
ημερησια ΨηΦιαΚη ΠΟΛιΤιΚη & ΟιΚΟΝΟμιΚη εΦημεριδα
POLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023Αρ. φυλλου: 565 www.political.gr

EDITORIAL

Tο μπούλινγκ 
είναι γνώρισμα 

του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 36με τον Γιάννη Αντύπα

Αλέξη, 
είναι αυτά 

pushbacks;

Γράφουν

ΣΕΛ. 14-15

ΣΕΛ. 6ΦΩτηΣ ΣΙΟΥΜπΟΥΡΑΣ
Από τον… εκβιασμό 
Ανδρουλάκη στο «αντάρτικο» 
Τσίπρα και στην εκτροπή!

κΩν/νΟΣ Σ. ΜΑΡγΑΡΙτηΣ
Επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ
η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΧΡΙΣτΟΣ Χ. ΛΙΑπηΣ 
Κατάχρηση βενζοδιαζεπινών 
στα χρόνια της Covid-19

ΣΕΛ.  5ΔΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΓΚΑΖΙΑ

Aκουγε τους υπουργοYς του ο τςIπρας 

ΓΙΑΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Ο ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ; ΣΕΛ. 11

Θ Ε Λ Ε Ι  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  « Φ Ρ Α Ν Κ Ε Ν Σ Τ Α Ϊ Ν »

Πίεση ΣΥΡΙΖΑ σε ΠΑΣΟΚ
για τερατούργημα ηττημένων

από την πρώτη Κυριακή

ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 25

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΦΟΔΡη κΑκΟκΑΙΡΙΑ

κΑκΟΠΟΙηΣη 4ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤη ΒΟΥΛη η ΡΥΘΜΙΣη ΓΙΑ κΑΣΙΔΙΑΡη ΔΙκη ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ

Τέλος οι αχυράνθρωποι 
των εγκληματικών 

οργανώσεων

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Κακοπαιγμένο θέατρο 
του Τσίπρα πάνω στα πτώματα»

ΣΕΛ. 10 ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ. 13

Πυκνές χιονοπτώσεις 
από Σάββατο 
έως και Τετάρτη

K. ΧΑΤζηΔAκηΣ 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ 
«W.H. GEORGE BUSH»

Δίχτυ προστασίας
για αστέγους με 72 εκατ. 

100.000 τόνοι 
αμερικανικής διπλωματίας

στον Πειραιά

«Ο μπαμπάς 
με πόνεσε με τη βίδα»
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Ε
πέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βα-
ρεμένος στην προκλητική συμπεριφορά του
έναντι της συναδέλφου του από τη Νέα Δημο-
κρατία Άννας Καραμανλή. Δίνοντας συνέχεια

στο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο
στούντιο του ΣΚΑΪ, ο κ. Βαρεμένος δικαιολόγησε το γεγο-
νός ότι άρπαξε από τα χέρια της κυρίας Καραμανλή το
χαρτί που εκείνη κρατούσε και το πέταξε επειδή η ίδια
ήταν... προκλητική.

«H τηλεοπτική εικόνα μπορεί να είναι τέτοια που να αλ-
λοιώνει τα πάντα». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος για την αήθη
επίθεση και χειρονομία που έκανε αρπάζοντας το χαρτί
από τα χέρια της Άννας Καραμανλή. Βεβαίως, είναι απο-
ρίας άξιον πώς μπορεί ένα σκηνικό που μεταδίδεται σε
απευθείας μετάδοση (χωρίς μοντάζ) να αλλοιώνει την ει-
κόνα. Αυτό μόνο μέσα στο μυαλό του κ. Βαρεμένου μπο-

ρεί να συμβαίνει... Χειρότερη όλων, η δεύτερη εξήγηση
που έδωσε ο κ. Βαρεμένος, αποδίδοντας την αντίδρασή
του στην... προκλητική συμπεριφορά της κυρίας Καρα-
μανλή.

Δυστυχώς όμως δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο πε-
ριστατικό. Η βία -και περισσότερο η λεκτική- έχει γίνει
πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης. Τα περιστατικά διαδικτυακού και τηλεοπτικού
μπούλινγκ από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι ύβρεις και η χυ-
δαιολογία είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο από τα στε-
λέχη της Κουμουνδούρου. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαί-
σιο της τοξικότητας που έχουν χτίσει. Τσαμπουκάς, κουλ-
τούρα καφενείου και τραμπουκισμοί κάθε είδους προκει-
μένου να επιβάλουν τις δικές τους θέσεις και απόψεις.
«Ψόφοι», κατάρες, απειλές τύπου «θα σε βάλω τρία μέτρα
κάτω από τη γη» δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά.

Η ανακοίνωση της ΝΔ ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η πρωτόγνωρη επίθεση που θύμισε αντίστοιχες εικόνες
με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής αποτελεί ντροπή για
τον πολιτικό μας πολιτισμό και το πολιτικό μας σύστημα
και εντάσσεται στο τοξικό κλίμα που καλλιεργούν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ο κ. Τσίπρας. Αναμένουμε και την ανακοίνωση κα-
ταδίκης του Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ».

Δεν ξέρουμε από πού αντλεί η ΝΔ την ελπίδα ότι θα
υπάρξει κάποια συγγνώμη... Αυτές οι αγελαίες συμπε-
ριφορές δεν λύνονται με μια απλή συγγνώμη. Είναι θέ-
μα Παιδείας. Το «αρχή άνδρα δείκνυσι» αφορά μια ολό-
κληρη παράταξη που θα έπρεπε να ντρέπεται για τέτοι-
ες χυδαιότητες και ψευτονταηλίκια… Θλιβερά φαινό-
μενα που υπονομεύουν και ακυρώνουν την παράδοση
του πολιτικού μας πολιτισμού. Και δυστυχώς αποδει-
κνύεται ξεκάθαρα ότι το πολιτικό μπούλινγκ είναι ίδιον
του ΣΥΡΙΖΑ.
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ΡoliTiCAl 2 κυριο αρθρο

Η βία και περισσότερο 
η λεκτική έχει γίνει πλέον

χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης

Tο μπούλινγκ είναι γνώρισμα του ΣΥΡΙΖΑ



Τ
ο τελευταίο αντίο είπαν χθες λίγο
μετά τις 12.30 το μεσημέρι συγ-
γενείς, φίλοι και εκπρόσωποι
της πολιτικής και στρατιωτικής

ηγεσίας στον υποσμηναγό Μάριο-Μιχαήλ
Τουρούτσικα στο κοιμητήριο του Αγίου
Ιωάννη Πικερνίου Μαντινείας, παρουσία
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου αλλά και του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τραγικές φιγούρες τα αγαπημένα του
πρόσωπα, η μητέρα και ο πατέρας του άτυ-
χου άνδρα, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος
και έχασε τη ζωή του μαζί με τον σμηναγό
Ευστάθιο Τσιτλακίδη στο μοιραίο Phan-
tom, ανοιχτά της Ανδραβίδας, την περα-
σμένη Δευτέρα. Ο πατέρας του άτυχου
υποσμηναγού, Κωνσταντίνος Τουρούτσι-
κας, δεν μπόρεσε να κρύψει τον πόνο του
όταν έφτασε το φέρετρο, φωνάζοντας
«παιδί μου».

Στη συνέχεια, στο εσωτερικό της εκκλη-
σίας, πήρε πρώτος τον λόγο. «Σαν νέος άν-
θρωπος, τα έγραψα χθες το βράδυ αυτά, εί-
χε καταφέρει να πετύχει κάτι δύσκολο. Κά-
τι που δεν είναι εφικτό για τους περισσότε-
ρους. Να εκμηδενίσει το “εγώ” από το λεξι-
λόγιό του. Υπήρχε μόνο το “εμείς”. Δεν εγ-
κατέλειψε και δεν συνέκρινε την Ελλάδα
με καμία άλλη χώρα. Μακάρι να τον μνημο-
νεύει η πατρίδα κάπου κάπου». «“Πατέρα,
η Ελλάδα δεν μου χρωστάει, εγώ χρω-
στάω”», είπε μεταξύ άλλων ο πατέρας του
Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η μητέρα
του, η οποία κατάφερε και στάθηκε όρθια
απέναντι στο παιδί της για να του απευθύ-
νει το ύστατο χαίρε. «Μάριε, αγόρι μου,
γλυκό αστέρι της ψυχής μου, πάντα χαμο-
γελαστός, ποτέ δεν με είχες στενοχωρήσει.
Ήρεμος και χαμογελαστός. Δεν παραπο-
νιόσουν ποτέ και για τίποτα. Ήσουν δοτι-
κός. Ήσουν ο γιος που θα ήθελε κάθε μάνα
στην αγκαλιά της, ο καλύτερος αδελφός για
τα αδέρφια σου, ο καλύτερος εγγονός για
τους παππούδες σου, ο καλύτερος σύντρο-
φος για την κοπέλα σου, τη Ζωή μας. Από
μικρός ήθελες να γίνεις πιλότος. Λάτρευες
την ταχύτητα, τις μηχανές, τα αεροπλάνα»,
ανέφερε η μητέρα του και συνέχισε: «Έθε-
σες υψηλούς στόχους και τα κατάφερες.
Έγινες ο Ίκαρος της καρδιάς μας. Όλη η
Ελλάδα βλέπει το πρόσωπό σου και φωνά-
ζει “αθάνατος”. Εσύ και ο Στάθης δεν θα ξε-
χαστείτε ποτέ. Θα σας κουβαλάει όλη η Ελ-

λάδα στην ψυχή της. Για μένα ήσουν, είσαι
και θα είσαι το παιδί μου. Ο Αγγελάκος μου,
ο Άγγελός μου που τόσο θαύμαζα. Και πό-
σο περήφανη με έχεις κάνει. Και πόσο να
’ξερες θα μου λείψεις. Θα αφιερώσω δυο
στίχους στον Μάριο, στον Στάθη, σε όλους
τους πολίτες που χάθηκαν και θα συνεχί-
σουν να πετάνε για την πατρίδα μας».

Χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα
δάκρυά της, η μητέρα του άτυχου άνδρα
έκλεισε τον συγκλονιστικό της επικήδειο
λόγο λέγοντας: «“Ο αετός πεθαίνει στον αέ-
ρα, ελεύθερος και δυνατός”. Καλό ταξίδι,
παιδί μου, και όσο αναπνέω δεν θα σε ξε-
χάσω ποτέ. Ο γιος μου Μάριος πέθανε
υπέρ πατρίδος! Αθάνατος!». Μετά την ταφή
λιποθύμησε, καθώς δεν άντεξε τη συγκί-
νηση, με τους παρευρισκόμενους να ανοί-

γουν χώρο και να της δίνουν λίγο νερό για
να συνέλθει.

Ποιοι παρέστησαν στην ταφή
Μεταξύ άλλων, στην ταφή παρέστησαν,

εκτός από τον πρωθυπουργό και την Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσί-
πρας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο
αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστο-
κλής Μπουρολιάς, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντι-
στράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο αρχη-
γός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμού-
σης, βουλευτές και εκπρόσωποι της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης αλλά και απόστρατοι

και εν ενέργεια αξιωματικοί των Ενόπλων
Δυνάμεων.

Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς του
υποσμηναγού ακολούθησαν την πομπή
από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Τρί-
πολη, όπου νωρίτερα είχε τελεστεί η εξό-
διος ακολουθία, έως το χωριό Πικέρνι για
την ταφή. Οι γονείς του λύγισαν στο σημείο
της ταφής του παιδιού τους.

Σήμερα πρόκειται να τελεστεί η κηδεία
του κυβερνήτη του F4-E Phantom II, σμη-
ναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη. Την κυβέρ-
νηση αναμένεται να εκπροσωπήσει ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος. «Την εθνική οδύνη κάνει
ακόμη βαρύτερη η είδηση της απώλειας
του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη,
ύστερα από εκείνη του υποσμηναγού Μά-
ριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα. Ο κυβερνήτης
του μαχητικού μας έπεσε μαζί με τον συγ-
κυβερνήτη του την ώρα του καθήκοντος,
υπηρετώντας την πατρίδα. Η σκέψη μου
είναι στην οικογένεια του ιπταμένου σμη-
ναγού. Η Πολεμική Αεροπορία και ολό-
κληρη η Ελλάδα θρηνούν. Θρηνούν και τι-
μούν», είχε γράψει σε μήνυμά του ο πρω-
θυπουργός.
� Οι δύο πεσόντες πιλότοι θα προαχθούν τι-
μητικά στον βαθμό του αντιπτεράρχου.
� Συλλυπητήρια για τον τραγικό χαμό των
δύο παλικαριών απέστειλε και η πρεσβεία
της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα.
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ΡOLITICAL ΤΟ ΘΕΜΑ3

Συγκλόνισε το πανελλήνιο ο αποχαιρετισμός της μάνας 
στον υποσμηναγό Μάριο-Μιχαήλ Τουρούτσικα - Παρουσία

Σακελλαροπούλου, Μητσοτάκη και Τσίπρα το τελευταίο αντίο

«Ο αετός πεθαίνει στον αέρα»

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Σ
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
δημοσκοπήσεων εστιάζει το κυ-
βερνητικό επιτελείο, χαράσσον-
τας τη στρατηγική των επόμενων

λίγων εβδομάδων έως τις κάλπες της
απλής αναλογικής. 

Στην κυβέρνηση επισημαίνουν ότι όλες
οι έρευνες έως τώρα έρχονται να διαψεύ-
σουν την εικόνα που ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί
να προβάλει, την εικόνα, δηλαδή, των
απογοητευμένων και οργισμένων πολι-
τών και μιας κυβέρνησης «χωρίς νομιμο-
ποίηση» στη λαϊκή βάση. Άλλωστε, και η
τελευταία δημοσκόπηση της Marc για λο-
γαριασμό του ΑΝΤ1 κατέδειξε μια διαφο-
ρά της τάξεως των 7,5 ποσοστιαίων μονά-
δων, δίνοντας στη Νέα Δημοκρατία 32,7%
έναντι 25,2% του ΣΥΡΙΖΑ, 9,8% για το ΠΑ-
ΣΟΚ, 5,3% για το ΚΚΕ, 3,9% για την Ελληνι-
κή Λύση, αλλά και 3,4% για το κόμμα Κα-
σιδιάρη -που με αυτό το ποσοστό θα πε-
τύχαινε την είσοδό του στη νέα Βουλή, αν
δεν μπει νομοθετικό «φρένο»- και 2,8%
στο ΜέΡΑ25. Στην ίδια δημοσκόπηση, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλ-
ληλότερος πρωθυπουργός με 48,7% έναν-
τι 32,1% του Αλέξη Τσίπρα. 

Αδιαμφισβήτητη υπεροχή
Και η δημοσκόπηση της Marc έρχεται

να επιβεβαιώσει την πεποίθηση στο κυ-
βερνητικό επιτελείο ότι η πρώτη θέση για
τη Νέα Δημοκρατία και η υπεροχή του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη είναι αδιαμφισβήτη-
τες, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική
περί προβολής του κυβερνητικού έργου,
αλλά και περί απευθείας σύγκρισης Μη-
τσοτάκη - Τσίπρα.

Με βάση τα ποσοστά που αποτυπώνον-
ται σε όλες τις έρευνες των τελευταίων
δύο μηνών, στο Μέγαρο Μαξίμου θεω-
ρούν περίπου ως βέβαιο ότι κυβέρνηση
από την κάλπη της απλής αναλογικής δεν
πρόκειται να προκύψει, για αυτό και στό-

χος παραμένει ένα ισχυρό ποσοστό στην
πρώτη αναμέτρηση, της τάξεως του 34%,
ώστε στις δεύτερες εκλογές με το νέο σύ-
στημα, όπου η πόλωση θα χτυπήσει «κόκ-
κινο», να είναι εφικτός ο στόχος ενός πο-
σοστού περί το 38%, που θα μπορούσε να
εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Για αυτό
και οι αναφορές περί «εθνικής κάλπης»
θα συνεχιστούν, ώστε να περιοριστούν η
«χαλαρή ψήφος» και η ψήφος διαμαρτυ-
ρίας στην πρώτη αναμέτρηση.

Χορός για δύο
Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του

πολιτικού σκηνικού, μέσα στο οποίο οι πο-
λίτες θα κληθούν ουσιαστικά να επιλέξουν
κυβέρνηση και πρωθυπουργό, θα παίξει
και η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτε-
ρου, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο
εκτιμούν ότι όσο πλησιάζουμε στις κάλ-
πες τόσο θα γίνεται σαφές ότι θα πρόκει-
ται για έναν «χορό… για δύο». Αυτή την
ώρα, η διαφορά που καταγράφεται στις
δημοσκοπήσεις είναι της τάξεως των 5-7
ποσοστιαίων μονάδων και η εικόνα αυτή
επιδιώκεται να διατηρηθεί.

«Δεξαμενή» για την ενίσχυση των πο-
σοστών της «γαλάζιας» παράταξης θεω-
ρείται τώρα ένα μέρος του χώρου του Κέν-
τρου, δηλαδή, ψηφοφόρων που αμφιτα-
λαντεύονται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρα-
τία και το ΠΑΣΟΚ, όπως και ο χώρος των
αναποφάσιστων, που εκτιμάται ότι αποτε-
λούν το 8%-10%. Συνολικά, ένα 15% του
εκλογικού σώματος, αυτή τη στιγμή, πα-

ραμένει στην «γκρίζα ζώνη», από την
οποία μπορεί να αντλήσει θετικές ψήφους
η κυβέρνηση, όπως επισημαίνουν.

Η οικονομία
«Πυξίδα» για την ψήφο των πολιτών θα

είναι μια σειρά ζητημάτων, με πρώτο,
όπως αναδεικνύουν όλες οι δημοσκοπή-
σεις, να είναι η οικονομία, κάτι που επιβε-
βαιώνεται μεταξύ άλλων και από τις έρευ-
νες της Marc, της Opinion και της Alco.
Στην πρώτη έρευνα, η ακρίβεια χαρακτη-
ρίζεται ως η πρώτη ανησυχία από το 83,5%
των ερωτηθέντων, στη δεύτερη έρευνα η
ακρίβεια αποτελεί το πρώτο πρόβλημα για
το 64,1% των ερωτηθέντων, ενώ στην τρίτη
η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια θα εί-
ναι το κριτήριο για την ψήφο των πολιτών
κατά 23,3%. Σε αυτό το περιβάλλον, έχει
σημασία ότι το 47,7% των ερωτηθέντων σε
έρευνα της RASS χαρακτηρίζει μέτρια την
οικονομική του κατάσταση, ενώ το 15,5%
κακή και το 29,7% καλή.

Όλο τάζεις κι όλο λες
Η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, οι προοπτι-

κές για την επόμενη μέρα είναι το πεδίο
στο οποίο στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι
έχουν πλέον το προβάδισμα, καθώς απέ-
ναντι στην άκρατη παροχολογία, όπως
επισημαίνουν, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
φαίνεται να επαναλαμβάνει τα λάθη του
παρελθόντος, «τάζοντας τα πάντα στους
πάντες», η κυβέρνηση έχει να επιδείξει
ένα πακέτο συγκεκριμένων μέτρων στήρι-

ξης που έχουν ληφθεί, δίνοντας, όπως ση-
μειώνεται, ανάσα στους πολίτες και μια
λογική μετρημένων, αλλά πλήρως εφαρ-
μόσιμων πολιτικών, που οι πολίτες γνωρί-
ζουν ότι μπορούν να υλοποιηθούν.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας για την κυ-
βέρνηση εδράζεται και στις απαντήσεις
των πολιτών στις έρευνες που δημοσιο-
ποιούνται Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμ-
φωνα με την Metron Analysis το 50% των
ερωτηθέντων επιθυμούν αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση και το 47% κυβέρνηση συνεργα-
σίας, ενώ σύμφωνα με την GPO, αν δεν
προκύψει κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή,
το 50,9% επιθυμεί μια δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση και το 45,9% σχηματισμό κυ-
βέρνησης συνεργασίας.

Η σύγκριση με το 2019
Τα έως τώρα δεδομένα, με τον μέσο

όρο των δημοσκοπήσεων ως βάση συ-
ζήτησης, επιβεβαιώνουν ότι σήμερα η
Νέα Δημοκρατία υπολείπεται περίπου
3,5 ποσοστιαίων μονάδων των εκλογι-
κών ποσοστών που κατέγραψε το 2019,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι σταδιακά συ-
σπειρώνεται. Απώλειες καταγράφει το
ΠΑΣΟΚ (από ποσοστά της τάξεως του
14% τον Οκτώβριο, πλέον αποτυπώνεται
οριακά γύρω από το 10%), σταθερά κατα-
γράφονται τα ποσοστά του ΚΚΕ, όπως
και της Ελληνικής Λύσης, ενώ γύρω από
το 3% κινείται το ΜέΡΑ25. Από τον συγ-
κερασμό των δημοσκοπήσεων επιβε-
βαιώνεται ότι το ποσοστό των κομμάτων
που θα μείνουν εκτός Βουλής κυμαίνε-
ται γύρω στο 8%. Από τα ίδια στοιχεία
επιβεβαιώνεται και η εκτίμηση ότι όσο
πλησιάζουμε στις εκλογικές αναμετρή-
σεις ενισχύεται ο δικομματισμός.

ktsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Πώς αποκωδικοποιούν  στο Μέγαρο Μαξίμου
τα ψιλά γράμματα των γκάλοπ 

Η πυξίδα 
των δημοσκοπήσεων 
δείχνει… αυτοδυναμία 



Λ
ίγα εικοσιτετράωρα προτού
βρεθεί και πάλι στον δρόμο των
ανά την περιφέρεια περιοδειών
του, ο πρωθυπουργός εκπέμπει

το σήμα της επιτάχυνσης των ρυθμών εν-
τός του κυβερνητικού οικοσυστήματος.

Η χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου (από τις τελευταίες μέχρι την
επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση) αποτέ-
λεσε ευκαιρία υπενθύμισης από την πλευ-
ρά του Κυριάκου Μητσοτάκη περί της
ανάγκης να μην πέσει, ούτε στο ελάχιστο, η
παραγωγή έργου από την πλευρά της... γα-
λάζιας μηχανής, με τα κομβικά για τη στρα-
τηγική του Μεγάρου Μαξίμου ζητήματα
της οικονομίας και της καθημερινότητας
των πολιτών να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της ατζέντας. 

Την ίδια στιγμή πάντως η αντιπαράθεση
με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης κρατάει τα... ηνία σε αυτό το άτυπο
προεκλογικό μπαλκόνι που έχει στηθεί με-
τά τη μάχη κορυφής στην Ολομέλεια της
Βουλής, με τον πρωθυπουργό να έχει στο
στόχαστρό του τις κινήσεις του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας ότι η ανάδειξη των
διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στην
οδό Πειραιώς και την Κουμουνδούρου θα
αποτελέσει ένα ακόμη βέλος για την επί-
τευξη του στόχου της αυτοδυναμίας στα...
παραβάν της ενισχυμένης αναλογικής.

«Επιστροφή στον λαϊκισμό»
Μετά τις πρώτες βολές που επεφύλαξε

στον Αλέξη Τσίπρα από τον Μαραθώνα,
όταν και καυτηρίασε τη στάση της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης να κηρύξει αποχή
από τις ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στο
χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ιδιαίτερα
οξύς απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
«Αυτή η απαράδεκτη απόφαση της μη
συμμετοχής στις ψηφοφορίες της Βουλής
ουσιαστικά δηλώνει την προσχώρηση του
ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική την οποία θέλει η
πλατεία. Είναι μια επιστροφή στον λαϊκι-
σμό των συνθημάτων και των αχαλίνωτων
ψεμάτων αντί του ορθολογισμού, των επι-
χειρημάτων. Είναι ολέθριες εμπειρίες, τις
οποίες η χώρα σε καμία περίπτωση δεν
θέλει να ξαναζήσει. Είχαμε προειδοποι-
ήσει βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρούσε
να ρίξει τη χώρα στον βούρκο κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Πρέπει να πω όμως ότι αυτό το οποίο

άκουσα ξεπέρασε και τις δικές μου υπο-
ψίες, ένα κόμμα που υποτίθεται ότι διεκ-
δικεί την πλειοψηφία στη Βουλή ουσιαστι-
κά να την εγκαταλείπει», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός, δίνοντας συνέχεια στα της «πε-
ζοδρομιακής» δημοκρατίας, για την οποία
είχε εγκαλέσει τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης.

«Όχι» στην τοξικότητα
Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που

επισημαίνουν διαρκώς κυβερνητικά στε-
λέχη είναι ότι το «γαλάζιο» οικοσύστημα
δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ακο-
λουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα και την Κου-
μουνδούρου σε αυτήν τη λογική της πόλω-
σης και της όξυνσης του πολιτικού σκηνι-
κού. «Εμείς θα κινηθούμε το επόμενο διά-
στημα σε επίπεδο προγράμματος και δεν
θα μπούμε στην τοξικότητα και την άγονη
αντιπαράθεση με το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης», σχολιάζουν παρά-
γοντες, προτάσσοντας με τον τρόπο αυτό
μια από τις κεντρικές στοχεύσεις της Ηρώ-
δου Αττικού 19 και της οδού Πειραιώς
στον... μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει. Και
η στόχευση αυτή είναι το θετικό αφήγημα
για το «σήμερα» και το «αύριο» της χώρας.

Για την επόμενη μέρα της Ελλάδας μέσα σε

ένα περιβάλλον απανωτών διεθνών κρίσεων.
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο απαραίτητο
είναι να απαντάμε σε αυτές τις ακραίες συμ-
περιφορές, να εστιάζουμε στον δικό μας θε-
τικό προγραμματικό και πολιτικό λόγο. 

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επι-
τρέψουμε στη χώρα να συμπαρασυρθεί σε
αυτό τον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου
έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία μπο-
ρούμε να μιλήσουμε, πολλές θετικές ειδή-
σεις: Η εθνική οικονομία αναβαθμίστηκε
μόλις πρόσφατα για 12η φορά. Μια σειρά
από κατατάξεις φέρνει την Ελλάδα στην κο-
ρυφή βαθμολογιών, όπου παλαιότερα ήταν
ουραγός. Και μάλιστα είδα σήμερα ότι η χώ-
ρα μας βελτίωσε κατά εννέα θέσεις -η με-
γαλύτερη πρόοδος από όλες τις ευρωπαϊ-
κές χώρες- την κατάταξή της στην κλίμακα
της δημοκρατικής διακυβέρνησης, παρά τα
όποια λάθη μπορεί να έχουν συμβεί. Και βέ-
βαια αυτές τις πολύ θετικές προοπτικές για
την ελληνική οικονομία τις διαπίστωσα τόσο
στο Νταβός -όπου βρέθηκα μαζί και με τους
δύο υπουργούς- όσο και στην Ιαπωνία»,
ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυ-
νόμενος στους υπουργούς του.

Επένδυση στο «αύριο»
Αυτή ακριβώς η... επένδυση του Μεγά-

ρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας
στο θετικό αφήγημα για το «αύριο» της χώ-
ρας και των πολιτών μετατρέπεται σε μία
από τις κομβικές πτυχές της προεκλογικής
στρατηγικής. 

Μια προεκλογική στρατηγική, η οποία
μπορεί να αποτυπωθεί και ως ένα... τε-
τράγωνο. Στις τέσσερις γωνίες του, που
θα... ξεκλειδώσουν (σε μεγάλο βαθμό)
τον γρίφο του «151+», βρίσκονται τα θετι-
κά μηνύματα για την επόμενη σελίδα της
Ελλάδας, η επικοινωνία των κυβερνητι-
κών μεταρρυθμίσεων της περιόδου 2019-
2023, η ανάλυση των κεντρικών στόχων
για την περίοδο 2023-2027 και το σύνθη-
μα της επόμενης τετραετίας: Αύξηση των
μισθών, ανάπτυξη και δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης. «Ένα είναι σαφές.
Δεν έχουμε περιθώρια ούτε για πισωγυ-
ρίσματα ούτε για νέες περιπέτειες. Η στα-
θερότητα, η συνέπεια και η συνέχεια είναι
σήμερα έννοιες περισσότερο απαραίτη-
τες παρά ποτέ, για αυτό και εμείς συνεχί-
ζουμε τη δουλειά μας και οι άλλοι ας μέ-
νουν μόνοι να κατρακυλούν στο περιθώ-
ριο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε
μια ακόμη αποτύπωση των μεγάλων
εκλογικών διλημμάτων, που συνοψίζον-
ται στο πολλάκις εκπεφρασμένο «πάμε
μπροστά ή γυρίζουμε πίσω».

Θωράκιση της ομαλότητας
Σημαντικό κομμάτι πάντως της χθεσινής

συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου αποτέ-
λεσε και η διάταξη που έρχεται από την
πλευρά της κυβέρνησης για την προστασία
της δημοκρατίας από εγκληματικές οργα-
νώσεις και πρόσωπα. «Είναι μια διάταξη
αντίστοιχη με αυτήν που ισχύει ήδη σε αρ-
κετές ευρωπαϊκές χώρες. Αποβλέπει όχι
στον αποκλεισμό των ιδεών αλλά στη θω-
ράκιση της ομαλότητας και των συνταγμα-
τικών ελευθεριών. Για τον λόγο αυτό άλλω-
στε ζητούμε, επιδιώκουμε, ελπίζω να μπο-
ρούμε να πετύχουμε την υποστήριξη όλων
των κομμάτων. 

Σύμφωνα με αυτήν τη νέα ρύθμιση, στο
εξής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν
στην εκλογική διαδικασία σχήματα που
έχουν ως ουσιαστικό αρχηγό κάποιον ο
οποίος έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας.
Αυτό προφανώς θα κρίνεται από τον Άρειο
Πάγο, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος κατά
το Σύνταγμα να ανακηρύσσει τα υποψήφια
κόμματα. 

Στα κριτήριά του ωστόσο θα συμπερι-
λαμβάνονται τώρα και οι σαφείς προϋπο-
θέσεις που θέτει το νέο νομοθέτημα», ανέ-
φερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πετώντας
το... γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης,
μέσα από τη φράση-κλειδί «υποστήριξη
όλων των κομμάτων».
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Να μη χαθεί ούτε... λεπτό στην παραγωγή κυβερνητικού 
έργου μέχρι τις εκλογές, το μήνυμα του Κυριάκου 

Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Tέρμα τα γκάζια!
ΝΕΑ -ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ- ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ
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Μ
πορεί στην Κουμουνδού-
ρου να «απορρίπτουν» το
ενδεχόμενο μιας κυβερνη-
τικής συνεργασίας των

κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις
κάλπες της απλής αναλογικής, ο λόγος
τους, όμως, άλλα προδίδει. 

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι,
στην πρώτη του προεκλογική ομιλία
μπροστά στους οπαδούς του κόμματός
του, μίλησε για «καθαρή νίκη» στις εκλο-
γές, θέτοντάς την προφανώς ως έναν -
μάλλον υπερφίαλο- στόχο εσωτερικής
κατανάλωσης και σίγουρα όχι ως εκτίμη-
ση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για
«μια νίκη που θα δώσει όχι μόνο το πολιτι-
κό, αλλά και το ηθικό πλεονέκτημα για μια
κυβέρνηση των νικητών, για μια κυβέρνη-
ση μακράς πνοής, για μια κυβέρνηση
ισχυρή και ικανή να βγάλει τη χώρα από το
τέλμα της αδικίας και της παρακμής».

Η… ορολογία Τσίπρα
Με τον όρο «κυβέρνηση των νικητών»

θέλει να αποκρούσει το σενάριο που ο
ίδιος από το βήμα της ΔΕΘ είχε ονομάσει
«κυβέρνηση ηττημένων» και το είχε
απορρίψει μετά βδελυγμίας. Όσο για τη
χρήση του όρου «μακράς πνοής», έρχεται
για να αποκρούσει το δεύτερο σενάριο,
αυτό που τον θέλει να επικαλείται μετε-
κλογικά «έκτακτη ανάγκη» για τον σχη-
ματισμό από τα κόμματα της μειοψηφίας
κυβέρνησης «ειδικού σκοπού». 

Τα συγκεκριμένα σενάρια, βέβαια, δεν
δημιουργήθηκαν σε κενό. Τα πυροδότησε
ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή
του τον περασμένο Μάρτιο, όταν περιέ-
γραψε για πρώτη φορά τις «ειδικές συν-
θήκες που μπορεί να διαμορφώσει η απλή
αναλογική», λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει αυτές τις εκλογές,
το πρώτο κόμμα να μπορεί να συνεργα-
στεί με το τρίτο, με το τέταρτο, για να φτιά-
ξουν μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία
θα πάει τον τόπο σε ένα σχέδιο αν όχι τε-
τραετίας, σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης
για την αντιμετώπιση της κρίσης».

Ο αστερίσκος
Και μπορεί τον περασμένο Μάρτιο να

έβαζε στην πρότασή του αυτή ως αστερί-
σκο τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος από τους
οπαδούς του, όμως, θα τον κατηγορούσε
σήμερα αν ο αστερίσκος έφευγε; Άλλωστε
πια δεν μιλά απλώς για μια κρίση -όπως
τότε- αλλά για «εκτροπή», για «κυβέρνηση

επικίνδυνη» και «καθεστώς Μητσοτάκη».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει

κατά μέρους τη φράση «κυβέρνηση ητ-
τημένων» και δεν το κάνει τυχαία. Τυχαία
δεν είναι βέβαια ούτε η επίθεση στο ΠΑ-
ΣΟΚ, το οποίο για αρκετό καιρό απήλαυ-
σε την… ασυλία που του παρείχε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ακόμα και στην περίπτωση της προ-

φυλακισμένης «πράσινης» ευρωβου-
λευτού Εύας Καϊλή.

Μαστιγωτής
Η ώρα του «καρότου», όμως, πέρασε και

έχει έρθει αυτή του «μαστίγιου». Από το
βήμα της συγκέντρωσης στο Περιστέρι ο
Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον Νίκο Ανδρου-

Άλλα… φωνάζουν και άλλα…
ετοιμάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ 
για μια μετεκλογική συνεργασία 
με το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο

λάκη να αφήσει τον «ανιστόρητο διμέτω-
πο» και να προσέλθει στον δημόσιο διάλο-
γο για την «προοδευτική διακυβέρνηση». 

Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να ανα-
φερθεί ονομαστικά στον Νίκο Ανδρουλά-
κη και το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας πολλούς
από τους οπαδούς του να αναρωτιούνται
αν απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ ή στο… ΚΚΕ.
Στην Κουμουνδούρου βέβαια δεν θέλουν
να «ερεθίζουν» το ακροατήριό τους που
σε μεγάλο βαθμό είναι πρώην ψηφοφό-
ροι του ΠΑΣΟΚ. 

Για αυτό άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας
έχει υιοθετήσει τον όρο «δημοκρατική
παράταξη» για το κόμμα του και όποιος
αντιτίθεται σε αυτό ή το κριτικάρει είναι ο
εχθρός που δίνει χείρα βοηθείας στον
Μητσοτάκη. 

Όπως έχουμε γράψει εγκαίρως στην
«Political», ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης έχει φροντίσει παράλλη-
λα να ναρκοθετήσει ακόμα και την…
υποψία μετεκλογικής συνεννόησης με-
ταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ,
προεξοφλώντας πως κάθε τέτοιο σενά-
ριο θα ενέχει στοιχεία «εκβιασμού του
αρχηγού του ΠΑΣΟΚ» με τα προϊόντα των
υποκλοπών. 

Ο στόχος
Η «πίεση» στο ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να

σταματήσει ως τις εκλογές, πότε με τη
μια τακτική και πότε με την άλλη. Στόχο
έχει να καταστήσει αφενός ανέφικτο
οποιοδήποτε σενάριο μετεκλογικής συ-
νεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και
αφετέρου πρόσφορο το έδαφος ώστε η
Χαριλάου Τρικούπη να «συρθεί» πίσω
από τις επιλογές του κόμματος του Αλέξη
Τσίπρα. 

Μια από τις χρήσεις που επιφυλάσσει η
Κουμουνδούρου στο ΠΑΣΟΚ είναι προ-
φανώς και η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σε-
νάριο κυβέρνησης-Φρανκενστάιν, που
δεν πρέπει να αποκλείεται, καθώς ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει στρώσει με τις κινήσεις του τον
«δρόμο» για μια τέτοια επιλογή που μέχρι
πρότινος «ξόρκιζε».

Κυβέρνηση «Φρανκενστάιν»



ΣΣνόμπαραν την εκδήλωση
Βενιζέλου στη Βουλή

Δεν πήγε και πολύ καλά η εκδήλωση Βενι-
ζέλου στη Βουλή για τη Συνθήκη της Λωζάν-
νης. Όχι από κόσμο. Από κόσμο ήρθαν κάποιοι
στην Αίθουσα της Γερουσίας, αλλά δεν είναι
αυτό που λέμε ότι δεν έβρισκες στασίδι… Αυ-
τό όμως που έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι
δεν πήγε κανένας βουλευτής, ούτε καν από το
ΠΑΣΟΚ… Τον μόνο που είδαμε ήταν ο Τάσος
Χατζηβασιλείου, ο οποίος περισσότερο ήρθε
ως καλεσμένος της Ντόρας Μπακογιάννη.
Μου λένε ότι έχουν ξενερώσει πολλοί με τη
μεταστροφή Βενιζέλου, ο οποίος ξενοκοιτάζει
προς τον ΣΥΡΙΖΑ και επικρίνει συνεχώς τη
Νέα Δημοκρατία. Μου λένε επίσης ότι μετά
την παρουσία του στην εκδήλωση «Μένουμε
Ευρώπη;», πολλοί από τους «θαυμαστές» του
ξέκοψαν ακόμη και τα likes στις αναρτήσεις
του. Δεν πήγε καλά αυτό… 

Απόντες οι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ 
από κρίσιμη ψηφοφορία

Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων καλείται να
υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας με πολλά άρθρα, μεταξύ αυτών
το άρθρο 9 του νομοσχεδίου που προβλέπει τη
σύσταση του ΕΛΠΠΑ, ενός Ειδικού Λογαριασμού
Πρόνοιας Πολεμικής Αεροπορίας. Από αυτό τον
λογαριασμό θα πληρώνονταν και τα έξοδα κηδεί-
ας των δύο αδικοχαμένων πιλότων μας Τσιτλακί-
δη - Τουρούτσικα. Από την ψηφοφορία αυτή λοι-
πόν θα λείπουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
αποφάσισε ο Τσίπρας να ξεκινήσει την κοινοβου-
λευτική απεργία του. Αλήθεια, αισθάνονται ωραία
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την εξέλιξη; 

Οι πρώτες υπογραφές για τη δημιουργία fund με
χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι γεγονός. Η
χώρα έχει δικό της fund, το BigPiII. Η Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων βλέπουμε ότι εξε-
λίσσεται σε κομβικό μοχλό για την ενδυνάμωση του
ΑΕΠ της χώρας, επενδύσεις έρχονται, νέα funds δη-
μιουργούνται και η ανοδική πορεία που έχει πάρει
είναι σταθερή και γρήγορη. Σε αυτή την επιτυχία έχει
συμβάλει και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος έχει την εμπειρία
αλλά και τις κατάλληλες επαφές ώστε να ενεργοποι-
ήσει το οικοσύστημα προς όφελος της χώρας μας.
Με προσωπικό αγώνα κατάφερε το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης να διαθέσει τους πόρους του στην Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να επεν-
δύσει και να χρηματοδοτήσει νέες ιδέες, ανεβάζον-
τας ταυτόχρονα τη χώρα μας σε μεγαλύτερη επενδυ-
τική κλίμακα.
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Το ΒigPill με την υπογραφή Τσακίρη

Τ
ελικά μάθαμε γιατί
είχε κόσμο ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στην

ομιλία του στο γήπεδο του
Περιστερίου. Η αλήθεια
λοιπόν είναι, όπως φαίνε-
ται και από τη φωτογρα-
φία, ότι η Κουμουνδού-
ρου ναύλωσε λεωφορεία από όλη την Ελλάδα για να έρθουν στο Περιστέρι και
έτσι να κάνουν μπούγιο. Το γεγονός είναι ότι οι τοπικές στα δυτικά προάστια
της Αθήνας -που υποτίθεται είναι προνομιακές περιοχές για τον ΣΥΡΙΖΑ- δεν
μπόρεσαν να μαζέψουν κόσμο. Αλλά, όπως φάνηκε, ούτε και οι άλλες τοπικές
της Αθήνας. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά της κακής κατάστασης του κομματικού
μηχανισμού της Κουμουνδούρου, που φαίνεται άλλωστε και από τον κόσμο
που πάει στις εκδηλώσεις για τις πρωτοχρονιάτικες πίτες. 

Δεν του έφταναν οι τόσες καταδίκες από τον
Άδωνι, τώρα ο αψύς Κρητικός θα πρέπει να κα-
ταβάλει στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρή-
στο 12.000 ευρώ, αφού καταδικάστηκε από το
Πρωτοδικείο για «αποδεδειγμένη βάναυση εξύ-
βριση και συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος
του». Ο Παυλάρας υποχρεώνεται επιπλέον να
διαγράψει από τις σελίδες του στο Facebook την
επίμαχη υβριστική, συκοφαντική και μειωτική
της προσωπικότητας και της επαγγελματικής
ιδιότητας του Γιώργου Παπαχρήστου ανάρτηση,

καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης έχει
πραγματοποιήσει. Σε περίπτωση δε που δεν το πράξει, το δικαστήριο τον κα-
ταδίκασε σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και προσωπική κράτηση 3 μηνών. 

Ναύλωσαν λεωφορεία για 
να κάνουν μπούγιο στο Περιστέρι

Στο «Mall» 
η πίτα του Άδωνι

Την επόμενη Κυριακή στις 12/2 ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης θα κόψει την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του πολιτικού του
γραφείου. Επειδή αναμένεται πολύς
κόσμος, αποφάσισε να πραγματοποι-
ήσει την εκδήλωση σε ανοικτό αλλά
προφυλαγμένο χώρο από καιρικά φαι-
νόμενα. Τουτέστιν, στο «Mall» στο Μα-
ρούσι, στον 3ο όροφο, στις 11 το πρωί. 

Τα έχωσε 
ο Κακλαμάνης 
για τους καλλιτέχνες

Τα έχωσε χθες ο αντιπρόεδρος της
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον
υφυπουργό Πολιτισμού Νικόλα Για-
τρομανωλάκη. Όταν ο δεύτερος προ-
σπαθούσε να δικαιολογήσει το θέμα
των πτυχίων των καλλιτεχνών, ο κ. Κα-

κλαμάνης -γνωστός για
τις καλλιτεχνικές

ευαισθησίες του-
αντέδρασε και
θύμισε στον ομι-
λητή του βήματος

ότι ο ίδιος είχε κά-
νει τρεις κοινοβου-

λευτικές παρεμβάσεις για το
θέμα και πως αν τον είχε ακούσει, τώ-
ρα δεν θα είχε γιγαντωθεί το πρόβλη-
μα. Θυμίζουμε ότι όντως είχαμε μια
μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία
των καλλιτεχνών στο Σύνταγμα και το
Μαξίμου θέλει να κλείσει αυτό το μέ-
τωπο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Νέα καταδίκη για Πολάκη



Κ
α τ α δ ί κ η
της Ελλά-
δας για πα-

ραβίαση τεκμηρίου
αθωότητας της
πρώην γγ Δημο-
σίων Εσόδων Κατε-
ρίνας Σαββαΐδου
εξαιτίας δηλώσεων
το 2015 της τότε κυ-
βερνητικής εκπρο-
σώπου Όλγας Γε-
ροβασίλη. Αναλυτι-
κότερα, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρα-
σβούργου καταδικάστηκε η Ελλάδα για παραβία-
ση του τεκμηρίου αθωότητας της κυρίας Σαββαΐ-
δου και υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να κα-
ταβάλει στην κυρία Σαββαΐδου το ποσό των 6.000
ευρώ για ηθική βλάβη, συν 1.000 ευρώ για τα δι-
καστικά έξοδα. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 22/10/2015, κατόπιν
απόφασης του υπουργικού συμβουλίου, λόγω της
δήθεν εμπλοκής της κυρίας Σαββαΐδου σε διε-
ρευνώμενες από την ποινική Δικαιοσύνη πράξεις
και της παραπομπής της σε ποινικό δικαστήριο,
σχετικά με το δήθεν πάγωμα των προστίμων που
είχαν επιβληθεί στην εταιρεία GENNET AE, απο-
πέμφθηκε από τη θέση της.
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Μαζική ήταν η ανταπόκριση και η συμμετοχή νέων
ανθρώπων από όλη την Ελλάδα στην πανελλαδική
δράση αιμοδοσίας. Η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
διοργανώνουν τακτικά δράσεις αιμοδοσίας, ανά
έξι μήνες, προκειμένου να συμβάλλουν στην ανα-
νέωση των αποθεμάτων αίματος. Το διάστημα από
28 Ιανουαρίου έως και 1 Φεβρουαρίου εκατοντά-
δες νέες και νέοι σε πάνω από 20 σημεία σε όλη
την Ελλάδα βρέθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα
Υγείας ενισχύοντας την Τράπεζα Αίματος της ΟΝ-
ΝΕΔ. Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου
δήλωσε: «Η πυξίδα της ΟΝΝΕΔ είναι σταθερά προ-
σανατολισμένη στην κοινωνική προσφορά». 

Άδωνις για Ελληνικό

Συνεχίζονται 
οι διαρροές στο ΠΑΣΟΚ

ΟΝΝΕΔ: Δίνουμε αίμα,
σώζουμε ζωές

Στην τελευταία έκθεση του Economist Intelli-
gence Unit για την ποιότητα της δημοκρατίας
ανά τον κόσμο, η Ελλάδα ανέβηκε 9 θέσεις
στην κλίματα (25η θέση) στον λεγόμενο «δεί-
κτη δημοκρατίας» για το 2022, καταγράφον-
τας σαφή βελτίωση
και μια από τις κα-
λύτερες επιδόσεις
του δείκτη του 
Economist. Συγκε-
κριμένα, η συνολική
βαθμολογία της χώ-
ρας ανήλθε στο 7,97 το 2022, από το 7,56 το
2021. Έτσι, για το 2022 η Ελλάδα κατατάσσεται
στην 25η θέση, από την 34η το 2021. Σύμφωνα
με την έκθεση, η βελτίωση του δείκτη απεικο-
νίζεται στις περισσότερες κατηγορίες του.
Στην κατηγορία της εκλογικής διαδικασίας
και του πλουραλισμού, ο δείκτης βελτιώθηκε
αισθητά, με τις Αρχές να προωθούν τη συμμε-
τοχή στα κοινά και να διευκολύνουν το δι-
καίωμα ψήφου της Διασποράς. Η «λειτουργία
της κυβέρνησης» βελτιώνεται σημαντικά με
τη λήξη του καθεστώτος ενισχυμένης επο-
πτείας στο οποίο η χώρα υπαγόταν από το
2015. Και όλα αυτά την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βλέ-
πει εκτροπή… 

Economist: Η Ελλάδα
ανεβαίνει 9 θέσεις
στον «δείκτη
δημοκρατίας»
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«Η επένδυση στο Ελληνικό προχωρά με πολύ με-
γάλη ταχύτητα, υπάρχουν κτίρια που έχουν θεμε-
λιωθεί, έχουν σκάψει οι μπουλντόζες ήδη το με-
γαλύτερο κομμάτι των έργων υποδομών, ο πύργος
ξεκινά τη θεμελίωσή του την επόμενη εβδομάδα»,
προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο podcast
της Νέας Δημοκρατίας, με τον τίτλο «Το είπατε. Το
κάνατε;». Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό
Ανάπτυξης, τα έργα θα διαρκέσουν τρία χρόνια. Ο
κ. Γεωργιάδης μίλησε και για το «καλάθι του νοι-
κοκυριού», λέγοντας ότι «ο ένας στους δύο κατα-
ναλωτές αγοράζει πια από το “καλάθι”. Για να αγο-
ράζει, λέτε να το κάνει επειδή συμπαθεί τον Άδωνι
Γεωργιάδη; Άρα προφανώς δουλεύει. Όποιος
αγοράζει από το “καλάθι” κερδίζει λεφτά».

Ο εξάδελφος και η Πόπη
Είπε ο εξάδελφος ότι οι δηλώσεις της Πόπης Τσαπανίδου
περί εκβιαζόμενου Ανδρουλάκη δεν βοηθούν; Εκτός
γραμμής ο Γιώργος Τσίπρας; Μήπως ο άνθρωπος δεν είχε
προλάβει να ενημερωθεί; Δεν γίνεται να αδειάζει έτσι την
εκπρόσωπο…

Μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να τρίβουν τα χέ-
ρια τους με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον
ΣΥΡΙΖΑ για να ξεχαστούν τα εσωκομματικά τους

ζητήματα, οι αποχωρή-
σεις, όμως, από τα ψη-
φοδέλτια συνεχίζονται.
Ήταν η σειρά της πολιτι-
κού μηχανικού Νίκης
Κοκκαλιάρη για τον Νο-
μό Ηλείας. Μια αποχώ-
ρηση που έγινε και αυτή
λίγο πριν ανακοινωθούν
οι υποψηφιότητες και
συνοδεύτηκε με αιχμές
προς την ηγεσία. Εκεί,

όμως, που μυρίζει μπαρούτι είναι λίγο πιο δίπλα,
στον Νομό Αρκαδίας, όπου οι λίστες των υποψη-
φίων βρίσκονται στο συρτάρι, καθώς ο μόνος υπο-
ψήφιος με βεβαιότητα είναι ο Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος.

Πληρώνουμε 
τα σπασμένα 
του ΣΥΡΙΖΑ

Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα,
Παρασκευή, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, όπου
θα εκφωνήσει προεκλογική
ομιλία. Ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης θα μεταβεί στην
πρωτεύουσα της Αχαΐας, όπου στις 6.30 το
απόγευμα θα μιλήσει στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Μη βιάζεστε να βγά-
λετε συμπεράσματα

όταν βλέπετε τον πρωθυ-
πουργό να φωτογραφίζεται
με κάποιους βουλευτές και
να γράφετε με απόλυτη σι-
γουριά: «Τα βρήκε ο Μη-
τσοτάκης με τον τάδε
κ.λπ.». Μπορεί αύριο να
βγει κάτι εναντίον του «τά-
δε» βουλευτή… Για αυτό ο
πρωθυπουργός κρατάει
αποστάσεις ασφαλείας
από πολλούς… 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Θ
έμα χρόνου είναι το… επό-
μενο επεισόδιο της σύμ-
πλευσης Ράμμου - Τσίπρα,
καθώς οι υπόνοιες για την

ανοιχτή γραμμή των δύο ανδρών επι-
βεβαιώθηκαν πλέον με τον πιο εμφα-
τικό τρόπο με τη θεατρική έξοδο Τσί-
πρα από την ΑΔΑΕ με τον φάκελο του
προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, λέ-
με τώρα, ανά χείρας. Έτσι τώρα όλοι
περιμένουν το επόμενο βήμα του
πρώην ανώτατου δικαστή και επικε-
φαλής της Αρχής στον «αγώνα» που
δίνει για να εξυπηρετήσει το αφήγημα
Τσίπρα στον δρόμο προς τις κάλπες,
αλλά ταυτόχρονα μένει να δούμε και
πώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα «επι-
βραβεύσει» τις υπηρεσίες του κ. Ράμ-
μου, οι οποίες δεν είναι και λίγες το τε-
λευταίο διάστημα.

Ο κ. Ράμμος άλλωστε εξαρχής ήταν
αρωγός σε κάθε κίνηση του Αλέξη
Τσίπρα στο ζήτημα των παρακολουθή-
σεων, αφού ήταν πάντα στο πλευρό
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε
«καταγγελία» με βάση πληροφορίες
φιλικών προς το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης μέσων ενημέρω-

σης. Ο κ. Ράμμος δεν δίστασε να υψώ-
σει το ανάστημά του απέναντι στον Ισί-
δωρο Ντογιάκο, θεωρώντας εαυτόν
ως τον μόνο υπέρμαχο του Συντάγμα-
τος και της νομιμότητας στον αγώνα
πάντα εξυπηρέτησης του «ανένδοτου»
αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ για τις παρακολου-
θήσεις, αν και ξέχασε ότι η συγκεκρι-
μένη παράταξη στο συγκεκριμένο θέ-
μα δεν έχει… πρότερο έντιμο βίο. Μην
ξεχνάμε βέβαια και τη διαρροή-πα-
ρωδία για δήθεν προσπάθεια παρεμ-
πόδισης ελέγχου από την ΑΔΑΕ, η
οποία βέβαια διαψεύστηκε από τον
ιδιωτικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας,
αλλά και το επεισόδιο με το αίτημα του
κ. Ράμμου προς τον Αλέξη Τσίπρα για
«εμπλουτισμό» του ερωτήματός του
με συγκεκριμένους αριθμούς τηλε-
φώνου. Αυτά βέβαια είναι γνωστά αλ-
λά ως γνωστόν η επανάληψη είναι μή-
τηρ μαθήσεως. Αυτό που δεν έχουμε
δει αλλά πολύ πιθανόν είναι να το δού-
με σύντομα, είναι πως θα εξαργυρώ-
σει ο κ. Ράμμος τη στήριξη που παρέ-
χει στο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα
των παρακολουθήσεων καθοδόν προς
τις κάλπες.

Καραμανλής: 
Από τον Τσίπρα
ακούω μόνο κραυγές

Ο υπουργός Υποδομών έβγαλε λα-
βράκι με την ομολογία του Ν. Φίλη…
Είδηση που λέμε δημοσιογραφικά.
Είπε όμως και κάτι πολύ σημαντικό ο
Κώστας Καραμανλής. «Στο Κοινο-
βούλιο προτάσεις άκουσα από τον
Μητσοτάκη. Από τον Τσίπρα άκουσα
κραυγές και λυπάμαι που το λέω αυ-
τό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια παράδοση που
προέρχεται από την Αριστερά του
ΚΚΕ Εσωτερικού. Και απορώ, ο Λεω-
νίδας Κύρκος τι θα έλεγε;». 

Αλλεργία στη «συγγνώμη»
Τις απαράδεκτες κινήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βα-
ρεμένου ενάντια στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Κα-
ραμανλή, τις έχουν πλέον δει όλοι. Αυτό που ίσως δεν παρατήρη-
σαν πολλοί ήταν η ανακοίνωση με την οποία τοποθετήθηκε επί του
θέματος ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτήν μπορεί αρχικά να καταδικάζει την κί-
νηση του βουλευτή του, όμως δεν διστάζει στη συνέχεια να απαι-
τήσει και «συγγνώμη» από τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για
όσα έλεγε όταν ο Βαρεμένος της επιτέθηκε. Και αναρωτιέται κα-
νείς, ο Βαρεμένος θα έκανε την ίδια κίνηση, αν απέναντί του είχε
άνδρα συνάδελφό του;

Στο καλάθι δεν χωρά, 
στο κοφίνι περισσεύει   

Κόμπαζε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα
της συγκέντρωσης στο Περιστέρι για το ότι
το γήπεδο γέμισε και αρκετοί έμειναν απέ-
ξω. Βέβαια 4.000 χωράει όλους κι όλους το
κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου»,
άντε και λίγο περισσότερους εφόσον
μπουν και στη σάλα. «Στέλνουμε μήνυμα
νίκης», έλεγε λόγω της… κοσμοσυρροής.
Αν πάντως η μαζικότητα μιας συγκέντρω-
σης δείχνει την πιθανότητα νίκης στις εκλο-
γές, λογικά θα κερδίσει το ΚΚΕ, που λίγες
εβδομάδες νωρίτερα γέμισε το… Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Φίλης «άδειασε» 
τη «γραμμή» 
του ΣΥΡΙΖΑ με… τακτ

Δημόσια παραδοχή από τον Νίκο Φίλη
για τις παρακολουθήσεις από ΣΥΡΙΖΑ. Ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τον
κάλεσε να ρωτήσει τον -επί ΣΥΡΙΖΑ- διοι-
κητή της ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη και τον
Αλέξη Τσίπρα γιατί παρακολουθούσαν
τους τροϊκανούς και τους υπουργούς τους,
με τον Νίκο Φίλη να αναρωτιέται «κακό εί-
ναι αυτό;». Εντάξει, δεν είμαστε σίγουροι,
αλλά σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμμα-
τός του είναι «εκτροπή». Αν το κάνει η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, είναι «για την
ασφάλεια» και απόλυτα λογικό.

Ο Ράμμος, ο Τσίπρας 
και η «εξαργύρωση»



Ρ
ύθμιση-φραγμό στο να συμμετέ-
χουν στις εκλογές εγκληματικές
οργανώσεις οι οποίες εμφανίζον-
ται με τον μανδύα πολιτικού κόμ-

ματος βάζει η κυβέρνηση με την τροπολογία
που κατέθεσε χθες στη Βουλή και η οποία
στόχος είναι να ψηφιστεί την Τρίτη από την
Ολομέλεια με ευρύτατη πλειοψηφία.

Με την τροπολογία επεκτείνεται η υφιστά-
μενη ρύθμιση που απαγορεύει να συμμετέ-
χουν στην ηγεσία πολιτικού κόμματος όσοι

έχουν καταδικαστεί για ιδι-
αιτέρως απαξιωτικά αδική-
ματα σε βάρος της Πολιτεί-
ας, περιλαμβανομένης όχι
μόνο της εικονικής ηγεσίας,
αλλά και όσων ασκούν την
πραγματική ηγεσία του
κόμματος. Σύμφωνα με την
τροπολογία, κατά την ανα-

κήρυξη συνδυασμών θα λαμβάνεται υπόψη η
τυχόν καταδίκη στελεχών των κομμάτων για
τα αδικήματα αυτά, ενώ την κρίση για τα κω-
λύματα θα κάνει ο Άρειος Πάγος κατά το στά-
διο της ανακήρυξης των συνδυασμών και των
υποψηφίων.

Καταδικασμένος
Η διάταξη που έρχεται να συμπληρώσει

την ισχύουσα απαγόρευση στον πρωτόδικα
καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη να είναι επι-
κεφαλής του κομματικού του συνδυασμού
θα προβλέπει ότι α) ο πρόεδρος, ο γενικός
γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτρο-
πής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμμα-
τος δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για μια
σειρά αδικημάτων, έστω πρωτόδικα, β) θα
εξετάζεται η καταδίκη όχι μόνο μελών του

κόμματος, αλλά και της «πραγματικής ηγε-
σίας» για τα προαναφερθέντα αδικήματα. Η
κρίση με βάση την προτεινόμενη διάταξη
περνά στο Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, το
οποίο θα εξετάζει τις υποψηφιότητες και
τους συνδυασμούς και εφόσον διαπιστώνει
κωλύματα που εμπίπτουν στις προηγούμε-
νες διατάξεις, θα παραπέμπει την υπόθεση
στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου που θα
αποφασίζει εντός δύο ημερών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουρ-
γείου Εσωτερικών που κατέθεσε τη ρύθμι-
ση, η πρόσθετη αξία που εισφέρει η τωρινή
τροπολογία καταλαμβάνει τις περιπτώσεις
εκείνες που η ηγεσία του κόμματος είναι ει-

κονική, δηλαδή, έχουν τοποθετηθεί «αχυ-
ράνθρωποι» αλλά την πραγματική ηγεσία
την ασκούν άλλα πρόσωπα που εμπίπτουν
στους περιορισμούς, δηλαδή, έχουν ποινική
καταδίκη.

«Η διάταξη που φέρνουμε είναι απολύτως
συμβατή με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ση-
μειώνουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι
η διάταξη δεν παραβιάζει την αρχή της αναλο-
γικότητας, διότι δεν εμποδίζει οποιονδήποτε
έχει καταδικαστεί έστω για βαριά αδικήματα
κατά της Πολιτείας να είναι υποψήφιος βου-
λευτής, είτε ανεξάρτητος είτε με πολιτικό
κόμματα, παρά μόνο αποκλείεται αν είναι ο

πραγματικός αρχηγός του κόμματος με το
οποίο συμμετέχει στις εκλογές.

Εγκληματική οργάνωση
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν εξυ-

πηρετείται η ελεύθερη λειτουργία του δημο-
κρατικού πολιτεύματος στην περίπτωση της
συγκρότησης ενός «κόμματος-κέλυφος», το
οποίο δρα και λειτουργεί ως εγκληματική ορ-
γάνωση, αφενός μεν όταν η ηγετική ομάδα του
κόμματος προβαίνει σε πράξεις με υψηλή ποι-
νική απαξία, όπως έχει αποδειχθεί δικαστικά,
έστω και πρωτοδίκως, αφετέρου δε όταν η ποι-
νική καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα
υποψηφίων βουλευτών, ιδρυτικών μελών και
των διατελεσάντων αρχηγών του κόμματος κα-
ταδεικνύει τη μη εξυπηρέτηση της ελεύθερης
λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Επίσης η διάταξη δεν υπεισέρχεται σε
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της
ιδεολογίας των κομμάτων, το οποίο θα άνοιγε
τον ασκό του Αιόλου και θα έβαζε τον Άρειο
Πάγο στη θέση να αξιολογήσει την ουσία των
θέσεων των κομμάτων με κίνδυνο υπερβολι-
κής διεύρυνσης των περιορισμών. Η ρύθμι-
ση θα λειτουργεί και ως νόμος-ομπρέλα και
αναμένεται, υπό προϋποθέσεις, να πιάσει και
τη Χρυσή Αυγή, η δίκη της οποίας συνεχίζε-
ται στο Εφετείο, αλλά η λειτουργία της δεν
έχει ανασταλεί. Η διάταξη θα «ελεγχθεί» και
από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής
πριν μπει σε συζήτηση την Τρίτη στην Ολο-
μέλεια, με την κυβέρνηση να θεωρεί ότι δεν
προσκρούει σε ζητήματα αντισυνταγματικό-
τητας. Η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Γ. Οικο-
νόμου, επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή πολι-
τική συναίνεση, είναι ωστόσο αποφασισμέ-
νη να περάσει τη ρύθμιση ακόμη και με την
κυβερνητική πλειοψηφία. 
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Επίσημο «STOP» στο κόμμα Κασιδιάρη

Με αμείωτη ένταση το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει σε υψηλούς τό-
νους την αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ο
Αλέξης Τσίπρας σε μια αποστροφή της ομιλίας του στο Πε-
ριστέρι έκανε ένα βήμα πίσω, επιχειρώντας προφανώς μια
κατά κάποιον τρόπο αποκλιμάκωση. Χωρίς να αναφερθεί
συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ αλλά γενικότερα σε δημοκρατι-
κές δυνάμεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να
οριοθετήσει ως κοινό πολιτικό αντίπαλο τη ΝΔ
«ακριβώς σε στιγμές που πρωταρχικό καθήκον όλων
των δημοκρατικών δυνάμεων δεν μπορεί να είναι
άλλο από την υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας.
Είναι κρίμα να επιλέγουν έναν ανιστόρητο διμέτωπο
που διευκολύνει το καθεστώς Μητσοτάκη και αξιο-
ποιείται από αυτό. Είναι κρίμα να μη θέλουν να κατα-
λάβουν ότι οι όποιες διαφορές των προοδευτικών
δυνάμεων, σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές, λύνονται
στο πεδίο της δημοκρατίας και μόνο εκεί», παρατήρησε ο κ.
Τσίπρας, προσθέτοντας με νόημα πως «και αυτό το πεδίο

οφείλουμε όλοι μαζί πρωτίστως να το καθαρίσουμε από τη
λάσπη του κυρίου Μητσοτάκη».

Στο ίδιο κάδρο
Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έκαναν δεύτερες σκέψεις και

με σκληρή γλώσσα έβαλαν τους κ.κ. Τσίπρα, Μητσοτάκη στο
ίδιο κάδρο. «Ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε δικαίως να χα-

ρακτηριστεί ως “μέγας ευεργέτης” του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι στην
απέναντι όχθη από εκείνους που κυβέρνησαν με δι-
χαστικά διλήμματα και επιδίωξαν τον έλεγχο των αρ-
μών της εξουσίας αλλά και από εκείνους που διολι-
σθαίνουν στον αυταρχισμό, κυβερνούν με έναν στε-
νό κύκλο κολλητών και ευνοουμένων και συγκαλύ-
πτουν ένα σκάνδαλο, που έχει εκθέσει διεθνώς τη
χώρα». Απαντώντας, δε, στην κριτική που δέχεται ο

Νίκος Ανδρουλάκης, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει
στην ανακοίνωσή της στο ίδιο ύφος: «Ο πρόεδρος του ΠΑ-

ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ό,τι έχει να πει στον ελληνικό λαό,
το λέει ευθέως και πάντα στο προσκήνιο. Κάποιοι άλλοι
κρύβονται από τα κρίσιμα ερωτήματα. Είναι ο κ. Μητσοτά-
κης και ο κ. Τσίπρας. Ευάλωτοι και σιωπηροί είναι αυτοί που
οργάνωναν και συνομιλούν με ρυπαρά δίκτυα και οι συνερ-
γάτες τους έταζαν μετοχές τηλεοπτικών σταθμών σε φιλι-
κούς επιχειρηματίες. Τους συνιστούμε να μην κρίνουν εξ
ιδίων τα αλλότρια».

Στο διά ταύτα, η ένταση με τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως στη
δεδομένη συγκυρία εξυπηρετεί τους πολιτικούς σχεδια-
σμούς του, αφενός γιατί συσπειρώνει το κομματικό του
ακροατήριο που είχε αρχίσει να διχάζεται εξαιτίας εσωκομ-
ματικών τριβών, αφετέρου γιατί αποτελεί μια πολύ καλή ευ-
καιρία να χτίσει πιο εξατομικευμένο πολιτικό προφίλ απέ-
ναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώ-
σεις κομμάτι από την εκλογική πίτα. Στο πλαίσιο αυτό, τα
στελέχη του θα συνεχίσουν μεταξύ άλλων την υψηλών τό-
νων κριτική σε θέματα αιχμής.

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ: Τσίπρας, ο… μέγας ευεργέτης του Μητσοτάκη

Κατατέθηκε η τροπολογία της κυβέρνησης στη Βουλή 
- Την Τρίτη η ψήφισή της, με στόχο την ευρύτατη πλειοψηφία

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Γράφει 
η Στέλλα 

Παπαμιχαήλ

spapamixail@yahoo.gr
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Του Ειδικού Συνεργάτη 

Ο
μολογία παρακολουθήσεων σε απευθείας
σύνδεση και σε πανελλήνια μετάδοση έκα-
νε μέσω του ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Φίλης με διάλογο που είχε με τον υπουργό
Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ σε μια έξαρση… ειλικρίνειας αποκάλυ-
ψε την παρακολούθηση Βαρουφάκη από την κυβέρ-
νηση Τσίπρα την περίοδο που ήταν υπουργός.

Ο επίσης φιλοξενούμενος στην τηλεοπτική εκ-
πομπή υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής, απευθυνόμενος στον κ. Φίλη,
του είπε να ρωτήσει τον κ. Γιάννη Ρουμπάτη και τον
κ. Τσίπρα, «όταν παρακολουθούσαν τους τροϊκα-
νούς και τους υπουργούς», για να εισπράξει την
αφοπλιστική απάντηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ:
«Κακό είναι αυτό;».

«Α, σας αρέσει αυτό;», επέμεινε ο κύριος Καρα-
μανλής.

«Ήταν επίσημο αυτό, ήταν προστασία», υποστήρι-
ξε ο Νίκος Φίλης, επιμένοντας ότι ο κύριος Βαρου-
φάκης το έχει ήδη πει και στη Βουλή.

Στην ερώτηση «ποιος το αποφάσισε αυτό;», ο κ.
Φίλης ανέφερε: «Η κυβέρνηση, ο κ. Βαρουφάκης.
Το δήλωσε στη Βουλή ο άνθρωπος… το είπε για λό-
γους ασφαλείας».

«Παρακολουθήσατε τους υπουργούς σας… Πα-
ρακολουθήσατε και τον Πιτσιόρλα και τον Σαγιά για
λόγους ασφαλείας;», ρώτησε επανερχόμενος ο
υπουργός Υποδομών, με τον Νίκο Φίλη να απαντά:
«Όχι βέβαια τους άλλους, τον κ. Βαρουφάκη μόνο».

Να θυμίσουμε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η
ΕΥΠ είχε παρακολουθήσει τον τότε υπουργό Εξωτε-
ρικών Νίκο Κοτζιά, τον κυβερνητικό εταίρο και
υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και τον
πρώην υφυπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα, σύμφωνα με
όσα αποκάλυψε προ καιρού δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Το Βήμα», τα οποία δεν διαψεύσθηκαν
από καμία πλευρά. 

Το ρεπορτάζ έφερε τον τίτλο «Τρεις υπουργούς
άκουγε η ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ» και σύμφωνα με όσα
έγραφε, οι τρεις πολιτικοί «είχαν μπει στο στόχα-
στρο του συστήματος υποκλοπών της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ». Στο δημοσίευμα της εφημερίδας δινόταν ακό-
μα λίστα με «19 ονόματα στο σύστημα παρακολου-
θήσεων των μυστικών υπηρεσιών» και αναφέρον-
ταν λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα πάντα με την
εφημερίδα, ο τότε κυβερνητικός εταίρος «ετέθη υπό
παρακολούθηση».

Σήμερα έρχεται ο βουλευτής Νίκος Φίλης να επι-
βεβαιώσει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε μετατραπεί
σε «φωλιά κατασκόπων» που παρακολουθούσε
τους στενούς συνεργάτες και τους υπουργούς του
Αλέξη Τσίπρα. 

Ο «θεσμικός» πρόεδρος της ΑΔΑΕ
Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει άμεσα ο

Χρήστος Ράμμος, πρόεδρος της ΑΔΑΕ, καθώς οι τε-
λευταίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό τον εκθέ-
τουν ανεπανόρθωτα, κυρίως σε θεσμικό επίπεδο. Ο
πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία σύμφω-

να με όσους ασκούν δριμεία κριτική στις πρακτικές
της τείνει να γίνει φερέφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, καλείται
να αποδείξει επί της ουσίας αν θα κάνει τη δουλειά
του όπως επιτάσσουν οι θεσμοί και οι κανόνες, ή αν
θα συνεχίσει να ενεργεί με δύο μέτρα και δύο σταθ-
μά στην περιβόητη υπόθεση των παρακολουθήσε-
ων. Θα ασχοληθεί ο κ. Ράμμος με τις παρακολουθή-
σεις επί ΣΥΡΙΖΑ; Διότι αν δεν το κάνει, εκτίθεται ανε-
πανόρθωτα.

Άλλωστε, έχει γίνει πλέον σαφές πως υπάρχει
μεγάλη ταύτιση στις απόψεις του κ. Ράμμου με αυ-
τές του κ. Τσίπρα και δεν είναι λίγοι αυτοί που κά-
νουν λόγο για απευθείας σύνδεση των δύο ανδρών.
Είναι, άλλωστε, πολύ νωπές οι μνήμες από όλα όσα
έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με αφορμή την
υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπου ο κ. Τσίπρας
έχει επί της ουσίας εργαλειοποιήσει την ΑΔΑΕ, ώστε
να στηρίξει το αντιπολιτευτικό του αφήγημα. Ο στό-
χος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως φαίνε-
ται, είναι να συνεχίσει να παράγει «θόρυβο» και
«σκόνη» με το θέμα των παρακολουθήσεων και να
το συντηρήσει στην επικαιρότητα, άσχετα αν απο-
δεικνύεται δημοσκοπικά πως δεν προσφέρει κά-
ποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα στη δημόσια σφαίρα και
στην εκλογική προτίμηση των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ράμμος έχει πλέον περά-
σει στο υποσυνείδητο της πλειοψηφίας ως το από-
λυτο στήριγμα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την
υπόθεση. Με τις περιβόητες επισκέψεις του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΔΑΕ, τους φακέλους
που… πάνε και έρχονται και τα ονόματα που δημο-
σιεύονται έξω από κάθε μέτρο, κανονισμό και νόμο,
η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η θεσμι-
κή εκτροπή που συνίσταται με αυτή τη λειτουργία
της ΑΔΑΕ και τις τοποθετήσεις του κ. Ράμμου είναι
πρωτοφανής και η Αρχή, σύμφωνα με τους γνωρί-
ζοντες τα ισχύοντα και τους κανόνες, παύει να είναι
ανεξάρτητη με αυτές τις συμπεριφορές.

Ο κ. Ράμμος θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός
και στις δηλώσεις του, όπως και τα άλλα μέλη της
ΑΔΑΕ, καθώς είναι απαράδεκτο να διαρρέουν από-
ψεις όπως «ζητήσαμε από τον κ. Τσίπρα να εμπλου-
τίσει την επιστολή του». Επί της ουσίας, ΑΔΑΕ και
ΣΥΡΙΖΑ πήγαν χέρι χέρι σε μια καταπάτηση κανονι-
σμών και θεσμών, την οποία στη συνέχεια αμφότε-

ροι μετέτρεψαν σε «παντιέρα» επανάστασης. Σε κά-
θε περίπτωση, επειδή υπάρχει και παρελθόν στις
παρεκτροπές του κ. Ράμμου, όπως η αμφισβήτηση
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιά-
κου, αλλά και η διαρροή του περιεχομένου των

ερευνών στους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας,
θα έπρεπε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ να είναι διπλά προ-
σεκτικός. Όσο φίλα προσκείμενος και αν, αποδει-
κνύεται πως, είναι στον κ. Τσίπρα, ό,τι και αν προσ-
δοκά από αυτή τη «συνδιαλλαγή». 

Είναι η στιγμή που θα πρέπει ο κ. Ράμμος να
αποφασίσει αν θα λειτουργήσει με βάση τους κα-
νόνες και τον θεσμικό του ρόλο, ή αν θα συνεχίσει
να τηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα… μάτια
του ΣΥΡΙΖΑ.

Φωλιά κατασκόπων ο ΣΥΡΙΖΑ 
Ομολογία Φίλη:
«Παρακολουθούσαμε 
τον Βαρουφάκη αλλά 
για… λόγους ασφαλείας» -
Άφαντος ο «ανεξάρτητος» 
Χρ. Ράμμος για τις υποκλοπές 
της Κουμουνδούρου 

«AΚΟΥΓΕ» ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟYΣ ΤΟΥ Ο ΤΣIΠΡΑΣ
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Κ
αμία πρόθεση να ρίξει τους
τόνους δεν έχει ο Ερντογάν
όσο πηγαίνει προς τις εκλογές
και κατηγορεί την Ελλάδα για

εχθρικές ενέργειες, στις οποίες, όπως
υποστήριξε, η Άγκυρα θα συνεχίσει να
απαντά.

«Δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τη
στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρ-
κία. Αυτή η στάση αλλά και η ψεύτικη
προπαγάνδα είναι εναντίον του συμμαχι-
κού πνεύματος. Η Ελλάδα ενοχλείται από
το ανερχόμενο προφίλ της Τουρκίας σε
όλο τον κόσμο, η ελληνική πλευρά στέκε-
ται ανήμπορη στις απαντήσεις που δίνου-
με», δήλωσε σε συνέντευξή του σε τουρ-
κικό κανάλι.

Διπλωματικές πηγές απάντησαν στον
Ερντογάν λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν προ-
καλεί και δεν απειλεί κανέναν. Υπερασπί-
ζεται την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά
της δικαιώματα που απορρέουν από το
διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θά-
λασσας και τις διεθνείς συνθήκες.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε

ότι «η Ελλάδα παραβιάζει τον εναέριο
χώρο μας και παρενοχλεί τα αεροσκάφη
μας και τους αλιείς μας, ανεβάζοντας την
ένταση. Σε αυτές τις εχθρικές ενέργειες η
αεροπορία απαντάει και θα συνεχίσει να
απαντάει».

Ο Ερντογάν κατηγόρησε εκ νέου την
Ελλάδα ότι «στρατιωτικοποιεί τα νησιά
κοντά στις ακτές μας παραβιάζοντας τις
διεθνείς συνθήκες».

«Πανικοβλήθηκαν όταν είπαμε για
τον Tayfun. Μα γιατί πανικοβάλλεστε;
Εμείς δεν θα κάνουμε τις προετοιμα-
σίες μας; Φτιάξαμε τον Tayfun και έχει
βεληνεκές 560 χιλιομέτρων. Όμως, εγώ
ζήτησα βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων.
Γιατί ο πανικός; Φτιάξτε κι εσείς. Γιατί
ενοχλείστε; Δεν θα μένουμε δεμένοι
χειροπόδαρα σε ενέργειες εναντίον της
ασφάλειας της χώρας μας», τόνισε ο
Τούρκος πρόεδρος. 

Απόλυτος παραλογισμός
Από το υπουργείο Εξωτερικών τονί-

ζουν ότι στον παραλογισμό έχουμε απαν-
τήσει επανειλημμένως με ψυχραιμία και
νομικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα: «Η

Άγκυρα οφείλει να συνειδητοποιήσει
πως το “ανερχόμενο προφίλ” της σε παγ-
κόσμιο και περιφερειακό επίπεδο δεν
έχει θετικό πρόσημο. Είναι το “ανερχόμε-
νο προφίλ” μιας χώρας που ακολουθεί
και εφαρμόζει αναθεωρητική πολιτική,
απειλεί με πόλεμο, αμφισβητεί κάθε κα-
νόνα διεθνούς δικαίου, εκβιάζει και δη-
μιουργεί ρήγματα σε συμμαχίες που ανή-
κει, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για
την παγκόσμια ειρήνη. Απορρίπτουμε
στο σύνολό τους τα ανυπόστατα και έωλα
τουρκικά επιχειρήματα, όπως το έχουμε
κάνει και μέσω των επιστολών μας στον
γενικό γραμματέα του ΟΗΕ».

Με αυξημένη αυτοπεποίθηση ο πρό-
εδρος της Τουρκίας εξαπέλυσε πυρά και
κατά της συμμαχίας των έξι της αντιπολί-
τευσης στη γειτονική χώρα με αναφορές
και στην Ελλάδα.

Σιγοντάρει και ο Ακάρ
Στην ίδια γραμμή και ο υπουργός Άμυ-

νας Χουλουσί Ακάρ είπε: «Η Ελλάδα, η
σύμμαχος και γείτονάς μας συνεχίζει με
προκλητικές και κλιμακωτές ενέργειες
και ρητορική. Και σε αυτό το θέμα φυσικά

προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψυ-
χραιμία μας όσο μπορούμε. Δεν υπάρχει
καμία απολύτως απειλή. Προσπαθούμε
να αντιμετωπίσουμε ό,τι γίνεται από την
Ελλάδα όσο πιο ψύχραιμα γίνεται. Όλοι
πρέπει να γνωρίζουν ότι, αντίθετα με τις
συμφωνίες, ο εξοπλισμός των νησιών με
μη στρατιωτικό καθεστώς και οι προκλη-
τικές ομιλίες, κινήσεις και δραστηριότη-
τες κατά τη διάρκεια ορισμένων επισκέ-
ψεων σε μέρη κοντά στην Τουρκία δεν εί-
ναι σκόπιμο, είναι ενοχλητικό.

Επιπλέον, βλέπουμε ότι ως απάντηση
στο κάλεσμά μας για ειρήνη και διάλογο η
Ελλάδα, ενάντια στο πνεύμα της συμμα-
χίας, στο πνεύμα της γειτονίας, να επι-
διώκει κάποιες τεχνητές συμμαχίες ή να
εμπλέκεται σε έναν μάταιο εξοπλισμό,
ενώ στέκεται στη μέση το NATO. Περιμέ-
νουμε να το καταλάβουν και αυτοί».

Την έντονη ανησυχία τους για τα προ-
σκόμματα που βάζει η Τουρκία στην εν-
ταξιακή πορεία της Σουηδίας και της
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ εξέφρασαν Αμε-
ρικανοί γερουσιαστές σε επιστολή που
θα σταλεί στον πρόεδρο Μπάιντεν. Ειδι-
κότερα, οι νομοθέτες ζητούν από τον
Αμερικανό πρόεδρο να συνδεθεί το θέ-
μα της νατοϊκής διεύρυνσης με το αίτη-
μα που έχει υποβάλει η Άγκυρα για την
αναβάθμιση και την αγορά νέων μαχητι-
κών F-16. 

Ο Ερντογάν τον... μπαγλαμά του
Συνεχίζει τις προκλήσεις κορυφώνοντας την επιθετική ρητορική του

έναντι της Ελλάδας ενόψει των τουρκικών εκλογών

Γράφει η 

Αλεξία Τασούλη
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«Απόβαση» 100.000 
τόνων αμερικανικής
διπλωματίας!

Σήμερα αναμένεται να δέσει στο λιμάνι του
Πειραιά το γιγαντιαίο αμερικανικό πυρηνοκί-
νητο αεροπλανοφόρο «W.H. George Bush»,
συνοδεία ελληνικής φρεγάτας, το οποίο επι-
χειρεί στη Μεσόγειο από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα προς
κάθε κατεύθυνση. Είναι η δεύτερη φορά που
το αμερικανικό αεροπλανοφόρο θα δέσει σε
ελληνικό λιμάνι, σε διάστημα μικρότερο των
τριών μηνών, καθώς στις αρχές του περασμέ-
νου Οκτωβρίου είχε ναυλοχήσει στο λιμάνι της
Σούδας. Το «USS George H.W. Bush» (CVN-
77) είναι μια «πλωτή πολιτεία» με 6.000 άτομα
πλήρωμα και φιλοξενεί περίπου 85 μαχητικά
F/A-18C Ηοrnet, F/A-18E/F Super Hornet, αε-
ροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G
Growler, ιπτάμενα ραντάρ Ε-2D Hawkeye και
ελικόπτερα MΗ-60R SEAHAWK. Το αμερικα-
νικό αεροπλανοφόρο θα παραμείνει στον Πει-
ραιά για τρεις μέρες, ενώ ενδέχεται να ακο-
λουθήσουν συνεκπαιδεύσεις με την Πολεμική
μας Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.

Αρχίζει η «Θρακική
Συνεργασία ’23»
στο Πετροχώρι

Μήνυμα στρατιωτικής συνεργασίας και
συμμαχικής αποτροπής στέλνουν στην Τουρ-
κία Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες με την ελ-
ληνοαμερικανική άσκηση «Θρακική Συνεργα-
σία» που ξεκινά στις 14 Φεβρουαρίου στο Πε-
δίο Βολής Ασκήσεων Πετροχωρίου Ξάνθης.
Στην άσκηση θα συμμετάσχουν άρματα μάχης
Leopard 2Hel, επιθετικά ελικόπτερα Apache
και Kiowa Warriors της Αεροπορίας Στρατού,
αμερικανικά άρματα μάχης Abrams M1 και τε-
θωρακισμένα Bradley M2. Κατά τη διάρκεια
της άσκησης, η οποία θα διεξαχθεί με χρήση
πραγματικών πυρών και συστημάτων εξομοί-
ωσης τακτικής εμπλοκής, θα εξεταστούν με-
ταξύ άλλων αντικείμενα επιθετικών και αμυν-
τικών επιχειρήσεων, ασκήσεις διπλής ενερ-
γείας για γρήγορη αναζήτηση εχθρικού στό-
χου, αλλά και την ταχεία προσβολή. Η άσκηση
εντάσσεται στον συνολικό προγραμματισμό
των κοινών ασκήσεων στο πλαίσιο της επικαι-
ροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας.

Ν
α κάνει το άσπρο μαύρο στο
Αιγαίο επιχείρησε για ακόμη
μία φορά ο Τούρκος υπουρ-
γός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ,

κατηγορώντας την Ελλάδα ότι οχυρώνει
παράνομα τα νησιά, αμέσως μετά το πέ-
ρας άσκησης των τουρκικών Ενόπλων
Δυνάμεων που διεξάγεται στο Καρς της
Ανατολικής Τουρκίας.

Ο Ακάρ, διαστρεβλώνοντας τελείως την
πραγματικότητα, τόνισε μάλιστα ότι ο εξο-
πλισμός των νησιών απειλεί τις ακτές τις
Τουρκίας, την ώρα που οι Τούρκοι διατη-
ρούν στα τουρκικά παράλια τη Στρατιά Αι-
γαίου (Ege Ordusu), που είναι ο μεγαλύτε-
ρος αποβατικός στόλος της Μεσογείου. Ο Χ.
Ακάρ σημείωσε παράλληλα ότι η Τουρκία
δεν θα αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο γε-
γονός ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Ανατολική
Μεσόγειο και δεν θα επιτρέψει να καταπα-
τηθούν τα δικαιώματά της.

Βλέψεις στο Αιγαίο
Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην

«Political» ότι «οι νέες δηλώσεις του
υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ μαρτυ-
ρούν ότι οι Τούρκοι έχουν σχέδια για το Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεί-

χνουν τις αναθεωρητικές βλέψεις και τα
μεταοθωμανικά οράματα της Τουρκίας και
σίγουρα δηλώνουν κλιμάκωση της έντα-
σης το επόμενο διάστημα. Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν φαίνεται πως αναζητά τρόπους για να
διατηρήσει την ένταση και να στηρίξει εν-
τός και εκτός Τουρκίας το αφήγημα της
“Γαλάζιας Πατρίδας” ενόψει εκλογών και
δεν αποκλείεται ακόμα και να ρισκάρει κά-
ποιο επεισόδιο στο Αιγαίο. Υπάρχει σχε-
διασμός από το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με
τα Γενικά Επιτελεία και οι ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύ-
πνηση, πανέτοιμες σε ξηρά, αέρα και θά-
λασσα, να απαντήσουν σε όλα τα σενάρια
τουρκικής κλιμάκωσης».

Την ίδια ώρα η Αθήνα συνεχίζει να
απορρίπτει την ιδέα της «σημειακής κρί-
σης» και διαμηνύει σε συμμαχικές χώρες
ότι οποιαδήποτε ενέργεια των γειτόνων
επί ελληνικού εδάφους θα μετατραπεί
άμεσα σε γενικευμένη σύγκρουση με
απρόβλεπτη εξέλιξη.

Ο Μπιλιράκης στη Σούδα
Και ενώ στην Άγκυρα υπάρχει οργή για

αμερικανικό μπλόκο στο πρόγραμμα των
τουρκικών F-16, Αμερικανοί γερουσια-
στές μέλη της Επιτροπής Αμυντικών Υπο-

θέσεων των ΗΠΑ ετοιμάζονται να επισκε-
φθούν την αμερικανική βάση της Σούδας
από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου, δείχνον-
τας τη σημασία της στρατηγικής σχέσης
ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, η οποία
βασίζεται -όπως λένε- σε κοινές ιστορικές
και πολιτικές αξίες. Μαζί τους θα είναι και
ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής του ρε-
πουμπλικανικού κόμματος Γκας Μπιλιρά-
κης, ο οποίος μαζί με το ελληνοαμερικανι-
κό λόμπι και τον γερουσιαστή Μενέντεζ
δεν έχει σταματήσει να μάχεται για να απο-
τρέψει την πώληση αμερικανικών μαχητι-
κών στην Τουρκία, αλλά και την αναβάθμι-
ση των F-16 που ήδη διαθέτει.

Ο Γκας Μπιλιράκης τόνισε αποκλειστικά
στην «Political»: «Το αμερικανικό Κογκρέσο
παραμένει απόλυτα κατά της πώλησης των
F-16 στην Τουρκία, καθώς η Τουρκία είναι
ένας κακός σύμμαχος, λειτουργεί ενάντια
στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των υπόλοι-
πων συμμάχων του ΝΑΤΟ δημιουργώντας
εμπόδια στην ένταξη της Σουηδίας και της
Φινλανδίας στη Συμμαχία, ενώ συνεχίζει να
απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν θα
σταματήσω να μάχομαι, έτσι ώστε η Τουρκία
να μην πάρει αμερικανικά όπλα, με τα οποία
η Τουρκία θα απειλεί να εισβάλει σε περιο-
χή ελληνικής κυριαρχίας».

Προπαγάνδα δίχως τέλος από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, 
με σκοπό να κάνει το άσπρο μαύρο εις βάρος της Ελλάδας,

βάζοντας στο στόχαστρο τα νησιά μας

Ακαρ-ακτήριστος!

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη



O
Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας επισημαίνει πως η μη
ιατρική χρήση βενζοδιαζεπι-

νών αποτελεί ένα ραγδαίως ογκούμε-
νο πρόβλημα δημόσιας υγείας, κάνο-
ντας λόγο για μια επιδημία μέσα στην
πανδημία της Covid-19. Οι βενζοδια-
ζεπίνες αποτελούν φαρμακευτικούς
παράγοντες που χρησιμοποιούνται
ευρύτατα για την αντιμετώπιση διατα-
ραχών ύπνου, άγχους ή καταθλιπτικών
συμπτωμάτων. Το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Ιανουαρίου του 2021 περισσό-
τεροι από 2/5 ενήλικες ανέφεραν συμ-
πτώματα αγχώδους ή καταθλιπτικής
διαταραχής, ενώ τα ποσοστά γενικευ-
μένης αγχώδους διαταραχής, ψυχο-
λογικής δυσφορίας και φόβου σχετι-
ζόμενου με την Covid-19 ήταν, αντί-
στοιχα, 44,9%, 65,2%, και 59%. Από την
έναρξη της πανδημίας αναφέρεται
επίσης αύξηση της τάξεως του 37% στο
ποσοστό αναφερόμενης αϋπνίας.

ΗΗ πανδημία του SARS-CoV-2 προκάλεσε παγκό-
σμια αύξηση στα ποσοστά άγχους και αϋπνίας, ενώ
φαίνεται ότι ο αντίκτυπός της στην ψυχική υγεία και
το βάρος των ψυχοπιεστικών συνθηκών που επέφε-
ραν τα περιοριστικά μέτρα ήταν δυσανάλογα επιβα-
ρυντικά για τον γυναικείο πληθυσμό.

Ποσοστό της τάξεως του 47% αναφέρει αύξηση
στη χρήση ουσιών από την έναρξη της Covid-19 και
μετά, σχετιζόμενη αιτιολογικά με την απώλεια ερ-
γασίας, τον φόβο μόλυνσης από τον ιό, την κοινω-
νική αποστασιοποίηση και απομόνωση, με τις ου-
σίες αυτές -ανάμεσά τους και τις βενζοδιαζεπίνες-
να αποτελούν έναν μηχανισμό αντιμετώπισης του
αρνητικού σωματικού, ψυχικού και κοινωνικού
αντικτύπου της Covid-19.

Οι βενζοδιαζεπίνες συγκαταλέγονται στα πλέον
καταχρηστικώς χρησιμοποιούμενα φάρμακα ήδη
από τη δεκαετία του ’70. Ενδεικτικό είναι ότι οι τά-
σεις αναζήτησης στην Google όρων που αφορούν
σε θέματα υγείας έδειξαν αυξημένη χρησιμοποί-
ηση λέξεων-κλειδιά σχετιζόμενων με τις βενζο-
διαζεπίνες στην Ινδία, τη δεύτερη πολυπληθέστερη
χώρα του κόσμου, κατά τη διάρκεια του lockdown,
ενώ αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα σχετικής
έρευνας που έλαβε χώρα στην Ιταλία. Σε μια άλλη
μελέτη, η οποία διεξήχθη επίσης στην Ιταλία, με
ανάλυση δειγμάτων από το τριχωτό της κεφαλής,
για να διαπιστωθούν τα μοτίβα χρήσης ουσιών στη
διάρκεια της πανδημίας, αποκαλύφθηκε αύξηση
του ποσοστού χρήσης βενζοδιαζεπινών σε 53,3%,
κατά τη διάρκεια του lockdown, σε σχέση με το
16,7% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό πριν από την
επιβολή των περιοριστικών μέτρων.

Θα πρέπει να τονιστεί πως στις περισσότερες
μελέτες η αύξηση στη χρήση των βενζοδιαζεπι-
νών αφορά μη συνταγογραφούμενες, αλλά πα-
ρανόμως χορηγούμενες βενζοδιαζεπίνες. Στη
Γαλλία, εξαιτίας της κοινωνικής απομόνωσης ή
των ψυχολογικών διαταραχών που επέφερε το
lockdown, με τη συνοδό αύξηση των ενδοσυζυ-

γικών συγκρούσεων και της ενδοοικο-
γενειακής βίας προσδιορίστηκε επί-
σης προβλεπτική αύξηση στην κατανά-
λωση βενζοδιαζεπινών, όπως επίσης
και στην κατάχρηση ή την επιβλαβή
χρήση αλκοόλ ή άλλων ψυχοδραστι-
κών ουσιών. Η Ιρλανδία αναφέρει επι-
προσθέτως αύξηση στη χρήση αλκοόλ
και βενζοδιαζεπινών κατά τη διάρκεια
των περιόδων του lockdown. Οι βενζο-
διαζεπίνες, εκτός από την πρόκληση
εθισμού, ενοχοποιούνται και για την
εμφάνιση μακροπρόθεσμων νοητικών
διαταραχών, ακόμη και ανοϊκού τύπου,
ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερων ηλι-
κιών.

Τα μη βενζοδιαζεπινικά (αλλά βενζο-
διαζεπινικώς δρώντα) υπνωτικά, τα κα-
λούμενα και Z-υπνωτικά (με κυριότερο
ανάμεσά τους το Stilnox, με δραστική
ουσία τη ζολπιδέμη), όπως και τα αντι-
καταθλιπτικά SSRIs (εκλεκτικοί ανα-

στολείς των υποδοχέων επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης) και SNRIs (αναστολείς των υποδο-
χέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της
νορεπινεφρίνης), προσδιορίστηκε πως χορη-
γούνταν αυξημένα κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, σε μελέτη που αφορά τις ΗΠΑ. Επίσης,
προσδιορίστηκε αύξηση της συνταγογράφησης
βενζοδιαζεπινών κυρίως στις γυναίκες, υπο-
γραμμίζοντας τον σημαντικό αντίκτυπο της
Covid-19 και των συνοδών περιοριστικών μέτρων
στην ψυχική υγεία, κυρίως των γυναικών. Η αύ-
ξηση αυτή στα Z-υπνωτικά και στα SSRIs και S-
NRIs αντικαταθλιπτικά παρέμεινε τόσο κατά το 1ο
όσο και κατά το 2ο κύμα της πανδημίας, ενώ η αύ-
ξηση στη συνταγογράφηση βενζοδιαζεπινών στις
γυναίκες φαίνεται να αφορά μόνο το 1ο κύμα της
Covid-19.

Η αύξηση της συνταγογράφησης των Ζ-υπνωτι-
κών στους ενήλικες άνω των 65 ετών, η οποία κα-
ταγράφηκε για το διάστημα Νοέμβριος 2019 -
Μάρτιος 2021, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου,
καθώς τα φάρμακα αυτά, όπως και οι βενζοδιαζε-
πίνες, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διαταρα-
χών μνήμης και καταγμάτων από πτώσεις. Μικρή
πτώση στη μηνιαία συνταγογράφηση Z-υπνωτικών
αλλά και SSRIs-SNRIs παρατηρήθηκε μετά τον
Οκτώβριο του 2020 και καθ’ όλη τη διάρκεια του
3ου πανδημικού κύματος, γεγονός που υποδηλώ-
νει πως τα περιοριστικά μέτρα έχουν μια περισσό-
τερο άμεση και λιγότερο μακροπρόθεσμη επίδρα-
ση ή μπορεί να αντανακλά τη χαλάρωση των μέ-
τρων αυτών ή και την εξοικείωσή μας με το καθη-
μερινό στρες της πανδημίας.

Τέλος, μελέτες λυμάτων από το Μισισιπί των
ΗΠΑ μέχρι τη Σουηδία αναφέρουν αυξημένα επί-
πεδα βενζοδιαζεπινών και των μεταβολιτών τους,
ακόμη και στα ψάρια της Σκανδιναβίας, κατά τα
χρόνια της πανδημίας, σε σημείο που να μιλάμε
πλέον για τις βενζοδιαζεπίνες ως έναν «καινούριο
παράγοντα» περιβαλλοντικής μόλυνσης των οικο-
συστημάτων. 
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αρά τις φιλόδοξες προβλέψεις και τις όποιες προσπάθειες, η πρόοδος που καταγρά-
φει η ΕΕ ως προς τον στόχο της σύνδεσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και τον
απώτερο σκοπό της εξασφάλισης φθηνής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχει-

ρήσεις είναι αργή. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Η σωρεία καθυστερήσεων στη σύζευξη των εθνικών αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε αδυναμίες στη διακυβέρνηση της ΕΕ και σε ένα περίπλοκο
σύστημα ρυθμιστικών εργαλείων για το διασυνοριακό εμπόριο, που έδρασε ανασταλτικά όσον
αφορά την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς.

Η παρακολούθηση της αγοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ACER, τον οργανισμό
της ΕΕ για την ενέργεια, δεν στάθηκε ικανή -ούτε αυτή- για να φέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις.
Τα εποπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό των καταχρήσεων και της χειραγώ-
γησης της αγοράς δεν έφεραν αποτέλεσμα, με την έννοια ότι το κυρίως βάρος του κινδύνου
στον οποίο είναι εκτεθειμένη η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ μετακυλίστηκε στους τελι-
κούς καταναλωτές.

Το 1996 ήταν η χρονιά που σήμανε για την ΕΕ την έναρξη ενός πολύπλοκου έργου, αυτού της
πλήρους ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος ήταν η προσφορά
των φθηνότερων δυνατών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και η εξασφάλιση
του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ. Ωστόσο, σχεδόν μια δεκαετία μετά τον προβλεπόμενο
χρόνο ολοκλήρωσης του έργου το 2014, στην πράξη η αγορά εξακολουθεί να διέπεται από 27

εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια. Όπως κατέστη σαφές από την τρέχουσα
ενεργειακή κρίση, οι τιμές χονδρικής διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
κρατών-μελών, ενώ οι τιμές λιανικής εξακολουθούν να επηρεάζονται
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους εθνικούς φόρους και τα τέλη πρόσβα-
σης στα διάφορα δίκτυα και δεν είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

«Παρά την καλοδεχούμενη και αναγκαία φιλοδοξία της ΕΕ, η ολο-
κλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη θα μπορού-
σε να είναι πολύ μεγαλύτερη», δήλωσε ο Mihails Kozlovs, μέλος του
ΕΕΣ και επικεφαλής του σχετικού ελέγχου. «Η τρέχουσα ενεργειακή
κρίση, που αποτελεί και κρίση του κόστους ζωής και ταλανίζει τους πο-
λίτες της ΕΕ, κατέστησε ακόμη περισσότερο επιτακτική για την ΕΕ την
ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Κατά την άποψη του ΕΕΣ, οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός
ότι η Επιτροπή επέλεξε οι κατευθυντήριες γραμμές δικτύου να εφαρμοστούν μέσω «όρων,
προϋποθέσεων και μεθοδολογιών», μετατοπίζοντας την ευθύνη για την έγκρισή τους στις
εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) και στον ACER. Η επιλογή αυτή περιέπλεξε και καθυστέρησε
υπερβολικά την εναρμόνιση των κανόνων για το διασυνοριακό εμπόριο.

Το ΕΕΣ τονίζει ότι η Επιτροπή, στη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, δεν ανέλυσε επαρ-
κώς τον αντίκτυπο των αποφάσεών της που αφορούσαν τον σχεδιασμό και τη διακυβέρ-
νηση της αγοράς. Η παρακολούθηση της συνεπούς εφαρμογής των κανόνων από μέρους
των κρατών-μελών ανατέθηκε κυρίως στον ACER. Ωστόσο, με τον έλεγχο διαπιστώθηκε
ότι η παρακολούθηση και η αναφορά σχετικών στοιχείων από τον οργανισμό ήταν ελλι-
πείς, ιδίως λόγω της ανεπάρκειας των δεδομένων, της έλλειψης πόρων και της απουσίας
συντονισμού με την Επιτροπή.

Ελλιπής ήταν εξάλλου και η εποπτεία της αγοράς, η οποία απέβλεπε στον εντοπισμό και την
αποτροπή φαινομένων κατάχρησης και χειραγώγησής της.

Το ΕΕΣ καταλήγει ότι η προσέγγιση που υιοθέτησε ο ACER για τη συλλογή στοιχείων δεν
ήταν ολοκληρωμένη, καθώς και ότι η αξιολόγηση των δεδομένων που συγκέντρωνε τελικά
κάλυπτε εξαιρετικά μικρό φάσμα καταχρηστικών συμπεριφορών. Επίσης, ο οργανισμός δεν
διέθετε επαρκείς πόρους για την ανάλυση των δεδομένων, ούτε ήταν σε θέση να υποστηρίξει
τις έρευνες που έπρεπε να γίνουν καθώς αυξανόταν διαρκώς το πλήθος των εικαζόμενων πε-
ριπτώσεων κατάχρησης της αγοράς κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Το ΕΕΣ προειδοποιεί ότι οι παραγωγοί, προμηθευτές και μεσίτες ηλεκτρικής ενέργειας
μπορούν -όλοι τους- να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του συστήματος ή, ακόμη χειρότερα,
ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για το ποιο θα προσφέρει το πλέον
ανεκτικό περιβάλλον από άποψη κυρώσεων και επιβολής. Την ίδια στιγμή, ο ACER δεν έχει
την εξουσία που χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεπή επιβολή των κανόνων
από τα κράτη-μέλη.

Οι πολίτες για μια ακόμη φορά είναι απροστάτευτοι και καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα
ποσά για την ενέργεια. Η ΕΕ καλείται να λύσει τις αδυναμίες της και να προστατέψει το κοινω-
νικό σύνολο.

Επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ 
η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

του
Κων/νου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

του
Χρίστου 
Χ. Λιάπη 

MD, MSc,PhD,
ψυχίατρος - 
διδάκτωρ 
Παν/μίου
Αθηνών,
πρόεδρος 
ΔΣ ΚΕΘΕΑ, μέλος
Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων 
Δημόσιας Υγείας,
chliapis@yahoo.gr

Κατάχρηση βενζοδιαζεπινών
στα χρόνια της Covid-19
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του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Η
πρόσφατη θέση του Νίκου Αν-
δρουλάκη πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ θα συμβάλει στο να υπάρ-

ξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή
φαίνεται πως έχει πανικοβάλει τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Και αυτό γιατί κυβέρνηση από την
πρώτη Κυριακή μπορεί να σχηματιστεί
μόνον με τη συμμετοχή του πρώτου κόμ-
ματος. Και όλα δείχνουν πως πρώτο
κόμμα θα είναι η ΝΔ. Έντρομη μπροστά
σε αυτό το ενδεχόμενο, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
εγκατέλειψε άρον άρον ευρωπαϊκές συμπεριφορές
και υποκριτική θεσμολαγνεία και ξαναθυμήθηκε τις
πιο άθλιες στιγμές της περιόδου 2012-2019. 

Έφτασε στο σημείο ο Αλέξης Τσίπρας να κηρύ-
ξει… ανένδοτο αγώνα για «προάσπιση της Δημο-
κρατίας», παίρνοντας όμως τους βουλευτές του
από τον Ναό της Δημοκρατίας, που είναι το Κοινο-
βούλιο, και ανεβάζοντάς τους στο «βουνό» για αν-
τάρτικο. Και μια μέρα πριν η εκπρόσωπος του κόμ-
ματος άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Νίκος Αν-
δρουλάκης να… εκβιάζεται από τον Μητσοτάκη.
Αποκλείει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως διερωτήθη η κυρία Τσα-
πανίδου, το ενδεχόμενο η κυβερνητική συνεργα-
σία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ να είναι αποτέλεσμα προγραμμα-
τικών συγκλίσεων και επίδειξης, και από τα δύο
κόμματα, αισθήματος εθνικής ευθύνης.

Οπότε, για να μη θεωρηθεί ο Ανδρουλάκης ύπο-

πτος και εκβιαζόμενος από τη ΝΔ, θα πρέπει να
υποκύψει στον εκβιασμό του ΣΥΡΙΖΑ για σχηματι-
σμό «προοδευτικής κυβέρνησης». Και αν αρνηθεί
ο Ανδρουλάκης, αρνείται γιατί φοβάται τη ΝΔ! Ο
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, προετοιμάζει την εσαεί ομηρία
του διά της εκ των προτέρων χυδαίας διαβολής -
και η κλισέ φράση «λάσπη στον ανεμιστήρα» εδώ
βρίσκει την πλήρη δικαίωσή της. Με τέτοιες πρα-
κτικές, βέβαια, η πολιτική ως διαδικασία ελεύθε-
ρης επιλογής συνεργασιών και εύρεσης κοινών τό-
πων για συγκυβέρνηση μεταξύ διαφορετικών πο-
λιτικών δυνάμεων δαιμονοποιείται και σπιλώνεται
εκ των προτέρων.

Ακολουθώντας την πάγια τακτική ολοκληρωτι-
κών καθεστώτων ο ΣΥΡΙΖΑ (και όχι προσωπικώς η
Πόπη Τσαπανίδου, η οποία εκφράζει -όπως και οι
εκπρόσωποι όλων των άλλων κομμάτων- τις θέ-
σεις και απόψεις του κόμματός της) αφήνει υπονο-
ούμενα για το ήθος του Ν. Ανδρουλάκη και προ-

σπαθεί να ερμηνεύσει πολιτικές
αποφάσεις με όρους καφενειακού
επιπέδου. Πιθανόν εξ ιδίων να κρίνει
τα αλλότρια, αν θυμηθούμε την από-
πειρα εκβιασμού ανωτάτου δικαστι-
κού το 2016 ή τις αλληλοκαταγγελίες
Κοτζιά - Καμμένου. 

Στο ΠΑΣΟΚ, δέσμιοι βέβαια των
εντυπώσεων των δεκαετιών ’70 και
’80, της εποχής «και λοιπές δημο-
κρατικές δυνάμεις», δεν έχουν κατα-

νοήσει ότι αυτός είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι
όσοι εξέφραζαν τη γνώμη πως η επίθεση του κόμ-
ματος προς την αξιωματική αντιπολίτευση θα
έπρεπε να είναι ίδιας εντάσεως με αυτή προς την
κυβέρνηση, δεν είδαν το φως το αληθινόν ξαφνι-
κά… 

Όπως και όσοι είναι αντι-ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι επει-
δή γεννήθηκαν φανατικοί, ή γιατί απεμπόλησαν το
δικαίωμα της κριτικής. Παραμένουν αντι-ΣΥΡΙΖΑ,
διότι το κυβερνητικό παρελθόν και το αντιπολιτευ-
τικό παρόν του εγγυώνται ότι μονίμως κινδυνεύουν
όλα όσα εσαεί πρεσβεύουν. 

Αλλά για να λέμε και του «στραβού το δίκιο», η
νέα εκπρόσωπος δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να
εκφράσει την ιστορική μνήμη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και να τη συνδέσει με τις λασπωμένες σελίδες του
κόμματός της, την εποχή 2014-15. Τότε που ο εκ-
πρόσωπος Τύπου Παναγιώτης Σκουρλέτης έλεγε
ότι επιχειρηματίες έχουν βγάλει «κουμπαρά» με
σκοπό να συγκεντρωθούν οι 180 βουλευτές ώστε να
εκλεγεί νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Σταύ-
ρος Δήμας. Όταν ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε
μιλήσει για «παροχές» σε βουλευτές, προκειμένου
να μη γίνουν πρόωρες εκλογές. 

Τότε που η συντρόφισσα βουλευτής των ΑΝΕΛ
Σταυρούλα Ξουλίδου μιλούσε για απόπειρα χρη-
ματισμού της. Τότε που ο Παύλος Χαϊκάλης κατήγ-
γειλε ότι τον προσέγγισαν προτείνοντας να τον δω-
ροδοκήσουν, προκειμένου να ψηφίσει τον Σταύρο
Δήμα για πρόεδρο. Σήμερα κάνουν κάτι χειρότερο.
Διαβάλλουν έμμεσα τον αρχηγό του τρίτου κόμμα-
τος της Βουλής και εκβιάζουν με έναν αήθη υπαι-
νιγμό τις μετεκλογικές εξελίξεις. 

Με μια συνωμοσιολογική προσέγγιση, μακριά
από την πολιτική, προσπαθούν όχι μόνο να ερμη-
νεύσουν αλλά και να διαμορφώσουν το πολιτικό
τοπίο την επόμενη μέρα. Και κρατήστε το: Το αμέ-
σως επόμενο στάδιο θα είναι να αμφισβητήσουν το
εκλογικό αποτέλεσμα, κατά πώς είχε κάνει σε άλ-
λη, όμως, εποχή ο «γέρος της Δημοκρατίας» Γεώρ-
γιος Παπανδρέου, τον οποίο τώρα… αντιγράφει ο
Τσίπρας με τον «ανένδοτο». Πώς το έλεγε ο «σύν-
τροφος» Μαρξ; «Η Ιστορία επαναλαμβάνεται την
πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν
φάρσα». 

Από τον… εκβιασμό Ανδρουλάκη
στο «αντάρτικο» Τσίπρα και στην εκτροπή!

Με μια συνωμοσιολογική προσέγγιση, μακριά 
από την πολιτική, προσπαθούν εκεί στην Κουμουνδούρου 

όχι μόνο να ερμηνεύσουν αλλά και να διαμορφώσουν 
το πολιτικό τοπίο την επόμενη μέρα. Και κρατήστε το: 

Το αμέσως επόμενο στάδιο θα είναι να αμφισβητήσουν 
το εκλογικό αποτέλεσμα



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΜΑ16

Δ
ιαφημιστικές πινακίδες στα ρωσικά προσελκύουν τουρίστες στο
Μπόντρουμ της Τουρκίας, την αρχαία Αλικαρνασσό, ένα από τα
πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρά της. Είναι κοινό μυστικό ότι

ουκ ολίγα από τα πολυτελή σκάφη στη μαρίνα της πόλης, που ενίοτε απο-
καλείται «Μύκονος της Τουρκίας», ανήκουν σε Ρώσους ολιγάρχες,
στους οποίους η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις.

Ακόμη και μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρα-
νίας, η Τουρκία υποδύεται την «ουδέτερη» και δεν συμμετέχει στις δυτι-
κές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Για την τουρκική οικονομία, η τακτική
αυτή αποδεικνύεται εξαιρετικά επωφελής. Μέσα σε έναν χρόνο, οι τουρ-
κικές εξαγωγές προς τη Ρωσία, αλλά και οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή,
έχουν διπλασιαστεί.

Ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
Σύμφωνα με το Γερμανοτουρκικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο, το 2022 η Τουρκία ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας,
μια πρωτιά που μέχρι σήμερα ανήκε στη Γερμανία. Σύμφωνα με την οικονο-
μική ιστοσελίδα rbc.ru, οι τουρκικές εξαγωγές μηχανολογικού εξοπλισμού
στη Ρωσία έχουν ξεπεράσει πλέον τις αντίστοιχες γερμανικές.

Οι εξελίξεις αυτές συνεπάγονται πολλαπλά οφέλη για την τουρκική οικο-
νομία. «Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, η Τουρκία εισάγει πιο φθηνή
ενέργεια από τη Ρωσία», επισημαίνει ο Ερντάλ Γιαλτσίν, καθηγητής Διε-
θνών Οικονομικών Σχέσεων στο γερμανικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας
και ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομίας με έδρα το Κίελο.

Ήδη πριν από τον πόλεμο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρω-
σία κάλυπταν μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας.
Από το 2022 οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έχουν σχεδόν τριπλασια-
στεί και αυτό προσφέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στην τουρκική οι-
κονομία εν μέσω νομισματικής και πληθωριστικής κρίσης και μάλιστα σε
μια τόσο δύσκολη και ευμετάβλητη προεκλογική συγκυρία.

Αλλά και η Τουρκία εντείνει την παρουσία της στη ρωσική αγορά. Επι-
χειρήσεις όπως η Koton υποκαθιστούν πλέον δυτικές αλυσίδες, όπως η
Marks & Spencer. Ακόμη και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξω-
τερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ εκφράζει ανησυχία, αλλά και την… υπο-
ψία ότι η Τουρκία προσφέρει δυνατότητες για νόμιμη ή έστω νομότυπη
παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Καταστρατήγηση κυρώσεων
Αυτό επισημαίνει και ο οικονομολόγος Ερντάλ Γιαλτσίν. «Η Τουρκία ει-

σάγει αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία και το επεξεργάζεται σε δικά της διυ-
λιστήρια, για να το εξαγάγει στη συνέχεια στην Ευρώπη, ως τουρκικό
προϊόν πλέον», δηλώνει χαρακτηριστικά στο Γερμανικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων (DPA). «Πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση καταστρα-
τήγησης των κυρώσεων», λέει ο Γιαλτσίν, εκτιμώντας ωστόσο ότι φέρει
ευθύνη όχι μόνο η Τουρκία που πουλάει το πετρέλαιο, αλλά και η ΕΕ που
το αγοράζει. Κάτι αντίστοιχο, υποστηρίζει, παρατηρείται στην αγορά
ημιαγωγών. Εδώ και δέκα μήνες, οι εξαγωγές ημιαγωγών από την ΕΕ
προς τη Ρωσία καταγράφουν συνεχή υποχώρηση, αλλά την ίδια στιγμή
αυξάνονται οι εξαγωγές από την ΕΕ προς την Τουρκία και, αντιστοίχως, οι
εξαγωγές από την Τουρκία προς τη Ρωσία.

«Εφόσον είναι τουρκική η εταιρεία που αγοράζει το προϊόν από την ΕΕ,
η συναλλαγή αυτή θεωρείται νόμιμη», ξεκαθαρίζει ο Γιαλτσίν.

«Γέφυρα» αλλά και προορισμός διακοπών
Απευθείας πτήσεις από και προς τη Ρωσία δεν γίνονται πλέον στην

ΕΕ. Η συνήθης επιλογή για τους Ρώσους που ταξιδεύουν στην Ευρώ-

πη είναι να πετάξουν μέσω Τουρκίας.
Πολλοί βέβαια προτιμούν για τις διακο-
πές τους την ίδια την Τουρκία, η οποία
τους τελευταίους μήνες αναδεικνύεται
σε δημοφιλέστερο τουριστικό προορι-
σμό για τους Ρώσους τουρίστες. Με αλ-
ματώδεις ρυθμούς αυξάνονται οι πω-
λήσεις εξοχικών κατοικιών, αλλά και η
έκδοση «χρυσών διαβατηρίων» σε
Ρώσους. 

Με ελάχιστη επένδυση 500.000
δολαρίων στην αγορά ακινήτων, οι
ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα να αποκτήσουν την τουρκική
υπηκοότητα. Από τον Ιανουάριο
έως τον Νοέμβριο του 2022 έχουν
πωληθεί συνολικά 14.000 ακίνητα
σε Ρώσους, έναντι μόλις 2.900 το
2019.

Σύμφωνα με το τουρκικό εμπορι-
κό επιμελητήριο TOBB, τους έντεκα
πρώτους μήνες του 2022 ιδρύθηκαν
στην Τουρκία 131 ρωσικές «ανώνυ-
μες εταιρείες» και 1.077 «εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης», ενώ το
2019, τελευταίο έτος πριν από την
πανδημία, οι νέες εταιρείες ρωσικών
συμφερόντων δεν ξεπερνούσαν τις 17 και
95 αντιστοίχως.

«Ενέσεις ρευστότητας»
Υπάρχουν και οφέλη που δεν καταγράφονται αλ-

λά εξυπακούονται: Τους τελευταίους μήνες, το
τουρκικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφανί-
ζει σημαντικές «ενέσεις ρευστότητας» που δεν
φαίνεται να έχουν λογική εξήγηση. Ο Ερντάλ Γιαλ-
τσίν εκτιμά ότι «πρόκειται για μετρητά που έχουν
μπει στην Τουρκία σε… βαλίτσες».

Ρωσία και Τουρκία θέτουν ως στόχο να αυξήσουν τον
συνολικό όγκο των διμερών εμπορικών ανταλλαγών στα
100 δισ. δολάρια ως το 2030. Συν τοις άλλοις, η Ρωσία έχει
εξαγγείλει «τον μεγαλύτερο ενεργειακό κόμβο της Ευρώ-
πης» σε τουρκικό έδαφος και σήμερα κατασκευάζει το πρώ-
το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου της Τουρκίας, αξίας 20
δισ. δολαρίων, ενώ σχεδιάζει άλλα δύο.

Πάντως ο Ερντάλ Γιαλτσίν υποστηρίζει ότι «βραχυπρόθεσμα
η στροφή της Τουρκίας προς τη Ρωσία μπορεί να έχει πλεονε-
κτήματα, αλλά σε τελική ανάλυση δεν είναι βιώσιμη», καθώς
«μόνο οι εμπορικές συναλλαγές με την Ευρώπη εγγυώνται, μα-
κροπρόθεσμα, περισσότερες θέσεις εργασίας».

Παρόμοια άποψη εκφράζει ο επικεφαλής του Γερμανοτουρ-
κικού Επιμελητηρίου Τίλο Παλ. «Μακροπρόθεσμα η Γερμανία
παραμένει ο πιο σημαντικός εξαγωγικός προορισμός για τις
τουρκικές επιχειρήσεις», εκτιμά ο Γερμανός μάνατζερ μιλών-
τας στο πρακτορείο DPA.

Πλουτίζει ο μαυραγορίτης 
Ταγίπ από το παράνομο 
αλισβερίσι με τη Ρωσία

!Η Τουρκία υποδύεται
την «ουδέτερη» και δεν
συμμετέχει στις δυτικές
κυρώσεις κατά της Μόσχας.Για την οικονομία της 
η τακτική αυτή αποδεικνύεταιεξαιρετικά επωφελής. Μέσασε έναν χρόνο οι εξαγωγέςπρος Ρωσία, αλλά και 

οι εισαγωγές από τη χώρααυτή, έχουν διπλασιαστεί



T
ην ώρα που η ηγεσία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έφτανε στο
Κίεβο για τη σύνοδο ΕΕ - Ου-
κρανίας, ο υπουργός Εξωτερι-

κών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωνε
μαινόμενος πως οι ρωσικές δυνάμεις θα
απαντήσουν στην παράδοση δυτικών
όπλων μεγαλύτερης εμβέλειας στο Κίε-
βο, προσπαθώντας να απωθήσουν τις ου-
κρανικές δυνάμεις πιο μακριά από τα σύ-
νορα της Ρωσίας για να δημιουργήσουν
ασφαλή ζώνη. Η Μόσχα μπορεί να κερδί-
σει τον πόλεμο με την Ουκρανία -τον
οποίο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επι-
χείρηση»- και δίχως τη βοήθεια των
πρώην σοβιετικών κρατών, συμπλήρωσε
με νόημα.

Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεό-
ραση, ο Λαβρόφ είπε ότι όλοι ήθελαν να
τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία,
αλλά η υποστήριξη της Δύσης στο Κίεβο
παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον
οποίο η Ρωσία προσεγγίζει την εκστρα-
τεία, ενώ πρόσθεσε ότι η Δύση ψεύδεται
όταν λέει ότι η Ρωσία αρνείται να δια-
πραγματευτεί. 

Ρατσισμός
Μάλιστα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι

οι δηλώσεις της ΕΕ για την ανάγκη να ητ-
τηθεί η Ρωσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά
ρατσισμός. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
έφτασε στο Κίεβο σε μια ιστορική επίσκε-
ψη, αφού είναι η πρώτη φορά στα χρονικά
που το Κολέγιο των Επιτρόπων, σχεδόν
σύσσωμο, επισκέπτεται μια εμπόλεμη ζώ-
νη. Η Φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει συνοδευό-
μενη από 15 επιτρόπους -αυτούς που
έχουν τη μεγαλύτερη εμπλοκή σε ζητήμα-
τα που αφορούν την Ουκρανία. Θα έχει συ-
ναντήσεις με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζε-

λένσκι και τον πρωθυπουργό Ντένις Σμί-
χαλ. Η ατζέντα της επίσκεψης αφορά από
τις ανάγκες άμεσης στήριξης της οικονο-
μίας και αποκατάστασης των υποδομών,
που πλήττονται ανελέητα από τους ρωσι-
κούς πυραύλους, έως το πακέτο ανοικο-
δόμησης της χώρας μετά το τέλος των εχ-
θροπραξιών. Η Ουκρανία έχει καθεστώς
υποψήφιας χώρας από τον περασμένο
Ιούνιο, ωστόσο είναι κοινή παραδοχή ότι
έχουν καλλιεργηθεί υψηλές προσδοκίες.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι βλέπουν τη Μολδα-
βία ως το επόμενο «αντιρωσικό πρότζεκτ»
μετά την Ουκρανία, ενώ και η Γεωργία

εκτιμάται ότι θα είναι ο επόμενος ρωσικός
εχθρός. Η Ουκρανία για να γίνει μέλος
πρέπει να πληροί τα κριτήρια πολιτικής
σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένων
των δημοκρατικών θεσμών που εγγυώνται
τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως την οικο-
νομική ικανότητα αντοχής του διεθνούς
ανταγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι η Κο-
μισιόν αναγνωρίζει τη μέχρι στιγμής πρό-
οδο, τονίζει ότι η Ουκρανία πρέπει να κά-
νει περισσότερα για να δημιουργήσει ένα
αξιόπιστο ιστορικό καταπολέμησης της
εγχώριας διαφθοράς.

ΕΕξελίξεις 
στην υπόθεση 
Qatargate

Μετά την απόφαση του Προδικα-
στικού Συμβουλίου του Βελγίου να
παραταθεί για ακόμη έναν μήνα η
προφυλάκιση του Φραντσέσκο
Τζόρτζι (φωτό) και του Νικολό Φιγ-
κά-Ταλαμάνκα ως υπόπτων για πρά-
ξεις εγκληματικής οργάνωσης και
διαφθοράς, η ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο
των ερευνών τάχθηκε υπέρ της άρ-
σης της ασυλίας των ευρωβουλευ-
τών Αντρέα Κοτσολίνο και Μαρκ Τα-
ραμπέλα για το Qatargate. «Η δι-
καιοσύνη προχωρεί, αλλά η πολιτι-
κή απάντηση βρίσκεται σε αδιέξο-
δο: απαιτούνται ριζικές και άμεσες
μεταρρυθμίσεις απέναντι στη δια-
φθορά!», ανέφερε με ανάρτησή της
στο Twitter η εισηγήτρια Μανόν Ομ-
πρί. Η άρση της ασυλίας των δύο ευ-
ρωβουλευτών θα διευκολύνει την
επέκταση της έρευνας των βελγι-
κών Αρχών. Ο Κοτσολίνο, σύμφωνα
με έγγραφο που επικαλέστηκε χθες
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεω-
ρείται ύποπτος από τους Βέλγους
ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για
λήψη χρημάτων ως αντάλλαγμα για
να εμποδίσει ψηφίσματα που έβλα-
πταν τα συμφέροντα χωρών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τίτλοι τέλους για τα θρυλικά αεροσκάφη Boeing 747
Jumbo, τα οποία απέκτησαν το παρατσούκλι τους χά-
ρη στην ευρεία τους άτρακτο, που θυμίζει ελέφαντα.
Το προσωπικό αποχαιρέτησε την παράδοση του τε-
λευταίου τέτοιου αεροσκάφους, με αριθμό σειράς
1.574. Το Jumbo αποτέλεσε σταθμό στις αερομεταφο-
ρές, χάρη στην ικανότητά του να μεταφέρει 550 επι-
βάτες (και 660 με τον επανασχεδιασμό της καμπίνας
τη δεκαετία του 1990) έναντι μόλις 189 για το αμέσως
προηγούμενο μοντέλο μεγάλης ακτίνας δράσης της
Boeing, το 707. Η γραμμή παραγωγής του Jumbo λει-

τούργησε αδιάλειπτα για 54 χρόνια, με το τελευταίο
αεροσκάφος να φέρει διακριτικό αυτοκόλλητο στη
μύτη με τη μορφή του αεροναυπηγού Τζο Σάτερ, ο
οποίος πέθανε το 2016. Παρά τις ικανοποιητικές πα-
ραγγελίες, όμως, η Boeing συνειδητοποίησε στις αρ-
χές της δεκαετίας του 2000 ότι η εποχή των μεγάλων
τετρακινητήριων αεροσκαφών είχε πια παρέλθει. Το
τελευταίο μοντέλο του Jumbo βρήκε ελάχιστους αγο-
ραστές, ενώ η Airbus έδωσε και αυτή τέλος στην κα-
τασκευή του γίγαντα των αιθέρων A380, δεκαέξι μό-
λις χρόνια μετά την παρθενική του πτήση.

Το «νεκροταφείο ελεφάντων» περιμένει το θρυλικό Boeing 747 Jumbo
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Λαβρόφ… μαινόμενος απειλεί
για τα δυτικά όπλα στο Κίεβο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών μιλά για ηχηρή 
απάντηση της Μόσχας στην ενίσχυση της Ουκρανίας
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Ν
α βάλει τέλος στην παραφιλο-
λογία των τελευταίων ημερών,
που ξεκίνησε από την καταγ-
γελία του απόστρατου πλέον

ανώτατου αξιωματικού της Άμεσης Δρά-
σης, θέλει ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη καθώς μόνο κακό προκαλεί στις τάξεις
της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Με δήλωσή του ο Τάκης Θεοδωρικάκος
ξεκαθαρίζει πως «εφεξής δεν πρόκειται να
αναφερθώ στο θέμα, αφού η άθλια και
πρωτοφανής επίθεση κατέρρευσε και έχει
πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης».
Ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΛΑΣ για μία
ακόμη φορά έκανε λόγο για «άθλια σκευω-
ρία που στήθηκε από σκοτεινά κέντρα
εναντίον μου για τις κρίσεις στην Αστυνο-
μία και την κάθαρση που κάνουμε πραγμα-
τικότητα», ενώ σε προσωπικό τόνο σημεί-
ωσε ότι «(σ.σ.: η σκευωρία) πλήττει σε όλα
τα επίπεδα και τον γιο μου Δημήτρη -που
το μοναδικό του παράπτωμα είναι ότι είναι
γιος μου. (…) Ως πατέρας μόνο παραπέμπω
στη δήλωσή μου: θα τους πάω μέχρι το τέ-
λος. Ο λόγος στη Δικαιοσύνη».

Μήνυση και αγωγή από τον γιο του
Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό από το

δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια,

σήμερα (Παρασκευή 3/2) «ο γιος του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη θα κα-
ταθέσει μήνυση και αγωγή κατά του
πρώην επικεφαλής της Άμεσης Δράσης
που κατήγγειλε λίγο πριν αποστρατευτεί
ότι τον είχαν συλλάβει με ναρκωτικά και η
υπόθεση κουκουλώθηκε λόγω της ιδιότη-
τάς του», ενώ μήνυση θα κατατεθεί και
εναντίον του δημοσιογράφου που ανέδει-
ξε το θέμα με την καταγγελία. Μάλιστα,
όπως ενημέρωσε ο κ. Κούγιας, ο Δημή-
τρης Θεοδωρικάκος «θα καταθέσει και
αγωγή αποζημιώσεως τόσο για την αδικο-
πραξία την οποίαν διέπραξε εις βάρος του
με την κατάθεσή του στο Τμήμα Εσωτερι-
κών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, 30 λεπτά προ-

τού ανακοινωθεί επισήμως η αποστρατεία
του (την εγνώριζε ήδη), με την οποίαν θα
διεκδικηθεί υπέρ του το ποσόν των
100.000 ευρώ, όσο και για την προσβολή
της προσωπικότητός του, διά την οποίαν
θα διεκδικηθεί μέσω της δικαστικής οδού
το ποσό επίσης των 100.000 ευρώ».

Νέα αστυνομική επιχείρηση
Μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του κ.

Θεοδωρικάκου και την πρόταση του
υπαρχηγού να αρχειοθετηθεί η έρευνα
σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό σκέλος για
τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που
διεξήγαγαν τον έλεγχο το βράδυ της 21ης
Νοεμβρίου 2021, η ΕΛΑΣ επιστρέφει

σε… κανονικούς ρυθμούς. Ήδη ανακοι-
νώθηκαν οι τοποθετήσεις-μετακινήσεις
των αστυνομικών διευθυντών, ενώ σε
πλήρη εφαρμογή είναι το σχέδιο για την
ενίσχυση της αστυνόμευσης και του αι-
σθήματος ασφαλείας των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό είχαμε ήδη ευρεία
αστυνομική επιχείρηση που πραγματο-
ποιήθηκε στην περιοχή του κέντρου των
Αθηνών και κυρίως περιμετρικά της πλα-
τείας Ομονοίας και των οδών Μενάνδρου,
Αγίου Κωνσταντίνου, Ιεροθέου και Ξού-
θου, για την αντιμετώπιση της διακίνησης
ναρκωτικών. 

Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθη-
κε και στη Δυτική Αττική. 

Τουλάχιστον 5 δικογραφίες για εγκληματικές πράξεις
από ανήλικους σχηματίστηκαν τα δύο τελευταία 24ωρα
από διάφορες Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ στην Αττική, με τις λη-
στείες, τους ξυλοδαρμούς και τα μαχαιρώματα να κυριαρ-
χούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 17χρονου, ο
οποίος τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/2) κατέληξε στο νο-
σοκομείο ΜΑΤ δαρμένος και τραυματισμένος από αιχμηρό
αντικείμενο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε
προηγηθεί «ραντεβού» ξεκαθαρίσματος παρεξήγησης με
άλλους συνομηλίκους του έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. 

Στην Ομόνοια, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης πέρα-
σαν χειροπέδες σε έναν 17χρονο Αλβανό, ο οποίος το με-
σημέρι της Τετάρτης (1/2) έξω από τον Σταθμό Λαρίσης μα-

ζί με ακόμη ένα άτομο που αναζητείται προσέγγισαν έναν
30χρονο, τον απείλησαν με αναδιπλούμενο μαχαίρι και
επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Δεν τα κατάφεραν και τελι-

κά τον τραυμάτισαν, ευτυχώς ελαφρά. Τα ξημερώματα της
Τετάρτης (1/2) είχαμε και μια καταδίωξη κλεμμένης μοτο-
σικλέτας στην περιοχή του Περισσού, με την Ομάδα ΔΙΑΣ
να περνά τελικά χειροπέδες σε έναν 16χρονο κι έναν
17χρονο, οι οποίοι δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο και
πίστεψαν ότι μπορούσαν να ξεφύγουν.

Τέλος, το βράδυ της Τετάρτης (1/2) σε Πετρούπολη και
Χαϊδάρι «άγουρες» συμμορίες με χρήση βίας λήστεψαν στη
μέση του δρόμου έναν 14χρονο, έναν 15χρονο και έναν
16χρονο, με λεία μικρό χρηματικό ποσό και δύο κινητά τη-
λέφωνα. Πηγές της ΕΛΑΣ, πάντως, εξηγούν στην «Political»
ότι το πρόβλημα «ξεπερνά την Αστυνομία που σε αυτές τις
περιπτώσεις μόνο κατασταλτικό ρόλο μπορεί να παίξει».

Κώστας Παπαδόπουλος

Οργιάζουν οι «άγουρες συμμορίες»: 5 δικογραφίες για ανήλικους μέσα σε 48 ώρες

Οι σκευωροί
στη Δικαιοσύνη,
η ΕΛΑΣ στη μάχη
με το έγκλημα…

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
υποστήριξε πως δεν θα αναφερθεί άλλο στο θέμα - «Τρέχει» 

το σχέδιο για την ενίσχυση της αστυνόμευσης 
και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών
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Σ
οκ προκάλεσαν οι περιγραφές
από τις εφιαλτικές στιγμές που
έζησε στη Βόρεια Ελλάδα ένας
4χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα

βιασμού από τον ίδιο του τον πατέρα. Οι
περιγραφές του παιδιού στην ψυχολόγο
που τον εξέτασε κόβουν την ανάσα:

Ψυχολόγος: Θέλεις να πας στο σπίτι του
μπαμπά;

Παιδί: Όχι, με μαλώνει. Παιδί κακό, με
έλεγε.

Ψυχολόγος: Ξέρεις τι είναι αυτό; (του
δείχνουν φωτογραφία ανδρικού μορίου)

Παιδί: Αυτό είναι βίδα. Αυτή είναι μικρή
βίδα και αυτή είναι μεγάλη βίδα. Ο μπαμ-
πάς με πόνεσε με τη βίδα. Στο σχολείο δεν
θέλω να ξαναπάω γιατί θα με πάρει ο
μπαμπάς. Δεν θέλω να ξαναπαίξω τέτοια
παιχνίδια.

Ψυχολόγος: Σε μαλώνει ο μπαμπάς;
Παιδί: Μου έδωσε σφαλιάρα. Ο μπαμ-

πάς έδινε σφαλιάρες στη γιαγιά όταν παί-
ζαμε κλέφτες και αστυνόμοι.

Τα παραπάνω αποκαλύφθηκαν έπειτα
από αρκετές συνεδρίες με ψυχολόγο και
κοινωνική λειτουργό, που κατάφεραν να
ξεκλειδώσουν το άτυχο νήπιο, το οποίο
ανέφερε αναλυτικά όσα βίωσε από τον ίδιο
του τον πατέρα και τη γιαγιά του: «Το παιδί
με οδήγησε στην τουαλέτα. Μου ζήτησε
βοήθεια να ανεβεί τοποθετώντας τα πόδια
του στη λεκάνη και είπε ότι έτσι τον ανέβα-
ζε και ο μπαμπάς του. Άλλη στιγμή το παιδί
έκατσε με τα γόνατά του σε μια μικρή παι-
δική καρέκλα με ρόδες, ακουμπώντας την

κοιλιά του στην πλάτη της. Ύστερα ακούμ-
πησε το χέρι του στα γεννητικά του όργανα
τρίβοντάς τα έντονα και επαναλαμβανόμε-
να». «Έτσι μου έκανε ο μπαμπάς», είπε ο
άτυχος 4χρονος. Εν συνεχεία ρωτήθηκε αν
φορούσε ρούχα και απάντησε αρνητικά.

Πώς αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης του
«Οι κινήσεις και τα λεγόμενά του είναι

ενδεικτικά προβληματικής σεξουαλικής
συμπεριφοράς. Είναι ένα παιδί που δεί-

χνει να μην μπορεί να καθοδηγηθεί ως
προς τα λεγόμενά του, παρότι βρίσκεται
σε μια ηλικία που εύκολα θα επηρεαζό-
ταν. Δεν θα μπορούσε όμως να υποστηρί-
ξει τα όσα λέει συναισθηματικά, όπως και
έκανε, κάθε φορά που περιέγραφε τα
παιχνίδια με τον πατέρα του. Θύμωνε που
δεν καταλαβαίναμε τι μας έδειχνε, σαν να
αισθανόταν ότι τον αμφισβητούμε. Ένα
νήπιο δεν γνωρίζει το όριο των αγγιγμά-
των, με τις σεξουαλικές ενέργειες σε βά-

ρος του να περιγράφονται ως πράξεις
που του προκάλεσαν πόνο», φέρεται να
ανέφερε η ψυχολόγος που ασχολήθηκε
με την υπόθεση.

Σημειώνεται πως ο εφιάλτης του ανηλί-
κου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των καλο-
καιρινών διακοπών, όταν ο 38χρονος πα-
τέρας του, γιος ιερέα, πέρασε με τον 4χρο-
νο μερικές μέρες, καθώς είναι σε διάστα-
ση με τη μητέρα. Όταν το παιδί γύρισε στο
σπίτι του, εμφάνισε μια αλλόκοτη συμπε-
ριφορά, γεγονός που οδήγησε τη μητέρα
του στο να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών.
Μάλιστα έφτασε στο σημείο να βιντεοσκο-
πήσει το παιδί της για να παρουσιάσει τα
στοιχεία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

«Ο μπαμπάς με πόνεσε με τη βίδα»

Εμπλοκή στην έρευνα για την υπόθεση της Κιβωτού του Κό-
σμου αναμένεται να δημιουργήσει η κίνηση του ιδρυτή της δο-
μής, ο οποίος φέρεται αποφασισμένος να ζητήσει την εξαίρε-
ση της εισαγγελικής λειτουργού που τον έχει καλέσει σε εξη-
γήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης
του πατέρα Αντώνιου, λίγες ώρες πριν από το προγραμματι-
σμένο «ραντεβού» του με την εισαγγελέα που έχει οριστεί
για σήμερα, ζήτησαν νέα προθεσμία. Ωστόσο, σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες, η απάντηση της εισαγγελέως ήταν αρ-
νητική με αποτέλεσμα οι νομικοί παραστάτες του ιερέα να
αντιδράσουν, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να προσφύγουν
σε βάρος της εισαγγελέως, καθώς εμφανίζονται να αναφέ-

ρουν ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο να μελετήσουν την ογκωδέ-
στατη δικογραφία που πήραν στα χέρια τους στις αρχές Ια-
νουαρίου.

Την αίτηση εξαίρεσης μαζί με τον πατέρα Αντώνιο, ο
οποίος έχει κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος για τη
διάπραξη κακουργηματικής ασέλγειας σε βάρος δύο φιλο-
ξενούμενων της δομής αλλά και για το πλημμέλημα της
ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες παιδιών, φέρεται
να συνυπογράφουν και οι πρώην εργαζόμενοι της δομής, οι
οποίοι έχουν μπει στο στόχαστρο της δικαιοσύνης και κα-
λούνται σήμερα σε εξηγήσεις, κατά περίπτωση, για τα αδι-
κήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε παιδιά και
της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Την εξαίρεση της εισαγγελέως που τον κάλεσε θα ζητήσει ο πατήρ Αντώνιος

Σοκάρει η περιγραφή του 4χρονου στην ψυχολόγο για τον εφιάλτη
που έζησε στα χέρια του πατέρα του - Γιος ιερέα o καταγγελλόμενος 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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«Δεν απαγορεύεται
να εργάζεται», λέει 
ο δικηγόρος του
πρώην σκηνοθέτη
του «Σασμού»

Διευκρινίσεις σχετικά με το ερ-
γασιακό καθεστώς που έχει να
κάνει τον Κώστα Κωστόπουλο,
πρώην σκηνοθέτη της επιτυχημέ-
νης τηλεοπτικής σειράς «Σα-
σμός», έδωσε ο δικηγόρος του.
Όπως εξηγεί με σχετική ενημέ-
ρωση ο δικηγόρος Nίκος Δ. Βιτώ-
ρος, αναφορικά με τον Κώστα Κω-
στόπουλο και την απόφαση να
αφεθεί ελεύθερος με τον περιορι-
στικό όρο να απέχει από κάθε
δραστηριότητα καλλιτεχνικής φύ-
σεως, «δεν απαγορεύει στον κ.
Κωστόπουλο να εργάζεται, να κα-
θοδηγεί το σκηνοθετικό έργο και
να συνεργάζεται με την παραγωγή
και τους συντελεστές της σειράς».

«Με ομόφωνη απόφαση του
ανακριτή και του εισαγγελέα κρί-
θηκε ότι δεν έπρεπε να του επι-
βληθεί προσωρινή κράτηση, ούτε
τέθηκε κάποιος πρόσθετος περιο-
ριστικός όρος, πλην της μη φυσι-
κής παρουσίας του στο σετ των
γυρισμάτων μέχρι την ολοκλήρω-
ση της δικαστικής διερεύνησης
της υπόθεσης. Πρέπει να διευκρι-
νιστεί, προκειμένου να μην επι-
χειρείται από κανέναν η επικοι-
νωνιακή εκμετάλλευση της διαδι-
κασίας, ότι ο όρος αυτός είναι
απολύτως σύμφυτος με την αρχι-
κή απόφαση του ίδιου του κ. Κω-
στόπουλου, ήδη από τον Μάιο του
2022, να απόσχει των γυρισμάτων
για όσο διάστημα απαιτηθεί», επι-
σήμανε ο δικηγόρος του.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός σκη-
νοθέτης αντιμετώπισε την κατηγο-
ρία του βιασμού έπειτα από καταγ-
γελία της ηθοποιού Έλενας Αθα-
νασοπούλου. Όπως έλεγαν χθες
πληροφορίες, κατά τη διάρκεια
της απολογίας του αρνήθηκε την
κατηγορία που του αποδίδεται και
φέρεται να υποστήριξε ενώπιον
του ανακριτή ότι με την καταγγέλ-
λουσα είχε μια περιστασιακή γνω-
ριμία πριν από 12-13 χρόνια και
πως η ηθοποιός λέει ψέματα θέ-
λοντας να τον συκοφαντήσει.

Μ.Σακ. 

Σ
χετικά με τις λεπτομέρειες που
έδωσε στην κατάθεσή του ο Μάνος
Δασκαλάκης στη δίκη για τον θά-
νατο της πρωτότοκης κόρης του,

Τζωρτζίνας, για τον οποίο κατηγορείται η εν
διαστάσει σύζυγός του Ρούλα Πισπιρίγκου, η
οποία βρίσκεται στη φυλακή, μίλησε αναλυ-
τικά ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο μάρτυρας είπε τα
πραγματικά γεγονότα, θεωρώ, και θα εκτι-
μηθούν τα λεγόμενά του μαζί με τα ευρήμα-
τα των ιατροδικαστών και των ειδικών».
Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του Αλέξη
Κούγια ότι η δόση κεταμίνης που χορηγήθη-
κε στην άτυχη Τζωρτζίνα δεν ήταν θανατη-
φόρα, ο γνωστός ιατροδικαστής σχολίασε
ότι «η ιατροδικαστική έκθεση λέει σαφώς
την αιτία θανάτου, αναφέροντας πως πρό-
κειται για θανατηφόρα δόση κεταμίνης».
Παράλληλα, επισήμανε πως «η κεταμίνη χο-
ρηγείται από εξειδικευμένους γιατρούς, όχι
από κάθε γιατρό. Κεταμίνη δεν μπορούμε να
αγοράσουμε από το φαρμακείο».

Επιπλέον υπογράμμισε ότι «είναι ένα
δικαστήριο με ιδιαίτερα ιατρικό χαρακτή-
ρα, οι δικαστές θα “κουραστούν”, καθώς
θα ακουστούν πολλοί ιατρικοί όροι. Τα

πράγματα είναι ξεκάθαρα, η
ποσότητα είναι ξεκάθαρη. Οι
ιατροδικαστές φτάνουμε σε
μια αιτ ία θανάτου. Το ποιος
μπορεί να έκανε κάτι είναι θέ-
μα άλλων να το πουν».

Ποιοι θα καταθέσουν 
υπέρ της Πισπιρίγκου

Όταν ρωτήθηκε αν λαμβάνεται υπόψη το
γεγονός ότι δεν έχει αποκαλυφθεί η διαδρο-
μή της κεταμίνης και το πώς, σύμφωνα με το
κατηγορητήριο, έφτασε στα χέρια της Ρούλας
Πισπιρίγκου, ο Γρηγόρης Λέων απάντησε ότι
«μπορεί να έχουμε, πχ, μια δολοφονία με πυ-
ροβολισμό από κοντινή απόσταση. Δεν ση-
μαίνει ότι αν δεν βρούμε το όπλο, δεν έχουμε
δράστη. Σε πολλά εγκλήματα υπάρχουν συλ-
λήψεις και αποδίδονται κατηγορίες χωρίς να
έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος».

Όσον αφορά την επίθεση του Αλέξη Κού-
για, ο οποίος αναφέρθηκε στο σεμινάριο
ιατροδικαστικής στο οποίο διδάσκει, ο
γνωστός ιατροδικαστής απάντησε ότι «είναι
γνωστό και αναρτημένο στο βιογραφικό
μου ότι επί σειρά ετών με καλούν πανεπι-

στήμια και κολέγια του εξωτερι-
κού για διαλέξεις πάνω στην επι-
στήμη μου. Φέτος το συγκεκρι-
μένο κολέγιο μου ζήτησε να συμ-
μετέχω σε μια σειρά σεμιναρίων
που σε καμία περίπτωση δεν σε
κάνει ιατροδικαστή. Το δίπλωμα
γράφει ότι παρακολούθησα το

σεμινάριο του συγκεκριμένου εκπαιδευτι-
κού φορέα».

Πάντως, στην πολύκροτη δίκη θα κλη-
θούν να καταθέσουν συγγενικά πρόσωπα,
δύο φυσικοθεραπευτές από την Πάτρα,
ιατροδικαστές και άλλοι επιστήμονες.
Υπέρ της Ρούλας Πισπιρίγκου θα καταθέ-
σουν οι Δήμητρα Πισπιρίγκου (αδελφή),
Ελένη Λεγάτου (μητέρα), ο πατριός της
και θείος της Φώτης Δούβρης (φυσικοθε-
ραπευτής), Σπύρος Τσιρώνης (φυσικοθε-
ραπευτής), Χρήστος Κραβαρίτης (ιατρο-
δικαστής), Γεώργιος Σεδεράς (μάρτυρας
ειδικών γνώσεων), Αριστείδης Τσατσά-
κης (τοξικολόγος), Ιωάννης Αϊβατίδης
(ιατροδικαστής), Ανδρέας Καραμέρης
(παθολογοανατόμος) και Ουρανία Δημα-
κοπούλου (ιατροδικαστής).

«Θανατηφόρα η δόση
κεταμίνης στην Τζωρτζίνα»

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων 
απαντά στον Κούγια και δηλώνει ότι ο Μάνος Δασκαλάκης 

είπε τα πραγματικά γεγονότα, που θα εκτιμηθούν 
μαζί με τα ευρήματα των ιατροδικαστών και των ειδικών

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Μείωση παρουσιάζουν τα κρούσματα κορονοϊού και ο αριθμός των εισαγωγών σε
σχέση με την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθ-
μός των θανάτων που έφτασε τους 169 (168 την περασμένη εβδομάδα). Στην έκ-

θεση του ΕΟΔΥ καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στις
ηλικιακές ομάδες 5-14, 15-64, 65+ έτη. Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγ-
μάτων μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και ο αριθμός των εισα-
γωγών και των διασωληνώσεων (135). Η υποπαραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η
συχνότερη υποπαραλλαγή της Όμικρον. Το ποσοστό της υποπαραλλαγής BQ.1.1 αυξή-
θηκε σε σχέση με τις υπόλοιπες υποπαραλλαγές της ΒΑ.5 και η συχνότερη υποπαραλ-
λαγή της BA.2 παραμένει η BA.2.75 με ποσοστό 46%. Η υποπαραλλαγή XBB.1.5 Κράκεν
έχει ανιχνευτεί σε 30 συνολικά δείγματα και η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά
λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 3 από τις 10 περιοχές που
ελέγχθηκαν. Αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατη-
ρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (+68%), στην Αττική (+31%) και στην Ξάνθη (+24%).

Ο ιός της γρίπης
Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή. Καταγρά-
φηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, που αφορού-
σαν νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος.

Παραμένουν στα ύψη οι θάνατοι από κορονοϊό

Γ
ια μαφιόζικες μεθόδους συγκά-
λυψης που παραπέμπουν σε
πρακτικές εγκληματικής οργά-
νωσης μίλησε, καταθέτοντας για

τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ενώπιον του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας
η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και
πρώην πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κων-
σταντοπούλου. «Οι μαφιόζοι τα κάνουν αυ-
τά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας,
η οποία επανέλαβε τη θέση της για κα-
κουργηματικές ευθύνες στην υπόθεση:
«Όλα γίνονται με έμμεση παραδοχή ότι εί-
ναι κακούργημα, αλλά ουδείς έχει φτάσει
θεσμικά για να δικαστεί ως κακούργημα. 

Η ενώπιόν σας διαδικασία είναι “ακρω-
τηριασμένη”. Συνεχίζω να ελπίζω ότι ο
επίλογος θα αντιστρέψει τον πρόλογο της
υπόθεσης αυτής», τόνισε η μάρτυρας
απευθυνόμενη στο δικαστήριο και έκανε
λόγο για το «μεγαλύτερο ολοκαύτωμα εν
καιρώ ειρήνης».

«Θεωρώ ότι αν πέσουν στα μαλακά ή
αθωωθούν όλοι οι ένοχοι, όλοι όσοι θα
συμβάλουν σε αυτό το αποτέλεσμα θα εί-
ναι ένοχοι και συνένοχοι της επόμενης
τραγωδίας», υπογράμμισε η μάρτυρας, η
οποία κατέθεσε για τρίτη μέρα μέσα σε
κλίμα έντασης και αντεγκλήσεων. Η κυρία
Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα βέλη της
στον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος το μοιραίο απόγευμα βρισκόταν
στη Βοσνία και επέστρεψε εσπευσμένα:
«Επιστρέφει στην καμένη γη και η πρώτη
δήλωσή του είναι “διέκοψα εσπευσμένα
το ταξίδι μου”».

«Καμιά παραίτηση, καμία ευθιξία»
«Όταν παίζεται τέτοιο κακοπαιγμένο θέ-

ατρο πάνω στα πτώματα των ανθρώπων, εί-
ναι καθήκον σας να ερευνήσετε μέχρι το
κόκαλο την υπόθεση αυτή… Καμία παραί-

τηση, κανείς δεν είχε ευθιξία να πει “έχω
ευθύνη”. Είναι συγκλονιστικό. Δεν υπήρξε
ένας να πει “φεύγω”, από τη στιγμή που δεν
μπορούσε να φέρει πίσω τους ανθρώ-
πους», ανέφερε και αφού εστίασε στις κα-
ταγγελίες για πυροσβεστήρες που είχαν
λήξει, κατηγόρησε τον σύντροφο της
πρώην περιφερειάρχου Αττικής Ρένας
Δούρου ότι προσέγγιζε τα θύματα στο Μάτι
ως εκπρόσωπος της περιφέρειας στο περι-
θώριο της δίκης.

Το δριμύ κατηγορώ της κυρίας Κων-
σταντοπούλου προκάλεσε την αντίδρα-
ση της υπεράσπισης, με πολλούς συνη-
γόρους να αποχωρούν από τη δικαστική
αίθουσα. «Εμείς στο τέλος της κατάθε-
σής της, στον βαθμό που δεν συνδέεται
αιτιωδώς με πράξεις και παραλείψεις
των κατηγορουμένων για το λυπηρό αυ-
τό αποτέλεσμα, θα ζητήσουμε να μη λη-

φθεί υπόψιν», είπε ο συνήγορος, με τη
μάρτυρα να απαντά: «Λυπηρό αποτέλε-
σμα οι 104 νεκροί; Δεν είναι θέμα πλού-
σιου λεξιλογίου αλλά ενσυναίσθησης».
Οι κάτοικοι του Ματιού που βρέθηκαν

στη δικαστική αίθουσα αντιδρώντας εί-
παν πως θέλουν να ακούσουν τη μάρτυ-
ρα. «Το έγκλημα είναι ντροπή», ήταν η
απάντησή τους.

«Προσπαθείτε να με εμποδίσετε να κα-
ταθέσω κάποια πράγματα που αφορούν
την υπόθεση», αντέτεινε η μάρτυρας, η
οποία μίλησε για παρασκήνιο που οργιά-
ζει. «Αυτοί οι λίγοι που έφτασαν να είναι
εδώ κατηγορούμενοι ανεβαίνουν στην ιε-
ραρχία και πιστεύετε ότι δεν αντιλαμβάνε-
ται ο κόσμος ότι οργιάζει το παρασκήνιο
ακόμη και τώρα;», τόνισε.

Η Ζωή «καίει»
Τσίπρα, Δούρου

«Επιστρέφει στην καμένη γη 
και η πρώτη δήλωσή του είναι
“διέκοψα εσπευσμένα το ταξίδι

μου”», είπε για τον πρώην
πρωθυπουργό στη δίκη 

για το Μάτι η κυρία
Κωνσταντοπούλου, ενώ έριξε

βολές και στην τότε
περιφερειάρχη
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Ο
Σάκης Αρναούτογλου και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
τόλμησαν, πήραν το ρίσκο της πρόγνωσής τους πολ-
λές μέρες πριν και τελικά ο καιρός τούς δικαιώνει!
Εντός της ημέρας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρε-

σία (ΕΜΥ) θα προχωρήσει στην έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επι-
κίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς η διχογνωμία μεταξύ
των προγνωστικών μοντέλων έπαψε να υφίσταται από χθες το
μεσημέρι και οι χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν από το Σάββατο
και θα έχουν διάρκεια έως και την Τετάρτη.

Εστιάζονται -κυρίως- στα ανατολικά προσήνεμα, δηλαδή
την Εύβοια, τη Βοιωτία, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβα-
νομένης φυσικά της Αττικής, αλλά και τα νησιά των Κυκλάδων
και την Κρήτη και, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, θα εί-
ναι πυκνές από την Κυριακή και θα αφορούν και περιοχές πολύ
με χαμηλά υψόμετρα.

«Θα ασπρίσει και σε παραθαλάσσιες περιοχές»
Ο Σάκης Αρναούτογλου με έκτακτη ενημέρωσή του χθες,

αμέσως μετά το «κλείδωμα» των προγνωστικών στοιχείων για
την Κυριακή, έκανε λόγο για χιονοπτώσεις έως και τις πεδινές -
παραθαλάσσιες περιοχές.

«Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που αρχίζουν να ξεκα-
θαρίζουν σιγά σιγά θέλουν κάποιες μικρής διάρκειας χιονοπτώ-
σεις το Σάββατο στα ηπειρωτικά, ακόμη και σε χαμηλό υψόμε-
τρο, αλλά όλα δείχνουν ότι κυρίως από την Κυριακή τελικά πυ-
κνές χιονοπτώσεις έως και στα πεδινά - παραθαλάσσια θα πρέ-
πει να απασχολήσουν ιδιαίτερα την Εύβοια, την Αττικοβοιωτία,
ακόμη και τις Κυκλάδες και από τη Δευτέρα χοντρικά ακόμη και
πάνω περίπου από τα 200 με 300 μέτρα στην Κρήτη! Σημαντική
θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα!», έγρα-
ψε ο Σάκης Αρναούτογλου στην έκτακτη προειδοποίησή του.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος
Μαρουσάκης εξέδωσε τη δική του προειδοποίηση, με την οποία
χαρακτηρίζει επικίνδυνη την επερχόμενη κακοκαιρία. «Με τα
προγνωστικά στοιχεία που επεξεργαζόμαστε να έχουν πλέον σε
έναν αρκετά καλό βαθμό σταθεροποιηθεί, είμαστε σε θέση να
δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κακοκαι-
ρία που αναμένουμε και να εντοπίσουμε τις περιοχές που χρει-
άζεται να δείξουμε προσοχή», τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
και συνεχίζει προσδιορίζοντας χρονικά το διάστημα εκδήλωσης
των φαινομένων: «Το σημαντικότερο κύμα της κακοκαιρίας το
αναμένουμε από το απόγευμα του Σαββάτου και μέχρι τη Δευτέ-
ρα με Τρίτη περίπου (για παρακάτω, αν και υπάρχουν ενδείξεις
για συνέχιση της κακοκαιρίας κατά κύματα, δεν είμαστε σε θέση
να δώσουμε αναλυτικότερα στοιχεία και θα το εξετάσουμε τις
επόμενες μέρες). Αυτό το κύμα θα φέρει πολλά και επικίνδυνα
χιόνια, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, τσου-

χτερό κρύο αλλά και ισχυρό παγετό που προς τα βόρεια τοπικά
ενδέχεται να είναι και ολικός (θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν
όλο το 24ωρο)».

Οι περιοχές με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έδωσε στη δημοσιότητα και τον
χάρτη με τις περιοχές όπου θα εκδηλώνονται τα πιο έντονα φαι-
νόμενα (βλ. φωτό). «Στον χάρτη που επισημαίνουμε τις περιοχές
με τον πιο “βαρύ” καιρό και που πολύ πιθανόν να δημιουργη-
θούν προβλήματα.

ΠΕΡΙΟΧΗ I: Σε αυτή την περιοχή τα κύρια χαρακτηριστικά
του καιρού θα είναι οι αρκετά πυκνές χιονοπτώσεις σε πολύ
χαμηλά υψόμετρα ακόμη και σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες
περιοχές και οι τοπικά θυελλώδεις βοριάδες. Όπου δεν χιονί-
σει θα σημειωθεί χιονόνερο ή εναλλαγές χιονόνερου - χιονιού.
Είναι πολύ πιθανό εξαιτίας της έντονης ατμοσφαιρικής αστά-
θειας οι χιονοπτώσεις να λαμβάνουν τη μορφή χιονοκαταιγί-
δων, που σημαίνει ότι θα εκδηλώνονται ταυτόχρονα και ηλε-
κτρικές εκκενώσεις.

ΠΕΡΙΟΧΗ II:Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σε αυτό τον
τομέα θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές - καταιγίδες με έμφα-
ση θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις, οι πυκνές χιονοπτώ-
σεις κυρίως σε ορεινά ημιορεινά (στην Κρήτη πιθανόν και πιο
χαμηλά) που και εδώ είναι πολύ πιθανόν να λαμβάνουν τη μορ-
φή χιονοκαταιγίδας, καθώς και οι τοπικά θυελλώδεις βοριά-
δες. Φαινόμενα (βροχές - χιόνια) θα συναντήσουμε σαφώς και
σε άλλες περιοχές της χώρας μας, αυτά όμως θα έχουν μικρό-
τερη ένταση και διάρκεια».

Πυκνές χιονοπτώσεις από Σάββατο έως
και Τετάρτη προβλέπουν πλέον όλοι 

οι μετεωρολόγοι - Δικαίωση 
για την προ ημερών εκτίμηση

Αρναούτογλου και Μαρουσάκη

Τελικά, θα χιονίσει... ΕΜΥ: Οι 5 λευκές μέρες
Αίσθηση ωστόσο προκαλεί και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία στο

εβδομαδιαίο της δελτίο προβλέπει έναρξη χιονοπτώσεων από το
Σάββατο και τη συνέχισή τους στα ανατολικά προσήνεμα έως και
την Τετάρτη. Ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς μέσω Twit-
ter χθες προανήγγειλε για σήμερα την έκδοση έκτακτου δελτίου
από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την επερχόμενη κα-
κοκαιρία. Αναλυτικά η πενθήμερη πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΣΑΒΒΑΤΟ
Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπό-

λοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και από το απόγευμα και σπο-
ραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Χιο-
νοπτώσεις αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και βαθμιαία και
στα κεντρικά. Από το απόγευμα χιόνια και σε ημιορεινές περιοχές
της κεντρικής και βόρειας χώρας. Άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4
με 6 και βαθμιαία στα πελάγη 7 με 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα
φθάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές
τους 13 με 15 βαθμούς και στα νότια κατά τόπους τους 16 βαθμούς
Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις
πρωινές και βραδινές ώρες.

ΚΥΡΙΑΚΗ
Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές

και στα ορεινά - ημιορεινά της βόρειας χώρας χιονοπτώσεις με
πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Στην
υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονό-
νερο. Χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και
σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως της Ανατολικής Στε-
ρεάς και της Εύβοιας, όπου από το απόγευμα θα είναι κατά περιό-
δους πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7
και στα πελάγη τοπικά 8 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βρά-
δυ. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας από βορρά προς νότο της τάξεως
των 6 βαθμών. Παγετός στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές
ώρες, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ολικός. Ολικός
παγετός κατά τόπους και στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΔΕΥΤΕΡΑ
Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά,

την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυ-
κλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο.
Χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και σε
περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως της Ανατολικής Στερε-
άς και της Εύβοιας, κατά περιόδους πυκνές. Στις υπόλοιπες περιο-
χές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από
βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 Μποφόρ με
εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα εί-
ναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επί-
πεδα. Παγετός στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο
οποίος στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ολικός.

ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ
Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδι-

κές νεφώσεις, οι οποίες την Τετάρτη στα βόρεια θα αυξηθούν. Στις
υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά
και νότια κυρίως θαλάσσια - παράκτια τμήματα με τοπικές βροχές
ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι
άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5
Μποφόρ στρεφόμενοι σε βοριάδες στο Ιόνιο τις απογευματινές
ώρες με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δι-
ευθύνσεις 5 με 7, πρόσκαιρα στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες της Τρί-
της έως 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη με-
ταβολή και θα σημειωθεί παγετός στα ηπειρωτικά τις πρωινές και
βραδινές ώρες. Ολικός παγετός κατά τόπους στα κεντρικά και βό-
ρεια ηπειρωτικά ορεινά.
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Και εγένετο το… maroussiradio.gr
Σε νέα διαδικτυακά μονοπάτια βαδίζει ο Δήμος Αμαρουσίου που

απέκτησε το δικό του web ραδιόφωνο, maroussiradio.gr. Ποδαρικό
έκανε ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δίνοντας
την πρώτη συνέντευξη στη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα. Η νέα
αυτή πρωτοβουλία έχει κυρίως ψυχαγωγικό σκοπό από όπου θα
προάγονται οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του δή-
μου, ενώ θα αποτελεί βήμα έκφρασης και γνωριμίας των Μαρου-
σιωτών καλλιτεχνών με το ευρύ κοινό.

Δήμος Παλλήνης:  Δωρεάν καυσόξυλα 
Προτεραιότητα στη δωρεάν διανομή καυσόξυλων από τον

Δήμο Παλλήνης έχουν οι ωφελούμενοι των κοινωνικών δο-
μών της πόλης καθώς και πυρόπληκτοι. Η ποσότητα που θα
διατεθεί θα είναι περιορισμένη και θα ισχύσει μέχρι εξαντλή-
σεως των αποθεμάτων της ξυλείας, που έχει συγκεντρωθεί
από τα έργα καθαρισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Δήμος Αθηναίων

«Μήνας Πρόληψης 
και Υγείας» 

Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης του καρ-
κίνου του μαστού, του τραχήλου και του
προστάτη παρέχονται στα Δημοτικά Ια-
τρεία του Δήμου Αθηναίων όλο τον μήνα
Φεβρουάριο. Λαμβάνοντας μέρος στη
διεθνή εκστρατεία πρόληψης και ενημέ-
ρωσης με στόχο την καταπολέμηση του
καρκίνου, ο Δήμος Αθηναίων πραγματο-
ποιεί τη δράση «Μήνας Πρόληψης και
Υγείας» σε συνεργασία με την Ιατρική
Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, την Ελληνική Ου-
ρολογική Εταιρεία και τον Σύλλογο Φί-
λων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

Μνημόνιο
συνεργασίας 

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Συντε-
χνίας Αρτοποιών Αθήνας-Προαστίων-
Περιχώρων Παναγιώτη Σαχινίδη είχε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης, όπου συμφωνήθηκε η προετοιμασία
μνημονίου συνεργασίας για την προώθη-
ση κοινών δράσεων και τη χρηματοδότη-
ση κοινών πρωτοβουλιών. Η δημιουργία
πιλοτικού προ-
γράμματος ανάπτυ-
ξης συστημάτων
διαλογής στην πη-
γή, στα αρτοποιεία
ευθύνης της συντε-
χνίας, η εκπαίδευ-
ση προσωπικού των
αρτοποιείων σε θέ-
ματα ανακύκλωσης,
πρόληψης παραγω-
γής αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας
από τον ΕΔΣΝΑ, η ανάδειξη της σημασίας
του ρόλου που έχει η έννοια της «κυκλι-
κής αρτοποιίας», η καθιέρωση προτύπου
για απονομή σήματος «κυκλικής αρτο-
ποιίας» με εθελοντική συμμετοχή αρτο-
ποιείων βρίσκονται στους άξονες συμ-
φωνίας του μνημονίου. 

«Συμμαχία» των έξι για την επέκταση του μετρό

Κ
οινή γραμμή και πρωτοβουλίες
με στόχο τη διεκδίκηση της επέ-
κτασης της γραμμής του μετρό

προς Κερατσίνι, Πέραμα και Σαλαμίνα
συναποφάσισαν οι δήμαρχοι Πειραιά
Γιάννης Μώραλης, Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη
Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης, Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος,
Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς και Σαλα-
μίνας Γιώργος Παναγόπουλος, σε σύσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτο-
βουλία του δημάρχου Περάματος Γιάννη
Λαγουδάκη. 

Οι δήμαρχοι συμφώνησαν πως το θέμα
είναι ζωτικής σημασίας και μαζί με τους
βουλευτές Β’ Πειραιά θα επισκεφθούν
άμεσα τον υπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών Κώστα Καραμανλή, για να κατα-
θέσουν το αίτημά τους. 

Η επέκταση της γραμμής θα εξυπηρε-

τήσει πολίτες που διαμένουν, εργάζονται
ή διέρχονται από τους δήμους Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλα-

μίνας, ενώ θα αποσυμφορηθεί ο κυκλο-
φοριακός φόρτος προς δήμους που ήδη
διαθέτουν σταθμούς μετρό.

Σε ποιον μεγάλο δήμο της
Θεσσαλίας αναζητούνται τα

«τρωκτικά» που υπονο-
μεύουν τον καλλωπισμό της πόλης;

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαί-
σιο της ευρωπαϊκής «Αποστολής για τις
100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες
Πόλεις έως το 2030» θα ενταχθεί ο Δήμος
Ρεθύμνης. Η δημοτική αρχή αποδέχτηκε
την πρόσκληση του γενικού γραμματέα
Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περι-
βάλλοντος ΥΠΕΝ Ευθύμιου Μπακογιάν-
νη να υπογράψει το νέο Μνημόνιο Συ-
νεργασίας, εξασφαλίζοντας, σύμφωνα
με τον δήμαρχο Γιώργη Μαρινάκη, τη
συμμετοχή του Ρεθύμνου στο δίκτυο 80
ελληνικών πόλεων που θα εργαστούν
πάνω στην κλιματική ουδετερότητα.

Ανθοδέσμη με… ύβρεις και απειλές 
Μια ανθοδέσμη με… απειλητικό περιε-

χόμενο βρήκε στην πόρτα της η πρώην αν-
τιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Δήμητρα
Νάνου, που αναμένεται να διεκδικήσει τη
δημαρχία της Νέας Σμύρνης. Ένα εκφοβι-
στικό μήνυμα που ανέφερε «να μην τολμή-
σω να ασχοληθώ με τον Δήμο Νέας Σμύρ-
νης», «να κάτσω εκεί που είμαι γιατί και πο-
λύ μου πάει», ότι «θα φοβάμαι να βγω από
το σπίτι μου» και ότι θα είμαι «το επόμενο
θύμα της πλατείας». Η κ. Νάνου, που υπέ-
βαλε έγκληση κατά αγνώστων στο Τμήμα
Ασφαλείας της Νέας Σμύρνης, έδωσε στην
ανάρτησή της το δικό της στίγμα: «Δεν
σε/σας φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν σε/σας υπολογίζω. Ο Δήμος Νέας Σμύρ-
νης δεν ανήκει σε εκβιαστές και ανθρώπους της νύχτας. Το φως για μια ακόμη
φορά θα νικήσει το σκοτάδι. Η προσπάθειά μου μόλις ξεκίνησε». 

Στις «100 Κλιματικά
Ουδέτερες Πόλεις»
το Ρέθυμνο
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Α
ντιμέτωποι με το δίλημμα
της ψηφιακής ακινησίας ή
της πληρωμής των τελών
κυκλοφορίας θα έρθουν μέ-

σα στις επόμενες μέρες χιλιάδες ιδιο-
κτήτες οχημάτων, καθώς στις 28 Φε-
βρουαρίου λήγει η σχετική προθεσμία. 

Οι κάτοχοι ΙΧ μπορούν και φέτος να
προχωρήσουν σε ψηφιακή δήλωση
ακινησίας του οχήματος, καταβάλλον-
τας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με
τους μήνες που επιθυμούν να τα θέ-
σουν σε κυκλοφορία χωρίς την επιβο-
λή προστίμου.  Η δυνατότητα αυτή ανα-
μένεται να δοθεί από τον προσεχή
Απρίλιο. Σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στη φορολογική νομοθεσία: 

1Οι κάτοχοι μπορούν να άρουν
την ακινησία μόνο για μία φορά,

καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των
ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντι-
στοιχούν στους μήνες της άρσης αυ-
τής. Αν τα τέλη κυκλοφορίας για ένα
αυτοκίνητο 1.500 κυβικών εκατοστών
είναι 255 ευρώ, τότε η μηνιαία χρέωση
είναι 21,25 ευρώ. Αν κάποιος θέλει να
κινήσει το όχημα για δύο μήνες, θα
πληρώσει 42,50 ευρώ. Σημειώνεται ότι
η επιλογή χρονικού διαστήματος άρ-
σης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική
και δεν παρέχεται η δυνατότητα νέας
εντός του 2023.

2 Διάστημα άρσης ακινησίας μι-
κρότερο του μηνός λογίζεται ως

ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται
ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των
ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

3 Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του
οχήματος που έχει κάνει χρήση

του δικαιώματος αυτού υποχρεούται
να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλε-

κτρονική ακινησία έως την τελευταία
ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας
του, για την οποία έχουν καταβληθεί
τα τέλη κυκλοφορίας.

4 Για τα οχήματα των οποίων τα
στοιχεία κυκλοφορίας είναι

κατατεθειμένα στη ΔΟΥ φορολογίας

εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατό-
χου, η άρση ακινησίας πραγματο-
ποιείται στη ΔΟΥ, ενώ η εκ νέου θέ-
ση σε ακινησία πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή
κάτοχο του οχήματος.

5 Ειδικά στην περίπτωση απο-
βιώσαντος ιδιοκτήτη ή συνιδιο-

κτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν
έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήμα-
τος στους κληρονόμους, η θέση ή η
άρση της ακινησίας πραγματοποιείται
αποκλειστικά στη ΔΟΥ υπαγωγής του
θανόντος.

6 Εάν έχουν καταβληθεί εμπρό-
θεσμα τα τέλη κυκλοφορίας

του επομένου έτους 2023, δεν υφί-
σταται υποχρέωση για την εκ νέου
θέση του οχήματος σε ακινησία. Στην
περίπτωση όμως που δεν καταβλη-
θούν εμπρόθεσμα και ο ιδιοκτήτης ή
κάτοχος δεν θέσει το όχημα εμπρό-
θεσμα σε ακινησία, τότε για το 2023
επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτο-
τελές πρόστιμο μη θέσης σε ακινη-
σία.

7 Κατά τη θέση του οχήματος
σε ακινησία, εφόσον έχει

επέλθει μεταφορά του σε διαφορε-
τικό του αρχικού δηλωθέντος ση-
μείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο
ακινητοποίησης.

8 Το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη
αυτοκινήτου που έχει δηλωθεί

σε ακινησία με ψηφιακή δήλωση και
δεν έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες ή
συλλαμβάνεται να κυκλοφορεί, ανέρ-
χεται σε 10.000 ευρώ, ενώ σε περί-
πτωση υποτροπής αυξάνεται στις
30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλω-
μα του ιδιοκτήτη-κατόχου. 

Ανάσα για χιλιάδες ευάλωτους πολίτες αποτελεί
η παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 29
Φεβρουαρίου 2024, που έδωσε το υπουργείο Ερ-
γασίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η παράταση αυτή
δίνεται χωρίς καμία προϋπόθεση σε μακροχρόνια
ανέργους και ανασφάλιστους υπερήλικες, ενώ πα-
ρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα εργαζομένων
ειδικών κατηγοριών και των μελών των οικογενει-
ών τους. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν εργαζομέ-
νους που υφίστανται τις συνέπειες της πανδημίας
και έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού πέρυσι,
εργοδότες που διατηρούν επαγγελματική εγκατά-

σταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες πε-
ριοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστρο-
φές, πρώην επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα
βιβλία τους, παραμένουν άνεργοι και ανασφάλι-
στοι και έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους, οι ξε-
ναγοί που έχουν καταβάλει εισφορές αλλά δεν εμ-
φανίζονται οι ημέρες ασφάλισης στο σύστημα του
e-ΕΦΚΑ και οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκα-
ραμαγκά και Ελευσίνας και στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη Περάματος.

Επιπλέον, ανανεώνεται η ειδική ρύθμιση που
ίσχυσε το 2022 για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους

επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους),
προκειμένου να τακτοποιηθούν ταμειακά και να
μπορέσουν να ανανεώσουν χωρίς πρόβλημα την
ασφαλιστική τους ικανότητα. Τέλος, δίνεται στους
μη μισθωτούς κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότη-
τα, έως τις 31 Μαΐου 2023, ανεξαρτήτως ύπαρξης
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ καλούν-
ται να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις ετή-
σιες εισφορές για το 2022 του κλάδου υγείας της
ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει, προκει-
μένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα
έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024. 

Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η σχετική προθεσμία 
- Έρχεται η πληρωμή με τον μήνα από τον Απρίλιο 

Υπ. Εργασίας: Ασφαλιστική κάλυψη ενός έτους σε χιλιάδες ανασφάλιστους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι ισχύει για την ακινησία οχημάτων 
Τ Ε Λ Η  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ
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ε 72 εκατ. ευρώ η κυβέρ-
νηση προωθεί γενναίο
πρόγραμμα στήριξης
5.700 νοικοκυριών, τα

οποία βρίσκονται σε κατάσταση αστε-
γίας.

Χθες, ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης παρουσίασε στο υπουργι-
κό συμβούλιο το Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης για την Πρόληψη και την Αντιμετώ-
πιση της Αστεγίας 2023-2027, για το
οποίο πήρε το «πράσινο φως». Όπως
τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, πρόκειται για
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που διαρ-
θρώνεται σε επτά πυλώνες. Περιλαμ-
βάνει δράσεις συνολικού προϋπολογι-
σμού 72 εκατ. ευρώ για την επόμενη
πενταετία που εκτιμάται ότι θα βοηθή-

σουν περί τα 5.700 νοικοκυριά και θα
υλοποιηθούν από τη Γενική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κα-
ταπολέμησης της Φτώχειας.

Το σχέδιο προδιαγράφει παρεμβά-
σεις που αφενός διευκολύνουν την
πρόσβαση σε κατάλληλη και αξιοπρε-
πή στέγαση για ευάλωτους συμπολίτες
μας, αφετέρου στοχεύουν στην πρόλη-
ψη του φαινομένου της αστεγίας. Μα-
κροπρόθεσμος στόχος είναι η μόνιμη
αντιμετώπιση των προβλημάτων στέ-
γασης για όλους τους Έλληνες, με
αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών
πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης). 

Τα τρία προγράμματα
Οι σημαντικότερες δράσεις περι-

λαμβάνουν τα εξής:
1. Το πρόγραμμα «Κάλυψη» μέσω

του οποίου θα αξιοποιηθεί το υφιστά-
μενο απόθεμα διαμερισμάτων του
προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» για την υλο-
ποίηση προγράμματος κοινωνικής κα-
τοικίας. Στόχος είναι η διάθεση τουλά-

χιστον 1.000 διαμερισμάτων ως κοινω-
νικές κατοικίες σε νέους ηλικίας 25-39
ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος, χωρίς ιδιό-
κτητη πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα
που έχει προϋπολογισμό 21,5 εκατ. ευ-
ρώ θα καλύπτει το κόστος μίσθωσης
της κατοικίας για διάστημα τριών ετών
και τυχόν δαπάνες επισκευών, όπου
απαιτείται. Οι πρώτες κατοικίες θα πα-
ραδοθούν εντός του Μαρτίου.

2. Το πρόγραμμα «Στέγαση και Ερ-
γασία για τους Αστέγους» που μετα-
τράπηκε από πιλοτικό σε μόνιμο εργα-
λείο κοινωνικής πολιτικής και λειτουρ-
γεί σε 43 δήμους σε όλη τη χώρα, πα-
ρέχοντας επιδότηση ενοικίου στους
ωφελούμενους για δυο χρόνια, κάλυ-
ψη βασικών δαπανών για οικοσκευές
και πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και

επιδότηση του μισθού και των ασφαλι-
στικών εισφορών για έναν χρόνο για
εξεύρεση εργασίας σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις ή για τη δημιουργία επιχεί-
ρησης. Στόχος είναι η επανένταξη 800
ωφελούμενων.

3. Το πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνι-
κής Κατοικίας που θα υλοποιηθεί
στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονί-
κης. Στοχεύει στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση του αποκλεισμού από
κατοικία ευάλωτων ομάδων που απει-
λούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη
στέγης, κάνοντας χρήση μέρους του
ιδιωτικού και δημόσιου στεγαστικού
αποθέματος που δεν χρησιμοποιείται.
Προβλέπεται μάλιστα η επέκταση και
σε άλλους μεγάλους δήμους της χώ-
ρας μέσω της ένταξής τους στο νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, ώστε να αυξη-
θεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών, επικεν-
τρώνεται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς (ΕΒΕΠ) και καταθέτει σχετικές προτάσεις που
στόχο έχουν την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου
τουρισμού, τομέα που εισβάλλει καθοριστικά στην ενί-
σχυση της εθνικής μας οικονομίας.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει το νέο Yachting Home Port
παγκοσμίως, καθώς πρόκειται για έναν επαγγελματικό
προσανατολισμό ιδιαίτερα προσοδοφόρο. Η χώρα μας με
τα 16.040 χιλιόμετρα ακτογραμμής διαθέτει μόλις 22 μα-
ρίνες με 8.100 θέσεις ελλιμενισμού αντίστοιχα. Η βελτίω-
ση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών
τουριστικών λιμένων θα συμβάλουν στην ενίσχυση του
τουριστικού προϊόντος, ενώ η δημιουργία νέων θα φέρει

και επιπλέον θέσεις εργασίας, βοηθώντας παράλληλα
στην επίτευξη της αποκέντρωσης. 

Για το δίκτυο των υδατοδρομίων το ΕΒΕΠ αναφέρει
πως, ενώ έχει αδειοδοτηθεί ένας ικανοποιητικός αριθ-
μός, δεν έχουν ξεκινήσει τα απαιτούμενα έργα στις λιμε-
νικές εγκαταστάσεις.

Για τον πολλά υποσχόμενο τομέα της κρουαζιέρας, η
πρόταση του Επιμελητηρίου αφορά την προσπάθεια βελ-
τίωσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων πρα-
κτόρων κρουαζιέρας, τη βελτίωση των φορέων διοίκη-
σης, χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμανιών, ενώ ανά-
μεσα στις προτάσεις του ΕΒΕΠ είναι και η προώθηση των
τουριστών κρουαζιέρας στα αξιοθέατα της ενδοχώρας
και σε συνέργειες που θα προωθήσουν τον θρησκευτικό
και συνεδριακό τουρισμό.

Το Επιμελητήριο σημειώνει πως το παλαιό και αυτόνο-
μο υπουργείο Αιγαίου είχε εκπονήσει σχέδια και προτά-
σεις, με την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την
κάλυψη με μικρά σκάφη των ενδοσυνδέσεων τουλάχι-
στον τη θερινή περίοδο, σχεδιασμοί οι οποίοι δεν βρήκαν
πρόσφορο έδαφος επιχειρηματικά.

Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού

Τι περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για 5.700 νοικοκυριά, που παρουσίασε 

ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Κεραμίδι» αξίας 
72 εκατ. για 
την προστασία 
των αστέγων
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Τ
ην αναβαθμισμένη πλέον ση-
μασία της Ρεβυθούσας τόσο
για τη χώρα όσο και για την
ευρύτερη περιοχή επιβεβαι-

ώνουν τα πρόσφατα αποτελέσματα των
δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για δέσμευση
χρονοπαράθυρων (slots) εκφόρτωσης
και δυναμικότητας αεριοποίησης στον
τερματικό σταθμό LNG για την περίοδο
2023-2027. 

Το αυξημένο εγχώριο και διεθνές εν-
διαφέρον, με συνολικά 148 slots να δε-
σμεύονται κατά τη διαδικασία των δη-
μοπρασιών, διαμορφώνει ευνοϊκή συν-

θήκη σχετικά με την
ασφάλεια εφοδιασμού
της χώρας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής,
δεδομένης και της ση-
μαντικής αύξησης των

εξαγωγών προς τη
Βουλγαρία και την ευ-
ρύτερη περιοχή της Νο-

τιοανατολικής Ευρώπης, που καταγρά-
φηκε κατά το προηγούμενο έτος. 

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του
ΔΕΣΦΑ για το 2022, τη μείωση της εγ-
χώριας κατανάλωσης κατά ποσοστό
19,04% από 69,96 τεραβατώρες (TWh)
στις 56,64 TWh υπερκάλυψε η αξιοση-
μείωτη αύξηση κατά 288,68% που κα-
ταγράφηκε στις εξαγωγές φυσικού αε-

ρίου από 7,6 TWh σε 29,54 TWh. Ειδι-
κότερα, το 34,27% της συνολικής ζήτη-
σης για το 2022 αφορούσε εξαγωγές
φυσικού αερίου, κυρίως προς τη Βουλ-
γαρία, από το σημείο διασύνδεσης στο
Σιδηρόκαστρο, ενώ μικρότερες ποσό-
τητες φυσικού αερίου εξήχθησαν και
προς την Ιταλία μέσω του αγωγού TAP
από τη Νέα Μεσημβρία. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρυσι η Ρε-
βυθούσα έφτασε να υποδεχθεί συνολι-
κά 78 δεξαμενόπλοια από 10 χώρες, για
πρώτη φορά από την έναρξη λειτουρ-
γίας της, γεγονός που υπογραμμίζει
τον εξαιρετικά κομβικό ρόλο που έχει
για τη διαφοροποίηση των πηγών εφο-
διασμού της χώρας και της ευρύτερης
περιοχής. 

Ως προς τις πρόσφατες δημοπρασίες,
πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδιαφέ-
ρον εκδήλωσαν σχεδόν όλοι οι εγχώριοι
παίκτες της ελληνικής αγοράς καθώς
και τέσσερις διεθνείς εταιρείες. Η εται-
ρεία που δέσμευσε τα περισσότερα s-
lots ήταν η Mytilineos και ακολούθησε η

ΔΕΠΑ. Από τους Έλληνες παίκτες, slots
έκλεισαν επίσης η Motor Oil (MOH), η
Elpedison, η ΔΕΗ και ο Ήρων. Οι διε-
θνείς συμμετοχές στις δημοπρασίες
αφορούν τη βουλγαρική Bulgargaz, την
ουγγρική MET, την ελβετική βουλγαρι-
κών συμφερόντων Colmar και τη βουλ-
γαρική Overgaz. 

Οι δημοπρασίες ανά έτος
� Για το έτος 2023, δεσμεύτηκαν και
τα 26 slots που προσφέρθηκαν και αν-
τιστοιχούν στην εκφόρτωση συνολι-
κής ποσότητας 19 ΤW. Στη διαδικασία
συμμετείχαν 8 συνολικά χρήστες, με
το σύνολο των προσφερόμενων slots
να δεσμεύεται εντέλει από 4 εγχώρι-
ους και 3 διεθνείς χρήστες. Λαμβά-
νοντας υπόψη και τις δημοπρασίες
που διενεργήθηκαν την προηγούμενη
χρονιά, για το έτος 2023 έχουν δε-
σμευτεί συνολικά 43 slots για την εκ-
φόρτωση στη Ρεβυθούσα ποσότητας
ύψους 36 TW από 4 εγχώριους χρή-
στες και 3 διεθνείς. 

� Για το έτος 2024, δεσμεύτηκαν τα 25
από τα 30 συνολικά προσφερόμενα s-
lots για την εκφόρτωση ποσότητας
ύψους 17,5 TW. Στη διαδικασία έλαβαν
μέρος 9 συνολικά χρήστες, εκ των οποί-
ων πλειοδότησαν 5 εγχώριοι και 3 διε-
θνείς χρήστες. Αθροιστικά με τα αποτε-
λέσματα της δημοπρασίας του 2021, 5
εγχώριοι και 3 διεθνείς χρήστες έχουν
δεσμεύσει 40 από τα συνολικά 45 δια-
θέσιμα slots, για την εκφόρτωση ποσό-
τητας ύψους 32,5 TW το 2024. 
� Για το έτος 2025, δεσμεύτηκαν τα 30
από τα συνολικά 45 προσφερόμενα s-
lots για την εκφόρτωση ποσότητας
ύψους 25,5 TW από τους 5 εγχώριους
και τον 1 διεθνή χρήστη που συμμετεί-
χαν. 
� Για το έτος 2026, δεσμεύτηκαν τα 21
από τα συνολικά 45 προσφερόμενα s-
lots, συνολικής ποσότητας ύψους 16,5
TW, από τους 3 εγχώριους και τον 1 διε-
θνή χρήστη που έλαβαν μέρος στη δια-
δικασία. 
� Για το έτος 2027, στη δημοπρασία που
ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέ-
ρες, δεσμεύτηκαν 21 από τα συνολικά
45 προσφερόμενα slots, με τη συμμετο-
χή 1 εγχώριου και 1 διεθνούς χρήστη,
που κατοχύρωσαν συνολική ποσότητας
ύψους 17 TW. 

«Αχρείαστα» κατέληξαν εντέλει τα δύο φορτία 
LNG που είχε κλείσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε ειδική
συμφωνία με τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό Total-
Energies, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τη
θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. 

Δεδομένης της ραγδαίας μείωσης στην κατανάλω-
ση αερίου, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρά, σύμφωνα με
πληροφορίες, στην ακύρωση των δύο φορτίων,
πράγμα που ωστόσο δεν είναι χωρίς οικονομικές συ-
νέπειες. Συγκεκριμένα, η ακύρωση συνεπάγεται ότι
θα πληρωθούν «στο ελάχιστο», πράγμα που σημαίνει

μια επιβάρυνση της τάξης των 10 εκατ. ευρώ για το
κάθε φορτίο, ποσό που φαίνεται ότι θα καλυφθεί από
τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης,
όπως προβλέπει σχετικά η νομοθεσία.

Η πρωτοβουλία της ΔΕΠΑ Εμπορίας να κλείσει
έκτακτα φορτία LNG αποτελούσε μέρος των προσπα-
θειών της ελληνικής Πολιτείας για τη θωράκιση της
ενεργειακής ασφάλειας της χώρας ενόψει της χειμε-
ρινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία με τους Γάλλους προ-
έβλεπε την προμήθεια δύο φορτίων LNG, της τάξης

συνολικά των 10 TWh και σε τιμή ιδιαίτερα ανταγωνι-
στική, δεδομένου ότι αξιοποιήθηκαν άλλοι δείκτες
αναφοράς πέραν του TTF που εκείνη την περίοδο
(Σεπτέμβριος) βρισκόταν σε αρκετά υψηλά επίπεδα,
ακριβότερο έως και 90€/MWh έναντι των άλλων
πλατφορμών για τέτοιες συναλλαγές στην ευρωπαϊ-
κή αγορά. Σημειώνεται ότι η συμφωνία των ΔΕΠΑ-
TotalEnergies αφορούσε το διάστημα Νοεμβρίου
2022-Μαρτίου 2023 και στόχο είχε να καλύψει πιθα-
νή περικοπή στις ροές του ρωσικού φυσικού αερίου
προς τη χώρα μας.

Ο καιρός… ακύρωσε τα δύο φορτία LNG της TotalEnergies που είχε κλείσει η ΔΕΠΑ 

Αδιαμφισβήτητος ο κομβικός ρόλος της στον ενεργειακό
χάρτη της περιοχής - Ποιοι και πόσοι εγχώριοι 

και ξένοι παίκτες δεσμεύουν θέσεις 

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης

Μαγνήτης 
για τις εταιρείες
τα slots 
της Ρεβυθούσας



Α
λλάζουν τα πάντα στον
χάρτη των επενδύσεων
της χώρας με τον πακτωλό
105 δισ. ευρώ που έρχεται

τα επόμενα χρόνια στη χώρα, μέσω
και της σημαντικής συμβολής των
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, ενώ βρίσκονται προ
των πυλών προγράμματα για την ενί-
σχυση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, με πόρους οι οποίοι θα διοχε-
τεύονται μέσα σε 1,5-2 μήνες.  

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης σε ομιλία του
στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, «παρά τις διαδοχικές
κρίσεις (πανδημία, ενεργειακή και
τουρκική απειλή), η Ελλάδα έχει μι-
κρότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό
του ΑΕΠ, από αυτό που είχε το 2019»,
ενώ τα επόμενα χρόνια η χώρα θα
γνωρίσει οικονομική και επενδυτική
άνθηση, εφόσον συνεχιστεί η παρού-
σα πολιτική των μεταρρυθμίσεων και
της δημοσιονομικής σταθερότητας. 

Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Ελλάδα 2.0» προβλέπει
επενδύσεις 60 δισ. ευρώ που αναμέ-
νεται να κινητοποιήσουν επιπλέον
ιδιωτικά κεφάλαια, ύψους 45 δισ.
ευρώ. Αναφορικά με τη Δυτική Μα-
κεδονία, εξήγησε πως λόγω της απο-
λιγνιτοποίησης έχει τη δυνατότητα
και τα κίνητρα για να «φιλοξενήσει»
το μεγαλύτερο μερίδιο, σε σχέση με
το ΑΕΠ της, από αυτές τις ιδιωτικές
επενδύσεις. Σύμφωνα με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Οικονομικών, οι
επενδύσεις δεν αφορούν μόνο φω-
τοβολταϊκά πάρκα, αλλά «βαριές»
βιομηχανικές και παραγωγικές
επενδύσεις.

Οι δύο παρεμβάσεις
Ο κ. Σκυλακάκης εστίασε σε δύο πα-

ρεμβάσεις, επισημαίνοντας τα εξής:
1. Στο σκέλος των επιδοτήσεων

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, θα «τρέξουν» μέσα στις
επόμενες εβδομάδες προγράμματα
που αφορούν μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις στους τομείς «Εξοικο-

νομώ - Επιχειρώ», την αγροδιατρο-
φή, το εξειδικευμένο εργαλείο του
REPowerEU, τις επενδύσεις παρα-
γωγής, την εξοικονόμηση ενέργειας
και άλλα. 
2. Θα προωθηθεί η fast track ηλε-

κτρονική διαδικασία υπογραφής
σύμβασης μεταξύ επιχείρησης και
συνεργαζόμενης τράπεζας. Στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, κα-
νένας δημόσιος λειτουργός ή πολιτι-
κός δεν υπογράφει σε κάποιο στάδιο
της διαδικασίας, από την υποβολή
της αίτησης έως την τελική απόφα-
ση, ενώ η βιωσιμότητα του επενδυτι-
κού σχεδίου κρίνεται από το τραπε-
ζικό σύστημα και η επιλεξιμότητα
από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Ο κ. Σκυλακάκης παρουσίασε,
εκτενώς, το δανειακό σκέλος του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας που αποτελεί το μεγαλύτερο
επενδυτικό εργαλείο που είχε ποτέ η
Ελλάδα και απηύθυνε κάλεσμα για
την αξιοποίησή του ιδιαιτέρως προς
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που έχουν ή μπορούν να αποκτή-
σουν τραπεζικό προφίλ.

ΤΤο «σαρακοστιανό
καλάθι» έρχεται λίγο 
πριν την Καθαρά Δευτέρα

Λίγο πριν από την Καθαρά Δευτέρα
θα κάνει… πρεμιέρα το «σαρακοστια-
νό καλάθι», ενώ κοντά στη Μεγάλη
Εβδομάδα θα ενταχθούν και προϊόντα
που αφορούν το «καλάθι του Πάσχα».
Χθες, ο υπουργός και ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παπα-
θανάσης αντίστοιχα, επισκέφθηκαν
σουπερμάρκετ με τις χαμηλότερες τι-
μές και κάλεσαν τους καταναλωτές να
ψωνίζουν από το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού», καθώς μια οικογένεια μπορεί να
εξοικονομήσει ακόμη και έως 80 ευρώ
μηνιαίως. 

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι στις
3 Μαρτίου θα πιστωθούν τα πρώτα
χρήματα από το market pass, ενώ η
σχετική πλατφόρμα θα τεθεί σε εφαρ-
μογή έως τις 15 Φεβρουαρίου. Ο κ. Γε-
ωργιάδης προανήγγειλε αλλαγές στα
καρτελάκι με τις τιμές από την επόμε-
νη εβδομάδα, ενώ σύντομα θα αυξη-
θούν τα προϊόντα στο «καλάθι» και η
λίστα των τροφίμων που περιλαμβά-
νονται σε αυτό θα είναι αναρτημένη
στον ιστότοπο του e-Καταναλωτής. Τέ-
λος, διαβεβαίωσε ότι η αρμόδια υπη-
ρεσία του υπουργείου προχωρά καθη-
μερινά σε ελέγχους, προκειμένου να
επιβάλουμε πρόστιμα εκεί που υπάρ-
χει αισχροκέρδεια.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για 8.556 € σε 3.000
μακροχρόνια ανέργους

Ξεκίνησαν χθες οι αιτήσεις επιχειρή-
σεων για ένταξη στο πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης 3.000 ανέργων, ηλικίας 55-67
ετών, με αποδοχές 8.556 ευρώ. Σύμφωνα
με το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρε-
σίας Απασχόλησης, η διάρκεια της επι-
χορήγησης είναι 12 μήνες και το ποσό
ορίζεται στα 715 ευρώ μηνιαίως για κάθε
πρόσληψη.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν θα υποβάλουν αίτηση μέ-
σω του gov.gr στη διεύθυνση:
h t t p s : / / w w w. g o v. g r / i p i r e s i e s /
epikheirematike-drasterioteta/apask-
holese-prosopikou/summetokhe-
epikheireseon-ergodoton-se-pro-
grammata-katartises-anergon. Ο προ-
ϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχε-
ται σε 25.755.000 ευρώ και θα καλυφθεί
από πόρους της ΔΥΠΑ.
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Στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών

Θόδωρος Σκυλακάκης σε ομιλία του στην Κοζάνη

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Επενδυτική άνθηση
με πακτωλό 105 δισ.»



Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμφωνία συγχώνευσης
με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας με απορρό-
φηση αυτής. Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής
σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2022 και η
σχετική διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως και θα έχει πλήρως ολο-
κληρωθεί, νομικά και λειτουργικά, μέχρι τις 30/9/2023.
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Η Mytilineos - Energy & Me-
tals και η Saint-Gobain (EPA:
SGO), μια διεθνής εταιρεία με
ηγετική θέση στις βιώσιμες
υποδομές, υπέγραψαν συμ-
φωνία πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας (PPA) μέσω απευ-
θείας γραμμής, με την ενέρ-
γεια να παράγεται από ένα φω-
τοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,9
MW στην Ιταλία.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο κα-
τασκευάζεται στις εγκαταστά-
σεις του ιστορικού εργοστασί-
ου της Saint-Gobain στο Vida-
lengo, κοντά στο Μπέργκαμο
της Ιταλίας, και αναμένεται να
τεθεί σε εμπορική λειτουργία στα
μέσα του 2023. Θα παράγονται πε-
ρισσότερες από 7,5 GWh «πράσι-
νης» ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως,

μειώνοντας έτσι περισσότερους από
3.900 τόνους CO2 κάθε χρόνο - το
ισοδύναμο του ετήσιου αποτυπώμα-
τος άνθρακα περίπου 700 ανθρώ-
πων που ζουν στην Ιταλία.

O Ιωάννης Καλαφατάς, γενι-
κός εκτελεστικός διευθυντής
του κλάδου Ενέργειας της Myti-
lineos, δήλωσε σχετικά: «Η My-
tilineos εξελίσσεται σε ένα ολο-
κληρωμένο utility ενέργειας,
ωστόσο, καθώς είναι ταυτόχρο-
να και μία από τις μεγαλύτερες
ενεργοβόρες βιομηχανίες στην
Ευρώπη, κατανοεί τις αυξημέ-
νες ανάγκες των συνεργατών
της. Η Ιταλία είναι μια χώρα
στρατηγικής σημασίας για την
εταιρεία και με αυτήν τη συμφω-
νία αποδεικνύουμε την ικανότη-
τά μας να προσφέρουμε λύσεις
ενέργειας σε τοπικές βιομηχα-

νίες σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο
ενεργειακής αστάθειας, υποστηρί-
ζοντας ταυτόχρονα την ιταλική πολι-
τική ενεργειακής ανεξαρτησίας».

Ο Π. Παναγιωτίδης πωλητής
στο πακέτο της Dimand

Η Dimand ενημερώνει ότι την
1η/2/2023 έλαβε γνωστοποίηση από τον
μέτοχο Παναγιώτη Παναγιωτίδη σχετικά
με τη διάθεση δικαιωμάτων ψήφου μετά
την πώληση πακέτων στο ΧΑ. Συγκεκρι-
μένα, αριθμός μετοχών και ισάριθμων δι-
καιωμάτων ψήφου πριν από την τελευ-
ταία συναλλαγή: 1.178.404 μετοχές και
δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,308%
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψή-
φου της εταιρείας. Αριθμός μετοχών και
ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την
τελευταία συναλλαγή: 478.404 μετοχές
και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό
2,561% επί του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου της εταιρείας.

Νέα αποκλειστική συνεργασία
της Aegean με TUI France

Σε ειδική εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε από την TUI France και το αερο-
δρόμιο της Λιλ, με τη συμμετοχή στελε-
χών της εμπορικής διεύθυνσης της
Aegean, ανακοινώθηκε η νέα τριετής
συνεργασία αποκλειστικής συνεργα-
σίας της Aegean με την TUI France από
τη Λιλ. Τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο,
η οποία αναμένεται να ξεκινήσει νωρί-
τερα, η Aegean θα διασυνδέει με τακτι-
κές πτήσεις και αυξημένες συχνότητες
την Αθήνα με το Παρίσι, τη Νίκαια, το
Μπορντό, τη Νάντη, τη Λιόν, την Του-
λούζη, τη Λιλ και τη Μασσαλία.

Αποκλειστικός πάροχος
ίντερνετ στην Αγορά Μοδιάνο
η Lancom

Το έργο της εγκατάστασης, λειτουργίας
και συντήρησης της δικτυακής υποδομής
στον χώρο της Αγοράς Μοδιάνο, στο
πλαίσιο της αναβίωσης του τοπόσημου
της Θεσσαλονίκης, ανέλαβε να υλοποι-
ήσει η Lancom σε συνεργασία με τον
Όμιλο Φάις. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, η Lancom παρέχει στην Αγορά
Μοδιάνο μισθωμένο κύκλωμα ίντερνετ
με ταχύτητες 1Gbps Download/1Gbps U-
pload. Επίσης, η εταιρεία ανέλαβε την
ανάπτυξη εσωτερικού δικτύου WiFi μέ-
σω της εγκατάστασης 26 access points
σε διάφορα σημεία της αγοράς.

Η Eurobank έλαβε τη διεθνή διάκριση ESG Indus-
try Top Rated και εντάχθηκε για πρώτη φορά στη
Sustainalytics’ 2023 Top-Rated
ESG Companies List, την οποία
καταρτίζει η Sustainalytics, ο
διεθνούς εμβέλειας πάροχος
αξιολογήσεων ESG (Environ-
mental Social Governance) και
δεδομένων σε θεσμικούς επεν-
δυτές και εταιρείες. Όπως ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η τρά-
πεζα, η σημαντική διάκριση από
τη Sustainalytics, μέλος του δι-
κτύου Morning Star, αποδεικνύει εμπράκτως τη δέ-
σμευση της Eurobank σε πρακτικές ESG, κατατάσ-
σοντάς τη μεταξύ των τραπεζών με τις καλύτερες επι-
δόσεις παγκοσμίως.

Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 1.017 τράπεζες από
όλο τον κόσμο και, έπειτα από πολύμηνη διαδικασία,
η Eurobank πέτυχε στον συγκεκριμένο δείκτη συνο-
λική βαθμολογία 12.1/low risk, καταγράφοντας αι-
σθητή βελτίωση σε σειρά επιμέρους παραμέτρων

που την κατέταξαν στην 59η θέση, πετυχαίνοντας μια
εξαιρετική διάκριση στην κατηγορία του χρηματοπι-

στωτικού κλάδου. Η σημαντική
αυτή αναγνώριση προέκυψε από
την αξιολόγηση της απόδοσης
και των διοικητικών πρακτικών
που εφαρμόζει η τράπεζα σε ένα
ευρύ φάσμα επιδράσεων ESG
που περιλαμβάνει τους τομείς
Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Προ-
στασίας και Ασφάλειας Δεδομέ-
νων, Επιχειρηματικής Ηθικής,
Εταιρικής Διακυβέρνησης, Δια-

κυβέρνησης Προϊόντων και Ενσωμάτωσης ESG κρι-
τηρίων σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Η Eurobank συμμετέχει ενεργά σε διεθνούς κύ-
ρους αξιολογήσεις ESG με στόχο την ανάδειξη της
συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνι-
κών και διοικητικών επιδόσεών της, την αναβάθμιση
των σχετικών γνωστοποιήσεων και την περαιτέρω
ενίσχυση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινό-
τητας στις πρακτικές της.

Mytilineos: Νέα συμφωνία 
πώλησης ρεύματος στην Ιταλία

Eurobank: Στις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως για τις πρακτικές ESG

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Απορροφά την Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας η Παγκρήτια
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Πωλήθηκε έναντι 9,23 εκατ. 
το ακίνητο της Φίλκεραμ
Johnson στην Πυλαία

Έναντι τιμήματος 1 ευρώ υψηλότερου από
την τιμή εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλει-
στηριασμού, που ήταν τα 9.237.500 ευρώ, κα-
τακυρώθηκε στον μοναδικό ενδιαφερόμενο
επενδυτή το βιομηχανικό ακίνητο της Φίλκε-
ραμ Johnson στην περιοχή Πατριαρχικό Πυ-
λαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το ακίνη-
το απέκτησε ιδιοκτήτη έπειτα από μια Οδύσ-
σεια πέντε άγονων διαγωνισμών, ο πρώτος εκ
των οποίων πραγματοποιήθηκε το 2015, λίγα
χρόνια μετά την αίτηση πτώχευσης της εται-
ρείας, που κατατέθηκε στις 13 Ιουλίου 2011.
Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αξιόπιστες
πηγές, η ταυτότητα του επενδυτή θα γίνει γνω-
στή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγρα-
φής του ακινήτου, προκειμένου αυτό να περά-
σει στη μερίδα του νέου ιδιοκτήτη στο Εθνικό
Κτηματολόγιο. Το βιομηχανικό ακίνητο βρί-
σκεται στο 5ο χιλιόμετρο της ΕΟ Θεσ/νίκης -
Αεροδρομίου, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σε
περιοχή όπου κυριαρχούν ως χρήση τα μεγά-
λα εμπορικά κέντρα και καταστήματα της πό-
λης (Mediterranean Cosmos Center, εμπορι-
κό κέντρο «Μακεδονία», ΙΚΕΑ κ.ά.).

Έκθεση βιώσιμης 
ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ

Η Έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
ΔΕΗ 2021, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμ-
βριο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ορ-
γανισμού Global Reporting Initiative (GRI
Standards), ενημερώνει με αξιοπιστία τα εν-
διαφερόμενα μέρη για όλα τα θέματα ESG,
παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δραστη-
ριοτήτων του ομίλου για το 2021 και τη συνεχή
δέσμευση στους στόχους ESG στο πλαίσιο της
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που είναι σε
εξέλιξη, περιλαμβάνει σημαντική μη χρημα-
τοοικονομική πληροφόρηση για τον όμιλο, τη
μητρική ΔΕH, τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕH Ανανε-
ώσιμες, εμπεριέχει τη δήλωση της εξωτερι-
κής διασφάλισης ανεξάρτητου ελεγκτή, έχον-
τας τριπλασιάσει τον αριθμό των δεικτών που
διασφαλίστηκαν σε σχέση με την Έκθεση του
2020, αποτελεί την έμπρακτη συμβολή του
ομίλου στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Επιπλέον έσοδα 651 εκατ.
δολαρίων στη Mondelez 
από την Chipita

Interamerican: 
Εξαγορά για μείωση 
του λειτουργικού κόστους

Την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρεί-
ας Ορίζων εξαγόρασε η Interamerican προκειμέ-
νου να περιορίσει το πρόσθετο κόστος που της δημι-
ουργούσε η λειτουργία του ομίλου μέσα από τα τρία
εταιρικά «οχήματα» (ζωής, γενικών κλάδων και
οδικής βοήθειας). Συγκεκριμένα, η ιστορική εται-
ρεία Ορίζων, που δραστηριοποιείται στους γενικούς
κλάδους, διέθετε από το παρελθόν μεικτή άδεια
ασφαλιστικών εργασιών, που εδώ και χρόνια δεν
χορηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, η Interamer-
ican απέκτησε τη συγκεκριμένη άδεια προκειμένου
να λειτουργεί κάτω από έναν ΑΦΜ, ενώ η Ορίζων
(συμφερόντων της οικογένειας Αχή) θα συνεχίσει
κανονικά τη λειτουργία της στις γενικές καλύψεις
μέσα από μια νέα άδεια.

Ο ισχυρός άνδρας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδας
Μπακούρας αναλαμβάνει με απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης και τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου της ΕΔΑ Αττικής. Πρόκειται ουσιαστι-
κά για το πρώτο βήμα προς την ενοποίηση των
εταιρειών διανομής αερίου, οι οποίες, ως γνω-
στόν, ανήκουν πλέον στη ΔΕΠΑ Υποδομών, έχον-
τας εξαγοραστεί από την Italgas. Το επόμενο διά-
στημα εκτιμάται ότι θα «ξεδιπλωθεί» από την ιτα-
λική εταιρεία το συνολικό πλάνο οργάνωσης και
ανάπτυξης της ΔΕΠΑ Υποδομών. Ο κ. Μπακούρας
θα έχει την ευθύνη ολόκληρου σχεδόν του υφι-
στάμενου ενεργού δικτύου διανομής αερίου, κα-
θώς διατηρεί και τη θέση του γενικού διευθυντή
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, οι περιοχές ευθύνης της οποίας εί-
ναι η Θεσσαλία και η Θεσσαλονίκη. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Αθηναϊκή Στρωματοποιία:
Άνοιγμα σε ξενοδοχεία

Επιθετική ανάπτυξη στην ξενοδοχειακή αγορά -
4άστερα και 5άστερα ξενοδοχεία-, περαιτέρω
ανάπτυξη του δικτύου λιανικής, που αριθμεί σή-
μερα 126 σημεία, και τοποθέτηση νέου brand στην
αγορά, ειδικά για το νεανικό κοινό, σχεδιάζει η
Αθηναϊκή Στρωματοποιία. Ο leader του κλάδου, σε
μια αγορά με αξία γύρω στα 160 εκατ. ευρώ σε τι-
μές καταναλωτή, στοχεύει φέτος σε ανάπτυξη γύ-
ρω στο 40% στην επαγγελματική αγορά στρωμά-
των. Η ξενοδοχειακή αγορά αποτελεί επενδυτική
ευκαιρία για τις εταιρείες του κλάδου, όπως και
για την Αθηναϊκή Στρωματοποιία, που πρακτικά
επιχειρεί διείσδυση στον τομέα, απ’ όπου σήμερα
αντλεί μόλις 2,1% του τζίρου της.

E
ναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εξα-
γοράς της Chipita Global SA από τη Mon-
delez, η ελληνική πολυεθνική εταιρεία
που ίδρυσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

έχει προσδώσει επιπλέον αξία στον παγκόσμιο γί-
γαντα των σνακ Mondelez. Αυτό προκύπτει από τα
αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο διεθνής όμιλος
για το δ’ τρίμηνο του 2022 και για το σύνολο της πε-
ρασμένης χρήσης. Όπως αναφέρει, «η εξαγορά της
Chipita προσφέρει ένα στρατηγικό συμπλήρωμα
στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (σ.σ.:
Mondelez) και προωθεί τη στρατηγική της να γίνει ο
παγκόσμιος ηγέτης στον ευρύτερο χώρο των σνακ».
Σε άλλο σημείο σημειώνει πως «η εξαγορά πρόσθε-
σε καθαρά έσοδα 161 εκατ. δολ. κατά τη διάρκεια
του τριμήνου και 651 εκατ. δολ. το δωδεκάμηνο που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και λειτουργικά
κέρδη 36 εκατ. δολ. κατά τη διάρκεια του δωδεκά-
μηνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022».

Ο Λεωνίδας Μπακούρας
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναλαμβάνει
CEO και στην ΕΔΑ Αττικής
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Σ
το βρομερό τοπίο του ελληνικού
ποδοσφαίρου, το γεμάτο τοξικά
υγρά που κατακαίουν ακόμη και
τους υγιείς εγκεφάλους, έγινε

και αυτό. Ο Ολυμπιακός απειλεί να μην κα-
τεβεί στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
επειδή ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μπένετ
όρισε elite μεν διαιτητή από την UEFA, τον

Σλοβάκο Ιβάν Κούζλιακ,
προσωπικό φίλο του συμπα-
τριώτη τού άλλοτε τεχνικού
διευθυντή του ΠΑΟΚ Λούμ-
πος Μίχελ δε.

Ο οποίος τιμωρήθηκε για
τη συμπεριφορά του και εγ-
κατέλειψε την Ελλάδα έπει-
τα από εκείνο το παιχνίδι

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ το 2018, όταν ο Ιβάν Σαββίδης
εισέβαλε οπλισμένος στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε τονίζοντας ότι και
η... Σκλεναρίκοβα, πρώην σύζυγος του
Κριστιάν Καρεμπέ, είναι Σλοβάκα, άρα και
αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τον διαι-
τητή. «Εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια», κα-
ταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Με νέα
ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός χαρακτή-
ρισε «συμμορία» τους Μπαλτάκο (πρό-

εδρο της ΕΠΟ), Μπενέτ και τον βοηθό του
Στ. Μάνταλο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα γίνει
-αν γίνει- το ντέρμπι την Τούμπα. Κύριος
υπεύθυνος για τον ζόφο είναι ο Μπένετ.
Ο ορισμός του Κούζλιακ μπορεί να θεω-
ρεί έως και ύποπτος. 

Χρόνια είναι στην Ελλάδα ο Μπένετ,
ξέρει πώς ακριβώς σκέφτονται οι Έλλη-
νες παράγοντες, γνώριζε ότι θα προκα-
λούσε αναταραχή. Κι όμως, όρισε τον
συγκεκριμένο διαιτητή αδιαφορώντας
για τις αντιδράσεις. 

Ο προκάτοχός του στην προεδρία της
ΚΕΔ, επίσης Άγγλος, Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ ήταν επίσης μία από τα ίδια. Ο δε
Μπένετ, βοηθός του.

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

Μπουρλότο στο πρωτάθλημα

Απειλεί να μην κατεβεί
ο Ολυμπιακός κόντρα στον
ΠΑΟΚ γιατί ο Μπένετ όρισε
Σλοβάκο διαιτητή, φίλο 
του πρώην διευθυντή 
του ΠΑΟΚ Λούμπος Μίχελ



Γ
ια τέσσερις ώρες η Θεσσα-
λονίκη ήταν μια ιδανική
ποδοσφαιρική κοινωνία.
Φίλαθλοι όλων των ομά-

δων με τις φανέλες τους συμμετεί-
χαν στη σιωπηρή πορεία για τη μαύ-
ρη επέτειο της δολοφονίας του οπα-
δού του Άρη Άλκη Καμπανού από
οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Από τον τόπο της δολοφονίας κοντά
στο γήπεδο του Άρη μέχρι τον Λευ-
κό Πύργο ένα σύνθημα κυριάρχησε:
«Άλκη, ζεις και δεν θα ξεχαστείς».
Πανό, πλακάτ και βουβός πόνος από
5.000 και πλέον ανθρώπους που
βρέθηκαν στην πορεία, που είχε εν-
διάμεση στάση στο Πάρκο Αθλητι-
κής Φιλίας απέναντι από το Ιππο-
κράτειο Νοσοκομείο, όπου τοποθε-
τήθηκαν 19 λουλούδια, όσα και τα

χρόνια του Άλκη. Ο θείος του αδικο-
χαμένου νεαρού Γιάννης Σερέτης
δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει
εφησυχασμός: «Ο Άλκης μας να εί-

ναι το τελευταίο θύμα οπαδικής βίας
και να μην τον ξεχάσουμε ποτέ.
Μπορεί να συμβεί στον καθένα, να
μην εφησυχάζουμε ποτέ».

«Άλκη, ζεις και δεν θα ξεχαστείς»... Απαράδεκτος 
Ηλίας Ατματσίδης

Ένα βίντεο με τον Ηλία Ατματσίδη να τραγου-
δά υβριστικό σύνθημα κατά του Ολυμπιακού,
μαζί με οπαδούς της ΑΕΚ, κυκλοφόρησε στο
διαδίκτυο. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της
Ένωσης και γενικός αρχηγός της ΑΕΚ Β’ συμμε-
τέχει στο τραγούδι, αλλά φαίνεται να σταματά
όταν αντιλαμβάνεται ότι καταγράφεται. Η αντί-
δραση του Καραπαπά αναμενόμενη και την
προσεχή Πέμπτη έχει ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπια-
κός για το Κύπελλο.

Στους +8 η Μπαρτσελόνα,
2-1 την Μπέτις

Η Μπαρτσε-
λόνα νίκησε 2-
1 την Μπέτις
στη Σεβίλλη και
αποσπάστηκε
οκτώ βαθμούς
στη βαθμολο-
γία του ισπανι-
κού πρωταθλή-
ματος από τη
Ρεάλ Μαδρί-
της, η οποία ωστόσο έχει ένα ματς λιγότερο. Η
ομάδα του Τσάβι, ο οποίος βαδίζει στα χνάρια του
Γκουαρντιόλα, πέτυχε γκολ με τους Ραφίνια και
Λεβαντόφσκι και οι Σεβιγιάνοι μείωσαν με αυ-
τογκόλ του Κουντέ. 

Άκυρη μεταγραφή 
για 18 δευτερόλεπτα!

Για 18 δευτερόλεπτα χάλασε η μεταγραφή του
Μεξικανού αμυντικού Χουλιάν Αραούχο από τη
Λος Άντζελες Γκάλαξι στην Μπαρτσελόνα. Οι δύο
πλευρές τα είχαν βρει σε όλα, ωστόσο την τελευ-
ταία μέρα των χειμερινών μεταγραφών, όπως
ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγ-
κράνα» Ματέου Αλεμάνι, η μεταγραφή δεν έγινε
εξαιτίας λάθος χειρισμού του υπολογιστή! Άργη-
σαν 18 δεύτερα να πατήσουν το «save» και η με-
ταγραφή θεωρήθηκε εκπρόθεσμη.

Η Καρντάσιαν με τη φανέλα
της Ρόμα, έκρηξη στην Google

Σημεία των καιρών… Η δημοφιλής περσόνα
των social media Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε ρετρό
φανέλα της Ρόμα, επί εποχής Φραντσέσκο Τότι,
και αμέσως η αναζήτηση του ιστορικού συλλό-
γου στην Google σημείωσε αύξηση κατά 2,84%,
που σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει ότι 2,3
εκατομμύρια άνθρωποι την «έψαξαν» στο διαδί-
κτυο. Και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις,
αυξήθηκε και το digital marketing με παραγγε-
λίες της φανέλας.

Ρεάλ - Παναθηναϊκός 83-68
Ο Παναθηναϊκός ήταν απογοητευτικός και έχασε 83-68 από τη
Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη EuroLeague. Ο Λι ήταν πρώτος σκό-
ρερ για τους «πράσινους» με 17 πόντους. Η Ρεάλ έπιασε τον
Ολυμπιακό στην 1η θέση της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός
παραμένει στην Ισπανία, αυτήν τη φορά για το σημερινό παι-
χνίδι με την Μπασκόνια στη Fernando Buesa Arena (21.30).

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ και με συνολικό σκορ 4-0 πέρασε
στον τελικό του League Cup Αγγλίας, όπου θα αντιμετωπίσει την πιο πλούσια ομάδα της
Premier League, τη Νιούκαστλ. Η Γιουνάιτεντ είχε δοκάρι με την κεφαλιά του Βέγκχορστ στο
πρώτο μέρος και στο δεύτερο πέτυχε τα δύο γκολ με τον Μαρσιάλ και τον Φρεντ. 

SPORTS
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Στον τελικό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
2-0 τη Νότιγχαμ



Τ
ην εξωτικής ομορφιάς Κλέλια Ανδριολά-
του -και μούσα του Χριστόφορου Παπα-
καλιάτη στο τηλεοπτικό υπερθέαμα
«Maestro»- σκηνοθετεί στο θέατρο ο

Κωνσταντίνος Ρήγος. Ο διευθυντής του μπαλέτου
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχοντας υπογράψει
πολυάριθμες παραστάσεις χορού και πολυσχι-
δείς δημιουργίες, ανέλαβε να μεταφέρει στο σα-
νίδι το έργο «Πεταλούδες στο στομάχι» της Έρι
Κύργια ενσωματώνοντας το θέατρο, τη μουσική,
τον χορό, τα νέα μέσα και τα social media.

Η φράση «Πεταλούδες στο στομάχι» περιγρά-
φει τη σωματική αντίδραση του ανθρώπινου οργα-
νισμού, όταν παρατηρείται μείωση της ροής του
αίματος στο στομάχι απέναντι σε μια απειλή ή σε
μια κρίσιμη κατάσταση τύπου «fight or flight» (μεί-
νε να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο ή τρέξε για να
σώσεις τη ζωή σου). Δεν είναι τυχαίο που η φράση
έχει συνδεθεί με το συναίσθημα του έρωτα!

Η υπόθεση
Ο Ρ.Α. προσπαθεί να βρει πρωταγωνιστικό ρόλο

στην ίδια του τη ζωή, δηλώνει πανσέξουαλ και in-
sta-ποιητής, επικοινωνεί με όλα τα μοντέρνα μέ-
σα, διασκεδάζει ξέφρενα στα πάρτι, ποστάρει με
μανία, αναζητεί την προσοχή και την αποδοχή,
καταθλίβεται όταν δεν τις βρίσκει, ερωτοτροπεί
ακατάπαυστα, έχει απόλυτη ανάγκη από αγάπη,
τρελαίνεται από την έλλειψή της, ερωτεύεται,
πληγώνεται και πάλι από την αρχή, ξανά και ξανά,
μέχρι να γνωρίσει τη Μόλι, που τον εθίζει σαν θα-
νατηφόρο ναρκωτικό.

Γύρω του ένας κύκλος από άτομα που ερωτεύ-
τηκε, που τον πρόδωσαν, που πλήγωσε, που τον
ξεπέρασαν, που τον οδηγούν στο τέλος ή τον συ-
νοδεύουν σε μια νέα αρχή.

Μέσα από ένα κολάζ από στιγμιότυπα, κείμενα,
βίντεο, τραγούδια και χορό παρακολουθούμε
αποσπασματικά μερικές εβδομάδες από τη ζωή
του κεντρικού χαρακτήρα, ενός αντιήρωα του και-
ρού μας, πλήρως απορροφημένου στην ικανοποί-
ηση της μεγαλύτερης ανάγκης του: της αγάπης.

Εκπρόσωποι της Gen Z, των Millennials, της Gen-
eration X, των γενεών που γαλουχήθηκαν με την τε-

χνολογία των Η/Υ, του ίντερνετ και της δικτύωσης, οι
περφόρμερ θέτουν το ερώτημα σε τι διαφέρει ο ψη-
φιακός από τον αναλογικό έρωτα, πόσο μοιάζουν ο
έρωτας και ο χωρισμός με βουτιά από ψηλά, πόσο
έτοιμοι είμαστε να παίρνουμε το ρίσκο ξανά και ξα-
νά, αν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε όλοι μας
μέλη της Gen L, της γενιάς που πάνω απ’ όλα βάζει
την αγάπη. Στον all star θίασο συμμετέχει και η Ελ-
ληνοϊταλίδα ηθοποιός με φινέτσα ντίβας Δωροθέα
Μερκούρη, με τους Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου, Κων-
σταντίνο Γεωργόπουλο, Ίντρα Κέιν και Κωνσταντίνο
Μπιμπή στους υπόλοιπους ρόλους.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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«Πεταλούδες 
στο στομάχι» 
της Ανδριολάτου!

Info
Πρεμιέρα 

Παρασκευή 
10 Φεβρουαρίου, 

Θέατρο του Νέου Κόσμου.
Προαιρετικό 

dress code: μαύρα.



Ο πρωταγωνιστής του διεθνούς τζετ σετ και πε-
θερός του πρίγκιπα Φίλιππου Γλύξμπουργκ φι-
γουράρει στο εξώφυλλο του βρετανικού έγκυ-
ρου περιοδικού «L’Officiel». Στη συνέντευξή
του ο 62χρονος Ελβετός billionaire Τόμας
Φλορ, με περιουσία που εκτιμάται στα 2,3 δισ.
δολάρια, αναφέρθηκε στη συναρπαστική ζωή
του αλλά και στην ισχυρή παγκοσμίως ιδιόκτη-
τη αεροπορική του εταιρεία Vista. Ο billionaire
επιχειρηματίας είχε συνοδέψει τη μοναχοκόρη
του Νίνα Φλορ στον γάμο της με τον Βενιαμίν
γιο του τέως βασιλιά που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα.

Εξώφυλλο στο «L’Officiel»

Ανελέητο κράξιμο

Δεν λέει να κοπάσει η διαδικτυακή επίθεση
χρηστών με άκομψα σχόλια στους λογαρια-
σμούς της Έλενας Τσαγκρινού. Αιτία; Η πρό-
σφατη αισθητική επέμβαση στα χείλη της,
που... φούσκωσαν ξαφνικά, και το θέαμα δεν
άρεσε καθόλου σε μερίδα followers της. Η
τραγουδίστρια αντέδρασε και εξέφρασε την
αγανάκτησή της. « Έχω βάλει υαλουρονικό
στα χείλη μου και με ρωτούν “πώς έγινες
έτσι;”. Εννοείται ότι έχω κάνει πράγματα επά-
νω μου και δεν είμαι καθόλου αρνητική σε αυ-
τό», ανέφερε με εκνευρισμό.

«Ζάχαρη» την περνάει η κόρη
του Γιώργου Λιανού στον Άγιο
Δομίνικο. Η δίχρονη Βαλέρια-
Ασημούλα και η μαμά της
Κωνσταντίνα Καραλέξη συνό-
δεψαν τον διάσημο μπαμπά
τους στο ριάλιτι επιβίωσης,
απολαμβάνοντας βόλτες και
παιχνίδια στο εξωτικό νησί. Ο
περήφανος μπαμπάς φωτο-
γράφισε τη μικρή εν ώρα δρά-
σης στους καταπράσινους κή-
πους του ξενοδοχείου όπου
διαμένουν, φορώντας το κόκ-
κινο ψάθινο καπελάκι της για
τον ήλιο.

Βόλτες στον
Άγιο Δομίνικο

Περιζήτητοι έχουν γίνει ο Γιώργος Αγγε-
λόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση με-
τά την πρόσφατη αποκάλυψη πως είναι
ζευγάρι. 
Ο πρώην νικη-
τής του «Sur-
vivor» και η με-
λαχρινή καλλο-
νή φωτογραφή-
θηκαν πρώτη
φορά μαζί για
τις ανάγκες κοι-
νής επαγγελμα-
τικής συνεργα-
σίας με γνωστή
εταιρεία ωρολο-
γοποιίας. Η σύν-
τροφος του ηθο-
ποιού μίλησε
στις κάμερες για τη σχέση τους, αναφέ-
ροντας πως η γνωριμία έγινε στην εκκλη-
σία των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τιμητική διάκριση

Η πρώτη κοινή
φωτογραφία

Η
Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ) τίμησε τον εικαστι-
κό Κώστα Ευαγγελάτο. Σε μια ζεστή εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα της
Μιχαήλας Αβέρωφ, ο πρόεδρος της ΕΕΛ Κώστας Καρού-

σος και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ναθαναήλ τού απένειμαν τιμητικό
δίπλωμα που συνοδευόταν από το σημαντικό μετάλλιο «Γρηγόρης
Ξενόπουλος». Η βράβευση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κοι-
νωνική του προσφορά αλλά και την επέτειο των 50 εκθεσιακών και
εκδοτικών έργων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εικαστικές
εκθέσεις, performances, διαλέξεις, άρθρα, ποιητικές εκδόσεις,
δοκίμια, εικονογραφήσεις και κριτικές απόψεις. Ο διεθνούς φήμης
Έλληνας καλλιτέχνης από την Κεφαλονιά εκθέτει ζωγραφικά έργα
και ποιήματα (με πρώτη συλλογή το «Κραυγάζω, Ψάχνω, Καρτε-
ρώ») από το 1973 μέχρι και σήμερα.
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Μετακομίζει;
Ξετρελάθηκε η Άντα Λιβιτσάνου με τις ομορφιές της Βαρκελώ-
νης! Η ηθοποιός και pastry chef ταξίδεψε με τις φίλες της στην
«Αρχόντισσα της Καταλονίας» και ενθουσιάστηκε από την ηρε-
μία και την ησυχία της πολύχρωμης πόλης που εξερεύνησε
σπιθαμή προς σπιθαμή. «Δεν έχω λόγια να περιγράψω την
ομορφιά αυτής της πόλης, οπότε θα συνοψίσω λέγοντας ότι θα
μπορούσα να μείνω εκεί», αποκάλυψε!



Ο
ι άνδρες φαίνεται πως είναι τα μεγάλα
θύματα της Covid-19, αφού τα στοιχεία
συνολικά δείχνουν ότι ο ιός SARS-
CoV-2 από την αρχή της πανδημίας

τούς έχει επηρεάσει περισσότερο και σοβαρότε-
ρα από τις γυναίκες.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η λοίμωξη εί-
ναι πιθανότερο να τους προκαλέσει βαρύτερη νό-
σο. Έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά θνησιμό-
τητας. Μελέτες επίσης αναφέρουν ότι μεγάλο πο-
σοστό όσων νόσησαν σοβαρά είχαν επίπτωση και
στη σεξουαλική τους ζωή. Σύμφωνα με τους
ερευνητές, για αυτό μπορεί να ευθύνονται τόσο
οργανικοί όσο και ψυχολογικοί παράγοντες.

«Στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ιού πε-
ριλαμβάνεται και η σεξουαλική και αναπαραγωγι-
κή υγεία των ανδρών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα
αξιοσημείωτο ποσοστό τους παρουσιάζει στυτική
δυσλειτουργία. Συγκεκριμένα, υπάρχει περίπου
20% αύξηση της συχνότητας εμφάνισης στυτικής
δυσλειτουργίας σε άνδρες που έχουν περάσει
Covid-19 σε σύγκριση με τους άνδρες που δεν
έχουν μολυνθεί. Παρότι δεν έχουν βρεθεί επα-
κριβώς οι μηχανισμοί που οδηγούν στην εμφάνι-
σή της, τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι
οφείλεται είτε σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, εί-
τε σε άμεση βλάβη των όρχεων, είτε στην ψυχο-
λογική επιβάρυνση που προκαλεί η Covid-19»,
εξηγεί ο χειρουργός - ανδρολόγος - ουρολόγος,
δρ Αναστάσιος Λιβάνιος.

Στα άτομα που έχουν σοβαρή λοίμωξη Covid-19
παρατηρείται βλάβη κάποιων οργάνων, πιθανότα-
τα λόγω ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, η οποία

προκύπτει τόσο από τη λοίμωξη όσο και από τη
φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Εργα-
στηριακές εξετάσεις έχουν καταδείξει την ύπαρ-
ξη ιικών στοιχείων και στα ενδοθηλιακά κύτταρα
του πέους. Η εύρεση των μηχανισμών όπου ο
συγκεκριμένος ιός επηρεάζει τη σεξουαλική
υγεία παραμένει στο στόχαστρο των ερευνητών.

Αλλά τα κλινικά και επιδημιολογικά στοιχεία σχε-
τικά με τις επιπτώσεις της Covid-19 στην αναπα-
ραγωγική υγεία και τη μελλοντική υπογονιμότητα
των ανδρών ασθενών είναι περιορισμένα.

«Η στυτική δυσλειτουργία προκαλείται από ψυ-
χολογικά και οργανικά αίτια, μεταξύ των οποίων
και τα αγγειακά. Πιστεύεται ότι υπάρχει σύνδεση
της δυσλειτουργίας και της αγγειακής νόσου σε
επίπεδο του ενδοθηλίου. Όταν υπάρχει ενδοθη-
λιακή δυσλειτουργία, τα λεία μυϊκά κύτταρα που
περιβάλλουν τα αρτηρίδια αδυνατούν να χαλαρώ-
σουν με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η αγγειοδια-
στολή. Η στύση όμως εξαρτάται από τη χαλάρωση
αυτών των μυών στο σηραγγώδες σώμα (corpus
cavernosum) και στο τοίχωμα των μικρών αρτη-
ριών», εξηγεί περαιτέρω ο δρ Λιβάνιος.

Σήμερα για τους άνδρες που αντιμετωπίζουν
στυτική δυσλειτουργία λόγω αγγειακών προβλη-
μάτων υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές.
Τα φάρμακα, οι ενδοπεϊκές ενέσεις και η χει-
ρουργική επέμβαση αποτελούν τους κλασικούς
τρόπους αντιμετώπισής της. Το 33% των ανδρών
όμως με στυτική δυσλειτουργία δεν ανταποκρίνε-
ται στις παραπάνω θεραπείες. Για αυτούς η μονα-
δική επιλογή είναι η τοποθέτηση ενδοπεϊκής
πρόθεσης.
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kpapakosto@yahoo.gr

Από την αρχή της πανδημίας
έχει επηρεάσει πιο πολύ 
τους άνδρες από τις γυναίκες

Κρουστικά κύματα
Η πιο σύγχρονη θεραπευτική μέθοδος
της στυτικής δυσλειτουργίας που οφεί-
λεται σε οργανικούς λόγους είναι τα
κρουστικά κύματα. Έχοντας αρχικά δο-
κιμαστεί στην καρδιολογία για την αύξη-
ση της ροής του αίματος στην καρδιά,
έχει βρει πλέον εφαρμογή και στην αν-
δρολογία με εξαιρετική επιτυχία. Και αυ-
τή η μέθοδος δίνει μόνιμη λύση στο πρό-
βλημα, καθώς προάγει την αγγειογένε-
ση. Τα κρουστικά δηλαδή κύματα, που
στην ουσία είναι ακουστικά, δημιουρ-
γούν ένα δίκτυο νέων αιμοφόρων αγγεί-
ων, προσφέροντας δυνατότητα αιμάτω-
σης του πέους και συνεπώς στύσης. Δεν
είναι επομένως μια προσωρινή λύση αν-
τιμετώπισης του συμπτώματος αλλά μια
επιλογή που στοχεύει στην αιτία του. Στα-
τιστικά, 8 στους 10 άνδρες επωφελούνται
από αυτήν τη θεραπεία, ακόμη και αν
έχουν και άλλα προβλήματα υγείας,
όπως σακχαρώδη διαβήτη. 

Στυτική δυσλειτουργία
και Covid

Δρ Αναστάσιος Λιβάνιος, 
χειρουργός - ανδρολόγος 

- ουρολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα σας θα είναι
γεμάτη με ανατροπές που σας δημιουρ-
γούν ανασφάλειες και οι οποίες ενι-
σχύονται εδώ και αρκετό καιρό από κά-
ποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Βέβαια, γε-
νικότερα όλα αυτά που θα συμβούν είναι
διαχειρίσιμα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμε-
ρο, θα ξυπνήσουν μέσα σας επαναστατικές
δυνάμεις και θα αγνοήσετε καταστάσεις και
πρόσωπα που βρίσκονται γύρω σας. Είναι η
στιγμή της απελευθέρωσης από κάτι που
σας δεσμεύει με έναν τρόπο που δεν σας εκ-
φράζει πλέον.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σε εσάς τους Διδύμους η Σελήνη στον τομέα
των οικονομικών θα δημιουργήσει ανασφά-
λεια, αλλά χωρίς να υπάρξει διάρκεια. Από
την άλλη, το δύσκολο τετράγωνο Ήλιου -
Ουρανού δεν σας επηρεάζει άμεσα, αλλά
δημιουργεί μια αλλαγή σε επαγγελματικά
θέματα, κάτι που ίσως και να το περιμένατε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη βρίσκεται και σήμερα στο δικό σας
ζώδιο, ενώ με τις όψεις που δημιουργεί ανα-
νεώνει κάποιες καταστάσεις και σας αναγ-
κάζει να έρθετε αντιμέτωποι με μια προσω-
πική αντιπαράθεση. Προσοχή σε εντάσεις
που μπορεί να σας προκαλέσουν στρες. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες τα πράγματα είναι αρ-
κετά πολύπλοκα, εφόσον και ο Ήλιος απέ-
ναντί σας δέχεται δύσκολη όψη από τον Ου-
ρανό, επισφραγίζοντας μια προσωπική σας
θέση, ενώ δικαιώνεστε για πράγματα που εί-
χατε σκεφτεί. Η Σελήνη στον δωδέκατο το-
μέα σας είναι ένδειξη μιας ψυχολογικής αλ-
λά παροδικής έντασης. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων,
όπου τίποτε ακόμη δεν είναι οριστικό, αλλά
νιώθετε ότι τα πράγματα δεν θα μείνουν
όπως είναι αυτήν τη χρονική στιγμή. Οι το-
μείς των αλλαγών βρίσκονται ανάμεσα στα
επαγγελματικά σας, τις σχέσεις σας με τους
άλλους και υποθέσεις που πρέπει να κλεί-
σουν και αφορούν το παρελθόν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, σήμερα συνεχίζουν
να σας απασχολούν τα επαγγελματικά σας
αλλά και οι σχέσεις σας με τους οικείους
σας. Η ανατρεπτική όψη με τον Ήλιο - Ου-
ρανό θα σας επηρεάσει σε έναν βαθμό, αλ-
λά χωρίς να υποστείτε απώλειες. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε γεμάτοι με ένταση αυτή την περίοδο,
κάτι που δεν σας βοηθά να έχετε καλή κρίση
για να φροντίζετε τις υποθέσεις σας. Ιδίως
για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, οι μέ-
ρες αυτές έχουν μια έντονη ανατροπή. Γενι-
κότερα νιώθετε ότι βρίσκεστε έξω από τα
νερά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, η μέρα σας θα έχει
πολλές μετακινήσεις, επαφές, συζητήσεις
και όλα αυτά θα συμβαίνουν με έναν αρκε-
τά γρήγορο τρόπο. Φροντίστε να μην κάνε-
τε τώρα αλλαγές στα επαγγελματικά σας,
που δεν είστε απολύτως έτοιμοι για αυτές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους η μέρα σας είναι
έντονα συναισθηματική, αλλά έχει και αρκε-
τά στοιχεία που δεν σας ταιριάζουν. Έτσι θα
αναγκαστείτε να μιλήσετε για κάποιες υπο-
θέσεις ή γεγονότα που σας έχουν φέρει σε
δύσκολη θέση, ενώ καλό είναι να μην εξαντ-
λήσετε την υπομονή σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, θα
υπάρξουν πολλές καταστάσεις που θα
πρέπει να αλλάξετε στη ζωή σας. Ίσως μά-
λιστα θα πρέπει να κάνετε μια αλλαγή στον
τρόπο που μέχρι τώρα ζούσατε, είτε αυτό
μεταφράζεται σε πρόσωπα είτε σε κατα-
στάσεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η μέρα σας θα έχει μια
αναζήτηση σε συναισθηματικούς δρόμους.
Μπορεί να έχετε μια σκέψη που θέλετε να τη
μοιραστείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα,
αλλά μπορεί και να έχετε έντονη την επιθυ-
μία να κάνετε ένα μικρό ταξίδι για να αλλά-
ξετε παραστάσεις. 
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Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο του Καρκίνου, όπου δέχεται
καλές και δύσκολες όψεις. Τα
μεσάνυκτα στις 3/2 προς 4/2

πραγματοποιείται το τετράγωνο Ήλιου - Ουρανού,
που σαν προάγγελος της μεθαυριανής
Πανσελήνου είναι γεμάτο από οικονομικές και
συναισθηματικές ανατροπές. Όσοι ανήκετε στον
Σταθερό Σταυρό (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και
Υδροχόος) καλό είναι να ρίξετε τους τόνους και
να αποφύγετε επικίνδυνες ενέργειες. 



Έκκληση αυτοσυγκράτησης προς όλους στον
δημόσιο διάλογο έκανε ο υπουργός Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής, ξεκινώντας χθες την τοπο-
θέτησή του στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ. Σαν να
θέλατε να προλάβετε όλα όσα θα ακολουθούσαν,
κύριε υπουργέ. «Έχουμε εκτροπή, δεν έχουμε δη-
μοκρατία;», ρώτησε τον Νίκο Φίλη, που ήταν στο
ίδιο πάνελ, ο Δημήτρης Οικονόμου. «Το κλίμα της
εκτροπής το διαμορφώνει η κυβέρνηση με τη συμ-
περιφορά της», απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και πέρασε στην επίθεση για το θέμα των υποκλο-
πών. Οπότε... τελείωσε γρήγορα η ηρεμία και η
ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε. Με τον υπουργό Μετα-

φορών να θυμίζει στον συνομιλητή του τις
παρακολουθήσεις της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ:
στελεχών του κυβερνώντος κόμματος και
της τρόικας. «Κακό είναι αυτό;», απάντησε
με ερώτηση ο πρώην υπουργός Παιδείας
και επικαλέστηκε λόγους εθνικής
ασφάλειας. Και πού να βλέπατε,
κύριε υπουργέ, τον… πολιτικό
πολιτισμό που ακολούθησε,
με τον Γιώργο Βαρεμένο να
αρπάζει μια φωτογραφία
μέσα από τα χέρια της
Άννας Καραμανλή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ36

Αλέξη, είναι 
αυτά pushbacks;

T
ο βίντεο με τους Έλληνες λιμενικούς να
απωθούν, με πυροβολισμούς στον αέρα,
σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής

που έπεφτε σαν... καρχαρίας πάνω στο ελληνι-
κό περιπολικό -εντός των ελληνικών χωρικών
υδάτων- είναι με μία λέξη συγκλονιστικό!

Και αποκαλυπτικό το ποιος είναι ο επιτιθέμε-
νος, ποιος προκαλεί, ποιος παραβιάζει το διε-
θνές δίκαιο και ποιος το υπερασπίζεται. Και
υπερασπίζεται μαζί την πατρίδα και τα σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οποία δεν είναι
για να χωρίζουν αλλά για να ορίζουν τα όρια κά-
θε έννομης τάξης.

Και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να
ορίζουν τα όρια ανάμεσα σε εκείνους που σέ-
βονται τους νόμους και τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα και τους άλλους που «διαβά-
ζουν» τις διεθνείς συνθήκες με
οθωμανικά γυαλιά και εργαλει-
οποιούν δυστυχισμένους ανθρώ-
πους, οι οποίοι αναζητούν ένα κα-
λύτερο μέλλον.

Το θέμα κυριάρχησε στα ελληνι-
κά ΜΜΕ -τα τουρκικά ΜΜΕ το ερ-
μήνευσαν με τα δικά τους μάτια-
αλλά στα ΜΜΕ που εκφράζουν τον
ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε κανείς να το βρει.

Αντίθετα, είχε θέση στις επιλογές τους η... κατα-
δίκη της Ελλάδας για έναν Τούρκο πρόσφυγα!

Προς Θεού! Αν παραβιάσαμε τα δικαιώματα
του Τούρκου πρόσφυγα, καλά να πάθουμε. Αλ-
λά τι εμμονή είναι αυτή με την «καταδίκη της
Ελλάδας»; Είναι δυνατόν να αισθάνονται έτσι
κάποιοι δικαιωμένοι;

Δεν βλέπουν τον αυταρχικό Ερντογάν στην
Τουρκία; Θα μπορούσε ο Τούρκος πρόσφυγας
να βρει το δίκιο του στην Τουρκία; Μάλλον όχι.
Για αυτό έγινε πρόσφυγας, πιθανότατα, αλλά
αυτό δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει.

Εκτός από τα σύνορα στη στεριά, τον αέρα και
τη θάλασσα, φαίνεται ότι κάποιοι έχουν σύνορα
στα μάτια, τα αυτιά και το μυαλό τους. Άλλα
βλέπουν και ακούν, άλλα λένε και γράφουν.

Προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές οπτι-
κές γωνίες. Αλίμονο. Αλλά υπάρχουν και τα
όρια της λογικής και της πραγματικότητας, που
καλό θα είναι να μην παραβιάζονται. Κατά το
δυνατόν έστω.

Γιατί οι επιπτώσεις εκφεύγουν του πλαισίου
των σκοπιμοτήτων. Μπορεί να πηγαίνει κανείς
για μαλλί και να βγει κουρεμένος. Ή, πολύ χει-
ρότερο, να βγει χαμένη η Ελλάδα. Αυτό πρέπει
να μας ενδιαφέρει όλους, ειδικά εκείνους που
θέλουν να την κυβερνήσουν.

Ας το πούμε δυνατά λοιπόν, με μία φωνή: η
θάλασσα έχει σύνορα!

� Μέγα πλήθος και μέγα πάθος! Μήνυμα νίκης! Αυτό
μετέδιδαν από το Περιστέρι και το κλειστό «Ανδρέας

Παπανδρέου» οι συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
μετά την ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης. Όταν την επό-
μενη μέρα είδαν τα κοινωνικά δίκτυα να τους την πέφτει ο
κόσμος όλος γιατί έκαναν συγκέντρωση τη μέρα που επι-
βεβαιώθηκε η απώλεια και του δεύτερου χειριστή του
Φάντομ, έτρεχαν και δεν έφταναν. 

••••••••••••

� «Κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή», «βγάλαμε ανακοί-
νωση» κοκ. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή.

Και, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, κανείς δεν αμφισβη-
τεί ούτε τον πατριωτισμό ούτε τη λύπη των στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, τα λάθη -ακόμη και αν είναι από κεκτημέ-
νη ταχύτητα- είναι λάθη. Γιατί υπάρχει κάθε φορά το λεγό-
μενο κλίμα της μέρας, το οποίο καλό είναι όλοι να λαμβά-
νουν υπόψη και να προσαρμόζονται. 

••••••••••••

� «Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλά-
κη»! Το είπε καθαρά και δυνατά στο πρωινό του ΑΝΤ1

(Γιώργος Παπαδάκης, Μαρία Αναστασοπούλου) ο Μιχά-
λης Καρχιμάκης. Οπότε έχει πλέον απαντηθεί το ερώτη-
μα «ποιον θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για πρωθυπουργό;». 

••••••••••••

� «Αλλιώς, τι να την κάνουμε την τρίτη εντολή», είπε
χαρακτηριστικά ο υποψήφιος βουλευτής στον Δυ-

τικό Τομέα Αθηνών. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουν τα πράγ-
ματα. Φανταζόμαστε, βέβαια, ότι ο κ. Καρχιμάκης θα έχει
ρωτήσει τον κ. Ανδρουλάκη για το αν αυτή είναι πράγματι
η «μετάφραση» της παλαιότερης θέσης «ούτε ο Μητσοτά-
κης πρωθυπουργός ούτε ο Τσίπρας».

••••••••••••

� Και αν αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, θα τη δεχτούν ο
κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας; Καθώς υπάρχει ένα

θέμα: αν μπορεί -υποθετικά τα ποσοστά- το 10% να επι-
βληθεί στο 25% ή το 35%. Φανταζόμαστε, θα το βλέπουν και
τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και ίσως για αυτό να
υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που λένε ότι ο κ. Αν-
δρουλάκης θα προτείνει τρίτο πρόσωπο, εκτός δηλαδή
των πολιτικών αρχηγών.

Καλημέρα σας, κύριε υπουργέ!

Τoυ 
Γιάννη
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