανία να επιτύχει ένα «ση-
μαντικό άλμα προς τα εμπρός» αύριο,
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς,
όπως η συμφωνία για καθεστώς χωρίς
βίζα για βιομηχανικά αγαθά και η ανα-
στολή των τελωνειακών δασμών στις
εξαγωγές της Ουκρανίας για ακόμη ένα
έτος, ενώ επιθυμεί «ενεργή πρόοδο»
όσον αφορά την ένταξη στο σύστημα
πληρωμών SEPA στον ενιαίο χώρο πλη-
ρωμών σε ευρώ και την ένταξη της Ου-
κρανίας στην περιοχή περιαγωγής κινη-
τής τηλεφωνίας της ΕΕ.

«Αναμένουμε πρόοδο και επιτάχυνση
στην πορεία μας προς την υπογραφή αυ-
τών των συμφωνιών», είπε ο Ουκρανός
πρωθυπουργός.

ΚΚατηγορούν 
23χρονη 
στη Γερμανία 
ότι σκότωσε 
τη σωσία της

Ενώπιον μιας fake φρικτής ανα-
κάλυψης βρέθηκαν γονείς που ανα-
ζητούσαν την εξαφανισμένη 23χρο-
νη κόρη τους στη Γερμανία, καθώς
είχε πάψει να απαντά στις κλήσεις
τους. Όταν είδαν ένα αιματοβαμμέ-
νο πτώμα μιας νεαρής γυναίκας σε
μια σταθμευμένη Mercedes, ήταν
σίγουροι ότι ήταν η κόρη τους. Μόνο
που τελικά δεν ήταν, καθώς αποδεί-
χτηκε πως επρόκειτο για άλλη γυ-
ναίκα που της έμοιαζε πολύ.

Αμέσως η κόρη τους κρίθηκε
ύποπτη για τη δολοφονία, πιθανότα-
τα για να προσποιηθεί τον δικό της
θάνατο, όπως λένε οι αστυνομικοί
και οι εισαγγελείς. Η αστυνομία ξε-
κίνησε έναν μαραθώνιο ερευνών,
ανακοινώνοντας ότι φαίνεται πως η
γυναίκα έπεσε «θύμα βίαιου εγκλή-
ματος». Σύντομα όμως εκφράστη-
καν αμφιβολίες για την ταυτότητά
της, καθώς τα στοιχεία DNA και δα-
κτυλικών αποτυπωμάτων του θύμα-
τος δεν ταίριαζαν με αυτά της αγνο-
ούμενης γυναίκας και, επίσης, η
αστυνομία άκουσε «φήμες» πως η
αγνοούμενη κυκλοφορούσε στην
περιοχή. 

Μια μέρα αργότερα η αστυνομία
ανακοίνωσε «εντελώς νέες συνθή-
κες» κατά τη διάρκεια της έρευνάς
της και συνέλαβε την αγνοούμενη
23χρονη. Οι Αρχές τότε δεν είχαν
αναφερθεί στο κίνητρο της δολοφο-
νίας. Τώρα πιστεύουν ότι οι ύποπτοι
αναζητούσαν κάποια που θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί πως είναι η νεα-
ρή γυναίκα, «η οποία ήθελε να κρυ-
φτεί λόγω οικογενειακής διαμά-
χης» και, ως εκ τούτου, αποφάσισε
να προσποιηθεί τον θάνατό της.
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Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει
στραμμένη την προσοχή της στα όσα συμβαίνουν στην
Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν
Νετανιάχου, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε πάλι τις
εκλογές στη χώρα του, δήλωσε ότι η χώρα του μελετά
το ενδεχόμενο να διαθέσει στρατιωτική βοήθεια στο
Κίεβο, ενώ θα δεχόταν να αναλάβει και τον ρόλο του
διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία,
αν υπήρχε σχετικό ενδιαφέρον. «Βεβαίως εξετάζω το

ζήτημα», είπε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συ-
νέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο C-
NN, ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα προσφέρει βοήθεια
στον ουκρανικό στρατό κυρίως με drones. 

Ο Νετανιάχου έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να πά-
ρει ξεκάθαρα θέση υπέρ της Ουκρανίας, καθώς δεν
θέλει να διαταράξει τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Ρω-
σία, που ελέγχει τον εναέριο χώρο της γειτονικής
Συρίας και θεωρείται πως συχνά κάνει τα στραβά

μάτια στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού
εναντίον δυνάμεων του Ιράν και φιλοϊρανικών οργα-
νώσεων. 

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ μετέφεραν στην
Ουκρανία πυρομαχικά για το Πυροβολικό, που ήταν
αποθηκευμένα στο Ισραήλ, ενώ άφησε να εννοηθεί
πως ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την πλευρά
του επιχειρήσεις για να εμποδίσει την παραγωγή
ιρανικών όπλων προοριζόμενων για τη Ρωσία.

Ο Νετανιάχου θέλει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Πυρετώδεις προετοιμασίες
για τη Σύνοδο ΕΕ - Ουκρανίας

Σύσσωμη η ηγεσία της Κομισιόν στην ουκρανική 
πρωτεύουσα για συζητήσεις και στήριξη στον Ζελένσκι
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Μπροστά σε ένα… μίνι οπλοστάσιο βρέθη-
καν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας, οι
οποίοι -μετά από σχετική πληροφορία- πραγ-
ματοποίησαν έφοδο στην κατοικία ενός 50χρο-
νου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια
της έρευνας, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστη-
κε ένα πιστόλι με άδειο γεμιστήρα, ένα περί-
στροφο με 6 φυσίγγια, 3 κυνηγετικά όπλα, ένα
αεροβόλο όπλο, 3 μαχαίρια, 1.176 φυσίγγια πυ-
ροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων, 63
κυνηγετικά φυσίγγια, 5 φυσίγγια πολεμικού
τυφεκίου, 10 φυσίγγια κρότου μέσα σε ταχυγε-
μιστήρα, 11 κάλυκες και ένα βλήμα πυροβόλου
όπλου. Τα ευρήματα στάλθηκαν στα Εγκλημα-
τολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ για εξέταση,
ενώ ο 50χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε
ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την Ασφάλεια Λα-

μίας να συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώ-
σει τι έκανε με τόσα όπλα και φυσίγγια το συγ-
κεκριμένο άτομο. Παπ.

«Η
σκευωρία αποκαλύφθηκε, η
μήνυση κατατέθηκε, η κάθαρση
θα φτάσει μέχρι τέλους! Οι
επίορκοι θα αντιμετωπίσουν τις

συνέπειες των πράξεών τους. Θέλω να σας διαβε-
βαιώσω: Δεν θα με κάμψουν με στημένες υποθέ-
σεις, ψέματα και συκοφαντίες». 

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει μέσω της «Po-
litical» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης
Θεοδωρικάκος, λίγες ώρες μετά την υποβολή μή-
νυσης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε βά-
ρος του απόστρατου πλέον ανώτατου αξιωματικού
της Άμεσης Δράσης. Στην αποκλειστική του δήλω-
ση στην «Political», ο κ. Θεοδωρικάκος τονίζει
ακόμη: «Συνεχίζουμε αταλάντευτοι! Για μια Αστυ-
νομία σύγχρονη, αποτελεσματική απέναντι σε κά-
θε μορφή εγκλήματος, φιλική στους πολίτες, που
λειτουργεί με διαφάνεια εντός του δημοκρατικού
πλαισίου. Με τις κρίσεις “σπάσαμε αυγά”. Αντιμε-
τωπίζουμε κάθε εστία διαφθοράς, όπου υπάρχει».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε φροντί-
σει από νωρίτερα να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα
προς αυτούς που έστησαν την καταγγελλόμενη
σκευωρία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα τους
πάω μέχρι τέλους!»

«Ανυπόστατες και αβάσιμες»
Να σημειώσουμε ότι οι αστυνομικοί της Ομάδας

ΔΙΑΣ, που ο πρώην ανώτατος αξιωματικός ενέπλε-
ξε στην καταγγελία του, έχουν δώσει καταθέσεις
στον υπαρχηγό της ΕΛΑΣ που επιβεβαιώνουν ότι
επρόκειτο για έναν τυπικό έλεγχο, χωρίς κανένα
εύρημα και καμία άνωθεν παρέμβαση. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα το πειθαρχικό σκέλος της υπόθε-

σης να οδεύει προς το αρχείο, μετά από πρόταση
του υπαρχηγού του Σώματος, αντιστράτηγου Λά-
ζαρου Μαυρόπουλου, ο οποίος στο πόρισμά του
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προτείνω να τεθεί η
υπόθεση στο αρχείο από πειθαρχικής πλευράς,
καθόσον δεν προέκυψε πειθαρχική ευθύνη σε βά-
ρος οιουδήποτε αστυνομικού ή ειδικού φρουρού,
καθόσον οι πληροφορίες περί παραλείψεως σχε-
τικού ελέγχου δεν επιβεβαιώθηκαν και τυγχάνουν
ανυπόστατες και αβάσιμες». Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι είναι πολύ πιθανό να μηνύσουν και οι ίδιοι
τον απόστρατο ανώτατο αξιωματικό της Άμεσης
Δράσης, ενώ σε ανάλογη κίνηση θα προβεί ο γιος
του κ. Θεοδωρικάκου. 

«Η σκευωρία κατέρρευσε»
Έξω από το Θέμιδος Μέλαθρον, μετά την κατά-

θεση της μήνυσης στην Εισαγγελία του Αρείου Πά-
γου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος φορτισμένος συναι-
σθηματικά τόνισε: «Υπέβαλα μήνυση προ ολίγου
εναντίον του αποστρατευθέντος στις τελευταίες
κρίσεις αξιωματικού, ο οποίος εκτέλεσε την άθλια
σκευωρία με ψέματα και συκοφαντίες σε βάρος
του προσώπου μου. Η σκευωρία κατέρρευσε από
τα στοιχεία του ελέγχου που ήδη διεξάγεται. (…) Ο
συκοφάντης επιχείρησε να με πλήξει πολιτικά και
ηθικά, αυτός και όποιος άλλος είναι από πίσω.
Ακόμα και αυτός όμως στην κατάθεσή του δεν είχε
το παραμικρό να πει και ούτε καν αναφέρθηκε ου-
σιαστικά στο όνομά μου, άρα η υπόθεση οργανώ-
θηκε για συγκεκριμένους σκοπούς. (…) Και κάτι
ακόμα. Με την τιμή και την υπόληψη του γιου μου
και της οικογένειάς μου δεν θα αφήσω κανέναν να
παίξει».

Αποκλειστική δήλωση στην «P» του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου,
μετά την υποβολή μήνυσης σε βάρος
απόστρατου ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που έγινε στις αρχές Ιανουαρίου στο
Φαρμακονήσι μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών είδε χθες το φως
της δημοσιότητας.

Σε αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο το τουρκικό Λιμενι-
κό -μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα- παρενοχλεί το ελληνικό σκάφος, με τα

έμπειρα στελέχη να προχωρούν σε
προειδοποιητικά πυρά για να απο-
τρέψουν τη συμπλοκή.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά αλι-
ευτικά μπήκαν για να ψαρέψουν στα
ελληνικά χωρικά ύδατα. Αφού το Λι-
μενικό τους ζήτησε να φύγουν, οι

Τούρκοι ψαράδες ειδοποίησαν τη δική τους ακτοφυλακή και από τη στιγμή
που έφτασε η τουρκική ακταιωρός, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή.

Οι Τούρκοι ψαράδες ήταν και εκείνοι ιδιαίτερα προκλητικοί, ενώ όταν έφτα-
σαν τα άλλα τουρκικά σκάφη εξαφανίστηκαν. Το συγκεκριμένο περιστατικό εί-
ναι ένα από τα πολλά που αποδεικνύουν την ξεκάθαρη τουρκική προκλητικό-
τητα, η οποία συνεχίζεται στο Αιγαίο.

Αποκαλυπτικό 
βίντεο ξεσκεπάζει 
τους Τούρκους
στο Φαρμακονήσι

Λαμία: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι-οπλοστάσιο 

«Δεν θα με κάψουν
με στημένες υποθέσεις»



Π
αιδιά με παραβατικές συμπε-
ριφορές. Χρήση ναρκωτικών.
Μικροκλοπές και επιθέσεις με
μαχαίρια κατά άλλων ανηλί-

κων και χουλιγκανισμός. Αυτή είναι η κα-
θημερινότητα για αρκετούς νέους, με
πολλούς γονείς πλέον να φτάνουν στο ση-
μείο να ζητούν βοήθεια ακόμη και από
ιδιωτικούς ερευνητές. Ο στόχος τους; Να
«ψάξουν» τα παιδιά τους ούτως ώστε να
γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει όταν κάτι

δεν πάει καλά. Δεν είναι λίγες οι περιπτώ-
σεις που τα παιδιά μπορεί να μην κάνουν
κάτι παράνομο αλλά να έχουν πέσει θύμα
κάποιου παιδόφιλου.

Η «Political» συγκέντρωσε σήμερα
μαρτυρίες για το συγκεκριμένο φαινόμε-
νο, το οποίο φαίνεται πως λαμβάνει σο-
βαρές διαστάσεις, ειδικά μετά την έξαρ-
ση της βίας των ανηλίκων στα σχολεία σε
όλη τη χώρα.

Υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυ-
μία του, ένας πατέρας θέλησε να μας πα-
ραθέσει γιατί στράφηκε σε ιδιωτικό ερευ-
νητή για την προστασία του παιδιού του.
«Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και
ήθελα να γνωρίζω αν μου λέει αλήθεια.
Απευθύνθηκα σε έναν ερευνητή για να με
βοηθήσει. Διαπίστωσα πως είχε κακές

παρέες και έκανε χρήση ναρκωτικών ου-
σιών. Συζήτησα μαζί του. Απευθύνθηκα σε
ψυχολόγο, γιατί ήξερα πλέον πως κάτι δεν
πάει καλά. Τελικά ήρθαμε πιο κοντά και η
σχέση μας βελτιώθηκε. Ξέκοψε από την
παρέα και άλλαξε στάση ζωής», ήταν η
μαρτυρία του στην εφημερίδα.

«Η παραβατική συμπεριφορά 
της νεολαίας αυξήθηκε 15%»

Η έρευνα γίνεται πάντοτε υπό την έγ-
γραφη συγκατάθεση, άδεια και
εντολή των γονέων. Ο έμπει-
ρος ιδιωτικός ερευνητής
Γιώργος Τσούκαλης πε-
ριέγραψε στην «Political»
πώς ακριβώς λειτουρ-
γούν οι γονείς όταν διαπι-
στώνουν πως τα παιδιά
τους έχουν παραβατικές
συμπεριφορές. «Η παραβα-
τική συμπεριφορά της νεολαίας
μπορούμε να πούμε πως έχει αύξηση
της τάξης του 15%. Είναι γεγονός ότι γο-
νείς ανησυχούν διότι τα παιδιά τους
μπλέκουν σε παραβατικές συμπεριφο-
ρές που έχουν σχέση με ναρκωτικά,
χουλιγκανισμό και κλοπές. Υπάρχουν
παιδιά από καλές οικογένειες που δεν

τους λείπει κάτι, αλλά τους λείπουν οι
γονείς τους. Είτε γιατί δεν ασχολούνται ή
γιατί δουλεύουν και οι δύο. Τα παιδιά
προκειμένου να δείξουν την παρουσία
τους προβαίνουν σε παραβατικές πρά-
ξεις», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια ο κ. Τσούκαλης στάθηκε
σε παραδείγματα, αναφερόμενος στην
περίπτωση μιας ανήλικης: «Υπάρχει πα-
ράδειγμα μιας κοπέλας 16 ετών από επι-

χειρηματική οικογένεια. Οι γονείς με
το παιδί δεν βλεπόντουσαν

καθόλου. Της άφηναν 50
ευρώ την ημέρα και εί-

χαν να τη δουν 15 ημέ-
ρες. Μέσα στο ίδιο
σπίτι είχαν να βρε-
θούν τόσες μέρες.
Άλλος λόγος που τα

παιδιά κάνουν παρα-
βάσεις είναι γιατί οι γο-

νείς δεν τα βοηθούν να μά-
θουν να ζουν κανονικά και τους

παρέχουν πάρα πολλά και χάνουν το
νόημα. Πολλά παιδιά έχουν ακόμη και
οδηγό. Αυτά είναι οι βασικοί πυλώνες
που κάποιοι νέοι ή νεαρές μπλέκουν με
κακές παρέες. Πολλές φορές οι γονείς
προσφεύγουν στην υπηρεσία των ιδιωτι-

κών ερευνητών για να δουν τι συμβαίνει.
Αυτό βέβαια γίνεται όταν η κατάσταση
δεν είναι αναστρέψιμη».

«Μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι λόγω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»

«Πάντα υπήρχαν φόβοι και κίνδυνοι
για τα παιδιά, ειδικά όταν αρχίζουν και
πηγαίνουν γυμνάσιο. Είναι πολλοί οι κίν-
δυνοι που τα παιδιά μπορούν να λοξο-
δρομήσουν. Και ειδικά στην εποχή των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι η
κουλτούρα και η μόδα μέσω των εφαρ-
μογών να είναι επιρρεπή τα παιδιά σε αυ-
τές τις κατηγορίες. Παθιάζονται εύκολα
και ακολουθούν τη μόδα. Οι γονείς επιλέ-
γουν εφόσον δεν μπορούν να κάνουν τη
δουλειά μας να απευθυνθούν σε εμάς.
Αναγκάζονται οι άνθρωποι γιατί θέλουν
να ξέρουν τι γίνεται με το παιδί τους. Ειδι-
κά αν παρατηρήσουν κάτι, αν αλλάξει φί-
λους ή σχολείο ή αν κάνει κάποια γνωρι-
μία. Αν το παιδί λέει ψέματα», μας είπε
από την πλευρά του ο ιδιωτικός ερευνη-
τής Στράτος Γεωργαντίδης. «Οι γονείς θέ-
λουν να ξέρουν τι γίνεται με το παιδί τους.
Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Από σε-
ξουαλική κακοποίηση μέχρι κακή συμ-
περιφορά στο σχολείο ή χρήση ναρκωτι-
κών. Πολλές φορές λειτουργούμε προ-
ληπτικά. Αν δεις, παραδείγματος χάρη, το
παιδί σου να έχει μπει σε παρέες με χρή-
στες ή με άτομα με ποινικό μητρώο. Πολ-
λές φορές οι γονείς καταφέρνουν να σώ-
σουν το παιδί», πρόσθεσε. 
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Προσλαμβάνουν 
«Σέρλοκ Χολμς» 
για να παρακολουθούν
τα… παιδιά τους

Προσλαμβάνουν 
«Σέρλοκ Χολμς» 
για να παρακολουθούν
τα… παιδιά τους

Προσλαμβάνουν 
«Σέρλοκ Χολμς» 
για να παρακολουθούν
τα… παιδιά τους

Τι λένε στην «P» ο πατέρας ενός εφήβου και οι ιδιωτικοί
ερευνητές Γιώργος Τσούκαλης και Στράτος Γεωργαντίδης 

που αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις από ανήσυχους γονείς

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



ΠΕΜΠΤΗ 2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ18

Βόλος: Οξύθυμος
πεθερός άρπαξε από 
τα μαλλιά τη νύφη του

Ένα απίστευτο περιστατικό δια-
δραματίστηκε πριν από δύο ημέρες
στην κεντρική πλατεία του Βόλου,
όταν ένας ηλικιωμένος επιτέθηκε
στη νύφη του.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά,
το συμβάν έλαβε χώρα έξω από ένα
κατάστημα με τον 84χρονο να επιτίθε-
ται στη σύζυγο του γιου του, καθώς
όπως λέγεται είχαν μεταξύ τους οικο-
νομικές διαφορές και ειδικότερα για
την αξιοποίηση ενός καταστήματος σε
κτίριο που μαζί με τα καταστήματα
ανήκε στον ηλικιωμένο άντρα. Ο τε-
λευταίος είχε δεσμευτεί πως μόλις
έβγαινε στη σύνταξη θα αναλάμβανε
το μαγαζί η νύφη του, πράγμα που δεν
έγινε ποτέ. 

Ο 84χρονος έγραψε το κατάστημα
στον γιο του και όταν βγήκε σε σύνταξη
παρέμεινε εκεί ενώ σπανίως άνοιγε το
μαγαζί. Έτσι, ο γιος του εξουσιοδότη-
σε τη γυναίκα του για όλες τις ανα-
γκαίες κινήσεις και χθες η 53χρονη
περίμενε στις 8.30 το πρωί τον πεθερό
της έξω από την πόρτα του καταστήμα-
τος και του ζήτησε τα κλειδιά, αλλά ο
84χρονος αρνήθηκε να της τα δώσει.

Κουβέντα στην κουβέντα ο καβγάς
άναψε και σύμφωνα με όσα κατήγγει-
λε η 53χρονη που υπέβαλε μήνυση
εναντίον του, κατά τη διάρκεια του έν-
τονου διαπληκτισμού τής έσκισε το
μπουφάν και την τράβηξε από τα μαλ-
λιά. Το περιστατικό έγινε μπροστά σε
αρκετούς περαστικούς, με τον ηλικιω-
μένο άντρα να λαμβάνει τελικά προθε-
σμία για να απολογηθεί μέχρι την ερ-
χόμενη Παρασκευή.

Μ
ια νέα σοκαριστική υπόθε-
ση ασέλγειας σε βάρος τε-
τράχρονου αγοριού, στη
Βόρεια Ελλάδα, βλέπει το

φως της δημοσιότητας. Γιος ιερέα κατη-
γορείται ότι βίαζε τον τετράχρονο γιο του,
όπως καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού.
Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, η
οποία μίλησε στην εκπομπή «LiveNews»,
στο Mega, ο πατέρας πήρε το παιδί για
πρώτη φορά το καλοκαίρι μετά το διαζύ-
γιό τους και το παιδί γύρισε τελείως δια-
φορετικό. Η μητέρα επισκέφθηκε με το
παιδί παιδοψυχολόγους και εντέλει δια-
πιστώθηκε πως το αγοράκι είχε κακοποι-
ηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα του αλλά
και από τη γιαγιά του, την πρεσβυτέρα.
Σύμφωνα με το Mega, σε βάρος του πατέ-
ρα και της γιαγιάς έχει ασκηθεί δίωξη
από τις αρμόδιες Αρχές της Βόρειας Ελ-
λάδας και αναμένεται να συλληφθούν.

Όπως προέκυψε, πατέρας και γιαγιά
όχι μόνο προχώρησαν στις απίστευτες
πράξεις ασέλγειας αλλά βιντεοσκοπού-
σαν κιόλας τις επίμαχες στιγμές. Η μητέ-
ρα, σοκαρισμένη, ανέφερε πως «μου τον
έφερε, άρχισε να κλαίει, αισθανόταν βρό-
μικος, άλλο παιδί», με την ίδια να υποστη-

ρίζει πως πριν πάρει διαζύγιο είχε κακο-
ποιηθεί η ίδια από τον πρώην σύζυγό της,
αλλά δεν πίστευε ποτέ πως θα έφτανε στο
σημείο να κακοποιήσει το παιδί.

Πώς «ξεκλείδωσαν» τον ανήλικο
«Σοκ, να φτάσει στο σημείο να κακο-

ποιήσει το παιδί; Να μπουν στη φυλακή»,
τόνισε. Η μητέρα, μόλις αντίκρισε το αγο-
ράκι σε άσχημη κατάσταση, λέει πως
απευθύνθηκε αμέσως στις Αρχές. Χρει-
άστηκαν αρκετές συνεδρίες με ψυχολόγο
και κοινωνική λειτουργό, ώστε το παιδί να
«ξεκλειδώσει» και να περιγράψει στους
ειδικούς όσα φέρεται να βίωσε στα χέρια
του πατέρα και της γιαγιάς του.

«Ο τετράχρονος είπε ότι δεν ήθελε να
πάει σχολείο, γιατί πήγαινε να τον πάρει ο
πατέρας του και ύστερα πήγαιναν στο δι-
κό του το σπίτι. Εξήγησε ότι δεν ήθελε να
πηγαίνει εκεί, γιατί, όπως είπε, ο μπαμ-
πάς και η γιαγιά του τον χτυπούσαν, και
έδειξε τα σημεία… Στο πρόσωπο, το κε-
φάλι, τα μπούτια και στα γεννητικά όργα-
να. Τα “παιχνίδια”, όπως είπε, που έπαι-
ζαν με τον μπαμπά και τη γιαγιά τον φόβι-
ζαν και δεν του άρεσαν», αναφέρει ο ψυ-
χολόγος που εξέτασε το αγοράκι.

Καταγγελία-σοκ 
για ασέλγεια πατέρα 
και γιαγιάς σε 4χρονο

Στο στόχαστρο της μάνας του παιδιού ο πρώην άντρας της 
και η πρεσβυτέρα πεθερά της - Για «παιχνίδια» που φόβιζαν 

και δεν άρεσαν στον μικρό μίλησε ο ψυχολόγος 

Ξάνθη: Θύμα άγριου
ξυλοδαρμού ο πρόεδρος 
των Πομάκων, υποψιάζεται 
ανθρώπους του Ερντογάν 

Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπε-
σε πριν από λίγες ημέρες ο Αχμέτ Ιμάμ,
πρόεδρος του Συλλόγου Πομάκων
στην Ξάνθη, τον οποίο άφησαν αιμό-
φυρτο και αναίσθητο στον δρόμο.

«Κυκλοφορούσα στον δρόμο και
ένιωσα έναν δυνατό χτύπο στην πλάτη
και έπεσα κάτω. Με πλάκωσαν με κλο-
τσιές στο κεφάλι, στα πλευρά. Αλλά στο
κεφάλι έφαγα τόσες κλοτσιές που έχα-
σα τις αισθήσεις μου», δήλωσε στο
κεντρικό δελτίο του Αlpha.

Στη συνέχεια, και αφού συνήλθε,
έφτασε με δυσκολία στο σπίτι του, όπου
διαπίστωσε πως του είχαν πάρει μόνο
τα χρήματά του και όχι τα υπόλοιπα
πράγματα που είχε πάνω του. Ο ίδιος,
μάλιστα, υποψιάζεται πως δεν πρόκει-
ται για απλή ληστεία. «Αυτό που υπο-
ψιάζομαι περισσότερο είναι τους αν-
θρώπους του Ερντογάν που είναι παν-
τού εδώ στη Θράκη και λιγότερο ένα τυ-
χαίο γεγονός», πρόσθεσε ο Αχμέτ Ιμάμ,
ο οποίος είναι εκδότης επίσης της πο-
μακικής εφημερίδας και έχει συγκρου-
στεί πολλές φορές με τους ανθρώπους
του τουρκικού προξενείου. ενώ ασκεί
συνεχώς κριτική στον Τούρκο πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Ερντογάν θέλει να αφομοιώσει
τους Πομάκους και να τους κάνει τους
αυριανούς γενίτσαρους», συμπλήρωσε
ενώ αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότε-
ρο περιστατικό, όπου ο εγγονός του εί-
χε βρει σφαίρα στο μπαλκόνι του σπιτι-
ού τους. «Δεν είναι κυνηγετική αλλά
στρατιωτική. Του είπα ότι είναι δική
μου για να μη φοβηθεί η οικογένεια ότι
μας απειλούν», επεσήμανε.

Να σημειωθεί πως ο Αχμέτ Ιμάμ κα-
τήγγειλε ό,τι συνέβη και σχηματίστηκε
δικογραφία από την οποία προκύπτει
ληστεία με μικρό χρηματικό ποσό και
χρήση σωματικής βίας, χωρίς να δί-
νονται άλλες προεκτάσεις στο περιστα-
τικό. Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποι-
ηθεί και αναζητούνται.
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To πείραμα του Ευαγγελισμού, που τις
μέρες εφημερίας του εφημερεύει και το
ΝΙΜΤΣ και δέχεται ασθενείς για νοσηλεία,
πέτυχε και το μεγαλύτερο νοσοκομείο της
χώρας στις δύο τελευταίες του εφη-
μερίες δεν είχε ράντζα στις κλινικές.
Τώρα το υπουργείο ξεκινάει σχέδιο
και για τα υπόλοιπα μεγάλα νοσοκο-
μεία της Αττικής ώστε να μειωθούν
τα ράντζα. Το Λαϊκό Νοσοκομείο θα
συνεφημερεύει με την Παμμακάρι-
στο, που μπορεί να νοσηλεύσει πα-
θολογικά περιστατικά. Και θα βρεθεί
μια γειτονική δομή και για το «Γ. Γεννημα-
τάς», που θα ανακοινωθεί σύντομα, μόλις
κλείσει η συμφωνία.

Ο υπουργός Υγείας είπε στον Real FM
ότι στο λεκανοπέδιο της Αττικής αναπτύσ-
σονται συνολικά 50-70 ράντζα στις εφημε-
ρίες και τώρα με το σχέδιο που ολοκληρώ-
νεται τα ράντζα θα μειωθούν. «Πρόκειται
για ένα γνήσιο ΣΔΙΤ, με την έννοια ότι έρ-
χονται και ιδιωτικές δομές που επικου-
ρούν χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση
του ασθενούς», τόνισε ο κ. Πλεύρης, κα-

θώς ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει την ιδιωτική
κλινική και όχι ο πολίτης.

Η «Political» σάς αποκαλύπτει το σχέδιο
του υπουργείου Υγείας με τη 2η ΥΠΕ για να

καταπολεμηθεί το διαχρονικό πρό-
βλημα των ράντζων στο Αττικόν. Αρ-
χικά αποφασίστηκε να μειωθεί ο
χρόνος αναμονής των πολιτών για τις
απεικονιστικές εξετάσεις τις μέρες
της εφημερίας. Έξι νοσηλευτές από
Κέντρα Υγείας βρίσκονται ήδη στο
Αττικόν ώστε να ενεργοποιηθούν τα
κρεβάτια βραχείας νοσηλείας για

ασθενείς που θα φτάσουν στα επείγοντα, θα
σταθεροποιηθούν και στη συνέχεια θα μετα-
φερθούν στο Ιατρικό Περιστερίου, με το
οποίο θα συνεργαστεί σε λίγο καιρό το Αττι-
κόν. Περίπου 15 κοινωνικά περιστατικά
ασθενών που λιμνάζουν στο νοσοκομείο και
ουσιαστικά δεσμεύουν κρεβάτια θα μετα-
φερθούν σε ιδιωτική δομή, ένα κέντρο απο-
κατάστασης, με κάλυψη των εξόδων από τον
ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αλλα-
γές αυτές στο Αττικόν θα έχουν συμβεί μέχρι
τις 15-20 Φεβρουαρίου. 

Τ
α πρώτα χιόνια έπεσαν χθες σε
Πάρνηθα και Πεντέλη, με το σκηνι-
κό του καιρού να αλλάζει ριζικά,
καθώς το κρύο ήταν τσουχτερό σε

πολλές περιοχές της χώρας. Όπως φάνηκε
από τις καταγραφές των μετεωρολόγων, η
χιονόπτωση δεν ήταν μεγάλη, όμως ήταν αρ-
κετή για να το «στρώσει» στις βουνοκορφές,
όπου οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα χαμη-

λές. Και στην Εύβοια κατα-
γράφηκαν χιονοπτώσεις
χθες τα ξημερώματα. Στα
λευκά ντύθηκαν η Κρίεζα, η
Κύμη και το Αυλωνάρι.

Οι χθεσινές εκτιμήσεις των
ειδικών ανέφεραν πως ο χιο-
νιάς που χτύπησε χθες την
Εύβοια θα είναι αρκετά επι-

κίνδυνος και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Στην Εύβοια παρατηρήθηκε και το φαινόμενο
της χιονοκαταιγίδας, η οποία είναι κυρίως
γνωστή και ως χιονοθύελλα με βροντές ή χιό-
νι με αστραπές και βροντές. Πρόκειται για ένα
σπάνιο είδος καταιγίδας, στην οποία παρατη-
ρούνται τα τυπικά φαινόμενα ηλεκτρικής δρα-
στηριότητας (αστραπές και βροντές), με τη
διαφορά ότι η ατμοσφαιρική κατακρήμνιση
αποτελείται από χιόνι αντί για βροχή.

Βάσει της χθεσινής πρόβλεψης του μετεω-
ρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, το κρύο θα εί-
ναι τσουχτερό στην Αττική και στην Εύβοια και

τις υπόλοιπες μέρες. Είναι ενδεικτικό ότι το
Σαββατοκύριακο ψυχρές αέριες μάζες πρό-
κειται να εισέλθουν στην Ελλάδα από τα βό-
ρεια και να κάνουν το κρύο ακόμη πιο έντονο.

Τσουχτερό κρύο
«Θα έχουμε έναν χείμαρρο που θα φέρει μία

πολύ νερό - μία λιγότερο. Και όπου νερό, ση-
μειώστε κρύο. Θα έχουμε λοιπόν την Παρα-
σκευή κρύο στα ανατολικά και το Σάββατο κά-

πως θα ανοίξουν τα “χρώματα” και την Κυρια-
κή θα έχουμε πάλι νέα κατεβασιά κρύου αέ-
ρα», επισήμανε χθες ο κ. Αρναούτογλου, ο
οποίος ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή από όσους
αναμένεται να ταξιδέψουν τις επόμενες μέρες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέ-
δωσε χθες νέο δελτίο με τις προβλέψεις για
τις ερχόμενες μέρες. Εκτός από το Σάββατο,
οπότε θα παρατηρηθούν χαμηλές θερμοκρα-
σίες, και την Κυριακή θα καταγράφουν χιονο-
πτώσεις στα ορεινά και στα ημιορεινά της
ανατολικής χώρας και της Εύβοιας. Αντίστοι-
χα και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή
πτώση. Τη Δευτέρα θα καταγράφουν βροχές
και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά αλ-
λά και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτι-
κής χώρας και της Εύβοιας με χαμηλότερο
υψόμετρο.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα ενταθούν από τα
νοτιοδυτικά στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και
σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπει-
ρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.
Από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη θα υπάρ-
ξει και παγετός σε πολλά σημεία της χώρας.

Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας για 
να τελειώσουν με τα ράντζα στα νοσοκομεία

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 
kpapakosto@yahoo.gr

Πού θα δουν
από την Κυριακή

άσπρη μέρα
του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Η πρόγνωση της ΕΜΥ
για χιόνια στα ορεινά, ημιορεινά 
και χαμηλά υψόμετρα 
της ανατολικής χώρας 
και της Εύβοιας



Προτίμησαν... Τούμπα 
από την Κεντρική Επιτροπή

Την κοπή της πίτας του ΠΑΣΟΚ στην Τούμπα
και όχι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
που θα επικύρωνε την υποψηφιότητά τους προ-
τίμησαν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Α’
Θεσσαλονίκης. Καστανίδης, Σαουλίδης, Δαλαμ-
πούρα, Λεκάκης, Πινακίδης και λοιποί επέλεξαν
τα τοπικά πηγαδάκια από την Αθήνα και τα κεν-
τρικά όργανα. 

Το φλουρί στον Τσαβλή
Στα μικρά βασιλοπιτάκια που μοιράστηκαν στη

συνέχεια στους δημοτικούς συμβούλους, τυχερός
ήταν ο Δρόσος Τσαβλής. Και ίσως να έχει και έναν
μεγαλύτερο συμβολισμό, καθώς ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος ετοιμάζεται εντατικά για να
ανακοινώσει το επόμενο διάστημα την υποψηφιό-
τητά του για τη διεκδίκηση του Δήμου Θεσσαλονί-
κης στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Συγκίνηση στο τρισάγιο για τον έναν χρόνο
από τη δολοφονία του  Άλκη Καμπανού

Ο
ι μνήμες από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού
ξύπνησαν ξανά χθες, καθώς τελέστηκε σε κλίμα
συγκίνησης τρισάγιο στη μνήμη του στην ομώνυ-

μη οδό στη Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, στο σημείο όπου
πριν από έναν χρόνο ακριβώς δολοφονήθηκε από 12 χού-
λιγκαν του ΠΑΟΚ.

Τη μνήμη του Αλκιβιάδη τίμησαν αθλητές του Άρη από την
ομάδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ αλλά και παλαίμαχοι. Ο
τερματοφύλακας του Άρη Μάριος Σιαμπάνης επισήμανε ότι
έναν χρόνο μετά το κλίμα στην οικογένεια του Άρη είναι ακό-
μη βαρύ. «Από την πλευρά της ομάδας ζητάμε να δικαιωθεί η
μνήμη του Άλκη και να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα», ενώ ο
αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκος

Ζεϊμπέκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του δήμου κατά
της οπαδικής βίας, λέγοντας ότι πλέον η οδός Γαζή μετονομά-
στηκε και επίσημα σε οδό Αλκιβιάδη Καμπανού.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που αθλητές της ομάδας πυγμα-
χίας του ΠΑΟΚ ήρθαν στο σημείο και άφησαν μια μπλούζα
της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο γενικός αρχηγός του τμήματος Μι-
χάλης Βαρουσιάδης τόνισε: «Θεωρήσαμε χρέος μας ως άν-
θρωποι του αθλητισμού να έρθουμε και να τιμήσουμε τη μνή-
μη του Αλκιβιάδη. Θέλουμε το καλό του αθλητισμού και τίπο-
τε άλλο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο
πρόεδρος του ΔΣ Πέτρος Λεκάκης, ενώ το «παρών» έδωσε
και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Παντελής Τσακίρης ζήτησε από τα μέλη της παράταξής του να μη
δίνουν το «παρών» στις εκδηλώσεις του Θεόδωρου Καράογλου;
Και ο λόγος για το «εμπάργκο» είναι ο Πέτρος Αταμιάν, ο οποίος

ετοιμάζεται να διεκδικήσει τον δήμο στις εκλογές του Οκτωβρί-
ου. Ο πρώην αντιδήμαρχος είναι κουμπάρος με τον βουλευτή της
ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης και η σχέση αυτή φαίνεται πως προβλη-
ματίζει τον κ. Τσακίρη. Γιατί όσο να πεις, υπάρχει μια δυναμική.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου γύρισε την πλάτη στον Καράογλου

«Έκοψε» από τη Χαλκιδική
τον Ευαγγελινό ο Πάνας
Φωτιά πήρε το τηλέφωνο του Βαγγέλη Αργύρη,
όπως μάθαμε, λίγο πριν από την ανακοίνωση των
ονομάτων που θα στελέχωναν τα ψηφοδέλτια
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Μάλι-
στα, σε ό,τι έχει να κάνει με
τη Χαλκιδική, ο νυν βου-
λευτής Απόστολος Πάνας
ήταν η αιτία που ο γνωστός
ογκολόγος γιατρός Δημή-
τρης Ευαγγελινός (φωτό)
κόπηκε από το ψηφοδέλ-
τιο, βάζοντας λυτούς και
δεμένους να απειλούν μέ-
χρι και με παραίτηση. Για
το ρεπορτάζ να σας πω ότι
μέχρι και την επίσκεψη
Ανδρουλάκη στην Κατερί-
νη τίποτα δεν προμήνυε την
καρατόμηση του Ευαγγελινού από τη λίστα των
ψηφοδελτίων, ωστόσο το παρασκήνιο που παί-
χτηκε τις επόμενες μέρες ήταν έντονο και, όπως
ενημερωθήκαμε, η εντολή στον Βαγγέλη Αργύ-
ρη ήρθε... άνωθεν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Θεόδωρος
στέλνει με... πίτες
μήνυμα πρωτιάς
Κοσμοσυρροή σε κάθε κο-
πή πίτας του Θεόδωρου Κα-
ράογλου. Ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ
στέλνει μήνυμα αδιαμφι-
σβήτητης πρωτιάς ενόψει
των εκλογών. Την Παρα-
σκευή μάλιστα στην προ-
γραμματισμένη κοπή της
βασιλόπιτας στην Περαία
έχει προσκεκλημένο τον
υπουργό Τουρισμού Βασίλη
Κικίλια. 

Τα δύο «ορφανά»
του Μπουτάρη 
που διεκδικούν 
τον δήμο 
Ποιος είναι τελικά πνευματικό
παιδί του Γιάννη Μπουτάρη; Ερί-
ζουν για τον τίτλο ο Σπύρος Πέγκας
και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο
πρώτος στην πρόσφατη συνέντευ-
ξη Τύπου δήλωσε ότι επιθυμεί μια
δημόσια στήριξη του πρώην δη-
μάρχου. Ο δεύτερος κατά το πα-
ρελθόν αποτέλεσε, όπως είναι
γνωστό, το αγαπημένο τέκνο του
κυρ Γιάννη και μάλιστα τον είχε
χρίσει και αντικαταστάτη του όταν
έλειπε σε υποθέσεις εκτός Θεσ-
σαλονίκης.

Περιοδείες σε Κιλκίς
και Κατερίνη ο Κουτσούμπας  

Το γεμάτο Παλαί ντε Σπορ το περασμένο Σάβ-
βατο έχει φέρει πολλά χαμόγελα στους κόλπους
του ΚΚΕ. Μπροστά σε εκλογές απόλυτης πόλω-
σης, στην Εγνατία εκτιμούν ότι όχι μόνο δεν θα
χάσουν δυνάμεις αλλά θα τις αυξήσουν κιόλας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έχει
περιοδεία σήμερα Πέμπτη στο Κιλκίς και αύριο
Παρασκευή θα μιλήσει στην Κατερίνη. 
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Κατερίνα και Χάρης
οι δύο τυχεροί

Η παράταξη της Νοτοπούλου και μισό
- μισό οι δημοσιογράφοι και ο αντιδή-
μαρχος Χάρης Αηδονόπουλος ήταν οι
τυχεροί στις δύο βασιλόπιτες που κό-
πηκαν στην πρώτη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης για το 2023. Η διαδικασία εί-
χε βέβαια και τα παραλειπόμενά της.
Την ώρα που ο πρόεδρος του Σώματος
Πέτρος Λεκάκης ξεκίνησε να κόβει τα
πρώτα κομμάτια, ο Βασίλης Γάκης τον
ρώτησε: «Πρόεδρε, τη σταύρωσες τη
βασιλόπιτα;». Για να πάρει την απάντη-
ση από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρ-
βα: «Τη σταυρώσαμε… ο σταυρός φέ-
τος έχει την αξία του».
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η
διαμόρφωση του Πάρκου Ερυ-
θραίας, ενός από τους μεγαλύ-
τερους χώρους πρασίνου στα
νότια προάστια του Ηρακλείου
που αναμένεται να αναβαθμίσει
ολόκληρο το νότιο κομμάτι της
πόλης, αποτελώντας πόλο έλξης
για κατοίκους και επισκέπτες. Ο
δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης
Λαμπρινός πραγματοποίησε αυ-
τοψία στον χώρο, διαπιστώνον-
τας ότι οι εργασίες προχωρούν
με ικανοποιητικούς ρυθμούς. 

Ύστερα από μεγάλη προ-
σπάθεια της Περιφέρει-
ας Ιόνιων Νήσων, με
χρηματοδότηση 1,7 εκατ.
ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ
2014-20 άνοιξε ο δρόμος
για σύγχρονα ασθενοφό-
ρα, καθώς προκηρύχθη-
κε από τη διοίκηση του
ΕΚΑΒ ο σχετικός διαγω-
νισμός για 18 ασθενοφό-
ρα, τα οποία θα ενισχύ-
σουν τον στόλο και την
ασφάλεια των πολιτών.

Ευρωπαϊκή πρωτιά για
τη «Βιώσιμη Φούστα»
του Δήμου Αθηναίων 

Ο Δήμος Αθηναίων έλαβε την πρώτη
θέση ανάμεσα από 16.129 δράσεις σε
30 χώρες σε διαγωνισμό φωτογραφίας
χάρη στη δράση της Διεύθυνσης Καθα-
ριότητας & Ανακύκλωσης «Τα απόβλη-
τα είναι εκτός μόδας. Βοηθάμε τα ρού-
χα μας να γράψουν την ιστορία τους»,
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Απο-
βλήτων 2022.

Η εντυπωσιακή «Βιώσιμη Φούστα»
δημιουργήθηκε από 1,5 τόνο ρούχων
και υφασμάτων που συγκεντρώθηκαν
προς ανακύκλωση! 

Το φυσικό περιβάλλον
του Δήμου Διονύσου
ζωντανεύει ξανά!

Στον Άγιο Στέφανο, στην περιοχή Αγίας
Τριάδας, θα φυτευτούν γύρω στα 35.000
δένδρα (πλατύφυλλα) μέχρι τον ερχόμενο
Μάρτιο σε συνολική έκταση 500 στρεμ-
μάτων. Την είδηση αποκάλυψε, μέσω της
σελίδας του στο Facebook, o δήμαρχος
Διονύσου Γιάννης
Κ α λ α φ α τ έ λ η ς ,
έπειτα από επίσκε-
ψη στην περιοχή με
τον υπουργό Περι-
βάλλοντος & Ενέρ-
γειας Κ. Σκρέκα, τον
υφυπουργό Γ. Αμυ-
ρά, τον γενικό
γραμματέα Δασών
Κωνσταντίνο Αρα-
βώση και τον γενικό διευθυντή Δασών &
Δασικού Περιβάλλοντος Βαγγέλη Γκουν-
τούφα. Πρόκειται για χορηγία της εται-
ρείας «Παπαστράτος» που υλοποιεί η
ομάδα «Σύμπραξις», με εποπτεία του
υπουργείου, του Δασαρχείου και τη στή-
ριξη του δήμου.

Αντιπλημμυρική ενίσχυση στη Μαγνησία
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μ
ε στόχο την αντιπλημμυρική θω-
ράκιση περιοχών στον Δήμο Ρήγα
Φεραίου στη Μαγνησία υπογρά-

φεται το προσεχές διάστημα από τον περι-
φερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η
σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογι-
σμού 500.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της περιφέρειας. Το έργο περιλαμβάνει κα-
θαρισμό, εκβάθυνση ρεμάτων και συντή-
ρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση αναχω-
μάτων με συρματοκιβώτια στις περιοχές
Άγιος Ιωάννης, Κεραμίδι και Καμάρι.

«Με σύμμαχο τη φύση και τις φυσικές
διεργασίες, σε συνεργασία με την αντιπερι-
φερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυν-
δρίνη, τους περιφερειακούς συμβούλους
και τις τεχνικές μας υπηρεσίες ξεκινά ένα

νέο αντιπλημμυρικό έργο που δημιουργεί
συνθήκες ασφάλειας για ανθρώπινες ζωές,
αγαθά, οικισμούς και καλλιέργειες και

συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσε-
ων από πλημμυρικά φαινόμενα», τόνισε ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ποιος υποψήφιος δή-
μαρχος έχει μπει δυναμι-

κά στη διεκδίκηση του δή-
μου του και προσφάτως κοσμεί τις
στάσεις λεωφορείων στα ΒΠ; 

Ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Διοι-
κητικών και Οικονομικών Θεμάτων
Χρήστος Γκίνης θα είναι ο διάδοχος
του απερχόμενου δημάρχου Σαρωνι-
κού Πέτρου Φιλίππου, που παραιτή-
θηκε προκειμένου να είναι υποψή-
φιος στις επερχόμενες βουλευτικές
εκλογές.
Μέχρι την επικύρωση του αποτελέ-
σματος από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση, χρέη δημάρχου εκτελεί ο
αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών
Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έρ-
γων Βασίλης Μπούτσης.

Δήμος Πεντέλης

Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα HORIZON
Ο Δήμος Πεντέλης σε συνεργασία με το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει στο πρόγραμμα
HORIZON της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκρι-
μένα στην υλοποίηση εντός καινοτόμου ερευνητι-
κού έργου με τίτλο «Κοινόχρηστα συστήματα για
την κινητικότητα των πολιτών». Στο πλαίσιο του έρ-
γου στην πόλη θα εφαρμοστούν τα προτεινόμενα
συστήματα μεταφορών, ώστε να μετρηθούν τα πλε-
ονεκτήματα και τα οφέλη για τους κατοίκους και το
περιβάλλον. Το έργο θα διαρκέσει τρία έτη και η
υπογραφή του συμφωνητικού συνεπάγεται την
επένδυση 238.125 ευρώ στον Δήμο Πεντέλης. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 28 επιπλέον εταίροι από
ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εργαστήρια με ση-
μαντική τεχνογνωσία και επιδόσεις σε ευρωπαϊκά έργα, ενώ συντονιστής του έργου
είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας σε Πληροφορική και Αυτοματισμό της Γαλλίας.

Προχωρούν 
οι εργασίες 

Νέος δήμαρχος 
Σαρωνικού 
ο Χρήστος Γκίνης

Περισσότερα
ασθενοφόρα 
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Τ
η δυνατότητα περιορισμού της
επιβάρυνσης που προκύπτει
από την αύξηση των επιτοκίων
έχουν χιλιάδες ευάλωτοι δα-

νειολήπτες, οι οποίοι πήραν χρήματα
από τις τράπεζες για την αγορά α’ κατοι-
κίας ή την έβαλαν υποθήκη για τη λήψη
μικρών επιχειρηματικών δανείων.

Χθες τέθηκε σε λειτουργία από τις
τράπεζες η σχετική πλατφόρμα, μέσω
της οποίας θα δοθεί ανάσα από τις έξτρα
επιβαρύνσεις στη βάση εκπλήρωσης
συγκεκριμένων προϋποθέσεων, ενώ το
κόστος της παρέμβασης αφορά εξολο-
κλήρου τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δανει-
ολήπτες μπορούν να υποβάλουν τις αιτή-
σεις τους στην πλατφόρμα www.gov.gr
/ipiresies/periousia-kai-phorologia/di-
akheirise-opheilon/bebaiose-eualo-
tou-opheilete. Στη συνέχεια εκδίδεται
σχετική βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί
ότι ο δανειολήπτης ανήκει στις ευάλωτες
ομάδες, βάσει των πληροφοριών που εί-
ναι καταχωρισμένες στο πληροφοριακό
σύστημα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιω-
τικού Χρέους.

Σύμφωνα με το σχέδιο, δίνεται επιδό-
τηση 50% επί του ποσού της δόσης που
αυξήθηκε λόγω ανόδου του επιτοκίου, με
ημερομηνία αναφοράς την 30ή/6/2022
και για διάστημα 12 μηνών. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις των τραπεζών, τα πρώτα
ποσά θα μπουν στους λογαριασμούς των
δικαιούχων μέσα στον Απρίλιο. 

Οι τέσσερις συστημικές
Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανα-

κοίνωση των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών (Eurobank, Εθνική, Alpha
Bank, Πειραιώς), το ελληνικό τραπεζι-
κό σύστημα υποστηρίζει ενεργά την
αναπτυξιακή πορεία και τον μετασχη-
ματισμό της ελληνικής οικονομίας και,

παράλληλα, στέκεται αρωγός των ελλη-
νικών επιχειρήσεων και των νοικοκυ-
ριών τόσο για την υλοποίηση των σχε-
δίων τους όσο και για την αντιμετώπιση
έκτακτων δυσκολιών.

Η νέα παρέμβαση των τραπεζών για τη
στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικό-
τητας αλλά και των πολιτών που διαθέ-
τουν πρώτη κατοικία μέσω δανείου περ-
νάει μέσα από την αισθητά βελτιωμένη
εικόνα των ισολογισμών τους. Βασικό
στήριγμα για την παροχή διευκολύνσεων
αποτελεί η μείωση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων μέσω της αξιοποίησης
του «προγράμματος Ηρακλής».

Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν τη δυνα-
τότητα τέτοιων ρυθμίσεων λόγω της πε-
ραιτέρω ενίσχυσης των κεφαλαίων τους
τόσο οργανικά όσο και μέσω αυξήσεων
μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα. Η διαφύλαξη του
αποτελέσματος αυτού είναι κρίσιμη τόσο
για τις προοπτικές του ελληνικού τραπε-
ζικού συστήματος όσο και συνολικά για
την εθνική οικονομία, καθώς ανοίγει τον
δρόμο για την επίτευξη του στόχου της
επενδυτικής βαθμίδας εντός του έτους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέες χρη-
ματοδοτήσεις από τις ελληνικές τράπε-
ζες προς τις επιχειρήσεις προσέγγισαν,
για το σύνολο του τραπεζικού συστήμα-
τος, τα 8,5 δισ. ευρώ και ήταν αυξημέ-
νες κατά 12,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους, την ίδια στιγμή που οι τράπε-
ζες συμμετέχουν ενεργά στην αξιοποί-
ηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας (ΤΑΑ), έχοντας αξιολογήσει
και υποβάλει για λογαριασμό των πελα-
τών τους επενδυτικές προτάσεις ύψους
10,5 δισ. ευρώ, οι οποίες σε ποσοστό
40% χρηματοδοτούνται από τα πιστωτι-
κά ιδρύματα.

Η μεσαία τάξη βρέθηκε στο... καναβάτσο κατά τα
μνημονιακά χρόνια λόγω της υπερφορολόγησης, η
οποία οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης. Αυτό εί-
ναι το συμπέρασμα της μελέτης του Ινστιτούτου Ερ-
γασίας της ΓΣΕΕ, η οποία εξετάζει το φορολογικό βά-
ρος των νοικοκυριών κατά την περίοδο 2008-2019.
Όπως αναφέρεται, οι φορολογικές επιβαρύνσεις αυ-
ξήθηκαν σε όλα τα εισοδηματικά στρώματα, ωστόσο
η μεσαία τάξη ήταν αυτή που «γονάτισε» περισσότε-

ρο από την αρχή της κρίσης. Σύμφωνα με τα ευρήμα-
τα της μελέτης, συνδυαστικά οι δύο αυτές κατηγορίες
αποφέρουν πάνω από το 75% των συνολικών φορο-
λογικών εσόδων του κράτους και αποτελούσαν τη
βασικότερη πηγή φορολογικών εσόδων σε όλη τη
διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.

Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο στις χώρες της
ΕΕ σε κάθε 1 ευρώ που συλλέγεται από άμεσους φό-
ρους αντιστοιχεί 1 ευρώ από έμμεσους φόρους, ενώ

στην Ελλάδα σε κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων αντι-
στοιχεί 1,8 ευρώ έμμεσων φόρων. Συμπερασματικά,
με ελάχιστες εξαιρέσεις οι συντελεστές όλων των
έμμεσων φόρων, είτε πρόκειται για τον ΦΠΑ είτε για
Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, αυξήθηκαν σημαν-
τικά κατά τη δεκαετία των μνημονίων. Αυτό εξηγεί
και την κατακόρυφη αύξηση του μεριδίου του ΑΕΠ
που καταλαμβάνουν τα έσοδα από την έμμεση φο-
ρολογία στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Αρχίζει η επιδότηση δανείων με υποθήκη 
την πρώτη κατοικία - Σε λειτουργία από τις τράπεζες 

η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δοθεί ανάσα 
από τις έξτρα επιβαρύνσεις

Μεγάλος χαμένος της κρίσης η μεσαία τάξη λόγω της υπερφορολόγησης

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μειώνεται το βάρος για...
ευάλωτους δανειολήπτες
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Τ
ην τροχιά της χώρας στη ρό-
τα της ενεργειακής μετάβα-
σης σε μια οικονομία με χα-
μηλές εκπομπές άνθρακα

επιβεβαιώνουν τα νεότερα στοιχεία
του ΑΔΜΗΕ, τα οποία αποδίδουν τα
«πρωτεία» στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας για το 2022, με τις «πράσι-
νες» κιλοβατώρες να αφορούν τον με-
γαλύτερο όγκο ρεύματος που παράχ-
θηκε κατά την περυσινή χρονιά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔ-
ΜΗΕ, η χρονιά που πέρασε αποτελεί
ορόσημο, καθώς ανατράπηκε η εικό-
να των προηγούμενων χρόνων, όπου
το μεγαλύτερο μερίδιο στην ηλεκτρο-
παραγωγή καταλάμβανε το φυσικό
αέριο και προηγούμενα ο λιγνίτης.
Έτσι, το 2022, όταν οι ΑΠΕ ανέβηκαν

στην κορυφή, με μερίδιο 41,6% και πα-
ραγωγή 19,7 TWh. Τη δεύτερη θέση
κατέλαβε το φυσικό αέριο με 38% και
17,9 TWh και την τρίτη ο λιγνίτης με
11,8% και 5,6 TWh. Ακολούθησαν
υδροηλεκτρικά με 8,5% και 4 TWh.

Επικράτησε η «πράσινη» ενέργεια
Δεδομένου ότι το μερίδιο των ΑΠΕ

και των υδροηλεκτρικών έφτασε το
50,1% συνολικά, ξεπερνώντας έστω
και ελάχιστα το άθροισμα της συμμε-
τοχής όλων των ορυκτών καυσίμων, το
οποίο διαμορφώθηκε στο 49,9%, ήταν
«καθαρές» οι περισσότερες κιλοβα-
τώρες που παρήχθησαν.

Συγκριτικά με το 2021, το μερίδιο
του αερίου μειώθηκε λίγο περισσό-
τερο από 4%, καθώς πρόπερσι είχε
καταλάβει την κορυφή με 42,8%. Η
μείωση της χρήσης του αερίου στην

ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί θετική
ένδειξη, στην προοπτική επίτευξης
του στόχου για μείωση κατά 15% της
κατανάλωσης αερίου, που έχουν
αναλάβει σε εθελοντική βάση όλα τα
κράτη-μέλη για τη φετινή χειμερινή
περίοδο.

Την ίδια χρονιά, οι ΑΠΕ βρίσκονταν
στη δεύτερη θέση με μερίδιο 35,3%,
ενώ ο λιγνίτης είχε κινηθεί σε παρό-
μοια με τα περσινά επίπεδα, με ποσο-
στό 11% συμμετοχής στο εγχώριο μείγ-
μα ηλεκτροπαραγωγής. Σε σχέση με
το 2022, ελαφρώς αυξημένη από την
άλλη πλευρά ήταν η συμμετοχή των
υδροηλεκτρικών, στο 11% περίπου.

Υποχωρεί η ζήτηση ρεύματος
Παράλληλα, όπως δείχνουν τα στοι-

χεία του Διαχειριστή, που περιλαμβά-
νονται στο δελτίο του Δεκεμβρίου του

2022, και ο τελευταίος μήνας του προ-
ηγούμενου χρόνου έκλεισε με σημαν-
τική «βουτιά» στη ζήτηση ρεύματος, η
οποία άγγιξε το 13,59% σε σχέση με
τον Δεκέμβριο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια μεταβο-
λή της κατανάλωσης ρεύματος «γρά-
φει» αρνητικό πρόσημο από τον Ιούλιο
του 2022. Επομένως, με την ολοκλή-
ρωση και του Δεκεμβρίου, συνάγεται
πως όλο το δεύτερο μισό του περσινού
έτους καταγράφηκε πτώση στη ζήτη-
ση για ρεύμα.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο, σε
απόλυτους αριθμούς η μεγαλύτερη
μείωση σημειώθηκε στο δίκτυο δια-
νομής -κάτι που σημαίνει ότι η «βου-
τιά» προήλθε από τη μείωση της κατα-
νάλωσης των νοικοκυριών και των μι-
κρών-μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σημαντικός παράγοντας είναι η μεί-
ωση του ενεργειακού κόστους, η
οποία στην περίπτωση των οικιακών
καταναλωτών συνεπικουρήθηκε από
τις σχετικές υψηλές θερμοκρασίες
που επικράτησαν και τον Δεκέμβριο.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία από τον
ΔΕΣΦΑ για την υλοποίηση του αγωγού Δυτικής Μακεδο-
νίας, με τις τελευταίες πληροφορίες της «Political» να
προσδιορίζουν την έναρξη των εργασιών τον επόμενο
μήνα. Μάλιστα, προς τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές
Μαρτίου, ο Διαχειριστής πρόκειται να πραγματοποιήσει
εγκαίνια στη Δυτική Μακεδονία για την έναρξη κατα-
σκευής του έργου. 

Σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης 2022-2031 του ΔΕΣΦΑ, ο αγωγός αναμένεται να
ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026, ενώ το κόστος
του θα ανέλθει στα 147 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότησή
του είναι πλήρως διασφαλισμένη, από ίδια κεφάλαια

του Διαχειριστή και το Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δά-
νειο, ύψους 505 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει συνα-
φθεί με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, για τη χρη-
ματοδότηση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ 2021-2030.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος
147 χιλιόμετρα, με το κυρίως τμήμα του να ξεκινά από τα
Τρίκαλα Ημαθίας και το βανοστάσιο του εθνικού συστή-
ματος στο σημείο, και να καταλήγει στην Πτολεμαΐδα,
κοντά στον οικισμό των Κομνηνών στην Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης. Παράλληλα, θα διαθέτει τέσσερις
κλάδους, ώστε το αέριο να φτάσει σε όλα τα αστικά κέν-
τρα της περιφέρειας.

Η σχεδίαση της όδευσής του έγινε με γνώμονα την κά-
λυψη όλων των αστικών κέντρων της περιοχής. Έτσι, χά-
ρη στο κυρίως τμήμα και τους τέσσερις υποκλάδους, το
αέριο αγωγού θα «φτάσει» μέχρι την Έδεσσα, τη Σκύδρα,
τη Νάουσα, τη Βέροια, τη Φλώρινα, το Αμύνταιο, την Πτο-
λεμαΐδα και την Κοζάνη. Παράλληλα, θα υπάρχει πρό-
βλεψη (αναμονές) για μελλοντική επέκταση, με στόχο την
παροχή αερίου αγωγού στην περιοχή της Καστοριάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγωγός θα είναι 100% συμ-
βατός με τη μεταφορά υδρογόνου -μάλιστα, πρόκειται
για την πρώτη ανάλογη υποδομή, και μία από τις λίγες
στην Ευρώπη, που υποστηρίζει πλήρως τη διακίνηση
ανανεώσιμων αερίων.

Ξεκινούν τον Μάρτιο τα έργα κατασκευής του αγωγού αερίου Δ. Μακεδονίας 

«Χρυσή» χρονιά το 2022 για τις ΑΠΕ «Χρυσή» χρονιά το 2022 για τις ΑΠΕ 

Για πρώτη φορά «πήραν κεφάλι» με μερίδιο 41,6% 
στο εγχώριο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, 

σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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Ο
ι λιγότερο δημοφιλείς προορι-
σμοί της χώρας μας γεννούν
προσδοκίες στην κρουαζιέρα
πολυτελείας, απόρροια των

επιλογών των ταξιδιωτών στη βάση βιώ-
σιμων και αυθεντικών βιωμάτων για τον
τουρισμό κρουαζιέρας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σε εκεί-
νους τους προορισμούς της Μεσογείου
με τα περισσότερα από 400 κατοικημένα
νησιά και παράκτιες πόλεις ανάμεσα
στην Ιταλία, την Κροατία, την Αλβανία και
την Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με
τα στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας
ερευνών Allied Market Research, η οποία
ανέλυσε τα δεδομένα του ελληνικού του-
ρισμού πολυτελείας, κομμάτι του οποίου
είναι και η κρουαζιέρα, η συνεισφορά του
στην οικονομία της χώρας μας αναμένε-
ται να είναι ετήσια έσοδα ύψους 2,7 δισ.
δολαρίων έως το 2030, σημειώνοντας
σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR)

11,5% από το 2021 έως το 2030.
Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων αυ-

τών θα προέλθει από τις δαπάνες στην ξη-
ρά των ελληνικών λιμανιών προορισμού
που θα πραγματοποιήσουν οι υψηλού ει-
σοδήματος επιβάτες.

Στόχος της Ελλάδας είναι να αυξήσει
τις επιλογές homeporting, δηλαδή να
αποτελούν τα ελληνικά λιμάνια, λιμάνια
αφετηρίας και κατάληξης κρουαζιέρας.

Κικίλιας: «Περισσότερες 
αφίξεις το 2023»

«Για την κρουαζιέρα στον Πειραιά,
σύμφωνα με τον ΟΛΠ, μετά τις εντυπω-
σιακές επιδόσεις του 2022 (+9% στις
αφίξεις και +33% στο home port vS

2019), για το 2023 ήδη έχουμε κρατήσεις
για τουλάχιστον 807 κρουαζιερόπλοια
(+19% vS 2022) και για 607 homeport
κρουαζιερόπλοια (+ 38% vS 2022)»,
έγραψε στο Twitter ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας.

Η απήχηση της Ελλάδας και συνολικά
της Ανατολικής Μεσογείου ως ιδανικού
προορισμού για κρουαζιέρα πολυτελεί-
ας θα είναι ένα από τα κύρια θέματα συ-
ζήτησης του 7ου Posidonia Sea Tourism
Forum, που θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη.

Το Forum για πρώτη φορά «φεύγει»
εκτός Αθηνών, έπειτα από δώδεκα συνε-
χόμενα έτη, καθώς οι διοργανωτές θέ-
λουν να αναδείξουν την ανάγκη για πε-

ρισσότερες εναλλακτικές περιοχές σε λι-
μάνια και προορισμούς. Άλλωστε, η Θεσ-
σαλονίκη αποτελεί φυσική πύλη για τις
αναδυόμενες αγορές στην ευρύτερη πε-
ριοχή των Βαλκανίων.

Ο τομέας της κρουαζιέρας πολυτελείας
αντιπροσωπεύει το 3,7% του συνολικού
μεριδίου αγοράς του κλάδου παγκο-
σμίως, με τη Μεσόγειο θάλασσα να κατέ-
χει πάνω από το ένα τρίτο αυτού του τμή-
ματος, με 37,01%. Ένας από τους κύριους
λόγους που έχει τόση απήχηση η περιοχή
μας είναι το ίδιο το αρχιπέλαγος της Ανα-
τολικής Μεσογείου, το οποίο προσφέρει
μοναδικούς, διάσημους προορισμούς
παγκοσμίως αλλά και «κρυμμένα πετρά-
δια» που προσφέρουν μοναδικές εμπει-
ρίες ως προορισμοί. 

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον οδικό άξονα
«Ιωάννινα - Καλπάκι - Κακαβιά», ο οποίος απο-
τελεί το ελληνικό τμήμα του «μπλε διαδρό-
μου» του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφο-
ρών. Το έργο, το οποίο θα εξυπηρετεί το
αεροδρόμιο Ιωαννίνων αλλά και τον κύ-
ριο όγκο κυκλοφορίας της οδικής σύν-
δεσης με την Αλβανία και τα Τίρανα, θα
είναι τρίιχνος, κλειστός με ανισόπεδους
κόμβους και με προοπτική διαπλάτυνσης,
συνολικού προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ. Τα
70 χλμ. του νέου οδικού άξονα θα ενώνουν την πρω-

τεύουσα της Περιφέρειας Ηπείρου με τη γειτονική Αλβα-
νία, θα αναβαθμίσουν σημαντικά την αστική κίνη-

ση στη πόλη των Ιωαννίνων, θα εξασφαλίσουν
την πρόσβαση στην Ιόνια Οδό και θα μετα-

φέρουν σημαντικούς υπερτοπικούς φόρ-
τους από την περιφερειακή οδό των Ιωαν-
νίνων, διοχετεύοντας τη βαριά κυκλοφο-
ρία στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.
«Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο

που άρχισε να σχεδιάζεται και να συζητιέται
πριν από το 2005 και γίνεται πραγματικότητα

από την κυβέρνηση της ΝΔ. Ένα έργο που το χαρακτη-

ρίσαμε εθνικό και θα υλοποιηθεί με συγκεκριμένη χρη-
ματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο
υπουργείο -αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός- δώσαμε
μεγάλη μάχη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι το έργο
αυτό έχει εθνική διάσταση, αναδεικνύει την περιοχή και
τη συνδέει με την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακε-
δονίας και την Ήπειρο με τα Δυτικά Βαλκάνια», δήλωσε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής, τονίζοντας τα οφέλη για την οικονομία της περιοχής,
καθώς θα ανοίξουν 750 θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο
στα τέσσερα χρόνια της κατασκευής του.

Ρ. Σαβ. 

Κ. Καραμανλής: «Πράσινο» για τον οδικό άξονα Ιωάννινα - Καλπάκι - Κακαβιά

Ετήσια έσοδα
$2,7 δισ. από
την κρουαζιέρα
πολυτελείας 

Αναδεικνύει μη δημοφιλείς προορισμούς της χώρας 
και προσφέρει σημαντική ενίσχυση στην οικονομία Γράφει η

Ρεγγίνα Σαβούρδου



Π
οσά από 1.200 έως
8.400 ευρώ… περιμέ-
νουν χιλιάδες δικαιού-
χους επικουρικής σύν-

ταξης, οι οποίοι βρίσκονται στην
αναμονή ακόμη και από το 2016!

Το υπουργείο Εργασίας έως την
ολοσχερή εξόφληση των αναδρομι-
κών θα εφαρμόσει το μέτρο κατα-
βολής ποσού 100 ευρώ ως έναντι,
μέχρι να κλείσει η διαδικασία εκκα-
θάρισης. Με τη σχετική τροπολογία
του υπουργείου Εργασίας εισάγον-
ται δύο σημαντικές παρεμβάσεις για
να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα
των εκκρεμών επικουρικών συντά-
ξεων, μετά την ολοκλήρωση της εκ-
καθάρισης των κύριων συντάξεων. 

Ειδικότερα:

1 Η χορήγηση της προκαταβο-
λής έναντι εκκρεμούς επι-

κουρικής σύνταξης αφορά τους
ασφαλισμένους που έχουν υποβά-
λει αίτηση πριν από την 1η Ιουλίου
2022 και για τους οποίους έχει εκ-

δοθεί απόφαση κύριας σύνταξης
ίδιας κατηγορίας με την αιτούμενη
επικουρική. Ειδικά για τις επικου-
ρικές συντάξεις λόγω γήρατος, ο
αιτών θα πρέπει να έχει συμπληρώ-
σει κατ’ ελάχιστον 15 έτη επικουρι-
κής ασφάλισης ή 4.500 ημέρες επι-
κουρικής ασφάλισης. Η προκατα-
βολή χορηγείται έως τις 15 Μαρτίου
2023, χωρίς να απαιτείται οποιαδή-
ποτε ενέργεια από πλευράς του δι-
καιούχου και ισούται με 100 ευρώ
για κάθε μήνα καθυστέρησης της
έκδοσης της επικουρικής σύντα-
ξης, για επικουρικές συντάξεις γή-
ρατος. Για τις επικουρικές συντά-
ξεις αναπηρίας ή θανόντος συζύ-
γου, το ποσό ορίζεται σε 50 ευρώ
μηνιαίως. Έτσι, εάν κάποιος που
πληροί τις προϋποθέσεις περιμένει
έναν χρόνο να πάρει την επικουρική
σύνταξη λόγω γήρατος, τότε θα ει-
σπράξει έως τα μέσα Μαρτίου εφά-
παξ ποσό 1.200 ευρώ ή 100 ευρώ για
τους 12 μήνες αναμονής. Αντίστοι-
χα, ένας που περιμένει 3 χρόνια θα

εισπράξει 3.600 ευρώ κ.ο.κ. Σύμ-
φωνα με τον υπουργό Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη, οι ληξιπρόθε-
σμες επικουρικές συντάξεις για τις
οποίες έχει εκδοθεί ήδη απόφαση
κύριας σύνταξης είναι περίπου
80.000. Από αυτές περί τις 40.000
αναμένεται να έχουν εκδοθεί έως
το τέλος Φεβρουαρίου.

2 Επιταχύνεται η διαδικασία
έκδοσης επικουρικών συν-

τάξεων με fast track διαδικασίες
από τον τελευταίο πρώην φορέα
στον οποίο υπαγόταν ο συνταξιού-
χος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
συμπληρώσει 15 έτη επικουρικής
ασφάλισης ή 4.500 ημέρες και την
ηλικία των 67 ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ερ-
γασίας, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου 2023 θα ολοκληρωθεί
η διαδικασία απονομής 20.000
επικουρικών συντάξεων και έως
το τέλος Μαρτίου θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η εκκαθάριση των εκκρε-
μών υποθέσεων. 

ΜΜειώθηκαν ανεργία
και πληθωρισμός, 
αυξήθηκε ο δείκτης
οικονομικού κλίματος

Πληθωρισμό ακόμη και κάτω από το 7%
τον Ιανουάριο, υποχώρηση της ανεργίας
στο 11,6% τον Δεκέμβριο και Δείκτη Οικο-
νομικού Κλίματος στο υψηλότερο επίπεδο
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία συνθέτουν ένα θετικό κοκτέιλ για την
οικονομία.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών, ο Δείκτης Οικονο-
μικού Κλίματος τον Ιανουάριο ανήλθε στις
104,9 μονάδες έναντι 103,5 μονάδων τον
Δεκέμβριο, αποτελώντας υψηλό 10 μηνών,
«σβήνοντας» το… κόστος του πολέμου
στην Ουκρανία. Οι προσδοκίες για όλους
τους επιμέρους κλάδους και την κατανά-
λωση ενισχύθηκαν σημαντικά. Από την άλ-
λη πλευρά, ο δείκτης της ανεργίας στο τέ-
λος Δεκεμβρίου υποχώρησε στο 11,6%, ενώ
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο
πληθωρισμός υποχώρησε τον Ιανουάριο
στο 7,2%, παραπέμποντας σε διαμόρφωση
του εθνικού δείκτη κάτω από 7%. Την ίδια
στιγμή, ενθαρρυντικό σημάδι για περαιτέ-
ρω αποκλιμάκωση του δείκτη είναι η διατή-
ρηση της συντριπτικής πλειονότητας των
προϊόντων του «καλαθιού του νοικοκυρι-
ού» σε σταθερές τιμές, με βάσεις μείωσης. 

Έξι νέοι Big Brothers 
για τη φοροδιαφυγή

Τέσσερα ελεγκτικά κέντρα στην Αθήνα και
δύο στη Θεσσαλονίκη με δυναμικό 820 υπαλ-
λήλων θέτουν σε εφαρμογή το νέο υπερσύγ-
χρονο μοντέλο φορολογικών ελέγχων, με
δυνατότητες εντοπισμού μεγαλύτερου εύ-
ρους φοροδιαφυγής. 

Στα εγκαίνια του ελεγκτικού κέντρου Μο-
σχάτου βρέθηκαν ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισημαίνοντας την
ισχυροποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού,
έτσι ώστε να αυξηθεί η φορολογητέα ύλη και
να επιστρέψει στην κοινωνία με τη μορφή
παροχών. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών
κέντρων μπαίνουν η αξία περιουσίας άνω
του 1 εκατ. ευρώ, οι μεταβιβάσεις-δωρεές-
κληρονομιές του φορολογούμενου, οι δαπά-
νες, οι καταθέσεις, οι επενδύσεις και τα τεκ-
μήρια διαβίωσης. Οι ελεγχόμενοι και οι εκ-
πρόσωποί τους θα ειδοποιούνται μέσω της
εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου», με τη χρήση
των κωδικών taxisnet στην ψηφιακή πύλη
myAADE (myaade.gov.gr), καταχωρίζοντας
και τον αριθμό της εντολής ελέγχου, βάσει
της οποίας καλούνται.
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Αναδρομικά ως €8.400 
σε 40.000 δικαιούχους 

Θα καταβάλλονται 100 ευρώ για κάθε μήνα
καθυστέρησης έκδοσης της επικουρικής σύνταξης,
έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ε Σ  



Άνοιξε η πλατφόρμα έκδοσης και διαχείρι-
σης επιταγών (vouchers) για τους δικαιούχους
του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία για Μι-
κρομεσαίες Επιχειρήσεις», στο οποίο συμμε-
τέχει η Cοsmote. Το πρόγραμμα προσφέρει
επιδότηση 90% σε ψηφιακές υπηρεσίες και
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν σε ένα
κατάστημα Cosmote & Γερμανός ή να συμπλη-
ρώσουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα στο
cosmote.gr, ώστε εξειδικευμένος εκπρόσω-
πος της εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί τους
για να τους καθοδηγήσει, να τους συμβουλέψει και να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν την επιδότηση του
προγράμματος, επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασμό ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύ-
πτουν τις ανάγκες της δικής τους επιχείρησης.
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Τ
έσσερις μετοχές είναι οι
κορυφαίες επιλογές για τη
Eurobank Equities το
2023, η οποία εκτιμά σε

έκθεσή της ότι το ΧΑ θα συνεχίσει να
ακολουθεί πολύ καλή πορεία. Η
χρηματιστηριακή επιλέγει τις Alpha
Bank, Jumbo, Mytilineos και ΟΠΑΠ,
εκτιμώντας ότι έχουν περιθώριο
ανόδου από 20% έως και 35%, ενώ
δίνει τιμή-στόχο για την Alpha Bank
στο 1,63 ευρώ, για την Jumbo στα
19,50 ευρώ, για τη Mytilineos στα
30,50 ευρώ και για τον ΟΠΑΠ στα
16,30 ευρώ. Για το 2023 αναφέρει ότι
έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες
προοπτικές, με τον Γενικό Δείκτη να

έχει κέρδη 10% από την αρχή του
έτους, με τους επενδυτές να στηρί-
ζονται στην άποψη ότι το μακροοι-
κονομικό τοπίο στην Ευρώπη θα εί-

ναι καλύτερο από τις αρχικές, πολύ
αρνητικές εκτιμήσεις υπό το φως
της υποχώρησης των τιμών του φυ-
σικού αερίου.

Το ενδεχόμενο εξαγοράς
εταιρείας εξετάζει η Neurosoft

Στην κυβερνοασφάλεια, στις ανάγκες
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στα έργα
του Δημοσίου εστιάζει η Neurosoft, η
οποία, μεταξύ άλλων, εξετάζει την εξαγο-
ρά εταιρείας του ευρύτερου κλάδου της
τεχνολογίας. Μετά την απόφαση για την
απόσχιση και πώληση του κλάδου Fintech
& Analytics, η εταιρεία (έχει ως κύριο μέ-
τοχο τον ΟΠΑΠ) επικεντρώνεται κυρίως
στους τομείς ICT Infrastructure, Cyber
Security και Field Services, σημειώνον-
τας κύκλο εργασιών 20 εκατ. ευρώ το
2022 έναντι 14 εκατ. ευρώ το 2021.

Intrakat: Συζητήσεις 
για εξαγορά της ΤΕΚΑΛ

Σε συζητήσεις για την εξαγορά της
κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΚΑΛ, η
οποία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο ΣΤ’
Τάξης, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα
η διοίκηση της Intrakat. Οι δύο πλευρές
φέρεται να συζητούν τις επιμέρους λε-
πτομέρειες της συμφωνίας, χωρίς μέ-
χρι στιγμής να είναι σαφές το πόσο προ-
χωρημένες είναι οι σχετικές συζητή-
σεις ή αν θα υπάρξει και συμφωνία.

REDS: Ομολογιακό δάνειο 
€71,4 εκατ. από θυγατρική

Η Γυαλού Εμπορική και Τουριστική ΑΕ,
η οποία ανήκει κατά 100% στην εταιρεία
REDS και είναι ο φορέας ανάπτυξης του
Smart Park, προχώρησε στη σύναψη
κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού
δανείου με την Εθνική Τράπεζα συνολι-
κού ποσού 71,4 εκατ. ευρώ, αφενός για τη
χρηματοδότηση των έργων του Ομίλου,
αφετέρου για την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων δανείων. Το εν λόγω δάνειο
είναι δωδεκαετές και έρχεται να υποκα-
ταστήσει δύο συμβάσεις ανταλλαγής επι-
τοκίου που είχαν συνομολογηθεί με την
Εθνική Τράπεζα το 2013 και το 2020.

Οι διεθνείς προκλήσεις και ανατιμήσεις
σε όλες τις κατηγορίες, οι σημαντικές επεν-
δύσεις, η αύξηση των πωλήσεων και των
εξαγωγών αλλά και τα νέα προϊόντα στην κα-
τηγορία παγωτού της Κρι Κρι για το 2023
βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του
ετήσιου Συνέδριου Παγωτού της ελληνικής
γαλακτοβιομηχανίας. Στο φετινό συνέδριο,
το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
διά ζώσης ύστερα από δύο χρόνια περιορι-
σμών λόγω της πανδημίας, συμμετείχαν,
όπως κάθε χρόνο, συνεργάτες και αντιπρό-
σωποι της Kρι Κρι από όλη την Ελλάδα και το

εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Kρι Κρι ση-
μείωσε σημαντική ανάπτυξη, ενώ ήταν η δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα παγωτού σε όγκο στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

XA: Ποιες είναι οι βασικές επιλογές
της Eurobank Equities για το 2023

Κρι Κρι: Δεύτερη σε πωλήσεις παγωτού το 2022

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Cosmote: Ψηφιακές υπηρεσίες για ΜμΕ με επιδότηση 90%
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Στην τελική ευθεία 
η αναμόρφωση του Hilton

Φιλκεράμ-Johnson: Στο σφυρί 
το ακίνητο της βιομηχανίας

Στο σφυρί βγαίνει το ακίνητο της πάλαι ποτέ
κραταιάς βιομηχανίας Φίλκεραμ-Johnson. Aν
και στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες προ-
σπάθειες για την αναζήτηση ενδιαφερόμενου
αγοραστή χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, αυτήν τη
φορά βγαίνει με την τιμή πρώτης προσφοράς
να έχει οριστεί στο ποσό των 9.237.500 ευρώ.
Ο νέος πλειστηριασμός αφορά το γήπεδο των
εγκαταστάσεων της βιομηχανίας κατασκευής
κεραμικών πλακιδίων, συνολικού εμβαδού
138.844,72 τμ, που προήλθε από τη σταδιακή
συνένωση 14 όμορων κληροτεμαχίων, στο
Πατριαρχικό Πυλαίας, στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης (5ο χλμ. της Εθνικής οδού
«Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου»), καθώς και
το βιομηχανικό συγκρότημα. Οι κτιριακές εγ-
καταστάσεις της βιομηχανίας, επιφάνειας 45
στρεμμάτων, κατασκευάστηκαν διαδοχικά, με
είκοσι πέντε οικοδομικές άδειες που εκδόθη-
καν κατά το χρονικό διάστημα από το 1961 μέ-
χρι το 2002, στις αντίστοιχες επιφάνειες του
γηπέδου που προέκυπταν από τις παράλληλες
και διαδοχικές αγορές της έκτασης.

ΔΕΗ: Ο Αλέξης Παΐζης
αναπληρωτής CEO 
Λειτουργιών Παραγωγής

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ
ανακοίνωσε την ανάθεση καθηκόντων ανα-
πληρωτή διευθύνοντος συμβούλου Λει-
τουργιών Παραγωγής στον Αλέξιο Παΐζη
από την 1η/2/2023. Ο κ. Παΐζης είναι μηχα-
νολόγος μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ από το
2001, με προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και
διδακτορικές σπουδές στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει αναλάβει θέ-
σεις ευθύνης που αφορούν στη μελέτη -
κατασκευή, τη λειτουργία - συντήρηση και
τη διοίκηση τεχνικών έργων.

Συνεργασία Eunice -
McDermott για ηλεκτρική
διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου

Στην Aria Hotels το ξενοδοχείο 
Villa Selena στη Σύρο

Τα Aria Hotels, η οικογενειακή αλυσίδα boutique
ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, ενισχύουν
το χαρτοφυλάκιό τους με τo boutique ξενοδοχείο Vil-
la Selena στο νησί της Σύρου. Οι επισκέπτες της
πρωτεύουσας των Κυκλάδων θα έχουν τη δυνατότητα
να απολαύσουν τη θέα προς τα καταγάλανα νερά του
Αιγαίου, διαμένοντας στο Villa Selena, ένα προσεκτι-
κά ανακαινισμένο διατηρητέο αρχοντικό κτίριο, σε
μια από τις πλέον γνωστές και προβεβλημένες πε-
ριοχές του νησιού, τα Βαπόρια. Το Villa Selena απο-
τελείται από πέντε ευρύχωρα δωμάτια και μια σουίτα
με θέα προς το Αιγαίο και την παραλία Βαπόρια. Η
σουίτα διαθέτει τζακούζι με θέα στην πόλη της Σύ-
ρου, καθώς και αποκλειστική πρόσβαση στην εσωτε-
ρική αυλή του ξενοδοχείου.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανακαίνιση του
Hilton, με τον νέο καινοτόμο προορισμό μεικτής
χρήσης να εκτιμάται ότι θα ανοίξει τις πύλες του
στους νέους επισκέπτες στα τέλη 2024 με αρχές
του 2025. Οι εργασίες ανακαίνισης του εμβληματι-
κού ξενοδοχείου της Βασιλίσσης Σοφίας προχω-
ρούν με εντατικό ρυθμό και πριν ακόμη ολοκλη-
ρωθούν, το ενδιαφέρον καταγράφεται έντονο, με
το σύνολο των αυτόνομων κατοικιών που θα δημι-
ουργηθούν εντός του να έχει ήδη πουληθεί. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τα όσα ανέφερε ο Αχιλλέας Κων-
σταντακόπουλος, στο περιθώριο της εκδήλωσης
για τον εορτασμό των 10 χρόνων της Marketing
Greece, το νέο συγκρότημα θα αποτελέσει σημείο
αναφοράς τόσο για τους επισκέπτες όσο και για
τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intrakat: Σήμερα ξεκινά 
η διαπραγμάτευση 
των νέων μετοχών

Σήμερα θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων
Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τον Ν.
4514/2018), όπως ανακοίνωσε η Intrakat. Οι Νέες
Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Με-
τοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερί-
δες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των δι-
καιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά
την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής
τους, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ει-
σηγμένη.

Η
McDermott International από το Χιού-
στον (ΗΠΑ) και ο Όμιλος Eunice Energy
Group από την Αθήνα ανακοίνωσαν από
κοινού την υπογραφή ενός μνημονίου

συνεννόησης (MoU) για συνεργασία στην ηλεκτρι-
κή διασύνδεση (2 GW) μεταξύ Ελλάδας και Αιγύ-
πτου, γνωστή ως έργο Greece - Africa Power Inter-
connector (GAP). Ο Όμιλος Eunice Energy Group
ηγείται της διεθνικής κοινοπραξίας Ελλάδας και
Αιγύπτου για το έργο GAP, σκοπός του οποίου είναι
να συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια και στα-
θερότητα της περιοχής, επιτρέποντας καθαρή με-
ταφορά ενέργειας ανάμεσα στις δύο ηπείρους. Ως
μέλος της κοινοπραξίας η McDermott, με ηγετική
θέση στον σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και
εγκατάσταση (EPCI) στον υποθαλάσσιο χώρο και σε
βαθιά ύδατα θα προσφέρει καθοδήγηση στον σχε-
διασμό και στην κατασκευή του έργου.
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Κ
αι εκεί που ο Ερντογάν απειλεί
ότι θα μας έρθει νύχτα, έγιναν
δύο μπασκετικά γεγονότα...
troll στον Τούρκο πρόεδρο. Ο

Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πήγαν στην Πόλη
νύχτα και χωρίς να τους καταλάβει κανέ-
νας συνέτριψαν την «αγαπημένη» του Ερν-
τογάν Φενερμπαχτσέ με 93-73 οι «ερυθρό-

λευκοι» για τη EuroLeague
και 81-71 τη Γαλατασαράι οι
«κιτρινόμαυροι» για το Ba-
sketball Champions Lea-
gue. Και οι Τούρκοι, όπως
είναι γνωστό, έχουν επενδύ-
σει πολλά στο μπάσκετ - η
αεροπορική τους εταιρεία
είναι ο βασικός χορηγός. Και

στα δύο γήπεδα τα ουρλιαχτά της κερκίδας
αντιμετωπίστηκαν όπως έπρεπε. Με ψυ-
χραιμία, πίστη και μαεστρία των δύο Ελλή-
νων κόουτς Γιώργου Μπαρτζώκα και Ηλία
Καντζούρη.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε εκεί χω-
ρίς τους τραυματίες Σλούκα και Πίτερς,
φόρτωσε από... αέρος με τρίποντα τους
Τούρκους με τον αρχηγό Κώστα Παπανι-
κολάου να σκοράρει 21 πόντους και τον

Κάναν 20. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε επι-
κεφαλής της βαθμολογίας. Οι «ερυθρό-
λευκοι» πόντοι: Γουόκαπ 12 (3/4 δίποντα,
2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Κά-
ναν 20 (6/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ),
Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 11 (2/3 τρίπον-
τα), Φαλ (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ),
Βεζένκοβ 12 (4/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα,
1/2 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπα-
νικολάου 21 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα,
10/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπο-
λομπόι 4 (4 ριμπάουντ), Μπλακ.

Είχε προηγηθεί η αναμέτρηση της Γαλα-
τασαράι με την ΑΕΚ. Η Πόλη, ως γνωστόν,
έχει μια «βασίλισσα» και το επιβεβαίωσε η
Ένωση. Ανίκητος ο Ακίλ Μίτσελ κοντά στο
καλάθι, μεγάλη εμφάνιση από Δημήτρη
Φλιώνη και Γιάνις Στρέλνιεκς. Ο Φλιώνης
μάλιστα για μία ασίστ έχασε το triple dou-
ble. Η ΑΕΚ απέκτησε προβάδισμα πρόκρι-
σης στο Final 8 της διοργάνωσης.

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φλιώνης 11 (1 τρίπον-
το, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2
λάθη), Γιάνκοβιτς 7 (1), ΜακΓκριφ 4, Μίτσελ

19 (8/12 δίποντα, 3/4 βολές, 13 ριμπάουντ),
Γουίλιαμς 8 (2/11 σουτ, 2/2 βολές), Φρέι-
ζιερ 3 (1), Γόντικας, Μάιλς 3 (1/8 σουτ), Πα-
παδάκης 6 (2), Πετρόπουλος, Στρέλνιεκς 18
(2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Ξαν-
θόπουλος 2.

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

Νυχτερινό... troll στον Ερντογάν

Φενερμπαχτσέ -
Ολυμπιακός 73-93,
Γαλατασαράι - ΑΕΚ 71-81



Ε
πιστολές στην αγγλική και
τη γερμανική ομοσπονδία
ποδοσφαίρου έστειλε η

ΕΠΟ ζητώντας να πληροφορηθεί αν
υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο για να
διεξαχθεί εκεί ο τελικός του Κυ-
πέλλου Ελλάδας τον προσεχή Μάιο.
Ο λόγος, προφανής. Το οικονομικό
όφελος αφενός, η αποφυγή ρίσκου
για πρόκληση επεισοδίων αφετέ-
ρου, αν ο τελικός γίνει επί ελληνι-
κού εδάφους. 

Στην Αγγλία ζουν μόνιμα πολλοί
Έλληνες, που έγιναν ακόμη περισ-
σότεροι την εποχή των μνημονίων,
αλλά και πολλοί φοιτητές. Στη Γερ-
μανία ανθεί χρόνια τώρα το ελληνι-
κό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν
ανταποκριθούν οι δύο ομοσπον-
δίες, το plan B προβλέπει Κύπρο.

Και αυτό είναι υπό αίρεση, ωστόσο.
Το τρίτο πλάνο θα είναι το Πανθεσ-
σαλικό του Βόλου. Στους ημιτελι-
κούς του Κυπέλλου θα παίξουν

ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Λαμία - ΠΑ-
ΟΚ, με τα πρώτα ματς στις 9 Φε-
βρουαρίου και τους επαναληπτι-
κούς στις 28 του ίδιου μήνα. 

Τελικός Κυπέλλου στην αλλοδαπή; Ίσως Μπουτούτσι πήρε 
ο Ολυμπιακός

Την τελευταία μέρα των μεταγραφών ο Ολυμ-
πιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου
εξτρέμ Ζούμερ Μπουτούτσι από την τουρκική
Κονιασπόρ. Στην τουρκική ομάδα ανήκε από τον
Ιανουάριο του 2021, έχοντας αγωνιστεί συνολικά
σε 83 παιχνίδια με 11 γκολ και 15 ασίστ. Έπαιξε
στις μικρές εθνικές ομάδες της Νορβηγίας και
φόρεσε 16 φορές τη φανέλα της εθνικής Κοσό-
βου, έχοντας σκοράρει μία φορά.

Τραυματίας έπαιζε
ο Τζόκοβιτς

Με διάταση τριών εκατοστών στον δικέφαλο
έπαιζε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open,
το οποίο και κατέκτησε νικώντας 3-0 στον τελικό
τον Στέφανο Τσιτσιπά. Αυτό αποκάλυψε ο εκτε-
λεστικός διευθυντής του Australian Open Κρεγκ
Τάιλι και παράλληλα τον αποθέωσε για τη νοο-
τροπία του: «Είναι τόσο συγκεντρωμένος στο τι
τρώει, τι πίνει, πότε το κάνει, πώς το κάνει». 

«Τι ομάδα είσαι;» 
στην επέτειο του Άλκη

Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Σύμφωνα
με όσα κατήγγειλε 50χρονος στην Αστυνομία του
Βόλου αλλά και στον τοπικό Τύπο, δέχτηκε φρα-
στική επίθεση από ομάδα τεσσάρων ανηλίκων, οι
οποίοι μάλιστα απείλησαν να τον χτυπήσουν αν
δεν τους έλεγε τι ομάδα είναι! Δεν απάντησε και
στο τέλος του είπαν «μπάρμπα, ΠΑΟΚ θα λες». Το
περιστατικό έγινε χθες που συμπληρώθηκε ένας
χρόνος από τη δολοφονία του Άλκη από οργανω-
μένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το αυτογκόλ της χρονιάς 
ο Μαυροπάνος

Το αυτογκόλ της χρονιάς σημείωσε ο Ντίνος
Μαυροπάνος της Στουτγκάρδης στο ματς με την
Πάντερμπορν. Γύρισε χωρίς να βλέπει την μπάλα
προς το τέρμα από τη γραμμή της σέντρας και
κοντά στην πλάγια γραμμή, αλλά ο τερματοφύλα-
κας ήταν εκτός θέσης. Ο Μαυροπάνος την τελευ-
ταία στιγμή δεν πήγε στην Ίντερ που τον ήθελε. Η
Στουτγκάρδη ζητούσε 20 εκατ. ευρώ.

Super League 2: Πάει για απεργία
Η Super League 2 πιθανότατα θα κατεβάσει τους διακόπτες στη ση-
μερινή συνεδρίαση του ΔΣ, γιατί τους φαίνονται λίγα τα 70.000 ευ-
ρώ που τους πρότεινε ο Λ. Αυγενάκης από τη φορολόγηση των κερ-
δών των παικτών του Στοιχήματος. Για την εν λόγω κατηγορία έχουν
φτάσει στην ΕΠΟ δεκάδες φάκελοι με «ύποπτα προς χειραγώγη-
ση» παιχνίδια, όπως αποφάνθηκε η εταιρεία ανίχνευσης παράνο-
μου στοιχηματισμού Sports Radar.

Αυτήν τη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε μεγάλα κέφια και πέτυχε μόλις... 34 πόντους στο
νικηφόρο 124-115 επί των Χόρνετς στο Μιλγουόκι. Στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στους Πέλικανς
είχε σημειώσει 50 πόντους. Τα συνολικά στατιστικά του: 34 πόντοι, 13/21 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6
βολές, 18 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 φάουλ, 7 κερδισμένα φάουλ, 4 λάθη.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Γιάννης 
έβαλε μόνο...
34 πόντους



Μ
αθητής λυκείου με πολυδιάστατο
ταλέντο ο Βίκτωρ Βερνίκος (Vic-
tor Vernikos) πήρε το χρίσμα για
τη φετινή Eurovision! Το νικητή-

ριο τραγούδι «What they say», σε σύνθεση του
νεαρού καλλιτέχνη, κατέκτησε με άνεση την
κριτική επιτροπή της ΕΡΤ και το κοινό εξασφα-
λίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο ευρωπαϊκό
μουσικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον Μάιο
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σπουδαστής φωνητικής της υψίφωνου Νίνας
Λοτσάρη και ανιψιός της εφοπλίστριας Μαρίνας
Βερνίκου, ο πολυτάλαντος 16χρονος ερμηνευ-
τής, ο οποίος διαθέτει χροιά όπως του διάσημου
Βρετανού σταρ Λιούις Καπάλντι, είναι ο μικρό-
τερος σε ηλικία τραγουδιστής που θα εκπροσω-
πήσει τη χώρα μας. 

Οι δύο επιτροπές κατέληξαν στον Βίκτωρα
Βερνίκο αποκλείοντας τις υποψηφιότητες έμ-
πειρων ερμηνευτών, κάνοντας «στροφή» προς
τις νεότερες ηλικίες με φρέσκα ακούσματα,
ακολουθώντας τον μουσικό παλμό της εποχής.

Στην τελική τριάδα βρέθηκαν το τραγούδι

«Liar» με τη Μελίσσα Μαντζούκη και το «Shout
out», το ντουέτο της Αντωνίας Καούρη με τη
Μαρία Μαραγκού, ενώ ανάμεσα στους υποψή-
φιους ήταν οι δημοφιλείς Monika και Leon of
Athens.

Τα διθυραμβικά σχόλια των followers
Το κομμάτι «What they say», όπως αποκάλυ-

ψε ο νικητής, είναι μια συναισθηματική αλλά
και παράλληλα φεστιβαλική μπαλάντα που γρά-
φτηκε τον Απρίλιο του 2021, όταν ο ίδιος βρέθη-
κε σε μια αγχώδη κατάσταση.

Ο λογαριασμός του στο Instagram μετράει
μόλις 5.000 followers και άλλους τόσους vie-

wers στο YouTube, όπου ανεβάζει τα τραγούδια
αλλά και live εμφανίσεις του από μικρές διοργα-
νώσεις. Ωστόσο, τα σχόλια είναι διθυραμβικά.
«Το έχεις, μη σταματήσεις ποτέ», «Η φωνή σου
είναι μοναδική», «Μπράβο στους γονείς σου
που σε μεγάλωσαν με αξίες! Υπέροχη φωνή και
είσαι ακόμη τόσο μικρός. Το μέλλον σου είναι
τόσο φωτεινό», «Ωραία τραγούδια, τέλεια προ-
φορά. Εσύ να πας στη Eurovision, please», «Θυ-
μίζεις Λιούις Καπάλντι φωνητικά. Αν η μπαλάν-
τα σου είναι κάτι παρόμοιο, μακάρι να σε διαλέ-
ξουν για τη Eurovision», έγραψαν οι χρήστες.

Το παιδί-θαύμα ασχολήθηκε με τη μουσική
σε ηλικία τεσσάρων ετών παρακολουθώντας
μαθήματα πιάνου. Στα οκτώ του ξεκίνησε μαθή-
ματα φωνητικής και κιθάρας και τρία χρόνια με-
τά έγραψε τα πρώτα του τραγούδια.  Δύο χρόνια
νωρίτερα, το 2021, ο Βίκτωρ κυκλοφόρησε το
πρώτο του τραγούδι σε σύνθεση και στίχους δι-
κούς του, αναλαμβάνοντας και τα έξοδα παρα-
γωγής. Λίγα 24ωρα πριν από την ανάδειξή του
ως νικητή, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας
με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Επιλογή-έκπληξη για την Ελλάδα

O 16χρονος μαθητής λυκείου
Βίκτωρ Βερνίκος 

θα μας εκπροσωπήσει 
στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό τραγουδιού



Η θρυλική 90χρονη τραγουδίστρια Γιώτα Γιάννα
είναι η νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα. Η ερμη-
νεύτρια, η οποία αναδείχτηκε παγκοσμίως η
πέμπτη καλύτερη μουσικός στη φυσαρμόνικα,
είναι έτοιμη να μπει στο στούντιο και να ηχογρα-
φήσει ένα special κομμάτι που έγραψε ειδικά
για εκείνη ο εκκεντρικός μουσικοσυνθέτης των
μεγάλων επιτυχιών. Αποκλειστικές μας πληρο-
φορίες αναφέρουν πως το «κονέ» των δύο καλ-
λιτεχνών έκανε η Άννα Βίσση, όταν είδε τη δική
μας «Τζάνις Τζόπλιν» να τραγουδά σε κέντρο
διασκέδασης στην Πλάκα.

Θα τραγουδήσει Καρβέλα

Και νοσοκόμα!

Στρώθηκε στο διάβασμα και τα κατάφερε. Η
τραγουδοποιός Ηρώ (Λεχουρίτη) έχει κάθε
λόγο να είναι υπερήφανη για τον εαυτό της.
Τον τελευταίο καιρό αφοσιώθηκε στις σπου-
δές της και πήρε το πολυπόθητο πτυχίο της
στη Νοσηλευτική ποζάροντας χαρούμενη στο
Instagram: «Σήμερα χαϊδεύω λίγο τον εαυτό
μου μετά από πολύ “ξύλο” που του έριξα για
πολύ καιρό. Με αγαπάω λίγο παραπάνω σήμε-
ρα. Και μαζί αγαπάω και εσάς που είστε πα-
ρόντες με τον τρόπο σας».

Το χρυσό φλουρί στη βασιλό-
πιτα του θεάτρου Σοφούλη πέ-
τυχε ο ηθοποιός Γιώργος Κο-
ψιδάς. Ο πρωταγωνιστής της
παράστασης «Κίνηση Ματ»
πήρε το σωστό κομμάτι και
αναδείχτηκε με την πρώτη
μπουκιά ο μεγάλος τυχερός
της χρονιάς. «Είχα πολλά χρό-
νια να κερδίσω το φλουρί στη
βασιλόπιτα! Όλοι οι οιωνοί
δείχνουν ότι το 2023 θα είναι
μια υπέροχη και δημιουργική
χρονιά!», ανακοίνωσε περιχα-
ρής στο Instagram.

Ο τυχερός 
της χρονιάς

Η Κατερίνα Πεφτσίτη και ο Ισραηλινός
σύντροφός της έκαναν το επόμενο βήμα
στη σχέση τους. Το πρωί της Τρίτης η
πρώην παίκτρια του «GNTM» και ο αγαπη-
μένος της Μπέρι από το Τελ Αβίβ, παρότι
είναι μαζί μόλις λίγους μήνες, επισκέ-
φτηκαν συμβολαιογραφικό γραφείο στο
κέντρο της Αθήνας και υπέγραψαν σύμ-
φωνο συμβίωσης, με το plus size μοντέλο
να λάμπει από ευτυχία.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Να ’τανε το ’22

Σύμφωνο συμβίωσης
αντί για γάμο

Μ
ετά το αποθεωτικό sold out στο Ηρώδειο, ο Σταμάτης
Σπανουδάκης επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής για
μια ακόμη θεαματική συναυλία. Ο σημαντικός Έλλη-
νας συνθέτης ανακοίνωσε το νέο του live στο Facebo-

ok: «Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσω καινούργια και
παλιότερα κομμάτια μου με τίτλο “Για τη Σμύρνη”. 22 η Σμύρνη, 22
η περσινή χρονιά και 22 χρόνια από την κυκλοφορία του ομώνυμου
δίσκου μου. Αριθμοί που ίσως και να μη σημαίνουν τίποτε. Ίσως και
να σημαίνουν πολλά. Νοήματα και έννοιες που μια ζωή, όπως συμ-
βαίνει και με τη μουσική, ανιχνεύουμε χωρίς ποτέ να τα αγγίζουμε
πραγματικά. Υπόσχομαι να είμαι παρών, αναμένοντας τη μαγεία
που συντελείται όταν ήχος και ακροατής, με ένα δάκρυ, ενώνον-
ται». Τη συναυλία συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και η
«Παναθηναϊκη» - Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό.
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Για τον Αλ Πατσίνο
Η διάσημη Ελληνίδα σταρ του Χόλιγουντ Δέσποινα Μοίρου περ-
νά για πρώτη φορά (και) πίσω από τις κάμερες. Η πολυβραβευ-
μένη πρωταγωνίστρια θα επιμεληθεί το σενάριο και την παρα-
γωγή μιας πανάκριβης κινηματογραφικής ταινίας με θέμα τη
ζωή του Αλ Πατσίνο και τίτλο «God bless you Al Pacino». Το
φιλμ, όπως ανέφερε, θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του καλού
της φίλου Κωνσταντίνου Τζούμα.



Η
ψωρίαση και το στρες είναι άμεσα
συνδεδεμένες έννοιες. Αν και η ψω-
ρίαση είναι μια γενετική πάθηση, πε-
ριβαλλοντικοί παράγοντες, όπως

τραυματικά γεγονότα της ζωής, μπορούν να επι-
δεινώσουν τα συμπτώματα, σύμφωνα με την Αμε-
ρικανική Ακαδημία Δερματολογίας. Για αυτό απο-
τελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της κλινι-
κής εικόνας του ασθενούς η διαχείριση του στρες,
τοποθετώντας το ως έναν επιπλέον στρατηγικό
σχεδιασμό θεραπείας της ψωρίασης.

Οι γιατροί και οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη
κατανοήσει πλήρως τα αίτια που πυροδοτούν την
ψωρίαση, αλλά η ασθένεια πιστεύεται ότι εμφανί-
ζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποι-
είται στο σώμα προκαλώντας την ανώμαλη και τα-
χεία ανάπτυξη των κυττάρων του δέρματος. Επει-
δή το άγχος έχει άμεσο αντίκτυπο στο ανοσοποι-
ητικό σύστημα, οι γιατροί υποστηρίζουν εδώ και
καιρό ότι μπορεί να επηρεάσει την ψωρίαση, ενώ
πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει αυτήν τη θεωρία.

«Η ψωρίαση εξαρτάται πολύ από το άγχος. Ξε-
σπά πολύ εύκολα όταν οι ασθενείς είναι υπό πίε-
ση και τείνει να βελτιώνεται όταν είναι χαλαροί»,
αναφέρει ο Κώστας Λούμος, πρόεδρος του Σω-
ματείου ΚΑΛΥΨΩ. Πολλοί άνθρωποι με ψωρίαση
θυμούνται ακόμη και την πρώτη έξαρση που συ-
νέβη σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Μια
ερευνητική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε τον
Οκτώβριο του 2018 στο International Journal of
Dermatology διαπίστωσε ότι ένας μεγάλος αριθ-
μός ασθενών -από 31% έως 88%- ανέφερε ότι η

ψωρίαση ξεκίνησε μέσα σε έναν χρόνο έπειτα
από ένα πολύ στρεσογόνο γεγονός. Οι συντάκτες
της μελέτης λένε ότι οι ισχυρισμοί των ασθενών
υποδηλώνουν ξεκάθαρα ότι το άγχος μπορεί να
πυροδοτήσει την αυτοάνοση νόσο σε όσους έχουν
προδιάθεση σε αυτό.

Η ίδια η ψωρίαση μπορεί να προκαλέσει άγχος

και αυτό μπορεί να κάνει τη διαχείριση της πάθη-
σης πιο δύσκολη. Η ψωρίαση είναι μια στιγματι-
στική ασθένεια για πολλούς ανθρώπους επειδή
είναι τόσο ορατή. Για παράδειγμα, μπορεί να αγ-
χώνεστε για την έκθεση των πλακών ψωρίασης
και να επιλέξετε να φοράτε μακριά μανίκια μια
ζεστή μέρα. Το να ανησυχείτε για σημάδια ασθέ-
νειας αυξάνει το άγχος, το οποίο μπορεί να προ-
καλέσει ακόμη μεγαλύτερη έξαρση της ψωρία-
σης - έναν φαύλο κύκλο.

«Οι τεχνικές διαχείρισης του στρες μπορούν να
σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε την ψωρίαση
και υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές μέθοδοι
που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Για παράδειγ-
μα, δοκιμάστε την άσκηση: είναι ένα εξαιρετικό
ανακουφιστικό από το άγχος με αναρίθμητα άλλα
οφέλη για την υγεία, όπως η απώλεια βάρους, η
οποία είναι επίσης γνωστό ότι ανακουφίζει από τα
συμπτώματα της ψωρίασης. Η άσκηση μπορεί να
καταπολεμήσει το άγχος επειδή απελευθερώνει
νευροδιαβιβαστές που ανατροφοδοτούν την αί-
σθηση ευφορίας ή αλλιώς το αίσθημα της χαράς
και ονομάζονται ενδορφίνες», αναφέρει ο life
coach Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Γιατροί και ερευνητές δεν έχουν
ακόμη κατανοήσει πλήρως 
τα αίτια που την πυροδοτούν

Εντοπισμός 
των πηγών άγχους
Ο εντοπισμός των βασικών πηγών που
προκαλούν άγχος μπορεί να τους βοηθή-
σει να διατηρήσουν τα επίπεδα υπό έλεγ-
χο. «Το life coaching θα μπορούσε να
αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της
θεραπείας τους, όπως επίσης και να βοη-
θήσει σημαντικά τους ασθενείς να δια-
χειριστούν αποτελεσματικότερα τα επί-
πεδα άγχους, θωρακίζοντάς τους συναι-
σθηματικά όταν άλλες προσεγγίσεις δεν
είναι αρκετές. Οι ασθενείς με ψωρίαση
θα πρέπει να αναπτύσσουν τέτοιους υγι-
είς μηχανισμούς αντιμετώπισης, διαχεί-
ρισης και αποβολής των παραγόντων που
τους επιφορτίζουν είτε συναισθηματικά
είτε ψυχολογικά. Τα σημάδια της ψωρία-
σης αποτυπώνονται όχι μόνο εξωτερικά
αλλά και βαθύτερα εσωτερικά», καταλή-
γει ο κ. Παπαδόπουλος.

Στρες και ψωρίαση πάνε μαζί

Κώστας Λούμος, πρόεδρος 
του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ

Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 
life coach



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)
Εσάς τους Κριούς ένα οικογενειακό θέμα
θα σας απασχολήσει σήμερα, ενώ θα πρέ-
πει να βρείτε τον τρόπο να φροντίσετε ένα
οικονομικό σας ζήτημα. Επίσης, εσείς των
πρώτων ημερών θα μπορέσετε να ξεκαθα-
ρίσετε με τον καλύτερο τρόπο ένα προσω-
πικό σας ζήτημα που για κάποιον λόγο δεν
θέλετε να το γνωστοποιήσετε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη στον τομέα που αφορά το περιβάλ-
λον σας και τον τρόπο που επικοινωνείτε με
τους άλλους θα δημιουργήσει καλές συνθή-
κες ώστε να μιλήσετε με πρόσωπα που βρί-
σκονται στο συγγενικό σας περιβάλλον. Βέ-
βαια, βρίσκεστε υπό την επιρροή της Πανσε-
λήνου που θα πραγματοποιηθεί στις 5/2,
που ενισχύει τις έντονες αντιδράσεις σε ό,τι
συμβαίνει αυτήν τη χρονική στιγμή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών θα υπάρξουν
καλές εργασιακές συνθήκες, ενώ για εσάς
του τρίτου δεκαημέρου κάποιο θέμα σας θα
σταθεροποιηθεί. Οι γεννημένοι 5, 6 και 7
Ιουνίου θα έχουν ξαφνικές αλλαγές τις επό-
μενες μέρες σε εργασία και υγεία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη βρίσκεται από χθες στο δικό σας
ζώδιο, όπου και ανανεώνει κάποιες συναι-
σθηματικές σας ανάγκες. Ίσως αποφασίσε-
τε ένα ταξίδι ή μια δραστηριότητα που θα
έχει πνευματική προέκταση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι
θεωρείται μια δύσκολη θέση για εσάς, ιδίως
όταν θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες μια
αρκετά απαιτητική Πανσέληνος στο δικό σας
ζώδιο. Φροντίστε να ακούσετε περισσότερο
το ένστικτό σας και όχι εκείνο που θα θέλατε
να συμβαίνει. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Τα φιλικά πρόσωπα αλλά και οι σχέσεις σας
γενικότερα θα σας προσφέρουν μια καλύτε-
ρη προοπτική. Eσείς κυρίως που έχετε γεν-
νηθεί 31/8 και 1/9 κάτι καλό να περιμένετε
από τους άλλους, ενώ μπορεί να κερδίσετε
μια οικονομική ενίσχυση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς του πρώτου δεκαη-
μέρου θα υπάρξουν ευκαιρίες σήμερα να
έρθετε σε επαφή με πρόσωπα που θα σας
εξυπηρετήσουν ή θα θελήσουν μαζί σας να
συνεργαστούν. Καλή μέρα επίσης για τα
επαγγελματικά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε σε μια αρκετά περίεργη περίοδο, κατά
την οποία εσείς που έχετε γεννηθεί το πρώτο
δεκαήμερο θα έχετε πολύ καλές συναισθη-
ματικές στιγμές. Εσείς που έχετε γεννηθεί 7,
8 και 9 Νοεμβρίου θα πρέπει όλες αυτές τις
μέρες να είστε πολύ προσεκτικοί, ενώ για
εσάς που έχετε γενέθλια 17, 18 και 19 Νοεμ-
βρίου η πίεση κάποιων γεγονότων θα σας
καθηλώσει σωματικά και συναισθηματικά. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλή μέρα για να βάλετε σειρά σε οικονο-
μικές υποθέσεις, ενώ θα τακτοποιηθεί ένα
προσωπικό θέμα, αν ανήκετε το πρώτο δε-
καήμερο. Βέβαια, ο Άρης απέναντί σας δη-
μιουργεί εντάσεις με τους άλλους και για
αυτό τον λόγο καλό είναι να διαχειριστείτε
τις καταστάσεις με ηρεμία και να μην αφή-
σετε κάποιους να σας χαλάσουν την καλή
σας διάθεση. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη ενεργοποιεί από χθες την προσω-
πική σας ζωή και με κάποιους τρόπους θέ-
λει να σας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυ-
τήν τη στιγμή στις σχέσεις σας. Γευτείτε κά-
ποια πράγματα που θα σας δοθούν, αλλά μην
αποφασίσετε ακόμη κάτι που αργότερα
μπορεί να το μετανιώσετε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Επαγγελματικά και οικονομικά θέματα σή-
μερα θα σας δώσουν το προβάδισμα, αλλά
μην έχετε χαλαρή στάση σε οτιδήποτε
συμβαίνει τώρα, γιατί η Πανσέληνος στις
5/2 θα σας δημιουργήσει ανατροπές. Για
εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια, η χρονιά
σας έως την 1η Φεβρουαρίου 2024 θα έχει
έντονο το στοιχείο της εργασιακής προ-
σπάθειας, αλλά με καλές οικονομικές
απολαβές. Ίσως υπάρξει μια νέα γνωριμία
το καλοκαίρι του 2023.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ευχάριστη μέρα για εσάς, ενώ οι προσωπι-
κές σας επιλογές θα σας δώσουν χαρά. Ένα
οικονομικό θέμα θα κλείσει με τον καλύτερο
τρόπο, ενώ εσείς του πρώτου δεκαημέρου
θα έχετε καλή ροή σε κάθε θέμα που σας
απασχολεί. 
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Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο
του Καρκίνου, όπου έχει ένα γλυκό
πέρασμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι η
επερχόμενη Πανσέληνος στις 5

Φεβρουαρίου έχει αρχίσει να επηρεάζει κυρίως
τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού. Δυστυχώς
αυτές τις μέρες θα υπάρξει τάση για ατυχήματα
και για ακόμη μια φορά οι σταθερές αξίες
κλονίζονται.
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Η «à la carte» 
Δημοκρατία του Αλέξη

Η
στήλη θυμάται ότι πριν από πολλά χρό-
νια έγραφε για το… άγχος της έκπλη-
ξης, σχετικά με την ανάγκη που ένιωθε

ο Γιώργος Παπανδρέου να δείχνει ότι έχει
πάντα έναν άσο στο μανίκι του. Συνήθως για να
δικαιολογεί τη «χασούρα» από το προηγούμενο
«κρυφό/δυνατό χαρτί». 

Μια αντίστοιχη αγωνία είναι πλέον εμφανής
και στον Αλέξη Τσίπρα. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη Δικαιο-
σύνη και την ΑΔΑΕ, στέλνει επιστολή (με ονόμα-
τα), ξαναπηγαίνει στην ΑΔΑΕ, λαμβάνει επιστο-
λή (χωρίς ονόματα), καταθέτει πρόταση μομφής,
εκτίθεται στη διάρκεια της συζήτησης και ανα-
κοινώνει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμ-
ματός του θα απέχει από τις ψηφοφορίες στη
Βουλή μέχρι την προκήρυξη των εκλογών!

Μοιάζει με κλιμάκωση, αλλά
στην πραγματικότητα πρόκειται για
περιδίνηση. Για εγκλωβισμό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης σε
ένα καθοδικό σπιράλ, πιθανότατα
εξαιτίας της αποτυχίας των προ-
ηγούμενων πρωτοβουλιών και της
δημοσκοπικής υστέρησης. 

Όμως, ποιον τιμωρεί (νομίζει) ο
κ. Τσίπρας; 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και οι
βουλευτές του είναι εκεί -στη Βουλή- με την εν-
τολή του ελληνικού λαού. Για να δίνουν μάχες για
όσα πιστεύουν και να ψηφίζουν. Όχι για να χρη-
σιμοποιούν αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα, που
είναι και υποχρέωση, ως προεκλογικό όπλο. 

Οι πολίτες ψηφίζουν (για) τους παρόντες. Όχι
τους απόντες. Μπορούν να διακρίνουν τη θέση
αρχής από τον ελιγμό. Την πολιτική από τη με-
θόδευση. Το επιχείρημα από το άλλοθι. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να βγάζει τα
σωστά συμπεράσματα, αντί τα παθήματα να του
γίνονται μαθήματα, δείχνει εγκλωβισμένος
στην ίδια αδιέξοδη στρατηγική. Επιχειρώντας
μια επανάληψη του 2015 (όχι ορθή), αγνοώντας
τη ρήση (που θα έπρεπε να γνωρίζει καλά) ότι
«η Ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτα φορά
σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα».

Πορεύεται με στόχο, πιθανότατα, την οικοδό-
μηση του αφηγήματος για την επόμενη μέρα
της ήττας και την παραμονή του στα πράγματα.
Στην ηγεσία της Κουμουνδούρου. Αλλά δεν
μπορεί να υποτάσσει σε αυτή του την επιθυμία
ούτε την παράταξή του ούτε πολύ περισσότερο

ολόκληρη τη χώρα. 

Το κοινοβουλευτικό «παιχνίδι» έχει κα-
νόνες, που όλοι οφείλουν να σέβονται. Ει-
δικά αν θέλουν οι πολίτες να τους παίρ-
νουν στα σοβαρά κάθε φορά που μιλούν
για Δημοκρατία. 

Η επίσκεψη στα σουπερμάρκετ συνεχίζει να εί-
ναι τραυματική εμπειρία για τη μέση ελληνική οι-
κογένεια. Όπως και το πέρασμα από το βενζινάδι-
κο. Και αντί η επιστροφή στο σπίτι να σημαίνει επι-
στροφή στην ασφάλεια και τη θαλπωρή, οι γονείς
κυνηγούν τα παιδιά να κλείσουν τα φώτα, να περιο-
ρίσουν τον θερμοσίφωνα και τη χρήση των συστη-
μάτων θέρμανσης. Προφανώς και δεν είναι όλα θέ-
ματα του υπουργείου σας, αλλά η ακρίβεια παρα-
μένει, κύριε υπουργέ. Έχουμε και τα κόλπα με τις
αλλαγές συσκευασιών. Με την ίδια τιμή, ή και αυ-
ξημένη (λίγο), αλλά με μικρότερη ποσότητα! Σύμ-

φωνα με το Global Risks Report του 2023, που πα-
ρουσιάστηκε στο Νταβός, το υψηλό κόστος δια-
βίωσης είναι πλέον η Νο1 απειλή. Ήσασταν στο
Νταβός, κύριε υπουργέ. Φανταζόμαστε ότι θα ενη-
μερωθήκατε. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του
καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές είναι
καθαρά δική σας αρμοδιότητα. Κα-
λά τα «καλάθια», αλλά μη γίνουμε
και ερευνητές: να κοιτάμε και τι-
μές, να κοιτάμε γραμμάρια και
ό,τι άλλο θα σκεφτούν όσοι βά-
ζουν χέρι στην τσέπη μας.

� Πυρ ομαδόν από το ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα
και όχι μόνο για τα περί εκβιασμού Ανδρουλάκη.

«Αφού συνέτριψε την κυβέρνηση με την πρόταση
δυσπιστίας, ακολουθεί καρικατούρα πολιτικού
ανέ(κ)νδοτου και τσάμπα κοινοβουλευτικός ακτιβι-
σμός. Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τα μάτια σου… Αν
τον χάσεις χάθηκες!», έγραψε στο Twitter ο Μανώ-
λης Όθωνας, που ήταν το «δεξί χέρι» της Φώφης
Γεννηματά.

••••••••••••

� Αλλά και η Μάρα Κουκουδάκη, στενή συνεργάτιδα
του Νίκου Ανδρουλάκη, κινήθηκε στο ίδιο μήκος

κύματος: «Ο κ. #Τσίπρας μετά την πρόταση μομφής -
σωσίβιο προς τον κ. #Μητσοτάκη, δηλώνει αποχή του
#ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες της #Βουλής, επιβεβαι-
ώνοντας την ανευθυνότητά του. Εμείς συνεχίζουμε τη
μάχη μας τιμώντας τις δημοκρατικές διαδικασίες δίχως
επικοινωνιακούς τακτικισμούς». Δεν φαίνεται να είναι
πολύ… ζωηρή η προοδευτική διακυβέρνηση. 

••••••••••••

� Οι διαφωνίες, βέβαια, δεν είναι μόνο εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
«Η μονοκαλλιέργεια κάνει κακό και στην αντιπολί-

τευση και στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Δημήτρης
Στούμπος, δημοσιογράφος στην «Αυγή». Ψύχραιμα και
με λογική. Και πήρε αποστάσεις από την «ακραία»,
όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση για αποχή από τις ψη-
φοφορίες στη Βουλή. 

••••••••••••

� Ως προς τη δικαιολογία ότι «το είχε κάνει και η
ΝΔ», η απάντηση ήρθε από τον Μπάμπη Παπαπα-

ναγιώτου: «Θρασείς τυφλοπόντικες του υπογείου, για
να δικαιολογήσουν την γκάφα-εκτροπή ΣΥΡΙΖΑ να απο-
χωρήσει από τη Βουλή, λένε ότι το έχει κάνει & ο Κ. Μη-
τσοτάκης. Ναι, το ’19. Όταν είχαν προκηρυχθεί εκλογές
& (ο ΣΥΡΙΖΑ) κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει
τον Ποινικό Κώδικα (στα μαλακά δωροδοκία, παρακο-
λουθήσεις κ.λπ.)!». 

••••••••••••

� Μιας και είμαστε στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο,
αξίζει να επισημάνουμε και μία ανάρτηση του ημέ-

τερου Κώστα Τσιτούνα: «Αν δεν χιονίσει, θα βρέξει ή θα
βγάλει ήλιο... Πάω για μετεωρολόγος στάνταρ»! Πείτε,
κύριε διευθυντά! Οι μετεωρολόγοι πρέπει να θυμούνται
ότι είναι επιστήμονες.

Καλημέρα σας, κύριε υπουργέ!
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