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Η
είδηση είναι «μαγική» υπό κάθε έννοια
και περιγράφει πλήρως την Ελλάδα της
ρεμούλας και της απάτης. Σαν να έχει
βγει από ταινία του Χόλιγουντ. Πώς μπο-

ρεί ο οποιοσδήποτε απατεώνας σε μια σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή χώρα να πλουτίσει εξαπατώντας τους πάν-
τες και τα πάντα...

Δεν το χωράει ανθρώπινος νους ότι ένας τύπος κατάφε-
ρε να εξαπατά για τόσα πολλά χρόνια το κράτος, τους μη-
χανισμούς και τους καταναλωτές. Ένας τύπος στην Οινόη
είχε παράνομο πρατήριο καυσίμων από το 2010 μέχρι
χθες και είχε σπρώξει στην αγορά βενζίνες και πετρέλαια
συνολικής αξίας 18 εκατ. ευρώ! Παράνομο όταν λέμε, εν-
νοούμε ότι δεν είχε καν άδεια λειτουργίας. Άνοιξε δηλαδή
ένα πρατήριο χωρίς να το δηλώσει πουθενά και ξέπλενε
μαύρο χρήμα για 13 ολόκληρα χρόνια χωρίς κανείς να τον

αντιληφθεί! Βασικά δεν είχε τίποτα νόμιμο, για να τα λέμε
και να τα γράφουμε σωστά.

Στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής,
έπειτα από ανάλυση κινδύνου και αξιοποίηση πληροφο-
ριών, μετέβησαν στο πρατήριο και βρήκαν ότι λειτουργού-
σε χωρίς νόμιμη άδεια, δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα
εισροών - εκροών και εξέδιδε αποδείξεις από ταμειακή
μηχανή που δεν απέστελλε δεδομένα στην ΑΑΔΕ. Στον
προαύλιο χώρο του εντοπίστηκαν παράνομες δεξαμενές
καυσίμων χωρίς τους προαπαιτούμενους ογκομετρικούς
πίνακες δεξαμενών και ένα βυτιοφόρο όχημα το οποίο,
σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του, είχε παράνομα
μετατραπεί από φορτηγό σε βυτιοφόρο. Ούτε το φορτηγό
ήταν νόμιμο... Μιλάμε δηλαδή για «πρύτανη στις απάτες».
Το πρατήριο λειτουργούσε παράνομα από το 2010, φέρον-
τας εμπορικά σήματα προμηθεύτριας εταιρείας κατά πα-

ράβαση των σχετικών κανόνων, ενώ είχε διαθέσει παρά-
νομα στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας άνω
των 18 εκατ. ευρώ. Φανταστείτε όλα αυτά τα χρόνια πόσα
«μαύρα» χρήματα έχει βάλει αυτός ο «κύριος» στις τσέπες
του. Οι ελεγκτές προχώρησαν στη σφράγιση του πρατηρί-
ου, επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο άνω των 150.000 ευρώ,
ενώ συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και κάτοχό του με τη διαδι-
κασία του αυτοφώρου.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα τη... βγάλει καθαρή με
αυτό το ευτελές διοικητικό πρόστιμο ή οι μηχανισμοί του
υπουργείου Οικονομικών θα τον υποχρεώσουν να επι-
στρέψει και τα «μαύρα» 18 εκατ. που έκλεψε και παρανό-
μως διακίνησε αυτά τα 13 χρόνια. Προφανώς και δεν πέ-
φτουμε από τα σύννεφα, όμως με αυτή την... άλλη Ελλάδα
πρέπει να τελειώνουμε μια και καλή. Καμία επιείκεια, κα-
νένα έλεος σε τέτοιους τσαρλατάνους. «P»
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Τ
ο τελευταίο αντίο είπαν χθες φίλοι, συγγενείς,
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στον σμηναγό
Ευστάθιο Τσιτλακίδη, ο οποίος ήταν κυβερνήτης
του μοιραίου F-4 Phantom που κατέπεσε το πρωί

της περασμένης Δευτέρας στα ανοιχτά της Ανδραβίδας. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Γρανίτη Νευροκο-

πίου στη Δράμα. Στις 11.30 χθες το πρωί έφτασε στο χωριό
η σορός του 31 ετών σμηναγού και στις 12.00 το μεσημέρι
ξεκίνησε η τέλεση της εξόδιου ακολουθίας στην εκκλησία

των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Εκατοντά-
δες άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί για να
τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κα-
τοικία φώναζαν για αρκετή ώρα «αθάνα-
τος» και «ήρωας» και χειροκροτούσαν. 

Κατά τη διάρκεια της ταφής, η οικογέ-
νεια του άτυχου άνδρα αποφάσισε να
μοιράσει συνολικά 1.000 κουφέτα και
λευκά τριαντάφυλλα, με στόχο να απο-

χαιρετήσουν τον αγαπημένο τους Στάθη, ο οποίος ήταν
αρραβωνιασμένος και επρόκειτο να παντρευτεί τη σύν-
τροφό του τον ερχόμενο Οκτώβριο. Επιθυμία της οικογέ-
νειας ήταν εντός του ιερού ναού να παραστούν μόνο οι
κοντινοί συγγενείς και να μην υπάρξει τηλεοπτική κάλυ-
ψη από τα κανάλια. Η σύντροφός του κρατούσε μια φω-
τογραφία τους συντετριμμένη και μπήκε στην εκκλησία
υποβασταζόμενη.

Ο λόγος του αδερφού του
Ο αδερφός του σμηναγού Τσιτλακίδη συγκίνησε με τον

επικήδειό του: «Δεν είσαι απλά ένας άνθρωπος. Είσαι ο
ήρωάς μας. Είσαι αυτός που μας έμαθες ότι το αδύνατο
μπορεί να γίνει δυνατό. Έδειξες πως από ένα μικρό χωριό
της Δράμας μπορούμε να κάνουμε όλοι το αδιανόητο. Σε

ευχαριστούμε που ήσουν δίπλα μας ως φίλος και ως οικο-
γένεια. Η απώλειά σου είναι αδιανόητη».

«Τιμούμε την προσπάθεια κάποιου να καταφέρει το αδύ-
νατο με κάθε κόστος. Σήμερα τιμούμε αυτόν που μας έδει-
ξε τον δρόμο. Εδώ, στο ακριτικό χωριό στο Νευροκόπι,
απέδειξες για ακόμη μία φορά ποια είναι τα ιδανικά και οι
αξίες της πατρίδας μας. Απέδειξες έμπρακτα τις έννοιες
της οικογένειας, της συντροφιάς και της φιλίας. Ήσουν και
θα είσαι πάντα παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα δεν πρό-
κειται να λυπηθούμε. Θα χαρούμε για όλα αυτά που έχεις
προσφέρει όχι μόνο στην οικογένειά σου αλλά και σε ολό-
κληρη την Ελλάδα απανταχού. Θα βρίσκεσαι πάντα στη
σκέψη μας και στη σκέψη όλων των Ελλήνων. Στάθη και
Μάριε, σας αγαπούμε και θα σας τιμούμε ζώντες και τε-
θνεώτες», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ατσάλινα φτερά»
Στην εξόδιο ακολουθία εκφώνησε επικήδειο και ένας

συνάδελφος του άτυχου σμηναγού, ο οποίος επρόκειτο να
είναι κουμπάρος του στον προγραμματισμένο γάμο με τη
σύντροφό του τον Οκτώβριο. «Το θλιβερό άγγελμα του θα-
νάτου σου πότισε με απέραντη θλίψη και ανείπωτο πόνο
τις καρδιές της οικογένειάς σου, των φίλων σου και των
συναδέλφων σου στην Πολεμική Αεροπορία. Κατά τη

διάρκεια της σταδιοδρομίας σου στάθηκες κοντά σε όλους
ως θαυμάσιος άνθρωπος, άριστος συνάδελφος και συνερ-
γάτης υπηρετώντας άοκνα την Πολεμική Αεροπορία και τις
Ένοπλες Δυνάμεις ενώ ήσουν υπόδειγμα τέκνου για τους
γονείς σου. Για δέκα χρόνια υπηρέτησες στην 120 Πτέρυγα
Αέρος και στην 117 ΠΜ. Η μοίρα δεν σε άφησε να ολοκλη-
ρώσεις το θαυμαστό έργο σου πάνω στα ατσάλινα φτερά
σου αφήνοντας ένα κενό στην οικογένειά σου και την Πο-
λεμική Αεροπορία», ανέφερε.

Οι επίσημες παρουσίες
Παρόντες στην κηδεία ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Στην
κηδεία παρέστη επίσης αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία αποτελούμενη από τον τομεάρχη Άμυ-
νας Θοδωρή Δρίτσα, τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ Χρήστο
Χριστοδούλου και τον τομεάρχη Δικαιοσύνης Θεόφιλο
Ξανθόπουλο, ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μι-
χάλης Κατρίνης αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
Κυριάκος Βελόπουλος. Ανάμεσα σε όσους έστειλαν στε-
φάνια στην εκκλησία όπου τελέστηκε η κηδεία ήταν και η
οικογένεια του Γιώργου Μπαλταδώρου, πιλότου του μοι-
ραίου Mirage 2000-5, που είχε βρει τραγικό θάνατο μετά
τη συντριβή τού αεροσκάφους το 2018.

Την Πέμπτη σε κλίμα ανείπωτης θλίψης είχε τελεστεί και
η κηδεία του συναδέλφου του και συγκυβερνήτη του στο
μοιραίο F-4, Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα. Το Συμβούλιο
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, τιμώντας τους δύο ήρωες
αεροπόρους, τους απέδωσε τον ανώτατο βαθμό της ηγε-
σίας της Πολεμικής Αεροπορίας, ονομάζοντάς τους αντι-
πτεράρχους.

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σε κλίμα οδύνης και με τραγικές 
φιγούρες την οικογένειά του

και την αρραβωνιαστικιά του κηδεύτηκε
στο Νευροκόπι ο ήρωας πιλότος 

Στάθης Τσιτλακίδης

Στη γη 
της μάνας 
Ελλάδας

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



«Ε
ίναι χρέος των πολιτικών δυ-
νάμεων του τόπου να εξαντ-
λήσουν κάθε συνταγματική
δυνατότητα έτσι ώστε να μην

επανέλθουν μαύρες σελίδες της ελληνικής
πολιτικής ιστορίας και να μη δοθεί βήμα σε
εκείνους που επιβουλεύονται τη δημοκρατία,
αξιοποιώντας την ανοχή που η ίδια η δημο-
κρατία επιδεικνύει. Είναι η ώρα της ευθύνης
για όλους μας».

Με την κυβερνητική τροπολογία που έχει
στόχο να τεθεί... φρένο στην κάθοδο του κόμ-
ματος Κασιδιάρη στις εκλογές να βρίσκεται
ήδη στη Βουλή και να ψηφίζεται την ερχόμενη
Τρίτη, το Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωθυπουρ-
γός πετούν το... γάντι στην Κουμουνδούρου. Ο
εκπεφρασμένος στόχος της μέγιστης δυνατής
συναίνεσης αποτελεί κεντρικό πολιτικό αφή-
γημα για την κυβέρνηση, με τον ίδιο τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί ειδική
αναφορά για τη μεγάλη ευθύνη που ανοίγεται
στον ορίζοντα. «Είναι μια διάταξη αντίστοιχη
με αυτήν που ισχύει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊ-
κές χώρες. Αποβλέπει όχι στον αποκλεισμό
των ιδεών αλλά στη θωράκιση της ομαλότητας
και των συνταγματικών ελευθεριών. Για τον
λόγο αυτό άλλωστε ζητούμε, επιδιώκουμε,
ελπίζω να μπορούμε να πετύχουμε την υπο-
στήριξη όλων των κομμάτων... Πρόκειται για
την ανταπόκριση της Πολιτείας στην καταστα-
τική, αλλά θα έλεγα και στην ηθική υποχρέω-
ση της δημοκρατίας να περιφρουρείται από
τους εχθρούς της. Γιατί η τελευταία δεν μπο-
ρεί να νομιμοποιεί, σίγουρα δεν μπορεί να
χρηματοδοτεί οργανώσεις που ανοιχτά υπο-
νομεύουν τη λειτουργία της», ανέφερε ζητών-
τας ευρεία συναίνεση με στόχο να θωρακιστεί

η δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε αυτό
που επισημαίνεται από στελέχη. Ότι πρέπει
να... μείνουν στην άκρη τυχόν πολιτικά τερτί-
πια ή προσχηματικές κινήσεις προκειμένου η
διάταξη να περάσει με τις περισσότερες ψή-
φους εντός της Ολομέλειας. Και πλέον άπαν-
τες στέκονται απέναντι στην πολιτική ευθύνη
τους.

«Απόλυτα συμβατή διάταξη»
Το σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή πατά-

ει επάνω σε ήδη υφιστάμενη διάταξη (άρθρο
92 του ν. 4804/2021), που ψηφίστηκε με πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης και με ευρεία πλει-
οψηφία στη Βουλή. Η αρχική διάταξη προ-
έβλεπε ότι δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών
δεν έχουν τα πολιτικά κόμματα, των οποίων ο
πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της
διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρό-

σωπος έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη για
ορισμένα αδικήματα σε βάρος της Πολιτείας.
Η πρόσθετη αξία που εισφέρει η τωρινή τρο-
πολογία καταλαμβάνει τις περιπτώσεις εκεί-
νες που η ηγεσία του κόμματος είναι εικονική.
Δηλαδή, έχουν τοποθετηθεί «αχυράνθρω-
ποι», αλλά την πραγματική ηγεσία την ασκούν
άλλα πρόσωπα που εμπίπτουν στους περιορι-
σμούς. Αυτό που τονίζουν, σε κάθε περίπτω-
ση, τις τελευταίες ώρες κυβερνητικοί παρά-
γοντες είναι ότι η διάταξη που έρχεται προς
ψήφιση στην Ολομέλεια είναι απόλυτα συμ-
βατή με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς
όπως σχολιάζουν:
� Δεν παραβιάζει την αρχή αναλογικότητας,
διότι δεν εμποδίζει οποιονδήποτε έχει κατα-
δικαστεί έστω για βαριά αδικήματα κατά της
Πολιτείας να είναι υποψήφιος βουλευτής, είτε

ανεξάρτητος είτε με πολιτικό κόμμα, παρά
μόνο αποκλείεται αν είναι ο πραγματικός αρ-
χηγός του κόμματος με το οποίο συμμετέχει
στις εκλογές.
� Δεν εξυπηρετείται η ελεύθερη λειτουργία
του δημοκρατικού πολιτεύματος στην περί-
πτωση της συγκρότησης ενός «κόμματος-κέ-
λυφος», το οποίο δρα και λειτουργεί ως εγ-
κληματική οργάνωση, αφενός μεν όταν η ηγε-
τική ομάδα του κόμματος προβαίνει σε πρά-
ξεις με υψηλή ποινική απαξία, όπως έχει απο-
δειχτεί δικαστικά, έστω και πρωτοδίκως,
αφετέρου δε όταν η ποινική καταδίκη για συγ-
κεκριμένα αδικήματα υποψηφίων βουλευ-
τών, ιδρυτικών μελών και των διατελεσάντων
αρχηγών του κόμματος, καταδεικνύει τη μη
εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
� Δεν υπεισέρχεται σε αξιολόγηση των χαρα-
κτηριστικών και της ιδεολογίας των κομμά-
των, το οποίο θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου
και θα έβαζε τον Άρειο Πάγο στη θέση να
αξιολογήσει την ουσία των θέσεων των κομ-
μάτων με κίνδυνο υπερβολικής διεύρυνσης
των περιορισμών.

«Καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πολύ μεγαλύ-
τερη βαρύτητα, συμβολική και ουσιαστική, αν
αυτό τύχει μιας ευρύτερης αποδοχής. Επειδή
ακριβώς αυτό το καταλαβαίνουμε και το αντι-
λαμβανόμαστε, ήδη από τον περασμένο Νο-
έμβριο έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία
ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τα
πολιτικά κόμματα. Ειλικρινά αφού συντρέ-
χουν οι δύο βασικές προϋποθέσεις, πρώτον
ότι αυτό που κάνουμε είναι εντός του Συντάγ-
ματος, δεν κρίνεται αντισυνταγματικό και
δεύτερον ότι συμφωνούμε όλοι στον σκοπό
και συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη, καλό εί-
ναι να παραμεριστούν τα προσχήματα και να
εκπέμψουμε ένα μήνυμα, το οποίο θα είναι
σημαντικό για τη δημοκρατία μας, για το πολί-
τευμα», σημείωσε στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
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Το... γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση έκανε το καθήκον της απέναντι στη Δημοκρατία
και την Ιστορία με το νομοθετικό «μπλοκ» στο κόμμα 

Κασιδιάρη - Θα σταθεί στο ύψος της περίστασης 
η αξιωματική αντιπολίτευση; 

Η τροπολογία που έφτασε στη Βουλή μετά και την ανα-
λυτική συζήτηση που έλαβε χώρα στη διάρκεια του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου μπορεί να λάβει... πράσινο φως μόνο με
τις ψήφους των βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης.
Ωστόσο, αυτό που είναι δεδομένο -και γινόταν όλο και πιο
εμφατικό όσο πλησίαζε η ώρα της δημοσιοποίησής της-
είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να δοθεί, μέσα από
ισχυρό μέτωπο εντός του Κοινοβουλίου, ένα πεντακάθαρο
μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό σχετίζεται με το στοιχείο ότι
το δημοκρατικό τόξο ορθώνει το μέγιστο των τειχών απέ-
ναντι στην επάνοδο του ναζισμού στα πολιτικά πράγματα

της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι θα
προχωρήσει κατά μόνας με δική του τροπολογία. Οπότε τα
κυβερνητικά βλέμματα ήταν εστιασμένα προς την πλευρά
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο χρονικό διά-
στημα ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τη Χαριλάου Τρικούπη, ώστε σε
ένα ζήτημα κομβικό να υπάρξουν οι μεγαλύτερες συγκλί-
σεις. «Η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, αν ρωτήσετε τη γνώμη συν-
ταγματολόγων και των υπόλοιπων κομμάτων, περιλαμβά-
νει όλους τους κινδύνους που θέλουμε να αποφύγουμε.

Λέει, δηλαδή, ότι όποιος έχει εκφράσει -χοντρικά αυτό λέ-
ει ο ΣΥΡΙΖΑ- ρατσιστικό ή ομοφοβικό σχόλιο και είναι σε
ένα κόμμα, αυτό απολύτως να αποκλείεται. Για να μην πει
“συμφωνώ” με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πράγμα που
στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει -είναι πολιτικοί μας αντίπα-
λοι, έχουμε του κόσμου τις διαφορές, αλλά δεν μπορώ να
φανταστώ ότι θέλουν τους εγκληματίες και τους νεοναζί
στην πολιτική, το ξεκαθαρίζουμε- φτιάχνουν κάτι που πε-
ριλαμβάνει όλους τους κινδύνους», ανέφερε ο Γιάννης Οι-
κονόμου. Πλέον, η προσοχή είναι εστιασμένη στην ψηφο-
φορία της Τρίτης.

Το δημοκρατικό τόξο και το ξεκάθαρο μήνυμα

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος
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Τ
ην Τρίτη αναμένεται να ψηφι-
στεί στη Βουλή το σχέδιο νό-
μου της κυβέρνησης για τον
αποκλεισμό του κόμματος

Κασιδιάρη από τις εκλογές, το οποίο κα-
τατέθηκε την Πέμπτη. Η συγκεκριμένη
ψηφοφορία είναι και η μοναδική στην
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει μέρος μετά την
κήρυξη του… ανένδοτου από τον Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος έχει αποσύρει τους
βουλευτές του από τις ψηφοφορίες της
Βουλής.

Η Κουμουνδούρου από την πλευρά της
έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν καλύπτεται από
την κυβερνητική νομοθετική ρύθμιση και
ότι θα καταθέσει τη δική της πρόταση.
Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα χαρακτήριζαν
αντισυνταγματική την τροπολογία που
φέρνει η κυβέρνηση, σημειώνοντας πως
«αφήνει τα περιθώρια διευρυμένων ερ-
μηνειών για μελλοντικό αποκλεισμό και
κομμάτων της Αριστεράς». 

Σημείωναν ακόμα πως η τροπολογία
μοιάζει να έχει στόχους αλλότριους από
το μπλόκο Κασιδιάρη, αλλιώς «θα ανα-
φερόταν καθαρά στον νεοναζιστικό χα-
ρακτήρα» των κομμάτων που υποτίθεται
πως βάζει στο στόχαστρο. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως, αν η συγκε-
κριμένη διάταξη δεν είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτική σχετικά με τη συνταγματικότητά
της, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο

πρόβλημα από αυτό που προσπαθεί να
λύσει. Αν, δηλαδή, η νομοθετική ρύθμιση
είναι πρόχειρη απλώς για να αποτρέψει
την είσοδο στη Βουλή του κόμματος Κα-
σιδιάρη που μοιάζει να έχει αναπτύξει
δημοσκοπική δυναμική, μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ρεύματος
υπέρ του προφυλακισμένου Χρυσαυγίτη. 

Τα βασικά προβλήματα που εντοπίζει η
Κουμουνδούρου στη νομοθετική ρύθμι-

ση είναι ότι παραδίδει μια «ανεπίτρεπτα
μεγάλη εξουσία» στον Άρειο Πάγο και η
ασάφειά της. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως η
κυβέρνηση «κλείνει το μάτι» στη θεωρία
των δύο άκρων. Ότι, δηλαδή, ο Άρειος
Πάγος θα μπορεί, εκτός από νεοναζιστι-
κά κόμματα με καταδικασμένους ηγέτες,
να αποκλείσει και κόμματα της εξωκοι-
νοβουλευτικής -αυτοπροσδιοριζόμενης

ως επαναστατικής- Αριστεράς που δεν
«ορκίζεται» στη Δημοκρατία, αλλά μιλά
στο καταστατικό της για «ανατροπή» της. 

Αυτός είναι και ο λόγος που η δική του
πρόταση θα προσδιορίζει ρητά την ιδεο-
λογία των κομμάτων στα οποία θα μπαί-
νει «μπλόκο». Θα αναφέρεται, δηλαδή,
σε νεοναζιστικές και ρατσιστικές ομά-
δες χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερ-
μηνειών. Στην Κουμουνδούρου μάλιστα
άφηναν υπονοούμενα για συγκεκριμέ-
νους βουλευτές -τη συνιστώσα του ΛΑ-
ΟΣ, όπως χαρακτηριστικά την έλεγαν-
που εμποδίζουν την κυβέρνηση να μι-
λήσει πιο συγκεκριμένα στη νομοθετική
ρύθμιση. 

Στην παραδοσιακά «πράσινη» Πάτρα μίλησε το απόγευμα
της Παρασκευής ο Αλέξης Τσίπρας με ένα παραδοσιακά
«πράσινο» σύνθημα να δονεί και την ατμόσφαιρα του κλει-
στού γηπέδου του Απόλλωνα.

«Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά», φώναξε το συγκεν-
τρωμένο στο γήπεδο πλήθος, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να
πιάνει το νήμα και να συνεχίζει την πρόταση: «Και όποιος ξέ-
χασε, θυμήθηκε και έμαθε». Πόσο θα εκτιμούσαν τη φράση
αυτή οι υποψήφιοί του Έλενα Κουντουρά και Τέρενς Κουίκ;
Ο Βασίλης Κόκκαλης ή η Μαρίνα Χρυσοβελώνη; Ή ακόμα
ακόμα ο πρώην συγκυβερνήτης Πάνος Καμμένος; Άγνωστο.

«Ένα μήνυμα στέλνουμε από εδώ. Ήρθε η ώρα του λαού.
Η κυβέρνηση της ακρίβειας, των ανισοτήτων, των υποκλο-
πών και των εκβιασμών, της διαφθοράς και της εκτροπής
ήρθε η ώρα να κριθεί από τον ελληνικό λαό», ανέφερε ο

Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε και πάλι το -κατά τη γνώμη

του- δίλημμα των εκλογών ως εξής: «Δημοκρατία ή Νέα Δη-
μοκρατία; Δικαιοσύνη ή Μητσοτάκης; Και να είστε σίγουροι
ότι η απάντηση που θα δώσει ο λαός μας θα είναι Δημοκρα-
τία και Δικαιοσύνη».

«Πώς θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές, με μια βαριά σκιά
πάνω από το πολιτικό σύστημα της χώρας και πάνω από τις
Ένοπλες Δυνάμεις μας;», αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας,
ζητώντας εκ νέου απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη.

Αντίθετα με όσα είπε στο Περιστέρι, στην Πάτρα ανέφερε
ανοιχτά και με ονόματα πως η παρακολούθηση του Νίκου
Ανδρουλάκη είχε σαν στόχο τον εκβιασμό του για μετεκλογι-
κή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, απαντώντας στον πρωθυπουργό και στη φρά-
ση του περί «πεζοδρομιακής δημοκρατίας» με την οποία χα-
ρακτήρισε την απόσυρση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τις
ψηφοφορίες στη Βουλή, σημείωσε: «Τα πεζοδρόμια και οι
πλατείες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Δημοκρατίας
μας. Εκεί κερδήθηκαν οι μάχες της Δημοκρατίας».

Τέλος, επανέλαβε και τον στόχο του κόμματός του να φέ-
ρει στις κάλπες νέους που ψηφίζουν για πρώτη φορά αλλά
και άλλους που απείχαν από προηγούμενες εκλογικές μά-
χες: «Η μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι να πείσουμε
τους νέους και τις νέες όχι να ψηφίσουν εμάς, ξέρουν τι θα
κάνουν, αλλά να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αν αυτό το
στοίχημα κερδηθεί, η αλλαγή θα γίνει πράξη και η προοδευ-
τική κυβέρνηση θα είναι βέβαιη την επόμενη μέρα των
εκλογών με απλή αναλογική».

«Πεζοδρομιακή» απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την «πράσινη» Πάτρα

«Ναι μεν, αλλά…» για Κασιδιάρη

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Επιστρέφει στη Βουλή την Τρίτη ο ΣΥΡΙΖΑ με… ενστάσεις 
για τη διατύπωση και τις εξουσίες που εκχωρεί 

η τροπολογία στον Άρειο Πάγο
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Τ
ο ερώτημα του «ενός εκατομμυ-
ρίου» είναι γιατί ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν από την προ-
κήρυξη των εκλογών, δίνει τελε-

σίγραφο στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την
ημερομηνία των εκλογών και ταυτόχρονα
επιλέγει τη στρατηγική της πλήρους αμφι-
σβήτησης όλων των κοινοβουλευτικών
διαδικασιών. 

Πιστεύει άραγε ο κ. Αλέξης Τσίπρας ότι
μπορεί με αυτό τον τρόπο να πετύχει πολι-
τική ανατροπή; Να προσδιορίσει ο ίδιος τον
χρόνο των εκλογών; Το πιθανότερο είναι
πως δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Γνωρίζει πο-
λύ καλά ότι και σε αυτές τις εκλογικές δια-
δικασίες θα ηττηθεί, άσχετα από τα ποσο-
στά τα οποία θα καταφέρει να συγκεντρώ-
σει. Λογικά δεν θα τον ενοχλήσει και τόσο
μια ήττα με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά κοντά
σε εκείνα του 2019. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κ.
Τσίπρας έχει ήδη ηττηθεί σε τρεις εκλογι-
κές αναμετρήσεις το 2019 (εθνικές εκλο-
γές, ευρωεκλογές και Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση) και προβλέπεται να ηττηθεί στις δύο
επόμενες κάλπες του 2023. Παράλληλα,
όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να… πάρει κε-
φάλι σε καμία δημοσκόπηση από το 2019
μέχρι και σήμερα, αλλά η ΝΔ δείχνει να
προηγείται συνεχώς με πάνω από 5 μονά-
δες διαφορά που σε ορισμένες περιπτώ-
σεις ξεπέρασε και τις 10 μονάδες. Όλα τα
παραπάνω συν το γεγονός ότι ο Αλέξης
Τσίπρας αποτελεί τον μακροβιότερο πολι-
τικό αρχηγό ελληνικού κόμματος (μετά τον
Ανδρέα Παπανδρέου - είναι στο τιμόνι της
Κουμουνδούρου από το 2008, έχει κλείσει
δηλαδή 15 γεμάτα έτη) συνθέτουν ένα
εκρηκτικό μείγμα για τον ίδιο μέσα στο
κόμμα του. Η εκλογή του κ. Τσίπρα από τη
βάση του ΣΥΡΙΖΑ όπως και οι λοιπές εσω-
κομματικές διαδικασίες αναμφισβήτητα
παγίωσαν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη
σταλινικού τύπου παντοδυναμία του. 

Η εσωκομματική αντιπολίτευση
Όπως εκτιμούν αρκετοί πολιτικοί αναλυ-

τές, στην ουσία η εκλογή και η εισροή νέων
μελών -αυτό το άνοιγμα στον κεντρώο χώ-
ρο που επικαλείται συνεχώς ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ- απλώς προσφέρουν ένα μαξι-
λάρι κατανόησης και συναίνεσης στις εσω-
τερικές φράξιες, το οποίο όμως όσο περνά
ο χρόνος θα εξαφανίζεται. Κανείς δεν μπο-
ρεί με σιγουριά να πει ότι ο κ. Τσίπρας την
επομένη των εκλογών δεν θα είναι έκθετος

προς την εσωκομματική αντιπολίτευση με
πέντε βαριές ήττες στο ενεργητικό του. Οι
παροικούντες την Κουμουνδούρου, όμως,
ήδη λέγουν ότι «πέντε συνεχόμενες ήττες
για κάποιον που είναι πρόεδρος του κόμ-
ματος από το 2008 δεν συγχωρούνται εύκο-
λα και δεν δικαιολογούνται εύκολα». Μπο-
ρεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μην έχουν εμφανιστεί
ακόμα «πολιτικοί Εφιάλτες», όμως είναι
βέβαιον ότι ο κ. Τσίπρας έχει «ονειρικούς
εφιάλτες», οι οποίοι τον κατατρώγουν για τη
διαχείριση της επόμενης μέρας, αφού είναι
απολύτως βέβαιο ότι μέχρι τις μεθεπόμε-
νες εθνικές εκλογές του 2027 βλέπει και
φαντάζεται την επάνοδό του στο πρωθυ-

πουργικό αξίωμα. Το κεντρικό πρόβλημα
του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι βεβαίως η ΝΔ ή
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως εύστοχα
έχουν παρατηρήσει αρκετοί πολιτικοί ανα-
λυτές και σύμβουλοί του, «το πρόβλημα του
Τσίπρα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ». Οι διαδικα-
σίες στο κόμμα της Κουμουνδούρου είναι
«αμεσοδημοκρατικές» και έρχονται σε αν-
τίθεση με ένα «προσωποπαγές» κόμμα το
οποίο θέλει να στήσει ο κ. Τσίπρας. 

Οι 53… αποχρώσεις 
της «λευκής επιταγής»

Δεν είναι τυχαίο ότι οι σκληροπυρηνικοί
της Κουμουνδούρου (συμπεριλαμβανομέ-

νων και των 53) από το τελευταίο συνέδριο
και μετά έχουν δώσει στον κ. Τσίπρα «λευ-
κή επιταγή» για όλες τις στρατηγικές του
κόμματος, παρά το γεγονός ότι διαφωνούν
στις περισσότερες από αυτές. Η «λευκή
επιταγή» είναι το άλλοθι της εσωκομματι-
κής αντιπολίτευσης, το οποίο -όταν έρθει
το πλήρωμα του χρόνου- θα διατυπωθεί
ακολούθως: «Πρόεδρε, είχες “λευκή επι-
ταγή” να κάνεις ό,τι θες και παρ’ όλα αυτά
δεν τα κατάφερες…». Οι φωνές στο εσωτε-
ρικό της Κουμουνδούρου θέτουν ένα καί-
ριο ερώτημα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμβιβαστεί με
τη μετριότητα αγκυλωμένος στην προσω-
πολατρία ή θα ανανεωθεί στρέφοντας το
βλέμμα του πάλι προς την κοινωνική δυνα-
μική της αλλαγής;». Γίνεται πλέον απολύ-
τως σαφές για ποιους λόγους ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπει στην ενίσχυση
ενός «αντιμητσοτακικού» και «αντιδεξιού»
μετώπου που έχει ως απώτερο στόχο την
πόλωση και την κάρπωση του κλίματος αυ-
τού σε εκλογικά ποσοστά.

Αυτοί είναι οι πραγματικοί 
«εφιάλτες» του Τσίπρα

Με πέντε συνεχόμενες ήττες και 15 χρόνια στην ηγεσία 
του κόμματος η διαχείριση της επόμενης μέρας γίνεται 

ένα κακό όνειρο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Ανακοίνωσε 
την υποψηφιότητά του 
ο Λέων

Την υποψηφιότητά
του ανακοίνωσε ο
πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ιατροδικαστικής
Εταιρείας και πρώην
αντιδήμαρχος Αθη-
ναίων Γρηγόρης Λέ-
ων σε εκδήλωση στο
Δημοτικό Θέατρο
Πεύκης -είχε κατακλυστεί από πλήθος κό-
σμου-, η οποία ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη των δύο θυμάτων της Πολεμικής
Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη
διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Την εκδή-
λωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ρούλα
Κουσκουρή, ενώ τον κ. Λέων προλόγισε ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με
πολύ θερμά λόγια. Παρόντες στην εκδήλωση
ήταν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής δημάρ-
χου Λυκόβρυσης - Πεύκης Παναγιώτης Παν-
ταζής, ο πρώην δήμαρχος Λυκόβρυσης -
Πεύκης Δημήτρης Φωκιανός και ο πρώην
δήμαρχος Πεύκης Παύλος Καμάρας.

ΠΠρωτοβουλία Σκρέκα 
με την Αλβανίδα ομόλογό του

Σημαντική συνάν-
τηση είχαν ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας και ο
υφυπουργός Γιώργος
Αμυράς με την Αλβα-
νίδα υπουργό Ενέρ-
γειας Μιρέλα Φούρξι.
Οι δύο χώρες συμ-
φώνησαν για τη δημιουργία ενός διασυνορια-
κού πάρκου Αώου - Vjosa, Ελλάδας - Αλβα-
νίας, με στόχο την προστασία της βιοποικιλό-
τητας του ποταμού. Εντός του 2023 θα πραγ-
ματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της ομάδας
εργασίας, όπου και θα υπογραφεί το σχετικό
Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ανάμεσα στις
δύο χώρες, που θα εξειδικεύει τις επόμενες
δράσεις για την προστασία του ποταμού.

Σας έχουμε ξαναγράψει ότι η συνεργασία
του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη με τον δήμαρχο Αθη-
ναίων Κώστα Μπακογιάννη είναι εξαιρετική.
Τα δύο μέρη έχουν προωθήσει τη δημιουρ-
γία του προγράμματος «Ψηφιακές Γωνιές»
στις 25 Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων,
ώστε οι ηλικιωμένοι να εξοικειώνονται με τις

ψηφιακές υπηρεσίες με συμπαραστάτες
τους «ψηφιακούς βοηθούς», δηλαδή ειδι-
κευμένα άτομα που θα βοηθήσουν τους ηλι-
κιωμένους συμπολίτες τους στην απόκτηση
δεξιοτήτων. Μια τέτοια λέσχη στον Νέο Κό-
σμο πήγαν και επισκέφτηκαν οι δύο άνδρες
και έγιναν αποδέκτες πολύ θετικών σχολίων
από τους παρισταμένους.
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Μαζί σε Λέσχη Φιλίας Κυριάκος Πιερρακάκης 
και Κώστας Μπακογιάννης

Μ
ε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου συναντήθηκε ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, παρουσία του γενικού
γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώ-
χειας Γιώργου Σταμάτη. Το υπουργείο θα υπογράψει συμβάσεις με

τους δημοτικούς φορείς και τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των πρώτων
ωφελούμενων στις κατοικίες του Προγράμματος «Κάλυψη», μέσω του οποίου το
Δημόσιο θα καταβάλει το σύνολο του ενοικίου για τη στέγαση ευάλωτων νέων. Στό-
χος σε πρώτη φάση είναι η αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 ακινήτων, στα οποία θα
στεγαστούν περισσότεροι από 3.000 ωφελούμενοι. 

Την έπαθε ο βουλευτής ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος
με τη συνολική πρόβλεψή του για τον χιονιά
στην Αττική και αναγκάστηκε να παραδεχτεί
ότι τελικά θα δούμε χιόνια και στην Αθήνα.
Μια πρόβλεψη που είχε κάνει έτερος μετεω-
ρολόγος. Όχι τίποτε άλλο, αλλά τις ψιλοκόν-
τρες των μετεωρολόγων τις πήραν χαμπάρι τα
κομματικά τρολ και μπήκαν στον «τοίχο» του
στο Facebook και έκαναν πολλά υποτιμητικά
σχόλια. Ρε τι έπαθε ο άνθρωπος προεκλογικά! 

Συνεργασία Χατζηδάκη 
με Παπαστεργίου για τα ακίνητα

Κατακλύστηκε ο «τοίχος»
του Καλλιάνου

Η Όλγα έκοψε την πίτα της 
στο «Athens Plaza» 

Στην κοπή της πίτας της Όλγας Κεφαλο-
γιάννη προχθές έγινε ένας μικρός χαμός.
Πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό ξενοδο-
χείο «Athens Plaza» και είδαμε πολλούς
συναδέλφους της αλλά και φίλους που ήρ-
θαν να ευχηθούν στην Όλγα για μια καλή
και πετυχημένη χρονιά. Είδαμε λοιπόν τον
Νικήτα Κακλαμάνη σε θερμό εναγκαλισμό
με την Όλγα -έχουν εξαιρετική σχέση-, τον
Τάσο Χατζηβασιλείου από τις Σέρρες, τον
αναπλ. ΥΠΕΞ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον
περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τον
υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, ενώ ήταν
εκεί και η προσωπική της φίλη Ρένα Βασι-
λάκη, η οποία πρόσφατα εκλέχθηκε πρό-
εδρος της Παγκρήτιας Ένωσης. 

Άλλα δύο Υπουργικά

Άλλα δύο Υπουργικά Συμβούλια θα
έχουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη,
όπως λένε κυβερνητικές πηγές. Ένα
στα τέλη Φλεβάρη και άλλο ένα μάλλον
στις αρχές Μάρτη. Ειδικά στο τελευταίο
θα έχουμε και το νομοσχέδιο για τον νέο
κατώτατο μισθό, το ύψος του οποίου θα
έχει σίγουρα προεκλογική επίδραση. 



Ε
δώ κολλάει το «ήρθαν τα ύστερα του
κόσμου» και δεν είναι πρωταπριλιάτι-
κο. Η κυβέρνηση του Όρμπαν στην
Ουγγαρία στηρίζει, λέει, τον «διαμεσο-

λαβητικό» ρόλο της Τουρκίας στη σύγκρουση
Ρωσίας - Ουκρανίας και υποστηρίζει την υποψη-
φιότητα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αυτά
τα δήλωσε δημοσίως ο υπουργός Εξωτερικών της
Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, κατά τη διάρκεια της
κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί
με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, την Τρίτη, στη Βουδαπέστη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Οι «δράκοι» στο πολιτικό παιχνίδι, δηλαδή, τα ψε-
ματάκια, είναι από τα απαραίτητα στοιχεία για τη
δημιουργία εντυπώσεων. Ορισμένα, δε, είναι και
άξια θαυμασμού. Ο λόγος για τις καταγγελίες που
έκανε ΜΚΟ με έδρα στην Ισπανία περί λειτουρ-
γίας των λεγόμενων «υπερπόντιων αστυνομικών
σταθμών» της Κίνας και στην Ελλάδα. Όπως ήταν
φυσικό, μια τέτοια καταγγελία δεν μπορούσε να
περάσει απαρατήρητη. Σύμφωνα με γραπτή απάν-
τηση που έδωσε ο Νίκος Δένδιας σε σχετική ερώ-
τηση στη Βουλή, ύστερα από συντονισμένες
έρευνες, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε ότι δεν διαπιστώθη-
κε η ύπαρξη/λειτουργία υπερπόντιου κινεζικού
αστυνομικού σταθμού στην Αθήνα. 

Το πεπρωμένο 
του Βαρεμένου… 

Οι όχι και τόσο 
έμμεσες απειλές

Ποιο θα είναι το τελευταίο
ταξίδι του Κυριάκου; 
Ένα από τα τελευταία ταξί-
δια του Κυριάκου Μητσοτά-
κη εκτός συνόρων φαίνεται
ήδη στον ορίζοντα. Ο πρω-
θυπουργός αναχωρεί την
ερχόμενη εβδομάδα για τις
Βρυξέλλες και την έκτακτη
Σύνοδο Κορυφής, από την
οποία θα επιστρέψει αργά
το βράδυ της Παρασκευής.
Αν νομίζετε, πάντως, ότι το
Σάββατο και την Κυριακή θα
υπάρχει… ξεκούραση για
τον ίδιο, πέφτετε έξω. Έχει προγραμματιστεί, μαθαίνω,
μια μίνι περιοδεία στη Δυτική Αθήνα.

Δεν βρέθηκε «κινέζικος
δράκος» στην Αθήνα

Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί… Την εκτίμηση ότι
το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του «υπαρξιακά διλήμ-
ματα» εξέφρασε, μιλώντας στο ρα-
διόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ «Στο Κόκ-
κινο», ο βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος.
Κληθείς να σχολιάσει αν
μπορεί το ΠΑΣΟΚ να φτά-
σει στις κάλπες με τη
«γραμμή» «ούτε με τη ΝΔ
ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ», ο Ανδρέ-
ας Λοβέρδος υπογράμμισε: «Τι πά-
ει να πει “ούτε ούτε”; Τα “ούτε ούτε” απορρί-
πτονται από τη στιγμή που ακούγονται, μου θυ-
μίζουν τη ΔΗΜΑΡ που μαδούσε μαργαρίτες».
Για να προσθέσει: «Κάτσε, ρε φίλε. Εσύ τι είσαι;
Αυτοπροσδιορίζεσαι μόνο αρνητικά;».

Μοιράζει πόνο ο Λοβέρδος

«Πόνεσε» η αποχώρηση 
της Α. Σιμητροπούλου 
Αλγεινή εντύπωση έχει προκα-
λέσει η διασπορά βιτριολικών
σχολίων σε διάφορες παραπο-
λιτικές στήλες γύρω από τις αι-
τίες που οδήγησαν σε αποχώ-
ρηση την Αναστασία Σιμητρο-
πούλου από τα ψηφοδέλτια του
ΠΑΣΟΚ. Αν μη τι άλλο δεν δεί-
χνει πολιτικό πολιτισμό. Χώρια
που το τάνγκο θέλει δύο…

Χ
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Τα είπαμε χθες με
αφορμή το επεισό-
διο που δημιούργη-
σε ο Γιώργος Βαρε-
μένος με τις απαρά-
δεκτες κινήσεις του
εναντίον της βου-
λευτού της Νέας Δη-
μοκρατίας Άννας
Καραμανλή. Κινή-
σεις που σίγουρα
δεν θα έκανε απέ-
ναντι σε έναν άνδρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε με «ναι
μεν, αλλά» και ήρθε η ώρα του ίδιου του βουλευτή
του να εξηγηθεί. Και τι είπε; Ότι πολλές φορές ο συ-
ναισθηματισμός του έχει επηρεάσει την πολιτική
του συμπεριφορά, όμως, «ο χαρακτήρας είναι το
πεπρωμένο μας και το πεπρωμένο μου χτύπησε την
πόρτα». Πάντως αν είσαι συναισθηματικός, βάζεις
τα κλάματα για την αδικία, δεν αρπάζεις χαρτιά από
τα χέρια της συναδέλφου σου.

Έχουμε αναλύσει αρκετές φορές την τακτική του
ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, πότε με το «καρότο»
και πότε με το «μαστίγιο». Αυτή την περίοδο περ-
νάμε τη φάση του δεύτερου. Και τι μαστίγιο. Πρώτα

η Πόπη Τσαπανίδου τούς κατηγόρησε
ότι σε περίπτωση συνεργασίας με

τον Μητσοτάκη θα έχουν εκ-
βιαστεί, μετά ο Αλέξης Τσί-
πρας τούς είπε να αφήσουν
τον «ανιστόρητο διμέτωπο»,

τώρα όμως στο… τρίτο χτύπη-
μα περνάμε σε άλλο στάδιο.

Κλείνοντας άρθρο του στην «Αυ-
γή», ο φερόμενος ως εμπνευστής της απόσυρσης
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες
στη Βουλή αναφέρει: «Ας το κάνουν (σ.σ.: τη συ-
νεργασία με τη ΝΔ). Δικαίωμά τους. Αλλά δεν θα
τους φταίει η Πόπη όταν τους πάρει ο κόσμος στο
κατόπι…». Ποιητής ο Χανς… 

Νόμπελ Ειρήνης
στον Ερντογάν; 

Μετά τη σύλληψη ήρθε 
και η απόλυση 

Μια αναστάτωση και ένας
αναβρασμός υπήρξαν στα
«ΝΕΑ» με την απόλυση του
Πέτρου Τατσόπουλου, ο
οποίος προτίμησε να δώσει
συνέντευξη για την πρό-
σφατη σύλληψή του στην
εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»
αντί στον όμιλο για τον οποίο

εργάζεται… Κι έτσι είδε την πόρτα της εξόδου…
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«Δ
ιά ασήμαντον αφορμή» ανάβουν πλέον τα αίματα στη Βουλή, με το τε-
λευταίο περιστατικό να έχει ως πρωταγωνίστριες τη Σία Αναγνωστο-
πούλου και τη Φωτεινή Πιπιλή. Η ένταση μεταξύ των δύο βουλευτών
επικράτησε στην αρμόδια επιτροπή του νομοσχεδίου του υπουργείου

Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό της μουσειακής πολιτικής, με αφορμή τα σχόλια που
φέρεται να έκανε κατά τη διάρκεια ομιλίας της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Πιπιλή, η
οποία με τη σειρά της διαμαρτυρήθηκε για απόπειρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να δημιουργήσει όξυνση. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που είχαν:

- Σία Αναγνωστοπούλου: «Θα σας παρακαλούσα, κυρία Πιπιλή, να μη σχολιάζετε».
- Φωτεινή Πιπιλή: «Δεν σχολιάζω».
- Αναγνωστοπούλου: «Σας βλέπω!».
- Πιπιλή: «Όχι, κύριε πρόεδρε, δεν θα δημιουργούν μονίμως τέτοιου είδους κλίμα.

Συνομιλώ χαμηλόφωνα και σημειώνω όπως είμαι υποχρεωμένη».
- Αναγνωστοπούλου: «Κάνετε νοήματα στην υπουργό συνέχεια…».
- Πάνος Σκουρολιάκος (ΣΥΡΙΖΑ): «Σας είδα και εγώ. Ανταλλάσσετε μορφασμούς με

την υπουργό. Μορφασμούς αποδοκιμασίας».
- Πιπιλή: «Κάτσε κάτω εσύ».
- Σκουρολιάκος (ΣΥΡΙΖΑ): «Να μου μιλάτε στον πληθυντικό όπως σας μιλώ!».
- Πιπιλή: «Προσέξτε καλά την επιθετικότητά σας. Έχουμε επιχειρήματα. Ακούω την

ομιλία σας και σημειώνω όπως έχω υποχρέωση».
- Αναγνωστοπούλου: «Άκουσα την εισηγήτριά σας με θρησκευτική ευλάβεια. Βλέπω

συνέχεια και παρατηρώ τα νοήματα που αποσπούν την προσοχή μου. Τι άλλο να σας πω;
Μην το τραβάτε. Ξέρετε ότι είμαι ευγενής. Παραέχει γίνει…».

Το «Πράσινο & Μωβ»
θέλει συγκυβέρνηση

Ποιος σας είπε ότι δεν γίνονται προ-
σπάθειες για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑ-
ΣΟΚ από την πρώτη κιόλας Κυριακή;
Ούτε εγώ τα ήξερα, αλλά τα έμαθα. Το
«Πράσινο & Μωβ» που είναι μια πολιτι-
κή συμμαχία με στόχο να ενώσει τον
«πράσινο πολιτικό χώρο» στην Ελλά-
δα. Τα κόμματα που ενδιαφέρονται εί-
ναι οι παλιοί γνωστοί Οικολόγοι Πράσι-
νοι, οι Πράσινοι (Τρεμόπουλος), το
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Χάντζιος),
οι Πράσινοι - Αλληλεγγύη (Χρυσόγε-
λος), το Κόμμα για τα Ζώα (Ράπτης),
Βολτ Ελλάδας (Αυγερινός, Χρ. Κου-
τσούμπα) και το Οικοφεμινιστικό Κίνη-
μα Κύκλος (Κουνάνης). Όλοι αυτοί μα-
ζί με το Δίκτυο Πολιτικού Προβληματι-
σμού πιστεύουν ότι υπάρχει ένα μίνι-
μουμ κοινών «στόχων συγκρότησης
κυβέρνησης συνεργασίας» όπως ανέ-
φεραν στην εκδήλωση που πραγματο-
ποίησαν και στην οποία έσπευσαν να
παρευρεθούν ο Χάρης Καστανίδης από
το ΠΑΣΟΚ και ο Σωκράτης Φάμελλος
από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το καινούργιο ανέκδοτο
του ΣΥΡΙΖΑ

Πλέον ο πρόεδρος Αλέξης έχει εγκα-
ταλείψει το «κυβέρνηση ηττημένων»
για το ενδεχόμενο να είναι δεύτερο
κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και γύρισε αλλιώς το
μπιφτέκι λέγοντας «ναι» σε κυβέρνηση
χαμένων. Απλώς της άλλαξε ονομασία.
Θα τη λένε κυβέρνηση «κοινωνικής
πλειοψηφίας»…

Θύμα απατεώνων ο Άδωνις
Το ζήσαμε κι αυτό… Ο Άδωνις Γεωργιάδης έπεσε θύμα ηλεκτρονικών απατεώνων, οι οποίοι
χρησιμοποιώντας το όνομά του έστειλαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεσιτικά
γραφεία με την πρόφαση ότι ο υπουργός αναζητά ακίνητο για αγορά, για χρήση επαγγελματι-
κής στέγης, στο κέντρο της Αθήνας και πέριξ αυτού, με ενδεδειγμένη τιμή τις 200.000 ευρώ. Ο
υπουργός Ανάπτυξης, με τον οποίο προφανώς επικοινώνησαν κάποια γραφεία, ανάρτησε το
mail των απατεώνων στον λογαριασμό του στο Twitter και ενημέρωσε παράλληλα ότι θα προ-
σφύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. «Κάποιος απατεώνας έχει στείλει αυτό το μνμ σε
μεσιτικά γραφεία. Πέραν του ότι το μέιλ που μου αποδίδεται είναι ψεύτικο, δηλώνω ότι ουδέπο-
τε έχω κάνει τέτοιο αίτημα. Προσφεύγω άμεσα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τα πε-
ραιτέρω. Τι άλλο θα σκεφθούν αναρωτιέμαι…», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Μπορεί οι «γαλάζιοι» όπου στα-
θούν κι όπου βρεθούν να επιση-
μαίνουν ότι δεν πρόκειται, σε κα-
μία περίπτωση, να ακολουθήσουν
τον ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο της πόλω-
σης, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει
ότι η τοξικότητα στο πολιτικό σκη-
νικό δεν βρίσκεται στο… μικρο-
σκόπιό τους. Όπως μου εξηγούσε
παράγοντας, το γεγονός ότι ο Αλέ-
ξης Τσίπρας και τα στελέχη της
Κουμουνδούρου καταφεύγουν
στην οξύτητα μπορεί και να εξη-
γείται από την αγωνία τους να δια-
χειριστούν την ήττα στις επερχό-
μενες εκλογές.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
Έκανε πρόταση δυσπιστίας, απορρίφθηκε. Μετά
απέσυρε τους βουλευτές του από τις ψηφοφορίες
της Βουλής, αλλά όχι και από τις συζητήσεις, με
την εξαίρεση της νομοθετικής ρύθμισης για το
κόμμα Κασιδιάρη. Πρόκειται για τον Αλέξη Τσίπρα,
για τον οποίο ο Πάνος Σκουρλέτης -σε συνέντευξη
στη Σταματίνα Τσιμτσιλή(!)- ανέφερε πως «είναι
πολύ πιο έτοιμος και ώριμος από την προηγούμενη
φορά, όπως και όλοι μας». Αν δεν ήταν, δηλαδή, πιο
έτοιμος και ώριμος, τι θα έκανε;

Τέλος στα ψιλά
γράμματα!   

Θέμα χρόνου είναι, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «P», η παρέμβαση του υπουργείου
Ανάπτυξης στο θέμα των συσκευασιών των
προϊόντων, μετά τις καταγγελίες πολιτών για
παιχνίδια με τις τιμές και τις ποσότητες. Στο
πλαίσιο αυτό, αναμένεται υπουργική απόφαση
του Άδωνι Γεωργιάδη που θα επιβάλει να ανα-
γράφονται με μεγάλα γράμματα στις συσκευα-
σίες η τιμή μονάδας, πχ, του κιλού ή του λίτρου,
και τα γραμμάρια της κάθε συσκευασίας. Ώστε
οι πολίτες να μπορούν να κάνουν εύκολα τους
απαραίτητους υπολογισμούς και να συγκρί-
νουν. Τέρμα, λοιπόν, στα ψιλά γράμματα, για να
μην κάνουν ό,τι θέλουν οι πονηροί. Γιατί υπήρ-
ξαν επιτήδειοι που έβαλαν προϊόντα στο «κα-
λάθι», αλλά μείωσαν τις ποσότητες. Δηλαδή,
ίδια ή παρόμοια συσκευασία, με διαφορετικό
όμως (μειωμένο) περιεχόμενο!

«Έτοιμος και ώριμος» ο Αλέξης

Είναι όλοι στα μαχαίρια… 



O
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπε-
τρίτης μιλάει σήμερα στην «Political» για
την ΑΔΑΕ και τον Χρήστο Ράμμο, σχολιά-
ζει τις παρεμβάσεις του Βαγγέλη Βενιζέ-

λου και καταθέτει τις νομικές αρχές στις οποίες στηρί-
ζεται η ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη. Επίσης, ανα-
λύει τα πλεονεκτήματα της κυβερνητικής θητείας στα
οποία θα στηριχτεί η στρατηγική της ΝΔ, εκθέτει τη σι-
γουριά του για τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης
στα νοικοκυριά το επόμενο διάστημα και, τέλος, ανα-
φέρει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγιστούν οι
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και οι απολιτίκ πολίτες. 

H κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θεωρούν
ότι ο Χρήστος Ράμμος της ΑΔΑΕ γλίστρησε
στον δρόμο της πολιτικής εκμετάλλευσης
που του έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θα
κάνει για να διασφαλίσει την ανεξάρτητη
πορεία της ΑΔΑΕ από εδώ και πέρα;

Η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με
την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών,
ούτε είναι η θέση της να αντιπαρατίθεται με ανεξάρ-
τητες αρχές. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ κατέστη, εξ αντι-
κειμένου, μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης με την
επιλογή να αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης των πολι-
τικών αρχηγών και της Βουλής για τα θέματα άρσης
απορρήτου επικοινωνιών. Ενόσω για είκοσι χρόνια η
ερμηνεία των οικείων διατάξεων ήταν ότι η συγκε-
κριμένη ενημέρωση αφορά μόνο γενικά και αποπρο-
σωποποιημένα στοιχεία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει
λόγος που να δικαιολογεί την αλλαγή, επελέγη δια-
φορετικός τρόπος ενημέρωσης έπειτα από αίτημα
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ανα-
ζήτησε προς τούτο η Αρχή στοιχεία από τους παρό-
χους τηλεπικοινωνιών, μολονότι όλες οι εισαγγελι-
κές διατάξεις άρσης απορρήτου, στις οποίες κατα-
γράφονται και οι σχετικοί τηλεφωνικοί αριθμοί, βρί-
σκονται στο αρχείο της. Οφείλουμε όλοι να αντιλαμ-
βανόμαστε ότι λειτουργούμε σε ένα συντεταγμένο
πλαίσιο με καθορισμένες αρμοδιότητες για τη Βου-
λή, την κυβέρνηση, τις διοικητικές αρχές, όπως εν
προκειμένω η ΑΔΑΕ, και τη δικαιοσύνη, η οποία είναι
και ο τελικός κριτής σχετικά με την ερμηνεία των δια-
τάξεων του Συντάγματος και της νομοθεσίας. Σε κά-
θε περίπτωση, η ανεξαρτησία της Αρχής είναι συν-
ταγματικά κατοχυρωμένη και δεν τίθεται σε καμία
περίπτωση υπό αμφισβήτηση.

Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά του Βαγγέλη

Βενιζέλου τόσο πολιτικά όσο και γνωμοδοτικά

για το θέμα των παρακολουθήσεων;

Πιστεύετε ότι θέλει να επιστρέψει στην

πολιτική;
Δεν μπορώ να υπεισέλθω στα παραγωγικά αιτία

της βούλησης του κύριου Βενιζέλου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Υπουργός Επικρατείας

«Η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται
με την ΑΔΑΕ, o κ. Ράμμος οφείλει 

να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
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στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα

Η χώρα δεν αντέχει
πειράματα, αλλά
χρειάζεται σταθερότητα,
συνέπεια και σύνεση 



Εξάλλου, ο ίδιος είναι πολυγραφότατος και, συνή-
θως, τοποθετείται δημόσια σε ζητήματα επικαιρό-
τητας, ενώ και η πολυσχιδής πολιτική του δράση δι-
καιολογεί τις παρεμβάσεις του αυτές. Σε σχέση με
το ζήτημα της άρσης απορρήτου επικοινωνιών πο-
λιτικών προσώπων, επελέγη η συνταγματικά ορθή
και πολιτικά σκόπιμη λύση, την οποία από την αρχή
είχαν εκφράσει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση,
δηλαδή να καθιερωθούν αυστηρότερα φίλτρα και
διαδικασίες χωρίς να τίθεται ζήτημα απόλυτης ασυ-
λίας για τα πρόσωπα αυτά. Στο πολιτικό επίπεδο κα-
νείς βεβαίως δεν μπορεί να ξεχάσει την απόπειρα
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όχι απλώς να στο-
χοποιήσει τον κύριο Βενιζέλο και εννέα ακόμη ση-
μαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής ζωής του τόπου,
αλλά να τον σύρει ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου,
χρησιμοποιώντας μέσα τα οποία αποδεικνύεται σή-
μερα ότι ήταν απολύτως αναξιόπιστα και επικίνδυ-
να. Ευτυχώς, η υπόθεση δεν προχώρησε διότι η Δι-
καιοσύνη κατέρριψε το προσχηματικό και πολιτικά
υποκινούμενο κατηγορητήριο.

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την
κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για τον
αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από
τις εκλογές. Θεωρείτε ότι μπορεί να
επιτευχθεί το μίνιμουμ της συναίνεσης από
τα κόμματα; Πώς σας φαίνεται η ρύθμιση
που κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ;

Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της πολιτικής τάξης
να εξαντλήσει κάθε συνταγματική δυνατότητα ώστε
να μη διαβούν το κατώφλι της Βουλής όσοι αντι-
στρατεύονται τα θεμέλια του Συντάγματος. Δεν είναι
ζήτημα κομματικού καιροσκοπισμού αλλά θεμε-
λιώδους δημοκρατικής ευαισθησίας. Υπό την έν-
νοια αυτή, θεωρώ αυτονόητο ότι θα υπάρξει το ανα-
γκαίο διαβουλευτικό πνεύμα για να θωρακιστεί η
δημοκρατική τάξη. Μια τέτοια ρύθμιση βεβαίως θα
πρέπει να σέβεται τις συνταγματικές εγγυήσεις και
να είναι νομικά οριοθετημένη, καταλαμβάνοντας
μόνο τις περιπτώσεις εκείνες που συνιστούν γνήσια
απειλή για το πολίτευμα. Δίπλα στην πολιτική κατα-

δίκη από το εκλογικό σώμα θα πρέπει, πιστεύω, να
υπάρξει και η αναγκαία νομοθετική παρέμβαση.

Πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να πείσει
τις πιο «ευαίσθητες» κοινωνικές ομάδες,
όπως οι νέοι και οι γυναίκες, αλλά και τους
πολίτες που κινούνται στο φάσμα του
απολιτίκ;

Πέρα από τις γενικές πολιτικές που αφορούν συ-
νολικά την κοινωνία, αναπτύξαμε συνολικά δώδεκα
εθνικά σχέδια δράσης που συνιστούν οριζόντιες
διυπουργικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατό-
μων με Αναπηρία, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο ΛΟ-
ΑΤΚΙ+. Με τον τρόπο αυτό, στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας του νέου μοντέλου διακυβέρνησης, του επιτε-
λικού κράτους, θέτουμε συγκεκριμένους στόχους
και δράσεις με ιδιοκτήτη εκ μέρους της κυβέρνη-
σης κεντρικούς συντονιστικούς μηχανισμούς, χρο-
νοδιαγράμματα και αναλυτική κοστολόγηση. Η ανα-
βάθμιση ορισμένων δημόσιων πολιτικών από
υπουργική ύλη σε κεντρική δράση της κυβέρνησης
έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα. Με τις οριζόν-
τιες θεματικές πολιτικές μας εκτιθέμεθα καθημερι-
νά στους πολίτες και προσβλέπουμε στη συμμετο-
χή, στην κριτική και, ελπίζουμε στο τέλος, στην επι-
δοκιμασία τους. 

Πότε είναι καλύτερο για την Ελλάδα να έχει
εθνικές εκλογές; Πριν, μετά ή την ίδια
μέρα, όπως ακούγεται, με την Τουρκία;

Με τη σημαντική ενίσχυση της διπλωματίας μας
και την ενδυνάμωση της εθνικής άμυνας, η Ελλάδα
έχει κατακτήσει το δικαίωμα να μην ετεροκαθορί-
ζεται. Η Τουρκία είναι εκείνη που διαρκώς αναφέ-
ρεται στη διεθνή θέση της Ελλάδας και παρεμβαί-
νει, ενίοτε κυνικά, στις εσωτερικές μας εξελίξεις
και όχι το αντίστροφο. Με το σκεπτικό αυτό θεωρώ
ότι δεν έχει τόσο σημασία ο χρονισμός των δύο
εκλογών, όσο να διατηρήσει η πατρίδα μας μια ισχυ-

ρή και σταθερή κυβέρνηση, με χαρακτηριστικά που
θα της επιτρέψουν να συνεχίσει την πορεία εθνικής
ανάτασης και υπερηφάνειας.

Ποια είναι τα μεγάλα αβαντάζ αυτής της
κυβερνητικής θητείας πάνω στα οποία θα
στηριχτεί η ΝΔ για την προεκλογική της
στρατηγική;

Μεταξύ άλλων, θα έδινα προτεραιότητα στην οι-
κονομική ανάκαμψη, την κοινωνική συνοχή και τη
διεθνή παράσταση της χώρας. Στο πεδίο της οικο-
νομίας, η Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια βήματα
ενίσχυσης της θέσης της με δώδεκα αναβαθμίσεις
από διεθνείς οίκους, που μας φέρνουν ένα βήμα
πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
και της πλήρους κανονικότητας, με διπλασιασμό
των εξαγωγών, με προσέλκυση επενδυτικών κο-
λοσσών, με μεγάλη μείωση του λόγου του δημόσιου
χρέους έναντι του ΑΕΠ και με ρυθμό ανάπτυξης
υπερδιπλάσιο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Στο πεδίο της κοινωνίας, σημειώνω τη μεγάλη μεί-
ωση της ανεργίας κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, τη
μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών που
αναστήλωσαν τη μεσαία τάξη, τη σημαντική ενίσχυ-
ση σε προσωπικό και υποδομές στην Παιδεία και
στην Υγεία και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό
μας μείγμα, που διασφαλίζει βιώσιμη περιβαλλον-
τικά ανάπτυξη. Στο διεθνές πεδίο, πέρα από την ενί-
σχυση της εθνικής άμυνας, καταγράφουμε τις με-
γάλες στρατηγικές συνεργασίες με τη Γαλλία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες, τη συνεπή θέση μας στη συμ-
παγή συμμαχία του δυτικού κόσμου απέναντι στον
αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα, τη διεύρυν-
ση της κυριαρχίας μας με την επέκταση των χωρι-
κών μας υδάτων και τις μεγάλες ελληνικές πρωτο-
βουλίες που έγιναν δεκτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού
και τον Μηχανισμό Ενεργειακής Αποκατάστασης.
Μια Ελλάδα αξιόπιστη σε όλα τα επίπεδα.

Να περιμένουν οι πολίτες ένα δεύτερο
μεγάλο πακέτο στήριξης, καθώς βλέπουμε
ότι ο πληθωρισμός σε βασικές κατηγορίες
προϊόντων είναι ακόμη υψηλός;

Ο εισαγόμενος πληθωρισμός αποτελεί πράγ-

ματι μια σημαντική πληγή για την ελληνική οικο-

γένεια, έστω και αν βαίνει σταδιακά μειούμενος.

Η ακρίβεια χτυπάει κάθε ελληνικό νοικοκυριό και

είναι υποχρέωση της Πολιτείας να στέκεται δίπλα,

ιδιαίτερα, στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Όσο η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται παρα-

γωγικά, χωρίς επιπλέον φόρους και επιβαρύν-

σεις για τους πολίτες, και δημιουργείται νέος δη-

μοσιονομικός χώρος, είναι αυτονόητο ότι θα συ-

νεχιστεί η στοχευμένη ενίσχυση της κοινωνίας.

Βεβαίως, αυτό θα πρέπει να συντελείται με σύνε-

ση και όχι με όρους δημαγωγικής πλειοδοσίας,

που θα οδηγούσε τη χώρα σε επικίνδυνες ατρα-

πούς. Τα παραδείγματα χωρών που ήρθαν στα

πρόθυρα καταστροφής όταν επιχείρησαν μεγάλα

δημοσιονομικά ανοίγματα οφείλουν να μας κρα-

τούν σε εγρήγορση.

Την πορεία του Νίκου Ανδρουλάκη στο

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πώς την κρίνετε μέχρι

τώρα; Θα μπορούσε να επιτελέσει έναν

ρόλο κυβερνητικού συνεργάτη;

Δεν είναι η θέση μου, ούτε συνιστά επιλογή μου,

να αξιολογώ την πορεία του πολιτικού προσωπικού

στο εσωτερικό άλλων κομμάτων. Τελικός και αυ-

στηρός κριτής όλων θα είναι ο λαός στις επικείμενες

εθνικές εκλογές. Αν το εκλογικό σώμα μάς τάξει σε

θέση που θα οφείλουμε να αναζητήσουμε πολιτικές

συμμαχίες, θα το πράξουμε με αίσθημα εθνικής ευ-

θύνης και στη βάση προγραμματικών θέσεων και

συγκλίσεων. Είμαι πάντως πεπεισμένος ότι οι πολί-

τες θα εμπιστευτούν την παρούσα κυβερνητική

πλειοψηφία για να συνεχίσει το έργο το οποίο ξεκί-

νησε. Και αυτό γιατί οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι

παρά τις όποιες αστοχίες ή καθυστερήσεις υπήρ-

ξαν, έχουμε το πολιτικό σθένος και το συγκροτημέ-

νο πρόγραμμα να οδηγήσουμε την πατρίδα μας

ακόμη πιο μπροστά. Σε ένα διεθνές περιβάλλον γε-

μάτο από απρόσμενες προκλήσεις και ασύμμετρες

επιβουλές, η χώρα δεν αντέχει πειράματα αλλά

χρειάζεται σταθερότητα, συνέπεια και σύνεση. Μια

Ελλάδα αυτοδύναμη με το βλέμμα όχι μόνο στο σή-

μερα αλλά και στις επόμενες γενιές. Αυτή την Ελλά-

δα οραματιζόμαστε.

Θεωρείτε ότι έχετε κλείσει τον κύκλο σας

στην κυβέρνηση ή υπάρχει κάτι άλλο που θα

θέλατε; Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε

στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας;

Ποτέ δεν επεδίωξα να αναλάβω δημόσιες θέσεις

και αξιώματα. Αισθάνομαι ως βαθιά υποχρέωση να

υπηρετώ τη χώρα μου και θεωρώ εξαίρετη τιμή τη

θητεία μου στη Βουλή των Ελλήνων και στην ελλη-

νική κυβέρνηση. Προσπάθησα να σταθώ αντάξιος

της τιμής αυτής, υπηρετώντας με γνώμονα το συμ-

φέρον της πατρίδας μου και των Ελλήνων πολιτών.

Αυτή ήταν η μοναδική μου προδιάθεση τόσο ως πα-

νεπιστημιακού δασκάλου όσο και ως πολιτικού. Αυ-

τό θα συνεχίσω να πράττω από όποια θέση και αν

βρεθώ στο μέλλον. 
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Ε
κτός από το παζλ των ενδεχόμε-
νων συνεργασιών, όσο πλησιά-
ζουμε στο τελευταίο κατοστάρι
των εκλογών, ένα παλιό σενάριο

έχει αρχίσει να φουντώνει πάλι στα δημο-
σιογραφικά και στα πολιτικά γραφεία και
δεν είναι άλλο από το ενδεχόμενο μιας τρί-
της κάλπης, η οποία προφανέστατα θα δυ-
σκολέψει αρκετά και τα πολιτικά κόμματα
αλλά και τη χώρα συνολικά. 

Το σενάριο αυτό επανήλθε στη δημόσια
σφαίρα μετά από δηλώσεις του υπουργού
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνέν-
τευξή του στο Attica TV. «Κόμμα με το
οποίο μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση
είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε ο Άδωνις
Γεωργιάδης υπογραμμίζοντας ότι «αν το
ΠΑΣΟΚ δεν δεχθεί, τότε η χώρα θα πρέπει
να πάει σε τρίτες εκλογές», αφού νωρίτερα
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
είχε δηλώσει ότι οι πρώτες εκλογές είναι
εξουδετέρωση της «παγίδας» της απλής
αναλογικής. Ο «γαλάζιος» υπουργός ήταν
σαφής: «Δεν υπάρχει άλλο κόμμα (σ.σ.: εν-
νοεί το ΠΑΣΟΚ). Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ μπο-
ρούμε να κάνουμε συγκυβέρνηση, ούτε με
το ΚΚΕ μπορούμε να κάνουμε συγκυβέρ-
νηση, ούτε με το ΜέΡΑ25, ούτε με τον Βε-
λόπουλο. Άρα, το μόνο κόμμα στην περί-
πτωση των δεύτερων εκλογών, αν δεν
υπάρχει αυτοδυναμία, που θα μπορούσαμε
να κάνουμε συγκυβέρνηση είναι το ΠΑ-
ΣΟΚ. Απλά πράγματα, μην κοροϊδευόμαστε
μεταξύ μας τώρα, το ξέρετε και εσείς».

Ερωτηθείς τι θα γίνει αν το ΠΑΣΟΚ απαν-
τήσει αρνητικά, ο υπουργός απάντησε: «Αν
το ΠΑΣΟΚ λέει όχι, θα πάμε σε τρίτες εκλο-

γές. Τι θα κάνουμε; Θα κυβερνήσουμε χω-
ρίς πλειοψηφία;».

Ο γρίφος της ημερομηνίας
Την ίδια ώρα, πάντως, σε γρίφο για δυνα-

τούς λύτες εξελίσσεται το timing στο οποίο
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
θα επιλέξει να προκηρύξει τις εκλογές. Οι
πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου επι-
μένουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν υπάρχει
περίπτωση να συρθεί πίσω από τα… ψευ-
δοτελεσίγραφα που στέλνει ο κ. Αλέξης
Τσίπρας και θα ανακοινώσει τον χρόνο των
εκλογών όποτε ο ίδιος κρίνει σκόπιμο. Με-
τά τις αρχές Μαρτίου θα ανοίξει τα χαρτιά
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής των εκλογών και μέ-
χρι τότε η κυβέρνηση θα συνεχίσει το νο-
μοθετικό της έργο, όπως έγινε φανερό κα-
τά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πη-
γές, ο πρωθυπουργός κατά τη λήξη της συ-

νεδρίασης του υπουργικού απευθύνθηκε
στους υπουργούς και τους είπε: «Αυτό δεν
είναι το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο
που κάνουμε», προειδοποιώντας, εμμέ-
σως, ότι δεν πρέπει να κατεβάσουν τα μο-
λύβια το επόμενο χρονικό διάστημα, κα-
θώς δεν θα προχωρήσει στην προκήρυξη
των εκλογών. 

Με δεδομένο ότι το υπουργικό συμβού-
λιο συνεδριάζει μία φορά τον μήνα, το επό-
μενο αναμένεται τον Μάρτιο. Οι υπουργοί,
λοιπόν, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα
μέτρα ανακούφισης των πολιτών και αυτό
να γίνει χειροπιαστό και αντιληπτό από την
εκλογική δεξαμενή.

Υπουργικά συμβούλια
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το πιθα-

νότερο είναι να γίνουν δύο ακόμα υπουργι-
κά συμβούλια. Ένα στα τέλη Φεβρουαρίου
και άλλο ένα στις αρχές Μαρτίου, στο οποίο
θα επικυρωθεί και η αύξηση του κατώτα-
του μισθού που θα ισχύσει από την 1η

Απριλίου. Από εκεί και μετά όλα τα σενάρια
είναι ανοιχτά για την προκήρυξη των εκλο-
γών, καθώς αν ο κ. Μητσοτάκης έχει απο-
φασίσει να διεξαχθούν οι πρώτες πριν από
το Πάσχα, είτε στις 2 είτε στις 9 Απριλίου,
έχει περιθώριο να τις ανακοινώσει μέχρι
τις 12 Μαρτίου. 

Με βάση το Σύνταγμα πρέπει να διεξαχ-
θούν το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες,
με το μικρότερο χρονικό περιθώριο να πε-
ριορίζεται στις 21 μέρες. 

Συμπερασματικά ο χρόνος προκήρυξης
των εκλογών θα κινηθεί εντός της δεύτε-
ρης εβδομάδας του Μαρτίου. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα όσα διακι-
νούνται περί ανακοίνωσης των εκλογών σε
χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της τετραετίας
δεν έχουν καμία απολύτως βάση, αφού το
γράμμα του Συντάγματος είναι ξεκάθαρο
και πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα.
Για να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πρέ-
πει να επικαλεστεί σοβαρό εθνικό λόγο και
κάτι τέτοιο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Οπότε ο πρωθυπουργός είναι προσεκτικός
σε αυτά. Όταν πει εκλογές, αυτόματα κι-
νούνται οι συνταγματικές επιταγές και
προθεσμίες. 
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Δ
εν βλέπει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το
2019 να έχουν απομακρυνθεί παρά το αντι-
ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ο βουλευτής Θεσπρωτίας
Μάριος Κάτσης. Θεωρεί ότι «οι δημοσκοπή-

σεις είναι πυλώνας του μητσοτακικού καθεστώτος» και
πιστεύει πως «το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που γίνεται
προσπάθεια να θαφτεί, θα πείσει για την πολιτική αλλαγή
που έχει ανάγκη η χώρα». Επίσης, διευκρινίζει στην «Po-
litical» πως μια προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «θα κα-
ταργήσει άμεσα όλες τις καραμπινάτες αδικίες της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και θα πάρει άμεσα μέτρα ανα-
κούφισης της κοινωνίας από την ακρίβεια και την αι-
σχροκέρδεια».

Οι μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο φουλ. Αλέξης Τσίπρας

συνέντευξη στο Ζάππειο, ομιλία στο Περιστέρι, ακο-

λουθούν περιοδείες στην επαρχία. Κρίνετε πως μπο-

ρείτε να πείσετε τη δυσαρεστημένη από την πρώτη σας

κυβερνητική θητεία μεσαία τάξη και τους αναποφάσι-

στους και να έρθετε πρώτο κόμμα στις εκλογές;
Από το 1993 θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση μετα-

ξύ δύο κομμάτων και αρχηγών που έχουν κυβερνήσει. Τα
πεπραγμένα και το δείγμα γραφής είναι ξεκάθαρα στα
μάτια των πολιτών. Αυτήν τη στιγμή, που δεν έχουν προ-
κηρυχτεί εκλογές, είναι τοποθετημένοι μόνο οι παραδο-
σιακοί ψηφοφόροι των κομμάτων. Οι υπόλοιποι ως ανα-
ποφάσιστοι θα τοποθετηθούν στην προεκλογική περίοδο.

Δεν θεωρώ πως ένας πολίτης, δημοκράτης της μεσαί-
ας τάξης, που δεν ανήκει στο ανώτερο 10% που έχει λυμέ-
να τα οικονομικά του και δεν έχει ευνοηθεί με ρουσφέτι ή
απευθείας ανάθεση, θα έχει να περιμένει κάτι από την
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
που γίνεται προσπάθεια να θαφτεί, όταν φτάσει σε αυτό
το ακροατήριο είμαι βέβαιος ότι θα τον πείσει να γίνει μέ-
ρος της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. 

Υπάρχει η εντύπωση ότι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο Αλέξης Τσί-

πρας και μια μικρή ομάδα γύρω από τον αρχηγό. Τι θα

απαντούσατε; Μήπως πρέπει να βγείτε μπροστά με μια

συγκροτημένη ομάδα διακυβέρνησης;
Ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας ήδη μετά το συνέδριο που

μεγάλωσε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προχωρήσει σε γενναίες
τομές ανανέωσης. Ήδη από το Περιστέρι εξήγγειλε πως
θα στηριχθεί για να κυβερνήσει σε γυναίκες για ευαίσθη-
τα θέματα αλλά και σε νέους/ες που γνωρίζουν καλά το
αντικείμενό τους για να τραβήξουν κουπί στη διακυβέρ-
νηση. Έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως το εννοεί,
καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απ’ όταν
έγινε κόμμα εξουσίας, προσέφερε μια μεγάλη ένεση
ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού της χώρας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει μια πραγματικά δυναμική αντιπολί-

τευση με καταγγελίες σκανδάλων, ανάδειξη των προβλη-

μάτων σε Υγεία, Παιδεία, Δημόσια Διοίκηση. Παρ’ όλα αυ-

τά, διατηρείται μια σαφής διαφορά από τη ΝΔ. Τι φταίει;
Πολλά φταίνε. Αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λόγω των κοινωνι-

κών στρωμάτων στα οποία στηρίζεται πάντοτε υποεκ-
προσωπείται στις δημοσκοπήσεις ήδη από το 2012. Αφε-
τέρου έχουμε αναδείξει -και εγώ προσωπικά- με στοι-
χεία τη διαπλοκή της Μαξίμου ΑΕ με δημοσκοπικές εται-
ρείες όπως η Marc, η OpinionPoll και η Interview. Oι δη-
μοσκοπήσεις είναι πυλώνας του μητσοτακικού καθε-
στώτος ώστε να μπορεί να κρατά την εξουσία του και στη
χώρα και στο κόμμα του. Από την προσωπική μου συνα-
ναστροφή με κόσμο δεν βλέπω ψηφοφόρους μας του
2019, ενόσω το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ήταν στο ζενίθ, να
έχουν απομακρυνθεί, επομένως ξεκινάμε με βάση το
32% του 2019. Δεν προκύπτει από πουθενά στην κοινωνία
αλλά και στην κοινή λογική το δημοσκοπικό εύρημα ότι
όσο αποτυγχάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα το κό-
στος το εισπράττει η αντιπολίτευση. Παρ’ όλα αυτά, η ψα-
λίδα κλείνει ραγδαία όσο περνά ο χρόνος.

Ποιες προτεραιότητες θα έθετε μια προοδευτική κυ-

βέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις πρώτες 100

μέρες διακυβέρνησης;
Θα καταργήσουμε άμεσα όλες τις καραμπινάτες αδι-

κίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και θα πάρουμε άμεσα
μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας από την ακρίβεια και
την αισχροκέρδεια. Θα βάλουμε ένα τέρμα στην εργασια-
κή ζούγκλα του νόμου Χατζηδάκη, θα βάλουμε τέρμα στο
πτωχευτικό καθεστώς της λεηλασίας της πρώτης κατοι-
κίας, στην ασυλία των τραπεζικών στελεχών και τη φορο-
λογική ασυλία των καρτέλ ενέργειας και σουπερμάρκετ,
μειώνοντας και τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ όσο διαρκεί η κρί-
ση, και θα επαναφέρουμε την πρόσβαση στα πανεπιστή-
μια, στην οποία η κυρία Κεραμέως εισήγαγε ταξικούς
φραγμούς διακόπτοντας βίαια τον ιμάντα της κοινωνικής
ανέλιξης των αδυνάμων. 

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής: Πώς κρίνετε, τι θα

συμπληρώνατε ή τι περισσότερο θα κάνατε από τον νυν

υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρα-

κάκη;

Ο κ. Πιερρακάκης έχει αναγνωρίσει δημοσίως ότι συ-
νεχίζει το έργο του ΣΥΡΙΖΑ που θεμελίωσε την έννοια της
Ψηφιακής Πολιτικής στην Ελλάδα το 2016. Έχει να δείξει
έργο σε σχέση με την παταγώδη αποτυχία των συναδέλ-
φων του υπουργών σε όλους τους άλλους τομείς και
εμείς θα συνεχίσουμε ακόμη καλύτερα σε αυτήν τη βά-
ση, ωστόσο έχει βαριές ευθύνες για τις αρνητικές επι-
πτώσεις που έχει προκαλέσει σε μια σειρά πραγμάτων
που έχουμε ασκήσει κριτική:

Καταρχάς, θα εντάξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που η ΝΔ έχει
αποκλείσει με επιλογή της και στην Ψηφιακή Οικονομία.

Δεύτερον, θα δώσουμε βάση στην ολοκλήρωση των
μεγάλων έργων υποδομής, όπως τα δίκτυα οπτικών ινών
και τα οριζόντια έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα
που ο κ. Πιερρακάκης έχει καθυστερήσει γιατί αναλίσκε-
ται σε μικρά εργαλεία-πλατφόρμες που του προσφέρουν
επικοινωνιακό αφήγημα και μόνον. 

Τρίτον, θα δώσουμε βάση στις ψηφιακές δεξιότητες
για όλους.

Τέταρτον, θα αναδιοργανώσουμε τον ΕΚΟΜΕ που
εμείς ιδρύσαμε με πραγματικά κίνητρα προσέλκυσης
παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων που θα αυξήσουν
το ΑΕΠ. 

Πέμπτον, αλλά όχι έλασσον, θα σεβαστούμε το ευρω-
παϊκό κράτος δικαίου, την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά
δεδομένα των πολιτών ώστε να σταματήσει το χυδαίο
monetize στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση.Μ
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Ξεκινάμε με βάση
το 32% του 2019»

«Ξεκινάμε με βάση
το 32% του 2019»



Τ
ην ώρα που το πολιτικό κλίμα μυ-
ρίζει μπαρούτι, στο ΠΑΣΟΚ επι-
χειρούν να αποστασιοποιηθούν
από το κάδρο της σκληρής αντι-

παράθεσης και της τοξικότητας. Με το
βλέμμα στραμμένο στους δυσαρεστημέ-
νους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στους
κεντρώους που συνεχίζουν να αμφιταλαν-
τεύονται, επιδιώκουν να προβάλουν ένα
θεσμικό προφίλ ενός κόμματος που προ-
σεγγίζει με υπευθυνότητα τις ανάγκες της
χώρας και την καθημερινότητα των πολι-
τών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα
σηκώνουν το γάντι όταν προκαλούνται.

Ενδεικτικές της στάσης τους είναι οι
χθεσινές συνδυασμένες τοποθετήσεις δύο
προβεβλημένων στελεχών του Κινήματος,
του γραμματέα της ΚΕ αλλά και του αντι-
προέδρου της Βουλής Οδυσσέα Κωνσταν-
τινόπουλου. Με αφορμή το περιστατικό με
τον Γ. Βαρεμένο και την Α. Καραμανλή, ο κ.
Κωνσταντινόπουλος υποστήριξε ότι «λέμε
πολύ καιρό για την τοξικότητα του πολιτι-
κού κλίματος στην οποία μας οδηγούν Νέα
Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αν συνεχίσουν τα
δύο κόμματα έτσι, θα γίνουν και χειρότερα.
Είναι πλήρως καταδικαστέα η συμπεριφο-
ρά του κ. Βαρεμένου και νομίζω ότι το κα-

τάλαβε και ο ίδιος. Η Αριστερά θα πρέπει
να είναι και πράξεις, όχι μόνο λόγια. Πρέ-
πει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτοκριτική για τις
ακρότητες που έφερε στην πολιτική σκηνή
το διάστημα από το 2010 και μετά, όπως και
η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει αυτο-
κριτική για τον τρόπο που μπορεί να έχει
φερθεί. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συμπεριφερθεί
ποτέ έτσι. Οι μόνοι που δεν έχουμε τέτοιες
συμπεριφορές είμαστε εμείς. Σας καλούμε
σε έναν δημόσιο διάλογο με θέσεις και επι-
χειρήματα». 

Η αντιναζιστική τροπολογία
Ένα άλλο πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ από

την πρώτη στιγμή επέδειξε πολιτικά ανα-
κλαστικά ήταν το θέμα της τροπολογίας για
τον αποκλεισμό των ναζί από τη Βουλή.
«Εμείς είμαστε θετικοί στην τροπολογία
εφόσον αντιμετωπιστεί το ζήτημα της
πραγματικής ηγεσίας και κριθεί ως συν-
ταγματικά ορθή. Θυμίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ
ήμασταν αυτοί που είπαμε πρώτοι ότι η
Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνω-
ση», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Την ίδια
στιγμή όμως ο μεγάλος πονοκέφαλος για
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι το ζήτημα των

μετεκλογικών συνεργασιών και η στρατη-
γική διαχείρισης της τρίτης διερευνητικής
εντολής. Για να μπορέσει ο Νίκος Ανδρου-
λάκης να είναι ένας δυνατός συνομιλητής
με τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, θα
πρέπει όταν ανοίξει η κάλπη το βράδυ της
πρώτης Κυριακής το εκλογικό του ποσοστό
να είναι διψήφιο και τουλάχιστον από 12%
και πάνω. Για αυτό άλλωστε ζητά επίμονα
από το κομματικό του ακροατήριο ισχυρή
εντολή. Ευρισκόμενοι δε ανάμεσα σε πολι-
τικές συμπληγάδες, βρίσκουν διέξοδο δια-
τηρώντας υψηλούς αντιπολιτευτικούς τό-
νους με τον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας και του γεγο-
νότος ότι αντλούν ψήφους από την ίδια δε-
ξαμενή. 

«Επιθέσεις αγάπης»
Το γεγονός αυτό βέβαια δεν περνάει

απαρατήρητο από τη ΝΔ, που παρά την πο-
ρεία για αυτοδυναμία, επιδιώκει κατά δια-
στήματα να ανοίγει παράθυρα για το ενδε-
χόμενο συνεργασίας. Χαρακτηριστική ήταν
η τοποθέτηση του υπουργού Ανάπτυξης.
Αφού χαρακτήρισε το εκλογικό σύστημα
της απλής αναλογικής «φρικώδες», ο
Άδωνις Γεωργιάδης έριξε γέφυρες προς το

ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση. «Η απλή ανα-
λογική είναι φρικώδες εκλογικό σύστημα.
Η απλή αναλογική είναι καταστροφικό
εκλογικό σύστημα. Αν δεν μπορούσαμε να
την εξουδετερώσουμε, θα οδηγούσε τη
χώρα σε πολυετή ακυβερνησία και τερά-
στια οικονομική κρίση. Αν δεν είχαμε αυ-
τήν τη δύναμη, θα μπλέκαμε βαθιά», είπε ο
κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Attica TV, για
να προσθέσει με νόημα ότι «το μόνο κόμμα
με το οποίο μπορούμε να κάνουμε κυβέρ-
νηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ πει
“όχι”, θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Θα κυ-
βερνήσουμε χωρίς πλειοψηφία;».

Ωστόσο, έμπειρα στελέχη, σχολιάζοντας
τις «κατά τόπους επιθέσεις αγάπης» από το
«γαλάζιο» στρατόπεδο, εκτιμούσαν ότι
πρόκειται για ένα πολιτικό παιχνίδι ώστε να
δημιουργηθεί η εντύπωση στο εκλογικό
σώμα αφενός ότι η ΝΔ θα είναι το πρώτο
κόμμα, αφετέρου ότι το ΠΑΣΟΚ τα έχει
βρει με κάποιον τρόπο με τη ΝΔ. Και στις
δύο υποθέσεις, όπως λένε, η σκοπιμότητα
είναι να κοπούν ψήφοι από το ΠΑΣΟΚ, κα-
θώς θεωρούν ότι ο κυρίαρχος στόχος του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η αυτοδυναμία
και τίποτα λιγότερο. 
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«Αναχώματα» στην εκλογική
λεηλασία στήνει το ΠΑΣΟΚ 

Με το βλέμμα 
στους δυσαρεστημένους 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ 
και στους αμφιταλαντευόμενους κεντρώους 



Ο
Θανάσης Κατερινόπουλος,
υποψήφιος βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον Δυτικό Το-
μέα της Β’ Αθηνών, ταξίαρ-

χος ε.α. της ΕΛΑΣ, ετοιμάζεται αυτήν τη
φορά να δώσει μια διαφορετική μάχη
στην αρένα της πολιτικής. Απαντώντας
στο τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να πά-
ρει αυτή την απόφαση, δεν μασάει τα λό-
για του. Κάτοικος και ο ίδιος της Δυτικής
Αθήνας, λέει στην «Political»: «Εμείς οι
κάτοικοι “πέρα από το ποτάμι” αντιμετω-
πίζουμε προβλήματα και μάλιστα σοβα-
ρά, που δεν έχουν άλλες περιοχές της
Αττικής… Τα γνωρίζω, τα ζω και πιστεύω
ότι μπορώ να προσφέρω στο κοινό κα-
λό». Σχολιάζοντας την τοξικότητα της
πολιτικής ατμόσφαιρας και τον ρόλο που
έχει παίξει η υπόθεση των υποκλοπών,
υποστηρίζει ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλ-
λεύονται την υπόθεση προκειμένου να
αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη
και εκτιμά ότι οι ενέργειες του Νίκου Αν-
δρουλάκη ήταν άμεσες χωρίς επικοινω-
νιακές κορόνες και τακτικισμούς.

Η υπόθεση των υποκλοπών θα είναι,
όπως φαίνεται, ένα από τα θέματα που θα
«δηλητηριάζουν» την προεκλογική πε-
ρίοδο. Τι έχει συμβεί κατά τη γνώμη σας;

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ, χρησιμοποι-
ώντας το θέμα των υποκλοπών, επιχει-
ρούν να αποπροσανατολίσουν τον ελληνι-
κό λαό για να μην ασχολείται με τα σοβαρά
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Της φτώ-
χειας, της ανασφάλειας, της παρακμής,
της διαφθοράς και του ρουσφετιού. Οι
υποκλοπές βεβαίως είναι μείζον θέμα
Δημοκρατίας και από την έλλειψη Δημο-
κρατίας πηγάζουν σχεδόν όλα τα άλλα.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ κράτησε αποστάσεις
στην πρόσφατη σκληρή αντιπαράθεση
στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι το κου-
βάρι άρχισε να ξετυλίγεται μετά την
καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής έπραξε αυτό που επιτάσσουν το
Σύνταγμα και ο νόμος. Κατήγγειλε και

με στοιχεία την παρακολούθησή του
στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στα
θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ως πρόεδρος αλλά και ως
ευρωβουλευτής αμέσως και χωρίς επι-
κοινωνιακές κορόνες και τακτικισμούς.

Θεωρείτε ότι το πολιτικό αφήγημα του ΠΑ-
ΣΟΚ είναι ευδιάκριτο ή χρειάζεται βελτιώ-
σεις όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες;

Η στάση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή ήταν σο-
βαρή και όχι λαϊκίστικη και μην ξεχνάμε
ότι, όπως προανέφερα, ο πρόεδρος Νί-

κος Ανδρουλάκης έφερε το θέμα στη
δημοσιότητα πρώτος. Τώρα αν στην πο-
ρεία προέκυψαν και άλλες παρακολου-
θήσεις, ακόμη και μελών της κυβέρνη-
σης, δεν δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ να καπη-
λεύεται κάτι που πρώτο το ΠΑΣΟΚ κα-
τήγγειλε. Σημασία έχει ότι στην υπόθεση
των παρακολουθήσεων πρέπει να δο-
θούν σαφείς απαντήσεις και να χυθεί
άπλετο φως, κάτι που δεν έγινε στη συ-
ζήτηση στη Βουλή, αφού ακόμη και πα-
ρακολουθούμενα μέλη της κυβέρνησης
μάσησαν τα λόγια τους.

Ποια είναι τα στοιχεία που θα κρί-
νουν το «πολιτικό παιχνίδι» και πώς
θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να διεκδι-
κήσει με αξιώσεις το ισχυρό ποσο-
στό που ζητάει;

Η βάση του πολιτικού αφηγήματος του
ΠΑΣΟΚ είναι οι αρχές της 3ης Σεπτέμβρη,
που είναι διαχρονικές και πάντα επίκαι-
ρες. Με σύνθημά μας η «Κοινωνία στο
προσκήνιο», όσο πλησιάζουμε στις εκλο-
γές θα ξεδιπλωθεί και το πρόγραμμά μας,
όπως προανέφερα, βασισμένο στη διακή-
ρυξή μας. Το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του, οι
υποψήφιοι βουλευτές και τα μέλη μας, με
βάση την αλήθεια και το πρόγραμμά μας,
θα διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων
πολιτών μακριά από επικοινωνιακές ψη-
φοθηρικού τύπου τακτικές και αντιπαρα-
θέσεις. Ας αντιπαρατεθούν η ΝΔ και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πλειοδοτώντας σε υποσχέσεις, άλ-
λωστε δεν διαφέρουν και πολύ. Μην ξε-
χνάμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται
ως αριστερό κόμμα, συγκυβέρνησε με ένα
δεξιότερο, τους ΑΝΕΛ.

Κατεβαίνετε υποψήφιος βουλευτής
στη Δυτική Αθήνα, σε μια ομολογουμέ-
νως δύσκολη περιφέρεια. Ποια είναι η
δέσμευσή σας απέναντι σε αυτούς
τους πολίτες που δεν έχουν σταματή-
σει να δοκιμάζουν τις αντοχές τους;

Εδώ και σαράντα χρόνια διαμένω στη
Δυτική Αθήνα. Εδώ γεννήθηκαν και με-
γάλωσαν τα παιδιά μου, εδώ πήγαν σχο-
λείο και σε αυτές τις γειτονιές ζω. Εμείς
λοιπόν οι κάτοικοι «πέρα από το ποτάμι»
αντιμετωπίζουμε προβλήματα και μάλι-
στα σοβαρά, που δεν έχουν άλλες περιο-
χές της Αττικής. Δεν σας κρύβω ότι κά-
ποιοι μας αποκαλούν «Βαλκάνια» και
αυτό και με ενοχλεί και με προσβάλλει. 
Μας θυμούνται όμως στις εκλογές για
την ψήφο μας. Θα ζητήσω την ψήφο των
συμπολιτών μου με μόνο γνώμονα την
προσπάθεια για την επίλυση των προ-
βλημάτων μας, που και εγώ με την οικο-
γένεια μου ζούμε.  Τα γνωρίζω, τα ζω και
πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στο
κοινό καλό.
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«Αποπροσανατολίζουν
τον λαό ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ» 
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Στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος

Το βαθύτατο αποτύπωμα 
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ
στην εθνική άμυνα

Ε ίναι ίσως η πρώτη φορά στα χρόνια της Μεταπολίτευσης
που ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
της χώρας είναι τόσο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στους

κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, ως μια φυσιογνωμία που
αποπνέει σιγουριά, ασφάλεια, αποφασιστικότητα, εθνική αξιο-
πρέπεια και εθνική υπερηφάνεια. 

Όταν οι Έλληνες πολίτες είδαν τον Ιανουάριο του 2020 στις ει-
δήσεις τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο να αναλαμβάνει τα
καθήκοντά του, η μορφή του ίσως να μην τους φάνηκε και πολύ
γνώριμη. Στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ», όμως, σε
όσους δηλαδή γνωρίζουν καλά
τον χώρο των Ενόπλων Δυνά-
μεων, ο στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος ήταν αυτό που
έδειχνε από νεαρός ανθυπολο-
χαγός: ένας χαρισματικός
αξιωματικός με ανεξάντλητη
σωματική και ψυχική αντοχή,
υψηλά ιδανικά και ένα ακονι-
σμένο μυαλό που δεν σταματά
να σκέφτεται. 

Την καριέρα του την έχτισε
λιώνοντας τη στολή ασκήσεων
σε στίβους μάχης και πεδία βο-
λής, βαδίζοντας σε ατελείωτες
πορείες, κάνοντας αμέτρητα
άλματα με αλεξίπτωτο και κα-
ταδυόμενος στον βυθό με φόρ-
το μάχης, μαθαίνοντας τεχνικές
δολιοφθοράς και μεθόδους
επιβίωσης, εκπαιδευόμενος σε όλα τα είδη ανορθόδοξου πολέ-
μου ως αυθεντικός ΟΥΚάς. Μια αδιάκοπη σωματική, πνευματική
και ψυχολογική καταπόνηση που δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπι-
νης αντοχής, με υπόβαθρο όμως μια βαθιά πνευματική καλλιέρ-
γεια. Εκεί, στις ελληνικές βραχονησίδες που ανέβαινε ως κατα-
δρομέας, εκεί που οι άλλοι δεν έβλεπαν παρά πέτρες και χώμα,
εκείνος έβλεπε αυτό που έγραψε ο Ελύτης, «φοβερά των βρά-
χων τα αγάλματα», που έπρεπε πάση θυσία να μείνουν ανέγγιχτα
από εχθρικό πόδι ή χέρι. 

Την καριέρα του 
την έχτισε λιώνοντας 
τη στολή ασκήσεων 

σε στίβους μάχης και πεδία
βολής, κάνοντας αμέτρητα

άλματα με αλεξίπτωτο 
και καταδυόμενος 

στον βυθό με φόρτο
μάχης, εκπαιδευόμενος 

σε όλα τα είδη 
ανορθόδοξου πολέμου

ως αυθεντικός 
ΟΥΚάς

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Ε
κεί, πάνω στις βραχονησίδες του Αιγαίου,
αποκρυστάλλωσε την κοσμοθεωρία του. Μια
κοσμοθεωρία προσήλωσης και αγάπης προς
την πατρίδα και άοκνης προσπάθειας για την

εκτέλεση της αποστολής, μια κοσμοθεωρία υπαγορευ-
μένη από αρχαίες επιταγές, πατρικά προστάγματα και
εθνικά χρέη που δεν σε αφήνουν να κάνεις βήμα πίσω.

Τα πρότυπά του, αντισυμβατικά, ανορθόδοξα. Στο
γραφείο του, αντί κάποιον ζωγραφικό πίνακα, έχει κρε-
μασμένη την ιστορική φωτογραφία των Ιερολοχιτών της
Μέσης Ανατολής, όταν πολεμούσαν τους ναζί στην έρη-
μο της Βορείου Αφρικής, έχοντας ως διοικητή τους τον
θρυλικό συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε. Εκεί-
νον για τον οποίο ο αείμνηστος αντιναύαρχος και πρώην
πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννης Τούμπας εί-
χε πει ότι «ήτο πράγματι ο κατάλληλος άνθρωπος διά
τας στιγμάς εκείνας». 

Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τον στρατηγό Κωνσταν-
τίνο Φλώρο. Υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο κατάλλη-
λος άνθρωπος για να διαχειριστεί τα όσα συνέβησαν και
εξακολουθούν να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον
τομέα της εθνικής άμυνας. 

Σε όλες τις προκλήσεις που ανέκυψαν επί των ημε-
ρών του, οι Ένοπλες Δυνάμεις στάθηκαν στο ύψος των
περιστάσεων επιτελώντας το χρέος τους στο ακέραιο.
Τον Φεβρουάριο του 2020 απέκρουσαν με επιτυχία, σε
συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας, την άνευ προ-
ηγουμένου υβριδική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Τούρ-
κοι εναντίον μας στα σύνορα του Έβρου, εξωθώντας
δεκάδες χιλιάδες μετανάστες να περάσουν βίαια στην
ελληνική επικράτεια. Το καλοκαίρι του 2020 η κινητο-
ποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση
της τουρκικής πρόκλησης του «Ορούτς Ρέις» έγινε μέ-

σα σε πρωτοφανείς χρόνους, ενώ και οι τρεις κλάδοι
παρέμειναν σε πλήρη ετοιμότητα επιχειρήσεων για
χρονικό διάστημα που ξεπέρασε τους τρεις μήνες. Και
στην κρίση της πανδημίας της Covid-19 όμως, οι Ένο-
πλες Δυνάμεις ανέλαβαν καθοριστικό ρόλο στην εθνική
επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», με τη διαχείριση και μετα-
φορά των εμβολίων, τη διανομή και διενέργεια των self
tests καθώς και τη μαζική συμμετοχή υγειονομικού και
διοικητικού στρατιωτικού προσωπικού στα μεγάλα εμ-
βολιαστικά κέντρα ανά την επικράτεια. 

Διαχείριση κρίσεων
Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έχει δείξει ότι

έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις κρίσεις, έχει
αποδείξει ότι ξέρει πώς πρέπει να χειριστεί καταστά-
σεις όταν κυριαρχούν τα στοιχεία της έντονης αβεβαι-

ότητας, της αυξημένης επικινδυνότητας και του περιο-
ρισμένου χρόνου για αντίδραση, αφού ό,τι κλήθηκε να
αναλάβει, το αντιμετώπισε με παροιμιώδη επιτυχία.
Αυτή η ικανότητά του ως προς τη διαχείριση κρίσεων
προϋπήρχε πάντα. Αρκεί να θυμίσουμε εδώ ότι, παράλ-
ληλα με τα καθήκοντα του διευθυντή του Κλάδου Επι-
χειρήσεων του ΓΕΕΘΑ που ασκούσε το 2016, του ανατέ-
θηκε επιπλέον ο γενικός συντονισμός του μεταναστευ-
τικού και προσφυγικού ζητήματος από πλευράς ΓΕΕΘΑ
και υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Εκτός όμως από άριστος στη διαχείριση κρίσεων, ο
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είναι και ένας άρι-
στος «αρχιτέκτονας». Και λέμε «αρχιτέκτονας», γιατί
έχει μεταβάλει προς το αποτελεσματικότερο και απο-
τρεπτικότερο ολόκληρη την αρχιτεκτονική άμυνας της
χώρας. Έχοντας συσσωρεύσει πείρα σαράντα και πλέ-
ον χρόνων στα πιο κρίσιμα και μάχιμα πόστα πριν ανα-
λάβει την αρχηγία του ΓΕΕΘΑ, ο στρατηγός ήρθε με
αποφασιστικότητα να διορθώσει κακές πρακτικές, να
επικαιροποιήσει επιχειρησιακά σχέδια, να εντατικο-
ποιήσει την εκπαίδευση με βάση τα σύγχρονα πρότυπα,
να αναβαθμίσει τον αμυντικό εξοπλισμό, να αναδιοργα-
νώσει δομές και υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων, να
οικοδομήσει δεσμούς αμυντικής συνεργασίας με περι-
φερειακούς δρώντες, μεγάλες δυνάμεις και σύμμαχες
χώρες, αλλά και να εκσυγχρονίσει έναν τρόπο σκέψης
και δράσης που είχε μείνει προσκολλημένος σε στερε-
ότυπα του παρελθόντος.

Η κοσμοθεωρία του αρχηγού
Εκτός από άριστος 

στη διαχείριση κρίσεων, 
είναι και ένας άριστος «αρχιτέκτονας».

Και λέμε «αρχιτέκτονας», 
γιατί έχει μεταβάλει προς
το αποτελεσματικότερο 

και αποτρεπτικότερο ολόκληρη 
την αρχιτεκτονική 
άμυνας της χώρας

Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
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Ακονίζοντας 
την αιχμή του δόρατος

Ε
να από τα πρώτα μελήματα του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώ-
ρου, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ήταν να
ακονίσει την αιχμή του ελληνικού δόρατος ώστε να είναι όσο το

δυνατόν πιο αιχμηρή για τον οποιονδήποτε επίβουλο επιλέξει «να έρθει»
πρωί, μεσημέρι, απόγευμα ή βράδυ. Για αυτό και συγκρότησε τη Διοίκη-
ση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, συγκεντρώνοντας τις επίλεκτες μονά-
δες των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Δυνάμεων σε
ένα πανίσχυρο, ενιαίο και αυτοδύναμο διακλαδικό σχήμα κοινής επιχει-
ρησιακής αντίληψης και δράσης, ικανό να επιφέρει στρατηγικά πλήγματα
στον αντίπαλο και να διαμορφώσει επιζητούμενα πολιτικά, διπλωματικά
και στρατιωτικά αποτελέσματα σε περιόδους ειρήνης, εντάσεων, κρίσε-
ων ή και γενικευμένου πολέμου. Και είναι πραγματικότητα ότι η νέα Διοί-
κηση Ειδικού Πολέμου προχώρησε με γοργά βήματα σε αυτό που έχει
οραματιστεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αφού ήδη απέκτησε οργανωτική δομή
Μείζονος Διοίκησης με δικό της Κόμβο Πληροφοριών (Intelligence Fu-
sion Cell), ενώ το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών ως οργανικό της τμήμα
αξιολογήθηκε από το NATO Special Operations HQ με την υψηλότερη
δυνατή βαθμολογία (Exceptional) και τον χαρακτηρισμό του «ετοιμοπό-
λεμου» (Combat Ready), γεγονός που το τοποθετεί πολύ ψηλά σε μια διε-
θνή λίστα επίλεκτων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, δίπλα στην Delta
Force και τους SEAL των ΗΠΑ. Ως επιβεβαίωση αυτής της υπεροχής, ήρ-
θε και η είδηση της πρωτιάς των ελεύθερων σκοπευτών της Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου στον διεθνή στρατιωτικό διαγωνισμό ελεύθερων σκο-
πευτών «European Best Sniper Team Competition 2022» το περασμένο
καλοκαίρι. Και η αιχμή του δόρατος συνεχίζει να ακονίζεται.

Οι ελληνικές ασκήσεις, πόλος έλξης σε διεθνές επίπεδο
Ζητούμενο για τον στρατηγό Φλώρο ήταν να συνδυάσει την ελληνική

«προς πόλεμον προπαρασκευή» σε ξηρά, θάλασσα και αέρα με τη συνεκ-
παίδευση με συμμάχους, φίλους και εταίρους. Και το πέτυχε, αφού τα τρία
τελευταία χρόνια οι διμερείς και πολυμερείς συνεκπαιδεύσεις και ασκή-
σεις που πραγματοποίησαν υπό τον συντονισμό και τις κατευθύνσεις του
ΓΕΕΘΑ οι Ένοπλες Δυνάμεις αυξήθηκαν κατακόρυφα τόσο σε ποιοτικό

όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Τέτοιου επιπέδου ασκήσεις και συνεκπαι-
δεύσεις είναι οι «Falcon Eye», «Μέδουσα», «Ηνίοχος», «Orion», «Hercu-
les», «Alexander the Great», «Σκύρος» και άλλες. Το πιο σημαντικό, όμως,
ήταν ότι χάρη στις προσωπικές ενέργειες του στρατηγού Φλώρου οι σύμ-
μαχοι, οι φίλοι και οι εταίροι μας, σε μια πρωτοφανή ένδειξη υποστήριξης,
έσπευσαν να έρθουν να συνεκπαιδευτούν με τις Ένοπλες Δυνάμεις στον
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου κατά την επίμαχη περίοδο της ελληνο-
τουρκικής κρίσης του «Ορούτς Ρέις», στέλνοντας σαφέστατο μήνυμα συμ-
παράστασης υπέρ της Ελλάδας. 

Το φρούριο «Κρήτη»
Ο στρατηγός Φλώρος ήταν εκείνος που «είδε» και έδωσε για πρώτη φο-

ρά σημασία σε κάτι που δεν είχε γίνει αντιληπτό μέχρι τώρα και όσο θα
έπρεπε από την ελληνική στρατηγική σκέψη. «Είδε» την τεράστια, αλλά
ατυχώς μη αξιοποιηθείσα στον βαθμό που θα έπρεπε μέχρι σήμερα, γεω-
στρατηγική σημασία της Κρήτης, η οποία συνιστά τον τεράστιο ελληνικό
νησιωτικό όγκο πάνω στον οποίο σκοντάφτει ο αναθεωρητικός τουρκικός
σχεδιασμός. Για αυτό, από τους πρώτους μήνες της θητείας του, το 2020,
έθεσε την Κρήτη στο κέντρο του ελληνικού Δόγματος Άμυνας και Αποτρο-
πής, μετατρέποντάς τη σε μια βασικότατη αμυντική τοποθεσία και περιοχή
συγκέντρωσης δυνάμεων, με κομβικό ρόλο για την Κεντρική και Ανατολική
Μεσόγειο. Έτσι, από τον Μάρτιο του 2020 συγκέντρωσε δυνάμεις και των
τριών Κλάδων στην Κρήτη και ταυτόχρονα έδωσε εντολή στα Γενικά Επιτε-
λεία να προχωρήσουν ταχύτατα στην κατασκευή ενός πλήρως λειτουργι-
κού Ναυστάθμου στη Σούδα με νέες προβλήτες και εγκαταστάσεις, στις
οποίες θα μπορεί να ναυλοχεί ο μισός Ελληνικός Στόλος, και ταυτόχρονα
να βελτιώσουν και να επαυξήσουν τις δυνατότητες της ναυτικής βάσης του
Κυριαμαδίου, να κατασκευάσουν υποδομές για τη φιλοξενία μεταφορικών
και επιθετικών ελικοπτέρων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και να εκκινή-
σουν τις διαδικασίες για την κατασκευή δεύτερου πολεμικού αεροδρομίου
στο Καστέλι, ώστε η Κρήτη να αναδειχθεί πραγματικά σε αυτό που ήταν
πρακτικά πάντα. Σε περιοχή από όπου εύκολα και αβίαστα μπορούν να
προβληθούν η σημαία και η ισχύς της πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αμυντική 
διπλωματία 
στο απόγειό της

Επί των ημερών της αρχηγίας του
στρατηγού Φλώρου, η αμυντική διπλω-
ματία ανέβασε χίλιες στροφές, με αποτέ-
λεσμα οι αμυντικοί δεσμοί με χώρες που
σέβονται το διεθνές δίκαιο και τις σχέ-
σεις καλής γειτονίας να αναβαθμίζονται
συνεχώς. Χάρη και στις άριστες σχέσεις
που διατηρεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ με τους
ομολόγους του, άριστες είναι και οι στρα-
τιωτικές σχέσεις με όλες τις βαλκανικές
χώρες, καθώς επίσης με το Ισραήλ, την
Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία,
στην οποία έχουμε αναπτύξει μια Πυρο-
βολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων
Patriot για την ενίσχυση της αεράμυνάς
της στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβου-
λίας «Integrated Air and Missile Defence
Concept». 

Άριστες είναι ως γνωστόν και οι σχέ-
σεις με τη Γαλλία, ενώ στο πλαίσιο της
εξειδίκευσης της συμφωνίας των δύο
χωρών για την εγκαθίδρυση στρατηγικής
εταιρικής σχέσης στους τομείς της άμυ-
νας και της ασφάλειας, ήδη από τις 21 Ια-
νουαρίου 2022 υπογράφηκαν από τον
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον
Γάλλο ομόλογό του στρατηγό Thierry
Burkhard οι κατευθυντήριες οδηγίες για
την αναβάθμιση της Ελληνογαλλικής
Στρατιωτικής Συνεργασίας με πάνω από
200 δράσεις. Προφανώς η τιμητική απο-
νομή στον Έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ του Μεταλ-
λίου της Λεγεώνας της Τιμής Γ’ Τάξεως
μόνο τυχαία δεν ήταν, ως προς τον ρόλο
του και τη συμμετοχή του σε όλο το παρα-
πάνω εγχείρημα. 

Σε υψηλότατο επίπεδο βρίσκεται και η
στρατιωτική συνεργασία με την απέναντι
πλευρά του Ατλαντικού μετά και την υπο-
γραφή της ανανεωμένης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις
ΗΠΑ, με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
της «Σούδας του Βορρά» όπως την απο-
καλεί ο στρατηγός Φλώρος, να λειτουργεί
ως πύλη εισόδου των στρατευμάτων τους
στην Ευρώπη, καθιστώντας εφικτή την
ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας του
ΝΑΤΟ παρά το κλείσιμο των Στενών από
την Τουρκία, με κερδισμένη τελικά τη
χώρα μας.

Χάρη σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες,
και κυρίως χάρη στις ικανότητες, την
αξιοπιστία και το αμυντικό αποτύπωμα
των Ενόπλων μας Δυνάμεων, η Ελλάδα
έχει καταστεί πυλώνας ασφάλειας και
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογεί-
ου και της Μέσης Ανατολής.

Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
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Γ
νωστή και αποδεδειγμένη είναι επίσης η ευαι-
σθησία που δείχνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις για
τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, όταν οι

πολίτες πλήττονται από θεομηνίες ή υγειονομικές κρί-
σεις. Ήδη έγινε αναφορά στην τεράστια συνδρομή τους
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια προσφορά που συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα, όπως συνεχίζεται και το τερά-
στιο κοινωνικό έργο που προσφέρουν με αεροδιακομι-
δές ασθενών, αεροπυροσβέσεις, περιπολίες σε δασι-
κές περιοχές, διάνοιξη δρομολογίων για πρόσβαση πυ-
ροσβεστικών δυνάμεων, δημιουργία ζωνών δασοπυ-
ρόσβεσης, έργα υποδομής ζωτικής σημασίας όπως οι
τοποθετήσεις μεταλλικών γεφυρών, καθώς και η παρο-
χή συνδρομής σε περιοχές πληγείσες από ακραία και-
ρικά και φυσικά φαινόμενα. Και είναι γνωστό σε πολ-
λούς ότι, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, το τηλέφωνο
του στρατηγού Φλώρου είναι το πρώτο που θα χτυπήσει
για να αναλάβει ενέργειες και να δώσει λύση. Η οποία
είναι πάντα διαθέσιμη, αποτελεσματική και άμεση.

Έπειτα από όλα αυτά, εύλογα διερωτάται κάποιος
πώς ήταν δυνατόν να μην ανανεωθεί η θητεία του για
έναν ακόμη χρόνο. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν
πολλοί, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με τους προ-
ηγούμενους, ενώ την ίδια στιγμή έχει ανεβάσει πάρα
πολύ ψηλά τον πήχη και για τους επόμενους. Και πιθα-
νόν αυτό να εξηγεί και τα βέλη που εκτοξεύονται εναν-

τίον του τον τελευταίο χρόνο από συγκεκριμένη ομά-
δα εξωτερικών και εσωτερικών «δρώντων»…

Καθώς εισερχόμαστε στην πλέον αστα-
θή και αβέβαιη περίοδο για τα Ελληνο-
τουρκικά, λόγω και των επερχόμε-
νων εκλογών στη γείτονα, με τους
απέναντι να τρίζουν τα δόντια
τους και να δηλώνουν έτοιμοι
να αμφισβητήσουν την ίδια
μας την ύπαρξη, η κυβέρ-
νηση έκανε το αυτονόητο.
Έδωσε ψήφο εμπιστο-
σύνης στον άνθρωπο
που προσωποποιεί την
ελληνική αποφασιστι-
κότητα και την ελληνική
αποτροπή, αφήνοντας στα σίγουρα χέρια του την αρ-
χηγία των Ελληνικών Όπλων. Όπλα που, αναλόγως
των προθέσεων του καθενός, μπορεί να είναι είτε δί-
αυλοι συνεργασίας, σταθερότητας και ασφάλειας για
την περιοχή, είτε η τιμωρητική δαμόκλειος σπάθη για
τους επίβουλους και ταραξίες. Αυτό που είναι σίγουρα
για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, είναι Όπλα ΕΓ-
ΓΥΗΤΕΣ της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της εδα-
φικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας της Ελλά-
δας. Τελεία και παύλα.

Τα αρματαγωγά πιο κοντά 
στους πεζοναύτες

Έχοντας υπηρετήσει στο 505 Τάγμα Πεζοναυτών και
μάλιστα την περίοδο της κρίσης των Ιμίων, ο στρα-
τηγός Φλώρος ξέρει από πρώτο χέρι γιατί τα αρ-
ματαγωγά του Πολεμικού μας Ναυτικού πρέπει

να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πε-
ζοναύτες μας. Αρματαγωγά και πεζοναύτες είναι
επιχειρησιακά αλληλένδετα, το ένα είναι η φυσική
συνέχεια του άλλου, για αυτό και ο αρχηγός ΓΕΕ-

ΘΑ έχει ήδη δώσει εντολές για δημιουργία μίνι
ναυστάθμου στον Αλμυρό του Βόλου, γεγονός
που θα αυξήσει κατακόρυφα την επιχειρησιακή

ετοιμότητα επέμβασης σε οποιοδήποτε ση-
μείο του Αιγαίου, αν αναλογιστεί κάποιος το
προφανές. Ότι, δηλαδή, η 32 Ταξιαρχία Πεζο-
ναυτών θα εδρεύει σε μια περιοχή της χώρας
ασφαλή και διαθέτουσα σε απόσταση ανα-
πνοής πολεμικό αεροδρόμιο, βάση ελικο-

πτέρων, πεδίο ασκήσεων με πραγματι-
κά πυρά επιπέδου μονάδας, πεδία βο-
λής ελαφρών όπλων, σιδηροδρομική
γραμμή για μεταφορά της στα ηπει-
ρωτικά μέτωπα κ.λπ., κ.λπ. Το αυτο-

νόητο, δηλαδή… 

Εξοπλισμοί και προσλήψεις
Έπειτα από αρκετά χρόνια απρα-

ξίας στα εξοπλιστικά, λόγω και της
οικονομικής κρίσης, επί της αρχη-
γίας του στρατηγού η εθνική άμυνα
ενισχύεται και θα ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο, με αποκορύφωμα τα 18
συν 6 Rafale, τις 3 συν 1 φρεγάτες Be-
lharra και τα 1.200 τεθωρακισμένα
τροχοφόρα του Στρατού Ξηράς. Πα-
ράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί στο
σύνολό τους οι διαδικασίες από
πλευράς ΓΕΕΘΑ για έναν πρωτόγνω-
ρο αριθμό εξοπλιστικών προγραμμά-
των στη βάση προτεραιοποιημένου,
απολύτως επιχειρησιακού και εγκε-
κριμένου από τον πρωθυπουργό και
το ΚΥΣΕΑ αμυντικού σχεδιασμού,
που αποτελούν μια ισχυρότατη βάση
για τις Ένοπλες Δυνάμεις του παρόν-
τος και του μέλλοντος. Επειδή, όμως,
τα όπλα χρειάζονται και προσωπικό
για να τα υπηρετήσει, αυξήθηκαν πά-
νω από 50% οι εισακτέοι στις στρα-
τιωτικές σχολές σε προ της κρίσης επίπεδα, ενώ εκδόθηκαν και προκηρύξεις για ΟΒΑ
και ΕΠΟΠ με στόχο την πρόσληψη 15.580 νέων στελεχών σε βάθος πενταετίας. Έτσι, η
αναγκαία ανανέωση του στρατιωτικού προσωπικού γίνεται πραγματικότητα.

Δίπλα στον πολίτη
που πλήττεται

Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος



Ε
δώ και αρκετά χρόνια έχω την εντύπωση ότι
ζω στη χώρα του απόλυτου παραλογισμού,
αλλά με αυτά που γίνονται τελευταία, είμαι

πλέον σίγουρος.
ΣΣε ποια χώρα πολιτικοί που κατακρεούργησαν θε-

σμούς, Δημοκρατία και οικονομία τα προηγούμενα
χρόνια, σήμερα κουνάνε το δάχτυλο, λες και έχουμε
πάθει όλοι αμνησία;

Σε ποια χώρα χρησιμοποιούνται και
εκτίθενται οι μυστικές υπηρεσίες, από
πολιτικά πρόσωπα, για μικροκομματική
αντιπαράθεση; 

Σε ποια χώρα θίγονται ονόματα δημο-
σίων προσώπων, χωρίς καμία απόδειξη,
από αναπόδεικτα δημοσιεύματα, και δεν
ανοίγει μύτη;

Το αξιοπερίεργο, θα έλεγα και αστείο,
είναι ότι όλοι αποδέχονται τον τίτλο «νόμι-
μες επισυνδέσεις», αλλά την επόμενη
στιγμή καταγγέλλουν μια κυβέρνηση για
εσκεμμένες πρακτικές που δεν αφορούν
την εθνική ασφάλεια αλλά πολιτικές σκο-
πιμότητες. 

Αποδείξεις προφανώς δεν υπάρχουν, ούτε καν εν-
δείξεις θα έλεγα, αλλά αν αυτή η θεωρία εξυπηρετεί
ένα αφήγημα και ένα ιδεολογικό πρόσημο, κομμάτια
να γίνει. Και όλα τα ζητήματα που άπτονται των μυστι-
κών υπηρεσιών και της εθνικής ασφάλειας πάνε στα
σκουπίδια.

Το τραγικό είναι ότι οι αυτονόητες διαρροές από στε-
λέχη των μυστικών υπηρεσιών είναι στο απυρόβλητο
λόγω του δημοσιογραφικού απορρήτου της πηγής. Και
αντί αυτό να είναι το μέγιστο ζήτημα εθνικής και κοι-
νωνικής ασφάλειας, και να απασχολεί πολιτικούς και
δικαστές, παραμερίζεται σαν τέτοιο, ενώ παράλληλα
χρησιμοποιούνται αυτές οι διαρροές από αρχηγούς
πολιτικών κομμάτων για κομματική αντιπαράθεση.

Ακούγεται τραγικό και είναι, αλλά στη χώρα του πα-
ραλόγου είναι μέρα μεσημέρι και η κίνηση στην παρα-
λιακή είναι αυξημένη.

Το αστείο και οξύμωρο μαζί είναι ότι όταν αποκαλύ-
φθηκε το Qatargate, κάποιοι έσπευσαν να εκθειάσουν
τις βελγικές Αρχές για την αποτελεσματικότητά τους,
αλλά κανείς από αυτούς δεν θίχτηκε από το γεγονός
ότι και σε αυτήν την περίπτωση υπήρχαν επισυνδέσεις
και παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων επί σειρά
μηνών. 

Και αν υποθέσουμε ότι δεν είχε αποκαλυφθεί κανέ-
να έγκλημα, αλλά είχαν αποκαλυφθεί οι παρακολου-
θήσεις, τότε οι ίδιοι πολιτικοί ηγέτες θα μίλαγαν για τη
χούντα του Βελγίου.

Τόσο αστείοι και τραγικοί μαζί, που δεν ξέρω αν
πρέπει να γελάσω ή να κλάψω.
•  Δύο μέτρα και δύο σταθμά, να το πω;
•  Απόλυτη υποκρισία πολιτικών παραγόντων να το πω;
•  Απίστευτη ανευθυνότητα απέναντι σε παθογένειες
και νοοτροπίες που ταλανίζουν τη χώρα επί δεκαετίες;

Δεν ξέρω τι είναι, αλλά μάλλον όλα αυτά μαζί και το
καθένα από μόνο του είναι αρκετά για να καταλάβου-

με το ποιόν μερικών πολιτικών παραγόντων της χώ-
ρας, αλλά δυστυχώς και αυτό του εκλογικού σώματος.

Στην περίπτωση του Qatargate κανένας δεν έψαξε
να δει αν είχαν τηρηθεί όλοι οι κανόνες και δεν θα το
μάθουμε και ποτέ. Γιατί εκ του αποτελέσματος οι πα-
ρακολουθήσεις κρίθηκαν σωστές, αλλά δεν θα το ξέ-
ραμε και ποτέ αν δεν είχαν γίνει πρώτα.

Να θυμίσω ότι μερίδα των Βέλγων δημοσιογράφων,
που σέβονται τη δουλειά τους, γνώριζε για
τις παρακολουθήσεις, αλλά αποσιώπησε το
γεγονός μέχρι την κατάληξη της έρευνας.
Μάλλον φασίστες θα ήταν ή μάλλον έτσι θα
τους αποκαλούσαν στη χώρα μας, αν είχε
αποκαλυφθεί ποτέ κάτι τέτοιο.

Η αλήθεια είναι ότι οι μυστικές υπηρε-
σίες παγκοσμίως χρησιμοποιούν πρακτι-
κές αμφιβόλου ηθικής και νομιμότητας. Το
έχουμε αισθανθεί, το έχουμε καταλάβει, το
ξέρουμε, το έχουμε δει και στον κινηματο-
γράφο. Είναι όμως η φύση αυτής της δου-
λειάς τέτοια και οι γραμμές της ηθικής και
της νομιμότητας τόσο λεπτές, που είναι
σχεδόν αδιευκρίνιστο αν τηρούνται όλοι οι

κανόνες έτσι όπως μεταφράζονται από τους ειδικούς,
αναλόγως συμφερόντων και ιδεολογικής κατεύθυν-
σης.

Όταν τρομοκρατικές ενέργειες αποφεύγονται, όταν
τεράστια δίκτυα εμπόρων ναρκωτικών, όπλων ή αν-
θρώπων εξαρθρώνονται και όταν υποθέσεις διαφθο-
ράς αποκαλύπτονται, κάποιοι κάπου κάποτε με προ-
σωπική ευθύνη μπορεί και να πέρασαν αυτές τις
γραμμές.

Τα συντάγματα και τα πολιτικά συστήματα δημο-
κρατικών χωρών έχουν φροντίσει να προστατεύουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και αυτά ακόμα, μπρο-
στά στην ανθρώπινη αδυναμία ή δύναμη, μπορεί και
να υστερούν, μη καλύπτοντας όλες τις περιπτώσεις.

Το κόστος όμως από την ουσιαστική κατάργηση των
μυστικών υπηρεσιών θα ήταν τόσο μεγαλύτερο που
κανένας νοήμων άνθρωπος ή πολιτικός δεν νοείται να
το προτείνει. 

Στη χώρα μας και στο όνομα των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, κάποιοι πολιτικοί έχουν κάνει σημαία τα
θέματα των παρακολουθήσεων, χωρίς καμία ευαι-
σθησία για τη Δημοκρατία που κόπτονται, για δύο λό-
γους.
•  Γιατί είναι πολύ λίγοι για να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων.
• Γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να πουν. 

Αλλά μπορεί και να μη φταίνε αυτοί, γιατί τελικά τό-
σοι είναι, είπε ο Μανόλης Αναγνωστάκης, απολύτως
επιεικής απέναντί τους.

Κανένα ενδιαφέρον δεν υπάρχει για την πατρίδα,
αλλά μόνο για την παρτίδα που χάνεται, από αυτό το
κομμάτι του πολιτικού συστήματος που βασίζεται στην
αφέλεια του κόσμου και τρέφεται από τις παθογένειες
του λαού που οι ίδιοι δημιούργησαν και ανατροφοδο-
τούν με κάθε ευκαιρία.
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Τ
ο πανηγυράκι ξεκίνησε με την πρόταση δυσπιστίας (τζίφος!), στη συνέχεια ήρθε
η κινδυνολογία -κάτι σαν προφητεία του Νοστράδαμου ή του Άγιου «Τάδε»- με
τσιτάτα του τύπου «καταστρεφόμαστε», «δολοφονείται η Δημοκρατία», «μας

κυβερνάει μια συμμορία» και άλλα τέτοια ωραία και στο τέλος -μια και όλα αυτά δεν
έπεισαν- ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα η απόφαση για μη ψήφιση νομοσχεδίων που
παραπέμπει ευθέως στην παλαιά ρήση «θύμωσε ο αγάς και έκοψε τα τέτοια του»!

Κάπως έτσι και λόγω όλων των παραπάνω, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και πρώην πρωθυπουργός σταύρωσε τα χέρια σαν θυμωμένο 8χρονο -που
δεν του πήραν γλειφιτζούρι- απειλώντας με αποχή από τα πάντα έως ότου ο πρωθυ-
πουργός προκηρύξει τις εκλογές. 

Απορία: Και που συμμετείχε μέχρι τώρα, άλλαξε κάτι; «Όχι σε όλα» ήταν η μέχρι
τώρα τακτική του, άσε που σε καμία περίπτωση μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να πείσει
και να επηρεάσει κάποιο αποτέλεσμα.

Και εξακολουθώ να αναρωτιέμαι από τι κινδυνεύουμε τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή;

Μήπως υπάρχει κίνδυνος η σημερινή κυβέρνηση να υπογράψει κανένα… άχρη-
στο μνημόνιο, όπως γινόταν παλαιότερα;

Μήπως πρόκειται να γίνει κανένα δημοψήφισμα και υπάρ-
χει κίνδυνος ο νυν πρωθυπουργός να κάνει «κωλοτούμπα»
όπως γινόταν παλαιότερα;

Μήπως ετοιμάζεται καμία «έφοδος» στο Νομισματοκο-
πείο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος για να φύγουμε από την Ευ-
ρώπη όπως γινόταν παλαιότερα;

Μήπως είναι σε εξέλιξη κανένας διαγωνισμός για τηλεο-
πτικές άδειες και κάποιος ετοιμάζεται να τον «στήσει» όπως
γινόταν παλαιότερα;

Μήπως το υπουργικό συμβούλιο κάνει μαθήματα ζουρνά
για να βάλουμε τις αγορές να χορεύουν πεντοζάλη όπως γι-
νόταν παλαιότερα;

Από τι κινδυνεύουμε λοιπόν; Θα σας πω εγώ από τι κινδυνεύουμε: 
Κινδυνεύουμε από ένα φανατισμένο «παρεάκι» που βλέποντας την αποτυχία του,

λειτουργεί με τη λογική του 8χρονου παιδιού που σπάει το παιχνίδι του άλλου παιδιού
γιατί δεν του το δίνει…

Κινδυνεύουμε από την αλαζονεία κάποιων, που στην ανάγκη τους να «νικήσουν»,
αδιαφορούν πόσα κορμιά θα πέσουν στον δρόμο τους…

Κινδυνεύουμε από κάποιους… βαρεμένους τύπους που δεν σέβονται τίποτα και
τους ενδιαφέρει απλώς να «βγουν από πάνω» με όποιο κόστος και με όποιο ψέμα…

Κινδυνεύουμε από (υποτιθέμενους) ηγέτες που ακούνε για να απαντήσουν και όχι
για να καταλάβουν…

Κινδυνεύουμε από κάποιους τύπους που υπηρετούν με περισσή συνέπεια το
«αφού δεν είναι δικό μου, δεν θα είναι κανενός»…

Τα πράγματα στον δρόμο προς τις κάλπες θα μπορούσαν να είναι απλά και επειδή
ούτε χρόνος για χάσιμο υπάρχει, ούτε οι αντοχές των πολιτών είναι ανεξάντλητες
πρέπει να σοβαρευτούμε! Πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώσει την ημερο-
μηνία των εκλογών (όποτε και αν αποφασίσει να γίνουν), διότι όσο καθυστερεί επι-
τρέπει σε κάποιους να ξεσαλώνουν χυδαία δημιουργώντας έναν επικίνδυνο «εμφύ-
λιο». Πρέπει ο κύριος Τσίπρας να αποδεχθεί τα δεδομένα, να τιμήσει τον ρόλο του ως
αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε μια καλύτερη κυβέρνηση, να
αφήσει κατά μέρος τη χυδαιότητα και τους λαϊκισμούς -που θυμίζουν άλλες, κακές
εποχές- κοιτάζοντας το μέλλον της χώρας και όχι την πάρτη του. Πρέπει ο κύριος Αν-
δρουλάκης να αφήσει κατά μέρος τις παιδιάστικες κακομαθησιές, να αποφασίσει τι
θα κάνει (με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει) αφού πρώτα πάψει να είναι «λα-
γός» και -επιτέλους- όλοι να πάνε παρακάτω, εστιάζοντας στα πραγματικά προβλή-
ματα που θέλουν πραγματικές λύσεις και όχι σε αυτά που απλώς «πουλάνε» είτε εν-
τός είτε εκτός Βουλής.

Γιατί στο τέλος της ημέρας -δόξα τω Θεώ- δεν κινδυνεύουμε από αυτά που κάποιοι
νομίζουν ή θέλουν να «πουλήσουν» κινδυνολογώντας… 

Γιατί στο τέλος της ημέρας κινδυνεύουμε μόνο από έλλειψη σοβαρότητας!

Δεν έχω καταλάβει… 
από τι ακριβώς κινδυνεύουμε;

Παραλογισμός, υποκλοπές 
και στο βάθος εκλογές 

του
Κώστα 

Αγγελάκη

aggelakis@pro-visions.eu,
www.pro-visions.eu

του
Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος



ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΣH21

Η
«οικονομική απόβαση» της Ιταλίας στη Λιβύη
στις 28 Ιανουαρίου 2023 και η συνακόλουθη
υπογραφή συμφωνιών των πετρελαϊκών εται-

ρειών των δύο χωρών για το φυσικό αέριο αποτελούν
στην ουσία τη ρελάνς της Μελόνι στην υπογραφή στις
3 Οκτωβρίου 2022 των δύο μνημονίων συνεργασίας
Άγκυρας και Τρίπολης στο πεδίο της έρευνας, εξόρυ-
ξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου εκ μέρους τουρκικών εταιρειών (www.libyaob-
server.ly 5/10/2022).

Κατά την επίσκεψη λοιπόν της Μελόνι στην Τρίπολη
της Λιβύης τα θέματα της ενέργειας και της μετανά-
στευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο των διμερών συζη-
τήσεων, με την ιταλική ΕΝΙ να υπογράφει με την Εθνι-
κή Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης «συμφωνία
για το φυσικό αέριο ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων -η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση στον
ενεργειακό τομέα της Λιβύης εδώ και περισσότερες
από δύο δεκαετίες» (www.kathimerini.gr 28/1/2023). 

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει από τον Απρίλιο του
2021, η Λιβύη αποτελεί πεδίο έντονου ανταγωνισμού
Ιταλίας και Τουρκίας και αυτή ήταν άλλωστε και η
πραγματική αιτία για την επίθεση Ντράγκι σε Ερντο-
γάν, τον οποίο χαρακτήρισε δικτάτορα, για να ακολου-
θήσει πλέον η όξυνση των σχέσεων Ρώμης και Άγκυ-
ρας (www.notismarias.gr 19/4/2021).

Πριν λοιπόν στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής
των νέων τουρκολιβυκών μνημονίων τον περασμένο
Οκτώβριο, η Ρώμη θορυβημένη έκανε άνοιγμα στην
κυβέρνηση της Λιβύης (www.notismarias.gr
17/10/22). Αποδέκτης των επαφών ήταν η υπουργός
Εξωτερικών της Λιβύης Εξωτερικών Najla Al-Man-
qoush (www.giornalediplomatico.it 10/10/2022). 

Και ενώ ακόμη στη Ρώμη δεν είχε καν ορκιστεί η
νέα κυβέρνηση, ο πρέσβης της Ιταλίας στη Λιβύη
Giuseppe Grimaldi στη συνάντησή του με την Al-
Manqoush στις 10/10/2022 στην Τρίπολη δεν έχασε
καιρό, καθώς εξέφρασε τη στήριξη της χώρας του για
τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας

που οδηγεί σε εθνικές εκλογές στη Λιβύη, επαναλαμ-
βάνοντας μάλιστα ότι η σταθερότητα της Λιβύης είναι
«θεμελιώδους και ζωτικής σημασίας» για ολόκληρη
την περιοχή της Μεσογείου (www.libyaobserver.ly
11/10/2022). 

Από την πλευρά της η Al-Manqoush δήλωσε ότι η
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) ανυπομονεί να
συνεργαστεί με τη νέα ιταλική κυβέρνηση και να οι-
κοδομήσει σχέσεις για το καλό και των δύο εθνών.
Και αφού συνεχάρη τον Ιταλό πρέσβη για τη νέα κυ-
βέρνηση της χώρας του, τόνισε την ετοιμότητα της
GNU να συνεργαστεί με τη νέα ιταλική διοίκηση και
να οικοδομήσει σχέσεις βασισμένες σε αμοιβαία
συμφέροντα που εξυπηρετούν και τις δύο πλευρές
(https://specialelibia.it 11/10/2022).

Και κατέληξε επισημαίνοντας την πολύτιμη σχέση
που ενώνει τη Λιβύη και την Ιταλία, τονίζοντας τη ση-
μασία της συνέχισης της ενίσχυσης ισχυρών οικονο-
μικών και πολιτικών δεσμών (www.libyaobserver.ly
11/10/2022).

Και χωρίς να χάσουν χρόνο οι Ιταλοί παίζοντας έξυ-
πνα «το ευρωπαϊκό χαρτί» άρχισαν να προτείνουν
τρόπους εξαγωγής λιβυκών ψαριών απευθείας στην
ΕΕ, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στους τρό-
πους ανάπτυξης εγκαταστάσεων για την εκφόρτωση,
την επεξεργασία και τη μεταφορά των αλιευτικών
προϊόντων της Λιβύης (www.libyaherald.com
10/10/2022).

Στη συνέχεια η Μελόνι φρόντισε να ρίξει γέφυρες
στον Ερντογάν, με τους δύο ηγέτες να συναντώνται
στο Μπαλί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των
G-20 (www.dailysabah.com 15/11/2022).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Μελόνι και Ερν-
τογάν συμφώνησαν να αδράξουν την ευκαιρία «να
αξιοποιήσουν από κοινού το τεράστιο δυναμικό της
περιοχής της Μεσογείου», τονίζοντας «την ανάγκη
συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παράτυπης με-
τανάστευσης και τη διευκόλυνση της επίλυσης της λι-
βυκής κρίσης», εκφράζοντας ταυτόχρονα «την επιθυ-

μία τους για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών εμπο-
ρικών σχέσεων (www.governo.it 15/11/2022).

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι παραμονές της
επίσκεψης Μελόνι στη Λιβύη άνοιξε τις πύλες της
στην Τρίπολη η Έκθεση των Αντιπροσώπων των ιταλι-
κών βιομηχανιών (www.libyaherald.com 24/1/2023)
με τη συμμετοχή 35 ιταλικών επιχειρήσεων που εκ-
προσωπούν την αφρόκρεμα της ιταλικής βιομηχανίας. 

Αναφερόμενος στο mega-deal των 8 δισ. δολαρίων
ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙ Claudio Descalzi
επισήμανε ότι ΕΝΙ και ΝΟC κατάφεραν να βρουν μια
τεχνική και οικονομική συμφωνία για την εκμετάλ-
λευση φυσικού αερίου που όταν καταστεί πλήρως
λειτουργική θα ικανοποιήσει τις ανάγκες της Λιβύης
σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το ένα τρίτο της παραγω-
γής του φυσικού αερίου θα εξάγεται στην Ιταλία για
την κάλυψη των εκεί ενεργειακών αναγκών (www.il-
giornale.it 28/1/2023).

Ως γνωστόν, η ιταλική πολυεθνική ΕΝΙ έχει τερά-
στια συμφέροντα στη Λιβύη. Κατ’ αρχάς είναι ο φορέ-
ας εκμετάλλευσης αλλά και κατά 50% μέτοχος του πε-
ρίφημου Western Libyan Gas Project (WLGP) που
περιλαμβάνει το χερσαίο παραγωγικό κοίτασμα της
Wafa στα σύνορα Λιβύης-Αλγερίας, τα υπεράκτια πα-
ραγωγικά κοιτάσματα Bahr Essalam και Bouri, το
συγκρότημα εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου με δεξαμενές αποθήκευσης
αργού πετρελαίου και προϊόντων καθώς και εγκατα-
στάσεις φόρτωσης υγραερίου στο Mellitah και τον
αγωγό Greenstream που μεταφέρει φυσικό αέριο
από το συγκρότημα Mellitah στη Σικελία. Το 2019, το
WLGP παρείχε 5,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυ-
σικού αερίου στην Ιταλία, που αντιστοιχούν στο 8% της
ζήτησης φυσικού αερίου της Ιταλίας. Αυτό βέβαια
έγινε εφικτό λόγω των στενών σχέσεων της Ιταλίας με
την ψευτοκυβέρνηση του Σάραζ. Έτσι, όπως προκύ-
πτει από στοιχεία, η τροφοδοσία της Ιταλίας με λιβυκό
φυσικό αέριο στο διάστημα 2012-2020 δεν παρουσία-
σε ιδιαίτερα προβλήματα (www.spglobal.com
21/1/2020).

Και το κερασάκι στην τούρτα, η δήλωση της Μελόνι
μετά το mega-deal της ΕΝΙ ότι «η Ιταλία επιθυμεί να
παίξει σημαντικό ρόλο και να βοηθήσει τις αφρικανι-
κές χώρες να αναπτυχθούν και να γίνουν πλουσιότε-
ρες -μια συνεργασία που δεν θα είναι ληστρική αλλά
θα αφήσει κάτι στα έθνη» (www.rainews.it
28/1/2023).

Πάντως η ιταλική «απόβαση» στη Λιβύη αιφνιδίασε
την Άγκυρα. Έτσι, ενώ για τις πρόσφατες συμφωνίες
της ΕΝΙ στη Λιβύη ο τουρκικός Τύπος απλώς προχώ-
ρησε σε μια άχρωμη και άοσμη ανάλυση της συμφω-
νίας ΕΝΙ-NOC (www.hurriyetdailynews.com
30/1/2023) χωρίς ιδιαίτερες επικρίσεις (www.dai-
lysabah.com 28/1/2023), στη συνέχεια κυκλοφόρησε
η είδηση ότι ο Ερντογάν προωθεί άμεσα προς κύρωση
στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και το δεύτερο παρά-
νομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την έρευνα και
αξιοποίηση υδρογονανθράκων στη Λιβύη εκ μέρους
τουρκικών εταιρειών (www.tanea.gr 1/2/2023).

«Απόβαση» Μελόνι στη Λιβύη, ρελάνς σε Ερντογάν

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Η Τουρκία
προκαλεί
με τη «Γαλάζια 
Πατρίδα»

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, οι
τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις προετοι-
μάζονται για την πιο συμβολική άσκησή
τους. Πρόκειται για τη μεγάλη διακλαδι-
κή άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα», για την
οποία έχουν δεσμεύσει ήδη περιοχές σε
διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, στη Μαύρη Θά-
λασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η
τουρκική άσκηση προγραμματίζεται να
ξεκινήσει στις 15 Φεβρουαρίου και να
ολοκληρωθεί στις 25 του ίδιου μήνα.
Όπως αναφέρουν τουρκικές πηγές,
στην άσκηση θα συμμετάσχει μεγάλος
αριθμός πλοίων επιφανείας, ιπτάμενα
τάνκερ, επιθετικά ελικόπτερα, οπλισμέ-
να μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αερο-
σκάφη ναυτικής συνεργασίας και δυνά-
μεις ειδικών επιχειρήσεων. Ένα από τα
βασικά σενάρια της στρατιωτικής άσκη-
σης είναι η απόβαση σε εχθρικό νησί με
συνδυασμένη αμφίβια επιχείρηση και
ύψωση τουρκικής σημαίας. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Πολεμικό
Ναυτικό ετοιμάζεται να στείλει ισχυρό
μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία ότι στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο «τα
Ξύλινα Τείχη φυλάνε Θερμοπύλες» και
ότι το όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας»
ήταν, είναι και θα παραμείνει στη φαντα-
σία του Ταγίπ Ερντογάν.

Σύλληψη τριών Τούρκων δουλεμπόρων σε καταδίωξη στα ανοιχτά της Κω
Διπλή άγρια καταδίωξη διακινητών μεταναστών σημει-

ώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Όλα ξεκίνησαν
όταν ένα ταχύπλοο που μετέφερε 20 μετανάστες προσπά-
θησε να προσεγγίσει την Κω. Σκάφος του Λιμενικού τού
έκανε σήματα να σταματήσει με αρνητικό αποτέλεσμα. Στη
συνέχεια τα στελέχη του Λιμενικού έριξαν προειδοποιητι-
κές βολές στους κινητήρες του σκάφους και συνέλαβαν

δύο Τούρκους διακινητές. Μετά από μισή ώρα, ακόμη ένα
ταχύπλοο με 17 μετανάστες προσπάθησε να προσεγγίσει
το νησί και ακολούθησε νέα καταδίωξη. 

«Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος απέδειξαν για μία
ακόμη φορά την αποτελεσματικότητά τους στη φύλαξη των
θαλάσσιων συνόρων μας. Η σύλληψη τριών διακινητών
αποτελεί μία ακόμα επιτυχία και ένα ακόμα χτύπημα στα

αδίστακτα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται δυστυχισμέ-
νους συνανθρώπους μας, εκθέτοντας τη ζωή τους σε θα-
νάσιμο κίνδυνο», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Οι μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφα-
λές σημείο στο νησί.

Μίλτος Σακελλάρης

Σε απόλυτη επαγρύπνηση 
και ετοιμότητα σε στεριά, αέρα

και θάλασσα οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις…

Ο ι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση
σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, πανέτοιμες να απαντήσουν σε
οποιοδήποτε σενάριο τουρκικής κλιμάκωσης. Το επόμενο

δεκαήμερο, το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται να σαρώσει όλο το Αι-
γαίο με μια σειρά ασκήσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας σε συνερ-
γασία με την Πολεμική Αεροπορία, κρατώντας την επιχειρησιακή του
ετοιμότητα σε υψηλό επίπεδο.

Στις 7 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί να γίνει στην «ευαίσθητη
περιοχή» ανοιχτά της Καρπάθου αεροναυτική άσκη-
ση με την ονομασία «Τρίαινα». Στην άσκηση θα συμ-
μετάσχουν ζεύγος μαχητικών F-16 και ένα πλοίο του
Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται σε αποστολή
επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή. Στις 14 Φε-
βρουαρίου έχει προγραμματιστεί ακόμα μια «Τρίαι-

να» στην καρδιά του Αιγαίου. Η δεύτερη «Τρίαινα» θα
γίνει στη θαλάσσια περιοχή της Σκύρου με τη συμμε-
τοχή πολεμικού πλοίου και τεσσάρων μαχητικών αε-

ροσκαφών (ζεύγος F-16 και ζεύγος F-4 Phantom).
Ηχηρή απάντηση αναμένεται να δώσει το Πολεμικό Ναυτικό και με

την αεροναυτική άσκηση «Αστραπή» που προγραμματίζεται να ξεκι-
νήσει στις 7 Φεβρουαρίου στο Κεντρικό Αιγαίο και θα διαρκέσει τρεις
ημέρες. Πρόκειται για άσκηση άμεσης αντίδρασης, όπου σχεδόν ο μι-
σός Στόλος, όπως φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κανονιοφόροι, πλοία γε-
νικής υποστήριξης, υποβρύχια και ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτι-
κού θα βγουν στο Αιγαίο για ασκήσεις σε κάθε μορφή ναυτικού πολέ-
μου, με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των ειδών των απειλών. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, θα δοθεί έμφαση σε επιχειρήσεις θαλάσσιου
ελέγχου, επικοινωνιών, θαλάσσιας απαγόρευσης και αποτροπής, αν-
θυποβρυχιακού πολέμου, συνδυασμένες επιχειρήσεις, όπως και ρί-
ψη πραγματικών πυρών επιφανείας-επιφανείας και επιφανείας-αέ-
ρος. Στην «Αστραπή» θα συμμετάσχουν και μαχητικά αεροσκάφη της
Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε ετοιμότητα και τα υποβρύχια
Από τις 9 έως τις 7 Φεβρουαρίου θα γίνει στην ευρύτερη θαλάσσια

περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου και η άσκηση της Διοίκησης Υποβρυ-
χίων «Περισκόπιο», κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτελεστεί βολή
τορπίλης κατά στόχου επιφανείας από υποβρύχιο του Στόλου, 100 μέ-
τρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η εν λόγω άσκηση προ-
γραμματίστηκε με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρη-
σιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με
έμφαση στις διαδικασίες και τεχνικές βολής τορπίλης.

Πέρα όμως από το Αιγαίο, εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο
τη συνεχή εγρήγορση δείχνουν και οι Σχηματισμοί και Μονάδες του Δ’
Σώματος Στρατού στην περιοχή της Θράκης έως και την παραποτάμια
περιοχή του Έβρου.

Την ίδια ώρα η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις περί απο-
στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, καθώς όπως έχει τονι-
στεί πολλάκις από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία «ό,τι απειλείται
δεν αποστρατιωτικοποιείται».

Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές όσο και αν η Άγκυρα συνεχίζει
τις απειλές πολέμου και προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο: «Η Ελ-
λάδα επιθυμεί έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία με βασι-
κό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου
της Θάλασσας για το μοναδικό ζήτημα που υφίσταται μεταξύ της Ελ-
λάδας και της Τουρκίας, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Αστραπές» 
και «Τρίαινες» 

στο Αιγαίο...
Γράφει 

η  Γεωργία
Γαραντζιώτη



Ε
ν μέσω μεγάλης πίεσης από
ρωσικές δυνάμεις πραγματο-
ποιήθηκε η σύνοδος Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης - Ουκρανίας στο

Κίεβο. Μάλιστα, λίγο πριν ξεκινήσουν οι
εργασίες ήχησαν οι σειρήνες και ο αντι-
αεροπορικός συναγερμός επεκτάθηκε
στη συνέχεια σε όλη τη χώρα, τη στιγμή
που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι ετοιμαζόταν να υποδεχτεί τους
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν από την ουκρανική πρω-
τεύουσα δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν,
αρνούμενος την ύπαρξη της Ουκρανίας,
διακινδυνεύει το μέλλον της Ρωσίας. 

Σε δηλώσεις της στο πλευρό του Ου-
κρανού προέδρου, η πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι
στον πόλεμο στην Ουκρανία διακυβεύε-
ται το μέλλον της Ευρώπης. Η Φον ντερ
Λάιεν ανακοίνωσε σειρά δράσεων για τη
στήριξη της Ουκρανίας στο ενεργειακό
μέτωπο. Το κυριότερο είναι ότι θα δωρί-
σει 35 εκατομμύρια λάμπες LED, αντί των
30 εκατομμυρίων για τις οποίες είχε δε-
σμευθεί. Ανακοίνωσε επίσης την προμή-
θεια 2.400 επιπλέον γεννητριών και τη
διάθεση 150 εκατ. ευρώ για την αγορά
«ζωτικού ενεργειακού εξοπλισμού». Η
συνολική βοήθεια της ΕΕ -συλλογικά και
μέσω των κρατών-μελών- προς την Ου-
κρανία αγγίζει τα 50 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ, είπε η Φον ντερ Λάιεν.

«Πράσινο φως» για τα Leopard
Ταυτόχρονα, η γερμανική κυβέρνηση

έδωσε το «πράσινο φως» για την προμή-
θεια στον ουκρανικό στρατό αρμάτων μά-
χης Leopard 1 από τα αποθέματα της γερ-
μανικής αμυντικής βιομηχανίας. Ο Σέργ-

κιι Τσερεβάτι, εκπρόσωπος των ουκρανι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων στο ανατολικό
μέτωπο, είπε ότι το κύριο πλεονέκτημα
της Ρωσίας είναι ο αριθμός των στρατευ-
μάτων που μπορεί να αναπτύξει. Στην
Ουάσιγκτον, ο διευθυντής της CIA Ουί-
λιαμ Μπερνς είπε ότι οι εξελίξεις στο πε-
δίο της μάχης τους επόμενους έξι μήνες
θα είναι «απολύτως κρίσιμες» και ότι ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν
εννοούσε ποτέ τις διαπραγματεύσεις.

Επιδρομές
Επί του πεδίου, οι ρωσικές δυνάμεις

πραγματοποίησαν δύο επιδρομές στην

πόλη Κραματόρσκ στην περιοχή του Ντο-
νέτσκ, επιφέροντας απώλειες σε ανθρώ-
πινες ζωές και ζημιές σε κτίρια, όπως
ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός. Ρω-
σικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία
στην πόλη την Τετάρτη, σκοτώνοντας
τρεις ανθρώπους. Ουκρανικά αεροσκάφη
εξαπέλυσαν τέσσερις επιδρομές σε συγ-
κεντρώσεις ρωσικών στρατευμάτων και
σε ένα διοικητήριο, ανέφεραν οι ουκρανι-
κές Αρχές. Η Ουκρανία και οι δυτικοί
σύμμαχοί της έχουν κατηγορήσει τις ρω-
σικές δυνάμεις για εγκλήματα πολέμου,
εγκαλώντας τες ότι στοχεύουν αμάχους,
κατηγορίες που η Ρωσία απορρίπτει.

ΚΚινεζικό μπαλόνι 
κατασκοπείας 
«τρομάζει» τις ΗΠΑ

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοί-
νωσε πως παρακολουθεί κινεζικό κα-
τασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε με-
γάλο ύψος πάνω από την επικράτεια
των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες
στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Το περιστατικό, αντάξιο κινηματο-
γραφικής κατασκοπευτικής ταινίας,
ανακοινώθηκε λίγα 24ωρα προτού ο
επικεφαλής της αμερικανικής διπλω-
ματίας Άντονι Μπλίνκεν ταξιδέψει
στην Κίνα, μεγάλο ανταγωνιστή της
Ουάσιγκτον, για να σταθεροποιήσει την
ολοένα πιο τεταμένη διμερή σχέση.

Κατά διαταγή του προέδρου Τζο
Μπάιντεν, το Πεντάγωνο εξέτασε το εν-
δεχόμενο να καταρρίψει το μπαλόνι.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία,
αποφασίστηκε να μη δοθεί το «πράσινο
φως» σε μαχητικά F-22, λόγω του δυ-
νητικού κινδύνου για ανθρώπους στο
έδαφος από τα συντρίμμια, εξήγησε
ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού
υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογρά-
φους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το
γεγονός πως το μπαλόνι ανήκει στην
Κίνα», διευκρίνισε. «Λαμβάνουμε μέ-
τρα για να προστατευθούμε από τη
συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών»,
συνέχισε, επιμένοντας πως είναι μάλ-
λον περιορισμένη η προστιθέμενη
αξία ως προς τη συλλογή πληροφο-
ριών από το μπαλόνι «αρκετά μεγά-
λων» διαστάσεων.
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O Βάσκος «αρχιτέκτονας» της μόδας Πάκο Ραμπάν
«έσβησε» χθες σε ηλικία 88 ετών, αλλά το
στίγμα του θα μείνει για πάντα χαραγμένο
στην ιστορία της υψηλής και εκκεντρικής
ραπτικής.

Ο Ισπανός δημιουργός γεννήθηκε στις
18 Φεβρουαρίου 1934 στη Χώρα των Βά-
σκων. Ασχολήθηκε με τη μόδα από μικρή
ηλικία χάρη στη μητέρα του, η οποία εργαζό-
ταν για τον Cristobal Balenciaga. Μετά τον θά-
νατο του συζύγου της, συνταγματάρχη του βασιλιά

Αλφόνσου ΧΙΙΙ, ο οποίος εκτελέστηκε από το καθε-
στώς του Φράνκο, έφυγε από την Ισπανία με τα

τέσσερα παιδιά της. Διέσχισαν τα Πυρηναία
με τα πόδια και έφτασαν στη Γαλλία, βρί-
σκοντας καταφύγιο στη Βρετάνη.

Σε ηλικία 17 ετών, μετακόμισε στο Παρίσι,
όπου σπούδασε αρχιτεκτονική ενώ παράλ-

ληλα συνεργαζόταν με μεγάλους οίκους μό-
δας, όπως οι Dior, Givenchy και Balenciaga.

Θεωρώντας ότι οι Παριζιάνοι μόδιστροι είχαν
ξεπερασμένα γούστα, άρχισε να παρουσιάζει τις δι-

κές του συλλογές, αρχής γενομένης από το 1964 με τα
«Δώδεκα πειραματικά φορέματα» πάνω σε ξυπόλυτα
μοντέλα.

Με τα υλικά που χρησιμοποιούσε (μέταλλο, αλου-
μίνιο, χαρτί, σκυρόδεμα) και τις εκκεντρικές δημι-
ουργίες του θεωρήθηκε ηγέτης μια στιλιστικής επα-
νάστασης που απηχούσε στον αγώνα των γυναικών
για χειραφέτηση.

Πέρα από τα φορέματα ο Ραμπάν δημιούργησε κο-
σμήματα αλλά και φημισμένες σειρές αρωμάτων που
έφεραν το όνομά του.

«Έσβησε» στα 88 του ο «αρχιτέκτονας» της μόδας Πάκο Ραμπάν 
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Εν μέσω πυρών και σειρήνων
η Σύνοδος ΕΕ-Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό του Κιέβου 
με συνολική βοήθεια 50 δισ. ευρώ
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Ν
α «καθαρίσουν» οι δρό-
μοι της πρωτεύουσας
από τους διακινητές
ναρκωτικών, που δεν δι-

στάζουν να πουλήσουν την... πραμά-
τεια τους ακόμη και μέρα μεσημέρι
μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων
περαστικών, επιδιώκει η πολιτική και
φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ, αναγνωρί-
ζοντας ότι υπάρχουν «προβληματι-
κές» περιοχές -κυρίως πέριξ της
Ομόνοιας.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και πιο
συχνά έχουμε εξορμήσεις της Δίω-
ξης Ναρκωτικών και άλλων Υπηρε-
σιών σε σημεία-κλειδιά, με πιο πρό-
σφατη αυτή της Τετάρτης (1/2) περι-
μετρικά της πλατείας Ομονοίας και
των οδών Μενάνδρου, Αγίου Κων-
σταντίνου, Ιεροθέου και Ξούθου,
που απέδωσε έξι συλλήψεις και κα-
τασχέσεις ακατέργαστης κάνναβης,
ηρωίνης κ.ά. 

Επιχειρήσεις που, όπως πληρο-
φορείται η «Political», θα συνεχι-
στούν και θα ενταθούν το επόμενο
χρονικό διάστημα τόσο τις πρωινές
όσο και τις νυχτερινές ώρες, ιδιαί-
τερα στο επονομαζόμενο «τρίγωνο
του θανάτου» που σχηματίζουν οι
οδοί Αγίου Κωνσταντίνου, Σωκρά-
τους και Μάρνη.

Την ίδια ώρα, μετά και την ενίσχυ-
ση των αστυνομικών τμημάτων που
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών
ορίων του Δήμου Αθηναίων με 160
νέους ειδικούς φρουρούς, αναμέ-
νεται να ενισχυθεί η παρουσία της
ένστολης αστυνομίας στους δρό-

μους της πρωτεύουσας. Η γλώσσα
των αριθμών δείχνει πτώση της λε-
γόμενης μικροεγκληματικότητας,
όμως όλοι στην Κατεχάκη και στη
ΓΑΔΑ γνωρίζουν ότι ο πολίτης χρει-
άζεται ακόμη περισσότερα προκει-
μένου να νιώσει ασφάλεια. Αποτελεί
άλλωστε κοινό μυστικό ότι καθημε-
ρινά καταγράφονται ευκαιριακές
κλοπές όπως, πχ, μια αρπαγή τσάν-
τας, μια διάρρηξη σταθμευμένου
οχήματος, μια κλοπή μοτοσικλέτας
κ.ά. Και αυτό ακριβώς θέλει η πολι-
τική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ να
περιορίσει... 

Αφγανοί και Πακιστανοί
στο «τρίγωνο του θανάτου»

Ξεχωριστή περίπτωση αποτε-
λούν οι συμμορίες των αλλοδαπών
που επιχειρούν να κυριαρχήσουν
στο κέντρο της Αθήνας, εμπλεκό-
μενοι σε ποικίλες εγκληματικές
πράξεις όπως διακίνηση ναρκωτι-
κών, πορνεία - μαστροπεία, παρεμ-
πόριο, πλαστά ταξιδιωτικά έγγρα-
φα, ακόμη και «προστασία» σε κα-
ταστήματα ομοεθνών τους. Πρό-
κειται κυρίως για συμμορίες Αφγα-
νών και Πακιστανών που έχουν
«καταλάβει» ένα μεγάλο κομμάτι

του κέντρου της Αθήνας κάτω από
την πλατεία Ομονοίας, μη διστά-
ζοντας να λύσουν τις διαφορές
τους ακόμη και με τα όπλα στη μέ-
ση του δρόμου.

Τέλος, με αφορμή και την τοπο-
θέτηση των αστυνομικών διευθυν-
τών μετά τις κρίσεις των ανώτατων
και ανώτερων αξιωματικών της
ΕΛΑΣ, πηγές της Κατεχάκη σχολία-
ζαν ότι «οι τελευταίες αλλαγές έγι-
ναν με γνώμονα την ενίσχυση των
Υπηρεσιών Τάξης και Ασφάλειας,
καθώς δεν στεκόμαστε στα θετικά
αποτελέσματα των προηγούμενων
μηνών αλλά επιδιώκουμε ακόμη
καλύτερα». 

Ως μια από τις πιο σκληρές συμμορίες ανηλίκων, που
πραγματοποιεί κλοπές και ληστείες σε βάρος μαθητών,
περιέγραψαν κάτοικοι της Νέας Σμύρνης στους αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών τα άτομα
που χτύπησαν και μαχαίρωσαν τον 15χρονο Ουκρανό στο
πάρκο της οδού Ιωνίας το βράδυ της Κυριακής (29/1). Μά-
λιστα, οι συνομιλίες που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφω-
να των τεσσάρων -μετά τη σύλληψή τους από την ΕΛΑΣ-
δείχνουν πρόθεση ακόμη και να σκοτώσουν το θύμα της
επίθεσής τους, την ώρα που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

«Ω αδελφέ, ειδήσεις βγήκαμε», γράφει σε διαδικτυακή
συνομιλία ένας από τους κατηγορούμενους, με τον άλλο
να του απαντά «όντως ε;» και τον πρώτον να επανέρχεται
λέγοντας «καλά, στον πού...ο μου, να πεθάνει ο
μπά...ρδος». Ο συνομιλητής προσπαθεί να τον ηρεμήσει

λέγοντάς του «σοβαρέψου», για να λάβει την απάντηση
«μην πάω τώρα στο Παίδων και τον φάω τον πού...η». Ακο-
λουθεί νέα συνομιλία που ένα από τα μέλη εκφράζει αγω-
νία για τυχόν σύλληψή τους. «Δεν ξέρω, μπρο, τι να πω.
Ίσως την κάτσαμε. Θα δείξει» και το έτερο μέλος να απαν-
τάει πως «ρε τρεις φορές βγήκε ο πού...ης ειδήσεις. Το
μου...νο. Θα τον φάμε τον πού...η».

Οι τέσσερις συλληφθέντες (όλοι τους 16 και 17 ετών)
έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του
ανακριτή ανηλίκων το πρωί της Δευτέρας (6/2) και μέχρι τό-
τε θα παραμείνουν κρατούμενοι, ενώ ερευνάται εξονυχιστι-
κά η εμπλοκή τους και σε άλλα περιστατικά βίας στην περιο-
χή. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών
κάνουν «φύλλο και φτερό» τα κινητά τους τηλέφωνα, έχον-
τας εντοπίσει αρκετές... ενδιαφέρουσες συνομιλίες.

Κ.Παπ. 

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση «Καθαρή Αθήνα»

Εξορμήσεις της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης με στόχο
διακινητές ναρκωτικών και συμμορίες αλλοδαπών

Φονικά ένστικτα της συμμορίας ανηλίκων: «Άντε μην πάω τώρα στο Παίδων και τον φάω»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Επιλεκτική αλλά ισχυρή… χιονοκαιρία
Ηπολυσυζητημένη χιονοκαιρία,

που προκάλεσε ακόμη και έν-
τονη διαμάχη μεταξύ των μετε-

ωρολόγων, βρίσκεται προ των πυλών
της χώρας και αναμένεται από την Κυ-
ριακή να σαρώσει τα ανατολικά προσή-
νεμα με πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη
και σε πεδινές περιοχές.
Πλέον έχει και όνομα, καθώς η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) τη βά-
φτισε «Μπάρμπαρα» κατά την έκδοση
του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων και-
ρικών φαινομένων με ισχύ από την Κυ-
ριακή έως και την Τρίτη.
Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΜΥ, «ψυχρές
αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη θα
κινηθούν νοτιότερα και θα προκαλέσουν
κακοκαιρία με το όνομα ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
(BARBARA) στη χώρα μας από την Κυ-
ριακή (5/2/2023). Τα κύρια χαρακτηρι-
στικά θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες,
ο ισχυρός παγετός, οι κατά τόπους πυ-
κνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδι-
νές περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας,
καθώς και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι
εντάσεως 8 με 9 Μποφόρ στα πελάγη».

Πότε και πού θα δουν… άσπρη μέρα
Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρι-
κών φαινομένων της ΕΜΥ χωρίζεται σε
τρεις ενότητες. Η πιο σημαντική φυσικά
έχει να κάνει με την επέλαση του «λευ-
κού επισκέπτη», αφού οι χιονοπτώσεις
θα είναι τοπικά ισχυρές και θα απασχο-
λήσουν την ανατολική ηπειρωτική Ελ-
λάδα και τα νησιά του Αιγαίου και την

Κρήτη, τουλάχιστον έως και την Τρίτη.
Συγκεκριμένα, η ΕΜΥ αναφέρει στο
έκτακτο δελτίο πως:

� Την Κυριακή (5/2/2023) θα επηρεα-
στούν με χιονοπτώσεις…

1. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα νη-
σιά του Βορείου Αιγαίου και μέχρι το
μεσημέρι η Θράκη και η Χαλκιδική.

2. Πριν από το μεσημέρι οι χιονοπτώ-
σεις θα επεκταθούν νοτιότερα, θα εντα-
θούν και θα επηρεάσουν τις Σποράδες,
τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας,
την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά,

ιδιαίτερα τη Βοιωτία και την Αττική. Οι
χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη
και στα πεδινά αυτών των περιοχών.

3. Από το απόγευμα χιόνια θα πέσουν στα
ορεινά - ημιορεινά κυρίως των Κεντρι-
κών και Βόρειων Κυκλάδων καθώς και
της Κρήτης. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις
θα είναι κατά περιόδους πυκνές.

4. Καταιγίδες χιονιού θα εκδηλωθούν
κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες και πα-
ραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

� Τη Δευτέρα (6/2/2023) κατά περιό-
δους πυκνές χιονοπτώσεις θα εξακο-

λουθήσουν να σημειώνονται στα νησιά
του Βορείου Αιγαίου, στις Σποράδες,
την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις
Κυκλάδες και την Κρήτη.

� Την Τρίτη (7/2/2023) οι χιονοπτώσεις
αναμένεται να συνεχιστούν στην Ανατο-
λική Ελλάδα από τη Θεσσαλία και νοτιό-
τερα (προσήνεμες περιοχές), καθώς
επίσης στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με
μικρότερη όμως ένταση.

Πολικό ψύχος σε όλη τη χώρα
και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη
Μπορεί οι χιονοπτώσεις να είναι επιλε-
κτικού χαρακτήρα και να αφορούν τα
ανατολικά προσήνεμα και τις νησιωτι-
κές περιοχές της χώρας, ωστόσο το πο-
λικό ψύχος θα είναι πανελλαδικό. Ο
υδράργυρος θα σημειώσει την Κυριακή
κατακόρυφη πτώση έως και 10 βαθμούς
Κελσίου και, όπως τονίζει η ΕΜΥ στο
έκτακτο δελτίο, «αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα την επικράτηση ισχυρού παγε-
τού κυρίως στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα
είναι κατά τόπους στα κεντρικά και βό-
ρεια ολικός (καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες)».
Προβλήματα θα προκληθούν από την
Κυριακή και στις θαλάσσιες μετακινή-
σεις λόγω της επικράτησης θυελλωδών
βοριάδων στα πελάγη. Η έντασή τους θα
αγγίξει τα 9 Μποφόρ και στο Ιόνιο θα
έχουν τάση εξασθένισης από το βράδυ
της Κυριακής, ενώ στο Αιγαίο θα εξα-
σθενήσουν σταδιακά από την Τρίτη.

Χιόνια και μέσα στην Αθήνα
Κάθε φορά που η Ελλάδα δέχεται την «επίσκεψη»

ψυχρών αέριων μαζών πολικής προέλευσης, το ερώτη-
μα που αποτελεί και τον πιο δύσκολο γρίφο να απαντηθεί

δεν είναι άλλο από το αν θα χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας.
Διαχρονικά και ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας στην πρό-

γνωση, η ΕΜΥ αποφεύγει να χρησιμοποιεί την Αθήνα στις προγνώσεις
της για τις χιονοπτώσεις. Έτσι και στο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε χθες

κάνει ειδική αναφορά στην Αττική, αλλά όχι στην Αθήνα. Και τονίζει ότι θα ση-
μειωθούν χιονοπτώσεις από την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα και σε πεδινές πε-

ριοχές της Αττικής. Δηλαδή, στην... Αθήνα: «Ειδικά για την Αττική χιονοπτώσεις θα
σημειωθούν από την Κυριακή (5/2/2023) αρχικά στα ανατολικά και τα βόρεια, οι οποίες

από τις προμεσημβρινές ώρες θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, ενώ από το
απόγευμα θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε πεδινές περιοχές. Οι χιονοπτώσεις θα παρου-
σιάσουν πρόσκαιρη ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, από τη Δευτέρα το πρωί οι
χιονοπτώσεις θα ενταθούν εκ νέου σε όλο τον νομό».

Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα;
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι για τις περιοχές
που από την Κυριακή θα μπουν στο «στόχαστρο» του
χιονιά θα υπάρξει μέριμνα ώστε τη Δευτέρα να παρα-
μείνουν κλειστά τα σχολεία, πιθανότατα με κεντρική
κυβερνητική απόφαση, αφού η ΕΜΥ προβλέπει ένταση
των χιονοπτώσεων. Πρωτίστως για να διασφαλιστεί η
ασφάλεια των μαθητών και δευτερευόντως για να πε-
ριοριστούν και οι μετακινήσεις των πολιτών ώστε να
μην προκύψουν δυσάρεστα γεγονότα κατά την ώρα εκ-
δήλωσης των έντονων φαινομένων.

Και το όνομα αυτής... «Μπάρμπαρα» - Πυκνές χιονοπτώσεις 
και στα πεδινά της Αττικής προβλέπει από την Κυριακή η ΕΜΥ

- Δριμύ πανελλαδικό ψύχος με πτώση θερμοκρασίας 
έως και 10 βαθμούς την Κυριακή
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Α
μέσως μετά την έκδοση του
έκτακτου δελτίου επικίνδυ-
νων καιρικών φαινομένων για
τις χιονοπτώσεις από την ΕΜΥ,

τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού η Γε-
νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Τα περσινά τραγικά φαινόμενα πλή-
ρους έλλειψης συντονισμού αποτελούν
παράδειγμα προς αποφυγή και η οδηγία
που έχει δοθεί προς τις περιφέρειες,
τους δήμους και τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες είναι να ληφθούν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα ώστε να μην τεθούν σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να μην
υπάρξουν προβλήματα στις βασικές
υποδομές των περιοχών που θα πληγούν
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Θεω-
ρείται δεδομένο ότι για μια ακόμη φορά
θα γίνει εκτεταμένη χρήση άμεσης ενη-
μέρωσης των πολιτών για τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα μέσω του 112.

Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά
στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας από κινδύνους που
προέρχονται από την εκδήλωση των έν-
τονων καιρικών φαινομένων, καθώς και
αποφυγής περιττών μετακινήσεων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προ-
βλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και
παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το
αυτοκίνητο:
� Να ενημερωθούν για τον καιρό και για
την κατάσταση του οδικού δικτύου.
� Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθη-
τικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμά-
το καύσιμα.
� Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο,
κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας
προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.
� Να ενημερώνουν τους οικείους τους
για τη διαδρομή που πρόκειται να ακο-
λουθήσουν.
� Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των
μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν
την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
� Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των
κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως
Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται με τα πόδια:
� Να ντύνονται με πολλά στρώματα από
ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο
και να φορούν κατάλληλα παπούτσια
ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λό-
γω της ολισθηρότητας.
� Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακι-
νήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαι-
νομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες
παγετού).

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπε-
ται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων,
καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

� Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία
αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυματισμούς.
� Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι
υδρορροές των κατοικιών δεν είναι
φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
� Να αποφεύγουν να διασχίζουν χει-
μάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα,
κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχο-
πτώσεων αλλά και για αρκετές ώρες με-
τά το τέλος της εκδήλωσής τους. 
� Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου
και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και πα-
ράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδή-
λωσης των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
� Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη
διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να κατα-
φύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να
μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο,
παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καται-
γίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να
είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
� Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από
μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες
πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου
ελαφρά αντικείμενα (πχ, γλάστρες, σπα-
σμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολλη-
θούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ, κά-
τω από μπαλκόνια).
� Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των
κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως
Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις
σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση
και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω
εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πο-
λίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστο-
σελίδα της ΕΛΑΣ: www.astynomia.gr.

Συναγερμός
στην Πολιτική
Προστασία

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν περιφέρειες, δήμοι και κρατικές
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επερχόμενης

χιονοκαιρίας - Χρήσιμες οδηγίες προς τους πολίτες

Υποχρεωτικές οι αλυσίδες
Το βράδυ της Παρασκευής ανακοινώθηκαν τα

πρώτα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της
κακοκαιρίας. Όπως γνωστοποιήθηκε, με εντολή
του αρχηγού της Πυροσβεστικής τέθηκαν σε
εφαρμογή τα επιχειρησιακά σχέδια για την αντι-
μετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ θα πραγματοποιεί ελέγ-
χους στα οχήματα για την παρουσία αντιολισθη-
τικών αλυσίδων, καθώς είναι πλέον υποχρεωτι-
κός ο εφοδιασμών όλων των οχημάτων. Τέλος,
είναι εξαιρετικά πιθανό να απαγορευτεί η κυκλο-
φορία βαρέων οχημάτων σε περιοχές με ιδιαίτε-
ρη χιονόπτωση.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Και επισήμως,
οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πο-
λίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις
απολύτως απαραίτητες.



Ν
έος, εμφανίσιμος, ευθυτενής,
με υψηλή αίσθηση του χιού-
μορ, γνώστης πολεμικών τε-
χνών, φοιτητής επί πτυχίω και

με ικανοποιητικό μισθό. Δεν είναι αγγελία
σελίδας γνωριμιών αλλά
ένα σύντομο προφίλ του
23χρονου Kabudo (κατά
κόσμον Δημήτρης Λαυ-
κιώτης), ο οποίος θεωρεί-
ται ένας από τους πλέον

αναγνωρίσιμους Έλληνες
TikToker με 250.000 fol-

lowers (!). Κάποια (όσα εκείνος θέλει)
από τα μυστικά της επιτυχίας του αποκα-
λύπτει σήμερα στην «Political».

ΠΠώς προέκυψε το TikTok;
Μπήκα στην πλατφόρμα όταν χάκαραν το

κανάλι μου στο YouTube και μου ζητούσαν
λύτρα 250 ευρώ. Οι Ρώσοι χάκερ με παγί-
δεψαν μέσω ενός παραπλανητικού email
που έκανα το λάθος να το ανοίξω. Ήταν λί-
γο πριν από την πρώτη καραντίνα και μπή-
κα στο TikTok για να δω αν μπορώ να γίνω
και πώς είναι να είσαι διάσημος και μακρο-
πρόθεσμα ίσως να βγάλω και χρήματα. 

Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε ο Kabudo
(www.tiktok.com/@kabudo0); Αλή-
θεια, τι σημαίνει Kabudo;
Είναι το κράνος των σαμουράι. Έκανα

αρκετά χρόνια καράτε και με... βάφτισα
έτσι συμβολικά. Νιώθω ότι το kabudo
προστατεύει το μυαλό μου.

Τα βιντεάκια σου είναι κωμικά, σατιρι-
κά. Ποια η σχέση σου με την κωμωδία;
Ήμουν καλός στις σχολικές παραστά-

σεις, αλλά η κωμωδία και το χιούμορ ήταν
ένας τρόπος αυτοπροστασίας για εμένα,
διότι δεν μου άρεσαν το σχολείο και το
διάβασμα. Έτσι ξέφευγα από τους καθη-
γητές και τη μητέρα μου (πάντα πίστευε
σε εμένα και με στήριζε) που με κυνηγού-
σε για να διαβάσω.

Δεν είχες όνειρο να σπουδάσεις;
Όχι και αυτό το… οφείλω στον πατέρα

μου. Είναι από τους πιο χαρούμενους αν-
θρώπους που ξέρω και επιτυχημένος
επιχειρηματίας (στον χώρο της οινοποι-
ίας), παρότι δεν πήγε πανεπιστήμιο.

Στο πανεπιστήμιο όμως πέρασες (Λογι-
στική).
Εντάξει, διάβασα έναν χρόνο και τα κα-

τάφερα.

Το επόμενο βήμα σου είναι η υποκριτική;
Όχι, δεν θέλω να γίνω ηθοποιός. «Γίνε

αν θέλεις να πεθάνεις στο σανίδι», μου εί-
πε κάποτε ο πατέρας μου και τον άκουσα.

Ίσως ασχοληθώ αργότερα με τον χώρο

ως κειμενογράφος. Άλλωστε, αυτό που κά-
νω έχει ημερομηνία λήξης, όπως η καριέρα
ενός τραγουδιστή ή ενός ποδοσφαιριστή.
Χρησιμοποίησα την κωμωδία και το TikTok
με στρατηγική στόχευση ώστε εκτός από
φήμη να μου αποφέρει και έσοδα όλο αυτό. 

Και σου απέφερε;
Και βέβαια μου απέφερε. Από διαφημί-

σεις, χορηγούς κλπ. Τα έσοδά μου είναι
παραπάνω από ικανοποιητικά.

Μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο συγκε-
κριμένα;
Δεν μου επιτρέπεται να πω. Με δε-

σμεύουν το συμβόλαιο και ο μάνατζέρ
μου. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι βγάζω έναν
πολύ καλό μισθό. 

Τι διαφημίσεις έχεις κάνει;
Πάρα πολλές. Από μπισκότα γνωστής

φίρμας, πίτσα μεγάλης αλυσίδας, ρολόγια
μέχρι την τελευταία ταινία του Batman.

Γιατί οι εταιρείες απευθύνονται σε έναν
TikToker για να διαφημιστούν;
Οι πολυεθνικές είναι απρόσωπες. Θέ-

λουν πρόσωπα αναγνωρίσιμα που να αγ-
γίζουν τον καταναλωτή. Η διαφήμιση
οδεύει προς τις διαδικτυακές πλατφόρ-
μες. Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εσχάτως
κατακτά και την Ευρώπη αυτό το μοντέλο. 

Σε ποια ηλικιακή ομάδα κατατάσσονται
οι followers σου;
Θα έλεγα από 13 έως 25, αλλά με παρα-

κολουθούν και μεγαλύτεροι. Συνάντησα
κάποτε στον δρόμο έναν πατέρα με τον γιο
του. «Είσαι ο Kabudo», μου είπε. «Με ξέ-
ρετε από το παιδί;», τον ρώτησα. «Όχι, ο
γιος μου σε έμαθε από εμένα»… 

Από πού αντλείς τα θέματά σου;
Από την καθημερινότητα και την επι-

καιρότητα. Σχέσεις ζευγαριών, γονέων με
παιδιά, μαθητών με το σχολείο. Όταν ξέ-
σπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, προ-
σπάθησα να εξηγήσω με ένα βίντεο ενός
λεπτού τι συμβαίνει. Παρίστανα την Ου-
κρανία, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τα
Βαλκάνια. One man show!

Έχεις επιρροές από Έλληνες καλλιτέ-
χνες ή ξένους κωμικούς;
Μου αρέσουν ο Μπέζος και οι συγχωρε-

μένοι Τζίμης Πανούσης και Χάρρυ Κλυνν,
καθώς και ορισμένοι Αμερικανοί, αλλά
δεν μιμούμαι κάποιον. Ειδικά από τους
Αμερικανούς δεν έχω λόγο να αντιγράψω.
Η Ελλάδα έχει δική της νοοτροπία, ιστο-
ρία, γλώσσα και σε αυτά βασίζομαι.

Τελικά τι είναι η κωμωδία για εσένα;
Η τέχνη και η κωμωδία είναι η συμπυ-

κνωμένη πραγματικότητα με ένταση και
υπερβολή. 
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο 23χρονος TikToker Δημήτρης Λαυκιώτης 
με τους 250.000 followers βγάζει το... παντεσπάνι του 

με τα ξεκαρδιστικά βιντεάκια του

στον 
Ορέστη

Κατσαρέα

Kabudo, o Έλληνας
«σαμουράι» που κάνει
business με τον Batman
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Τ
ον δρόμο για τη φυλακή πήρε και
πάλι ο 70χρονος πρώην ντράμερ
των Πυξ Λαξ, ο οποίος καταδικά-
στηκε από το Μεικτό Ορκωτό

Εφετείο της Αθήνας σε ποινή κάθειρξης 5
ετών για την υπόθεση της σεξουαλικής κα-
κοποίησης ενός κοριτσιού ηλικίας 6 ετών
στον Ωρωπό, από τον Σεπτέμβριο του 2011
έως τον Μάιο του 2013.

Παρά τις αμφιβολίες τριών ενόρκων επί
της ενοχής του, το δικαστήριο κατά πλειοψη-
φία (4-3) τον έκρινε ένοχο για γενετήσιες
πράξεις με την ανήλικη, αναγνωρίζοντάς του
δύο ελαφρυντικά που μείωσαν την επιβαλ-
λόμενη ποινή του. Αν και ο εισαγγελέας είχε
ζητήσει να μην του δοθεί κανένα από τα τρία
ελαφρυντικά που ο κατηγορούμενος είχε ζη-
τήσει, τελικά του αναγνωρίστηκαν αυτά του
πρότερου σύννομου βίου και της παραβία-
σης εύλογης διάρκειας της δίκης.

Πρωτοδίκως, στον 70χρονο μουσικό είχε
επιβληθεί κάθειρξη 12 ετών με αναστολή.
Ωστόσο, από τον περασμένο Μάιο βρίσκεται
προφυλακιστέος για άλλη υπόθεση ασέλ-
γειας σε βάρος ανηλίκων κοριτσιών, ηλικίας
5 έως 13 ετών, την περίοδο 2007-2015, για
την οποία η δίκη του είναι σε εξέλιξη.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας
Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ο

εισαγγελέας εμφανίστηκε απόλυτα πεπει-

σμένος για την ενοχή του πρώην ντράμερ,
κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο χειριστι-
κό, με διαταραγμένο σεξουαλικό κόσμο
χωρίς αναστολές. «Δεν έχω κανέναν εν-
δοιασμό και καμία αμφιβολία ότι ο κατηγο-
ρούμενος τέλεσε αυτές τις πράξεις σε βά-
ρος του παιδιού. Δεν μπόρεσε να δώσει κά-
ποια πειστική απάντηση. Είναι μέλος ενός
συγκροτήματος, εξέθεσε το λαοπρόβλητο
μουσικό συγκρότημα που έγινε αντικείμε-
νο ινδάλματος των νέων και ο ίδιος εκτέθη-
κε και αμαύρωσε την πορεία του», είχε πει
ο εισαγγελικός λειτουργός στηλιτεύοντας
την πρωτόδικη απόφαση που διέπραξε,
όπως τόνισε, ένα «δικονομικό ατόπημα»,
επιτρέποντάς του με μια βαριά ποινή να κυ-
κλοφορεί ελεύθερος. «Αυτό το ατόπημα
καλείστε να εξομαλύνετε και να καταργή-
σετε», είχε υπογραμμίσει, απευθυνόμενος
στους δικαστές, ο εισαγγελέας, ο οποίος
επικαλέστηκε την κατάθεση της ψυχολό-
γου της ΕΛΑΣ η οποία είχε εξετάσει το παι-
δί. «Το παιδί αυτό βίωσε τα τραύματά του,
τα όσα λέει δεν μπορεί να είναι κατασκευα-
σμένα, ούτε αποκύημα φαντασίας του παι-
διού», επεσήμανε.

Στην απολογία του ο 70χρονος μουσικός
εμφανίστηκε κρατώντας ένα σακουλάκι με
καθετήρα και αρνήθηκε τις κατηγορίες που
του αποδίδονται, επικαλούμενος σοβαρά
προβλήματα υγείας. «Πλέον η ζωή μου

έχει γίνει ένα μαρτύριο, δεν μπορώ να πι-
στέψω ότι 70 ετών με κατηγορούν για
πράγματα που δεν έχω κάνει», είπε και
συμπλήρωσε: «Υπήρξα στη ζωή μου τίμιος,

αγνός, δεν έχω δημιουργήσει ποτέ κανένα
πρόβλημα σε κανέναν άνθρωπο. Προσπα-
θώ να καταλάβω πώς έφτασα σε αυτό το
σημείο…». 

Πέντε χρόνια πίσω από τα κάγκελα θα περάσει ο πρώην ντράμερ 
των Πυξ Λαξ, που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονης

Προθεσμία να απολογηθεί 
στις 17/2 πήρε ο π. Αντώνιος
Νέο «ραντεβού», για τις 17 Φεβρουαρίου, έχει ο πατέ-
ρας Αντώνιος με την εισαγγελέα Ανηλίκων που χειρίζε-
ται την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» από την
οποία έχει κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου. Μέσω
των συνηγόρων του, ο ιδρυτής της δομής ζήτησε και έλα-
βε νέα προθεσμία, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις
για τη διάπραξη κακουργηματικής ασέλγειας σε βάρος δύο φιλοξενούμενων της
δομής αλλά και για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες
παιδιών. Η (δεύτερη) προθεσμία ζητήθηκε, προκειμένου ο ιερέας και οι δικηγό-
ροι του να μελετήσουν τα στοιχεία της ογκωδέστατης δικογραφίας, την οποία φέ-
ρονται να πήραν στα χέρια τους στις αρχές Ιανουαρίου. 

Την Τρίτη η ετυμηγορία για τον Πέτρο Φιλιππίδη 
Η ώρα της απόφασης για τον Πέτρο Φι-

λιππίδη έφτασε, καθώς το Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο θα ανακοινώσει την ετυμηγο-
ρία του την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

Έπειτα από πολύμηνη ακροαματική δια-
δικασία, τακτικοί δικαστές και ένορκοι θα
αποφασίσουν για την ενοχή ή όχι του γνω-

στού ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για
έναν βιασμό και δυο απόπειρες σε βάρος
συναδέλφων του.

Η εισαγγελέας της έδρας έχει ζητήσει
την καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για τις
δυο απόπειρες και την αθώωσή του για την
πράξη του τετελεσμένου βιασμού.

Της φυλακής τα… τύμπανα
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Σ
οκ προκάλεσαν οι άγνωστες λε-
πτομέρειες από τον βιασμό που
βίωσε ένας 4χρονος από τον ίδιο
του τον πατέρα και τη γιαγιά του

στην Έδεσσα, κατά τη διάρκεια των καλο-
καιρινών του διακοπών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από
καταγγελία της μητέρας του. Η κατάθεσή
της είναι σοκαριστική. «Όταν παρέλαβα το
παιδί, πήγαμε μαζί στο σουπερμάρκετ και
εκεί σε μια στιγμή που έβγαλε το παιδί το
καπέλο είδα ότι ήταν χτυπημένος στο μέτω-
πο από την αριστερή πλευρά. Τότε του είπα
να σηκώσει την μπλούζα του και διαπίστω-
σα ότι ήταν χτυπημένο και στο στέρνο. Στη
συνέχεια, όταν πήγαμε σπίτι και τον έκανα
μπάνιο, είδα ότι ήταν χτυπημένος στα πόδια
και στα χέρια», ανέφερε η μητέρα στις αρ-
χές Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά την επιστρο-

φή του παιδιού από το σπίτι του πρώην συ-
ζύγου της».

Στη συνέχεια ανέφερε στους αστυνομι-
κούς πως κατάλαβε πως το παιδί της είχε
πέσει θύμα κακοποίησης από τον πατέρα
του. «Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι το
παιδί δεν είχε όρεξη να φάει και ήταν συνέ-
χεια στεναχωρημένο και δεν μιλούσε κα-
θόλου. Το τελευταίο διάστημα το παιδί έχει
χάσει τέσσερα με πέντε κιλά. Το παιδί μου
για πρώτη φορά άρχισε να κλαίει στον ύπνο
του και να ξυπνάει. Στις 6 Ιουλίου είδα το
παιδί ξαπλωμένο, γυμνό στο κρεβάτι και να
παίζει με το μόριό του. Τότε, τον ρώτησα τι
κάνει και μου είπε ότι ο μπαμπάς έκανε έτσι
και ότι τον ακούμπησε με το μόριό του, το
οποίο ο μικρός λέει βίδα, στον πισινό του».

Αρνείται τα πάντα ο κατηγορούμενος:
«Θέλουν να μου πάρουν το παιδί»

Η ίδια ανέφερε πως η γιαγιά του παιδι-
ού κυκλοφορούσε επίσης γυμνή, τον
χτυπούσε και τον φιλούσε στα γεννητικά
του όργανα. «Ο μπαμπάς έδινε σφαλιά-
ρες στη γιαγιά όταν παίζαμε “κλέφτες και

αστυνόμους”. Όταν παίζαμε τη “βίδα”,
τραβούσε με κάμερα», φέρεται να κατέ-
θεσε ο άτυχος ανήλικος στην ψυχολόγο
που τον εξέτασε.

Ο πατέρας του ανηλίκου αρνείται τις
κατηγορίες και κάνει λόγο για ψέματα τα
οποία σκαρφίστηκε η σύζυγός του για να
του πάρει το παιδί. «Οι καταγγελίες σε
βάρος του εντολέα μου και της μητέρας
του, που έχουν δει το φως της δημοσιότη-
τας, είναι απολύτως ψευδείς. Κίνητρο της
καταγγέλλουσας είναι η προσβολή και η
απαξίωση της προσωπικότητας του εντο-
λέα μου, πατέρα του τέκνου, ώστε να επι-
τευχθεί η γονεϊκή αποξένωση και από
τους συγγενείς της πατρικής του οικογέ-
νειας και αυτή η συμπεριφορά χρονολο-
γείται από τότε που διασπάσθηκε η έγγα-
μη συμβίωση, έχουν δε εκδοθεί δικαστι-

κές αποφάσεις που το αποδεικνύουν»,
ανέφερε μιλώντας στο Mega η Μαρία Χα-
τζηχαρίση, δικηγόρος του πατέρα του
4χρονου.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της
μητέρας, Γιάννης Μαρακάκης, δήλωσε
χθες: «Ενώ ακόμη και η ιατροδικαστική
έκθεση, η οποία δυστυχώς διενεργήθηκε
με καθυστέρηση πολλών ημερών, αφενός
έγινε με πολύ σοβαρές δυσκολίες, αφού
το παιδί δεν συνεργαζόταν, και αφετέρου
διαπίστωσε ότι υπήρχαν ακόμη εμφανείς
πληγές στα χέρια και τα πόδια του, τις
οποίες εκ των υστέρων το παιδί τις απέ-
δωσε στο γεγονός ότι ο πατέρας του το
έδενε χειροπόδαρα. Το κινητό που κατα-
σχέθηκε δεν χρησιμοποιείτο και έγινε 45
ημέρες μετά την καταγγελία, άρα είναι
απρόσφορο».

Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια έχει
πραγματικά ξεφύγει και έφτασε η ώρα των
ελέγχων, με τους παραβάτες να καλούνται να
πληρώσουν τσουχτερό πρόστιμο.

Πρόσφατα ένα ηλεκτρικό πατίνι καταγρά-
φηκε να κινείται στον περιφερειακό της
Θεσσαλονίκης με ταχύτητα άνω των 100
χλμ./ώρα. Σχεδόν τετραπλάσια από ό,τι προ-
βλέπει ο ΚΟΚ!

Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι ένας νέος και
οικονομικός τρόπος μικροκινητικότητας για
τις πόλεις. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τό-
σο απλά, αφού υπάρχουν κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια
που εντάσσονται στην κατηγορία των ΕΠΗΟ (Ελαφρύ Προ-
σωπικό Ηλεκτρικό Όχημα).

Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι
πως η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι τα 25

χλμ./ώρα. Ακόμη και αν στην αγορά υπάρ-
χουν ισχυρά πατίνια (κάτι που απαγορεύεται
και όλα πρέπει να έχουν περιοριστή ταχύτη-
τας) που δίνουν υψηλότερες τελικές, ο χρή-
στης θα πρέπει να συμμορφώνεται με το
όριο των 25 χλμ./ώρα.

Ωστόσο, το σημαντικό που πρέπει να γνωρί-
ζει ο χρήστης είναι πως απαγορεύεται να κι-
νείται σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πά-
νω από 50 χλμ./ώρα. Κάτι που σημαίνει πως τα
ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κινούνται
στις μεγάλες λεωφόρους, σε οδούς ταχείας

κυκλοφορίας και φυσικά στην εθνική οδό.
Επίσης, απαγορεύεται ο χρήστης να κάνει χρήση ακουστι-

κών και να μιλά στο κινητό του, αλλά επιτρέπεται η ανοιχτή
ακρόαση. Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου, ενώ
η χρήση κράνους συνιστάται δίχως να είναι υποχρεωτική.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ
Βάσει του ΚΟΚ, Άρθρο 16 - Όρια ταχύτητας των ΕΠΗΟ

(Τροποποίηση του άρθρου 20 του ΚΟΚ).
5Α. Για τα ΕΠΗΟ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτη-

τας ορίζεται σε 25 χλμ./ώρα. Τα ΕΠΗΟ απαγορεύεται να
κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα
50 χλμ./ώρα.

Ειδικά για τα ΕΠΗΟ:
α) όποιος οδηγεί ΕΠΗΟ κατά παράβαση της περ. α’ της

παρ. 5Α, και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με
διοικητικό πρόστιμο 40 και 100 ευρώ, αντίστοιχα,

β) όποιος οδηγεί ΕΠΗΟ και υπερβαίνει τα 35 χλμ./ώρα
και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικη-
τικό πρόστιμο 100 και 200 ευρώ, αντίστοιχα.

γ) όποιος οδηγεί ΕΠΗΟ κατά παράβαση της περ. β’ της
παρ. 5Α, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 80 ευρώ.

Πέφτουν τσουχτερά πρόστιμα: Ζωή… πατίνι στους γκαζιάρηδες με τα ηλεκτρικά πατίνια 

Όσο ο πα-τέρας
ασελγούσε, 
η γυμνή γιαγιά
βιντεοσκοπούσε

Σοκαριστικές οι λεπτομέρειες από την κατάθεση του 4χρονου
στην ψυχολόγο που τον εξέτασε: «Όταν παίζαμε τη “βίδα” 

η γιαγιά τραβούσε με κάμερα»

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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κάθετη πτώση των τιμών της ενέργει-
ας, η αποκλιμάκωση του πληθωρι-
σμού και η βελτίωση του διεθνούς κλί-
ματος σε σχέση με το διεθνές περι-

βάλλον αναμένεται να βελτιώσουν θεαματικά τις
προοπτικές του οικονομικού κλίματος και να
συμβάλουν στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων
της κυβέρνησης στην τελική ευθεία προς τις
εκλογές.

Η άποψη αυτή εδράζεται σε μια σειρά θετικών
πρόδρομων μηνυμάτων της τελευταίας περιό-
δου. Ειδικότερα:

1Η τιμή του φυσικού αερίου έχει υποχωρήσει
στο μισό σε σχέση με την τιμή υπολογισμού που
έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό (60 ευρώ
ανά μεγαβατώρα έναντι 120 ευρώ αντίστοιχα). Με
δεδομένο ότι για κάθε 10 ευρώ μείωσης το όφε-
λος για το ΑΕΠ είναι 600 εκατ. ευρώ, αν η τιμή πα-
ραμείνει στα επίπεδα των 60 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα, τότε στο α’ τρίμηνο του έτους θα δοθεί ανά-
σα στον προϋπολογισμό τουλάχιστον 400 εκατ.
ευρώ.

2Η κάθετη πτώση της χονδρεμπορικής τιμής
του ηλεκτρικού ρεύματος άνω του 60% επαναφέ-
ρει τα τιμολόγια στα επίπεδα προ πολέμου. Αυτό
μεταφράζεται σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 1
δισ. ευρώ για το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης

και τον προϋπολογισμό. Αρκεί να σημειωθεί ότι
το τελευταίο τετράμηνο του 2022 δαπανήθηκαν
πάνω από 2,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος.

3Ο πληθωρισμός λόγω της ραγδαίας αποκλι-
μάκωσης των τιμών της ενέργειας αναμένεται να
υποχωρήσει τον Ιανουάριο κάτω και από το 7,2%
που έδωσε την περασμένη Τετάρτη η Eurostat.
Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι από τον επόμενο μήνα
θα γίνουν ορατές περισσότερες μειώσεις στις τι-
μές βασικών αγαθών.

4Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αναρρι-
χήθηκε τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο
από τον περασμένο Απρίλιο, «σβήνοντας» επί
της ουσίας τη μεγάλη «κοιλιά» λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία. Το πλέον ενθαρρυντικό
είναι ότι όλοι οι κλάδοι καθώς και η καταναλω-
τική εμπιστοσύνη παρουσιάζουν σημαντική
βελτίωση.

5Ο δείκτης της ανεργίας υποχώρησε τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο στο 11,6% και για το α’ τετρά-
μηνο του έτους προγραμματίζονται τουλάχιστον
50.000 προσλήψεις για προγράμματα της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ενώ αναμένεται
τόνωση λόγω τουριστικής περιόδου.

6Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε
σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για
την παγκόσμια οικονομία, εκτιμώντας ότι ο κίν-
δυνος ύφεσης απομακρύνεται. Ταυτόχρονα, επι-
σημαίνει ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία
(αποτελούν σημαντικά στηρίγματα για την Ελλά-
δα) θα εμφανίσουν ανάπτυξη αντί της αρχικής
πρόβλεψης για ύφεση.

7Οι προκρατήσεις για τη φετινή τουριστική 
σεζόν κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μεγαλύτερο το περιθώριο 
για παροχές λόγω της αύξησης
των διαθέσιμων πόρων 
της κυβέρνησης

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ
Η «βασίλισσα»
της ελληνικής
ναυτιλίας

MYTILINEOS
Βάση... απογείωσης
τα εντυπωσιακά
μεγέθη του 2022 
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E
τος-ορόσημο ήταν το 2022
για τον Όμιλο Mytilineos,
καθώς οι υψηλές τιμές της
ενέργειας εκτόξευσαν σε

ιστορικό υψηλό τον τζίρο και την κερ-
δοφορία, ενώ το πλέον σημαντικό στοι-
χείο των οικονομικών αποτελεσμάτων
ήταν η μείωση του καθαρού δανεισμού.

Ο όμιλος με αιχμή τη μεταλλουργία
και την ενέργεια έχει ανοίξει τα φτερά
του και στις κατασκευές, όπου αναμέ-
νεται να κάνει... αισθητή την παρουσία
του μέσω της νεοϊδρυθείσας Μ-Κατα-
σκευές. Επιπλέον, η διανομή μερίσμα-
τος 1,20 ευρώ ανά μετοχή (αυξημένο
κατά 176%) αποτελεί την καλύτερη απο-
ζημίωση προς τους μετόχους. Το γεν-
ναίο μέρισμα αποτελεί επακόλουθο
της εκτίναξης της κερδοφορίας στα
466 εκατ. ευρώ, το οποίο ήταν αυξημέ-
νο κατά 187% έναντι 162 εκατ. ευρώ το
2021. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου
«απογειώθηκαν» κατά 130% και δια-
μορφώθηκαν στα 823 εκατ. ευρώ έναν-
τι 359 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ ο τζίρος
εκτινάχθηκε κατά 137%, φτάνοντας στα
6,306 δισ. ευρώ (από 2,466 δισ. ευρώ
το 2021). Ωστόσο, η σημαντική μείωση
του καθαρού δανεισμού στα 716 εκατ.
ευρώ από 803 εκατ. ευρώ το 2021 εκ-
πέμπει το μήνυμα προς την αγορά για
την ισχυροποίηση των μεγεθών με πα-
ράλληλη μείωση του δανεισμού. Η εξέ-
λιξη αυτή βελτιώνει θεαματικά τους
επιμέρους δείκτες που αφορούν τις
συγκρίσεις του τζίρου και της κερδο-
φορίας με τις δανειακές υποχρεώσεις. 

Η αναβάθμιση 
από Standard & Poor’s

Η σημαντική μείωση του καθαρού
δανεισμού προσλαμβάνει ακόμη μεγα-
λύτερη αξία, καθώς οι επενδύσεις ξε-
πέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ καταγρά-
φοντας νέο υψηλό. Η βελτίωση του
προφίλ δανεισμού του ομίλου αποτέ-
λεσε και το «κλειδί» για την πρόσφατη
αναβάθμιση από τον αμερικανικό οίκο
Standard & Poor’s στην κατηγορία
«ΒΒ+» από «ΒΒ», διατηρώντας παράλ-
ληλα την αξιολόγηση για θετικές προ-
οπτικές του ομίλου.

Όπως επεσήμανε ο ισχυρός άνδρας
του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος, οι
ιστορικά υψηλές επιδόσεις της εται-

ρείας επιτεύχθηκαν κόντρα σε ένα αρ-
νητικό διεθνές περιβάλλον, ενώ το
2022 χαρακτηρίζεται ως έτος μετάβα-
σης σε μια νέα εποχή μέσω του εταιρι-
κού μετασχηματισμού της σε Mytiline-
os Energy & Metals. Επιπλέον, ο όμι-
λος διατηρεί θετικές προσδοκίες λόγω
και των βελτιωμένων προοπτικών της
παγκόσμιας οικονομίας κατά τη φετινή
χρονιά. 

Ψηλά ο πήχης
«Φλέβα χρυσού» με τεράστιες επιδό-

σεις και αποδόσεις για τα επόμενα χρό-
νια αποδεικνύονται για τον Όμιλο Myti-
lineos οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, ενώ ταχύτατη είναι η
βελτίωση και των άλλων τομέων.

Τα μεγέθη του 2022 ξεπέρασαν τις
προβλέψεις των αναλυτών, ενώ ο ίδιος
ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε προϊδε-

άσει από τον περασμένο Οκτώβριο για
την έκρηξη των μεγεθών κατά το β’
εξάμηνο του 2022, η οποία συνδέεται
με την υψηλή απόδοση των θερμικών
μονάδων παραγωγής ενέργειας. Η εμ-
πορική λειτουργία της μονάδας ηλε-
κτροπαραγωγής στον Άγιο Νικόλαο
Βοιωτίας, ισχύος 826MW, η αύξηση
της παραγωγικής δυναμικότητας
αλουμινίου και τα μεγάλα projects σε
ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό
έχουν θέσει τις βάσεις για τη διατήρη-
ση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης τα επό-
μενα χρόνια. 

Το ισχυρό όπλο
Ο τομέας έρευνας και ανάπτυξης του

Ομίλου Mytilineos αποτελεί το ισχυρό
όπλο, καθώς έχει συμβάλει στην επέ-
κταση των δραστηριοτήτων σε όλα τα
μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ο τομέας
RSD, μέσω της πλατφόρμας ΒΟΤ, προ-
ωθεί τις πωλήσεις έργων σε διάφορα
στάδια ανάπτυξης και σε πολλές αγο-
ρές. Σημειώνεται ότι η συνολική δυνα-
μικότητα του χαρτοφυλακίου της Myti-
lineos ξεπερνά τα 2.500 μεγαβάτ.
Εκτός από τον τομέα της ενέργειας, ο
όμιλος ευνοήθηκε από την αύξηση των
τιμών των πρώτων υλών, ενώ ήδη συμ-
μετέχει σε σημαντικά κατασκευαστικά
projects και μέσα στο τρέχον έτος ανα-
μένεται να διεκδικήσει και άλλους δια-
γωνισμούς.

Mytilineos
Βάση... απογείωσης

τα εντυπωσιακά
μεγέθη του 2022

Συνεχής και ισχυρή 
παρουσία του ομίλου 
σε όλα τα μήκη 
και πλάτη του πλανήτη

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης
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Η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του Ομίλου An-
gelicoussis Shipping, από τους ισχυρότερους
ναυτιλιακούς ομίλους του κόσμου, είναι η πλου-

σιότερη «φιγούρα» στην ελληνόκτητη ναυτιλία, όπως γρά-
φει και το Bloomberg.

Η 40χρονη Μαρία Αγγελικούση κληρονόμησε την εται-
ρεία από τον πατέρα της Γιάννη, ο οποίος πέθανε το 2021 σε
ηλικία 72 ετών. «Ο πατέρας μου μού έμαθε να σκέφτομαι
έξω από τα συνήθη πλαίσια, να είμαι ευφάνταστη και με δί-
δαξε ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει πάντοτε λύση», έχει
δηλώσει η κυρία Αγγελικούση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αύξηση των ναύλων
εκτόξευσε την αξία του ομίλου μέσα στα τελευταία δύο
χρόνια και συνέβαλε στην άνοδο της καθαρής περιουσίας
της Αγγελικούση που πλέον, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισε-
κατομμυριούχων του Bloomberg, αποτιμάται σε περίπου
5,3 δισ. δολάρια, καθιστώντας την το δεύτερο πλουσιότερο
άτομο στην Ελλάδα μετά τη Βίκυ Σάφρα και μεταξύ των
πλουσιότερων γυναικών στον κόσμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μαρία Αγγελικούση βρί-
σκεται μεταξύ ενός μικρού έως τώρα αλλά αυξανόμενου
κύκλου ισχυρών γυναικών στη ναυτιλία, μιας βιο-
μηχανίας που ανδροκρατείται. Μεγιστάνες όπως ο
Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος ήταν το
πρότυπο των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων, την
ώρα που οι γυναίκες αποτελούν μόνο το ένα τρίτο
περίπου του εργατικού δυναμικού στις πλοιοκτή-
τριες εταιρείες και μόλις το 2% των πληρωμάτων. 

Οι σπουδές στην Ιατρική και τα γονίδια
Η Μαρία μεγάλωσε και σπούδασε ιατρός στη Με-

γάλη Βρετανία, όπου και εργάστηκε για αρκετά χρόνια.
Όμως, την έπεισε ο πατέρας της Γιάννης Αγγελικούσης να
ασχοληθεί συστηματικά με τη ναυτιλιακή επιχείρηση. Άλ-
λωστε, έφερε το όνομα της γιαγιάς της Μαρίας, κόρης του
εφοπλιστή Παπαλιού, και κληρονόμησε ισχυρά ναυτιλιακά
γονίδια.

Η Μαρία ως γιατρός έκανε ταξίδια στη Νότια Αφρική
συμμετέχοντας σε ανθρωπιστικές αποστολές. Σε συνέν-
τευξή της και απαντώντας στο ερώτημα «πώς μια γιατρός
θα ασχοληθεί με τη ναυτιλία;», απάντησε: «Η συναναστρο-
φή ως γιατρός με πολύ κόσμο και η ικανότητα που αποκτάς
να διαβάζεις τους ανθρώπους είναι και αυτό κλειδί για την
ενασχόλησή μου με τη ναυτιλία».

Είναι παντρεμένη με τον σερβικής καταγωγής πρίγκιπα,
απόγονο του τέως βασιλιά Καραγεώργεβιτς της Σερβίας.
Γυναίκα χαμηλών τόνων και εργατική, επιλέγει εδώ και

χρόνια να ζει μακριά από κοσμικότητες και τα φώτα της
δημοσιότητας.

Νέα φιλοσοφία
Μια από τις προτεραιότητες της Μαρίας Αγγελι-

κούση είναι η εταιρεία να σχεδιάζει τα δικά της
πλοία. Μάλιστα, μιλώντας σε συνέδριο που διοργά-
νωσαν οι «Financial Times», η επικεφαλής του ομί-
λου τόνισε ότι κορυφαία προτεραιότητα είναι η μεί-

ωση των εκπομπών από τα πλοία της. Μάλιστα,
αποκάλυψε ότι είναι απίθανο να τοποθε-
τήσει παραγγελίες για βαπόρια που
θα «καίνε» συμβατικά καύσιμα.
Στο ίδιο συνέδριο η κυρία Αγγε-
λικούση γνωστοποίησε ότι ο όμι-
λος έχει αναπτύξει ένα εσωτε-
ρικό αυτόνομο τμήμα με την
ονομασία «πράσινα πλοία»,
προκειμένου να επιταχύνει τις

προσπάθειες απανθρακοποίησης. Η
κυρία Αγγελικούση εξήγησε, τέ-
λος, ότι ο όμιλος δαπανά αρκετά
χρήματα σε συσκευές εξοικονό-
μησης ενέργειας για τη βέλτιστη
απόδοση του στόλου, ενώ έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στο LNG, το
οποίο, όπως είπε, «είναι με διαφορά
η καλύτερη λύση σήμερα».

Σημειώνεται πως, συμπεριλαμβανομένων
των πλοίων που βρίσκονται υπό παραγγελία, ο
στόλος της Angelicoussis Shipping περιλαμ-
βάνει 134 πλοία αξίας περίπου 14 δισ. δολα-
ρίων. 

Μ Α Ρ Ι Α  Α Γ Γ Ε Λ Ι ΚΟ Υ Σ Η

Το αφιέρωμα του Bloomberg 
και τα εγκωμιαστικά σχόλια - Ο στόλος 

της Angelicoussis Shipping περιλαμβάνει 
134 πλοία αξίας περίπου 14 δισ. δολαρίων

Η «βασίλισσα»
της ελληνικής ναυτιλίας

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com
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Σ
τα 3,5 δισεκατομμύρια βαρέλια
ισοδύναμου πετρελαίου υπολο-
γίζει η Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθράκων και

Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) τους δυ-
νητικούς πόρους στην Ελλάδα, σύμφωνα
με παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα με αφορμή την
ανακοίνωση της νέας εταιρικής της ταυ-
τότητας και τη διεύρυνση του ρόλου της
στα υπεράκτια αιολικά καθώς και στην
αποθήκευση φυσικού αερίου και διοξει-
δίου του άνθρακα.

Ο όρος «δυνητικοί πόροι» (2C re-
sources), όπως αναφέρουν αρμόδια στε-
λέχη, αναφέρεται σε συμπεράσματα που
προκύπτουν με βάση τα γεωλογικά χαρα-
κτηριστικά και τις έρευνες που έχουν γί-
νει μέχρι σήμερα, και όχι σε κοιτάσματα ή
αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία
προσδιορίζονται ύστερα από γεωτρήσεις.

Τα μεγέθη των κοιτασμάτων θα συγκε-
κριμενοποιηθούν σε πρώτη φάση όταν
ολοκληρωθούν οι σεισμικές έρευνες και
ακολούθως όταν υλοποιηθούν οι ερευνη-
τικές γεωτρήσεις, που (εφόσον κριθεί
σκόπιμο) θα πραγματοποιηθούν στις πε-
ριοχές της Κρήτης και της Δυτικής Ελλά-
δας που έχουν παραχωρηθεί για έρευνες
υδρογονανθράκων.

Πρόβλεψη για 150 θέσεις εργασίας
Πρώτη χρονικά αναμένεται η ερευνητι-

κή γεώτρηση στη χερσαία περιοχή των
Ιωαννίνων, από την Energean, για την

οποία την περασμένη εβδομάδα τέθηκε
σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περι-
βαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσε-
ων. Προβλέπει 150 θέσεις εργασίας κατά
την περίοδο υλοποίησης της γεώτρησης
(περίπου έναν χρόνο), ενώ σε περίπτωση
ανακάλυψης κοιτάσματος οι θέσεις εργα-
σίας θα είναι πολύ περισσότερες. Η γεώ-
τρηση Ήπειρος-1 θα φτάσει σε βάθος 3,5
χλμ περίπου, στην κοινότητα Γιουργάνι-
στα του Δήμου Ζίτσας. Το φθινόπωρο του
2022 ολοκληρώθηκαν εξάλλου οι τρισ-
διάστατες σεισμικές έρευνες στην Περιο-
χή 2 του Ιονίου (75% Energean - 25% Hel-

leniq Energy). Έχει ήδη ξεκινήσει η επε-
ξεργασία των δεδομένων, από την οποία
θα εξαρτηθεί αν οι έρευνες θα προχωρή-
σουν στην επόμενη φάση της γεώτρησης.

Ομοίως το 2022 περισυνελέγησαν δε-
δομένα από δισδιάστατες και τρισδιάστα-
τες σεισμικές έρευνες από τις περιοχές
Ιόνιο και Κυπαρισσιακός όπου δραστη-
ριοποιείται η Helleniq Energy.

Οι μεγαλύτερες προσδοκίες εντοπί-
ζονται στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά
και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου είναι
σε εξέλιξη δισδιάστατες σεισμικές
έρευνες από την Κοινοπραξία Exxon-
Mobil (70%) - Helleniq Energy (30%). Οι
έρευνες αυτές προβλέπεται να ολοκλη-
ρωθούν ως το τέλος Φεβρουαρίου και
θα ακολουθήσει η ερμηνεία των δεδο-
μένων, από την οποία θα εξαρτηθεί η
εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης η
οποία τοποθετείται χρονικά το 2025.

Αναβρασμός στην αμυντική βιομηχανία. Μια ακόμα
μεγάλη εταιρεία μετά την ONEX ανακοινώνει την αποχώ-
ρησή της από τον ΣΕΚΠΥ. Η ΤΗΕΟΝ SENSORS, μέλος του
Ομίλου EFA GROUP, με ανακοίνωσή της καταγγέλλει τον
ΣΕΚΠΥ για απραξία και για αδυναμία στήριξης της υγιούς
ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας. Η ανακοίνωση εί-
ναι η ακόλουθη:

«Η ΤΗΕΟΝ SENSORS, μέλος του Ομίλου EFA GROUP,
μετά και τις άλλες εταιρείες του Ομίλου EFA GROUP, ανα-
κοινώνει την απόφασή της να αποχωρήσει από τον Σύν-
δεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
(ΣΕΚΠΥ) κρίνοντας ότι τα συμφέροντα της εταιρείας, αλλά
και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) ευρύ-
τερα, δεν υποστηρίζονται και δεν προάγονται από τον
ΣΕΚΠΥ, ενώ παράλληλα δεν έχει επιτευχθεί η αποτελε-
σματική προώθηση επίλυσης των υπαρκτών και ουσια-

στικών ζητημάτων του αμυντικού κλάδου».
Εντωμεταξύ, δημοσίευμα στο pronews κάνει λόγο για

«ψίχουλα» στο ανατεθέν βιομηχανικό έργο στις ελληνι-
κές εταιρείες σε ένα πρόγραμμα που θα προσεγγίσει τα 4
δισ. ευρώ από τη στιγμή που υπογραφεί και η option του
3ου πλοίου. Αλλά το ζήτημα αφορά τους Γάλλους, οι οποί-
οι εκτός του ότι δίνουν «ψίχουλα», δίνουν τη «μερίδα του

λέοντος» στον πρόεδρο του ΣΕΚΠΥ προφανώς για να μη
γίνει αισθητό το χαμηλό βιομηχανικό έργο, ειδικά στον
ΣΕΚΠΥ και συνολικά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Αυτό φαίνεται να είναι ένα ολίσθημα του προέδρου του
ΣΕΚΠΥ που τελικά μάλλον το πληρώνει ακριβά. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι σημαντική για την εθνι-
κή ασφάλεια μια ισχυρή Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία
(ΕΑΒΙ). Γνωρίζουμε ότι ο έτερος σύνδεσμος, η Ένωση Ελ-
ληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυ-
νας (ΕΕΛΕΑΑ), που διαθέτει 44 εταιρείες-μέλη, όλες ενερ-
γές και με κυρίως αμυντική δραστηριότητα, που καλύ-
πτουν περίπου το 95% της ΕΑΒΙ, έχει καταβάλει στο παρελ-
θόν ουσιαστικές προσπάθειες να συγχωνευτούν οι δύο
ενώσεις, ενώ πάντα ως πρώτο βήμα ενθαρρύνουν τα μέλη
τους να είναι και μέλη στον ΣΕΚΠΥ. Δυστυχώς τότε παρά τις
προσπάθειες δεν ευοδώθηκε σύμπνοια απόψεων.

Και η THEON SENSORS φεύγει από τον ΣΕΚΠΥ

Στα 3,5 δισ. 
βαρέλια 
οι δυνητικοί 
πόροι της χώρας

Τα συμπεράσματα της ΕΔΕΥΕΠ προκύπτουν με βάση 
τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τις μέχρι σήμερα

έρευνες και όχι τα κοιτάσματα 
ή αποθέματα υδρογονανθράκων 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
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Σ
τα 29 λεπτά φτάνει η μέση
διάρκεια μιας μονής διαδρο-
μής για έναν οδηγό που κι-
νείται στους δρόμους της

Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την επε-
ξεργασία των δεδομένων νέας έρευ-
νας της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών
Pricefox.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο
δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης
αυξάνει σημαντικά όσο αφήνουμε πί-
σω τους περιορισμούς λόγω της παν-
δημίας αλλά και όσο αρνούμαστε να
χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις
μας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
«προίκα» από την ανησυχία και την
ανάγκη κοινωνικής αποστασιοποίησης
εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

Το πρόβλημα παροξύνθηκε με τα
δεκάδες οχήματα στους δρόμους λό-
γω της μείωσης της τιμής της βενζίνης
αλλά και των πολλών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων από την εκτέλεση δεκά-
δων έργων. Ωστόσο, το οδικό δίκτυο
χρήζει σημαντικών παρεμβάσεων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τα 4 εκατ.
ευρώ χρηματοδότησης που εξασφάλι-
σε από το Ταμείο Ανάκαμψης, προχωρά
σε έργα που θα αυξήσουν σημαντικά
την οδική ασφάλεια της πόλης.

Σε 48 στοχευμένα σημεία που έχουν
υποδείξει οι ειδικές υπηρεσίες του
δήμου, τα οποία δέχονται μεγάλη επι-
βάρυνση, όπως κεντρικοί οδικοί άξο-
νες, καθώς και δρόμοι γύρω από σχο-
λεία και πανεπιστήμια, θα υλοποι-
ηθούν δεκάδες έξυπνες παρεμβά-
σεις. Στόχος είναι να μειωθεί αισθητά
η «δυσφορία» και αυτό θα αλλάξει άρ-
δην την εικόνα της πόλης. Άλλωστε, το

α’ τρίμηνο του έτους θα αποτελέσει
σταθμός σημαντικών εξελίξεων με
επιπλέον έργα πνοής για την πόλη.

Ξεκινούν άμεσα οι μελέτες
Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα

που δρομολογούνται προς υλοποίηση
είναι το ντεκ της παλιάς παραλίας, ο
διαγωνισμός για τις μελέτες του οποί-
ου ξεκινά άμεσα. Τις επόμενες μέρες
υπογράφεται η σύμβαση για τις μελέ-
τες που αφορούν την ανάπλαση της
Αριστοτέλους, ενώ παράλληλα δημο-

πρατείται και το έργο ανάπλασης των
πρώην στάβλων της Παπάφη, ώστε η
Τούμπα να αποκτήσει ένα σύγχρονο
κτιριακό συγκρότημα που θα βελτιώ-
σει αισθητικά αλλά και λειτουργικά το
αστικό της περιβάλλον.

Δημοπρατείται επίσης η μελέτη για
τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού
πάρκου στην Ψελλού, με ανοιχτό δη-
μόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ προκη-
ρύσσεται και ο διαγωνισμός για το έρ-

γο της αστικής αναζωογόνησης 10 εμ-
πορικών δρόμων, το οποίο προχωρά
με χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ από
το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Τρέχει» και η διαδικασία για την
υπογραφή της σύμβασης για την ολο-
κληρωμένη ανάπλαση της περιοχής
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ενός
έργου με προϋπολογισμό 1,9 εκατ. ευ-
ρώ, του οποίου η χρηματοδότηση
προέρχεται από το ΕΣΠΑ.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα αναπλά-
σεων στις γειτονιές και παράλληλα,
μέσα στον Φεβρουάριο, αναμένεται
και η προέγκριση για το Μουσείο Ολο-
καυτώματος, ενώ σχεδιάζεται και ένα
μητροπολιτικό πάρκο 100 στρεμμάτων
στην περιοχή πλησίον του Μουσείου.

Κώστας Καραμανλής και Γιώργος Καραγιάννης παρου-
σίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουρ-
γό, το νομοσχέδιο για τη χορήγηση αποζημίωσης προς
τον σκοπό αποκατάστασης κτιρίων από καταστροφικά
φαινόμενα.
Στους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου περιλαμβάνε-
ται η επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της υφιστάμενης
νομοθεσίας για όλα τα καταστροφικά φαινόμενα, ώστε να
είναι σαφές και απλουστευμένο το νομοθετικό πλαίσιο.
Επίσης, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως η ηλεκτρονική
πλατφόρμα (e-pandora), η ηλεκτρονική έκδοση αδειών

αλλά και η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών
προσδιορίζοντας συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για κάθε
στάδιο ξεχωριστά.

Με το νομοσχέδιο επιτυγχάνεται και ο διαχωρισμός της
διαδικασίας αποζημίωσης για ιδιωτικά και δημόσια ακί-
νητα, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές διαδικασίες στεγαστι-
κής συνδρομής για κατολισθαίνουσες περιοχές, για κα-
τεδαφιστέα ή ακατάλληλα προς χρήση ακίνητα. Παράλ-
ληλα, θα επισπευστούν οι διαδικασίες κατεδάφισης επι-
κινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.
Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται, με το νομοσχέ-
διο, η συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφο-
ρούν τη χορήγηση αποζημιώσεων και τη διαδικασία
αποκατάστασης ακινήτων λόγω καταστροφικών γε-
γονότων.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις αποζημιώσεις κτιρίων από φυσικές καταστροφές

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Έργα 4 εκατ. για την οδική
ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη

Τα χρήματα θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και αφορούν 48 στοχευμένα σημεία του δήμου 

που δέχονται μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση



Ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς
επενδυτές καταγράφηκε στο confer-
ence που πραγματοποίησε η Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 13
ελληνικών εισηγμένων εταιρειών,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Με-
γάλοι θεσμικοί επενδυτές, αρκετοί εκ
των οποίων είχαν πολλά χρόνια να εν-
διαφερθούν για την ελληνική αγορά,
είχαν συνολικά 85 συναντήσεις με
τους εκπροσώπους των ελληνικών
εταιρειών. Πρόκειται για το 5ο διεθνές
conference που πραγματοποιεί η Πει-
ραιώς ΑΕΠΕΥ, το πρώτο μετά την πανδημία. Συμμετείχαν 13 ελληνικές εταιρείες (Αlpha Bank, ΕΤΕ, Πειραιώς,
Μότορ Όιλ, Μυτιληναίος, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ/ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΟΠΑΠ, Σαράντης, Φουρλής, Τιτάν, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ,
ΙΝΤΕΑΛ) και από την πλευρά των θεσμικών 23 γαλλικά Asset Management Ηouses, μεταξύ των οποίων οι AXA,
Amundi, Allianz, Amiral, Ofi, Edmond De Rothschild, Lazard, Octo, DNCA, Equigest, Gefip.
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Ω
ς προάγγελο συνέχισης της ισχυρής ανάκαμ-
ψης της ελληνικής χρηματιστηριακής θεωρεί
την άνοδο κατά 10% του Γενικού Δείκτη τον Ια-
νουάριο η Alpha Finance. Το επενδυτικό περι-

βάλλον και η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας στο β’ εξά-
μηνο του 2023 θα οδηγήσουν σε σημαντικές εισροές κε-
φαλαίων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ταυτόχρονα, η
κερδοφορία των εισηγμένων το 2022 οδήγησαν τον Γε-
νικό Δείκτη να διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή
κερδών (5,5x) πολύ χαμηλότερο έναντι των ξένων δει-
κτών. Οι μετοχές που έχει στη focus list είναι η Τράπεζα
Πειραιώς, η ΕΤΕ, η Motor Oil, η Μυτιληναίος, ο ΟΠΑΠ, η ΕΧΑΕ, ο Τιτάν, η ΔΕΗ και ο Φουρλής. Η χρηματιστηριακή θε-
ωρεί ότι η αγορά πιθανότατα βρίσκεται στην αρχή ενός ανοδικού κύκλου, με το ενισχυμένο ενδιαφέρον των επενδυ-
τών να οδηγεί σε υψηλότερες αποτιμήσεις, υπό το πρίσμα σημαντικών επενδύσεων στη χώρα και άλλων παραγόν-
των, οι οποίοι θα διατηρήσουν τη δυναμική σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Συστάθηκε η κοινοπρακτική
εταιρεία Motor Oil - ΔΕΗ

Προχωρώντας με προσήλωση και στα-
θερά βήματα στη διαμόρφωση της ενερ-
γειακής λύσης του μέλλοντος, η Motor Oil
και η ΔΕΗ, δύο από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες στην εγχώρια ενεργειακή αγορά,
προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας
Hellenic Hydrogen. Στη νέα κοινοπρακτι-
κή εταιρεία, όπου η Motor Oil κατέχει το
51% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔEΗ
το 49% αυτού, καθήκοντα διευθύνοντος
συμβούλου αναλαμβάνει ο Δημήτρης
Τριανταφυλλόπουλος.

Στο σφυρί ακίνητο 
της ΤΕΞΑΠΡΕΤ 

Σε νέο πλειστηριασμό οδηγείται στις
15 Φεβρουαρίου 2023 το βιομηχανικό
συγκρότημα της ΤΕΞΑΠΡΕΤ στο Καλο-
χώρι Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το
πάλαι ποτέ υπερσύγχρονο βαφείο, συμ-
φερόντων της οικογένειας Καρασσό,
που είχε άδοξο τέλος. Πρόκειται για ένα
ακίνητο συνολικής έκτασης 64.051 τμ,
που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Επι-
σπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η
Do Value Greece, ως διαχειρίστρια των
απαιτήσεων της Eagle Issuer Designat-
ed Activity Company, εν προκειμένω ει-
δικής διαδόχου της Εθνικής Τράπεζας.
Το ακίνητο θα βγει στο σφυρί με τιμή εκ-
κίνησης τα 3,9 εκατ. ευρώ.

Real Consulting: Στόχος 
η διείσδυση σε νέες αγορές

Η Real Consulting είναι σε διαρκείς
συζητήσεις με εταιρείες που εξειδι-
κεύονται σε υπηρεσίες επί των λογισμι-
κών και προϊόντων που ήδη προσφέρει,
με στόχο τη διείσδυσή της σε νέες αγο-
ρές. Αυτό διευκρινίζει η εταιρεία απαν-
τώντας σε δημοσίευμα που τη θέλει να
βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγμα-
τεύσεις για την εξαγορά κυπριακής εται-
ρείας, η οποία ειδικεύεται στο SAP. Η
εταιρεία ολοκληρώνει την ανακοίνωσή
της, τονίζοντας ότι τυχόν οριστική επίτευ-
ξη συμφωνίας θα κοινοποιηθεί έγκαιρα
στις αρμόδιες αρχές, τους μετόχους της
και το επενδυτικό κοινό.

Σε εφαρμογή μπαίνει το σχέδιο της Intra-
com Holdings, συμφερόντων Σωκράτη Κόκ-
καλη, για την ανάδειξη και ενίσχυση του real
estate φορέα του γκρουπ, δηλαδή της Intra-
com Properties. Σε αυτό το πλαίσιο, η Intra-
com Holdings προχώρησε στην αγορά μετο-
χών της Κλουκίνας-Λάππας (με επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο ακίνητων άνω των 37 εκατ. ευ-
ρώ) από τον βασικό μέτοχο της Λουκά Σπεν-
τζάρη, ενώ θα υπάρξουν και άλλες αγορές πο-
σοστών και από άλλους μετόχους της εταιρεί-
ας και εν συνεχεία θα υποβληθεί δημόσια
πρόταση. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι στόχος

του Σ. Κόκκαλη και των στενών του συνεργατών (και μελών της οικογένειας) είναι να κινηθεί δυναμικά στον
τομέα real estate, χτίζοντας προσεχώς χαρτοφυλάκιο ακόμη και της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο
του μετασχηματισμού της εισηγμένης σε εταιρεία επενδύσεων.

Alpha Finance για ΧΑ: Στην αρχή 
ενός ανοδικού κύκλου η αγορά

Είσοδος της Intracom στην Κλουκίνας-Λάππας, στόχος το real estate

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στο conference στο Παρίσι
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Intrakat: Στο τελικό στάδιο
κατασκευής το αιολικό πάρκο

O Χριστόδουλος (Κρις) Αίσωπος
νέος πρόεδρος της ΕΘΕ

Αλλαγή σκυτάλης είχαμε στην προεδρία της
Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, όπου ο Θεο-
φάνης Μυλωνάς πέρασε τη σκυτάλη στον Χρι-
στόδουλο (Κρις) Αίσωπο. Ο κ. Αίσωπος, επί
σειρά ετών CEO της Alpha Trust, θα έχει ως
αντιπροέδρους στην ΕΘΕ την προσεχή τριετία
τούς Παναγιώτη Αντωνόπουλο (Alρha Asset
Management.) και Άρι Kαρυτινό (Prodea In-
vestments), γραμματέας της ΕΘΕ θα είναι ο κ.
Mυλωνάς (Εurοbank Αsset Μanagement),
ταμίας ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος (Αth-
os Αsset Management) και μέλος η Μαρία
Μαρίνα Βασιλικού (γενική διευθύντρια της
Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών).

Πρώτη φορά σε τρία χρόνια
έπεσαν τα έσοδα της Apple

H Apple ανακοίνωσε αποτελέσματα τρι-
μήνου και δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις
εκτιμήσεις ούτε με τα έσοδα, ούτε με τα
κέρδη, ούτε με τις πωλήσεις πολλών από τα
επώνυμα προϊόντα της. Οι συνολικές πω-
λήσεις της Apple στο εορταστικό δ’ τρίμηνο
ήταν περίπου 5% χαμηλότερες σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους. Πρόκειται για την πρώτη μείωση
των τριμηνιαίων πωλήσεων σε ετήσια βάση
από το 2019. Σύμφωνα με τον CEO Τιμ Κουκ,
τρεις παράγοντες επηρέασαν τα μεγέθη: το
ισχυρό δολάριο, τα προβλήματα της παρα-
γωγής στην Κίνα που είχε επιπτώσεις στα i-
Phone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max και το
ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Τη λύση της Profile Software
επέλεξε η Τράπεζα Ηπείρου

Στην Άμβυξ η αποκλειστική 
διανομή των Fever-Tree

Την αποκλειστική διανομή, εμπορία και μάρκετινγκ
των premium mixers Fever-Tree για την Ελλάδα ανα-
λαμβάνει από την 1η Μαρτίου 2023 η εταιρεία Άμβυξ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Fever-
Tree ιδρύθηκε το 2005 από τους Charles Rolls & Tim
Warrillow, λάτρεις των προϊόντων υψηλής ποιότητας,
που οραματίστηκαν μια νέα κατηγορία mixers με φυ-
σικά συστατικά που θα ενίσχυαν τη γεύση των καλύτε-
ρων οινοπνευματωδών ποτών με βασικό συστατικό τη
φυσική κινίνη και το νερό πηγής. Τα Fever-Tree έχουν
δημιουργηθεί με τα πιο αυθεντικά και ποιοτικά συστα-
τικά στον κόσμο, όπως σμέουρα από τη Σκωτία, φρέσκο
τζίντζερ από την Ακτή Ελεφαντοστού, κινίνη από το
Κονγκό και λάιμ από το Μεξικό, ενώ συγχρόνως δεν
περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά και συντηρητικά.

Στο τελικό στάδιο κατασκευής βρίσκεται το αι-
ολικό πάρκο της ΔΕΗ στο Μουζάκι Καρδίτσας, το
οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τους επό-
μενους μήνες. Το έργο, συνολικού προϋπολογι-
σμού 48,7 εκατ. ευρώ, υλοποιείται από την In-
trakat για λογαριασμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.
Το πάρκο περιλαμβάνει 8 ανεμογεννήτριες συνο-
λικής ισχύος 27,6 MW, οι οποίες σε ετήσια βάση
είναι ικανές να τροφοδοτούν με καθαρή και χαμη-
λού κόστους ανανεώσιμη ενέργεια περισσότερα
από 6.400 νοικοκυριά στην περιοχή. Οι ανεμογεν-
νήτριες έχουν τοποθετηθεί στα όρια των Δήμων
Μουζακίου και Αργιθέας, ενώ στο πάρκο περιλαμ-
βάνεται και ένα κλειστού τύπου Κέντρο Υπερυψη-
λής Τάσης 400/20 KV, με εξοπλισμό μόνωσης αε-
ρίου (GIS), ισχύος 100 MVA.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέο κατάστημα Lidl 
στην Πλατεία Αττικής
Ένα νέο κατάστημα εγκαινίασε την Πέμπτη 2 Φε-
βρουαρίου η Lidl Ελλάς στην Πλατεία Αττικής,
συγκεκριμένα στην οδό Λιοσίων 132, επιβεβαι-
ώνοντας εμπράκτως τη δυναμική της επέκταση
στην Αττική, με μια συνολική επένδυση ύψους
16,7 εκατ. ευρώ και 25 νέες θέσεις εργασίας. Το
νέο κατάστημα, σημειώνει η εταιρεία, αναπτύσ-
σεται σε έναν χώρο πώλησης 1.368 τμ στον 1ο όρο-
φο του κτιρίου, διαθέτει 6 ταμεία και 73 στεγασμέ-
νες θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο και το υπό-
γειο, καθώς και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων δύο θέσεων, ο οποίος διατίθεται δωρε-
άν σε όλους τους πελάτες του καταστήματος.

H
Profile Software ανακοινώνει την υλο-
ποίηση του RiskAvert, λύσης διαχείρι-
σης κινδύνου, στη Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Ηπείρου, εξασφαλίζοντας ολοκλη-

ρωμένη κάλυψη, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρrofile Software, διε-
θνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει
την επιτυχή υλοποίηση της λύσης RiskAvert στη Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου για τη διαχείριση
κινδύνων και την κάλυψη των υπολογισμών κεφα-
λαιακών απαιτήσεων, καθώς και της παραγωγής
των εποπτικών αναφορών, σύμφωνα με το σχετικό
εποπτικό πλαίσιο -γνωστό και ως Πλαίσιο της «Βα-
σιλείας»- των τραπεζών. Η Συνεταιριστική Τράπεζα
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρε-
σιών (συμπεριλαμβανομένης της Ψηφιακής Τραπε-
ζικής) για ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ απαρτίζεται
από 9 υποκαταστήματα στην Ήπειρο και απαριθμεί
περισσότερους από 18.000 πελάτες.



Αν αλλάξουν πάλι προς το χειρότε-
ρο οι συνθήκες στον ενεργειακό
τομέα, ποια θα είναι η πολιτική του
ΥΠΕΝ;

Η πολιτική του ΥΠΕΝ καθορίζεται
από την προτεραιότητα που έχει θέσει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
από την έναρξη της πρωτόγνωρης
ενεργειακής κρίσης: τη στήριξη και τη
θωράκιση ολόκληρης της κοινωνίας για
όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Είναι
αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα οι
διεθνείς τιμές φυσικού αερίου δεί-
χνουν μια διαρκή τάση αποκλιμάκω-
σης, φτάνοντας κάποιες μέρες και σε
επίπεδα προ κρίσης. Ωστόσο, δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, που πυροδότησε την ενεργει-
ακή κρίση, δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό
θα καθιστούσε οποιαδήποτε πρόβλεψη
παρακινδυνευμένη, καθώς το ενεργει-
ακό τοπίο κρίνεται ιδιαίτερα ασταθές. Η
ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει.
Συνεπώς, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
στηρίζει, όπως πράττει εδώ και 16 μή-
νες, με επιδοτήσεις νοικοκυριά, επαγ-
γελματίες και αγρότες, απορροφώντας

το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης
των τιμών ενέργειας, ώστε αυτές να πα-
ραμένουν σε προσιτά επίπεδα. Εξετά-
ζουμε σε μηνιαία βάση τις διεθνείς εξε-
λίξεις και προσδιορίζουμε το μέγεθος
της στήριξης της κοινωνίας, για όσο αυ-
τό ακόμα χρειαστεί.

Γιατί δεν δίνετε στη δημοσιότητα
τα στοιχεία που σας έδωσε η ΡΑΕ
για τα υπερκέρδη των παραγω-
γών-παρόχων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, για να σταματήσει η πολιτι-
κή «γκρίνια»;

Η πολιτική «γκρίνια» όσων σε αυτή
βρίσκουν καταφύγιο για την πολιτική
τους ανεπάρκεια, δεν θα σταματήσει. Η

κυβέρνηση δεν στέκεται στους μίζε-
ρους, τους «όχι σε όλα», σε αυτούς που
όταν είχαν την εξουσία γονάτισαν την
κοινωνία με αβάσταχτους φόρους επί
δικαίων και αδίκων. Όσο για τα στοιχεία
της ΡΑΕ, έχουμε δημοσιοποιήσει το τε-
λικό ποσό, επί του οποίου υπολογίζεται
η φορολόγηση κατά 90%. 

Προχωρούν οι επιδοτήσεις σε και-
νοτόμα προγράμματα;

Μετά το εμβληματικό πρόγραμμα
«Εξοικονομώ 2021» (προϋπολογισμού
1,2 δισ. ευρώ), και το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα αντικατάστασης ενεργοβόρων
ηλεκτρικών συσκευών στην ιστορία της
χώρας, το «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συ-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Στόχος μας το συντομότερο να γνωρίζουμε αν
διαθέτουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού
αερίου, ενώ παράλληλα δημιουργούμε ένα νέο
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για διείσδυση 
των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μας σύστημα»
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Υπουργός ΠΕΝ
Κώστας Σκρέκας: 
«Η κυβέρνηση θα
συνεχίσει να στηρίζει,
με επιδοτήσεις,
νοικοκυριά,
επαγγελματίες και
αγρότες,
απορροφώντας το
μεγαλύτερο ποσοστό
της αύξησης των
τιμών ενέργειας, ώστε
αυτές να παραμένουν
σε προσιτά επίπεδα»

Κ. Σκρέκας: Δεν στεκόμαστε
στους μίζερους, τους «όχι σε όλα» 



σκευή» (προϋπολογισμού πάνω από
300 εκατ.), συνεχίζουμε να επεκτείνου-
με τις δράσεις μας στον τομέα της εξοι-
κονόμησης: Άμεσα θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα μικρών φωτοβολταϊκών
στις στέγες, δίνοντας τη δυνατότητα σε
χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες να πα-
ράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέρ-
γεια και να μειώσουν το ενεργειακό κό-
στος. Παράλληλα προχωρά και το πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»,
ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την ενεργει-
ακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Σε προτεραιότητα έχει μπει και
η προώθηση ενός καινοτόμου προ-
γράμματος για την αντικατάσταση πα-
λαιών θερμοσιφώνων, με νέους ηλια-
κούς, ακολουθώντας τα πρότυπα του
«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή». 

Εκτιμάτε ότι οι έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες δυτικά της Κρήτης,
στο Ιόνιο και στα Ιωάννινα θα συ-
νεχιστούν απρόσκοπτα ή υπάρ-
χουν αστάθμητοι παράγοντες –π.χ.
τουρκικές προκλήσεις, περιβαλ-
λοντικοί λόγοι– που μπορεί να «ρί-
ξουν έξω» τα χρονοδιαγράμματα;

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την
επιτάχυνση των ερευνών για τον εντο-
πισμό και την αξιοποίηση υδρογοναν-
θράκων που η χώρα μας είναι πιθανό να
διαθέτει. Η μείωση της εξάρτησής μας
από το ρωσικό φυσικό αέριο και η ανα-
ζήτηση εναλλακτικών λύσεων μπορούν
να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφά-
λεια της χώρας και στη διαμόρφωση
σταθερών τιμών ενέργειας. Από το 2011
έως το 2020 είχαν πραγματοποιηθεί
έρευνες σε μόλις δύο περιοχές, ενώ
από το 2021 μέχρι σήμερα προχωρούμε
σε έρευνες πέντε περιοχών. Στόχος
μας: Το συντομότερο να γνωρίζουμε αν
η Ελλάδα διαθέτει εκμεταλλεύσιμες
ποσότητες φυσικού αερίου. Έχουμε
δεσμευθεί πως θα κάνουμε ό,τι είναι
δυνατόν ώστε να μην επαναληφθούν
αναίτιες καθυστερήσεις περασμένων
ετών. Στο περιβαλλοντικό κομμάτι που
μας αφορά, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω
πως δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση και
θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή προστασία
στις χερσαίες και τις θαλάσσιες περιο-
χές των ερευνών. Άλλωστε είναι ανα-
γνωρισμένο ότι η Ελλάδα προστατεύει
το περιβάλλον με τις καλύτερες παγκό-
σμιες πρακτικές. Οφείλουμε στους Έλ-
ληνες πολίτες και στις επόμενες γενιές

να διαπιστώσουμε αν το υπέδαφος της
πατρίδας μας κρύβει μια νέα πιθανή
πηγή πλούτου, που μπορεί να αξιοποι-
ηθεί προς όφελος της κοινωνίας. 

Οι εξαγγελίες του υπουργείου για
ηλεκτροκίνηση σε Ι.Χ. και επαγ-
γελματικά οχήματα μήπως προ-
ηγούνται κατά πολύ της πραγματι-
κότητας; Οι τιμές αγοράς είναι πο-
λύ υψηλές, οι μπαταρίες πανάκρι-
βες, το δίκτυο φορτιστών υπολεί-
πεται, ενώ παράλληλα παρατηρεί-
ται μεγάλος αριθμός εισαγωγών
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Στον φιλόδοξο σχεδιασμό μας για τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου, καταλυτικό ρόλο διαδραμα-
τίζει ο τομέας της ηλεκτροκίνησης. Με-
τά από την επιτυχημένη εφαρμογή του
πρώτου κύκλου του «Κινούμαι Ηλε-
κτρικά», ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος
του προγράμματος, με προϋπολογισμό
50 εκατ. ευρώ και αυξημένα κίνητρα
αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, που εί-
ναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη.
Πριν από έναν μήνα, εγκαινιάσαμε τη
νέα δράση για την αντικατάσταση πα-
λαιών ταξί σε Αθήνα με νέα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, με το ύψος της επιδότησης
να ανέρχεται σε ποσοστό 40%, με το μέ-
γιστο ποσό να φτάνει τα 22.500 ευρώ.
Με χαρά διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες
ανταποκρίνονται θετικά στα κίνητρα

που δίνει η κυβέρνηση προς την κα-
τεύθυνση αυτή. Το 2019, οι πωλήσεις
ηλεκτρικών οχημάτων δεν ξεπέρασαν
τις 500. 

Αντίθετα, το 2021 αποτέλεσε χρονιά
ρεκόρ, καθώς οι ταξινομήσεις υπερτρι-
πλασιάστηκαν με 6.976 ηλεκτρικά οχή-
ματα, ενώ το 2022 το ποσοστό των νέων
ταξινομήσεων έφτασαν τις 8.337, με και
το δίκτυο φορτιστών να επεκτείνεται.
Στόχος μας, έως το 2030 ένα στα τρία
νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται να
είναι μηδενικών εκπομπών. Εργαζόμα-
στε με αποφασιστικότητα ώστε να πετύ-
χουμε τους φιλόδοξους κλιματικούς
μας στόχους και να αλλάξουμε την Ελ-
λάδα προς όφελος όλων των πολιτών. 
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Ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, απαντώντας σε
ερώτησή μας για το κατά πόσο θα συμβάλει η δια-
δικασία απλούστευσης αδειοδοτήσεων ΑΠΕ στην
αναβάθμιση των δικτύων που διαχειρίζονται ΔΕΔ-
ΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, είπε: «Για την κυβέρνηση αποτε-
λεί ύψιστη προτεραιότητα η αύξηση της συμμετο-
χής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας,
καθώς, εκτός από περιβαλλοντικά, ήδη άρχισε να
αποφέρει και πολλαπλά οικονομικά οφέλη για
τους καταναλωτές, με τη μείωση του κόστους
ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο, ψηφίσαμε ένα νέο
νομοθετικό πλαίσιο για την απλοποίηση των δια-
δικασιών νέων έργων ΑΠΕ. Ο στόχος μας διπλός:
Να δημιουργήσουμε ένα νέο ευνοϊκό επενδυτικό
περιβάλλον, που θα αυξήσει τη διείσδυση των ΑΠΕ

στο ηλεκτρικό μας σύστημα, και να αυστηροποι-
ήσουμε τα χρονικά πλαίσια, ώστε να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Πα-
ράλληλα, ενισχύουμε και στηρίζουμε τα έργα ανά-
πτυξης και επέκτασης των ηλεκτρικών μας δι-
κτύων, μέσα από τα οποία δημιουργείται ικανός
ηλεκτρικός χώρος για μεγαλύτερη διείσδυση των
ΑΠΕ. ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ υλοποιούν κορυφαίες
επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Ενδεικτικά, ο ΑΔ-
ΜΗΕ την τελευταία τριετία πραγματοποίησε επεν-
δύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενώ το 2017-2019
μόλις 500 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο ΔΕΔΔΗΕ το
2020 -2022 αύξησε κατά 50% τις επενδύσεις του
σε σχέση με το 2017-2019. Θα συνεχίσουμε να
επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση της χώρας». 

«Στηρίζουμε τα έργα ανάπτυξης»
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Ο Γιώργος Χρανιώτης σύντομα θα κάνει εί-
σοδο στην επιτυχημένη σειρά του MEGA

«H γη της ελιάς». Ο δημοφιλής ηθοποιός θα
υποδυθεί τον Αντρέα, έναν Μανιάτη που ζούσε
χρόνια στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στην ιδιαί-
τερη πατρίδα του, τη Μάνη, θα ανοίξει μαγαζί
με τοπικά προϊόντα, παρόμοιο με αυτό της
Αρετής. Ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους θα
ανάψει τα αίματα, αλλά η κόντρα τους αυτή,
σταδιακά, θα εξελιχθεί σε ερωτική σχέση. 

�Με μέσο όρο 12,9% στο δυναμικό
κοινό 18-54, οι ειδήσεις του MEGA

κέρδισαν και τον Ιανουάριο του 2023 την
ψήφο εμπιστοσύνης του κοινού και προ-
πορεύθηκαν των δελτίων ειδήσεων του
ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως ώρας μετά-
δοσης. Στο σύνολο του κοινού, το ποσο-
στό καταγράφηκε στο 12,7%. 

� Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega», με
τον δεύτερο κύκλο της φετινής σεζόν.

Απόψε στις 21.00, η Ρούλα Κορομηλά υπο-
δέχεται τον Γιώργο Σαμπάνη. Ένας από
τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς και ερ-
μηνευτές της γενιάς του, μας προσκαλεί σε
μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες από την
πλούσια δισκογραφία του. 

�Ωστόσο, η guest παρουσία στην
ίδια εκπομπή του Χρήστου Νικο-

λόπουλου τη στιγμή που την ίδια μέρα
και ώρα ο γνωστός δημιουργός συμπα-
ρουσιάζει την «Αυλή των Χρωμάτων»
στην ΕΡΤ2 προκάλεσε μεγάλο εκνευρι-
σμό στη δημόσια τηλεόραση, ενώ δεν
έλειψαν οι φωνές που το χαρακτήρισαν
ως «άδειασμα»… 

� Αναβρασμός επικρατεί μεταξύ των ψυ-
χαγωγικών εκπομπών του MEGA το τε-

λευταίο διάστημα. Πολλά τα σενάρια για την
επόμενη σεζόν και ακόμα περισσότερα όσα
λέγονται στους διαδρόμους. Πάντως, όσοι
βιάζονται να προεξοφλήσουν το μέλλον για
Ελένη Μενεγάκη, Ελεονώρα Μελέτη και Δα-
νάη Μπάρκα, καλό θα ήταν να μη βάζουν και
το χέρι τους στη φωτιά. Είναι πολύ νωρίς
ακόμα για αποφάσεις. 

�Εκτός αέρα βρέθηκαν τις προηγού-
μενες μέρες διάφορες εκπομπές

του Open, όπως «Ανοιχτή επικοινωνία»,
«Ώρα Ελλάδος» και «Ποιος είναι Πρωινιά-
τικα». Ο λόγος είναι οι στάσεις εργασίας
που πραγματοποιούν οι τεχνικοί του κανα-
λιού, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι και
διεκδικούν μισθολογικές οφειλές και
υπερωρίες. Το γεγονός αυτό έρχεται να
προστεθεί στην αλυσίδα του προβληματι-
σμού που επικρατεί στην Παιανία με φόντο
και τις χαμηλές πτήσεις στην τηλεθέαση,
καθώς και τη συνεπακόλουθη μείωση των
διαφημιστικών εσόδων.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Π
ολυσυζητημένο πρόγραμ-
μα, καθώς εδώ και περίπου
έναν χρόνο το περιμένουμε
να έρθει στον Alpha. Από

ό,τι φαίνεται, όμως, θα περιμένουμε
πολύ καιρό ακόμα και μαζί με εμάς θα
περιμένει και η Ναταλία Γερμανού, η
οποία επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ μας
και δήλωσε και δημόσια την επιθυμία
της να αναλάβει την παρουσίαση του
«Secret Song». 

Όπως μαθαίνουμε, ενώ έχει γίνει η
προετοιμασία για τα πρώτα τέσσερα

επεισόδια, το πρόγραμμα μπήκε στον
πάγο και δεν προχωρά. Αυτό συνδέε-
ται κάπως με την προώθηση του «Dr
Oz», αφού και τα δύο είναι παραγωγής

Barking Well. Όπως φαίνεται, η Νατα-
λία Γερμανού θα πρέπει να κάνει υπο-
μονή τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο
του 2023. 

Καμία υπογραφή δεν έχει πέσει ακόμα για
το νέο πρότζεκτ του ΑΝΤ1. Το κανάλι επιθυ-
μεί να καταλήξουν το συντομότερο δυνατό
στην οριστική απόφαση, ώστε να ξεκινήσει
η προβολή τον Μάρτιο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρ-
χουν αρκετά πράγματα που πρέπει να δοκι-
μαστούν, ώστε να ανάψει το πράσινο φως. 

Οι συζητήσεις με τη Σοφία Αλιμπέρτη
προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα και
εξελίχθηκαν θετικά. Το ίδιο συνέβη και με

τον Κωνσταντίνο Δέδε, ο οποίος επιθυμία
είναι να βρίσκεται μαζί της στην παρουσία-
ση. Εκκρεμεί όμως το κοινό τους δοκιμα-
στικό, το οποίο θα καθορίσει και τις εξελί-
ξεις. Ένα άλλο ζήτημα είναι το μοίρασμα
των χρόνων μεταξύ των δύο. Από την άλλη,
η παρουσία της Ιωάννας Παλιοσπύρου δεν
θα είναι καθημερινή, ενώ θα συμμετέχουν
διάφορα πρόσωπα από τον ιατρικό χώρο σε
κάθε εκπομπή. 

Τι εκκρεμεί για να «τρέξει» το «Dr Oz»; 

«Όχι» της Ελίνας Παπίλα στη Βίκυ Χατζηβασιλείου 

Συζητούν και για δεύτερο κύκλο 
του «Dragon’s Den»

Οι προετοιμασίες για τη νέα εκπομπή που
ετοιμάζει η Βίκυ Χατζηβασιλείου για τον ΑΝΤ1
προχωρά με πυρετώδεις ρυθμούς, όμως φαί-
νεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις
σχετικά με τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν
σε αυτή. Ενώ, λοιπόν, είχε κυκλοφορήσει έν-
τονα η πληροφορία πως στο πλευρό της πα-
ρουσιάστριας θα βρίσκονται η Ελίνα Παπίλα
και ο Γιώργος Λάγιος, τα πράγματα, μάλλον, είναι λίγο διαφορετικά. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η Ελίνα Παπίλα δεν θα είναι στην

εκπομπή της Βίκυς Χατζηβασιλείου. Μάλι-
στα, όπως μαθαίνουμε, η παρουσιάστρια
γνωστοποίησε εξαρχής, στη συνάντηση που
είχε για το πρότζεκτ, ότι η συγκεκριμένη πρό-
ταση δεν την ενδιαφέρει. Ακολούθησαν κά-
ποιες προσπάθειες για να μεταπειστεί η Ελί-
να Παπίλα, οι οποίες ήταν άκαρπες. Έτσι,
αναμένουμε να δούμε ποιοι θα «κλειδώ-

σουν» τελικά για την εκπομπή της Χατζηβασιλείου και πότε θα κα-
ταφέρει τελικά να κάνει πρεμιέρα. 

Μπορεί τα νούμερα τηλεθέασης του πρώτου επεισοδίου να μην ήταν και
τα πιο υψηλά -με το έξτρα επεισόδιο του «Survivor» αναμένεται να δεχτεί
και περαιτέρω πίεση-, ο ΑΝΤ1 όμως έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος από
την πρεμιέρα του «Dragon’s Den». Η ικανοποίηση αυτή πηγάζει τόσο από
το περιεχόμενο του επιχειρηματικού ριάλιτι όσο και από τη διαδικτυακή
του απόδοση -πολλές οι προβολές στο web και τρεντ στα σόσιαλ μίντια.
Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι προθέσεις του καναλιού, αλλά
και του ίδιου του Σάκη Τανιμανίδη, είναι να προχωρήσουν και σε δεύτερο
κύκλο του σόου. Αυτό, βέβαια, αναμένεται να συμβεί καλώς εχόντων των
πραγμάτων την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, αφού ο πρώτος κύκλος θα
κρατήσει αρκετές εβδομάδες, αν και τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί. 

Στην κορυφή 
της τηλεθέασης 
ο Alpha τον Γενάρη 

Τα νούμερα τηλεθέασης για τον πρώτο μήνα του 2023
στέλνουν στην κορυφή τον Alpha. Το κανάλι ήρθε πρώτο
στο δυναμικό κοινό 18-54 Δευτέρα-Κυριακή στο σύνολο
ημέρας με 12,3%, ενώ πήρε την πρωτιά και στο σύνολο πλη-
θυσμού Δευτέρα-Κυριακή στο σύνολο της ημέρας με πο-
σοστό 13,2%.  Στο Τop20 προγραμμάτων 18-54 για τον Ια-
νουάριο 2023 βάσει τηλεθέασης ο Alpha κατέχει 10 στις 20
θέσεις. Επίσης στο Τop 20 προγραμμάτων στο σύνολο πλη-
θυσμού βάσει τηλεθέασης ο σταθμός έχει 10 στις 20 θέσεις. 

Στον πάγο το «Secret Song»,
σε αναμονή η Γερμανού 



ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ41

Ανεξαρτητοποίηση... εξελί-
ξεων στον Δήμο Πεντέλης,
καθώς η μέχρι πρότινος αντι-
δήμαρχος και αναπληρώτρια
δημάρχου Νατάσα Κοσμο-
πούλου με επιστολή της στη
διοικούσα παράταξη γνωστο-
ποίησε την απόφασή της στέλ-
νοντας παράλληλα μήνυμα για
το αυτοδιοικητικό της μέλλον.
«Θα είμαι παρούσα στην πρώ-
τη γραμμή ευθύνης, όπως
έπραξα μέχρι σήμερα, με
σύμμαχο κάθε ενεργό πολίτη
της πόλης μας», καταλήγει η
κυρία Κοσμοπούλου.

Περισσότερες από 120 αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη τη
Θεσσαλία με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των αθλημάτων
έχουν δρομολογηθεί για το 2023 μετά τη συνάντηση εργα-
σίας που πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητι-
σμού Κώστας Καλαμπάκας με τις Διευθύνσεις Αθλητισμού
των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και
Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας. 

Ανθρωπιά 
από τον Δήμο
Ραφήνας - Πικερμίου 

Το χαμόγελο επέστρεψε στα χείλη
του κυρίου Γιώργου, του ηλικιωμένου
ιδιοκτήτη που είδε πριν από τρεις μή-
νες το σπίτι του στην οδό Αγίου Γεωργί-
ου στο Πανόραμα Ραφήνας να απαν-
θρακώνεται εξαιτίας μιας... φριτέζας.
Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, δεί-
χνοντας την κοινωνική του ευαισθη-
σία, εξασφάλισε και παραχώρησε στον
συμπολίτη του ένα προκατασκευασμέ-
νο σπίτι.  «Το χαμόγελο έλαμψε στα
χείλη του. Η καλύτερη ανταμοιβή μας»,
ανέφερε ο δήμαρχος Ευάγγελος
Μπουρνούς.

Αντιδράσεις 
για το όνομα 
του νέου συνδυασμού  

Τα αποκαλυπτήρια του ονόματος της
παράταξης του υποψήφιου δημάρχου
Γρηγόρη Λέων «Λυκόβρυση - Πεύκη ΜΑ-
ΖΙ» σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από
την παράταξη της μειοψηφίας «Πολίτες
σε Δράση, Λυκόβρυση - Πεύκη Μαζί». 

«Το “Λυκόβρυση - Πεύκη Μαζί” είναι η
θεμελιώδης αρχή των “Πολιτών σε Δρά-
ση” και περήφανα το φέρουμε ως μέρος
του τίτλου και του λογότυπού μας. Καλό
θα ήταν να σεβαστείτε τη σκέψη των αντι-
πάλων σας και να σκεφτείτε κάτι πιο πρω-
τότυπο», ανέφερε μεταξύ άλλων η τοπο-
θέτηση, καλωσορίζοντας τον νέο υποψή-
φιο στα κοινά της πόλης.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Έρχεται... Κέντρο
Υποστήριξης Επιχειρήσεων στον Δήμο Χαλκιδέων

Μ
ε στόχο την υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας μέσα
από δράσεις κατάρτισης και
την τόνωση των τοπικών κοι-

νωνιών, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δας Φάνης Σπανός προχώρησε στην υπο-
γραφή της ένταξης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
δράσης, προϋπολογισμού ύψους 150.000
ευρώ, για τη δημιουργία κέντρου υποστή-
ριξης της ανταγωνιστικότητας επιχειρή-
σεων του Δήμου Χαλκιδέων. Η πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται για στοχευμένη δράση, αντί-
στοιχη με αυτήν που σχεδίασε η Διαδη-
μοτική ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θη-
βαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων και που

δίνει τη δυνατότητα στον δήμο να αναπτύ-
ξει καινοτόμο ψηφιακό παρατηρητήριο,
όπως επίσης και ψηφιακά εργαλεία βελ-

τίωσης της προσαρμοστικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
και των εργαζομένων.

Σε ποιον δήμο προς
την Ανατολική Αττική

αναμένεται και τρίτος...
αυτοδιοίκητος πόλος; 

Σπουδαίο έργο για τα Τρίκαλα μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης ετοιμάζεται
να υλοποιήσει ο Δήμος Τρικκαίων με
την ανακατασκευή των παλαιών γε-
φυρών (οι περισσότερες γέφυρες
έχουν κατασκευαστεί 50, 60, 70 χρό-
νια πριν) και την εκ νέου κατασκευή
της γέφυρας Μαρούγγαινας. Με προ-
ϋπολογισμό 3.300.000€ το έργο αφο-
ρά τη νέα εικόνα της πόλης με σύγ-
χρονες και ασφαλείς γέφυρες για
πεζούς, ποδηλάτες, οχήματα.

Δήμος Διονύσου: Προωθεί δυναμικά την ανακύκλωση
Με δεκαπέντε «πράσινες»

Γωνιές και τρία Πολυκέντρα
Ανακύκλωσης ο Δήμος Διονύ-
σου προωθεί τη σύγχρονη δια-
χείριση των αποβλήτων με στό-
χο την προστασία του περιβάλ-
λοντος αλλά και την εξοικονό-
μηση χρημάτων για περισσότε-
ρα έργα κοινής ωφέλειας. «Σε στενή συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας Μανώλη Κόκκαλη, τον αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού Σχε-
διασμού και Υποδομών Γιάννη Φωτάκη και τους προέδρους των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων,
έχουμε ήδη προβεί στη χωροθέτηση των σημείων εκείνων προκειμένου τις επόμενες μέ-
ρες να εγκατασταθούν οι πρώτες δεκαπέντε Γωνιές Ανακύκλωσης, σε σύνολο 30 που προ-
βλέπονται στην προγραμματική σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα
θα εγκατασταθούν και τρία Πολυκέντρα Ανακύκλωσης των περίπου 30 τμ σε Άγιο Στέφανο,
Άνοιξη και Διόνυσο», δήλωσε ο δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης.

Έργο για 12+1 γέφυρες
στο Δήμο Τρικκαίων

Περιφέρεια Θεσσαλίας με στιλ αθλητικόΑνεξαρτητοποίηση-
βόμβα
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Το όνομα της Φώφης Γεννηματά φέρει το νέο πρόγραμμα
του υπουργείου Υγείας για την πρόληψη κατά του καρκίνου
του μαστού με τίτλο «Το ραντεβού μου», το οποίο παρουσιά-
ζει η νέα καμπάνια της Choose.

Η καμπάνια εστιάζει στα τρία βασικά χαρακτηριστικά του
προγράμματος (απλά, δωρεάν, γρήγορα) για να προβάλει τη
δωρεάν προληπτική μαστογραφία ως ένα σημαντικό ραντε-
βού των γυναικών.

Η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ειρήνη Αγαπηδά-
κη εξηγεί το μήνυμα και τα βασικά χαρακτηριστικά του προ-
γράμματος: «Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για την έγκαιρη
διάγνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση
των θεραπευτικών δεικτών της νόσου. Το πρόγραμμα συμ-
βάλλει, μεταξύ άλλων, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτή-
των στην υγεία, καθώς συμπεριλαμβάνει τόσο τις ασφαλι-
σμένες όσο και τις ανασφάλιστες γυναίκες και παρέχει δω-
ρεάν όχι μόνο την ψηφιακή μαστογραφία, αλλά όλο το σετ
των απαιτούμενων εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου,
δηλαδή, και το υπερηχογράφημα και την εξέταση από τον ει-
δικό ιατρό. Επιπλέον, υλοποιείται σε πάνω από 300 δημόσια

και ιδιωτικά κέντρα σε όλη τη χώρα, ώστε να διευκολύνει τις

γυναίκες και να μειώσει τα κόστη μετακίνησης».  Για το πώς

επιλέχθηκαν οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν στο spot και

ποιους «χαρακτήρες» γυναικών θέλει να παρουσιάσει η

καμπάνια, η Creative Director της Choose Έφη Κασούρα εί-

πε: «“Αληθινές γυναίκες” ήταν το brief για το casting. H ηλι-

κία τους έπρεπε να καλύπτει το εύρος 50-69, όπως και το

πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά”. “Χτίσαμε” τέσσερις ρόλους,

μαμά, επιστήμων, σύντροφος, αθλούμενη, και δημιουργή-

σαμε και ένα προφίλ έξω από τα στερεότυπα: η μαμά, πχ,

διαβάζει με το παιδί της Μαθηματικά (και όχι Αρχαία…), η

επιστήμων είναι προϊστάμενη-ελεύθερη επαγγελματίας».

Τέλος, για το πώς έχει υποδεχθεί την καμπάνια το κοινό, η

Group Αccount Director της Choose Έλενα Σπυροπούλου

τόνισε: «Είμαι δέκτης πολλών και πολύ θετικών σχολίων και

αρκετές από τις φίλες μου -αφού ξεπέρασαν το αρχικό σοκ

ότι δεν θα διαβάσουν το παιδί τους σήμερα- έσπευσαν να

μπουν στο mastografia.gov.gr και να κλείσουν το δικό τους

ραντεβού για την ετήσια μαστογραφία τους».

Την παράδοση προϊόντων σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης προσφέρει πλέον η Skroutz,
μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο το κατανα-
λωτικό κοινό που μπορεί να εξυπηρετηθεί από
το Skroutz Marketplace.
Συγκεκριμένα, Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Ιτα-
λία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Πορτογα-
λία, Μάλτα, Κροατία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλαν-
δία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Λιθουανία, Σλο-
βενία, Σλοβακία και Λετονία θα απολαμβάνουν
τις αγορές τους από τη μεγάλη πλατφόρμα Mar-

ket Place Skroutz. Ο Γιάννης Αλιβιζάτος, Chief
Operations Officer της Skroutz, δήλωσε: «Η διά-
θεση της υπηρεσίας αποστολής προϊόντων
στους καταναλωτές και στις 20 ευρωπαϊκές χώ-
ρες εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη Skroutz.
Είναι ένας τρόπος για τους καταναλωτές στην
Ευρώπη να απολαμβάνουν την αξιοπιστία της
Skroutz και για τις ελληνικές επιχειρήσεις να
βρουν μια δίοδο προς την ευρωπαϊκή αγορά.
Στόχος μας είναι πάντα η άψογη αγοραστική εμ-
πειρία των καταναλωτών».

Από τις 26 Ιανουαρίου προκηρύχθηκε ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για
το έργο «Σύμβουλος δημοσιότητας για στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας έρ-
γων ΕΚΤ της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Περιλαμβάνει
έξι δράσεις: 1. Έρευνα αναγνωρισιμότητας και αντίληψης του κοινού, 2. Στρατηγική
επικοινωνίας και υποστήριξη της αναθέτουσας κατά την υλοποίηση του σχεδίου
δράσεων, 3. Προωθητικές ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, 4. Δημιουργικά
και παραγωγές έντυπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού και ενημερω-
τικού υλικού, 5. Προβολή σε ΜΜΕ (ραδιόφωνο, έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο), 6. Προβολή στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και στο διαδίκτυο. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 24/2/2023.

Άνοιγμα της Skroutz
που παραδίδει 

πακέτα σε 20 χώρες
της Ευρωζώνης 

� Η Singapore Airlines λανσάρει τη νέα της διαφημιστική
καμπάνια με τίτλο «Welcome to World Class» που αντα-

νακλά τη δέσμευση της αεροπορικής εταιρείας να προσφέ-
ρει μια εξαιρετική εμπειρία στους πελάτες της κατά τη συ-
νολική ταξιδιωτική διαδρομή.

� Η Medisei λανσάρει τη νέα σειρά συμπληρωμάτων δια-
τροφής Kaiser Premium Vitaminology με ένα τηλεο-

πτικό σποτ που επιμελήθηκε η Addictad.

� Η καμπάνια που δημιούργησε η attp για το λανσάρισμα
των νέων προϊόντων της KYKNOS είναι on air με υπο-

γραφή «Το απόλυτο twist στην απόλαυση!». Πρωταγωνι-
στούν η νέα Κέτσαπ 0% Προσθήκη Ζάχαρης και οι ολοκαί-
νουργιες σειρές Μαγιονέζας και Μουστάρδας που έρχον-
ται για να κάνουν την απόλυτη γευστική ανατροπή στις κα-
τηγορίες τους! Η καμπάνια αναπτύσσεται στην τηλεόραση,
στα digital μέσα και τα social media.

� Η DDB υπογράφει το νέο σποτ του Μινέρβα Φαστ, με το
οποίο το brand επιστρέφει στον τηλεοπτικό «αέρα» έπειτα

από σχεδόν 6 χρόνια απουσίας. Υπό το νέο tagline «Η γεύση
θέλει Φαστ», στο σποτ πρωταγωνιστούν μια παρέα που μαγει-
ρεύει, ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου και ένας μπαμπάς που
φτιάχνει κέικ υπό το βλέμμα της κόρης του, υπενθυμίζοντας
και στις τρεις αυτές περιστάσεις ότι οι μαγειρικές δημιουργίες
θέλουν Φαστ..

� Ρετσίνα Μαλαματίνα: Με αναφορά στους πιο σημαντι-
κούς σταθμούς της οινοποιίας και εικόνες από το χθες

και το σήμερα, η νέα τηλεοπτική καμπάνια επανασυστήνει
την ξακουστή και αγαπημένη τετσίνα των Ελλήνων, βοηθών-
τας τους παλιότερους να θυμηθούν και τους νεότερους να
γνωρίσουν την παράδοσή της.

Mικρά - μικρά

Choose - Yπ. Υγείας: «Το ραντεβού» που μπαίνει πάντα σε προτεραιότητα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αξίας €400.000 η προκήρυξη για το spec δημοσιότητας 
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Σε… κατάρα τείνουν να εξελιχθούν τα αυτοκίνητα με κινητήρες άνω των
1.929 κ.εκ. στην Ελλάδα, καθώς οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται αντιμέτωποι με
υπέρογκα τεκμήρια διαβίωσης, υψηλά τέλη κυκλοφορίας αλλά και φόρο πο-
λυτελούς διαβίωσης, ενώ από την άλλη μεριά η αξία μεταπώλησής τους ως
μεταχειρισμένων κυριολεκτικά έχει αγγίξει το ναδίρ. 

Ωστόσο, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων με κινητήρες άνω των 1.929 κ.εκ. που
δεν έχουν κλείσει δέκα χρόνια ζωής θα έχουν και έναν ακόμη λόγο για να με-
τανιώσουν που απέκτησαν κάποιο τέτοιο μοντέλο, καθώς, όπως αποδείχτη-

κε, το όχημά τους αποτελεί και τη βασική αιτία εξαίρεσής τους από το market
pass, καθώς η ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ ξεκαθαρίζει ότι αν στον αι-
τούντα έχει επιβληθεί φόρος πολυτελούς διαβίωσης το 2021, τότε εξαιρείται
από την επιδότηση!

Όμως τα αυτοκίνητα με κινητήρες άνω των 1.929 κ.εκ. δεν αποτελούν τη
μοναδική εξαίρεση από το market pass, καθώς και οι βάρκες άνω των 5 μέ-
τρων αποτελούν μια ακόμη αιτία εξαίρεσης από την επιδότηση, όπως επίσης
οι πισίνες ή τα... ελικόπτερα ή αεροσκάφη!
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Ποια αυτοκίνητα «μπλοκάρουν» το market pass

Η
Dacia με το Duster πέτυχε πραγματι-
κά ένα μικρό θαύμα, καθώς κέρδισε
ένα ένθερμο κοινό που αναζητά ένα
οικονομικό SUV τόσο στη χρήση όσο

και στην κτήση που δεν φοβάται να εισέλθει σε
εκτός δρόμου μονοπάτια, χιόνια ή αμμουδιές,
διατηρώντας παράλληλα μια πολύ υψηλή μετα-
πωλητική αξία.

Πρόσφατα το Duster ανανεώθηκε στα σημεία
αποκτώντας ένα πιο σύγχρονο προφίλ, ενώ η τε-
τρακίνητη εκδοχή του, η οποία προσφέρεται απο-
κλειστικά με τον 1,5 Blue dCi πετρελαιοκινητήρα
των 115 ίππων, ρίχνει το γάντι στον ανταγωνισμό...

Η τιμή της τετρακίνητης έκδοσης του SUV της
Dacia ξεκινάει από τα 28.350 ευρώ και κρίνεται
αρκετά ανταγωνιστική, καθώς αφορά ένα diesel
τετρακίνητο όχημα με πολύ καλό επίπεδο εξοπλι-
σμού με στοιχεία όπως 8άρα οθόνη αφής, κάμερα
οπισθοπορίας, cruise control, προβολείς ομίχλης
και πολλά άλλα…

Μοντέρνο στιλ
Tο ανανεωμένο Duster απέκτησε μια πιο μον-

τέρνα σχεδίαση και δείχνει ξεκάθαρα τις «νεανι-
κές» του βλέψεις. Άλλωστε, δεν έχει να ζηλέψει
απολύτως τίποτα από τα ανταγωνιστικά SUV, κα-
θώς διαθέτει έντονες προστατευτικές ποδιές εμ-
πρός-πίσω ξεκαθαρίζοντας τις εκτός δρόμου δυ-
νατότητές του.

Ειδικά η εμπρός αποτελεί βασικό στοιχείο του
προφυλακτήρα, φτάνοντας μέχρι τις παρυφές της
ανανεωμένης μάσκας. Τα σηματάκια «4×4» στα
εμπρός φτερά και τα μεικτά ελαστικά, που περι-

βάλλουν τις 17άρες ζάντες, ολοκληρώνουν την
περιπετειώδη φορεσιά του τετρακίνητου Duster.

Στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα με την τε-
χνολογία LED φρεσκάρουν την εικόνα του αυτο-
κινήτου, ενώ κάνουν πιο ευδιάκριτη την παρουσία
του στον δρόμο για όσους ακολουθούν.

Άνεση και τεχνολογία
Στην καμπίνα έχει διατηρηθεί το σκληροτράχηλο

προφίλ με τα σκληρά και ανθεκτικά υλικά, ωστόσο
αναβαθμίστηκε το τεχνολογικό του προφίλ, καθώς
και η εργονομία. Η νέα οθόνη αφής 8 ιντσών για τον
έλεγχο του συστήματος infotainment είναι ίσως το
πιο σημαντικό νέο για την καμπίνα και τη συνολικά
αναβαθμισμένη εικόνα του εσωτερικού του αυτο-
κινήτου. Είναι γρήγορη στις αντιδράσεις της και
κομψή σε σχεδίαση, κάνει mirroring στο smart-
phone και προβάλλει πληροφορίες για τη λειτουρ-
γία της τετρακίνησης, δίνοντας ένα σημαντικό
boost στο τεχνολογικό προφίλ του μοντέλου.

Όσον αφορά τους χώρους, το σύστημα τετρακί-
νησης περιόρισε τη χωρητικότητα του πορτμπαγ-
κάζ στα 414 λίτρα.

To Dacia Duster εφοδιάζεται με τον 1.500άρη
κινητήρα της Renault, ο οποίος αποδίδει 114 ίπ-
πους (για κάποιον λόγο η Dacia αναφέρει 1 ίππο
λιγότερο σε σχέση με το 2WD) με 250 Nm ροπής.
Ο πετρελαιοκινητήρας εντυπωσιάζει με την αμε-
σότητα και το τράβηγμά του από χαμηλά, κάτι που
οφείλεται και στην πολύ σφιχτή διάταξη του 6τά-
χυτου κιβωτίου, με την 1η σχέση να είναι ιδιαίτερα
κοντή εξυπηρετώντας σε δύσβατα σημεία εκτός
δρόμου. Όσον αφορά την κατανάλωση, ο οδηγός

με επιλεγμένη την κίνηση στους εμπρόσθιους
τροχούς πετυχαίνει μειωμένη κατανάλωση, η
οποία κυμαίνεται σε λίγο πάνω από τα 5 λίτρα, ενώ
αν κλειδώσει την τετρακίνηση η κατανάλωση αυ-
ξάνει σε 6 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Παντός εδάφους
Το Dacia Duster στην 4κίνητη έκδοσή του απο-

τελεί το κορυφαίο εκτός δρόμου οικογενειακό τε-
τρακίνητο μοντέλο. Η μεγάλη απόσταση από το
έδαφος (210 χλστ.) και η άμεση εμπλοκή της αυ-
τόματης τετρακίνησης, με δυνατότητα κλειδώμα-
τος και σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης, εγ-
γυώνται την απρόσκοπτη κίνησή του, ακόμη και
σε δύσβατα μονοπάτια.

Αντίστοιχα στο εθνικό οδικό δίκτυο το Duster
κινείται με απόλυτη ασφάλεια, αλλά ο θόρυβος
που προκαλεί ο κινητήρας στις υψηλές στροφές
είναι έντονος…

Αντίθετα μέσα στην πόλη η μαλακή ανάρτηση
φροντίζει για την άνεση των επιβατών, απορρο-
φώντας τις αναταράξεις από τις κακοτεχνίες του
δρόμου. Επίσης, η κάμερα οπισθοπορίας κάνει τη
διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και
για έναν άπειρο οδηγό. Στο επαρχιακό οδικό δί-
κτυο με συνεχείς στροφές το αμάξωμα του
Duster λαμβάνει κλίσεις αλλά αποδείχτηκε
ασφαλές και με προοδευτικές αντιδράσεις, ενώ η
ύπαρξη τετρακίνησης διατηρεί την πρόσφυση σε
υψηλά επίπεδα.

Εκτός δρόμου το Duster πραγματικά θα εντυ-
πωσιάσει ακόμη και τον πλέον απαιτητικό οδηγό,
καθώς το κοντό κιβώτιο βοηθάει πολύ στα κακο-
τράχαλα περάσματα.
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Δοκιμάζουμε το Dacia Duster 1.5
Blue dCi 4X4 με 115 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Τ
ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης -αν
γίνει λόγω της τοξικότητας που
αναβλύζει από τον ορισμό του
Σλοβάκου διαιτητή Κρούζλιακ-

ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό θα
έπρεπε να εξιτάρει συνειδήσεις, να διαχέει
με γλυκιά ανατριχίλα τους φιλάθλους και
να τους οδηγεί σε κρίση ανυπομονησίας.

Το αντίθετο. Το περιμένουν
όλοι σαν μια μάχη που η επι-
κράτηση είναι αυτοσκοπός,
αν είναι δυνατόν, με ανορθό-
δοξες μεθόδους.

Η Ελλάδα είναι ένα απέ-
ραντο... χουλιγκανείο σε κά-
θε βαθμίδα. Ανακοινώσεις
με δηλητήριο στη φλέβα και

από τις δύο ΠΑΕ που αυτοπροσδιορίζονται
ως «επαγγελματικά σωματεία». Οι δυο
τους ισοβαθμούν στην 3η θέση της βαθμο-
λογίας και όποιος χάσει υποχωρεί βαθμο-
λογικά και ψυχολογικά, καθότι ο 2ος Πα-
ναθηναϊκός θα πάρει έστω και δύσκολα
τους τρεις βαθμούς με τη Λαμία στη Λεω-
φόρο. Η 1η της βαθμολογίας ΑΕΚ πάει στο
Περιστέρι να παίξει με τον Ατρόμητο σε ένα
διόλου εύκολο παιχνίδι, κόντρα σε μια

ομάδα που στοχεύει τα πλέι οφ με άμεσο
αντίπαλο τον Βόλο. Τα υπόλοιπα ματς
έχουν και αυτά το δικό τους ξεχωριστό
βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Το πλήρες πρόγραμμα, Σάββατο: ΟΦΗ -
ΠΑΣ Γιάννινα (17.00, Cosmote TV), Ιωνικός -

Άρης (19.00, Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή:
Παναθηναϊκός - Λαμία (17.00, Cosmote TV),
Ατρόμητος -ΑΕΚ (17.30, Nova), Παναιτωλι-
κός - Αστέρας Τρ. (20.00, Cosmote TV), ΠΑ-
ΟΚ - Ολυμπιακός (20.30, Nova). Δευτέρα:
Λεβαδειακός - Βόλος (16.00, Nova).

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

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
στην Τούμπα, στο Περιστέρι 
η ΑΕΚ, εύκολα 
για τον Παναθηναϊκό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(20 αγ.)
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Παναιτωλικός..............................23
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Το ντέρμπι της... τοξίνης



SPORTS
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 45

Ο «άγιος Φεβρουάριος»
και το παρασκήνιο

της διαιτησίας

Σ
τον νεορεαλισμό του πρωταθλήμα-
τος της Super League1, με κυρίαρ-
χο δόγμα «το χρήμα υπεράνω
όλων» αλλά και την υπεραξία του

«εγώ» του κάθε «επενδυτή», ο μήνας Φε-
βρουάριος μπορεί να αποτελέσει τον επιθα-
νάτιο ρόγχο του, αρχής γενομένης από το
σούπερ ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην
Τούμπα. Ακολουθούν άλλα πέντε παιχνίδια
υψίστης σημασίας και ο... εξανθρωπισμός
των παραγόντων του ποδοσφαίρου είναι αδύ-
νατος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην
έχουμε «άγιο Φεβρουάριο», κατά τους στί-
χους του Μάνου Ελευθερίου.

Προς τι ο καβγάς με τον ορισμό του
Σλοβάκου διαιτητή Ιβάν Κρούζλιακ στο
ντέρμπι της Τούμπας; Για το πάπλωμα
της εύνοιας. Ο Ολυμπιακός καταφέρθη-
κε εναντίον της ΕΠΟ και χαρακτήρισε
«συμμορία» τους Μπαλτάκο, Μπένετ
και τον βοηθό του Στ. Μάνταλο. Βαριές
κατηγορίες. Μήπως θα έπρεπε να πα-
ρέμβει τουλάχιστον ο αθλητικός εισαγ-
γελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος;

Ο Κρούζλιακ είναι Σλοβάκος, όπως και ο
πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ Λούμ-
πος Μίχελ. Άρα, κατά τον Ολυμπιακό, αυτό εί-

ναι ύποπτο και άρα έπρεπε να αλλάξει. Ο
Μπαλτάκος, ο οποίος δεν ασχολήθηκε με

τη διαιτησία, δήλωσε ότι είναι απίθανο.
Δεν έχει και τόση σημασία. Για όποιον

έχει ασχοληθεί με τη γέννηση του
προβλήματος «διαιτησία» στην

Ελλάδα, όλα αυτά έχουν μια φυ-
σιολογική ροή. Ας την αναλύ-

σουμε μέσα από λίγες
γραμμές.

Όλα ξεκινούν από τις εκλογές της ΕΠΟ,
όπου ψηφίζουν οι τοπικές ενώσεις (ΕΠΣ) των
δήμων της χώρας. Οι «μεγάλοι», πλην Πανα-
θηναϊκού, ενδιαφέρονταν ποιος θα είναι ο
πρόεδρος της ΕΠΟ. Και... στήριζαν κάποιον
υποψήφιο. Πάντα. Ακούστηκαν και γράφτη-
καν μέχρι και οικονομικές εξαγορές προ-
έδρων ΕΠΣ για να ψηφίσουν συγκεκριμένο
πρόεδρο. Το φαινόμενο καταγράφεται για πε-
ρισσότερα από 30 χρόνια. Ο πρόεδρος της
ΕΠΟ, που «στηρίχθηκε» στις εκλογές, δεν θα
πρέπει να ανταποδώσει; Προφανώς. Για αυτό
«στηρίχτηκε». Ορίζει λοιπόν τον αρχιδιαιτη-

τή που ορίζει τους διαιτητές. Σημαί-
νει αυτό ότι οι διαιτητές παίρνουν
«εντολές»;

Οι διαιτητές σφύριζαν πάντοτε
ανάλογα με το «ρεύμα», γνωρίζον-
τας ποια «μεγάλη» ομάδα στήριξε
τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Όταν τα αποτε-
λέσματα αυτής της διαδικασίας μα-
θεύτηκαν πια, αποφασίστηκε να έρ-
χονται ξένοι διαιτητές για τα ντέρμ-

πι, με την προοπτική πως, αφού είναι αμέμ-
πτου ηθικής, θα έπαιζαν 50-50. Οι Έλληνες δι-
αιτητές δυστρόπησαν που απαξιώθηκαν, αλλά
μόνο ο Σκουλάς παραιτήθηκε. Γιατί παρέμει-
ναν οι άλλοι υπομένοντας την απαξία; Είναι
ένα ερώτημα.

Αφού ήρθαν και ξένοι αρχιδιαιτητές, ο Πορ-
τογάλος Περέιρα, ο Άγγλος Κλάτενμπεργκ και
τώρα ο συμπατριώτης του, ο Στιβ Μπένετ, το
πρόβλημα διογκώθηκε όταν οι ξένοι έκαναν
λάθη ανθρώπινα. Η ελληνική ποδοσφαιρική
κοινωνία έβλεπε πάντα «δάκτυλο» σε κάθε
λάθος τους. Όσον αφορά τις αποφάσεις τους,
ο κάθε οπαδός έκανε συμφωνία με τον… εαυ-
τό του για μια φάση αν ήταν πέναλτι ή όχι. Οι δε
τηλεκριτικοί κρίνουν ανάλογα με το τηλεοπτι-
κό κανάλι του αφεντικού τους, που είναι και
ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας, και φτά-
σαμε στην «υπόθεση Κρούζλιακ». Με το με-
γάλο ερώτημα να αιωρείται: Θα τελειώσει το
πρωτάθλημα;

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Φεβρουάριος
5/2: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

9/2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (Κύπελλο)
12/2: Άρης - Παναθηναϊκός

19/2: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
25/2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
28/2: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Κύπελλο)

Ο Σλοβάκος Κρούζλιακ στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, τα πέντε ματς-φωτιά 
που ακολουθούν και το παιχνίδι πίσω από την κουρτίνα



Κ
οσμοπολίτης, γοητευτικός, με τη φι-
νέτσα Χολιγουντιανού σταρ και χαμό-
γελο που κάνει τις κοριτσίστικες καρ-
διές να χτυπάνε δυνατά, ο Αχιλλέας

Ανδρέας Γλύξμπουργκ θεωρείται ο πιο περιζήτη-
τος Ευρωπαίος γαλαζοαίματος γαμπρός!

«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, Πρίγκιπας της
Ελλάδας και της Δανίας», όπως αναφέρεται στα
Royal Media, είναι εγγονός του τέως βασιλιά
Κωνσταντίνου, δευτερότοκος γιος του πρίγκιπα
Παύλου και της Μαρί Σαντάλ και αδελφός του su-
permodel Μαρίας-Ολυμπίας.

Ο 22χρονος καρδιοκατακτητής της δυναστείας
των Σλέσβιχ - Χολστάιν - Σόντερμπουργκ -
Γλύξμπουργκ μπορεί να μην είναι τόσο διάσημος
όσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ του βρετανικού θρόνου,
ωστόσο η ζωή του είναι μυθική, παραμυθένια μέ-
σα στη χλιδή και τα φώτα, πανταχού παρών στις
τέσσερις άκρες του πλανήτη, προσκεκλημένος
στις exclusive δεξιώσεις των ευγενών και αρι-
στοκρατών φίλων του.

Ο «Άκι», όπως είναι το χαϊδευτικό του, σπούδα-
σε σε οικοτροφείο του Μπέρκσαϊρ και ακολου-
θείται από 500.000 χρήστες στο Instagram. Λα-
τρεύει το illustration lifestyle, κυκλοφορεί στα
καλύτερα κλαμπ της Νέας Υόρκης, κάνει black tie
εμφανίσεις, όπως απαιτεί το βασιλικό πρωτόκολ-
λο, είναι fashion victim και η «ψυχή» των πάρτι.
Χορεύει, τραγουδάει, ροκάρει με τον μεγαλύτερό
του αδελφό, ταξιδεύει σε εξωτικούς προορι-
σμούς και πάει για κυνήγι, όπως συνηθίζουν οι
Λονδρέζοι γόνοι του διεθνούς τζετ σετ.

Ο Αχιλλέας Γλύξμπουργκ διαμένει με τους γο-
νείς και τα τέσσερα αδέλφια του στην ονειρεμένη
έπαυλή τους στην Αμερική, απολαμβάνοντας τον
πλούτο και την καλοζωία, όπως αρμόζει σε ένα
πριγκιπόπουλο της γενιάς του.

Ο Έλληνας θεός
Ο εγγονός του μεγιστάνα Ρόμπερτ Μίλερ, συνι-

δρυτή της παγκόσμιας εταιρίας DFS (καταστήμα-
τα αφορολόγητων ειδών) από μικρός ονειρευό-
ταν να γίνει ηθοποιός και το κατάφερε.

Με απολλώνια ομορφιά, φέρνοντας λίγο από
Τζέιμς Ντιν, σε ηλικία μόλις 17 ετών εμφανίστηκε
σε μερικά επεισόδια της μακροχρόνιας δημοφι-
λέστατης σαπουνόπερας «Τόλμη και γοητεία»,
ενώ συμμετείχε ως μοντέλο στην καμπάνια του
οίκου μόδας Zadig & Voltaire, με τα ξένα Media
να τον χαρακτηρίζουν « Έλληνα θεό». «Όταν
παίρνω αποφάσεις, σκέφτομαι πάντα την οικογέ-
νειά μου και την ιστορία μας. Είναι σημαντικό να
μη βλάψουμε την εικόνα που πρεσβεύουμε»,
ανέφερε σε δηλώσεις του.

Η μητέρα του Μαρί Σαντάλ και ο πατέρας του
Παύλος μοιράστηκαν τότε με περηφάνια τα ευχά-
ριστα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δη-
μοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο του εφήβου γιου
τους με την πρώην σταρ των «Neighbors» Άσλεϊ
Μπρούερ και τη συμπρωταγωνίστριά του Ρίνα
Σόφερ.

Λατρεύει την Ελλάδα
Η αγάπη του για την Ελλάδα είναι μεγάλη. Από

μικρός επισκεπτόταν με τους γονείς και τα αδέλ-
φια του το κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι, με διαμονή
στο εξοχικό σπίτι των Γλύξμπουργκ. Πέρυσι ήταν
η τελευταία φορά που αγκάλιασε τον αείμνηστο
παππού του, αλλά πέρασε φίνες διακοπές: βου-
τιές στη θάλασσα από την πρύμνη της «Αφρόεσ-
σας», απολαυστικά γεύματα με παραδοσιακά
πιάτα από τα χεράκια της γιαγιάς του Άννας Μα-
ρίας και κοντινές εξερευνήσεις στις γύρω περιο-
χές και τις Σπέτσες.

Full in love
Η κληρονόμος της βαθύπλουτης 56χρονης

Ναταλί Μασενέ, ιδρύτριας του Νο1 παγ-
κοσμίως e-shop πολυτελών ειδών μόδας
«Νet-Α-Porter», είναι το δροσερό κορίτσι που
έκλεψε την καρδιά του Αχιλλέα. Η 22χρονη
Λονδρέζα Ιζαμπέλα Μασενέ, φωτογράφος με
θητεία στο μόντελινγκ, είναι διάσημη DJ στα
πριβέ πάρτι της ελίτ σε Ευρώπη και Αμερική,
αλλά και στα decks των καλύτερων κλαμπ της
Νέας Υόρκης.

Είναι μαζί σχεδόν 1,5 χρόνο και το περασμένο
καλοκαίρι τον συνόδεψε στο Πόρτο Χέλι, ποζά-
ροντας μαζί του στο Instagram πάνω σε μια βέ-
σπα που οδηγούσε ο νεαρός πρίγκιπας. Είναι
rich, famous και επιστήθια φίλη της αδελφής του
Μαρίας Ολυμπίας.

Ο Παύλος και η Μαρί Σαντάλ λέγεται πως την
ενέκριναν από την πρώτη στιγμή. Η όμορφη
«Bella» μπορεί να μην είναι γαλαζοαίματη, αλλά
με τέτοια περιουσία αρμόζει στον κύκλο τους!
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Eπιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

P
O

L
IT

IC
A

L
 Α

R
T

Αχιλλέας Γλύξμπουργκ

Ο κούκλος πρίγκιπας



Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος
όλος. Σε αφαίρεση χολής υποβλήθηκε αιφνίδια η
Μαρία Ναυπλιώτου, η οποία νοσηλεύεται σε
ιδιωτική κλινική. Το χειρουργείο πήγε εξαιρετικά
και η πρωταγωνίστρια της παράστασης «Φιλου-
μένα Μαρτουράνο», ευχαριστώντας τους για-
τρούς, ανακοίνωσε: «Ήταν κάτι που δεν μπορού-
σα να προβλέψω και να αποτρέψω. Αν και πι-
στεύω πραγματικά τη φράση “show must go on”,
σωματικά δεν μπορώ να αντεπεξέλθω και δυστυ-
χώς τις επόμενες μέρες δεν θα μπορέσω να είμαι
πάνω στη σκηνή».

Ξαφνικά στο νοσοκομείο

Ο τσίρος

Του έγινε πρόταση για το «Survivor», αλλά αρ-
νήθηκε λόγω... κιλών! Ο πολυτάλαντος ηθοποιός
Γιώργος Καλομοιράκης, τον οποίο γνωρίσαμε
στη σειρά «Το καφέ της Χαράς», αποκάλυψε πως
στο παρελθόν τού έγινε κρούση για ενδεχόμενη
συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης, εξηγώντας
με χιούμορ τους λόγους που την απέρριψε. «Πού
να πάω; Είμαι 55 κιλά από την έκτη δημοτικού,
στο πρώτο διήμερο θα ήμουν 40. Δεν μπήκα στη
διαδικασία ούτε να το σκεφτώ», ανέφερε στις κά-
μερες σκασμένος στα γέλια.

Μεγάλωσε και η «αιώνια έφη-
βη» Καλομοίρα! Η τραγουδί-
στρια είχε γενέθλια, έκλεισε
τα 38 και τα γιόρτασε οικογε-
νειακώς σε γκουρμέ εστιατό-
ριο, ποζάροντας χαμογελαστή
μπροστά στο λαχταριστό γλυκό
με το μονό κεράκι. «Νιώθω τό-
σο χαρούμενη και ευλογημέ-
νη για όλους και για όλα στη
ζωή μου. Τα ωραία πράγματα
είναι επίσης εντός προγράμ-
ματος. Μείνετε συντονισμέ-
νοι. Σας ευχαριστώ όλους για
τις ιδιαίτερες ευχές σας»,
έγραψε στο Instagram.

Happy birthday
girl

Η full in love Δήμητρα Αλεξανδράκη πε-
ριμένει πώς και πώς τη γιορτή του Αγίου
Βαλεντίνου. Ποζάροντας ομορφότερη
από ποτέ με τολμηρό κατακόκκινο μίνι
φόρεμα, ανάμεσα σε δεκάδες συνθέσεις
με τριαντάφυλλα, το σέξι μοντέλο σχο-
λίασε τρυφερά: «Ο μήνας του Έρωτα! Να
θυμηθούμε αυτά που ξεχνάμε στην κα-
θημερινότητα, να κοιτάξουμε τον άνθρω-
πό μας και να θυμηθούμε τα συναισθή-
ματά μας προς εκείνον».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Νέο ειδύλλιο στη showbiz

Φωτιά στα κόκκινα

Δ
εν πρόλαβε να χωρίσει και ερωτεύτηκε! Full in love εί-
ναι ο Πάνος Μουζουράκης με εντυπωσιακή καλλονή, με
την οποία συζεί στην Κηφισιά. Ο τραγουδοποιός, λίγο
καιρό μετά τη λήξη της τρίχρονης σχέσης του με την Τζί-

να Βαρελά, γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή, βρίσκοντας και
πάλι τον έρωτα στο πρόσωπο της κατά δεκαπέντε χρόνια μικρότε-
ρής του Μαρινέλλας, την οποία δεν έχει εμφανίσει ακόμη στα Me-
dia. Το ειδύλλιο φημολογείται πως ξεκίνησε το καλοκαίρι, ενώ η
γνωριμία με τη νυν σύντροφό του ήταν η αιτία να χωρίσει με την
πρώην αγαπημένη του, με την οποία είχαν αναπτύξει και επαγγελ-
ματικές σχέσεις, σε σημείο να γίνει πρωταγωνίστρια στο βιντεοκλίπ
για το τραγούδι του «Έπαθα αγάπη». Οι παπαράτσι πάντως έχουν
βαλθεί να πετύχουν το νέο ζευγάρι της showbiz σε βραδινή έξοδό
του για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια!
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Τα πήρε κρανίο
Η Τζούλια Νόβα «απασφάλισε». Κάποια κακοήθη κουτσομπολιά
γύρω από το όνομά της φαίνεται πως έχουν κάνει έξαλλη την
όμορφη παρουσιάστρια, η οποία έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς
τους επικριτές της με μια ανάρτηση-σκέτο φαρμάκι. «Εύχομαι
κάποια στιγμή όλοι αυτοί που μας σχολιάζουν και λένε κακίες πι-
σώπλατα να βρουν το θάρρος να μας τα πουν κατάματα», έγραψε
στο Instagram.



Σ
υνήθως όταν αρρωσταίνουμε περνάμε
τις ιώσεις στο... πόδι γιατί θέλουμε να
παραμείνουμε ενεργοί στις δραστηριό-
τητές μας. Η πανδημία μάς δίδαξε ότι

αυτό είναι λάθος και καλό είναι όταν είμαστε άρ-
ρωστοι να παραμένουμε στο σπίτι μέχρι να γίνου-
με καλά ώστε να μην έχουμε κάποια περίεργη
επιπλοκή αλλά και να μην κολλήσουμε και τους
άλλους. Πλέον, με το κοκτέιλ γρίπης, Covid-19 και
άλλων αναπνευστικών ιών πρέπει να είμαστε
ακόμη πιο προσεκτικοί. Οι περισσότεροι νιώθουν
την ανάγκη να απαλλαγούν γρήγορα από τις ιώ-
σεις και συχνά κάνουν λάθους χειρισμούς που
επιβαρύνουν τον οργανισμό τους.

Η ειδική παθολόγος, δρ Χρυσούλα Λιάκου, εξη-
γεί ποια είναι αυτά τα λάθη και ποιες οι πιθανές
συνέπειές τους. «Πολλοί ασθενείς δεν κάνουν τί-
ποτα όταν εκδηλώνουν τα πρώτα συμπτώματα
που υποδηλώνουν ιογενή λοίμωξη, αλλά περιμέ-
νουν μερικές μέρες για να δουν πώς θα εξελιχ-
θούν. Εν μέσω της εποχής των ιώσεων όμως το
πιθανότερο είναι πως τα συμπτώματά τους οφεί-
λονται σε κάποια ιογενή λοίμωξη. Τα αντιιικά
φάρμακα που συνταγογραφούνται για τη γρίπη ή
την Covid-19 είναι πιο αποτελεσματικά όταν αρχί-
ζουν να λαμβάνονται το νωρίτερο δυνατό από την
έναρξη των συμπτωμάτων», τονίζει η γιατρός και
συμπληρώνει πως «όταν κάποιος έχει ίωση του
αναπνευστικού, δεν πρέπει να συνεχίζει την κα-
θιερωμένη ρουτίνα του, αλλά να δίνει χρόνο στον
οργανισμό του για ανάρρωση. Ο οργανισμός χρει-
άζεται ενέργεια για να καταπολεμήσει τον ιό που

έχει εισβάλει στο εσωτερικό του και βασική προ-
τεραιότητα πρέπει να είναι η ανάπαυση. Επομέ-
νως πρέπει για μερικές μέρες να μείνετε μακριά
από τις καθημερινές υποχρεώσεις σας. Καλό θα
είναι επίσης να δίνετε χρόνο στον εαυτό σας να γί-
νει καλά με επαρκή ύπνο».

Μια μελέτη έδειξε πως όσοι κοιμούνται λιγότε-

ρες από 6 ώρες το 24ωρο έχουν τετραπλάσιες πι-
θανότητες να κολλήσουν κοινό κρυολόγημα σε
σύγκριση με όσους κοιμούνται τουλάχιστον 7
ώρες. Κατά την οξεία φάση των ιώσεων είναι ση-
μαντικό να κοιμάστε καλά.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να παίρνουμε από
μόνοι μας αντιβιοτικά που έχουν ξεμείνει στο σπί-
τι. Για τη γρίπη και την Covid-19 υπάρχουν ειδικά
αντιιικά φάρμακα, που όμως συνταγογραφούνται
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, σε συγκεκριμέ-
νες πληθυσμιακές ομάδες. 

Επίσης, καλό είναι να μην παίρνουμε μόνοι μας
πολλά φάρμακα ταυτοχρόνως.

Στο εμπόριο κυκλοφορούν διάφορα μη συντα-
γογραφούμενα σκευάσματα που καταπραΰνουν τα
συμπτώματα της γρίπης και του κρυολογήματος. 

Τα φάρμακα αυτά περιέχουν συνδυασμούς
δραστικών ουσιών, στις οποίες μπορεί να συμπε-
ριλαμβάνονται παυσίπονο, αντιπυρετικό, κατα-
σταλτικό του βήχα ή/και αποσυμφορητικό. Όλες
αυτές οι ουσίες όμως διατίθενται και μεμονωμέ-
να. Αν λοιπόν εσείς πάρετε, λχ, ένα αντιπυρετικό
με παρακεταμόλη και ταυτοχρόνως έναν συνδυα-
σμό για γρίπη/κρυολόγημα που, μεταξύ άλλων,
περιέχει παρακεταμόλη, υπάρχει κίνδυνος υπερ-
δοσολογίας. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Τι δεν κάνουμε σωστά 
και ποιες οι πιθανές συνέπειες

Πολλά υγρά 
και καλό φαγητό
Η καλή ενυδάτωση και το φαγητό είναι ση-
μαντικά για τον οργανισμό μας προκειμέ-
νου να καταπολεμήσει τις ιώσεις. Ο οργα-
νισμός χρειάζεται τα υγρά για να εκτελεί
πολλές λειτουργίες, όπως η ρύθμιση της
εσωτερικής θερμοκρασίας με την εφί-
δρωση, η αραίωση της βλέννας και η μεί-
ωση της ρινικής συμφόρησης, η κατα-
πράυνση του πονοκεφάλου κλπ. Να πίνετε
συχνά υγρά με μικρές γουλιές. Για περισ-
σότερη ανακούφιση προτιμήστε ζεστά ρο-
φήματα, λίγο χυμό φρούτων (χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης) κατά προτίμηση φρεσκο-
στυμμένο. Παράλληλα, τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού χρειάζονται θερμίδες και
θρεπτικά συστατικά για να καταπολεμή-
σουν τους ιούς που σας αρρωσταίνουν. Αν
τις έχουν, θα αναρρώσετε ταχύτερα.

Μην κάνεις λάθη στις... ιώσεις

Δρ Χρυσούλα Λιάκου, 
ειδική παθολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Πανσέληνος στον τομέα των συναισθηματικών
σας υποθέσεων δημιουργεί δυσκολίες σε αυτόν
τον τομέα, σας κάνει περισσότερο απόλυτους και
νιώθετε ότι δεν έχετε άλλη υπομονή. Τα οικονομι-
κά σας και γενικότερα ο τρόπος που διαχειρίζεστε
τα χρήματά σας θα πρέπει να είναι προσεκτικός
και… ηθικός. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτή η Πανσέληνος ενεργοποιεί τον Ουρανό
που έχετε στο ζώδιό σας, όπου εσείς του δευτέ-
ρου δεκαημέρου θα είστε εκείνοι που θα επη-
ρεαστείτε από το Φεγγάρι του Χιονιού. Σας καλεί
αυτή η Πανσέληνος να βγάλετε από τη ζωή σας
τοξικά πρόσωπα και να μην αφήσετε παλιές κα-
ταστάσεις να σας καταδυναστεύουν.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο αρκετά έκρυθμων
καταστάσεων, όπου από τη μια υπάρχει η ταλαι-
πωρία που έχει προκαλέσει ο Άρης στο ζώδιό
σας, από την άλλη, αυτή η Πανσέληνος θα έχει
ανατροπές που θα προκληθούν μέσα από την
επικοινωνία σας και την καθημερινότητα, που
γίνεται επικίνδυνα ανατρεπτική. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος αυτή θα σας φέρει ανασφάλειες και
συναισθηματικά ξεσπάσματα. Από την άλλη θα κα-
τανοήσετε τα πρόσωπα που σας πλαισιώνουν μέσα
από τις καθημερινές σας δραστηριότητες και θα
κάνετε πλέον με πιο ξεκάθαρη σκέψη τις επιλογές
σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς κυρίως του δευτέρου δεκαημέρου είναι η
περίοδος που τα πράγματα θα υποστούν αλλαγές.
Η Πανσέληνος στο δικό σας δεκαήμερο δεν θα σας
αφήσει σε ηρεμία, τόσο στα προσωπικά όσο και
στα επαγγελματικά σας. Είναι πολύ πιθανόν να
χρειαστείτε μεταρρυθμίσεις σε αυτούς τους το-
μείς, κυρίως οι γεννημένοι 8 και 9 Αυγούστου.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Πανσέληνος ενεργοποιεί παλιές καταστάσεις
και σας οδηγεί σε ένα πισωγύρισμα, που όμως ήρ-
θε για να κλείσει υποθέσεις που ακόμη εκκρεμούν.
Όσο και να αποφεύγετε να έρθετε αντιμέτωποι με
αυτές τις καταστάσεις, άλλο τόσο θα φέρουν μια
λυτρωτική για εσάς κατάσταση και θα σβήσετε
μαύρες κηλίδες που σπιλώνουν τον ορίζοντά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αν και αυτή η Πανσέληνος δεν είναι για εσάς ιδιαί-
τερα δύσκολη, έχει μια ανατροπή στον τομέα των
οικονομικών σας τις επόμενες δεκαπέντε μέρες.
Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έρθετε σε σύγ-
κρουση με φιλικά σας πρόσωπα, κάτι που θα σας
φέρει και έντονες συμπεριφορές, επειδή θα νιώ-
θετε αδικημένοι. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ειδικά εσείς του δευτέρου δεκαημέρου θα έχετε
μια πολύ έντονα ανατρεπτική περίοδο. Θέματα σχέ-
σεων, οικογένεια και τα επαγγελματικά σας θα πρέ-
πει να παγώσουν για λίγο, εφόσον δεν θα υπάρξει
ευνοϊκή μεταχείριση από αυτή την Πανσέληνο, όσο
καλά και να διαχειριστείτε τις καταστάσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Πανσέληνος δεν βλέπει το ζώδιό σας αρνη-
τικά, αλλά όπως έχω αναφέρει όλα τα ζώδια
επηρεάζονται, άλλα περισσότερο και άλλα λι-
γότερο. Εσείς λοιπόν θα έχετε μια έντονη πε-
ρίοδο, χωρίς ιδιαίτερες απώλειες, που θα
προσπαθήσετε να αλλάξετε κάποιες επαγ-
γελματικές καταστάσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος για εσάς, κυ-
ρίως για τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριστείτε
τα συναισθήματά σας, αλλά και τα οικονομικά σας.
Είναι επίσης η στιγμή που θα πρέπει να ζυγίσετε
μέσα σας τα υπέρ και τα κατά μιας σχέσης, βάζον-
τας στη ζωή σας υγιείς βάσεις και προοπτικές. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι η στιγμή που θα έρθετε σε αντιπαράθεση
με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πιο
σημαντικό επίπεδο της συνείδησής σας.
Εσείς που έχετε γεννηθεί 4 και 5 Φεβρουαρί-
ου βρίσκεστε στο σημείο που όλα θα πρέπει να
υποβληθούν από ξεκαθαρίσματα και ανανεω-
τικές τάσεις, είτε σας αρέσει αυτό είτε όχι. Η
γενέθλια χρονιά σας έως τις 2 και 3 Φεβρουα-
ρίου 2024 θα σας δώσει μέσα από τις σχέσεις
σας ένα σημαντικό μάθημα ζωής. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε έτοιμοι να ανανεώσετε το περιβάλλον σας, να
δώσετε προτεραιότητα στις προσωπικές σας ανάγ-
κες και να ακούσετε το σώμα και την ψυχή σας.
Επίσης για κάποιους από εσάς ο επαγγελματικός
σας χώρος θέλει κάποιες αλλαγές και αυτό σημαί-
νει ότι εγκαταλείπετε την εργασία σας, ή ανανεώ-
νετε την ήδη υπάρχουσα, με νέες δραστηριότητες.
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Α υτό το Σαββατοκύριακο είναι από 
τα πιο σημαντικά διήμερα του μήνα,
εφόσον η Πανσέληνος την Κυριακή
στο ζώδιο του Λέοντα θα επηρεάσει

όλους τους αντιπροσώπους των 12 ζωδίων,
αλλά περισσότερο εκείνους του Σταθερού
Σταυρού (Ταύροι 6-7 Μαΐου, Λέοντες 8-9
Αυγούστου, Σκορπιοί 8-9 Νοεμβρίου και
Υδροχόοι 4-5 Φεβρουαρίου). Η Πανσέληνος
του χιονιού ενισχύει το τεταμένο κλίμα 
που υπάρχει, φέρνοντας για τις επόμενες 
δύο εβδομάδες έκρυθμες καταστάσεις 
και έντονα ξεσπάσματα.
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Τοξικά παιχνίδια 
με τη Δημοκρατία

H
τοξικότητα που κυριαρχεί στο πολιτικό
κλίμα των ημερών φαίνεται ότι έχει
ανοίξει την όρεξη σε κάποιους. Οι

οποίοι, σπεκουλάροντας πάνω στις κατηγορίες
της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «εκτροπή»
και «παρακράτος» -μετά το ερωτηματικό στο
«Μένουμε Ευρώπη;»- κοτσάρουν και ένα ακό-
μη στη Δημοκρατία μας!

Το επισημαίνουμε γιατί βλέπουμε να έχουν
πυκνώσει τώρα τελευταία τα άρθρα και οι προ-
βληματισμοί του τύπου «έχουμε Δημοκρατία;»,
«λειτουργεί η Δημοκρατία;» κοκ. Ένα απλό αλ-
λά και εξαιρετικά ύπουλο ταυτόχρονα ερωτη-
ματικό.

Προσοχή, δεν εννοούμε ότι παίζει σε αυτό το
παιχνίδι η αξιωματική αντιπολίτευση. Για να

εξηγούμαστε. Επισημαίνουμε
όμως το πώς διάφορα κέντρα
επενδύουν πάνω στην πολιτική αν-
τιπαράθεση.

Μιλούν για τις αδυναμίες της Δη-
μοκρατίας μας, λες και υπάρχει η
ιδανική Πολιτεία. Άλλοι νομίζοντας
ότι καβαλούν το κύμα για να κερδί-
σουν δημοσιότητα και να συντηρή-
σουν το κοινό τους, άλλοι με ατζέν-
τα: ορισμένοι για να χτυπήσουν την

κυβέρνηση, κάποιοι για να γίνουν αρεστοί στην
αντιπολίτευση και άλλοι για να αυξήσουν τη
διαπραγματευτική τους ισχύ προς πάσα κατεύ-
θυνση.

Μια ειδική κατηγορία αποτελούν όσοι κά-
νουν παιχνίδι με τον Παύλο, πιστεύοντας -
ίσως- ότι ο γιος του Κωνσταντίνου είναι αφε-
λής. Ότι θα φλερτάρουν με τη ματαιοδοξία του
και θα τον κάνουν υποχείριο στα σχέδιά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδουν φιλοβασιλικά
αισθήματα στο 30% που δηλώνει ότι θα
ήθελε/δεν θα ενοχλούνταν από μια επίσημη
κηδεία του τέως. Ειλικρινά, η στήλη ελπίζει να
μην τσιμπήσει κανένα από τα παιδιά του.

Το έχουμε γράψει ξανά: στην Ελλάδα έχουμε
όνομα και επίθετο, έχουμε Δημοκρατία και
όποιος ενδιαφέρεται για τα κοινά μπορεί να εί-
ναι υποψήφιος. Με θέσεις και προτάσεις, όχι
με κληρονομικό δικαίωμα.

Ερωτηματικό στη Δημοκρατία μας δεν υπάρχει!

Μπορεί να λέγονται υπερβολές, να γίνονται
λάθη, να μη μιλάμε πάντα με το «σεις» και με το
«σας», αλλά ούτε ξέφραγο αμπέλι είναι η χώρα,
ούτε οι Έλληνες (και οι πολιτικοί) είναι εύκολα
θύματα ή ιδανικοί αυτόχειρες.

Για να μιλήσουμε και με όρους δημοψηφισμά-
των, άλλο του ’74 και άλλο του ’15. Καλό θα είναι
βέβαια να σέβονται όλοι τα όρια της λογικής και
το νόημα των λέξεων που χρησιμοποιούν.

«Δεν είναι υγιεινό να περνάς πολύ χρόνο στα social
media και έχω καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια ότι θα
βρεις ανθρώπους μέσα εκεί οι οποίοι είτε ζηλεύουν είτε
θέλουν κάτι κακό. Δεν θέλουν δηλαδή να προκαλέσουν
κάτι θετικό ή να βγάλουν κάτι καλό προς τα έξω. Κάθον-
ται όλη μέρα στα social media και τη λένε στους υπολοί-
πους». Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του Στέ-
φανου Τσιτσιπά στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με... ροή τέ-
νις και τον Έλληνα πρωταθλητή να αποκαλύπτει άγνω-

στες στο ευρύ κοινό πτυχές του χαρακτήρα
του, αλλά και συνειρμούς των σκέψεών του.
Απάντησε και στη σκληρή, είναι αλήθεια, κριτι-
κή που έχει δεχτεί, ειδικά για ορισμένες
αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα. Καλό
θα είναι όλοι όσοι περνάτε χρόνο σε αυτά να
διαβάσετε την τοποθέτηση του Έλληνα τενί-
στα. Σήκωσε μια «κούπα» και θα το κάψου-
με (κυρ) Στέφανε!

� Ημέρες και νύχτες τηλεόρασης ζουν οι υποψήφιοι
βουλευτές όλων των κομμάτων, καθώς τα πολιτικά

«τραπέζια» κυριαρχούν ήδη στις τηλεοπτικές εκπομπές.
Και όχι μόνο στους συνήθεις υπόπτους Οικονόμου, Παπα-
δάκη, Καμπουράκη κοκ. Οι πολιτικοί μας προσπαθούν να
επικοινωνήσουν με ευρύτερα κοινά. Πιο νεανικά, τις γυναί-
κες κοκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Πάνος Σκουρλέτης,
ο οποίος έδωσε συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

••••••••••••

� Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην εκπομπή
του Alpha «Ηappy Day» για τη ζωή του και απάν-

τησε στο ερώτημα αν προέρχεται από εφοπλιστική οικο-
γένεια. Ο παππούς του ήταν καπετάνιος από τη Χίο και το
επίθετό του ήταν Λαιμός, εξήγησε ο πρώην γραμματέας
της Κουμουνδούρου. Ενδιαφέρον είχαν όμως και οι πο-
λιτικές του απαντήσεις. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι εί-
ναι πλέον «πολύ πιο ώριμος» και προσέθεσε: «Όλοι
έχουμε μάθει από τα λάθη μας». Στου κασίδη το κεφάλι
όλοι κάνουν τον κουρέα… 

� Οι υποψήφιοι βουλευτές προσπαθούν να
προλάβουν τους περιορισμούς του εκλογι-

κού νόμου, καθώς από τη στιγμή που θα ξεκινήσει
επισήμως η προεκλογική περίοδος έχουν συγκε-
κριμένο αριθμό εμφανίσεων. Στο πλαίσιο αυτό,
τρέχουν και δεν φτάνουν, ειδικά όσοι μπήκαν αργά
στην «κούρσα», όπως ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Νίκος Παπαθανάσης. Βγήκε χθες στο πρωινό του
ΑΝΤ1, με τον «παλιό» Γιώργο Παπαδάκη να τον
υποδέχεται με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Καλη-
μέρα σας, ψηφίζω στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και
είμαι αναποφάσιστος»! 

••••••••••••

� Μια παράκληση: Αγαπητοί πρώην -πρώην πτέραρ-
χοι, πρώην ναύαρχοι, πρώην γενικώς και ειδικώς-,

δεν είναι ανάγκη να κάνετε εικασίες. Ούτε για το τραγικό
δυστύχημα που πλήγωσε την Πολεμική μας Αεροπορία
και κάθε Έλληνα, ούτε και για τον Ερντογάν. Μην ξεχνά-
τε ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. 

Καλημέρα (κυρ) Στέφανε!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Κάποτε ονειρευόμασταν Golfάκι και τώρα... καροτσάκι! 


