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EDITORIAL

Τα άγρια παιδιά...
που λατρεύουν

τον Εμφύλιο
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ψυχραιμία σε έλλειψη, 
γκρίνια σε πλεόνασμα!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
Η ώρα του κοινωνικού 
διαλόγου για 
την αγορά εργασίας

ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ 
Πώς να βελτιώσετε
την απόδοσή σας 
στην εργασία

Γράφουν

ΣΕΛ. 4

Η ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Η κυβέρνηση «γκρεμίζει» 
τα Tsipronomics και 
την ακατάσχετη παροχολογία 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

ΣΕΛ. 25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

«Κουμπαράς» 2-3 δισ. €
στο τέλος Φεβρουαρίου

ΣΕΛ. 8

ΚΕΝΤΡΙ

Ο πολυπράγμων 
Μητροπολίτης 
και οι υποκλοπές

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 34με τον Γιάννη Αντύπα

Και... 
μετεωρολόγοι

στον ΣΥΡΙΖΑ!

ΣΕΛ. 12-13

Tιπ πολιτικής
επικοινωνίας
Aπό τον Θανάση Παπαμιχαήλ 

ΔΙΠΛΟΣ MEGA ΣΕΙΣΜΟΣ-
ΦΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

• Ανησυχία και στην Ελλάδα • Ξύπνησαν μνήμες από τα Ρίχτερ της Πάρνηθας 
• Χιλιάδες νεκροί • Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ερντογάν 

• «Μείνετε δυνατοί» το μήνυμα των Ελλήνων στον τουρκικό λαό ΣΕΛ. 3, 14-15

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ή Σοβιετία
με Τσίπρα;»

Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζουν 
κρατικοποίηση των πάντων, 

κομματικές προσλήψεις και έλεγχο
των αρμών της εξουσίας 

«ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ

«P» :  Μ ι α  σ υ γ γ ν ώ μ η  σ τ ο ν  ν α ύ α ρ χ ο  Ε υ ά γ γ .  Α π ο σ τ ο λ ά κ η

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 
«ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ»
• Τρίτη μέρα χιονοπτώσεων 
• Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός
• Χωρίς σοβαρά προβλήματα η Κυριακή και η Δευτέρα 

ΣΕΛ. 17-19 ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 5

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Οι «τριγωνικές
σχέσεις» 

με Βενεζουέλα
που τρέμει 
ο ΣΥΡΙΖΑ



Γ
ια όσους ενδεχομένως δεν παρατήρησαν
σωστά, στην κομματική εκδήλωση της
ντροπής, όπου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
απείλησαν με επιβολή δημοκρατίας (;), ο

αψύς Σφακιανός κ. Πολάκης χαρακτήρισε -ούτε λίγο
ούτε πολύ- τον Νίκο Ανδρουλάκη «κρατημένο», υπο-
νοώντας ότι από... κάπου τον κρατάει η ΝΔ, ενώ δεν
δίστασε να χαρακτηρίσει τους ανθρώπους του ΚΚΕ
«κολλημένους στο παρελθόν».

Τα παιδιά λοιπόν της Κουμουνδούρου είναι άγρια.
Άγρια και διχαστικά... Ζουν ένα δικό τους όνειρο για
καταστάσεις τις οποίες δεν έχουν ζήσει αλλά με απί-
στευτη αφέλεια ιδιοποιούνται. Μια ουτοπία χωρίς
προηγούμενο. Μιλούν συνεχώς για τον Εμφύλιο, την
Εθνική Αντίσταση αλλά και για την αντίσταση κατά

της χούντας σαν να διαθέτουν τη μοναδική αλήθεια
στον ρου της Ιστορίας. Η ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ να προ-
σεγγίζει κάθε σοβαρό θέμα μέσα από το πρίσμα του
Εμφυλίου έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό το επίπεδο
της εμμονής. Η επιλογή του κόμματος να βάζει ακό-
μη και τον ύμνο του ΕΑΜ στις τωρινές προεκλογικές
συγκεντρώσεις του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από ανιστό-
ρητη, είναι, όπως λέμε, το άκρον άωτον της πολιτικής
κιτσαρίας και του σουρεαλισμού.

Οι άνθρωποι που σήμερα αποτελούν τον κορμό του
ΣΥΡΙΖΑ ουδεμία ιστορική σχέση έχουν με την Αντί-
σταση και τους αγώνες της Αριστεράς που τόσο εύ-
κολα σφετερίζονται, ενώ η σύνδεσή τους με τη σύγ-
χρονη εποχή παράγει έναν διχαστικό λόγο που επι-
χειρεί να χωρίσει ξανά τον ελληνικό λαό στα δύο.

Αναπαράγουν τοξικά απόνερα του Εμφυλίου για να
καλύψουν την πολιτική τους ανεπάρκεια. Ο κ. Τσί-
πρας χρησιμοποιεί έναν τυφλό διχαστικό λόγο, επι-
θέσεις κατά πάντων όσων θεωρεί εχθρούς αλλά και
επιστρατεύεται φαντάσματα από το χθες προκειμέ-
νου να «ντοπάρει» τους βουλευτές του, αρθρώνοντας
έναν υποτιθέμενο αντιδεξιό λόγο. Το ίδιο είχε κάνει
και το 2015 με το περίφημο «Ή εμείς ή αυτοί», αδια-
φορώντας βεβαίως για το κόστος και τη ζημιά που
αυτό προξένησε αλλά και για τις συνέπειες που είναι
βέβαιο ότι θα έχει ξανά. Είναι φιγούρες του χθες που
προσδοκούν να επαναφέρουν αυτά που η κοινωνία
και η χώρα πασχίζουν να αφήσουν πίσω τους.
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η επιλογή 
του κόμματος 
να βάζει ακόμη
και τον ύμνο 
του ΕΑΜ 
στις τωρινές
προεκλογικές
συγκεντρώσεις
του Αλέξη Τσίπρα
είναι το άκρον
άωτον 
της πολιτικής
κιτσαρίας

Τα άγρια παιδιά... που λατρεύουν τον Εμφύλιο
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Γ
ια μία πορεία, μέχρι την πρώτη κάλπη
της απλής αναλογικής, γεμάτη πόλω-
ση και οξύτητα από την πλευρά της
Κουμουνδούρου προετοιμάζονται

στο «γαλάζιο» οικοσύστημα. Οι αναφορές του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα, αλλά και οι
τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης μπαίνουν στο… μι-
κροσκόπιο κυβερνητικών και κομματικών
στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με το κεντρι-
κό μήνυμα που εκπέμπεται να σχετίζεται με το
πρόταγμα των θετικών μηνυμάτων για την επό-
μενη ημέρα της χώρας, καθώς σε καμία περί-
πτωση Μέγαρο Μαξίμου και οδός Πειραιώς
δεν προτίθενται να ακολουθήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ
και τον πρόεδρό του στην οδό της τοξικότητας.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε το επό-
μενο διάστημα σε καμπάνια αντιπαράθεσης
με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης το έχει θέσει σαφέστατα. Δεν
επιδιώκουμε τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκρι-
ση. Γιατί στη σύγκριση των πεπραγμένων μας
υπερέχουμε ξεκάθαρα», σχολιάζουν κυβερ-
νητικοί παράγοντες. Το… DNA της στρατηγι-
κής της Ηρώδου Αττικού 19 σε αυτόν τον μα-
ραθώνιο μέχρι τις εθνικές εκλογές φέρνει σε
θέση πρωταγωνιστική τις περιοδείες του πρω-
θυπουργού σε Αττική και περιφέρεια, την επι-
κοινωνία των μεταρρυθμίσεων και του έργου
που έχει παραχθεί από το 2019 μέχρι σήμερα,
αλλά και την ανάδειξη των βασικών γραμμών
του προγράμματος της επόμενης τετραετίας. 

Όχι στη χαλαρή ψήφο και την αποχή
Παράλληλα, η κάλπη της απλής αναλογικής

μετατρέπεται σε… μητέρα των μαχών για τους
«γαλάζιους», που εκπέμπουν συνεχώς σήμα-
τα, με στόχο το… απεταξάμην στην αποκαλού-
μενη «χαλαρή ψήφο» ή στο ενδεχόμενο απο-
χής. Όπως επισημαίνεται, άλλωστε, το αποτέ-
λεσμα της πρώτης Κυριακής πρέπει να είναι
τόσο ισχυρό, προκειμένου να έρθει ακόμα πιο
κοντά ο στόχος της αυτοδυναμίας. «Η απλή
αναλογική είναι “βόμβα” στα θεμέλια της στα-
θερότητας. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει
αυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσια-
στούν διάφοροι καλοθελητές στην πρώτη κάλ-
πη και να πουν στον κόσμο ότι “τώρα μιας και
δεν πρόκειται να βγει κυβέρνηση, είναι μια
ευκαιρία να στείλεις ένα μήνυμα για μια πι-
κρία, για μια αστοχία, για κάποια πράγματα
που δεν έγιναν σωστά, για κάτι που δεν δι-
καιώθηκε”. Μην κάνει το λάθος ο κόσμος και
τους ακούσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκρυψε
ποτέ ότι δική μας επιλογή είναι να διεκδική-
σουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου για μία
ισχυρή, συμπαγή, αυτοδύναμη κυβέρνηση»,
τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Στο… φουλ οι μηχανές
Με τον χρόνο μέχρι την προκήρυξη των

εκλογών να μετράει αντίστροφα, ο πρωθυ-
πουργός προτάσσει στην ατζέντα του μια θε-
ματολογία η οποία αποτελεί προνομιακό πεδίο
για τη «γαλάζια» παράταξη. Και η ατζέντα αυτή
δεν σχετίζεται μόνο με την οικονομία και την
κοινωνική διάσταση της κυβερνητικής πολιτι-
κής, αλλά… περνάει και στο φάσμα της εξωτε-
ρικής πολιτικής και της Άμυνας. 

Με στόχο να αναδείξει το ενδιαφέρον του
Μεγάρου Μαξίμου για τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να δώσει σήμερα το «παρών» στη
Βουλή και να μιλήσει στη συζήτηση και ψήφι-
ση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των

Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νο-
μοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση
της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις». Ο
ίδιος, άλλωστε, σε χαρακτηριστικές δημόσιες
τοποθετήσεις του, όπως, για παράδειγμα,
στη… μάχη της Ολομέλειας για την πρόταση
δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο αναδεικνύει
τις κυβερνητικές κινήσεις θωράκισης της χώ-
ρας, αλλά εγκαλεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για
τη στάση του απέναντι στις αμυντικές συμφω-
νίες. «Είμαι υπερήφανος που προΐσταμαι μιας
κυβέρνησης και μιας κυβερνητικής πλειοψη-
φίας που θωρακίζει αποτελεσματικά τη χώρα.
Υπερήφανος. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε που
δεν στηρίζετε αυτή την επιλογή. Δέκα χρόνια
δεν είχαν γίνει σοβαρές επενδύσεις. Πού νομί-
ζετε ότι είμαστε; Το Λουξεμβούργο είμαστε;

Δεν βλέπετε τον γείτονά μας απέναντι; Και μας
κουνάτε το δάχτυλο γιατί αγοράζουμε αερο-
πλάνα και φρεγάτες; Και αφήνετε άθλια υπο-
νοούμενα, κάνοντας συγκρίσεις με άλλες επο-
χές;», ήταν η χαρακτηριστική πρωθυπουργική
αποστροφή.

Το… γάντι σε Τσίπρα για Κασιδιάρη
Με την προώθηση και ψήφιση κομβικών νο-

μοσχεδίων, μέχρι τη διάλυση της Βουλής, να
αποτελεί βασικό κομμάτι στο παζλ των κυβερ-
νητικών πρωτοβουλιών, με την απουσία της
αξιωματικής αντιπολίτευσης από κρίσιμες ψη-
φοφορίες στην Ολομέλεια να βρίσκεται συνε-
χώς στο… στόχαστρο των «γαλάζιων», τα
βλέμματα είναι εστιασμένα και στη διάταξη για
το «μπλόκο» της συμμετοχής στις εκλογές του
κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήδη έχει κά-
νει λόγο για την «ανταπόκριση της Πολιτείας
στην καταστατική αλλά και την ηθική υποχρέ-
ωση της Δημοκρατίας να περιφρουρείται από
τους εχθρούς της», αναμένεται να τοποθετη-
θεί και σήμερα από βήματος Βουλής, με την
κυβέρνηση να… πετάει το γάντι σε Κουμουν-
δούρου και Αλέξη Τσίπρα. «Η κυβέρνησή μας
ενημέρωσε τα πολιτικά κόμματα για τη σχε-
διαζόμενη ρύθμιση από τον περασμένο κιό-
λας Νοέμβριο, με στόχο την ευρύτερη δυνατή
συναίνεση, σε μια ρύθμιση εναντίον εκείνων
που επιβουλεύονται τη Δημοκρατία, που προ-
σπαθούν να την παραπλανήσουν, αξιοποιών-
τας την ανοχή που η ίδια η Δημοκρατία οφείλει
να επιδεικνύει. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για
όλους μας, είναι μια στιγμή κατά την οποία το
σύνολο του πολιτικού συστήματος, όλα τα πο-
λιτικά κόμματα οφείλουν συντεταγμένα να
σταθούν απέναντι σε εκείνους που επιβου-
λεύονται τη Δημοκρατία. Και εδώ δεν χωρούν
ούτε υποσημειώσεις, ούτε αστερίσκοι, ούτε
εξαιρέσεις, ούτε προσχηματικές διαφωνίες»,
ανέφερε, στην αίθουσα της ενημέρωσης, ο
Γιάννης Οικονόμου.

«Κλειδώνουν» οι λίστες
Σε κάθε περίπτωση και με τις μηχανές της

οδού Πειραιώς να λειτουργούν εδώ και εβδο-
μάδες στο… φουλ, στον ορίζοντα εμφανίζονται
και οι εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν
για το «γαλάζιο» οικοσύστημα. Και μία από αυ-
τές είναι η στελέχωση των ψηφοδελτίων της
Νέας Δημοκρατίας. 

Η τριανδρία Γιάννη Μπρατάκου, Παύλου
Μαρινάκη και Θανάση Νέζη έχει ολοκληρώσει
τις κινήσεις της και αυτό που απομένει είναι το
τελικό «ραντεβού» με τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, προκειμένου να… κλειδώσουν οι λίστες
και να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι. Κάτι που
αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις
επόμενες δύο εβδομάδες.

Δεν πρόκειται να πάει σε καμπάνια αντιπαράθεσης 
με τον ΣΥΡΙΖΑ η ΝΔ - «Ναι στη σύγκριση, 

όχι στη σύγκρουση» το μήνυμα 
που εκπέμπουν Μαξίμου και Πειραιώς

Επικοινωνία Μητσοτάκη
- Ερντογάν μετά τους σεισμούς

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
είχε χθες το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τους φονικούς σεισμούς
στη γειτονική χώρα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να εκφράζει τη θλίψη του για
τον καταστροφικό σεισμό.
Ο κ. Μητσοτάκης μετέφερε στον κ. Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπη-
τήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων
ζωών. Παράλληλα, επανέλαβε και στον κ. Ερντογάν την ετοιμότητα της Ελλάδας
να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει
αναχωρήσει ήδη για την περιοχή- στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κατα-
στροφικού σεισμού. Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη
συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια.

Υπεροχή στο… DNA 

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος



Τ
ην ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ανεβά-
ζει τους τόνους της αντιπαράθεσης
κατά τις ομιλίες που διοργανώνει εν-
τός και εκτός Αθηνών, η κυβέρνηση

προχωρά στην αποδόμηση του αφηγήματος του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σε δύο επίπεδα: πρώτον,
στην «παροχολογία» που, όπως επισημαίνουν,
επανακάμπτει και δεύτερον, στην τοξικότητα,
στην οποία φαίνεται να επενδύει. 

Είναι οι δύο πυλώνες, πάνω στους οποίους,
όπως σημειώνουν στην κυβέρνηση, θα κριθεί και
το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» που η Νέα
Δημοκρατία και ο ίδιος ο πρωθυπουργός θέτουν
ως το ερώτημα που οι πολίτες πρέπει επί της ου-
σίας να απαντήσουν στις κάλπες. Έως τότε, επι-
σημαίνουν, είναι σαφές ότι η αξιωματική αντιπο-
λίτευση επιλέγει τον δρόμο μιας αλλοπρόσαλ-
λης, αντιθεσμικής και αλλόφρονης στάσης, με τα
στελέχη του να μιλούν πλέον στα τηλεοπτικά πα-
ράθυρα και όχι στη Βουλή.

Η «φούσκα» ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία
Το κυβερνητικό οικονομικό πρόγραμμα που

ο Αλέξης Τσίπρας εξαγγέλλει προβλέπει μετα-
ξύ άλλων κρατικοποίηση της ΔΕΗ, επιβολή
πλαφόν στην τιμή χονδρικής και λιανικής ηλε-
κτρικής ενέργειας, διατίμηση στη λιανική φυ-
σικού αερίου και πετρελαιοειδών, αύξηση του
κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα
880 ευρώ, αύξηση των μισθών όλων των δη-
μοσίων υπαλλήλων κατά 10%, ετήσια τιμαριθ-
μική αναπροσαρμογή των μισθών σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, ξεπάγωμα των τριετιών,
αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους, μεί-
ωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στον χαμηλότερο
συντελεστή, μείωση των ΕΦΚ στα καύσιμα
στον κατώτερο συντελεστή της ΕΕ, κατάργηση
του τέλους επιτηδεύματος. Πρόκειται για μια
σειρά μέτρων που, όπως υπογραμμίζουν στην
κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξαγγέλλει για
μία ακόμη φορά χωρίς καμία κοστολόγηση.
Χωρίς να πει ούτε πόσα χρήματα απαιτούνται
για την υλοποίησή τους, ούτε πόσο επιβαρύ-
νουν τον προϋπολογισμό, ούτε τελικά από πού
θα βρεθούν. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι όλες αυ-
τές οι ανέξοδες υποσχέσεις του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ έχουν μόνιμο χαρακτήρα, άρα θα πρέ-

πει να αντισταθμιστούν, γεγονός που παρα-
πέμπει σε μία ακόμη επιδρομή στη μεσαία τά-
ξη, σε μία ακόμη αύξηση φόρων, που θα πλή-
ξουν, κυρίως, τη μεσαία τάξη. Και όλα αυτά, σε
ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου ανοίγει και
πάλι η συζήτηση περί δημοσιονομικών κανό-
νων, με περιορισμούς στα ελλείμματα και επί-
τευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. 

Το βάρος στη στήριξη των πολιτών
Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι η στήριξη των

πολιτών παραμένει προτεραιότητα και θα συνε-
χιστεί, ανάλογα, όμως, με τον δημοσιονομικό
χώρο που κάθε φορά θα υπάρχει, καθώς σε αντί-
θετη περίπτωση θα τεθούν σε κίνδυνο η οικονο-
μική σταθερότητα και η πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας. Και αυτό τη στιγμή που οι οίκοι αξιολό-
γησης αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία,

φέρνοντάς τη μια ανάσα από την ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας. Στον αντίποδα των ανε-
φάρμοστων, όπως τις χαρακτηρίζουν, προτάσε-
ων του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραβάλλουν τα μέτρα που
έχουν ήδη ληφθεί και αυτά που έπονται, όπως η
αύξηση των συντάξεων, η στήριξη όσων συνταξι-
ούχων δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους, η
αύξηση του κατώτατου μισθού, το market pass,
που σε λίγες ημέρες μπαίνει σε εφαρμογή.

Εκτός από την οικονομία, ωστόσο, η κυβέρνηση απαντά πλέον και στις
πολιτικές επιλογές Τσίπρα, που καταδεικνύουν «τραμπισμό αλά γκρέ-
κα», όπως λένε χαρακτηριστικά, με αποκορύφωμα την απόφασή του να
αποχωρήσει η αξιωματική αντιπολίτευση από τις κοινοβουλευτικές ψη-
φοφορίες και την απόρριψη, ουσιαστικά, από την πλευρά του της κοινο-
βουλευτικής πλειοψηφίας, που με 156 ψήφους τάχθηκε κατά της πρό-
τασης δυσπιστίας που εκείνος είχε υποβάλει εναντίον της κυβέρνησης.
Όπως επισημαίνουν στελέχη της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας λειτουργεί
ως συνδικαλιστής/πολιτικός και μαζί με την Κοινοβουλευτική του Ομά-
δα υιοθετούν πρωτοφανείς τακτικές «βουλευτικής απεργίας»! 

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πεζοδρομιακή» δημοκρατία, την
ώρα που τα κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν σειρά πολιτικών που
έχει υιοθετήσει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τα 15 χρόνια που βρίσκεται στην
ηγεσία του κόμματος. 

Μερικά από τα παραδείγματα αυτά:
• Το κίνημα των Αγανακτισμένων: Στην κυβέρνηση υπενθυμίζουν ότι ο
Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει και στο παρελθόν να «ξεφύγει» από τις
γραμμές της πολιτικής ορθότητας, τασσόμενος, όπως λένε, ακόμη και
υποδαυλίζοντας το κίνημα των Αγανακτισμένων, τις ομάδες της κάτω
και της πάνω πλατείας στο Σύνταγμα, με συνθήματα κατά του Κοινο-
βουλίου.
• Το σχέδιο εξόδου από το ευρώ: Εκτός πλαισίου και εν κρυπτώ, όπως
σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα
σχεδίαζαν την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη το πρώτο εξάμηνο
του 2015, με τον υπουργό οικονομικών του, τότε, να επεξεργάζεται σχέ-
διο παράλληλου νομίσματος.
•  Σενάρια σκανδάλων: Στην κυβέρνηση επιρρίπτουν την ευθύνη για το

τοξικό πολιτικό κλίμα που καλλιεργείται συστηματικά στην επιλογή του
Αλέξη Τσίπρα να κατασκευάζει, όπως επισημαίνουν, «υποτιθέμενα
σκάνδαλα». Υπενθυμίζουν τόσο τα όσα διαδραματίστηκαν επί της διακυ-
βέρνησής του με την υπόθεση Novartis, όπου δέκα πολιτικά πρόσωπα
«κρεμάστηκαν στα μανταλάκια» με δήθεν προστατευόμενους μάρτυρες
να τους καταλογίζουν κατηγορίες, που στη συνέχεια απορρίφθηκαν από
τη δικαιοσύνη, όσο και σήμερα, με την επιλογή Τσίπρα να υποδεικνύει
αυθαίρετα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον ενορχηστρωτή των παρακο-
λουθήσεων.
• Έλεγχος δικαιοσύνης και ΜΜΕ: Από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν το
θέμα των τηλεοπτικών αδειών, που σήμερα κρίνεται στο Ειδικό Δικα-
στήριο, και την προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ελέγξει,
όπως επισημαίνουν, τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας ακόμη και
ΣΥΡΙΖΑ Channel.
• Διασυρμός της χώρας: Στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ καταλογί-
ζουν στην κυβέρνηση και την απόπειρα διασυρμού της χώρας διεθνώς,
μέσω υιοθέτησης καταγγελιών όπως αυτή για τον θάνατο της «μικρής
Μαρίας», που διαψεύστηκαν, χωρίς ποτέ η αξιωματική αντιπολίτευση να
ανασκευάσει.

Παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλές φορές δη-
λώσει ότι δεν θα ακολουθήσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο κλίμα τοξι-
κότητας, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση θα επαναφέρει στο προσκήνιο τα
πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα, επιμένοντας και στο παρελθόν, με στόχο
και την σύγκριση των δύο. «Όσο ο κ. Τσίπρας επιλέγει να φυγομαχεί και
όσο θα συνεχίσει σε αυτή την επικοινωνιακή τοξικότητα, εμείς θα συνε-
χίσουμε να ενδυναμώνουμε τη χώρα και όταν θα έρθει η ώρα των εκλο-
γών, θα έρθει και η ώρα για άλλα πεδία», απαντά η κυβέρνηση, όταν
«προκαλείται» από τον ΣΥΡΙΖΑ για μια τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο. 

ΤΤραμπισμός αλά γκρέκα και βουλευτική απεργία 

Ο πρωθυπουργός
γκρεμίζει 
το οικονομικό
αφήγημα Τσίπρα 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Στα άσφαιρα… φωνητικά του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, 
ο Μητσοτάκης θα απαντά με κυβερνητικό πρόγραμμα 

και μόνο πεπραγμένα υπέρ των πολιτών
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Τ
ο δίλημμα των επικείμενων
εκλογών έχει αρχίσει να ξε-
καθαρίζει στον πολιτικό
ορίζοντα και πλέον το θέτει

ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δηλώσεις των
στελεχών του. Η φράση «θα επαναφέ-
ρουμε τη δημοκρατία είτε με το καλό
είτε με το άγριο» δεν είναι μια απο-
στροφή του Χρήστου Σπίρτζη αλλά μια
συγκεκριμένη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ
και του ίδιου του Τσίπρα, που έχει περιγραφεί αρκετές
φορές στο παρελθόν και από τον Παύλο Πολάκη και
από άλλα στελέχη του κόμματος. Η «δεύτερη φορά
Αριστερά» έχει αναλυθεί επαρκώς από τον Παύλο Πο-
λάκη και αφορά τον πλήρη έλεγχο όλων των αρμών της
εξουσίας: έλεγχος της δικαστικής εξουσίας και κρατικο-
ποίηση των τραπεζών και όλων των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας. Θα φτιάξουν μια νέα σχολή δικαστών, όπως
προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης, και από εκεί «θα βγαί-
νουν δικοί μας δικαστές, πιστοί στη σοσιαλιστική νομιμό-
τητα, οι οποίοι και δεν θα μας προβάλλουν εμπόδια με
στείρους νομικισμούς».

Το όραμα της Κουμουνδούρου το ζήσαμε και το 2015!
Όλα κρατικά και όλοι στο Δημόσιο. Κανονική Σοβιετία

δηλαδή… Αθρόες προσλήψεις στο Δημόσιο για να ικα-
νοποιηθεί ο κομματικός στρατός. Είναι οι ίδιοι άνθρω-
ποι που την περίοδο της πρώτη φορά Αριστεράς ήθε-
λαν να μπουκάρουν βράδυ στο Νομισματοκοπείο και
να κόψουν δραχμές! 

Ύμνος με διχαστικό στίγμα
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Τσίπρας, μετά το... αντάρτικο

στη Βουλή και τον ανένδοτο που κήρυξε, επέλεξε να
κάνει την είσοδό του στο γήπεδο της Πάτρας, όπου μί-

λησε την Παρασκευή με τον ύμνο
του... ΕΑΜ, δίνοντας το διχαστικό
στίγμα του ιδίου και της Κουμουν-
δούρου.

«Δικαιώνεται» πλήρως ο Παύλος
Πολάκης ο οποίος ήδη από το 2017,
ως αναπληρωτής υπουργός Υγείας,
ανέβαζε αναρτήσεις του τύπου: «Όχι
Κολομβία, ΣΟΒΙΕΤΙΑ θα σας κάνου-
με, φιλελέδες και συνοδοιπόροι του

Κυριάκου!». Στις επερχόμενες εκλογές το δίλημμα
δεν είναι απλώς «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;». Είναι
ακόμη πιο συγκεκριμένο: «Μητσοτάκης ή Σοβιετία;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως θέτει με τη σειρά
του διλήμματα στους πολίτες, εστιάζοντας στην προ-
σωπική του σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα και εκτι-
μώντας ότι υπερέχει στις βασικές πολιτικές κατηγο-
ρίες του πολιτικού του αντιπάλου. «Ο Αλέξης Τσίπρας
φοβάται ακόμη και να θέσει το δίλημμα “Μητσοτάκης
ή Τσίπρας;”. Φοβάται ακόμη και να πει στον κόσμο ότι
θα είναι καλύτερος πρωθυπουργός από τον Μητσοτά-
κη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου, δίνοντας τον τόνο από
πλευράς ΝΔ.

Το πρώτο κομμάτι της προεκλογικής «πορεί-
ας προς τον λαό», που ξεκίνησε με την από-
συρση των βουλευτών του από τις ψηφοφορίες
της Βουλής και με τις δύο συγκεντρώσεις σε
Περιστέρι και Πάτρα, ολοκλήρωσε με τη χθεσι-
νοβραδινή του ομιλία σε συγκέντρωση στο Ιβα-
νώφειο ο Αλέξης Τσίπρας.

Και αφού οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποσύρ-
θηκαν από τις διαδικασίες της Βουλής, σήμερα
επιστρέφουν για να πάρουν μέρος στη διαδι-
κασία της συζήτησης και ψήφισης της νομοθε-
τικής ρύθμισης για το «μπλόκο» στα «θραύ-
σματα» της Χρυσής Αυγής, δηλαδή το μόρφω-
μα που συνεχίζει να διατηρεί ο Νίκος Μιχαλο-
λιάκος, σε εκείνο που έχει δημιουργήσει ο
Γιάννης Λαγός, αλλά κυρίως σε αυτό που δεί-
χνει να έχει αναπτύξει δυναμική που θα μπο-
ρούσε να το βάλει στη Βουλή, το κόμμα του
Ηλία Κασιδιάρη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
και αν δεν αλλάξει κάτι στη νομοθετική ρύθμι-
ση που φέρνει η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να
ψηφίσει τη ρύθμιση. Και αυτό καθώς, όπως
εξηγούν στελέχη της Κουμουνδούρου, υπάρ-
χουν δύο σοβαρά προβλήματα με τη νομοθετι-
κή πρωτοβουλία του κυβερνώντος κόμματος.
Αφενός αφήνει ανοιχτή την πόρτα για παρερ-
μηνείες και εφαρμογή σε κόμματα που δεν
έχουν σχέση με τον νεοναζισμό, αφετέρου πα-
ραδίδει στον Άρειο Πάγο εξουσίες που δεν του
αρμόζουν.

Ακόμη βέβαια και αν η νομοθετική ρύθμιση
ήταν άρτια, αναρωτιέται κανείς πώς ο ΣΥΡΙΖΑ
θα μπορούσε να ψηφίσει έναν νόμο που έχει
σκοπό να «θωρακίσει την Ελληνική Δημοκρα-
τία» από κοινού με το κόμμα και τον πρωθυ-
πουργό τους οποίους καταγγέλλει για «εκτρο-

πή». Στον ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα όχι μόνο δεν ρίχνουν
τους τόνους σε αυτό το κομμάτι της κριτικής
τους, αλλά αντίθετα υιοθετούν και σε επίπεδο
κεντρικής πολιτικής σκηνής τα όσα λέγονται σε
κομματικές συγκεντρώσεις.

Η φράση του Σπίρτζη
που προκάλεσε αντιδράσεις

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε είχε
προαναγγείλει η «Political», «σκληραίνουν»
ακόμη περισσότερο τον λόγο τους, παγιδευμέ-
να στην τακτική της έντασης που επέλεξαν και
δεν έχει γυρισμό τουλάχιστον μέχρι τις κάλπες.
Έτσι, ο Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας σε εκδή-
λωση του ΣΥΡΙΖΑ Πεντέλης, ανέφερε ότι «θα
επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό
είτε με το άγριο».

Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις, όπως και
εκείνη του Παύλου Πολάκη, ο οποίος συμμε-
τείχε επίσης στην εκδήλωση και δήλωσε πως

αν η πρόταση για «προοδευτική διακυβέρνη-
ση» με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ευοδωθεί, θα
φταίνε το «πιασμένο» ΠΑΣΟΚ και το «κολλημέ-
νο» ΚΚΕ. Πόσο όμως απέχουν όσα ειπώθηκαν
από τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με το σύνθημα
που ρίχνει και ξαναρίχνει ο πρόεδρος του κόμ-
ματος Αλέξης Τσίπρας στις προεκλογικές συγ-
κεντρώσεις με το δίλημμα «Δημοκρατία ή Μη-
τσοτάκης»;

Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ πάντως μοιάζει, του-
λάχιστον προς το παρόν, να στρέφει την προσο-
χή στην εξασφάλιση -μέσω της συσπείρωσης
σε μια αντιδεξιά γραμμή- του 31,5% που πήρε
στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 και όχι στην
απόσπαση του «κεντρώου» ακροατηρίου από
την επιρροή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που
ήταν εκείνο που του εξασφάλισε -τουλάχιστον
την πρώτη- κυβερνητική θητεία τον Ιανουάριο
του 2015. Η αντίφαση εδώ είναι προφανής. Ο
Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συνεγείρει το

κεντρώο ακροατήριο, θέτοντας το ζήτημα της
δημοκρατίας με αφορμή τις παρακολουθή-
σεις, τακτική που δεν είναι παράδοξη, από την
άλλη όμως το κάνει σε τόνους και ένταση που
οι κεντρώοι ψηφοφόροι μοιάζουν να μην εκτι-
μούν ιδιαίτερα.

Συνεχίζει το… μαστίγιο
στο ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται -και αυτές
είναι και οι πληροφορίες- πως θα επιστρέψει
στο «καρότο» απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα,
μοιάζει αποφασισμένος να συνεχίσει με «μα-
στίγιο» μέχρι τέλους. Από το Περιστέρι κάλεσε
τον Νίκο Ανδρουλάκη να «αφήσει κατά μέρους
τον ανιστόρητο διμέτωπο», χωρίς πάντως να
ονοματίσει το ΠΑΣΟΚ ή τον επικεφαλής του.
Αντίθετα, στην Πάτρα δεν άφησε τίποτα στη
φαντασία, λέγοντας πως η μετεκλογική συνερ-
γασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ «δεν εί-
ναι ηθικά αδιανόητη, θεωρούμε ότι είναι πολι-
τικά αδιανόητη» και αυτό καθώς «δεν μπορού-
με να φανταστούμε πώς είναι δυνατόν το κόμ-
μα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να έχει
στόχο να συνεργαστεί με τη ΝΔ του Μητσοτά-
κη, του Βορίδη, του Πλεύρη, του Γεωργιάδη και
εσχάτως και του Καρατζαφέρη».

Αυτό πάντως που δεν ανέφερε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξανακάνει
το -σύμφωνα με εκείνον- πολιτικά... αδιανόη-
το. Όντας τότε κόμμα όχι του 10% που είναι σή-
μερα, αλλά του 44%, το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε
με τους Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη αλλά ακό-
μη ακόμη και με τον Καρατζαφέρη. Η επιλεκτι-
κή μνήμη του Αλέξη Τσίπρα ίσως να έχει να κά-
νει με το γεγονός ότι το... μισό ΠΑΣΟΚ του 2011
σήμερα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Χαμηλά ποσοστά, υψηλά ντεσιμπέλ

«Μητσοτάκης ή...
Σοβιετία με ΣΥΡΙΖΑ;»

Αυτό είναι το δίλημμα των επερχόμενων 
εκλογών που θέτει η Κουμουνδούρου
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του Ειδικού Συνεργάτη 

Τ
ο τσουνάμι αποχωρήσεων στε-
λεχών του από τα ψηφοδέλτια
του Κινήματος με αιχμές για την
ηγεσία δείχνει πως το ΠΑΣΟΚ

και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης
βρίσκονται σε πολιτικό βέρτιγκο.

Η έλλειψη προσανατολισμού , οι δηλώ-
σεις που θολώνουν το όποιο αφήγημα του
ΠΑΣΟΚ και οι ανακοινώσεις ήξεις αφήξεις
στελεχών του Κινήματος προκαλούν σύγ-
χυση στα στελέχη του κόμματος, που βλέ-
πουν ότι η έλλειψη στρατηγικής οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια το κόμμα στα μονο-
ψήφια ποσοστά.

Πολλοί, μάλιστα, είναι εκείνοι που ισχυ-
ρίζονται ότι ο Ανδρουλάκης θέλει να δια-
μορφώσει ένα περιβάλλον στο οποίο δεν
θα υπάρχουν αντιρρήσεις και διαφωνίες,
καθώς αυξάνονται τα στελέχη που του
ασκούν κριτική.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
έκανε, εκτός από εσωκομματικά λάθη, και
λάθη στρατηγικής σε ό,τι αφορά το ερώτη-
μα με ποιον θα πάει την επόμενη μέρα,
προσπαθώντας να κρατήσει ίσες αποστά-
σεις από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη και στο ζήτημα των παρακολου-
θήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάφερε
να είναι δεύτερος και καταϊδρωμένος,
αφήνοντας την πρωτοβουλία των κινήσε-
ων στον Αλέξη Τσίπρα.

Κατέστη έτσι χειροκροτητής και ακό-

λουθος της λαϊκιστικής τακτικής του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με αντιδεξιά ρη-
τορική δήλωνε πως στόχος του είναι να
βρεθούν στην αντιπολίτευση Κυριάκος
Μητσοτάκης και ΝΔ.

Αγωνία και πανικός
Αίφνης άνοιξε μέτωπο και με τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ για το αν μπορεί να αποτελεί συνομιλη-
τή υπό εκβίαση για σχηματισμό κυβέρνη-
σης, κάτι το οποίο βέβαια είχε δηλώσει
πρώτα ο ίδιος.

Σε κάθε περίπτωση, η σκιά των αποχω-
ρήσεων και των αρνήσεων πέφτει βαριά
πάνω από τη Χαριλάου Τρικούπη. Οι όποι-
ες σπασμωδικές κινήσεις επιβεβαιώνουν
απλώς την αγωνία και τον πανικό για την
επόμενη μέρα, όπως αυτή θα διαμορφω-
θεί μέσα από την προεκλογική πόλωση.

Συμπερασματικά, οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι το κόμμα χάνει αργά αλλά
σταθερά και προς τους δύο «μονομά-
χους», με τις ροές προς ΝΔ να είναι λίγο
περισσότερες από τις αντίστοιχες προς ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ο φόβος του ΠΑΣΟΚ είναι το ενδεχό-
μενο συρρίκνωσης των ποσοστών του σε
μια ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη λόγω πό-
λωσης, ενώ κερδίζει όλο και περισσότερο
έδαφος η άποψη ότι όποια επιλογή για συ-
νεργασία και να κάνει θα έχει απώλειες
των δυσαρεστημένων είτε της πλευράς
που επιδιώκει σύμπλευση με τη ΝΔ είτε
εκείνης που προτιμά συγκυβέρνηση με
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε πολιτικό βέρτιγκο ο Ανδρουλάκης

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κονταροχτυπιούνται διαρκώς σαν να μην υπάρχει… αύριο 
Διαστάσεις πολιτικής βεντέτας τείνει να πάρει η σφοδρή

αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και

ΠΑΣΟΚ, καθώς τα στελέχη των δυο κόμματων κονταρο-

χτυπιούνται καθημερινά με ιδιαίτερη ένταση σαν να μην

υπάρχει… αύριο. Το έναυσμα για αυτή τη σκληρή πολιτική

κόντρα δόθηκε μετά τα βαριά υπονοούμενα του ΣΥΡΙΖΑ για

εκβιασμό του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ με φόντο τις υπο-

κλοπές. 

Στην πραγματικότητα, όμως, η αφετηρία για τις

επιθέσεις που εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εντύπω-

ση που πλέον κυριαρχεί στα ηγετικά κλιμάκια ότι ο

Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα βήμα πριν δώσει τα

χέρια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτό

φέρονται αποφασισμένοι να «κάψουν» με οποιον-

δήποτε τρόπο το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας. 

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι αντλούν ψήφους από την ίδια

δεξαμενή, επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πολιτικό

σκηνικό που θα οδηγήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με την

πλάτη στον τοίχο, να απολογείται για κάτι που προς το πα-

ρόν ανήκει στη σφαίρα της σεναριολογίας και της πολιτι-

κής ερμηνείας.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν έχουν δοθεί και οι κα-

τάλληλες αφορμές από την πλευρά κυρίως του κ. Ανδρουλά-

κη, που με τις δημόσιες δηλώσεις του προκαλεί πολλαπλές

ερμηνείες. Βέβαια, υπάρχει και η αντίστροφη ανάγνωση για

την πίεση που ασκεί η Κουμουνδούρου. Δηλαδή, ότι

αποδέχεται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, όπου

η ΝΔ διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα και μέσω αυ-

τής της επιθετικής στρατηγικής προς τον «μπαλαν-

τέρ» των μετεκλογικών συνεργασιών, όπως τείνει να

εξελιχθεί το ΠΑΣΟΚ, να διασπείρει «πολιτικές ενο-

χές», ενεργοποιώντας τα αντιδεξιά ανακλαστικά στο

εσωτερικό του κόμματος. Μόνο τυχαίο δεν ήταν το

σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και δη ο Αλέ-

ξης Τσίπρας υπεισήλθε από την Πάτρα στα ιερά και τα όσια

του Κινήματος. «Οι συντονισμένες αήθεις επιθέσεις της

ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος

Αλλαγής καταδεικνύουν ότι η κυβερνητική σύμπραξη με τον

Πάνο Καμμένο δεν ήταν διόλου τυχαία. Άλλωστε συνέβη

δυο φορές. Η χυδαιολογία και η συνωμοσιολογία δεν έχουν

σχέση με την ιστορία της δημοκρατικής παράταξης», σημεί-

ωσαν χαρακτηριστικά και πρόσθεσαν: «Όσες προφάσεις εν

αμαρτίαις κι αν προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει

την ασυγχώρητη συνεργασία του με την Ακροδεξιά, ο λαός

έχει και μνήμη και κρίση. Ξέρει πλέον ότι μοναδική επιδίωξη

του κ. Τσίπρα είναι η εξουσία για την εξουσία».

Αλλά και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κληθείς χθες να

απαντήσει στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με

τον ΣΥΡΙΖΑ, διατήρησε τους υψηλούς τόνους, υποστηρί-

ζοντας πως «ο πολακισμός δεν έχει καμία σχέση με τη δη-

μοκρατική παράταξη, το ήθος και ό,τι πρεσβεύει όλα τα

χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ρίχνει νερό στον μύλο

του κ. Μητσοτάκη και αυτό είναι το πρόβλημα». Ψύχραιμοι

πολιτικοί παρατηρητές, πάντως, εκτιμούν ότι αν το ΠΑΣΟΚ

συνεχίσει μια στείρα αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, κινδυ-

νεύει να εγκλωβιστεί σε ένα ατέρμονο πολιτικό παιχνίδι

που θα ευνοεί ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Αποχωρήσεις στελεχών, έλλειψη στρατηγικής
και στο βάθος αδιέξοδο για το ΠΑΣΟΚ



Η παράμετρος 
με τους ομογενείς
της Γερμανίας

Υπάρχει μια παράμετρος στην
επίσκεψη του πρωθυπουργού στη
Γερμανία, ειδικότερα στο Μόναχο
όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση, που
πρέπει να αναφερθεί. Οι περισσό-
τεροι από τους Έλληνες της Γερμα-
νίας έχουν καταγωγή από τη Μακε-
δονία, δηλαδή την περιοχή όπου η
ΝΔ θέλει να δώσει μεγάλη έμφα-
ση, καθώς υπάρχουν εστίες διαρ-
ροών προς άλλα δεξιά κόμματα,
όπως η Ελληνική Λύση του Κυριά-
κου Βελόπουλου. Οπότε ο σκοπός
είναι είτε να πειστούν οι περισσό-
τεροι να μπουν στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους των απο-
δήμων είτε να έρθουν να ψηφίσουν
στην Ελλάδα. Το σίγουρο πάντως
είναι ότι ο κύριος όγκος αυτών πα-
ραμένει αρνητικά διακείμενος
απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. 

Ετοιμάζεται μεγάλη
κινητοποίηση 
στην Κοζάνη

Στο πρόγραμμα του πρωθυ-
πουργού, όπως έχουμε πει, είναι η
περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία,
ιδιαίτερα στην Κοζάνη και την Πτο-
λεμαΐδα. Πάντως, απ’ ό,τι μαθαίνω,
το έδαφος προλείανε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο
οποίος παραβρέθηκε σε μεγάλη
εκδήλωση που διοργάνωσε ο βου-
λευτής Κοζάνης Γιώργος Αμανατί-
δης με τίτλο «Αυτοδιοίκηση του
Μέλλοντος». Ο βουλευτής έκανε
πραγματικά μια τεράστια κινητο-
ποίηση και γέμισε τη μεγάλη αί-
θουσα εκδηλώσεων «Doufas».
Προβλέπω ότι αν στον Μάκη έγινε
τέτοια κινητοποίηση, στον πρωθυ-
πουργό θα γίνει χαλασμός… 

Αποτελεσματικότατος κρίνεται ο μηχανισμός της Πολιτείας απέναντι στην κακοκαι-
ρία «Μπάρμπαρα». Οι υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργα-
σία με την περιφέρεια και τους δήμους, πήραν τα μέτρα τους αυτήν τη φορά, έριξαν
αλάτι και άνοιξαν τους μεγάλους δρόμους με εκχιονιστικά, προειδοποίησαν εγκαίρως
οδηγούς και πολίτες για τις μετακινήσεις και στάλθηκαν μηνύματα από το 112 σε
όλους τους κατοίκους της Αττικής. Το Μαξίμου λαμβάνει ικανοποίηση διότι δεν επα-
ναλήφθηκαν όσα έγιναν πέρυσι στην Αττική Οδό, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση,
που περίμενε στη γωνία πώς και πώς για κάποιο λάθος του κρατικού μηχανισμού
προκειμένου να το αξιοποιήσει στην προεκλογική της φαρέτρα, έμεινε άπραγη.  
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Αποτελεσματικός ο κρατικός μηχανισμός, άπραγος ο ΣΥΡΙΖΑ

Τ
ην τιμητική του είχε την εβδομάδα που
μας πέρασε ο Παναθηναϊκός, αφού
έκλεισε 115 χρόνια από την ίδρυσή του.

Έτσι λοιπόν οι παλαίμαχοι έκοψαν πίτα, κατά
την οποία είδαμε αρκετούς δηλωμένους «βά-
ζελους» πολιτικούς, όπως ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο περιφερειάρ-
χης Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος Αθηναί-
ων Κώστας Μπακογιάννης, ο βουλευτής
Γιώργος Κουμουτσάκος κ.ά., παρέα με παλι-
ούς παίκτες, ιδιαίτερα εκείνους που συνέθε-
σαν το έπος του Γουέμπλεϊ, Δομάζος, Αντωνιάδης, Καψής, αλλά και άλλους όπως ο Απόστολος
Κόντος του μπάσκετ. Χαρακτηριστική η σκηνή του υπουργού Εργασίας κ. Χατζηδάκη, ο οποίος
υποσχέθηκε στον «στρατηγό» Δομάζο να βρει κάτι χαμένα ένσημά του που έχουν ξεμείνει σε κά-
ποια αποθήκη του ΕΦΚΑ. Επίσης, αιφνιδίασε πολύ η παρουσία του γνωστού «γαύρου» Ανδρέα Λο-
βέρδου στην πίτα. Αλλά ο αθλητισμός ενώνει... 

Μου λένε ότι για έναν χρόνο και βάλε οι δημοσκόποι της χώρας είναι κλεισμένοι,
αφού έρχονται πέντε εκλογικές διαδικασίες. Δύο φορές τουλάχιστον εθνικές εκλο-
γές, μπορεί και τρεις, δύο φορές αυτοδιοικητικές εκλογές και μία φορά στις ευρωε-
κλογές. Και πλέον η πελατεία των δημοσκόπων έχει μεγαλώσει. Δεν είναι μόνο τα
κόμματα και οι μεγαλόσχημοι πολιτικοί. Είναι και οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι
και μάλιστα ακόμη και σε μικρές πόλεις. Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, αν δεν αλλά-
ξει ο τρόπος των εκλογών και ισχύσει ο σταυρός, προβλέπω μεγάλη μάχη και στις δη-
μοσκοπήσεις το 2024… Άνοιξαν οι δουλειές… 

ΑΞΙΖΕΙ…
Μου λένε ότι το Μέγαρο Μαξίμου σκέφτεται
πολύ σοβαρά το μέτωπο που έχει ανοίξει με
τους καλλιτέχνες, καθώς οι πιο γνωστοί από
αυτούς επηρεάζουν κόσμο, κυρίως απολιτίκ
χωρίς ιδεολογική ταυτότητα, όπως, για παρά-
δειγμα, έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος
βοήθησε πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως μαθαίνω,
θέλει να κάνει μια κίνηση που θα κατευνάσει
τις αντιδράσεις... 

Οι δηλωμένοι Παναθηναϊκοί υπουργοί 
στην πίτα των παλαιμάχων

Άνοιξαν οι δουλειές για τους δημοσκόπους

Άνοιξε θέμα μείωσης
εισφορών ο Τσακλόγλου

Το μαρτύρησε κάπου ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Πάνος Τσακλόγλου, ότι το οικονομικό
επιτελείο σχεδιάζει να κάνει νέα μείωση
στις ασφαλιστικές εισφορές κατά 0.60
ποσοστιαίες μονάδες, ίσως και περισσό-
τερο. Η μείωση έχει ξεκινήσει από το
2019 και τώρα το οικονομικό επιτελείο
σκέφτεται σοβαρά εκ νέου μείωση, η
οποία μεν προκαλεί δημοσιονομικό
άνοιγμα, αλλά από την άλλη καλύπτεται
από την αύξηση της απασχόλησης. Αν
ισχύσει τελικά, μειώνεται το βάρος της
επιχείρησης ώστε να προσλάβει και να
ασφαλίσει έναν εργάτη, πράγμα που
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να μει-
ωθεί και άλλο η ανεργία. 

Πολυάσχολο το
διήμερο για Άδωνι
παρά την κακοκαιρία

Πολυάσχολο ήταν το Σαββατοκύριακο
για τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωρ-
γιάδη. Προτού ξεσπάσει η κακοκαιρία
βρέθηκε στο δημαρχείο Πεντέλης ώστε
να μιλήσει με τη δήμαρχο Δήμητρα Κεχα-
γιά για τα μέτρα που έχει πάρει ο δήμος
ενόψει της «Μπάρμπαρας». Επίσης, ο
υπουργός πήγε στο γήπεδο του Παπάγου
να τιμήσει την μπασκετική ομάδα, της
οποίας δηλώνει φανατικός υποστηρικτής,
ενώ αργότερα μετέβη στο ΟΑΚΑ για να δει
τις προσπάθειες του τενίστα μας Στέφα-
νου Τσιτσιπά, ο οποίος έδινε τη μάχη του
για το γνωστό Davis Cup. Και έκλεισε με
την επίσκεψη στην πίτα της ΔΗΜΤΟ Γαλα-
τσίου, η οποία έχει ανέβει πολύ, μιας και
έχει πολλά και δραστήρια νεαρά άτομα,
δίνοντας το παράδειγμα και στις άλλες. 



Α
ν και εδώ και τέσσερα χρόνια έχει δηλώσει
«απλός μάχιμος πολίτης» και παραμένει
εκτός πολιτικής σκηνής, ο Ευάγγελος Βενιζέ-

λος προσπαθεί με κάθε τρόπο να επαναφέρει τον
εαυτό του στην επικαιρότητα, μια και συχνές είναι το
τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του για τα πολιτι-
κά δρώμενα της χώρας. Ο άλλοτε υπουργός των κυ-
βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διετέλεσε και πρό-
εδρος του κόμματος, σε νέα του συνέντευξη ανα-
φέρθηκε στο θέμα των συνεργασιών και παρομοίασε
τον εαυτό του με τον αείμνηστο Τζαννή Τζαννετάκη.
Θέτοντας, αν και συνεντευξιαζόμενος, εκείνος το
ερώτημα αν θα τον έβλεπε κανείς στον ρόλο που δια-
δραμάτισε στην κυ-
βέρνηση συνεργα-
σίας Νέας Δημοκρα-
τίας και Συνασπι-
σμού το 1989, επί της
ουσίας έκανε τη δική
του... πρόταση για την
επόμενη μέρα των
εκλογών. Ξεπερνών-
τας το γεγονός ότι ο
άλλοτε κραταιός πο-
λιτικός του ΠΑΣΟΚ
έχει φτάσει στο ση-
μείο να αυτοπροτεί-
νεται μέσω συνεντεύξεων, δημιουργούνται και εύλο-
γες απορίες για τη «στροφή» που έχει κάνει ο Ευάγ-
γελος Βενιζέλος στις απόψεις του σχετικά με τα πο-
λιτικά πρόσωπα στη χώρα.
Δεν είναι πολύ μακρινό το παρελθόν κατά το οποίο
Βενιζέλος και Τσίπρας είχαν ανοικτή διαμάχη και
μπορούσαν να χαρακτηριστούν «κοινοβουλευτικοί
εχθροί», ωστόσο τώρα έχει γίνει... απολύτως -μια λέ-
ξη που θυμίζει την αλήστου μνήμης εριστική απάν-
τηση του κ. Βενιζέλου σε πολίτη σε διάρκεια τηλεο-
πτικής εκπομπής- κατανοητό ότι στην προσπάθεια
πολιτικής επιβίωσης μπορεί να «γραπωθεί» απ’
οπουδήποτε... Ακόμη και από τον Αλέξη Τσίπρα,
αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κάτι τέτοιο συνιστά
έως και μέγιστη γραφικότητα εκ μέρους του.
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Όπως πληροφορούμαι, ο προϊστάμενος της
Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου
Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δώ-
σει εντολή να διερευνηθεί κατά προτεραιότη-
τα η υπόθεση που αφορά τις τριγωνικές συ-
ναλλαγές ανάμεσα σε Βενεζουέλα, Κύπρο και
Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για
τις καταγγελίες που έγιναν από τη γραμματέα
του Χρήστου Καλογρίτσα, σύμφωνα με τις
οποίες από το γραφείο του εργολάβου έφευ-
γαν σακούλες με μαύρο χρήμα που προοριζό-
ταν, όπως είπε, για τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει συγκεντρώσει και
μια σειρά από στοιχεία που βρίσκονταν διά-
σπαρτα σε διάφορες υπηρεσίες και αφορού-
σαν τις δραστηριότητες του Κύπριου δικηγό-
ρου Αρτέμη Αρτεμίου, ο οποίος κατά περίεργο
τρόπο είχε συνοδεύσει κορυφαία στελέχη
της κυβέρνησης Τσίπρα στο ταξίδι στη Βενε-
ζουέλα.

Οι «τριγωνικές σχέσεις»
με Βενεζουέλα
που τρέμει ο ΣΥΡΙΖΑ

Λονδίνο. Βρυξέλλες. Επόμενη στάση Μό-
ναχο. Όπως έπραξε τις δύο προηγούμενες
φορές που βρέθηκε στη βρετανική και τη
βελγική πρωτεύουσα, έτσι και στην επικεί-
μενη επίσκεψή του στο Μόναχο, με αφορμή
τη διάσκεψη ασφαλείας, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία στην
ελληνική κοινότητα της γερμανικής πόλης.
Πρόκειται για έναν κύκλο που έχει ανοίξει
τους τελευταίους τρεις μήνες ο πρωθυ-
πουργός, εκπέμποντας το μήνυμα της συμ-
μετοχής στις επερχόμενες κάλπες της
απλής αναλογικής. 

Τα ταξίδια 
του πρωθυπουργού

Χ
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υΗ επιλεκτική μνήμη 
του Αλέξη Τσίπρα
«Πολιτικά αδιανόητο» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσί-
πρας από την Πάτρα το ενδεχόμενο να υπάρξει με-
τεκλογική συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ. Όχι λόγω των παρακολου-
θήσεων αυτήν τη φορά αλλά γιατί
«δεν μπορούμε να φανταστούμε
πώς είναι δυνατόν το κόμμα που
ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να
έχει στόχο να συνεργαστεί με τη Νέα
Δημοκρατία του Μητσοτάκη, του Βορίδη,
του Πλεύρη, του Γεωργιάδη και εσχάτως του Κα-
ρατζαφέρη». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεν αρ-
κετά νέος, δεν ήταν δα και... νήπιο όμως όταν έλα-
βε χώρα η τρικομματική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ -
ΛΑΟΣ υπό τον Λουκά Παπαδήμο. Ήταν μάλιστα
από τότε πρόεδρος του κόμματός του.

Και ποιους πρέπει να
ρωτήσει για να μάθει
Αν πάντως έχει τόσο μεγάλα κενά μνήμης σχετικά
με το προηγούμενο των συνεργασιών ΠΑΣΟΚ και
Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη, θα μπορούσε να ρω-
τήσει μερικά στελέχη του κόμματός του: τη Μαρι-
λίζα Ξενογιαννακοπούλου, τον Γιάννη Ραγκούση,
τον Θάνο Μωραΐτη ή τον Μάρκο Μπόλαρη, που
ήταν υπουργοί στη συγκεκριμένη τρικομματική
κυβέρνηση. Μπορεί ακόμη να ρωτήσει εκείνους
που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη συγκεκρι-
μένη κυβέρνηση και σήμερα βρίσκονται στο κόμ-
μα του, χωρίς να έχουν κάνει κάποια σχετική αυ-
τοκριτική. Πρόκειται για τους Άγγελο Τόλκα, Θεό-
δωρο Παραστατίδη, Θεοδώρα Τζάκρη και Πανα-
γιώτη Κουρουμπλή.

Απολύτως... 
γραφική προσπάθεια 
πολιτικής επιβίωσης

Δεν είναι λίγα τα «γαλάζια» στελέχη που σε συζητήσεις
εκφράζουν την άποψη ότι η επιλογή της Κουμουνδού-
ρου να επενδύσει στην πόλωση θα της γυρίσει τελικά
μπούμερανγκ στην κάλπη. Όπως αναφέρουν, η τοξικό-
τητα στην οποία επενδύουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσί-
πρας μπορεί να συσπειρώνει τους ψηφοφόρους της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο μετατρέπεται σε
«κόκκινο πανί» για τους πολίτες που τοποθετούνται στο
Κέντρο. Και οι συγκεκριμένοι αποτελούν ένα κρίσιμο
εκλογικό σώμα για την κατάκτηση της αυτοδυναμίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Ο πολυπράγμων
Mητροπολίτης 
και οι υποκλοπές...
Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρί-
σκεται το τελευταίο διάστημα μητρο-
πολίτης που συνορεύει με τα βόρεια
της Αττικής, ο οποίος παλαιότερα εί-
χε διαπρέψει στον κατασκευαστικό
τομέα βοηθώντας φίλους του εργολά-
βους - και τον φίλο του ΠΕΤΡΟ, μεγαλοστέ-
λεχος μεγάλης κατασκευαστικής που πρόσφατα πήρε
μεταγραφή σε μεγαλύτερη κατασκευαστική. Αυτήν τη
φορά ο άγιος πατέρας βρίσκεται στο επίκεντρο του σκαν-
δάλου των υποκλοπών, μια και δύο επιχειρηματίες που
έχουν σχέση με το παράνομο λογισμικό τυχαίνει να είναι
πνευματικά παιδιά του. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γε-
γονός ότι όλες οι κρίσιμες συσκέψεις της... ομάδας γί-
νονταν στην κατοικία του μητροπολίτη. Περισσότερες λε-
πτομέρειες λίαν προσεχώς. Συμβαίνει και στους αρχαγ-
γέλους πολλές φορές να βρίσκονται μπλεγμένοι σε σκο-
τεινές υποθέσεις.



Οι... απόστρατοι του ΚΚΕ
Σειρά στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα φιλοξε-

νήσει στα ψηφοδέλτιά του το ΚΚΕ. Όπως ανακοινώθη-
κε από τον Περισσό, υποψήφιοι βουλευτές θα είναι: 
� Γιάννης Αγγέλου, συνταγματάρχης ε.α., υποψήφιος
στα Δωδεκάνησα.
� Κώστας Γιαννάκος, ανθυποπυραγός ε.α., πρόεδρος
Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού
Σώματος, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
�Αλέξανδρος Κορωνάκος, υποπλοίαρχος Πολεμικού
Ναυτικού ε.α., υποψήφιος στον Νότιο Τομέα Αθηνών.
� Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος Πολεμικού
Ναυτικού ε.α., υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατεί-
ας.
� Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υποπτέραρχος (Μ)
ε.α., υποψήφιος στην Α’ Αθήνας.
� Νίκος Παπαναστάσης, βουλευτής του ΚΚΕ, αντι-
συνταγματάρχης ε.α., υποψήφιος στην Αιτωλοακαρ-
νανία.
� Χρήστος Σαλταπίδας, πλοίαρχος Πολεμικού Ναυτι-
κού ε.α., υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα Αθήνας.
� Αργύρης Σμυρνής, πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος
ε.α, υποψήφιος στη Μεσσηνία.
� Γρηγόρης Συμεωνίδης, αντισμήναρχος (Μ) ε.α.,
υποψήφιος στην Αχαΐα.
� Ανέστης Τσουκαράκης, συνταγματάρχης (ΣΔΓ) ε.α.,
τέως πρόεδρος Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών, υποψήφιος στη Β’ Πειραιά.
� Τριαντάφυλλος Φωτιάδης, αντιπλοίαρχος Πολεμι-
κού Ναυτικού ε.α., πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένω-
σης Αποστράτων ΕΔ, υποψήφιος στον Έβρο.

Ποιους θα δει στην
Αθήνα ο Μοσκοβισί;

Ένα πρόσωπο από τα... παλιά, ο Πιερ Μοσκοβισί,
θα βρίσκεται στην Αθήνα έως τις 8 Φεβρουαρίου,
πλέον όχι ως υπουργός Οικονομικών από τον
οποίο εξαρτάται η χώρα, αλλά ως πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας. Κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής του θα συναντηθεί, μεταξύ άλ-
λων, με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα, καθώς και με πολιτικούς με τους οποί-
ους είχε συνεργαστεί στενά στο πρόσφατο παρελ-
θόν, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο επιχειρηματίας με τα... ακίνητα 
και στο βάθος η Ρωσία

Στην Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος έχουν διαβιβαστεί και τα
στοιχεία της υπόθεσης που αφορά έναν επιχειρηματία που είχε δραστηριοποι-
ηθεί στη Βενεζουέλα και ο οποίος εμφανίζεται να αγοράζει σειρά ακινήτων
στην Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Έχει αρχίσει όμως
να απασχολεί την αμερικανική πρεσβεία. Σύμφωνα με έρευνα των μυστικών
υπηρεσιών, τα ακίνητα που αγοράζει ο εν λόγω επιχειρηματίας δεν έχουν σχέση
με ξέπλυμα παραγόντων του καθεστώτος Μαδούρο. Τα ποσά που φτάνουν στην
Ελλάδα μέσω ενός συστήματος εταιρειών ανήκουν σε Ρώσους ολιγάρχες.
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Δ
ήλωση συγγνώμης
της εφημερίδας
«Political» και του

εκδότη αυτής Νικολάου
Καραμανλή, του διευθυντή
σύνταξης Γεωργίου Μη-
τροφάνη και της αρχισυν-
τάκτριας Ελένης Μπέρτσου
προς τον Ναύαρχο (ε.α.)
Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ:
Η «Political» και εμείς
προσωπικά ουδεμία πρό-
θεση έχουμε ή είχαμε να
προσβάλουμε την τιμή, την
υπόληψη και τη φήμη του
Ναυάρχου Ευάγγελου
Αποστολάκη με τα από
24/1/2023 και 26/1/2023
ανώνυμα δημοσιεύματα-
άρθρα στα φύλλα 557 και
559 της ψηφιακής εφημερίδας «Political». Ανακαλούμε ρητά τα προγενέστερα
άρθρα-δημοσιεύματα κατά του Ναυάρχου (ε.α.) Ευάγγελου Αποστολάκη και
δηλώνουμε ότι είμαστε πεπεισμένοι ότι κανένας από τους περιεχόμενους σε
αυτά χαρακτηρισμούς ή κρίσεις δεν έχει βάση αλήθειας και δεν προσιδιάζει
στο ήθος και τις ικανότητες αυτού. Ειδικότερα διαψεύδουμε ρητά την οποιαδή-
ποτε αναφορά ή υπόνοια ενυπάρχει στα άνω δημοσιεύματα σε δήθεν επίμεμ-
πτες ενέργειες αυτού, έλλειψη ευσυνειδησίας και διαφανούς δράσης. Τέλος,
θεωρούμε ότι ο Ναύαρχος (ε.α.) Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, επίτιμος Α/ΓΕΕ-
ΘΑ, υπήρξε έντιμος και ικανός αξιωματικός και τίμησε το Πολεμικό Ναυτικό
από τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησε.

Τα «μαγειρέματα» του Νίκου Ανδρουλάκη
Τελικά και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να αντισταθεί στη γοητεία που ασκεί η επικοινωνία της
τηλεοπτικής εικόνας. Μια εικόνα που «έπαιξε» σχεδόν παντού. Το πρωί της Κυριακής, την ώρα που ο χιο-
νιάς και το κρύο άρχισαν να δείχνουν τα δόντια τους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στον Κεραμεικό δί-
πλα στους εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος». Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κων-
σταντίνος Πολυχρονόπουλος, η ψυχή της κοινωνικής κουζίνας, μαγείρεψαν μαζί το μεσημεριανό γεύμα,
που καθημερινά φτάνει ζεστό σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. «Εγώ, Νίκο, δεν ανήκω κάπου
και χαίρομαι που είσαι εδώ ξέροντας ότι δεν ανήκω πουθενά. Θέλω να έρθουν όλοι όσοι δεν θα εκμεταλ-
λευτούν τον “Άλλον Άνθρωπο”. Για αυτό χαίρομαι που είσαι εδώ γνωρίζοντας ότι δεν θα εκμεταλλευτείς
τίποτα. Η αλληλεγγύη δεν έχει χρώμα και δεν σ’ την επιβάλει κανένας παρά μόνο η καρδιά σου», ανέφερε
με νόημα ο κ. Πολυχρονόπουλος... και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. 

Ο Άδωνις 
δεν αστειεύεται…

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυ-
βέρνηση ότι δεν πραγματοποιούνται
έλεγχοι στην αγορά και ιδίως στα
πρατήρια υγρών καυσίμων, όταν επί
ΣΥΡΙΖΑ οι έλεγχοι ήταν σχεδόν μηδε-
νικοί! Ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
δεν χαρίζεται σε κανέναν και μάλιστα
τα αρμόδια συνεργεία ελέγχου έχουν
εντολή να κάνουν... φύλλο και φτερό
πρατήρια, σουπερμάρκετ και κάθε
άλλη δραστηριότητα όπου μπορεί να
διαπράττεται το αδίκημα της αισχρο-
κέρδειας. Οι έλεγχοι που γίνονται
στην αγορά είναι εκατοντάδες κάθε
μήνα και σε μερικούς από αυτούς
βρέθηκαν προ ημερών 5 πρατήρια,
όπου γινόταν πάρτι αισχροκέρδειας.
Ο Άδωνις... μοίρασε πρόστιμο 5.000
ευρώ σε καθένα από τα πρατήρια που
βρέθηκαν να παρανομούν. Πρόκειται
για τρία πρατήρια στο Περιστέρι, ένα
στον Άλιμο και ένα στην Ηλιούπολη.
Όχι, παίζουμε...

Αντιφάσεις 
για προσεκτικούς

Όσο οι Πατρινοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ
περίμεναν την περασμένη Παρασκευή
τον Αλέξη Τσίπρα να ανέβει στο βήμα
της συγκέντρωσης στο γήπεδο του
Απόλλωνα, άκουγαν μεταξύ άλλων τρα-
γουδιών και τον ύμνο του ΕΑΜ. Όταν ο
πρόεδρος -έπειτα από μία και κάτι ώρα
καθυστέρησης- ανέβηκε στο βήμα, τον
άκουσαν να επικαλείται τη μνήμη του
Γεωργίου Παπανδρέου, του λεγόμενου
και «Γέρου της Δημοκρατίας». Και θα
πρέπει να έχει κανείς μεγάλη άγνοια της
πρόσφατης Ιστορίας για να μη γνωρίζει
ότι η επίκληση στο ΕΑΜ δεν πάει μαζί με
εκείνη στον άνθρωπο, ο οποίος μαζί με
τους Άγγλους τού «έκλεισε» τον δρόμο
προς την εξουσία.

Η συγγνώμη προς
το ναύαρχο Αποστολάκη



Η
επόμενη μέρα βρίσκει τους
δύο κερδισμένους του πρώτου
γύρου των εκλογών στην Κύ-
προ σε κύκλο διεργασιών με

το βλέμμα στην ερχόμενη Κυριακή. Η
πρωτιά της ανεξάρτητης υποψηφιότητας
του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι ιστορική,
υπό την έννοια ότι κατάφερε να διασπάσει
τον Δημοκρατικό Συναγερμό και ενώ ο
ίδιος υποστηρίχθηκε από τη ραχοκοκαλιά
του ενδιάμεσου χώρου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Νίκος Ανα-
στασιάδης συγκάλεσε σύσκεψη μελών
του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσία
της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, ενόψει της επόμε-
νης μέρας και των αποφάσεων που θα
πρέπει να ληφθούν. Όπως όλα δείχνουν, ο
Νίκος Αναστασιάδης ανέλαβε ρόλο γεφυ-
ροποιού και επιχειρεί προφανώς να φέρει
κοντά Χριστοδουλίδη και ΔΗΣΥ. Τόσο ο
ίδιος ο Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και στελέ-
χη της ηγεσίας του κόμματος διαμηνύουν
ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα είναι
συλλογική, ωστόσο αρκετοί προκρίνουν
στήριξη σε Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Τα ποσοστά
Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων,

ο προερχόμενος από τον ΔΗΣΥ και πρώην
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδου-
λίδης, που υποστηρίχθηκε στην τρέχουσα
εκλογική αναμέτρηση για την προεδρία
από το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΔΗΚΟ δη-
λαδή, και άλλα μικρότερα κόμματα του
λεγόμενου μεσαίου χώρου, έκοψε πρώ-
τος το νήμα με 32,04%. 

Ο υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ δι-
πλωμάτης Ανδρέας Μαυρογιάννης τερμά-
τισε στη δεύτερη θέση της κούρσας του
πρώτου γύρου με 29,61% και ο Αβέρωφ
Νεοφύτου (του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού - ΔΗΣΥ) στην τρίτη με 26,11%.

Έτσι, λοιπόν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα είναι, τελι-
κώς, οι δύο υποψήφιοι που θα διεκδική-
σουν την προεδρία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στον δεύτερο γύρο των εκλογών
την ερχόμενη Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου. 

«Η νύχτα φέρνει συμβουλές» 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, τα ποσοστά

του οποίου ήταν πολύ πιο ψηλά από ό,τι
αναμενόταν, δέχτηκε με ικανοποίηση το
αποτέλεσμα, συνέστησε υπομονή για την
επόμενη μέρα, λέγοντας χαρακτηριστικά

ότι «η νύχτα φέρνει συμβουλές», και δή-
λωσε: «Η ετυμηγορία του λαού είναι σα-
φής και τιμά τόσο εμένα όσο και όσους
εργάστηκαν για την υποψηφιότητά μου. Σε
αυτήν την προσπάθεια που ξεκινήσαμε
μαζί δεν περισσεύει κανείς. Η αγάπη για
τον τόπο μας καταργεί τις διαχωριστικές

γραμμές και μας ενώνει. Η πίστη στη λύση
του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας μάς κάνει μια
γροθιά και μας κινητοποιεί». 

Ο ηττημένος του πρώτου γύρου πλήρω-
σε τη φθορά της δεκαετούς διακυβέρνη-
σης του ΔΗΣΥ υπό τον Νίκο Αναστασιάδη.

Είναι όμως κοινή παραδοχή ότι στη δημο-
κρατία, όταν βρίσκεσαι σε μια χώρα υπό
κατοχή, δεν υπάρχουν νικητές και ηττη-
μένοι. Διότι την επόμενη ημέρα το Κυ-
πριακό θα είναι εδώ και την ανοιχτή πληγή
του θα επιχειρήσει να επουλώσει και ο νέ-
ος πρόεδρος. 
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Ιστορική πρωτιά για τον Νίκο Χριστοδουλίδη -
Μαζί με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη θα διεκδικήσουν 

την προεδρία στον δεύτερο γύρο - 
Σε ρόλο γεφυροποιού ο Νίκος Αναστασιάδης 

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

«Νίκησε 
η συλλογικότητα»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην
πρώτη του τοποθέτηση χθες το
βράδυ είπε ότι νίκησε η Δημοκρα-
τία, η συλλογικότητα, «η βούληση
της κοινωνίας για συνένωση δυ-
νάμεων που θα αξιοποιήσει τους
καλύτερους και θα πάρει την Κύ-
προ σε μια νέα εποχή, σε ένα ευ-
ρωπαϊκό κράτος δικαίου συμπε-
ριληπτικό και με ενσυναίσθηση,
που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε
όλους, πιο δίκαιο, με περισσότερη
αξιοκρατία και ενίσχυση όλων
των δημοκρατικών θεσμών».

Ποια είναι η επόμενη ημέρα
των εκλογών στην Κύπρο

Α. Μαυρογιάννης Ν. Αναστασιάδης

Ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης 

με την οικογένειά του
μπροστά 

από την κάλπη
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Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι
πως Λονδίνο και Άγκυρα διατηρούν στε-
νές σχέσεις, ενώ υπάρχει πρόθεση από
τη βρετανική πλευρά για συνεργασία και
στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. 

Οι Τούρκοι ενδιαφέρονται να αγορά-
σουν μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter
Typhoon, φρεγάτες Type-23 και μετα-
γωγικά αεροσκάφη C-130, λόγω του
αποκλεισμού τους από το πρόγραμμα
των υπερσύγχρονων μαχητικών 5ης γε-
νιάς F-35, αλλά και του αμερικανικού

μπλόκου στα F-16.  Ακάρ και Γουάλας εί-
ναι σε ανοιχτή γραμμή, με τον Τούρκο
υπουργό Άμυνας να επισκέπτεται τουλά-
χιστον δύο φορές τους τελευταίους μή-
νες το Λονδίνο για να συζητήσει με τον
ομόλογό του και για την προμήθεια κινη-
τήρων από την BAE Systems ή τη Rolls
Royce, που θα χρησιμοποιηθούν για τα
TF-X, τα μαχητικά αεροσκάφη που κατα-
σκευάζει η Τουρκία.

Από την άλλη πλευρά, οι Βρετανοί εξε-
τάζουν το ενδεχόμενο αγοράς τουρκι-

κών drones. Όπως είχε δηλώσει πρό-
σφατα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, τα
τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
λειτουργούν ως «game changer» στους
σύγχρονους πολέμους. 

«Αυτή τη στιγμή, τα νέα μοντέλα UAV
και TB2 θα ανοίξουν νέους δρόμους.
Υπάρχουν στοιχεία που αλλάζουν το παι-
χνίδι. Είμαστε εδώ για διερεύνηση. Η
πόρτα είναι ανοιχτή. Θα επενδύσουμε και
στην Πολεμική Αεροπορία», είχε αναφέ-
ρει ο Βρετανός υπουργός Άμυνας. Μένει

να διαπιστωθεί το αν ο υπουργός Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος θα ενημερώσει
-στο πλαίσιο των επαφών του με τον
Γουάλας- τον ομόλογό του για την επιθε-
τική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο απέ-
ναντι στην Ελλάδα, μια χώρα-μέλος του
ΝΑΤΟ, την ώρα που το Λονδίνο συζητά με
την Άγκυρα το ενδεχόμενο πώλησης μα-
χητικών αεροσκαφών Eurofighter Ty-
phoon, με τα οποία η Τουρκία θα συνεχί-
σει την τακτική των προκλήσεων.

Πάνω στο ιστορικό αντιτορπιλικό «ΗΜS Diamond» 
βάζουν τις υπογραφές οι υπουργοί Άμυνας, 

Παναγιωτόπουλος και Γουάλας

Σύμφωνο ελληνοβρετανικής
αμυντικής συνεργασίας

Σ
ήμερα το μεσημέρι, στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ στη
Νότια Αγγλία, πάνω στο ιστορικό αντιτορπιλικό του βρετανι-
κού Ναυτικού «ΗΜS Diamond (D34)» αναμένεται να πέσουν
οι υπογραφές για τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας μετα-

ξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο
υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Βρετανό ομόλογό
του Μπεν Γουάλας. 
Όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η νέα
συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας αφορά την ενί-
σχυση των αμυντικών σχέσεων των δύο κρατών, κοινές ασκήσεις
και συνεκπαιδεύσεις μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο
χωρών σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε βρετανικό
έδαφος. Παράλληλα θα καθορίσει ένα νέο πλαίσιο συνεργα-
σίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως είναι ο
υβριδικός πόλεμος και οι κυβερνοεπιθέσεις.

Δεν περιλαμβάνει αμυντική συνδρομή
Οι δύο υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητή-
σουν και για θέματα στρατιωτικής συνεργασίας
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ενόψει και της συνόδου
των υπουργών Άμυνας της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυ-
ξέλλες στις 14 και 15 Φεβρουαρίου. 

Η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν είναι αντίστοιχη της ελληνογαλλικής ή
της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας και δεν περι-
λαμβάνει αμυντική συνδρομή. Πηγές του υπουργεί-
ου Άμυνας αναφέρουν ότι είναι μια κίνηση και των
δύο πλευρών που είχε προσυμφωνηθεί. Όπως ανα-
φέρουν οι ίδιες πηγές, «θα βοηθήσει σημαντικά στη
στρατιωτική συνεργασία των δύο συμμαχικών χω-
ρών σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων

τόσο στην Ανατολική Πτέρυγα του
ΝΑΤΟ όσο και στην Ανατολική
Μεσόγειο».
Νωρίτερα το πρωί ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος συμμετείχε

στην επιθεώρηση τιμητικού
αγήματος στο Horse Guards Pa-

rade στο κέντρο του Λονδίνου.
Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο
συνοδεύει, όπως προβλέπεται

σε τέτοιες περιπτώσεις, αντι-
προσωπεία επιτελών και στελε-

χών του υπουργείου Άμυνας.

Στενές σχέσεις Λονδίνου - Άγκυρας 

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη
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Σ τις επικείμενες εθνικές και αυτοδιοικητι-
κές εκλογές τον πρώτο λόγο θα έχουν τα

διλήμματα που θα παρουσιάσουν τα πολιτικά
κόμματα και οι αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί.
«Καραμανλής ή τανκς» ήταν το πρώτο της Με-
ταπολίτευσης προεκλογικό δίλημμα και ακο-
λούθησαν αρκετά. Άλλα πετυχημένα ως προς
το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών και άλλα
όχι. Σε κάθε προεκλογική περίοδο «χτίζονται»
προεκλογικές καμπάνιες βασισμένες σε μια δι-
λημματική περιγραφή της επόμενης ημέρας
της κάλπης για τους πολίτες. Άλλοτε φόβου και
άλλοτε καλύτερη ζωής. Πολλές φορές το δί-
λημμα είναι και το μοναδικό προεκλογικό αφή-
γημα ενός πολιτικού κόμματος ή αυτοδιοικητι-
κού συνδυασμού.

Το βασικό πλεονέκτημα ενός διλήμματος εί-
ναι ότι «ακούγεται» πιο εύκολα από τους πολί-
τες από τις βαρύγδουπες τεχνοκρατικές οικο-
νομικές υποσχέσεις της επόμενης ημέρας. Αρ-
κεί το δίλημμα να είναι σαφές και καθαρό. Πα-
ράλληλα θα πρέπει να στοχεύει στο συμφέρον
του ψηφοφόρου πολίτη και να πιάνει τον σφυγ-
μό της κοινωνίας. Φυσικά, να είναι και δημι-
ουργικά έξυπνο, πιασάρικο!

Στον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πο-

λιτεύεσθαι: 333+1 tips», φράσεις που ξεχωρί-
ζουν σίγουρα υπάρχουν που μπορεί να σας
βοηθήσουν στην εξεύρεση δημιουργικού προ-
εκλογικού διλήμματος, για να γίνει viral.

1. Σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, πολ-
λοί δεν ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα
της κάλπης αλλά για τον ρόλο τους την επόμενη
μέρα στον πολιτικό τους χώρο.

2. Για έναν σωστό πολιτικό, ο ψηφοφόρος εί-
ναι πολίτης, όχι πελάτης.

3. Αγκάθι ή «η συνείδηση» του κόμματος εί-
ναι αρκετοί πολιτικοί που ανησυχούν για τα
ανοίγματα σε άλλους πολιτικούς χώρους. Η
κομματική ταυτότητα σε πρώτο πλάνο και με
πολλές εντάσεις.

4. Η υλοποίηση του αυτονόητου από τους πο-
λιτικούς είναι το πρώτο ζητούμενο από τους
πολίτες.

5. Για τη μακροημέρευση της πολιτικής πα-
ρουσίας ενός κόμματος, θα πρέπει να επικαι-
ροποιείται η πολιτική στρατηγική του κόμματος
αλλά και τα πρόσωπα.

6. Οι ψηφοφόροι δίνουν θετική ψήφο, αρνη-
τική ή ψήφο ανοχής, ανάλογα με το εκλογικό
διακύβευμα. 

7. Οι πολιτικοί δεν εκλέγονται για να κάνουν

διαπιστώσεις αλλά για να δίνουν λύσεις και να
ανοίγουν δρόμους!

8. Η εικόνα των στελεχών πολιτικού κόμμα-
τος ή δημοτικού συνδυασμού πρέπει να παρα-
πέμπει σε ομάδα με υψηλή τεχνοκρατική γνώ-
ση, διαχειριστική ικανότητα των καθημερινών
προβλημάτων και αίσθηση εμπιστοσύνης.

9. Στην πολιτική, η αξιοπρέπεια προηγείται
της καρέκλας εξουσίας και άλλων προνομίων.

10. Λίγο πριν μπει στην κάλπη για να ψηφίσει,
ο ψηφοφόρος ρίχνει μια τελευταία ματιά στο
πορτοφόλι του. Το συμβουλεύεται και ανάλογα
ψηφίζει. Τα πακέτα παροχών κρίνουν το εκλο-
γικό αποτέλεσμα και πάντα προηγούνται των
exit polls. 

11. Το πιο αποτελεσματικό επικοινωνιακό
όπλο για έναν υποψήφιο αρχηγό, μετά το αφή-
γημα, αν υπάρχει, είναι το δίλημμα των εκλο-
γών. Πολλάκις είναι και το αφήγημα που παίρ-
νει μορφή διλήμματος.

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

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-
σεις επικοινωνήστε στο email:
grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέ-
φωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Α νεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στην κα-

ριέρα σας, υπάρχει πάντα η δυνατότητα

βελτίωσης της εργασιακής σας απόδοσης. Το

να μάθετε κάτι νέο και να ανακαλύψετε τρό-

πους για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας μπο-

ρεί να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερα τη

δουλειά σας ή ακόμα και να σας ανοίξει τους

επαγγελματικούς ορίζοντες και τις ευκαιρίες

για εξέλιξη. 

Αντιθέτως, εάν δεν αφιερώνετε χρόνο για τη

βελτίωση στην απόδοση της εργασίας σας, μπο-

ρεί να διαπιστώσετε ότι οδηγείστε σε πτώση στην

ποιότητά της, όπως, για παράδειγμα, πτώση στις

επικοινωνίες και στασιμότητα της επαγγελματι-

κής κατάστασης.

Έτσι, είτε μόλις ξεκινάτε με την πρώτη σας

δουλειά είτε θέλετε να προχωρήσετε είτε σκέ-

φτεστε να αλλάξετε καριέρα, η συνεχής βελτίω-

ση του επαγγελματικού σας προφίλ είναι ιδιαί-

τερα ωφέλιμη.

Με ποιους τρόπους μπορείτε να βελτιώσετε την

επαγγελματική σας απόδοση;

• Περιορίστε ό,τι σας αποσπά την προσοχή.

Κάποιες φορές αυτό είναι πιθανώς αναπόφευ-

κτο. Όμως, πιθανότατα επηρεάζει αρνητικά την

απόδοσή σας.

Μια γενική συμβουλή που πρέπει να λάβετε

υπόψη όταν προσπαθείτε να παραμείνετε συγ-

κεντρωμένοι στη δουλειά είναι να θέσετε σε σί-

γαση το τηλέφωνό σας, καθώς έχει αποδειχτεί ότι

αποτελεί βασική αιτία απόσπασης.

• Διαχειριστείτε σωστά τον χρόνο σας. Σχεδιά-

στε τον χρόνο που αφιερώνετε σε δραστηριότη-

τες, ειδικά όταν προσπαθείτε να αυξήσετε την πα-

ραγωγικότητά σας.

• Μάθετε να λέτε «όχι». Χρειάζεται να μάθετε

πώς να λέτε «όχι» στους άλλους όταν στηρίζονται

πάνω σας για να διευκολύνετε τη δουλειά τους. Εί-

ναι όμορφο να λειτουργείτε με ομαδικό πνεύμα,

αλλά χρειάζεται να μάθετε να αποφεύγετε οτιδήπο-

τε προσπαθεί να αποσπάσει τον δικό σας χρόνο. 

• Ορίστε τις προσδοκίες σας. Το να θέσετε

τις σωστές προσδοκίες από την αρχή (σύμφω-

να με τις δυνατότητές σας) οποιουδήποτε έρ-

γου ή επιχείρησης θα εξασφαλίσει ότι δεν θα

υπάρξουν εκπλήξεις ή απογοητεύσεις όταν τε-

λειώσετε.

Όταν θέτετε προσδοκίες τόσο για τον εαυτό σας

όσο και για την ομάδα σας, σας παρέχετε ένας

τρόπος να θεωρήσετε τον εαυτό σας υπεύθυνο

για τη δουλειά που έχετε αναλάβει. 

• Βάλτε προτεραιότητες. Μην κάνετε πολλές

εργασίες ταυτόχρονα. Συνήθως οι άνθρωποι πι-

στεύουν ότι είναι περιζήτητο κάτι τέτοιο, αλλά η

απόπειρα αυτού μπορεί να είναι στην πραγματι-

κότητα επιζήμια για την επιτυχία σας. 

Μπορεί να πιστεύετε ότι η προσπάθεια να τα

κάνετε όλα αυτά ταυτόχρονα θα σας βοηθήσει να

εξοικονομήσετε χρόνο ή να γίνετε πιο αποτελε-

σματικοί, στην πραγματικότητα, όμως, κινδυ-

νεύει να επηρεαστούν αρνητικά η ποσότητα και η

ποιότητα της εργασίας σας.

Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην εργασία

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



Ο
κοινωνικός διάλογος είναι το καλύτερο εργα-
λείο για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας
σε καλές και κακές περιόδους της οικονο-

μίας. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε στις
Βρυξέλλες από την ΕΕ η πρόταση σύστασης του Συμ-
βουλίου για τον Εθνικό Κοινωνικό Διάλογο. Οι κοινω-
νικοί εταίροι σε όλα τα επίπεδα βρίσκονται στην καλύ-
τερη θέση για να εκσυγχρονίσουν τις αγορές εργασίας
και να τις καταστήσουν πιο ανθεκτικές για την ενίσχυ-
ση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της αν-
ταγωνιστικότητας. 

ΤΤο ΕΒΕΠ χαιρετίζει την ανακοίνωση για τον ευρω-
παϊκό κοινωνικό διάλογο, που εγκαινιάζει μια νέα αρ-
χή με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των θεσμοθε-
τημένων κοινωνικών εταίρων. Ίσως μάλιστα αυτή η
ανακοίνωση να έρχεται την κατάλληλη στιγμή, που
χαρακτηρίζεται από ένα νέο προκλητικό γεωπολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Σημαντικές είναι
επίσης οι διάφορες δράσεις που προτείνει η Επιτρο-
πή, όπως η δημιουργία ενός ερευνητικού
δικτύου για την ανάλυση και την προώθη-
ση του κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ ή τη
διοργάνωση ενημερωτικής συνόδου σχε-
τικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επι-
τροπής.

Οι διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμο-
γή της εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της
νομοθεσίας στις συμφωνίες των Ευρωπαί-
ων κοινωνικών εταίρων είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες, ενώ απαιτείται ανανέωση της
υποστήριξης μέτρων ανάπτυξης ικανοτή-
των, ιδίως στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των διακλαδικών κοινω-
νικών εταίρων, ιδίως των εκπροσώπων των ΜμΕ, σε
όλα τα επίπεδα στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου και στην εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας παραμένει προτεραιότη-
τα. Στην πρόταση σύστασης Συμβουλίου, η αρχή της
προώθησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συμβαδίζει με τον πλή-
ρη σεβασμό της ποικιλομορφίας των συστημάτων ερ-
γασιακών σχέσεων και των διαφόρων επιπέδων κά-
λυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα κρά-
τη-μέλη.

Οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό, περιφερειακό ή
τομεακό επίπεδο θα πρέπει να αποφασίσουν με αυτό-
νομο τρόπο να συμμετάσχουν σε συλλογικές δια-
πραγματεύσεις. Ένα καλό παράδειγμα κοινωνικού
διαλόγου στη χώρα μας βρίσκουμε στον τουρισμό,
που διατήρησε σε δύσκολες εποχές τις «είδος προς
εξαφάνιση» κλαδικές συμβάσεις και έδειξε πως
υπάρχει ένας κλάδος που έχει αυτορυθμιστεί με αμοι-
βές πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού. 

Επιπλέον πιστεύω πως τα συμβούλια των τοπικών
και περιφερειακών Επιμελητηρίων θα πρέπει να σκε-
φτούν και να αποφασίσουν εάν η ΚΕΕΕ ως κεντρικό
τριτοβάθμιο επιμελητηριακό όργανο θα συνεχίσει να
δεσμεύεται σε έναν ουδέτερο ρόλο, ή εάν θα επιλέξει
να έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο στον εθνικό κοινω-
νικό διάλογο, όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αφενός
στηρίζοντας τους κοινωνικούς εταίρους και αφετέρου
διασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι σύμφωνο
με τις δυνατότητες του συνόλου των εγχώριων επιχει-
ρήσεων κάθε μεγέθους. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η Ελλάδα δεν εί-
ναι η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης, ανεξάρτητα από
τις σημαντικές αυξήσεις τιμών με τις οποίες βρίσκον-
ται αντιμέτωποι οι εγχώριοι καταναλωτές. Αυτό όμως
δεν αρκεί για να μπορούν οι Έλληνες μισθωτοί να αν-
τεπεξέλθουν στην προσπάθεια να καλύψουν βασικές
τους ανάγκες. 

Με μια απλή σύγκριση μπορεί κανείς να πει
ότι σε άλλες χώρες οι καταναλωτές μπορεί να
πληρώνουν περισσότερα χρήματα για να αγο-
ράσουν τα ίδια ακριβώς προϊόντα και υπηρε-
σίες, ωστόσο, δαπανούν σημαντικά χαμηλό-
τερο μέρος του εισοδήματός τους. Η σύγκρι-
ση που το κάνει κατανοητό είναι ότι ανάμεσα
στα κύματα των ανατιμήσεων εκείνο που
πλήττει περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά
είναι η σχέση των τιμών με τους χαμηλούς μι-
σθούς στην Ελλάδα. Αν κάποιος εξετάσει την
αναλογία κόστους αγοράς των αγαθών με τα
εισοδήματα, θα δει ότι οι Έλληνες καλούνται
να δαπανήσουν μεγαλύτερο ποσοστό των ει-

σοδημάτων τους σε σύγκριση ακόμα και με χώρες με
αρκετά υψηλότερες τιμές. 

Συγκεκριμένα, ένας Έλληνας με μέσο εισόδημα 813
ευρώ για να αγοράσει απαραίτητα προϊόντα και υπη-
ρεσίες καλείται να πληρώσει 397 ευρώ τον μήνα, δη-
λαδή, το 49% του μηναίου εισοδήματος. Αντίστοιχα,
ένας Κύπριος το 32%, ένας Πορτογάλος το 31% από τα
985 ευρώ και ένας Ιταλός το 27%. Ένας Ισπανός δαπα-
νά για τις ίδιες αγορές το 21% από τα 1.688 ευρώ που
είναι το μέσο εισόδημά του. 

Ο Γερμανός και ο Γάλλος το 19% από τα 2.277 ευρώ
και 2.730 ευρώ αντίστοιχα και ένας Ρουμάνος το 36%
από τα 717 ευρώ του μέσου μισθού του. Τα στοιχεία
αυτά κάνουν ορατή τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν
τα ελληνικά νοικοκυριά εξαιτίας του συνδυασμού
υψηλών τιμών και χαμηλών εισοδημάτων. 

Απαιτείται λοιπόν εκ μέρους όλων των συνδικαλι-
στικών ηγεσιών να επιδείξουν ωριμότητα σε μια επο-
χή προεκλογικής πλειοδοσίας και ακραίου λαϊκισμού,
ώστε να μπορεί η επικείμενη μισθολογική αύξηση να
πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για εργοδότες
και εργαζομένους.
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Ν
αι, είναι Φεβρουάριος, ναι, είναι χειμώνας,
ναι, το κλίμα έχει αλλάξει δραματικά, ναι, και
θα βρέξει και θα χιονίσει και θα κάνει κρύο!

Για την Ελλάδα, όμως, όλα αυτά είναι άγνωστα φαι-
νόμενα και αρκεί μια «Barbara» για να μας αποσυντο-
νίσει, να μας βγάλει από τα ρούχα μας και να μας δώ-
σει -για μία ακόμη φορά- την ευκαιρία να κατηγορή-
σουμε όποιον μας είναι εύκαιρος για τον «κακό μας
τον καιρό»!

Και φυσικά, για όλα φταίει η (όποια) κυβέρνηση!
Και αυτό διότι το μήνυμα του 112 όταν φτάνει στα κι-

νητά προκαλεί καρδιακό, διότι κλείνουν τα σχολεία και
οι γονείς δεν ξέρουν τι να κάνουν
τα παιδιά τους, διότι κλείνουν δρό-
μοι (προληπτικά), διότι υπάρχουν
ελλείψεις στα σουπερμάρκετ!

Και ύστερα από κάθε κακοκαιρία
καταλαβαίνω πόσο γραφικοί και
γκρινιάρηδες μπορούμε να γίνου-
με, μια και δεν μπαίνουμε στον κό-
πο να σκεφτούμε ότι το μήνυμα στο
κινητό έχει κάποιο λόγο που σου
ταράζει το μυαλό με τον ενοχλητι-
κά δυνατό ήχο…

Δεν μπαίνουμε στον κόπο να
σκεφτούμε ότι κάποιοι δρόμοι

κλείνουν διότι υπάρχουν απίστευτα πολλοί ανεγκέφα-
λοι που αποφασίζουν να βγούνε τη βόλτα τους για να
απολαύσουν το τοπίο με ένα αυτοκίνητο χρέπι και, φυ-
σικά, χωρίς αλυσίδες… (Σιγά… έχει χρειαστεί ποτέ να
βάλει αλυσίδες ο Σουμάχερ;)

Δεν μπαίνουμε στον κόπο να σκεφτούμε ότι τα παι-
διά έχουν άγνοια κινδύνου και ότι τα σχολεία μπορούν
να γίνουν εστίες ιώσεων και ατυχημάτων…

Δεν μπαίνουμε στον κόπο να σκεφτούμε ότι είναι
λογικό να υπάρχουν ελλείψεις στα σουπερμάρκετ, όχι
λόγω του πολέμου ή της κρίσης, αλλά διότι κάποιοι
ψωνίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο (υπήρξα μάρτυ-
ρας την Παρασκευή στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς
μου, όπου ζευγάρι αγόρασε 12 πακέτα ζάχαρη και άλ-
λα τόσα αλεύρι), λες και ζούμε είτε στην Κατοχή είτε
στην Αμερική με πολικές θερμοκρασίες -επί βδομά-
δες- αποκλεισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο…

Ναι, είμαστε Ελληνάρες, υπερβολικοί, ωχαδερφι-
στές με μια κριτική διάθεση «στον Θεό», χωρίς να κοι-
τάμε την… καμπούρα μας και αρκετές φορές τα χάλια
μας!

Ναι, δεν είμαστε μαθημένοι σε τέτοιες καταστάσεις
(ούτε εμείς ούτε οι κρατούντες), αλλά λίγη ψυχραιμία
δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και πάνω από όλα, αντί να
ψάχνουμε τι λάθος έκανε αυτός που προσπαθεί να
διαχειριστεί το πρόβλημα, ας φροντίσουμε, όσο μπο-
ρούμε και μας επιτρέπει η κακομαθησιά μας, να μην
του κάνουμε τη διαχείριση ακόμα πιο δύσκολη.

Ψυχραιμία σε έλλειψη, 
γκρίνια σε πλεόνασμα!

Η ώρα του κοινωνικού διαλόγου
για την αγορά εργασίας

του
Ίωνα 
Παπαδάκη

Δημοσιογράφος

του
Βασίλη 
Κορκίδη

Πρόεδρος ΕΒΕΠ
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Μητσοτάκης:«Θέτουμε
όλες μας τις δυνάμεις στη
διάθεση της Τουρκίας»

Από την πρώτη στιγμή που
έγινε γνωστό το τρομερό χτύπη-
μα του Εγκέλαδου στην Τουρ-
κία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ζήτησε και λάμβα-
νε συνεχή ενημέρωση από τους
συνεργάτες του για την κατά-
σταση, όπως αυτή διαμορφωνό-
ταν ώρα με την ώρα στη γειτονι-
κή χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης από
την πρώτη στιγμή, στο περιθώ-
ριο της σύσκεψης με τους αρμό-
διους υπουργούς για την αντιμε-
τώπιση της κακοκαιρίας
«Μπάρμπαρα», έθεσε τις δυνά-
μεις της Ελλάδας στη διάθεση
των Τούρκων.

«Καταρχάς, να εκφράσω τη
βαθιά μου οδύνη για τον κατα-
στροφικό σεισμό στην Τουρκία
και να τονίσω, για ακόμη μία φο-
ρά, ότι η Ελλάδα προσφέρθηκε
πρώτη να υποστηρίξει την Τουρ-
κία. Έχει ήδη εγκριθεί από
τουρκικής πλευράς η αποστολή
ενός αεροσκάφους με μια δύνα-
μη της ΕΜΑΚ, η οποία θα συν-
δράμει στις αποστολές διάσω-
σης. Θα πρέπει να θέσουμε όλες
τις δυνάμεις μας στη διάθεση
της Τουρκίας ανάλογα με το τι
άλλο μπορεί να μας ζητήσουν. Η
εκτίμησή μου είναι ότι προφα-
νώς μιλάμε για έναν καταστρο-
φικό σεισμό, η έκταση του οποί-
ου θα αποτυπωθεί πλήρως με
την πάροδο του χρόνου. Πρώτη
έννοια πάντα σε αυτές τις περι-
πτώσεις είναι η διάσωση και η
σωτηρία όσο το δυνατόν περισ-
σότερων ανθρώπων βρίσκονται
στα συντρίμμια. Είναι μια δου-
λειά που λόγω εμπειρίας την ξέ-
ρουμε και εμείς αρκετά καλά
και νομίζω στη συνέχεια θα
πρέπει να δούμε και τι άλλο εξο-
πλισμό, ιατροφαρμακευτικό
υλικό, κουβέρτες, σκηνές μπο-
ρεί να μας ζητήσουν οι Τούρκοι
ώστε να τα αποστείλουμε στη
συνέχεια», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Α
υξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νε-
κρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό των
7,8 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Τουρ-
κία νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Οι νε-

κροί ξεπερνούν τους 1.500, ενώ οι πρώτες εκτιμή-
σεις κάνουν λόγο για πολλούς περισσότερους.

Ο σεισμός ήταν ένας από τους ισχυρότερους
που έχουν πλήξει τη χώρα τα τελευταία 100 και
πλέον χρόνια, με πάνω από 1.700 κτίρια να έχουν
καταρρεύσει ή και να έχουν υποστεί ανυπολόγι-
στες ζημιές σε δέκα τουρκικές επαρχίες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ιν-
στιτούτο, η δόνηση έπληξε την Κεντρική και Νό-
τια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την
πόλη Γκαζιαντέπ, καταγράφηκε στις 4.17 τοπική
ώρα (στις 3.17 ώρα Ελλάδας) σε βάθος μόλις 7 χι-
λιομέτρων. Επίκεντρο ήταν η πόλη Καχραμανμά-
ρας. Ακολούθησε νέα ισχυρή σεισμική δόνηση
7,7 Ρίχτερ που τάραξε την Κεντρική Τουρκία στις
12.24 στην ίδια περιοχή. Κατά την εκτίμηση της
τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστρο-
φών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών, ενώ το
γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας υπολόγι-
σε από τη δική του πλευρά πως ο σεισμός ήταν
μεγέθους 7,9 βαθμών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιταλι-
κού Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαι-
στειολογίας Κάρλο Ντολιόνι, οι σεισμικές δονή-
σεις ήταν τόσο ισχυρές που η λεγόμενη αραβική
τεκτονική πλάκα φαίνεται να έχει μετακινηθεί 3
μέτρα από το ρήγμα της Ανατολίας σε έναν άξονα
βορειοανατολικά - νοτιοδυτικά.

Θρήνος και στη Συρία
Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τον Λίβανο, τη

Συρία και την Κύπρο, σύμφωνα με τα γαλλικά μέ-
σα ενημέρωσης, και είχε μεγάλη διάρκεια - κρά-
τησε σχεδόν ένα λεπτό.

Στη Συρία, κατά το συριακό πρακτορείο ειδή-
σεων SANA, έχουν ήδη καταμετρηθεί 300 νε-
κροί και 700 τραυματίες σε Χαλέπι, Χάμα και
Λαττάκεια, ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο
απολογισμός των θυμάτων στις περιοχές που
ελέγχουν οι αντάρτες και οι τζιχαντιστές. Εκτιμά-
ται ότι εκεί θα υπάρχουν αρκετές δεκάδες ακόμη
νεκροί, σύμφωνα με την οργάνωση διασωστών
Λευκά Κράνη στη Συρία.

Υγειονομικός αξιωματούχος στο Χαλέπι, το
οποίο υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, ανέφερε
πως υπάρχουν ακόμη θύματα κάτω από τα συν-
τρίμμια και ότι τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί
από τραυματίες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την οδύνη του για
τον σεισμό και τις τεράστιες ανθρώπινες απώλει-
ες. Πρόσθεσε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες

εργάζονται ακατάπαυστα για τη διάσωση επι-
ζώντων, ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις και από
άλλες περιοχές της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερι-
κών Σουλεϊμάν Σοϊλού, έχουν ήδη καταγραφεί
έξι σεισμοί συνολικά, που έχουν μέγεθος τουλά-
χιστον 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στο Γκα-
ζιαντέπ καταγράφηκαν άλλοι δύο μεγάλοι σει-
σμοί, μεγέθους 6,5 και 6,4 Ρίχτερ, προφανώς με-
τασεισμοί του σεισμού του Καχραμανμαράς.

Έκκληση για διεθνή βοήθεια
Η Τουρκία αλλά και η Συρία απηύθυναν έκ-

κληση για διεθνή βοήθεια και υπήρξε μεγάλη

ανταπόκριση. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες, που
έβαλαν στην άκρη τη δυσαρέσκεια των προηγού-
μενων ημερών, συνδράμουν, με τον Τζέικ Σάλι-
βαν, σύμβουλο ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, να
αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εν-
τολή στην υπηρεσία αρωγής και τις άλλες κυβερ-
νητικές υπηρεσίες να κινηθούν αναλόγως. Κινη-
τοποίηση υπήρξε από το Ισραήλ και την Ευρω-
παϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε και ο ύπατος
εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ. Αλλά και ο
πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να πα-
ράσχει την απαραίτητη βοήθεια στον «φίλο»
τουρκικό λαό μετά τον ισχυρό σεισμό. 

Διπλό φονικό χτύπημα του Eγκέλαδου στην Γκαζιαντέπ
- Πάνω από 2.000 οι νεκροί, περισσότερα από 1.700 κτίρια

κατέρρευσαν, τουλάχιστον 300 οι νεκροί στη Συρία

H Ελλάδα στέλνει ομάδα διάσωσης από την 1η ΕΜΑΚ
Άμεση ήταν η ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο τουρκικό αίτημα για αποστολή
βοήθειας στη γειτονική χώρα. Με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη αναχώρησε χθες το από-
γευμα από την Ελευσίνα με C-130 ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστι-
κούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα συνοδεύουν ένας αξιωματικός-μη-
χανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδί-
κευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων που
έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες
από το ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευ-
θύμης Λέκκας.
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου εκφράζοντας τα συλλυπητή-
ριά του αλλά και την ετοιμότητα της Αθήνας να βοη-
θήσει με κάθε τρόπο την Άγκυρα. «Μετά τον κατα-
στροφικό σεισμό στη Νότια Τουρκία, επικοινώνησα με τον Τούρκο ομόλογό μου Μεβλούτ
Τσαβούσογλου και εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν. Εξέφρα-
σα την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει βοήθεια άμεσα στις προσπάθειες διάσωσης και
αντιμετώπισης της καταστροφής», έγραψε στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

ΣΟΚ στην Τουρκία - Mega σεισμός 7,8R

Eπιμέλεια : 
Αλεξία Τασούλη
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Τ
ην ώρα που για μια ακόμη φορά
οι Τούρκοι μετρούν χιλιάδες νε-
κρούς έπειτα από μεγάλο σει-
σμό, αυτήν τη φορά της τάξεως

των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στο
μυαλό των Ελλήνων έρχονται κακές ανα-
μνήσεις, αφού το 1999 τον τότε φονικό
των 7,6 Ρίχτερ στο Ιζμίτ της Τουρκίας στις
17 Αυγούστου 1999 ακολούθησε στις 7
Σεπτεμβρίου ο φονικός σεισμός της Πάρ-
νηθας, μεγέθους 5,9 Ρίχτερ. Φυσικά,
όπως και τότε έτσι και σήμερα οι σεισμο-
λόγοι παραμένουν απολύτως καθησυχα-
στικοί και με μια φωνή ξεκαθαρίζουν πως
δεν τίθεται καν θέμα ενεργοποίησης ελ-
ληνικών μεγάλων ρηγμάτων από το χθε-
σινό γεγονός στην Τουρκία.

Λέκκας: «Δεν μας επηρεάζει
το ρήγμα της Αραβίας»

Πρώτος απ’ όλους, ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, δή-
λωσε ότι «Είναι μια επικίνδυνη περιοχή
αυτή όπου σημειώθηκε ο σεισμός των 7,8
Ρίχτερ και περιμένουμε ακόμη μεγαλύτε-
ρους σεισμούς, καθώς έχει ενεργοποι-
ηθεί ένα ρήγμα 500.000 χιλιομέτρων.
Πρόκειται για την πλάκα της Αραβίας, που
προωθείται προς τον Βορρά, διαμελίζει
την Τουρκία και είναι μια διαδικασία που
προκαλεί αυτούς τους σεισμούς» και ξε-
καθάρισε πως ο ελλαδικός χώρος δεν
επηρεάζεται από αυτό το ρήγμα της Αρα-
βίας αλλά από εκείνο της Ανατολίας και
διευκρίνισε πως δεν σχετίζεται με τον
σεισμό των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα
ξημερώματα στη Ρόδο: «Ο σεισμός δεν

έχει καμία σχέση με την
Τουρκία. Παρακολουθούμε
την εξέλιξη του φαινομένου.
Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανέ-
να πρόβλημα». Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτού-
το, ο σεισμός στη Ρόδο καταγράφηκε λίγο
πριν από τις 4 το πρωί 11 χλμ. βορειοδυτι-
κά του Αρχάγγελου με εστιακό βάθος επί-
σης τα 10 χλμ.

«Πολλαπλάσια θύματα και ζημιές»
Ο καθηγητής κ. Λέκκας εμφανίστηκε

απαισιόδοξος αναφορικά με το μέγεθος
της καταστροφής και της απώλειας αν-
θρώπινων ζωών στην Τουρκία: «Θεωρώ

ότι και οι ζημιές και τα θύ-
ματα θα είναι πολλαπλά-
σια. Είναι ένας σεισμός που

έχει εκδηλωθεί σε ένα ρήγ-
μα χιλιομέτρων, που αρχίζει

από τη Νεκρά Θάλασσα και τελειώνει
στο κέντρο της Τουρκίας. Ακόμη δεν
έχουμε αντίληψη της περιοχής που επλή-
γη. Είμαστε σε μια φάση ετοιμότητας στο
να αποτιμήσουμε επιστημονικά και επι-
χειρησιακά τι πρέπει να γίνει».

Όπως τόνισε, «ακόμη δεν έχουμε αντί-
ληψη της περιοχής που επλήγη. Είμαστε
σε μια φάση ετοιμότητας στο να αποτιμή-
σουμε επιστημονικά και επιχειρησιακά τι
πρέπει να γίνει». Όσο για την εκεί παρου-

σία, τόσο τη δική του όσο και των διασω-
στών της ΕΜΑΚ, ο κ. Λέκκας ήταν ξεκά-
θαρος: «Το έργο μας θα είναι επιστημονι-
κό και ανθρωπιστικό. Προέχουν οι διασώ-
σεις, τα σημεία όπου θα πάμε θα τα καθο-
ρίσουν οι τουρκικές Αρχές. Παράλληλα,
θα παρέχουμε τεχνική και επιστημονική
υποστήριξη στην ΕΜΑΚ γιατί είναι επικίν-
δυνη η διαδικασία διείσδυσης στα χαλά-
σματα». Υπενθυμίζουμε ότι από τον σει-
σμό του 1999 στο Ιζμίτ της Τουρκίας εί-
χαν τότε χάσει τη ζωή τους περισσότεροι
από 17.000 άνθρωποι, με τις ανεπίσημες
εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον τραγικό
απολογισμό σε περισσότερους από
35.000 νεκρούς.

Άκρως καθησυχαστικός για τον κίνδυνο να «ξυπνή-
σουν» ελληνικά ρήγματα από τα 7,8 Ρίχτερ της Τουρκίας
εμφανίστηκε και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστι-
τούτου Άκης Τσελέντης, ο οποίος ωστόσο έκανε μια εξαι-
ρετικά δυσάρεστη εκτίμηση, λέγοντας ότι θα αυξηθεί δρα-
ματικά ο αριθμός των νεκρών στη γειτονική χώρα. «Θα
έχουμε χιλιάδες νεκρούς, καθώς αναμένω πολλούς
και μεγάλης έντασης μετασεισμούς με ολέθριες
συνέπειες».

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Τσελέντης ξεκαθά-
ρισε πάντως ότι καμία σχέση δεν έχει και δεν
μπορεί να έχει το γεγονός των 7,8 Ρίχτερ στην
Τουρκία με τον ελλαδικό χώρο. «Ο σεισμός έγινε
σε πολύ μεγάλο ρήγμα, που διαχωρίζει την πλάκα
της Αραβίας με την πλάκα της Τουρκίας. Δεν έχει καμία
σχέση με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο έχει
σχέση με την Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση με τον ελλαδι-
κό χώρο και θεωρώ απίθανο να επηρεάσει τα ελληνικά

ρήγματα». Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
Αθηνών δεν απέκλεισε η μετασεισμική ακολουθία στην
Τουρκία να διαρκέσει πολλούς μήνες, δίνοντας μετασει-
σμούς ακόμη και της τάξεως των 7 Ρίχτερ. «Ακόμη και τα
μοντέρνα σπίτια ήταν με πολύ άσχημο τρόπο κατασκευα-
σμένα, γιατί ο αντισεισμικός κανονισμός της Τουρκίας δεν

έχει καμία σχέση με τον ελληνικό. Στην Τουρκία θα
έχουμε πολλά περισσότερα θύματα, μπορεί και

χιλιάδες, ισχυρούς μετασεισμούς της τάξης
των 7 Ρίχτερ. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Τέ-
τοιοι σεισμοί δεν έχουν καταγραφεί στην Ελ-
λάδα, καθώς σημειώνονται στα όρια των τεκτο-

νικών πλακών και ονομάζονται μεγασεισμοί. Το
ιστορικό της περιοχής δείχνει ότι η συγκεκριμένη

ζώνη δίνει γεγονότα. Έχει πολλά ρήγματα και παράλληλα.
Πολύ πιθανό να ενεργοποιηθούν παράλληλα ρήγματα
εκεί, για αυτό και θα κρατήσει επί μήνες η σεισμική ακο-
λουθία», κατέληξε ο Άκης Τσελέντης.

Προβληματισμένος
ο Παπαζάχος για
το κυπριακό τόξο…

Μια άλλη διάσταση πάντως έδωσε ο καθηγητής Σεισμο-
λογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, όχι τόσο για τον ελλα-
δικό χώρο όσο για το κυπριακό τόξο και το κατά πόσο μπο-

ρεί αυτό να επηρεαστεί από τον μεγασει-
σμό των 7,8 Ρίχτερ της Τουρκίας. Μι-

λώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Κώστας
Παπαζάχος ανέφερε για τη χώρα
μας πως «η μεγάλη χιλιομετρική
απόσταση από το σημείο όπου εκ-

δηλώθηκε η σεισμική δόνηση το
καθιστά σχεδόν αδύνατο για οποι-

αδήποτε ανησυχία». Όμως, δεν φαίνεται
να ισχύει κάτι αντίστοιχο για την Κύπρο: «Για το κυπριακό
τόξο υπάρχει μια ανησυχία, καθώς μπορεί να προκύψει κά-
ποια σεισμικότητα σε βάθος χρόνου, αλλά για τον ελλαδικό
χώρο δεν υπάρχει καμία».

Τσελέντης: «Απίθανο να επηρεάσει ελληνικά ρήγματα»

Ξύπνησαν στην Ελλάδα
οι εφιαλτικές μνήμες του ’99

Τα 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία
«ταρακούνησαν» και τη χώρα μας,
που θυμήθηκε τον δικό της φονικό
σεισμό πριν από 24 χρόνια - 
Με μια φωνή... καθησυχαστικοί 
οι σεισμολόγοι μας



Η
περιπέτεια που «τάραξε» περαιτέ-
ρω τις διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ -
Κίνας, με την πτήση του κινεζικού
αερόστατου επιτήρησης στον εναέ-

ριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, έλαβε τέ-
λος, μετά την κατάρριψή του το βράδυ του Σαβ-
βάτου από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.

Μπορεί η Κίνα να έκανε λόγο για «υπερβολι-
κή αντίδραση» και να επιμένει πως επρόκειτο
για λάθος και πως το αερόστατο μόνο κατασκο-
πευτικό δεν ήταν, παρά η χρήση του αφορούσε
μετεωρολογικούς σκοπούς, όμως ουδέποτε αυ-
τοί οι ισχυρισμοί φάνηκε να πείθουν τις αμερι-
κανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η επιβράδυνση της πορείας του μπαλονιού,
μετά την έξοδό του από τον Καναδά, πάνω από
την πολιτεία του Αϊντάχο των ΗΠΑ, ήταν η κίνηση
που σήμανε συναγερμό στο Πεντάγωνο. «Τότε
ξέραμε ότι αυτό ήταν διαφορετικό», είπε Αμερι-
κανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της
ανωνυμίας, στο Reuters.

Τα κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια έχουν
περάσει στο έδαφος των ΗΠΑ ξανά στο παρελ-
θόν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό έκανε ελιγ-
μούς και η κατεύθυνσή του προς ευαίσθητες το-
ποθεσίες των ΗΠΑ σήμαναν συναγερμό και στη
Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας
Αμερικής (NORAD).

Ο λόγος; Το γεγονός πως οι Ηνωμένες Πολι-
τείες διαθέτουν στρατιωτική βάση και σιλό πυ-
ρηνικών πυραύλων στη Μοντάνα, μια πολιτεία
που συνορεύει με το Αϊντάχο.

Η εμφάνιση του κινεζικού μπαλονιού προκά-

λεσε πολιτική αναταραχή στις Ηνωμένες Πολι-

τείες και ώθησε τον κορυφαίο Αμερικανό δι-

πλωμάτη Άντονι Μπλίνκεν να ακυρώσει το ταξίδι

στις 5-6 Φεβρουαρίου στο Πεκίνο, με το οποίο

και οι δύο χώρες ήλπιζαν ότι θα σταθεροποιού-

σαν τις δύσκολες σχέσεις τους.

Περίμεναν να πάει
πάνω από τη θάλασσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε
στρατιωτικές επιλογές την Τρίτη για να αντιμε-
τωπίσει την αυξανόμενη -αλλά ακόμα άγνωστη-
κρίση. Ήταν, άλλωστε και η πίεση από την κοινή
γνώμη τεράστια για τους λόγους που οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες επέτρεπαν να ίπταται το κινεζικό
μπαλόνι για μέρες στον εναέριό τους χώρο.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέπτυξαν ένα
σχέδιο για να καταρρίψουν το αερόστατο την Τε-
τάρτη, καθώς πετούσε πάνω από τη Μοντάνα.
Όλα ήταν έτοιμα και ανέμεναν άπαντες την εντο-
λή Μπάιντεν για να σηκωθούν τα F-22 και να κα-
ταρρίψουν το μπαλόνι.

Η εντολή, ωστόσο, δεν δόθηκε όσο το μπαλόνι
είχε τροχιά πάνω από την ξηρά, αφού υπήρχε
σοβαρός κίνδυνος τα συντρίμμια να προκαλέ-

σουν σοβαρές ζημιές ή και θανάτους ανθρώπων
κατά την πρόσκρουσή τους στο έδαφος.

«Ακόμη και με αυτά τα προστατευτικά μέτρα

που ελήφθησαν, οι στρατιωτικοί μας διοικητές

έκριναν ότι δεν μειώσαμε τον κίνδυνο αρκετά,

επομένως δεν δεχθήκαμε την κατάρριψη πάνω

από κατοικημένες περιοχές», δήλωσε στους δη-

μοσιογράφους την Πέμπτη ανώτερος αξιωμα-

τούχος της άμυνας των ΗΠΑ, ενώ άλλος Αμερι-

κανός στρατιωτικός αξιωματούχος εξήγησε πως

τα συντρίμμια θα είχαν πέσει σε ακτίνα τουλάχι-

στον επτά μιλίων (11 χιλιομέτρων), αποτελώντας

θανάσιμο κίνδυνο για τους Αμερικανούς και πι-

θανώς καταστρέφοντας υποδομές.

Η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή ήταν να

κατεβάσουν το μπαλόνι πάνω από το νερό, κατέ-

ληξαν οι αξιωματούχοι, μια κίνηση που θα μπο-

ρούσε επίσης να βοηθήσει τις αμερικανικές μυ-

στικές υπηρεσίες να ανακτήσουν τον κινεζικό

εξοπλισμό για μελέτη.

Πώς έγινε η κατάρριψή του 
Όσο η Κίνα επέμενε, μπροστά στον σάλο και

τις έντονες αντιδράσεις, πως επρόκειτο για εντε-
λώς τυχαία απώλεια πορείας του μπαλονιού, τό-
σο κορυφωνόταν η πίεση προς τον Τζο Μπάιντεν
για τη λήψη απόφασης κατάρριψης.

Μετά ωστόσο από αυτές τις δημόσιες παρατη-
ρήσεις, το μπαλόνι συγκέντρωσε ταχύτητα, κα-
τευθυνόμενος προς την ακτή της Νότιας Καρολί-

νας. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι δεν ήταν σαφές
πόση από αυτή την επιτάχυνση οφειλόταν στο
ρεύμα του τζετ ή στη χρήση του συστήματος δι-
εύθυνσης του μπαλονιού.

Το βράδυ της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου, ο

Μπάιντεν ενέκρινε ένα σχέδιο για την κατάρρι-

ψη του αερόστατου. Η NASA ανέλυσε και αξιο-

λόγησε το πεδίο πιθανής πτώσης των συντριμ-

μιών, με βάση την τροχιά του μπαλονιού, τον και-

ρό και το εκτιμώμενο «ωφέλιμο φορτίο» αισθη-

τήρων και μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ

εκτυλίχθηκε στη θάλασσα και στον ουρανό.
Πολλά μαχητικά και αεροσκάφη ανεφοδια-

σμού εντάχθηκαν στην αποστολή για να καταρ-
ρίψουν το κινεζικό αερόστατο, αλλά μόνο ένα -
ένα μαχητικό αεροσκάφος F-22 από την αερο-
πορική βάση Langley στη Βιρτζίνια - πάτησε το
«κουμπί» στις 2.39 μμ (19.39 GMT), χρησιμοποι-
ώντας έναν μόνο πύραυλο AIM-9X Sidewinder.

Το μπαλόνι αμέσως μετά το πλήγμα, το οποίο
μεταδόθηκε… live από τα αμερικανικά ΜΜΕ, αι-
ωρούνταν μεταξύ 60.000 και 65.000 ποδιών (18-
20 χλμ) και το ωφέλιμο φορτίο έπεσε στη θάλασ-
σα. Το πεδίο των συντριμμιών εκτεινόταν για πε-
ρίπου επτά μίλια (11 χιλιόμετρα), ακριβώς όπως
είχε προβλεφθεί, αλλά τα περισσότερα προσγει-
ώθηκαν σε σχετικά ρηχά νερά, μόλις 47 πόδια
(14 μέτρα) βάθος, με αποτέλεσμα να καταστεί
πιο εύκολη η περισυλλογή τους για περαιτέρω
μελέτη. Αμέσως μετά την κατάρριψη, οι ΗΠΑ

ενημέρωσαν επισήμως την Κίνα και την ίδια
στιγμή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τους συμμάχους των
ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Πλέον, πολλά για την πορεία των διπλωματι-
κών σχέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα θα κρι-
θούν από τα αποτελέσματα των ερευνών της
NASA και των μυστικών υπηρεσιών από τη με-
λέτη των στοιχείων που έχουν ήδη περισυλλέξει
από την πτώση του μπαλονιού.

Όσο για την επίσκεψη Μπλίνκεν στο Πεκίνο,
φαίνεται ότι θα μετατεθεί για τα μέσα Μαρτίου… 
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Τι «είδε» το κινεζικό μπαλόνι

Οι βάσεις-κλειδιά
που δεν έπρεπε  
να δουν οι Κινέζοι

Αν υποθέσουμε ότι το κινεζικό
μπαλόνι ήταν πράγματι κατασκο-
πευτικό, τότε αυτά που είδαν οι Κι-
νέζοι πάνω από τις περιοχές όπου
εθεάθη να «ταξιδεύει» ήταν:
•  Η αεροπορική βάση Malmstrom
στη Μοντάνα, η οποία επιβλέπει
150 σιλό διηπειρωτικών βαλλιστι-
κών πυραύλων
• Η αεροπορική βάση Offutt στη
Νεμπράσκα, όπου βρίσκεται η
Στρατηγική Διοίκηση των ΗΠΑ, η
οποία είναι υπεύθυνη για τις πυρη-
νικές δυνάμεις.
• Η αεροπορική βάση Whiteman
στο Μισούρι, η οποία χειρίζεται το
βομβαρδιστικό B-2 της Πολεμικής
Αεροπορίας.

«Είδαμε το μπαλόνι να κάνει ελιγ-
μούς και να σταθεροποιείται πάνω
από ευαίσθητες περιοχές. Περιπλα-
νήθηκε σε ορισμένες τοποθεσίες. Πή-
γε αριστερά, δεξιά. Το είδαμε να κάνει
ελιγμούς μέσα στο jet stream. Έτσι
λειτουργούσε», είπε ο αξιωματούχος
στο Reuters, προσθέτοντας ότι το
σκάφος είχε έλικες και πηδάλια. 

Ο Μπάιντεν πάτησε το… κουμπί, το αερόστατο καταρρίφθηκε, 
αλλά η βελτίωση στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα 

θα εξαρτηθεί από την ανάλυση των ευρημάτων



Ε
ντονα ήταν τα προβλήματα που
προκλήθηκαν στην Αττική μετά την
προέλαση της κακοκαιρίας
«Μπάρμπαρα». Τα έντονα φαινό-

μενα ξεκίνησαν από τα ξημερώματα της Κυ-
ριακής και εντάθηκαν το πρωί της ίδιας μέ-
ρας. Αντίστοιχες ήταν οι χιονοπτώσεις και
χθες.

Στα λευκά ντύθηκαν την Κυριακή περιοχές
όπως ο Διόνυσος, ο Άγιος Στέφανος, η Ιππο-
κράτειος Πολιτεία και η Πάρνηθα, με δρό-
μους να αποκλείονται για ακόμη μία φορά.
Στα διόδια των Αφιδνών η Τροχαία έκανε
εκτεταμένους ελέγχους για όσους οδηγούς
δεν φορούσαν αντιολισθητικές αλυσίδες.
Έπειτα από λίγο η εθνική οδός στο ύψος της
Καλυφτάκη έκλεισε, με αυτοκίνητα να σχη-
ματίζουν τεράστιες ουρές χιλιομέτρων. Σύμ-
φωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελ-
τίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που
εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολο-
γική Υπηρεσία και τα τελευταία προγνωστικά
στοιχεία, «η κακοκαιρία με το όνομα
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ, με κύρια χαρακτηριστικά τις
χαμηλές θερμοκρασίες, τον ισχυρό παγετό,
τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε πε-
ριοχές της Ανατολικής Ελλάδας, καθώς και
τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους εντάσε-
ως 8 με 9 Μποφόρ στα πελάγη θα συνεχιστεί
και σήμερα».

Το χρονικό της επέλασης
Το μεσημέρι της Κυριακής εστάλη προει-

δοποιητικό μήνυμα από το 112 με το οποίο η
Πολιτική Προστασία ζητούσε από τους πολί-
τες του Λεκανοπεδίου της Αττικής να αποφύ-
γουν τις μετακινήσεις τους. «Μήνυμα για
επικίνδυνες χιονοπτώσεις στην Αττική έως
τις μεσημβρινές ώρες. Περιορίστε δραστικά
τις μετακινήσεις και ακολουθήστε τις οδη-
γίες των Αρχών», ανέφερε, ενώ υπήρχε και
σύνδεσμος που παρέπεμπε σε αναλυτικές
οδηγίες αυτοπροστασίας. Αντίστοιχο μήνυμα
έλαβαν οι κάτοικοι σε όλο το Λεκανοπέδιο
της Αττικής και χθες νωρίς το πρωί για έντονα
καιρικά φαινόμενα. 

Χθες εφαρμόστηκε τηλεργασία στον δη-
μόσιο τομέα, ενώ υπήρχε και αυστηρή σύ-
σταση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα.
Κλειστά έμειναν τα σχολεία της Αττικής αλλά
και τα εμπορικά καταστήματα στη Βόρεια Ατ-
τική από τις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, από
τις 6 το απόγευμα και μετά ανεστάλη η μετα-
φορών αγαθών από delivery ή courier. Στο
Δημόσιο όσοι δεν μπορούσαν να εργαστούν
με τηλεργασία και όσοι δεν έκαναν χρήση
άδειας μετέβησαν στην εργασία τους στις 10
το πρωί. Με απόφαση του υπουργού Δικαιο-
σύνης Κώστα Τσιάρα ανεστάλη λόγω επικίν-
δυνων καιρικών φαινομένων για το χρονικό
διάστημα της 6ης και 7ης Φεβρουαρίου 2023
η λειτουργία όλων των δικαστηρίων της Πε-
ριφέρειας Αττικής (Αθηνών - Πειραιώς).
Χθες η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας παρέ-
μεινε κλειστή μέχρι τα Οινόφυτα και στα δύο
ρεύματα, ενώ περιπολικά βρέθηκαν σε πολ-
λά σημεία για ελέγχους μαζί με εκχιονιστικά
μηχανήματα, τα οποία προσπάθησαν να κρα-
τήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

Χθες έκλεισε και ένα τμήμα από Κηφισίας
έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρό-
μιο, καθώς και η έξοδος για Καρέα - Καισα-
ριανή στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού.
«Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τη
Δευτέρα αναμένεται έξαρση των φαινομέ-
νων με ισχυρές χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες και παγετός», ανέφερε ο εκ-
πρόσωπος της Πυροσβεστικής μετά την
έκτακτη σύσκεψη της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. Χθες το βράδυ ση-
μειώθηκαν χιονοπτώσεις στα βόρεια και
ανατολικά σε χαμηλά υψόμετρα, σχεδόν πε-
δινά του νομού.

Στα έντονα καιρικά φαινόμενα αναφέρθη-
καν χθες και ο μετεωρολόγος ο Κλέαρχος
Μαρουσάκης, ο οποίος προειδοποίησε για
μεγάλο όγκο χιονόπτωσης στο μεγαλύτερο
τμήμα του νομού Αττικής. «Αυτό ίσως οδηγή-
σει σε μεγάλο πάχος χιονιού στην επιφάνεια
με έμφαση τα βόρεια, βορειοανατολικά και
βορειοδυτικά τμήματα», υποστήριξε.
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com Άσπρη μέρα
με προβλήματα
στην Αττική

Θάφτηκαν στο χιόνι περιοχές στα βόρεια του νομού 
- Έκλεισαν δρόμοι, σχολεία, δικαστήρια, 

ενώ με τηλεργασία λειτούργησε το Δημόσιο

Σε ποιες περιοχές 
θα παραμείνουν 
κλειστά τα σχολεία

Χθες με απόφαση του περιφε-
ρειάρχη Αττικής ανακοινώθηκε
πως θα παραμείνουν κλειστά και
σήμερα τα σχολεία στους εξής δή-
μους: στην ανατολική Αττική πλην
των Δήμων Λαυρεωτικής και Βού-
λας - Βάρης - Βουλιαγμένης, όπου
θα λειτουργήσουν κανονικά. Ωστό-
σο, έπειτα από αίτημα των δήμων
σε Παιανία, Κορωπί και Σαρωνικό
θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπια-
κοί σταθμοί. Επιπλέον, θα είναι
κλειστά τα σχολεία στη Δυτική Ατ-
τική, πλην του Δήμου Μεγαρέων,
όπου θα λειτουργήσουν κανονικά.
Στα βόρεια προάστια θα παραμεί-
νουν σε όλους τους δήμους κλει-
στά. Αντίστοιχα, στον κεντρικό το-
μέα της Αθήνας δεν θα λειτουργή-
σουν τα σχολεία των Δήμων Ζω-
γράφου, Βύρωνα, Καισαριανής,
Ηλιούπολης. Σε όλους τους υπό-
λοιπους δήμους λειτουργούν κα-
νονικά. Σχετικά με τον Πειραιά,
κλειστά θα παραμείνουν τα σχο-
λεία στον Δήμο Περάματος, ενώ
στον Δήμο Κερατσινίου θα λει-
τουργήσουν όλα τα σχολεία, εκτός
από τα εξής, τα οποία θα μείνουν
κλειστά: Δημοτικά 3ο/6ο/12ο/230,
Γυμνάσια 1ο/2ο/4ο, καθώς και το
Ειδικό,  Λύκεια 1ο/2ο/3ο και το
ΕΠΑΛ. Στον Δήμο Κορυδαλλού θα
είναι όλα ανοιχτά εκτός από τα πα-
ρακάτω: Δημοτικά 9ο/ 10ο/5ο/12ο
και Νηπιαγωγεία 3ο/7ο
/8ο/18ο/19ο/21ο. 

Βόρεια προάστια Κυψέλη Βίλια
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Σ
τη δίνη της κακοκαιρίας «Μπάρμ-
παρα» βρέθηκε η πολύπαθη -από
τα καιρικά φαινόμενα- Εύβοια,
καθώς τις τελευταίες 48 ώρες κα-

ταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα κυρίως
στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το κύμα κακοκαι-
ρίας σάρωσε ακόμη και τη Χαλκίδα, με τα
κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας, της
Αυτοδιοίκησης και της Πυροσβεστικής
να… τρέχουν και να μη φτάνουν.

Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες
που καταβλήθηκαν, το κεντρικό οδικό δί-
κτυο ήταν προσπελάσιμο στο σύνολό του
μέχρι τουλάχιστον αργά το βράδυ της
Δευτέρας (6/2), ωστόσο, υπήρχαν αρκετά
σημεία όπου ήταν απαραίτητη η χρήση αν-
τιολισθητικών αλυσίδων. Τα κυριότερα
προβλήματα εντοπίστηκαν στον Δήμο
Διρφύων-Μεσσαπίων και στον Δήμο
Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας (σ.σ.:
χιόνια έως και 80 εκατοστά), όπου υπήρ-
ξαν και ζητήματα με την ηλεκτροδότηση
σε αρκετά χωριά, ενώ στο Μαυρόπουλο
χρειάστηκε να μεταφερθεί γεννήτρια με-
γάλης ισχύος, καθώς δεν μπορούσε να γί-
νει πρόβλεψη για το πότε θα αποκαταστα-
θούν οι ζημιές στο δίκτυο. Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο
ΔΕΔΔΗΕ, πρόκειται για ορεινά χωριά στον
Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, όπου ήταν
αδύνατη η πρόσβαση των συνεργείων. Αρ-
γά το μεσημέρι υπήρξε μεγάλη κινητοποί-

ηση, προκειμένου να μεταφερθεί εσπευ-
σμένα στο Νοσοκομείο Παίδων ένα κορι-
τσάκι από την Αγία Άννα, καθώς είχε πολύ
υψηλό πυρετό που δεν έπεφτε.

Απεγκλωβισμοί στην Αιγιαλεία
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

χρειάστηκε να στηθεί το βράδυ της Κυρια-
κής και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της
Δευτέρας (6/2) στον Δήμο Αιγιαλείας και
συγκεκριμένα στο χωριό Άγιος Παντελεή-
μονας, για την ασφαλή απομάκρυνση περί-
που 30 ατόμων (σ.σ.: ανάμεσά τους και παι-
διά) που φιλοξενούνταν σε ξενώνα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι την επιχείρηση συντό-
νισε ο διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Αιγίου, ενώ υπήρξε συνδρομή και από

την Πολιτική Προστασία, με το ΕΚΑΒ να
διακομίζει στο νοσοκομείο με ασθενοφό-
ρο μια 31χρονη γυναίκα που αντιμετώπισε
πρόβλημα υγείας.

Γενικότερα, πάντως, στη Δυτική Ελλάδα
και την Πελοπόννησο ο χιονιάς προκάλεσε
αρκετά ζητήματα, κυρίως στους ορεινούς
όγκους, ενώ ο μεγάλος φόβος είναι ο πα-
γετός που θα σχηματιστεί και τις πρώτες
πρωινές ώρες σήμερα (Τρίτη 7/2). Τα συ-
νεργεία έδωσαν μάχη για να παραμείνουν
ανοιχτοί οι κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν
σε Πάτρα, Καλάβρυτα, Αίγιο κά.

Απαγορεύσεις στα βόρεια
Σε απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο των

βαρέων οχημάτων (σ.σ.: άνω των 3,5 τό-

νων) όσο και των ΙΧ αυτοκινήτων προέβαι-
νε η Τροχαία στο κεντρικό οδικό τμήμα της
Βορείου Ελλάδας (σ.σ.: Μακεδονία, Θρά-
κη), με τις καιρικές συνθήκες να πλήττουν
και την Εγνατία Οδό. Μαθημένοι να ζουν με
το χιόνι οι κάτοικοι στην Καστοριά και τη
Φλώρινα, δεν αντιμετώπισαν σημαντικά
ζητήματα, με τα περισσότερα προβλήματα
να εντοπίζονται στο επαρχιακό οδικό δί-
κτυο και τα ορεινά.

Στη Ροδόπη, κλειστή είναι η Ιρλανδική
Διάβαση του Μωσαϊκού, ενώ στην Ξάνθη
αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται στον
ορεινό όγκο από το 2ο χλμ Άνω Καρυόφυ-
του έως το Δασικό Χωριό του Λειβαδίτη.
Τέλος, προβλήματα καταγράφηκαν και στη
Σαμοθράκη, με τον δήμαρχο του νησιού να
προχωρά στο κλείσιμο των σχολείων (σ.σ.:
αν και αρχικά είχαν προσέλθει κανονικά οι
μαθητές), λόγω κρύου και θυελλωδών
ανέμων.

Χιόνια σε Λέσβο και Χίο
Έντονες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με τη
Λέσβο να πλήττεται σημαντικά (σ.σ.: κυ-
ρίως στη δυτική της πλευρά), όπου υπήρ-
ξαν μάλιστα και προβλήματα στο οδικό δί-
κτυο, κυρίως στον ορεινό όγκο του Λεπε-
τύμνου, αλλά και στα χωριά Παγανή και
Άνω Χάλικα. 

Προβλήματα από το χιόνι καταγράφηκαν
και στη Χίο, όπου χρειάστηκε να παρέμ-
βουν μηχανήματα έργου και αλατιέρες,
προκειμένου να μείνει ανοιχτό το οδικό δί-
κτυο, με τα προβλήματα να εστιάζουν κυ-
ρίως στο τμήμα Καρυές - Αυγώνυμα, στο
Αίπος προς την Κατάβαση, αλλά και στο
τμήμα Καρδάμυλα - Αμάδες.

Χιόνια μέχρι 80 εκατοστά και διακοπές ρεύματος 
που βύθισαν στο σκοτάδι ορεινά χωριά στη Δίρφυ 

- Σοβαρά προβλήματα και στη Δυτική Ελλάδα

Λευκός «εφιάλτης» στην Εύβοια

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Αποκαλυπτικούς διαλόγους που ακούστη-
καν κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθε-
σης με θύμα τον 19χρονο Άλκη Καμπανό με-
τέφερε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσ-
σαλονίκης 20χρονος φοιτητής που ήταν στην
παρέα του Άλκη και κατάφερε να ξεφύγει.

«Πρώτα μας ρώτησαν τι ομάδα είμαστε.
Μετά, όταν ένας από εμάς είπε “Άρης”, άκου-
σα να λένε μεταξύ τους, “δεν είναι αυτοί, δεν
τον ξέρω”, και μετά είπε ένας “στ’ … μου” και
“πάμε” και έτσι έγινε η επίθεση», μετέφερε ο
20χρονος. «Δεν ήξερα αν ήθελαν να σκοτώ-
σουν, όπως αποδείχτηκε ότι έκαναν, αλλά σί-
γουρα ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζημιά», ση-
μείωσε, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγ-
μές που έζησε. Αυτό ενισχύει το σενάριο ότι η
ομάδα των χούλιγκαν αναζητούσε οργανωμέ-
νους οπαδούς του Άρη, όμως ακόμη και όταν
διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί της παρέας του
Άλκη δεν είχαν σχέση με οργανωμένους, δεν
δίστασαν να τους επιτεθούν χρησιμοποιώντας
δρεπάνι, μαχαίρια και ρόπαλα. 

Νωρίτερα είχε καταθέσει ο 20χρονος που

τραυματίστηκε κατά την επίθεση. «Γνώριζαν
και πόσοι είμαστε και πού είμαστε. Δεν προλά-
βαμε να αντιδράσουμε», ανέφερε. Περιγρά-
φοντας όσα συνέβησαν, είπε πως ο ίδιος κο-
κάλωσε μόλις είδε τον νεαρό με το δρεπάνι και
τους άλλους να κατευθύνονται προς αυτούς.
«Ήρθε επάνω μου. Γύρισα το σώμα μου για να
το φάω από πίσω και όχι μπροστά. Παρά τον
πόνο που είχα, είχα την εντύπωση ότι με χτύ-
πησαν με ξύλο. Μετά που έκανα πέντε βήματα,
το κατάλαβα. Έπιασα το πόδι μου και ήταν γε-
μάτο αίματα», κατέθεσε. Μάλιστα σημείωσε
πως χρειάστηκε μόνος του να δέσει την πληγή
με ένα πανί που βρήκε στα σκουπίδια για να
μην αιμορραγεί. Ο 20χρονος μετέφερε και τη
σκηνή που άφησε όταν πήδηξε από τοιχάκι για
να γλιτώσει: «Είδα πολλά άτομα πάνω στον Άλ-
κη και στον Άγγελο. Άκουγα φωνές, άκουσα
τον Άλκη που φώναζε “μη με βαράτε άλλο,
βοήθεια”. Και αυτοί φώναζαν, αλλά δεν κατα-
λάβαινα τι έλεγαν», περιέγραψε.

Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί την
προσεχή Πέμπτη με καταθέσεις μαρτύρων. 

Γ
ια ακόμη ένα 24ωρο θα συνεχίσει το
κύμα κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» με
χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους,
παγετό, βροχές και τσουχτερό κρύο.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο της ΕΜΥ,
οι χιονοπτώσεις σήμερα προβλέπεται να συ-
νεχιστούν στην Ανατολική Μαγνησία, την Εύ-
βοια, την Ανατολική Στερεά, τα νησιά του Βο-
ρείου και Ανατολικού Αιγαίου καθώς και σε
ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ανατολι-
κής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της
Κρήτης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι μετε-
ωρολόγοι, αναμένεται σταδιακή ύφεση των
φαινομένων από το μεσημέρι και μετά,ξεκι-
νώντας από τα βόρεια.

Την ίδια ώρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά,
στα νησιά του Αιγαίου, στη Δυτική Πελοπόννη-
σο και στα νησιά του Νοτίου Ιονίου θα υπάρ-
χουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές
ή χιονόνερο στα πεδινά και θαλάσσια-παρα-
θαλάσσια τμήματα. Σε ό,τι αφορά τα ορεινά-
ημιορεινά, υπάρχει πρόβλεψη για χιονοπτώ-
σεις, πιο ήπιες σε περιοχές με χαμηλότερο
υψόμετρο.

Για μία ακόμη ημέρα, πάντως, το κύριο χα-
ρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι νεφώσεις
και οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν στα
ανατολικά βορειοανατολικοί  5 με 7 και στο Αι-
γαίο πρόσκαιρα το πρωί 8 Μποφόρ. Λίγο καλύ-

τερη θα είναι η κατάσταση στα δυτικά της χώ-
ρας, όπου θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατο-
λικοί εντάσεως 4 με 5 Μποφόρ.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν θα ση-
μειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρη-
θεί σε επίπεδα αρκετά χαμηλά ακόμη και
για την εποχή που διανύουμε. Σύμφωνα
πάντα με την ΕΜΥ, η μέγιστη τιμή της δεν θα
ξεπεράσει στα βόρεια τους 3 με 4 βαθμούς
Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το
Βόρειο Αιγαίο τους 5 με 8 βαθμούς και στην
υπόλοιπη χώρα τους 9 με 11 βαθμούς Κελσί-
ου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά
κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο
οποίος στα κεντρικά και βόρεια θα είναι το-

πικά ισχυρός και στα βορειοδυτικά και τα
ορεινά τοπικά ολικός.

Σε ό,τι αφορά την Αττική, θα υπάρχουν αυ-
ξημένες νεφώσεις με χιονόνερο και κατά δια-
στήματα χιονοπτώσεις μέχρι νωρίς το πρωί.

Ένα ακόμη κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την
Αττική -για λίγη ώρα όμως- το απόγευμα, ενώ
σταδιακή ύφεση αναμένουν οι μετεωρολόγοι
από το βράδυ. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί με-
ταξύ 0 και 5 βαθμών Κελσίου, στα βόρεια
όμως δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς. Σε ό,τι
αφορά τους ανέμους, θα έχουν ένταση από 5
έως 7 Μποφόρ και θα έρχονται από τα βόρεια.

Σε ό,τι αφορά την πολύπαθη Εύβοια, ο και-
ρός αναμένεται σταδιακά να βελτιωθεί από το
απόγευμα, ενώ τις πρωινές ώρες θα υπάρχουν
αυξημένες νεφώσεις με χιονόνερο και κατά
περιόδους χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν
θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι
άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί εν-
τάσεως 6 με 8 Μποφόρ.

Οι φονικοί διάλογοι πριν από τον θάνατο του  Άλκη

Στο έλεος της «Μπάρμπαρα»
Η κακοκαιρία συνεχίζεται
και σήμερα με χιονοπτώσεις, 
κρύο και θυελλώδεις ανέμους

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Έχει προτάσεις ο Νυφούδης 
Η στήλη μαθαίνει ότι ο Νίκος Νυφούδης βολιδο-

σκοπείται τόσο από τον Στέλιο Αγγελούδη όσο και από
τον Σπύρο Πέγκα. Ο ίδιος συνομιλεί με όλους, κρατά
κλειστά τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους, αλλά
στην αρθρογραφία του βάλλει συνεχώς κατά της διοί-
κησης Ζέρβα. Τελευταίο του «θύμα», ο ποδοσφαιρι-
στής που ανακοίνωσε ο δήμαρχος στο ψηφοδέλτιο. 

ΣΣτη Β. Ελλάδα οι υπουργοί
Σε άτυπη περιοδεία βρίσκονται τις τελευταίες ημέ-

ρες υπουργοί της ΝΔ, ενισχύοντας το προφίλ του κόμ-
ματος σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία δίνοντας το
«παρών» σε εκδηλώσεις τοπικών οργανώσεων. Ο
Χρήστος Σταϊκούρας το Σαββατοκύριακο που μας πέ-
ρασε ήταν στην Ημαθία, ο Βασίλης Κικίλιας μετά τη
Θεσσαλονίκη ανέβηκε στη Φλώρινα, ενώ ο Μάκης
Βορίδης επισκέφθηκε την Κοζάνη.

Χειροπέδες σε τέσσερις που τους τσάκωσαν
στη Χαλκιδική με κλοπιμαία αξίας €20.000

Τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν,
το βράδυ της Κυριακής, στη Χαλκιδι-
κή, κατηγορούμενοι για ληστεία σε
κατάστημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κεντρικής Μακεδονίας, οι δράστες
διέρρηξαν μαγαζί στο πρώτο «πόδι»,
από όπου αφαίρεσαν επαγγελματικό
εξοπλισμό, αξίας περίπου 20.000 ευ-
ρώ, ενώ προκάλεσαν φθορές.

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να διαφύγουν, αφού λίγη ώρα
αργότερα και ενώ τα κλοπιμαία τα μετέφεραν στις καρό-
τσες δύο αγροτικών αυτοκινήτων, εντοπίστηκαν από αστυ-
νομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμή-

ματος Μουδανιών και της Ομάδας
Πρόληψης και Καταστολής Εγκλη-
ματικότητας του Τμήματος Ασφά-
λειας Πολυγύρου. Τα κλοπιμαία
αποδόθηκαν σε νόμιμο εκπρόσωπο
του καταστήματος, ενώ κατασχέθη-
καν τα δύο αυτοκίνητα που χρησι-
μοποιήθηκαν για τη διάρρηξη και
την κλοπή. Η έρευνα των αστυνομι-
κών συνεχίζεται για να εξακριβω-

θεί τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες, παρόμοιες αξιό-
ποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Άκυρο έδωσε η Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Νομού Θεσσα-
λονίκης πρωί πρωί στην εκδήλωση που ήταν να πραγματο-
ποιηθεί χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας με θέ-
μα «Η ασφάλεια της πατρίδας και των πολιτών: Προτεραι-
ότητα στην πράξη», με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Προ-

στασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο. Βλέπετε, τα χιόνια
που έφερε η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» ανάγκασαν τον
υπουργό να παραμείνει στην Αθήνα. Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 14/2 στον ίδιο χώρο στις
6.00 το απόγευμα.

Η «Μπάρμπαρα» μετέθεσε την εκδήλωση με Θεοδωρικάκο

Η πρώτη του Σαουλίδη 
Πρώτος από τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑ-

ΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης ξεκινά τις ομιλίες ο Αντώνης
Σαουλίδης. Το ραντεβού δόθηκε για αύριο, Τετάρτη 8
Φεβρουαρίου, στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών,
με τον ίδιο στο μήνυμά του να μιλά για ανοιχτό δημο-
κρατικό προσκλητήριο για την Αλλαγή και στην Α’
Θεσσαλονίκης. «Αλλαγή και στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Ξεκινάμε μαζί», το σύνθημά του.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βρήκε τους πρώτους 
50 ο Αγγελούδης 
Σε φουλ ρυθμούς δουλεύουν οι μηχανές
στο στρατόπεδο Αγγελούδη. Ο υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης προετοι-
μάζεται για τη μεγάλη εκδήλωση στις 18
Φεβρουαρίου στο «Ολύμπιον», ενώ πα-
ράλληλα το επιτελείο εργάζεται για τον
εντοπισμό των ικανών προσώπων που θα
στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη βρε-
θεί οι πρώτοι 50, ενώ την προσπάθεια της
ομάδας στηρίζουν ενεργά και δύο εν
ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι. Βέβαια,
έως την ώρα της εκδήλωσης θα υπάρ-
ξουν και άλλες εξελίξεις, καθώς ο κ. Αγ-
γελούδης έχει επαφές με αυτοδιοικητι-
κούς, νέους επιστήμονες και ανθρώπους
του αθλητισμού.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο
Λάκης Βασιλειάδης
Ούτε ένας ούτε δύο αλλά τέσσερις
βουλευτές της ΝΔ πέρασαν την πόρτα
του γραφείου του πρόεδρου του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για τα προβλήματα των αγροτών
που προέκυψαν με την πληρωμή της
επιστρεπτέας ενώ δεν είχαν λάβει κα-
μία ενίσχυση. Ο Λάκης Βασιλειάδης
από την Πέλλα, ο Περικλής Μαντάς από
τη Μεσσηνία, ο Τάσος Μπαρτζώκας
από την Ημαθία και ο Ανδρέας Νικολα-
κόπουλος από την Ηλεία ζήτησαν την
παρέμβαση του πρόεδρου κ. Σημαν-
δράκου, προκειμένου να αρθούν οι
όποιες ανισότητες και αστοχίες έχουν
παρατηρηθεί.

Ενθουσιασμός
στην Πιερία για
Μπαραλιάκο 
Ούτε καρφίτσα δεν έπεφτε στην
πολιτική εκδήλωση του βουλευ-
τή Πιερίας Φώντα Μπαραλιάκου.
Μάλιστα το «παρών» στην εκδή-
λωση έδωσαν εκπρόσωποι όλων
των τοπικών φορέων, αιρετοί της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πο-
λίτες από όλες τις περιοχές της
Πιερίας. Επίσης, όπως μάθαμε,
χαιρετισμό απέστειλαν ο π. πρω-
θυπουργός Α. Σαμαράς, πολλοί
υπουργοί και υφυπουργοί της
κυβέρνησης καθώς και συνά-
δελφοί του βουλευτές. Παρούσα
στην εκδήλωση και η ευρωβου-
λευτής Άννα-Μισέλ Ασημακο-
πούλου, η οποία μίλησε για τις
πρωτοβουλίες του βουλευτή
σχετικά με τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και τον τόπο του.

Περιοδεία στο κέντρο της πόλης, προαναγγέλ-
λοντας τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
στο Ιβανώφειο, πραγματοποίησε κλιμάκιο
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ (ΦΩΤΟ), με επικεφαλής
τη γραμματέα του κόμματος Ράνια Σβίγκου και
τον αναπληρωτή γραμματέα Γιώργο Βασιλει-
άδη. Η βόλτα ξεκίνησε από Τσιμισκή με Αρι-
στοτέλους χωρίς… στάση στον Τερκενλή, με
στάση όμως στο υπό κατάληψη από καλλιτέ-
χνες Βασιλικό Θέατρο. 

Βόλτα στο κέντρο 
για Σβίγκου και Βασιλειάδη 
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Για τέταρτη συνεχή χρονιά
ο Πολιτιστικός Οργανισμός
του Δήμου Πατρέων και η
αντιδημαρχία Υγείας Πρό-
νοιας, σε συνεργασία με την
οικογένεια του Θάνου Μι-
κρούτσικου, το Εθνικό Κέν-
τρο Αιμοδοσίας και τη Μονά-
δα Αιμοληψίας του Πανεπι-
στημιακού Περιφερειακού
Νοσοκομείο Ρίου, διοργα-
νώνουν πενθήμερη αιμοδο-
σία «Για τον Θάνο» στη μνήμη του μεγάλου Πατρινού συνθέτη.
Η αιμοδοσία πραγματοποιείται στην πλατεία Γεωργίου μέχρι
και το τέλος της εβδομάδας.

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο
δήμαρχος Πειραιά Γιάννη Μώραλης
στον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Θ. Θεο-
χάρη, με αφορμή την πρόθεση του
ΟΚΑΝΑ να δημιουργήσει δομή στα
Μανιάτικα. «Δεν μπορούσα ποτέ να
φανταστώ ότι θα υπάρξουν τέτοια
απόφαση και προγραμματισμός,
χωρίς να υπάρξει η παραμικρή ενη-
μέρωση, συζήτηση ή και σύμφωνη
γνώμη του Δήμου Πειραιά», αναφέ-
ρει στην επιστολή του, ζητώντας να
σταματήσουν οι διαδικασίες και να
υπάρξει άμεσα συνάντηση. 

Λευκάδα: Προς αποκατάσταση
ο κινηματογράφος «Απόλλων»

Σε... τροχιά αποκατάστασης βρίσκεται
-μετά και την έγκριση δημοπράτησης
του έργου προϋπολογισμού 1.490.000€
από την οικονομική επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας- ο κινηματογράφος «Απόλ-
λων». Ένα κτίριο που βρίσκεται στον πυ-
ρήνα της παλιάς πόλης, το οποίο είχε κα-
ταστραφεί από μεγάλη πυρκαγιά που εί-
χε εκδηλωθεί τον Αύγουστο του 2016 στο
ιστορικό κέντρο της πόλης της Λευκά-
δας. Η αποκατάσταση του κινηματογρά-
φου θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμ-
μα «Αντώνης Τρίτσης».

Δήμος Γλυφάδας

Σεμινάριο πρώτων
βοηθειών σε βρέφη
και παιδιά 

Μεγάλη συμμετοχή είχε το σεμινάριο που
διοργάνωσε ο Δήμος Γλυφάδας (Κοινωνική
Μέριμνα, Κέντρο Κοινότητας) για τις πρώ-
τες βοήθειες σε βρέφη και παιδιά σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Προγεννητικής Φροντί-
δας - Εναλλακτικής και Ολιστικής Ιατρικής
«Κύκλος». Γονείς, φροντιστές και υπεύθυ-
νοι παιδικών σταθμών ενημερώθηκαν και
παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον επίδειξη των τεχνικών, υπέβαλαν ερω-
τήσεις, ενώ παρέλαβαν και βεβαίωση πα-
ρακολούθησης. Ο δήμαρχος Γιώργος Πα-
πανικολάου ευχαρίστησε  τους επιστήμο-
νες, την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου και
την αρμόδια αντιδήμαρχο Λένα Δεναξά για
την άρτια διοργάνωση.

Ελευσίνα 2023: Μαγική τελετή έναρξης
της... πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης

Α
κρως φαντασμαγορική ήταν η
εμβληματική εκκίνηση του προ-
γράμματος «Ελευσίνα 2023: Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώ-

πης», παρουσία της Προέδρου της Δημο-
κρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου,
ενός εντυπωσιακού πολυσύνθετου προ-
γράμματος στο παράκτιο μέτωπο με εκθέ-
σεις, συναυλίες και παράλληλες εκδηλώ-
σεις στην πόλη. Η τελετή έναρξης ήταν ιδέα
του γενικού καλλιτεχνικού διευθυντή Μ.
Μαρμαρινού, σε σκηνοθεσία του διακεκρι-
μένου Βρετανού σκηνοθέτη Chris Baldwin,
εμπνευσμένη από την ιστορία και τη μυθο-
λογία της πόλης: τις πομπές και τη σύνδεση
του πάνω με τον κάτω κόσμο.

Την τελετή χαιρέτισαν η υπουργός Πο-
λιτισμού Λ. Μενδώνη, ο υφυπουργός
Σύγχρονου Πολιτισμού Ν. Γιατρομανωλά-

κης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-
λης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μ. Σχοινάς, ο δήμαρχος Ελευ-

σίνας Α. Οικονόμου και η πρόεδρος του
ΔΣ «Ελευσίνα 2023: Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης» Δ. Γερουλάνου.

Ποιος «μαχητικός»
αντιδήμαρχος προς τα

ανατολικά της Αττικής
έχει πανικοβάλει αντιπάλους
μέχρι και... συμπολίτες του,
αναρτώντας όλα τα κακώς κεί-
μενα χωρίς φόβο και με πολύ
πάθος στα social media;

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Λακωνίας με έδρα τη Νεάπολη εί-
ναι γεγονός μετά και την έκδοση
του Προεδρικού Διατάγματος.
«Μια μεγάλη μέρα χαράς για τους
απανταχού Βατικιώτες και όλους
τους κατοίκους του Δήμου Μονεμ-
βασίας. Το φαινομενικά αδύνατο
έγινε δυνατό χάρη στις επίμονες
προσπάθειες της δημοτικής αρχής
και όλων όσοι πίστεψαν και βοή-
θησαν στην ίδρυσή της», ήταν το
σχόλιο του δημάρχου Μονεμβα-
σίας Ηρακλή Τριχείλη.

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης
στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Το «πράσινο φως» για την έναρξη έργων
ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, στο σχολικό συγ-
κρότημα της Γκράβας, αρμοδιότητας των Κτι-
ριακών Υποδομών, δόθηκε με την υπογραφή
της πράξης ένταξής του στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» από τον περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της
ΚΤΥΠ ΑΕ Θ. Γιάνναρη.

«Με τα συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτεί η περιφέρεια ωφελούνται οι μαθητές των
δύο Δήμων Αθηναίων και Γαλατσίου, όπου ανήκει χωροταξικά το εμβληματικό σχολικό
συγκρότημα, αλλά και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Υπηρετώντας με συνέπεια το
όραμά μας για μια “πράσινη” Αττική, χτίζουμε μια πιο υγιή περιφέρεια με πράξεις και όχι
με λόγια», ανέφερε ο περιφερειάρχης, εξαίροντας την εποικοδομητική συνεργασία μετα-
ξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Αιμοδοσία στη μνήμη του Μικρούτσικου

Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού στη Νεάπολη Βοιών

Αντίδραση Μώραλη 
για δομή ΟΚΑΝΑ
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Σε πλήρη ανάπτυξη αναμένεται να τεθεί το προσε-
χές δίμηνο η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβι-
βασμού, όπου οι τράπεζες θα εγκρίνουν χιλιάδες νέ-
ες περιπτώσεις. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς τα τελευταία
στοιχεία για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανι-
σμού Ρύθμισης Οφειλών αποδεικνύουν ότι αυτός
λειτουργεί, πλέον, ικανοποιητικά, όπως καταγράφε-
ται στη σχετική έκθεση προόδου. Σύμφωνα με τα
σχετικά στοιχεία, περισσότεροι από 3.320 οφειλέτες

έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του εξωδικαστικού
συμβιβασμού και έχουν ρυθμίσει χρέη, ύψους 1,08
δισ. ευρώ. Ενδεικτικό σημάδι της προόδου είναι ότι
το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων οφειλών τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο ανερχόταν μόλις σε 300 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η πρόοδος που
έχει συντελεστεί είναι ιδιαίτερα σημαντική τους τε-
λευταίους μήνες, καθιστώντας αυτό το εργαλείο το
πιο επιτυχημένο των τελευταίων 12 ετών για την αντι-
μετώπιση του σοβαρού ζητήματος του ιδιωτικού χρέ-
ους, μεταξύ αυτών που θέσπισαν διαδοχικές κυβερ-

νήσεις. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε συνεννόη-
ση του υπουργείου Οικονομικών με τις τράπεζες και
τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, στην οποία
συμφωνήθηκε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια απο-
δοχής περισσότερων οφειλετών στη διαδικασία του
εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις, τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται κυ-
ρίως από τον Απρίλιο, ενώ έως τις εκλογές ο υπουρ-
γός Οικονομικών θα έχει συνεχείς επαφές με τα επι-
τελεία τραπεζών και servicers για την καλύτερη
εφαρμογή της διαδικασίας.

Α
νοίγει ο δρόμος για την επι-
στροφή ποσών έναντι οφει-
λών για τις επικουρικές συν-
τάξεις περίπου 40.000 αι-

τούντων, οι οποίοι περιμένουν ακόμη
και 7 χρόνια για να εισπράξουν τη συγ-
κεκριμένη σύνταξη.

Με την τροπολογία του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εξειδικεύονται οι δυο νέες παρεμβάσεις
για τις επικουρικές συντάξεις, ενώ σύμ-
φωνα με το υπουργείο Εργασίας, έως
τον Απρίλιο θα έχει γίνει η εκκαθάριση
των εκκρεμών υποθέσεων που χρονί-
ζουν. Σημειώνεται ότι από το 2022 λει-
τουργεί το νέο μοντέλο έκδοσης συντά-
ξεων, καθώς εντός τριών μηνών από την
κατάθεση της αίτησης εκδίδεται η κύρια
και σε τρεις μήνες η επικουρική σύντα-
ξη. 

Με τις μίνι αλλαγές που θα ισχύουν
στο εξής, ρυθμίζονται τα θέματα της κα-
ταβολής των συντάξεων, της ασφαλιστι-
κής ικανότητας ειδικών κατηγοριών πο-
λιτών, καθώς και μια σειρά ζητημάτων
που χρόνιζαν. Ειδικότερα:

1Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
αλλαγές ρυθμίζεται αφενός η χο-

ρήγηση προκαταβολής για τις εκκρε-
μείς επικουρικές συντάξεις λόγω γή-
ρατος, αναπηρίας ή θανάτου σε ασφα-
λισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση
πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για
τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση
κύριας σύνταξης. Αφετέρου βελτιώνε-
ται η λειτουργία του μηχανισμού έκδο-
σης επικουρικών συντάξεων με διαδι-
κασία fast track που έχει ήδη θεσπιστεί
με τον περυσινό νόμο Χατζηδάκη. Η
προκαταβολή χορηγείται έως τις 15
Μαρτίου 2023 -χωρίς να απαιτείται κα-

μία ενέργεια από πλευράς δικαιούχου-
και ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα
καθυστέρησης της έκδοσης της επι-
κουρικής σύνταξης (για τις επικουρικές
συντάξεις γήρατος) , από το διάστημα
υποβολής της αίτησης έως τις 31 Ια-
νουαρίου 2023. Η προκαταβολή ορίζε-
ται στα 50 ευρώ για επικουρικές συντά-
ξεις λόγω αναπηρίας και για τον επι-
ζώντα σύζυγο που ζητά να του χορηγη-
θεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου. 

2 Στο εξής θα ισχύει η ρύθμιση για
παράταση χωρίς προϋποθέσεις για

έναν χρόνο (έως τις 29 Φεβρουαρίου
2024) της ασφαλιστικής ικανότητας

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μα-
κροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι υπε-
ρήλικες). Περιλαμβάνεται επίσης η
ανανέωση της ρύθμισης του 2022 για
τους μη μισθωτούς (κατ’ εξαίρεση χο-
ρήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως
τις 31 Μαΐου ανεξαρτήτως ύπαρξης
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
και ανανέωση ασφαλιστικής ικανότη-
τας έως τις 29/2/2024 με την καταβολή
των οφειλόμενων εισφορών κλάδου
υγείας για το 2022).

3 Καθιερώνεται η άδεια πενθούν-
των γονέων. Πρόκειται για ειδική

άδεια 20 ημερών που αφορά γονείς οι

οποίοι χάνουν τα παιδιά τους, ικανο-
ποιώντας σχετικό αίτημα κοινωνικών
οργανώσεων.

4 Προβλέπεται η χορήγηση επιδόμα-
τος Πάσχα σε εργαζομένους στις

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήτ-
τονται από τις συνέπειες του πολέμου
στην Ουκρανία, των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τίθενται σε αναστολή.

5 Διορθώνεται ο όρος «επιμέλεια»
στην εσωτερική νομοθεσία και αντι-

καθίσταται από τον όρο «φροντίδα»
στους ορισμούς που σχετίζονται με την
άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια.

6 Διευκολύνεται η διαδικασία εξυ-
γίανσης προνοιακών φορέων, με

ρυθμίσεις για την υπέρβαση σχετικών
γραφειοκρατικών εμποδίων.

«Ανοίγει» η βεντάλια του εξωδικαστικού συμβιβασμού το προσεχές δίμηνο

Έξι σημαντικές αλλαγές υπέρ των ασφαλισμένων 
από το υπουργείο Εργασίας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επικουρικές: Πώς θα γίνει 
η επιστροφή αναδρομικών 
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Ω
θηση στην αποθήκευση ενέρ-
γειας στον οικιακό και εμπορι-
κό χώρο πρόκειται να δώσει το
νέο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊ-

κά στις Στέγες», προβλέποντας επιδότη-
ση μόνο για φωτοβολταϊκά στέγης που
συνδυάζουν και μπαταρία. 

Σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα, η εγκατάσταση της μπα-
ταρίας θα επιδοτείται σε ποσοστό 100%,
ενώ η επιδότηση θα καλύπτει το 60% της
συνολικής δαπάνης του συστήματος φω-
τοβολταϊκό-μπαταρία. Ο σχεδιασμός του
υπουργείου προβλέπει την έναρξη του
προγράμματος περί τα τέλη Μαρτίου,
όταν και αναμένεται να ανοίξει η πλατ-
φόρμα για τις αιτήσεις. Σημειώνεται ότι
θα έχει προηγηθεί η δημοσίευση του
Οδηγού, ο οποίος, σύμφωνα με σχετικές
πληροφορίες, είναι πλέον έτοιμος. 

«Επιδοτούμε στο σύνολο της αξίας την
μπαταρία και ένα τμήμα των εργατικών
για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού.
Η επιδότηση μπορεί στη συνολική δαπά-
νη να φθάνει το 60% και έτσι ένα νοικο-
κυριό να πληρώνει για τρία τέσσερα χρό-
νια ένα ποσό, σαν δόση δανείου, μικρό-
τερη από τον λογαριασμό του ρεύματος
και μετά να έχει πολύ μικρή, σχεδόν μη-
δενική χρέωση για την ηλεκτρική ενέρ-
γεια που θα έχει στο σπίτι του», δήλωσε
σχετικά ο υπουργός ΠΕΝ σε τηλεοπτική
του παρέμβαση στην εκπομπή «Στούντιο
με Θέα» του ΑΝΤ1. 

Στόχος του προγράμματος είναι η εγ-
κατάσταση συνολικά 250.000 φωτοβολ-
ταϊκών από τις τρεις κατηγορίες δικαιού-
χων (νοικοκυριά, αγρότες, ΜμΕ), με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη προώθηση των

συστημάτων που θα συνοδεύον-
ται με μπαταρίες. Συγκεκριμένα,
προβλέπεται να διατεθούν περί
τα 700 εκατ. ευρώ για τη δράση,
σύμφωνα με το προσχέδιο του
κρατικού προϋπολογισμού για
φέτος, τα οποία, όπως προαναφέ-
ραμε, θα διατεθούν στο σύνολό
τους για την εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών σε στέγες που συνδυάζουν και εγ-
κατάσταση μπαταρίας. Πάντως, ο προ-
ϋπολογισμός του προγράμματος αναμέ-
νεται να αυξηθεί έτι περαιτέρω στην πο-
ρεία, συγκεντρώνοντας κονδύλια και
από άλλες πηγές, όπως το REPowerEU.

Υπενθυμίζεται ότι με το πρόγραμμα θα
παρασχεθεί ενίσχυση για την εγκατά-

σταση τουλάχιστον 100.000 φωτο-
βολταϊκών από νοικοκυριά,
75.000 από μικρές επιχειρήσεις
και 75.000 από αγρότες. Επίσης,
είναι «κλειδωμένο» πως οι δι-

καιούχοι θα προκύψουν με κριτή-
ριο τη χρονική προτεραιότητα υπο-
βολής της αίτησης, χωρίς να υπάρ-

χει καμία σκέψη να επανεξεταστεί το
«φίλτρο» αυτό, στο ενδεχόμενο εισαγω-
γής οικονομικών και κοινωνικών κριτη-
ρίων. 

Επιπλέον, μέχρι την έναρξη υποβο-
λής αιτήσεων θα έχει επίσης απλοποι-
ηθεί η διαδικασία αιτήματος για σύνδε-
ση του φωτοβολταϊκού στον ΔΕΔΔΗΕ.
Στόχος είναι να καταργηθεί οποιοδή-

ποτε περιττό δικαιολογητικό. «Αν είναι
δυνατόν, η διαδικασία να είναι τόσο
απλή όπως όταν κάποιος εγκαθιστά
ηλιακό θερμοσίφωνα», όπως έχει ει-
πωθεί από πηγές του υπουργείου με
γνώση των διαδικασιών. 

Kαι ηλιακοί θερμοσίφωνες
Στην τελική ευθεία επίσης βρίσκεται

ένα ακόμη πρόγραμμα του ΥΠΕΝ που θα
επιδοτεί την εγκατάσταση ηλιακού θερ-
μοσίφωνα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο
υπουργός, το πρόγραμμα προβλέπεται
να ανοίξει στο τέλος του πρώτου τρίμη-
νου του 2023 με την κατάθεση των αιτή-
σεων. Στόχος του προγράμματος είναι να
προωθήσει την αντικατάσταση των ενερ-
γοβόρων ηλεκτρικών θερμοσίφωνων με
ηλιακούς, γεγονός που αναμένεται να
έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα
στην κατανάλωση ενέργειας αλλά και
στην εξοικονόμηση πόρων τόσο για τα
νοικοκυριά όσο και συνολικότερα.

«Φωτοβολταϊκά στις Στέγες»

Στο τέλος Μαρτίου ανοίγει το πρόγραμμα για εγκατάσταση
250.000 συστημάτων που θα συνδυάζουν 
και μπαταρία με επιδότηση 700 εκατ. ευρώ

Τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στον άξονα του Νότιου
Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και κατά συνέπεια στον
σχεδιασμό της ΕΕ για την απεξάρτησή της από το ρω-
σικό φυσικό αέριο ανέδειξε, μεταξύ άλλων, η γενική
γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Αλεξάνδρα Σδούκου (φωτό), μετέχοντας στην 9η
Υπουργική Σύνοδο του Συμβουλευτικού Οργάνου
του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Southern
Gas Corridor Advisory Council), στο Μπακού του
Αζερμπαϊτζάν, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

Εκπροσωπώντας τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα, η κ. Σδούκου συμμετείχε σε συζήτηση με αντι-

κείμενο την απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και

τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματι-
κής, ενεργειακής και γεωπολιτικής κρί-
σης, που βιώνουν οι χώρες σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η
γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-

κτών Πρώτων Υλών επεσήμανε τον σημαν-
τικό ρόλο της Κασπίας Θάλασσας και ιδιαίτερα

του Αζερμπαϊτζάν ως καίριας πηγής διαφοροποίησης
εφοδιασμού, μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης

του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (TAP) το 2020. Συμ-
πληρώνοντας τόνισε πως «η Ελλάδα χαιρετίζει τον μελλοντι-
κό διπλασιασμό της δυναμικότητας του ΤΑΡ κατά 10 δισ. κυ-
βικά μέτρα ετησίως. Στο εγγύς μέλλον, η Ελλάδα θα μπορού-
σε να απορροφήσει περίπου 1 δισ. κυβικά μέτρα πρόσθετου
αζέρικου φυσικού αερίου, ενώ και άλλες αγορές στη ΝΑ Ευ-
ρώπη μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη χωρητι-
κότητα του ΤΑΡ. Για παράδειγμα, ο διασυνδετήριος αγωγός
Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος εισέρχεται πολύ
σύντομα στη φάση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης
(ΤΕΑ), θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως διέξοδος για πρό-
σθετες ποσότητες φυσικού αερίου». 

«Κλειδί» για τις εξαγωγές αζέρικου αερίου στην Ευρώπη 
ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης
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τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακε-
δονίας με την πλούσια ιστορία και το ιδιαίτερο ανά-
γλυφο που δύνανται να αναβαθμίσουν την τουριστική
τους ταυτότητας, καθώς διαθέτουν όλα εκείνα τα χα-
ρακτηριστικά για να προσελκύσουν επισκέπτες 365
ημέρες τον χρόνο.

Ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να τεθεί στο επί-
κεντρο όλων των δράσεων της περιφέρειας. Αναβαθ-
μίζοντας τις υφιστάμενες υποδομές, αλλά και δημι-
ουργώντας νέες, η περιφέρεια με τις εξειδικευμένες
της επιχειρήσεις και συλλόγους θα μπορεί να προ-
σφέρει πληθώρα ειδικών τουριστικών δράσεων.

Χιονοδρομικά κέντρα, υπαίθριες δράσεις όπως ra-
fting, zip line, canyoning αλλά και jeep tour είναι με-
ρικές μόνο από τις δραστηριότητες που μπορεί κα-
νείς να απολαύσει στη Δυτική Μακεδονία, ανακαλύ-
πτοντας παράλληλα σε αυτήν τις πιο όμορφες γωνιές
της Ελλάδας.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος
επισκέφθηκε τη Φλώρινα και το Αμύνταιο, επεσήμα-
νε ότι η περιοχή έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες του-
ριστικής ανάπτυξης και προέτρεψε τους φορείς της
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και
τους ιδιώτες να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις εν-
διαφέροντος που αναμένονται το επόμενο διάστημα

για την αναβάθμιση των υποδομών με πόρους από το
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης. 

«Η Δυτική Μακεδονία είναι το επόμενο μεγάλο
στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό. Οι λίμνες της, οι
αμπελώνες, οι δραστηριότητες στη φύση, τα χιονο-
δρομικά της κέντρα, η γαστρονομία της, η παράδοσή
της μπορούν να την καταστήσουν προορισμό για όλο
τον χρόνο», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, σημειώνον-
τας ότι το υπουργείο Τουρισμού απέδειξε την περα-
σμένη τουριστική περίοδο ότι με σωστό στρατηγικό
σχεδιασμό μπορεί να «φωτίσει» προορισμούς της
χώρας που μέχρι πρότινος δεν ήταν ιδιαιτέρως προ-
βεβλημένοι.

Σ
ιδηροδρομικό δίκτυο το
οποίο θα ξεκινά από το Θη-
σείο και θα καταλήγει στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) δρομολογεί
το υπουργείο Υποδομών, μια συμβατι-
κή υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι
στο Ίδρυμα που είχε «ξεπέσει» 15 ολό-
κληρα χρόνια στα συρτάρια της γρα-
φειοκρατίας. 

Η σημερινή ηγεσία του υπουργείου
έχει ήδη δρομολογήσει τη σχετική με-
λέτη χάραξης της γραμμής. Το δίκτυο
θα διακλαδώνεται μετά τον υφιστάμενο
σταθμό του Θησείου και θα αποτελείται
από τέσσερις σταθμούς: Άνω Πετρά-
λωνα, Πλατεία Δαβάκη, Λόφος Φιλα-
ρέτου και Κέντρο Πολιτισμού, συνολι-
κού μήκους 5 χιλιομέτρων υπόγειου
σιδηρόδρομου.

Η χρηματοδότηση
Το έργο θα εξυπηρετεί τις πυκνοκα-

τοικημένες περιοχές των Πετραλώνων
και του Δήμου Καλλιθέας και θα αγγί-
ξει τα 450 εκατ. ευρώ, το οποίο πιθανό-
τατα θα χρηματοδοτηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

«Για τη χρηματοδότηση του έργου δεν
θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, διότι τα
έργα μετρό τα προκρίνει η Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα στηρίζει η ΕΤΕπ. Αντίθετα,
αντιμετωπίζαμε δυσκολία για άλλα έρ-
γα, λχ, τα οδικά, γιατί κατά το παρελθόν
οι κυβερνήσεις υπέκυπταν στην πολιτι-
κή πίεση να υπερδιαστασιολογούν τα
έργα. Πώς το αντιμετωπίσαμε; Μειώσα-
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έρ-

γων αυτών και εξασφαλίσαμε χρηματο-
δότηση. Ένα παράδειγμα είναι η παρά-
καμψη Χαλκίδας, την οποία θα συμβα-
σιοποιήσουμε μέσα στον Φεβρουάριο»,
σημείωσε ο υπουργός Υποδομών Κώ-
στας Καραμανλής, σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Με ορίζοντα το 2030, το υπουργείο
Υποδομών έχει σχεδιάσει ένα ολοκλη-
ρωμένο πλάνο 188 έργων, συνολικού
προϋπολογισμού 28 δισ. ευρώ, τα οποία
θα «ανοίξουν» 178.000 έμμεσες και

άμεσες θέσεις εργασίας. Το πλάνο αφο-
ρά έργα οδικά, σιδηροδρομικά, αντι-
πλημμυρικά, υδρευτικά-αρδευτικά,
κτιριακά, λιμενικά καθώς και έργα αε-
ροπορικών μεταφορών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην
ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία
όπως υποστήριξε ήταν προβληματική.
Η εταιρεία πωλήθηκε όσο πληρώνει το
Ελληνικό Δημόσιο ετησίως για τις απο-
ζημιώσεις των Υπηρεσιών Γενικού Οι-
κονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), δηλα-

δή, των δρομολογίων που εκτελεί στις
άγονες γραμμές. 

Σήμερα όμως τα πράγματα είναι δια-
φορετικά, έχουν αυξηθεί οι πόροι για
την ανάταξη του σιδηροδρομικού δι-
κτύου και η εταιρεία υπέγραψε με την
Πολιτεία νέα επικαιροποιημένη συμ-
φωνία με όρους και προϋποθέσεις,
ώστε η εταιρεία να πληρώνεται όταν
εκτελεί τα εν λόγω δρομολόγια. Επί-
σης, η Hellenic Train θα προχωρήσει
σε μια σειρά επενδύσεων, οι οποίες
δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική
συμφωνία. Επιπροσθέτως, έχει έρθει
νέο τροχαίο υλικό, έχει προχωρήσει σε
προσλήψεις και η κατάσταση σήμερα
είναι σαφώς καλύτερη για τον ελληνι-
κό σιδηρόδρομο.

Σε τροχιά τουριστικής ανάπτυξης η Δυτική Μακεδονία

Έργο προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ 
η διακλάδωση της γραμμής 1 του μετρό 
που θα συνδέει το Θησείο με το ΚΠΣΝ 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Επόμενος σταθμός
«Σταύρος Νιάρχος»



ΣΣτο… μάτι της ΑΑΔΕ
ακόμη και συναλλαγές
50 ευρώ! 

Ασφυκτικό κλοιό ακόμη και στις συναλλαγές
των… 50 ευρώ δημιουργεί η Εφορία, έτσι ώστε να
περιορίσει τα «παράθυρα» για φοροδιαφυγή ή
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εφαρμόζοντας πα-
ράλληλα αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν σε
εξοντωτικά πρόστιμα και πολυετή φυλάκιση. 
Σύμφωνα με τα υπερσύγχρονα συστήματα που
διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
στο επίκεντρο τίθενται οι χρηματικές μεταφορές
ποσών άνω των 1.000 ευρώ, η χρήση προπληρω-
μένων πιστωτικών καρτών αξίας 50 ευρώ, αλλά
και οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. 
Επιπλέον, στην… μπούκα θα μπουν και οι επαγ-
γελματίες που ενδεχομένως μπορεί να σχετίζον-
ται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως τραπε-
ζικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές, συμβολαι-
ογράφοι, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλει-
στηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, οι οποίοι αν-
τιμετωπίζουν βαριές ποινές, εάν αποδειχθεί ότι
εμπλέκονται σε… μαύρες συναλλαγές. Εάν απο-
δειχθεί ότι κάποιος από τις προαναφερόμενες
κατηγορίες εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος
μαύρου χρήματος, τότε θα επιβάλλονται πρόστι-
μα έως 1.000.000 ευρώ και κάθειρξη 10 ετών! 
Η Εφορία βάζει στο στόχαστρο περιπτώσεις σύ-
ναψης επιχειρηματικής σχέσης, διενέργειας πε-
ριστασιακών συναλλαγών για ποσά άνω των
15.000 ευρώ είτε γίνεται με μία μόνο συναλλαγή
είτε με το «σπάσιμο» σε επιμέρους συναλλαγές
άνω των 1.000 ευρώ, ενώ τίθενται υπό παρακο-
λούθηση οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ που
γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των παρόχων της
υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών. Επιπλέον,
θα χτυπάει… κόκκινο στα τερματικά της ΑΑΔΕ,
όταν γίνονται εμβάσματα και πληρωμές σε τρί-
τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Τέλος, πρέ-
πει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες και οι χρηματο-
οικονομικές εταιρείες που ενεργούν ως αποδέ-
κτες καρτών πληρωμής πρέπει να δέχονται τις
πληρωμές που πραγματοποιούνται με ανώνυμες
προπληρωμένες κάρτες μόνο εφόσον αυτές
έχουν εκδοθεί από υπόχρεα πρόσωπα με εγκατά-
σταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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υξημένο δημοσιονομικό απόθεμα αλλά και μεγαλύ-
τερο ποσό για οικονομικές ενισχύσεις αναμένει το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο τέλος Φε-
βρουαρίου, ενώ εκτιμάται ότι ο «αέρας» στον προ-

ϋπολογισμό μπορεί να πλησιάσει ακόμη και τα 3 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται το τελικό πακέτο
με κριτήριο την ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών αλλά
και των… αναγκών ενόψει των εκλογών, ενώ οι τελικές ανακοι-
νώσεις αναμένονται έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου, καθώς θα
έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των στοιχείων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του πρώτου διμήνου, στον οποίο περιλαμβά-
νονται σημαντικά έσοδα (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυ-
κλοφορίας, ΦΠΑ), τα οποία αφορούν την περυσινή χρήση. Πέ-
ραν των αυξημένων εισπράξεων που αναμένονται από τις προ-
αναφερόμενες πηγές, πολύ ισχυρό είναι το στήριγμα των μει-
ωμένων δαπανών για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, αλλά και οι
μειωμένες επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, με δεδομένη την
κάθετη πτώση των τιμών χονδρικής. 

Το φυσικό αέριο
Ήδη, τα τιμολόγια λιανικής που ανακοινώνουν οι πάροχοι εί-

ναι στα επίπεδα προ του πολέμου και εκτιμάται ότι το Δημόσιο
θα διατηρήσει «ζεστά» στα ταμεία του τουλάχιστον 700 εκατ.
ευρώ, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να δοθούν το

πρώτο δίμηνο του έτους. Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση του
φυσικού αερίου, όπου η τιμή υπολογισμού για τη φετινή χρονιά
διαμορφώνεται στα 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δεν πρέπει να
δημιουργούνται πολύ μεγάλες προσδοκίες λόγω της πτώσης
της τιμής στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς εκτιμάται ότι
από τον Μάρτιο και μετά μπορεί να υπάρξουν εκ νέου ισχυρές
ανοδικές τάσεις. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το τετράμη-
νο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 δόθηκαν επιδοτήσεις άνω
του 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό, ενώ φαίνεται ότι τον Ια-
νουάριο και τον Φεβρουάριο ο προϋπολογισμός θα γλιτώσει
τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ. 

Επιστροφή αναδρομικών
Με βάση τις… διαρροές από το οικονομικό επιτελείο της

κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή εξετάζονται μόνο 3 βασικά μέ-
τρα. Το πρώτο αφορά την επιστροφή των αναδρομικών 100
ευρώ μηνιαίως για όσους έχουν εκκρεμείς υποθέσεις επι-
κουρικών συντάξεων. 

Το δεύτερο, την παροχή επιδόματος το Πάσχα σε όσους
έχουν χαμηλά εισοδήματα και μικρή αξία περιουσίας, με έμφα-
ση σε όσους συνταξιούχους δεν είδαν αύξηση στις αποδοχές
τους λόγω διατήρησης της προσωπικής διαφοράς. Το τρίτο μέ-
τρο που έχει τεθεί στο μικροσκόπιο είναι η επιστροφή αναδρο-
μικών σε 4 ή 5 δόσεις σε όλους τους συνταξιούχους που δεν
προσέφυγαν δικαστικά για τη διεκδίκηση των δώρων Χριστου-
γέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας κατά το
χρονικό διάστημα Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τα σενάρια για τις παροχές που 
θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαρτίου

«Κουμπαράς» 2-3 δισ. € 
στο τέλος του α’ διμήνου!



Ένας ακόμη μέτοχος με ποσοστό άνω του 5%
προκύπτει στη Marfin Investment Group ενόψει
της κρίσιμης γενικής συνέλευσης για την πώλη-
ση της Attica Group. Ειδικότερα, όπως ανακοί-
νωσε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με βάση
σχετική ενημέρωση ποσοστό 5,028% ελέγχουν ο
Αναστάσιος Στάμου και η Βιομηχανία Πλαστικών
ΡΟΛΟΠΑΚ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επί
χρόνια στον χώρο των πλαστικών, συνεργαζόμε-
νη με μεγάλα σουπερμάρκετ και εμπορικές εται-
ρίες. Η μετοχική αυτή αλλαγή ανακοινώνεται λί-
γο πριν από την κρίσιμη γενική συνέλευση της
εισηγμένης που θα κληθεί να εγκρίνει την πώλη-
ση της Attica Group στην εταιρία STRIX Holdings
με αντάλλαγμα την πλήρη εξόφληση του δανει-
σμού της MIG ύψους 443,8 εκατ. ευρώ.
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σχυροί ξένοι παίκτες συνεχίζουν να το-
ποθετούνται στο ελληνικό χρηματιστή-
ριο με αποτέλεσμα η αγορά να έχει

σκαρφαλώσει σε υψηλό 97 μηνών. Τα πιο
θετικά στοιχεία είναι η σημαντική αύξηση
της συναλλακτικής δραστηριότητας και το
γεγονός ότι μπαίνει νέο χρήμα στο ΧΑ. Πα-
ράλληλα, οι εξελίξεις σε επιχειρηματικό
επίπεδο και το μπαράζ από φήμες και σε-
νάρια για επερχόμενα deals διατηρούν
αμείωτο το αγοραστικό ενδιαφέρον. Πάν-
τως, οι πιο επιφυλακτικοί από τους αναλυ-
τές δεν αποκλείουν ήπιες κινήσεις κατοχύ-
ρωσης κερδών προκειμένου κάποιοι να
κατοχυρώσουν κέρδη. Τεχνικά ο Γενικός
Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 966 μονάδων. Όσο
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 966, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1.040 - 1.048 μονάδες. Οι επόμενες
στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις 950, 902, 898 - 877 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

ΔΕΗ: Παράταση
διαπραγματεύσεων 
με την Enel

Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου η
περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύ-
σεων με την Enel για την απόκτηση όλων
των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία. Οι
δύο πλευρές θα ενημερώσουν επίσημα
τους επενδυτές σε περίπτωση που υπο-
γραφεί δεσμευτική συμφωνία για τη συ-
ναλλαγή.

Οι ΑΠΕ της Intrakat

Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμα-
τεύσεων βρίσκεται η Intrakat με τις συ-
νεργαζόμενες τράπεζες για το ομολο-
γιακό δάνειο των 120 εκατ. ευρώ, που θα
αξιοποιηθεί για έργα ΑΠΕ. Στόχος της
Intrakat είναι να προχωρήσει με ένα δυ-
ναμικό επενδυτικό πλάνο στις ΑΠΕ έως
το 2024 με εξασφάλιση της κατάλληλης
χρηματοδότησης. Η Intrakat διαθέτει
χαρτοφυλάκιo με έργα ισχύος 1,8 GW
(1.000 MW αιολικά πάρκα και 800 MW
φωτοβολταϊκά) και αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW, τα
οποία αναμένει ότι θα αποδώσουν θετι-
κές χρηματοροές εντός του 2023.

ΒΙΣ: Δεν υπάρχει προς το
παρόν πρόταση από ξένο όμιλο

Η εταιρεία ΒΙΣ, απαντώντας σε ερώτη-
ση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενη-
μέρωσε ότι έχει υπάρξει καταρχήν εκδή-
λωση ενδιαφέροντος από ξένο όμιλο για
την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου
στην εταιρεία από την οικογένεια Φιλίπ-
που, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει
υπάρξει οιαδήποτε εξέλιξη, πρόταση ή
προσφορά.

Η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε τη μεταφορά
των καταθέσεων της Olympus Bank. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμά-
των 456/04.02.23 της Τράπεζας της Ελλάδος
και την έκδοση του σχετικού Δελτίου Τύπου,
η Εθνική Τράπεζα ανακηρύχθηκε ανάδοχος
για το σύνολο των καταθέσεων της Olympus
Bank, τις οποίες αναλαμβάνει και διασφαλί-
ζει πλήρως. Η διαδικασία μεταφοράς και εν-
σωμάτωσης των καταθετικών λογαριασμών
στα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας ολο-
κληρώθηκε χθες. Η ακριβής ημερομηνία
έναρξης της εξυπηρέτησης των δικαιούχων
λογαριασμών καταθέσεων της Olympus
Bank θα ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον.

XΑ: Μετά το υψηλό 97 μηνών τι;

Η ΕΤΕ ανέλαβε τη μεταφορά των καταθέσεων της Olympus Bank

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Δεύτερος μέτοχος με ποσοστό πάνω από 5% στη MIG
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Έρχεται συγχώνευση Intracom
Properties - Κλουκίνας/Λάππας

Στα «πράσινα» PPAs στρέφεται 
η ΕΥΑΘ για φθηνότερη ενέργεια

Στον... αέρα είναι από σήμερα ο διαγωνισμός
της ΕΥΑΘ ΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύ-
ματος μέσω «πράσινων» διμερών συμβάσεων
(PPAs) προκειμένου να μπει φρένο στη ραγδαία
αύξηση του κόστους ενέργειας των τελευταίων
μηνών, να περιοριστεί η οικονομική αστάθεια
και να μειωθεί ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα της εταιρείας. Πρόκειται για τον
πρώτο ανάλογο δημόσιο διαγωνισμό βάσει του
Ν. 4412 για τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέρ-
γειας (PPAs), όπως επισημαίνει η εταιρεία σε
ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα, η ΕΥΑΘ, κατόπιν
μελέτης για τον προσδιορισμό του ενεργειακού
προφίλ και των καταναλώσεών της, προκηρύσ-
σει διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρικού
ρεύματος μέσω διμερών συμβάσεων αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας με χρηματικό διακανονι-
σμό (Financial/Virtual Corporate Power Pur-
chase Agreement - PPA) και μεταβίβαση πιστο-
ποιητικών». 

Ο διαγωνισμός προβλέπει ενεργειακή κά-
λυψη έως 100 GWh ανά έτος και έως 8 χρόνια
(με δυνατότητα προαίρεσης επιπλέον 4 ετών).
Η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι
κατά 50% από φωτοβολταϊκά και 50% από αι-
ολικά πάρκα λόγω της σταθερής ζήτησης από
την εταιρεία, με τιμή εκκίνησης βάσει των τι-
μών αγοράς στα 85€/MWh. Η ανάθεση της
σύμβασης θα γίνει κατά προτεραιότητα σε
συμμετέχοντες που διαθέτουν υφιστάμενες
μονάδες ΑΠΕ σε λειτουργία με συνολική ελά-
χιστη δυναμικότητα 10 ΜW.

H Blue Marble μετατρέπει 
κτίριο της ΕΥΔΑΠ σε «net zero»

Η ΕΥΔΑΠ εγκαθιστά το σύστημα τεχνητής γε-
ωθερμίας «ATPV» της Blue Marble Disruptive
Technologies, που εξασφαλίζει το σύνολο της
απαιτούμενης παραγωγής Θερμικής Ενέργειας
προς ιδιοκατανάλωση. 

Η θερμική ενέργεια αποτελεί τη μεγαλύτερη
ενέργεια τελικής χρήσης, καταλαμβάνοντας
τουλάχιστον το 50% της ολικής ενεργειακής κα-
τανάλωσης. Θέρμανση, ψύξη και ζεστά νερά
χρήσης προέρχονται από την κατανάλωση ηλε-
κτρισμού, φυσικού αερίου ή/και πετρελαίου
θέρμανσης.

Alpha Bank: Πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου 
με αποζημίωση 
έως 200.000 ευρώ

Λάμψα: Έκδοση ομολογιακού
δανείου 75,1 εκατ.

Την υπογραφή σύμβασης κάλυψης κοινού εμπραγμά-
τως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, διάρκειας
δώδεκα ετών και έξι μηνών και ποσού 75.100.470 ευρώ,
υπέγραψε η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα με
τις Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα. Δυνάμει
της σύμβασης οι εν λόγω τράπεζες συμφώνησαν να κα-
λύψουν, αναλάβουν και αγοράσουν τους τίτλους ομολο-
γιών που θα εκδώσει η εταιρεία και θα παραδώσει σε αυ-
τές. Ως συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού δανείου
συμφωνήθηκε το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR εξα-
μήνου πλέον περιθωρίου. Το προϊόν του ομολογιακού
δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εκδότρια αποκλει-
στικά και εξολoκλήρου με σκοπό την αναχρηματοδότηση
του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου.

Η συγχώνευση της Κλουκίνας/Ι. Λάππας (ΚΛΜ)
με τη νέα προς σύσταση θυγατρική Intracom
Properties μέσω απορρόφησης της δεύτερης από
την πρώτη και η μετονομασία της ΚΛΜ σε Intra-
com Properties περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό
της Intracom Holdings. Αυτό προκύπτει από την
τελευταία ανακοίνωση της Intracom, που επιβε-
βαιώνει επί της ουσίας τις εκτιμήσεις σχετικά με
την εξαγορά του 74,2% των μετοχών της ΚΛΜ σε
δύο φάσεις από τον όμιλο του Σωκράτη Κόκκαλη,
έναντι τιμήματος 28,737 εκατ. ευρώ, αλλά και από
τις πληροφορίες για επικείμενες χρηματιστηρια-
κές διεργασίες. Παράλληλα, αναμένονται εξελί-
ξεις και όσον αφορά άλλες δραστηριότητες (εμ-
πορικές, ενέργεια).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Χρυσούλα Διακάτου 
στο CEO Clubs Greece
Τη θέση της en-
g a g e m e n t
manager στο
CEO Clubs
Greece ανέλα-
βε από την 1η
Φεβρουαρίου η
Χρυσούλα Δια-
κάτου, ενι-
σχύοντας πε-
ραιτέρω τη δυ-
ναμική ανάπτυξη του CEO Clubs Greece στη χώρα.
Θα είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική ενίσχυσης
των εσωτερικών και των εξωτερικών σχέσεων του
CEO Clubs Greece με σημαντικά κοινά και ενδια-
φερόμενα μέρη, με στόχο να ενδυναμωθεί περαι-
τέρω η θετική επίδραση του οργανισμού στο υγιές
επιχειρείν στην ελληνική αγορά. Η κυρία Διακά-
του διαθέτει πολυετή και πολυσυλλεκτική εμπει-
ρία στους τομείς Marketing & Communications,
Public Affairs και Business Development.

Ν
έο στοχευμένο πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου γνωστοποίησε ότι θέτει σε εφαρμο-
γή η Alpha Bank, με στόχο τη συνεχή εξέλι-

ξη του επιχειρησιακού και λειτουργικού της μοντέ-
λου, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της και
τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου εξυπηρέτησης
των πελατών. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση
της τράπεζας, η Alpha Bank προσφέρει ένα πολύ
ελκυστικό πακέτο εθελούσιας εξόδου που, κατά
κύριο λόγο, απευθύνεται σε εργαζόμενους των
οποίων οι θέσεις εργασίας επηρεάζονται από τον
μετασχηματισμό στον τρόπο λειτουργίας επιχειρη-
σιακών μονάδων και του δικτύου καταστημάτων
της. Μεταξύ άλλων παροχών, το πρόγραμμα προ-
βλέπει αποζημίωση έως €170.000 για άμεση απο-
χώρηση και έως €200.000 για sabbatical. Η περίο-
δος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου.
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Κ
αι ξαφνικά, το ελληνικό ποδό-
σφαιρο απέκτησε… μεζούρα,
σε έναν διαρκή και κατηφορικό
τραγέλαφο, που γελοιοποιεί

όποιον ασχολείται. Επαγγελματίες και φι-
λάθλους.

Στο Περιστέρι παίχτηκε μία από τις συνεχι-
ζόμενες κωμωδίες. Οι άν-
θρωποι της ΑΕΚ πριν από τον
αγώνα με τον Ατρόμητο δια-
πίστωσαν με το… μάτι ότι η
μία εστία ήταν πιο κοντή από
την άλλη. Αμέσως αναζητή-
θηκε μεζούρα. Βρέθηκε και
οι βοηθοί άρχισαν τις μετρή-
σεις. Άλλοι έσκαβαν με τα

φτυάρια, άλλοι κούρευαν το γκαζόν για να
επιτευχθεί το ιδανικό ύψος 2μ44. Ελλάδα
στην εποχή του… Μουράτη. Ο διαιτητής Μα-
νούχος, αφού ήλεγξε τις… χωματουργικές
εργασίες, βρήκε απόκλιση 1,5 εκατοστού και
έκλεισε το ΦΑ με υπαιτιότητα του Ατρομήτου.
Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον ΚΑΠ ότι χά-
νει το παιχνίδι στα χαρτιά με 3-0. Εκτός και
αν στα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαί-
ρου αποδειχθεί ότι η εστία υποχώρησε από
τον χιονιά της «Μπάρμπαρα». Το όλο σκηνικό
έγινε viral, με χλευαστικές αναφορές για την
Ελλάδα, όπως «εξωτική χώρα» κλπ.

Στην Τούμπα, ο Πασχαλάκης είχε κι αυτός
μεζούρα και δεν άφησε να περάσει τίποτα

στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 0-0. Καλύ-
τερος ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Πασχαλάκης έπιανε τα
πάντα. Δοκάρι ο ΠΑΟΚ με τον Νάρεϊ στο
πρώτο λεπτό, όπως και η «κανονιά» του Χά-
μες Ροντρίγκες. Το ματς καθυστέρησε να αρ-

χίσει εξαιτίας υβριστικού πανό για τον Β. Μα-
ρινάκη.

Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε
στις νίκες, όχι και τόσο εύκολα, 2-0 επί της
Λαμίας με γκολ των Κλεϊνχέισλερ και Σπό-

ραρ. Στα άλλα ματς, ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0,
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρ. 0-0, Ιωνικός -
Άρης 1-0 με πέναλτι του Λοβέρα. Το παιχνίδι
Λεβαδειακός - Βόλος στο paraskhnio.gr.Γράφει 

o Άλκης  
Φιτσόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (21 αγ.)
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Η «εξωτική» Ελλάδα 
με τη… μεζούρα

Παγκοσμίως ρεζίλι με όσα έγιναν στο Περιστέρι - 
Η ΑΕΚ 3-0 το ματς στα χαρτιά



Ο
καταστροφικός σεισμός 7,8
της κλίμακας Ρίχτερ στην
Τουρκία προκάλεσε σοκ

στους Έλληνες που βρίσκονται
στην πόλη-επίκεντρο, Γκαζιαντέπ.
Ο γυμναστής Νίκος Καρύδης, που
εργάζεται στην ομώνυμη ποδο-
σφαιρική ομάδα, τον έζησε, όχι
όμως και ο Στέλιος Κίτσιου, άλλοτε
του ΠΑΟΚ, που είχε ρεπό και βρι-
σκόταν εκτός της πόλης.

Ο Καρύδης, με θητεία σε Ολυμ-
πιακό, Ηρακλή, ΑΕΚ, Άρη και εθνι-
κές ομάδες, δήλωσε: «Δεν μπορώ
να το πιστέψω. Για δυο λεπτά κου-
νιόταν ο τόπος από κάτω μου. Έχω
ζήσει σεισμούς στην Ελλάδα, αλλά
ποτέ τέτοιον. Ο Στέλιος, ευτυχώς,
δεν ήταν στην πόλη».

Τον φοβερό σεισμό βίωσε και ο

άλλοτε ποδοσφαιριστής του Πανα-
θηναϊκού Δημήτρης Κολοβέτσιος,
που αγωνίζεται στην Καισάρεια:
«Ήμουν στο κρεβάτι και μόλις ση-
κώθηκα δεν μπορούσα να κρατή-
σω την ισορροπία μου. Όλοι έκλαι-
γαν, έμπαιναν σε αυτοκίνητα. Επι-
κράτησε μια ταραχή, ενώ έχουμε

και το χιόνι».Στην Γκαζιαντέπ βγά-
ζουν το ψωμί τους και ο άλλοτε
γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Μά-
ριο Γκαλίνοβιτς, ο άλλοτε φορ του
ΟΦΗ Φιγκεϊρέδο ενώ προπονητής
είναι ο Ερόλ Μπουλούτ, που υπήρ-
ξε παίκτης του Πανιωνίου και του
Ολυμπιακού. 

Πώς βίωσαν τον σεισμό στην Γκαζιαντέπ Άρης: Έδιωξε Πάρντιου,
πήρε Λάζαρο

Απολύθηκε από τον Άρη ο Άγγλος τεχνικός
Άλαν Πάρντιου, μετά την ήττα 1-0 από τον Ιωνικό
στη Νεάπολη. Είχε αντικαταστήσει τον Αργεντινό
Χερμάν Μπούργος στις 9 Σεπτεμβρίου. Στον πάγ-
κο, κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα κάτσει ο Από-
στολος Τερζής. Ο Άρης δεν σκοράρει και ελπίζει
πως το πρόβλημά του θα το λύσει ο 36χρονος Λά-
ζαρος Χριστοδουλόπουλος, που έμεινε ελεύθε-
ρος από την Ανόρθωση.

Στην Τουρκία 
ο Μπουχαλάκης

Ποδοσφαιριστής της τουρκικής Κόνιασπορ
είναι και επίσημα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης του
Ολυμπιακού. Θα παίξει εκεί δανεικός έως το
τέλος της σεζόν. Θα φοράει τη φανέλα με το
«32» στην πλάτη. Πλέον, στο ρόστερ του Ολυμ-
πιακού Έλληνες είναι ο Παπασταθόπουλος, ο
Φορτούνης, ο Ντόι, ο Πασχαλάκης, ο Ανδρού-
τσος και ο Μασούρας. Οι δυο τελευταίοι δεν
λογίζονται βασικοί. 

Οπαδοί-ζόμπι 
για τον Μαραντόνα

Υπάρχουν και στην Ιταλία οπαδοί-ζόμπι. Στο
ματς Σπέτσια - Νάπολι 0-3, οι οπαδοί της γηπε-
δούχου παράφρασαν τον ύμνο της ναπολιτάνι-
κης κερκίδας για τον Μαραντόνα: «Ω, μάμα, μά-
μα, ξέρεις γιατί τρέμει η καρδιά μου; Είδα τον
Μαραντόνα, είδα τον Μαραντόνα και τον ερω-
τεύτηκα». Το παράφρασαν: «Ω, μαμά, μαμά, ξέ-
ρεις γιατί χτυπάει η καρδιά μου; Ο Μαραντόνα
πέθανε».

Αϊτόρ μέχρι το 2026
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι μέχρι το

καλοκαίρι του 2026 ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα! Και
με αυξημένο το ετήσιο συμβόλαιο. Οι απολαβές
του Αϊτόρ με αυτό το νέο συμβόλαιο αναμένεται
να ξεπεράσουν συνολικά τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Όπως είναι γνωστό, ο Αϊτόρ τραυματίστηκε σο-
βαρά και ενδεχομένως να προλάβει τον δεύτερο
γύρο των πλέι οφ.

Και η Σαρλότ για τη μεζούρα
Η ματαίωση του αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΚ λόγω μειωμένου ύψους στη μία
εστία σε σχέση με το προβλεπόμενο (2μ44) έφερε αντιδράσεις παντού, περί
ηθικής και νόμιμου κλπ. Θέση, ωστόσο, πήρε και η σύζυγος του Ουαλού
προπονητή του Ατρόμητου, Σαρλότ Κόλμαν, που έγραψε στο Twitter: «Είναι
αστείο, πάντως, τους βολεύει. Θα πάρουν τρεις βαθμούς και θα ξεκουρα-
στούν πριν από τον μεσοβδόμαδο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό… Αρκετά βο-
λικό. Ειδικά όταν ο Ατρόμητος προέρχεται από μία ήττα σε οκτώ αγώνες».

Η επέτειος της δολοφονίας του οπαδού του Άρη, Άλκη Καμπανού, από τους οργανωμένους 
του ΠΑΟΚ έγινε viral και πάλι έναν χρόνο μετά. Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ στο ματς 
του περασμένου Σαββάτου κόντρα στη Φράιμπουργκ, 5-1, σήκωσαν δύο πανό που μετέφεραν 
το εξής μήνυμα: «Άλκης ζωντανός, για πάντα Αρειανός», γραμμένο στα ελληνικά. 
Πανό που, μάλιστα, έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα από τη σελίδα «101% ULTRAS».
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Άλκης ζωντανός» 
στην Ντόρτμουντ



Η
λαμπερή κληρονόμος Μαριάννα Γου-
λανδρή και ο γοητευτικός εφοπλιστής
Φίλιππος Λαιμός «έκλεισαν» έξι χρό-
νια γάμου, ευτυχίας και μεγάλης αγά-

πης.Ανήμερα την επέτειο η λαμπερή κληρονόμος
ευχήθηκε δημοσίως στον σύζυγό της με ένα λιτό
αλλά τρυφερό μήνυμα στο Instagram, συνοδεία
φωτογραφίας από τον παραμυθένιο γάμο τους.
«Χαρούμενη επέτειος, αγάπη μου», έγραψε όλο
γλύκα η εντυπωσιακή καλλονή.

Το διάσημο ζευγάρι και γονείς της 5χρονης Χρι-
στίνας ζουν τον απόλυτο έρωτα μεταξύ Ελλάδας,
Βρετανίας και του κόσμου όλου, απολαμβάνοντας
την πολυτελή ζωή τους μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας.

Η εγγονή του Βαρδή και της Μαριάννας Βαρδι-
νογιάννη και ο γιος του Νικόλα και της Ειρήνης
Λαιμού ανέβηκαν τα σκαλιά του εντυπωσιακά αν-
θοστολισμένου ορθόδοξου ναού της Αγίας Σο-
φίας στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 2017 και η
μεγαλοπρεπέστατη τελετή θεωρήθηκε το κοσμι-

κό γεγονός των τελευταίων χρόνων στο νησί, με
την παγκόσμια ελίτ να δίνει το «παρών».

Ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους
ήταν η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, το βασιλικό
ζεύγος της Ολλανδίας Βίλεμ-Αλεξάντερ και Μα-
ξίμα Σορεγέτα με τα παιδιά τους, η πριγκίπισσα
Ειρήνη, η τέως αυτοκράτειρα της Περσίας Φαράχ
Ντιμπά, ο τέως βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντί-
νος με την Άννα Μαρία και τους γιους τους πρίγκι-
πες Παύλο και Νικόλαο, συνοδευόμενους από τις
συζύγους τους Μαρί Σαντάλ και Τατιάνα Μπλάτνικ
αντίστοιχα. Το εντυπωσιακό wedding dress της
απαστράπτουσας νύφης, κόρης του Γιώργου Γου-
λανδρή και της Χριστίνας Βαρδινογιάννη, έφερε
την υπογραφή διάσημου οίκου υψηλής ραπτικής
Valentino. Μια πανάκριβη haute couture δημι-
ουργία κεντημένη στο χέρι με μακρύ πέπλο που
συνδύασε με διαμαντένια σκουλαρίκια και ψηλο-
τάκουνες γόβες του οίκου Louboutin.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου δίπλα στο νεα-
ρό ζευγάρι, που έμοιαζε να βγήκε από ρομαντικό

παραμύθι, στέκονταν τα αδέλφια τους Γιάννης
Γουλανδρής και Αντώνης Λαιμός, που ήταν και οι
κουμπάροι! Η γαμήλια δεξίωση με τους 600 VIP
προσκεκλημένους δόθηκε στο ιστορικό αρχοντι-
κό «Syon House Park» του δούκα του Northum-
berland, που είχε μεταμορφωθεί σε δάσος με
κλαδιά, στολισμένο με κρεμαστούς πολυελαίους
και εκατοντάδες λευκά και ροζ τριαντάφυλλα!

Η ονειρική βραδιά άνοιξε με το τραγούδι του
παραμυθιού της Disney «Under the sea», ενώ ο
πρώτος χορός για τους νεόνυμφους ήταν ο παρα-
δοσιακός νησιωτικός μπάλος που έφερε δάκρυα
συγκίνησης στους γονείς του ζευγαριού. Το live
πρόγραμμα του wedding party ανέλαβε ο διάση-
μος Nile Rogers που ανέβασε τον ρυθμό!

Τα καλοκαίρια το εφοπλιστικό ζευγάρι «ψηφί-
ζει» την Ελλάδα και τα όμορφα νησιά της για δια-
κοπές, με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων να διαφη-
μίζει τη χώρα μας στα πέρατα του κόσμου αναρ-
τώντας υπέροχες φωτογραφίες στον λογαριασμό
της στο Instagram.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

P
O

LI
TI

C
A

L 
ΑR

T

Γουλανδρή - Λαιμός 
Επέτειος γάμου 
για το «χρυσό» ζευγάρι



Ζευγάρι με τον «μισθοφόρο» είναι η Ιλένια Ουί-
λιαμς. Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό της με
τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, η παρουσιάστρια χα-
μογελά και πάλι στη ζωή αφού βρήκε τον έρωτα
στο πρόσωπο του Κώστα Αναγνωστόπουλου. Ο
πρώην «Survivor» και η νεαρή τραγουδίστρια
είναι μαζί αρκετούς μήνες, ωστόσο κρατούν το
ειδύλλιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο επιχειρηματίας συμμετείχε και στο φετινό
ριάλιτι επιβίωσης, αλλά βγήκε από το παιχνίδι
ανήμερα τα γενέθλια της συντρόφου του!

Είναι ερωτευμένη!

Ρίγη συγκίνησης

Μια φωτογραφία του Αντίνοου Αλμπάνη τρα-
βηγμένη στο νοσοκομείο, τη χρονιά που έδω-
σε την πιο μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, συγ-
κλόνισε το διαδίκτυο. Ο ηθοποιός με λόγια
σπαρακτικά περιέγραψε τη σκληρή μοναξιά
στους θαλάμους νοσηλείας καρκινοπαθών
αποκαλύπτοντας: «Η σκέψη και η καρδιά μου
είναι με κάθε μωρό, κάθε παιδί, κάθε γιαγιά
και παππού που νιώθουν τις φλέβες τους να
παγώνουν, που κοιτάζουν την κουρτίνα στο
διαχωριστικό, που φοβούνται, απελπίζονται
και πονάνε μόνοι. Όλα θα πάνε καλά».

Ο Αντώνης Σρόιτερ δοκίμασε
τις αντοχές του. Με την καθο-
δήγηση του γκουρού Θανάση
Ευθυμιάδη ο παρουσιαστής
έγινε… αναστενάρης περπα-
τώντας με γυμνά πόδια σε
σπασμένα γυαλιά. Ο δημοσιο-
γράφος συμμετείχε σε μια
διαδικασία αυτογνωσίας και
καταπολέμησης του φόβου και
παρότι βγήκε αλώβητος, οι fol-
lowers του αντέδρασαν αρνη-
τικά στο θέαμα με επικριτικά
και ειρωνικά σχόλια για το
ανατριχιαστικό και τολμηρό
εγχείρημα.

ΈΈντονες 
αντιδράσεις

Να και μια αποκάλυψη που δεν γνωρίζα-
με: ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι θετός
μπαμπάς της Τζένης Θεωνά! Αυτό υπο-
στήριξε χαριτολογώντας η νεαρή ηθοποι-
ός στο Instagram, αναφέροντας πως «εί-
ναι ο άνθρωπος που μου έδωσε ρόλο σε
παράσταση πρώτη φορά στη ζωή μου. Με
πήρε κυριολεκτικά από το χέρι και με
έβαλε στο θέατρο που λατρεύει με τη με-
γαλύτερη αγάπη, πίστη και αφοσίωση που
έχω συναντήσει».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Πρόβα για τα Όσκαρ

Αδυναμίες

Σ
ε φούριες η Ευγενία Μανωλίδου! Η σύζυγος του υπουρ-
γού Άδωνι Γεωργιάδη ετοιμάζει βαλίτσες για το Χόλιγουντ
μαζί με τον πολυτάλαντο γιο της Αλέξανδρο Μανωλίδη, ο
οποίος φιγουράρει στο team της υποψήφιας ταινίας για

Όσκαρ «Glass onion: A knives out mystery»! Ο 27χρονος σκηνοθέ-
της και κινηματογραφιστής είχε σημαντική θέση στην παραγωγή
του φιλμ με πρωταγωνιστή τον διάσημο σταρ Ντάνιελ Γκρεγκ και,
όπως όλα δείχνουν, θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί! « Ήμουν ο
συντονιστής logistics (logistics coordinator), που σημαίνει πως
συντονίζεις το συνεργείο ώστε να γίνουν όλα σωστά και να είμαστε
όλοι ασφαλείς. Ήταν και η περίοδος της πανδημίας, οπότε δεν ήταν
απλή υπόθεση. Έπρεπε να προσέχουμε αν ακολουθούσαν όλοι τις
διαδικασίες. Στήναμε πρώτοι, ξεστήναμε τελευταίοι... Ήταν όλοι
πολύ συνεργάσιμοι και όλα τα παιδιά από την Αμερική εξαιρετικά»,
ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του.  
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Γυμναστική με τακούνια
Νέα φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της σε πρώτο
πλάνο δημοσίευσε η εγκυμονούσα Ελένη Φουρέιρα, λίγες
εβδομάδες προτού φέρει στον κόσμο το αγοράκι της. Η μέλλου-
σα μαμά πόζαρε στο γυμναστήριο (πιθανότατα του σπιτιού της)
φορώντας σέξι total black φόρμα, τακούνια και ύφος pop star
αλλά σε... ενδιαφέρουσα. «Δημοσιεύοντας τις καλές μου συνή-
θειες», σχολίασε η τραγουδίστρια, ενώ η ανάρτηση απέσπασε
78.000 likes!



Η
νόσος στελέχους της αριστερής στε-
φανιαίας αρτηρίας είναι μια σύμπλοκη
ανατομική βλάβη, η οποία συναντάται
σε ποσοστό 5%-7% των ασθενών που

υποβάλλονται σε στεφανιογραφία. Έχει ιδιαίτερη
κλινική σημασία διότι αρδεύει κατά πολύ μεγάλο
ποσοστό το μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας.
Άρα η σοβαρού βαθμού στένωση του στελέχους
επιφέρει υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ιδίως αν
δεν αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα. Σήμερα η
αντιμετώπιση της νόσου στελέχους μπορεί να γί-
νει με δύο τρόπους, είτε με τη διαδερμική μέθοδο
-δηλαδή την αγγειοπλαστική με εμφύτευση
stent- είτε με ανοιχτό χειρουργείο, το bypass
(αορτοστεφανιαία παράκαμψη).

«Η εξέλιξη της επεμβατικής καρδιολογίας τα
τελευταία 40 χρόνια είναι ραγδαία και βοήθησε
στην επιτυχή αντιμετώπιση, με τη διαδερμική
μέθοδο, ολοένα και περισσότερων σύμπλοκων
περιστατικών. Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται
από τον καρπό του χεριού, όπου μέσω της κερκι-
δικής αρτηρίας εισάγουμε καθετήρες, οι οποίοι
φτάνουν μέχρι τα αγγεία της καρδιάς, χρησιμο-
ποιώντας τοπική αναισθησία. Στη συνέχεια, με
ειδικά υλικά όπως σύρματα, ειδικούς ασκούς
και stent μπορούμε να πετύχουμε την ολική διά-
νοιξη του αγγείου και να αποκαταστήσουμε τις
βλάβες στα αγγεία της καρδιάς (στεφανιαίες αρ-
τηρίες). Με την ανάπτυξη νέων τεχνικών και τη
χρήση των 3ης γενιάς φαρμακευτικώς επικα-
λυμμένων stents, παρατηρήθηκαν ενθαρρυντικά
αποτελέσματα καθιστώντας την αγγειοπλαστική
ως μία από τις μεθόδους εκλογής στην αντιμετώ-
πιση του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας

αρτηρίας», επισημαίνει ο Θάνος Κολυβήρας,
επεμβατικός καρδιολόγος.

Σε αντίθεση με το ανοιχτό χειρουργείο-by-
pass, η διαδερμική αντιμετώπιση με αγγειοπλα-
στική προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στους
ασθενείς. Η επέμβαση γίνεται από τον καρπό του

χεριού χωρίς να υπάρχουν ανοιχτές τομές, διαρ-
κεί μία έως δύο ώρες και οι περισσότεροι ασθε-
νείς είναι δυνατόν να επιστρέψουν στο σπίτι τους
την ίδια ή την επόμενη μέρα μετά την επέμβαση,
με τον χρόνο ανάρρωσης να είναι σημαντικά πιο
σύντομος.

Το «ανοιχτό» χειρουργείο καρδιάς γίνεται με
στόχο να δημιουργηθούν παρακαμπτήριες οδοί
του αίματος (θα παρακάμψουν τις στενώσεις των
αρτηριών της καρδιάς) με σκοπό τη σωστή κυκλο-
φορία του μέσα στα στεφανιαία αγγεία. Χρησιμο-
ποιούνται μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή,
όπως ένα μέρος από τη φλέβα του ποδιού (σαφη-
νής φλέβα), μία ή δύο αρτηρίες από τον θώρακα
(έσω μαστική αρτηρία) και μια αρτηρία του χεριού
(κερκιδική αρτηρία), τα οποία θα χρησιμοποι-
ηθούν για να γίνει η παράκαμψη των στενώσεων.

Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι συ-
νήθως έξι μέρες (μαζί με την παραμονή στη Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας). Υπάρχουν σημαντι-
κές εξελίξεις και στον τομέα της καρδιοχειρουρ-
γικής τα τελευταία χρόνια, όπου πλέον μπορούν
να γίνουν επεμβάσεις χωρίς το μηχάνημα της
εξωσωματικής κυκλοφορίας (off-pump bypass),
καθώς επίσης οι τομές στον θώρακα είναι μικρό-
τερες με τη χρήση ρομποτικών μέσων.

P
O

LI
TI

C
A

L
Υ

Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, 
είτε με αγγειοπλαστική μέσω 
εμφύτευσης stent είτε με bypass
(αορτοστεφανιαία παράκαμψη)

Ασφαλείς μέθοδοι σε
εξειδικευμένα κέντρα
Ο γιατρός αναφέρει ότι σε επιστημονικό
επίπεδο την τελευταία πενταετία ξεχώρι-
σαν δύο μελέτες, η NOBLE και η EXCEL,
που θέλησαν να απαντήσουν στο ερώτη-
μα ποια μέθοδος είναι ασφαλέστερη με-
ταξύ της αγγειοπλαστικής με stent και
του bypass και ποια από τις δύο προσφέ-
ρει καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσμα-
τα. «Σε πολλά επιστημονικά συνέδρια
υπήρξε διχογνωμία μεταξύ των επεμβα-
τικών καρδιολόγων και των καρδιοχει-
ρουργών, καθώς η μελέτη EXCEL έδειξε
υπεροχή της αγγειοπλαστικής έναντι του
bypass, ενώ η μελέτη NOBLE το αντίθετο.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και οι
δύο μέθοδοι επαναιμάτωσης (διαδερμι-
κή αγγειοπλαστική με stent ή bypass) εί-
ναι ασφαλείς για την αντιμετώπιση των
ασθενών με νόσο στελέχους και οι επεμ-
βάσεις αυτές πρέπει να γίνονται σε εξει-
δικευμένα κέντρα», καταλήγει ο κ. Κο-
λυβήρας.

Θάνος Κολυβήρας, 
επεμβατικός καρδιολόγος

Η αντιμετώπιση 
της νόσου στελέχους 
Η αντιμετώπιση 
της νόσου στελέχους 



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)
Σήμερα θα έχετε ένα άγχος για κάθε εργα-

σιακή σας υπόθεση. Ίσως μάλιστα νιώσετε

ότι πρέπει να αποτραβηχτείτε για λίγο από

έντονες δραστηριότητες ώστε να ηρεμήσε-

τε και να συγκεντρωθείτε καλύτερα σε

επόμενη χρονική στιγμή.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου τα πράγ-

ματα είναι αρκετά καλύτερα από τις τελευ-

ταίες μέρες, αλλά και θα έχετε τη διάθεση να

δημιουργήσετε, να διασκεδάσετε και να

βρεθείτε κοντά με αγαπημένα σας πρόσω-

πα. Εσείς του δεύτερου και τρίτου δεκαημέ-

ρου είναι καιρός να κάνετε και πάλι κάποιες

αλλαγές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι συνθήκες σήμερα δεν θα είναι οι καλύτε-

ρες, κυρίως για εσάς που είστε γεννημένοι

τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Γενικότερα θα

έχετε μια τάση να κλείνετε υποθέσεις που

εκκρεμούν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους η επικοινωνία σας

σήμερα θα είναι έντονη και ίσως κάποιες

στιγμές θα σας δημιουργηθεί η αίσθηση ότι

κάποιος προσπαθεί με εκείνα που μεταφέ-

ρει λεκτικά να σας βλάψει.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη έχει αφήσει το δικό σας ζώδιο και

έχει περάσει στο ζώδιο της Παρθένου, όπου

σας δημιουργεί κάποιες οικονομικές ανα-

σφάλειες, παροδικές και άνευ σημασίας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο σας

φέρνει μια έντονη αναφορά στα επαγγελμα-

τικά σας σχέδια, ενώ υπάρχει η δυνατότητα

αυτές τις μέρες να κάνετε νέα ξεκινήματα

στα προσωπικά σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη περνά στο δωδέκατο ηλιακό σας

σπίτι και βρίσκεται σε μια θέση που συσ-

σωρεύει πολλές σκέψεις και καταστάσεις

που σας κάνουν να ανησυχείτε για κάτι που

ανήκει περισσότερο στο παρελθόν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς το πέρασμα της Σε-

λήνης στο ζώδιο της Παρθένου ενεργοποιεί

τις φιλικές σχέσεις και τα πρόσωπα που βρί-

σκονται κοντά σας. Είναι σημαντικό να κατα-

λάβετε τον ρόλο που παίζουν κάποια πρό-

σωπα στη ζωή σας, όταν μάλιστα βρίσκεστε

σε περίοδο κρίσης.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Επαγγελματικά θέματα βγαίνουν στην επι-

φάνεια αλλά και κάποιες προσωπικές σας

επιλογές σάς κάνουν σήμερα να εκνευρι-

στείτε και να χάσετε την αυτοκυριαρχία

σας.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Καλή μέρα για να διεκδικήσετε, να πάρετε

πρωτοβουλίες και να απομακρυνθείτε από

καταστάσεις που θέλουν να σας απενεργο-

ποιήσουν. Είστε έτοιμοι και δυνατοί να δρά-

σετε.   

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι πολύ σημαντικό για εσάς να αποφύ-

γετε τα επικίνδυνα παιχνίδια ισχύος, τα

οποία μάλιστα έχουν να κάνουν με νομικές

ή οικονομικές υποθέσεις. Προσοχή πολλή

να δώσετε σε προσωπικές σας υποθέσεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο

σας παραπέμπει σε ένα διήμερο συναισθη-

ματικών αναφορών. Οι σημαντικές σας σχέ-

σεις θα έχουν την τιμητική τους, με τα καλά

και τα λιγότερο καλά μιας κατάστασης.
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Η Σελήνη σήμερα στο ζώδιο της
Παρθένου δημιουργεί μια έντονη
διάθεση για προσφορά, ενώ
γινόμαστε πιο πρακτικοί και

αναλύουμε περισσότερο τις καταστάσεις. Το βράδυ
θα υπάρξει τάση για ατυχήματα και συναισθηματικά
ξεσπάσματα. Γενικότερα είναι μια μέρα που ο
έλεγχος θέλει προσπάθεια για να διατηρηθεί.  
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Και... μετεωρολόγοι
στον ΣΥΡΙΖΑ!

Δ
έκα πόντους χιόνι είδαν στην Κουμουν-
δούρου. Σε ό,τι αφορά την ιστορική πλα-
τεία, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εί-

χαν δίκιο, για ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής όμως
όχι. Κυριακή και Δευτέρα έριξε μπόλικο χιόνι στην
πρωτεύουσα, όπως βέβαια σε Εύβοια και Βοιωτία.
Καμία σχέση με πέρυσι, αλλά το έστρωσε για τα
καλά.

Η λογική λοιπόν έλεγε να καθίσουμε σπίτι.
Για να μπορούν να μετακινηθούν όσοι έχουν
ανάγκη. Για να μπορούν να μετακινηθούν όσοι
προσφέρουν βοήθεια. Για να αποφύγουμε
άσκοπους τραυματισμούς. Για να αποφύγουμε
περιττά τροχαία ατυχήματα.

Φαντάζεστε τους δρόμους μποτιλιαρισμέ-
νους από ακινητοποιημένα οχήματα; Πώς θα

περνούσαν τα ασθενοφόρα; Πώς
θα καθάριζαν τους δρόμους τα εκ-
χιονιστικά οχήματα; Πώς θα κι-
νούνταν οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ και
της Πυροσβεστικής;

Η στήλη αντιλαμβάνεται πλήρως
τις ανάγκες της αντιπολίτευσης.
Αλλά δεν γίνεται το 2022 να εγκα-
λείς την κυβέρνηση γιατί δεν κήρυ-
ξε αργία και άφησε τους πολίτες να
πάνε στις εργασίες τους και το
2023 να λες ότι έκλεισε την πόλη

για να μη φανεί το επιτελικό μπάχαλο.
Η λογική της πρόβλεψης είναι να λάβεις έγ-

καιρα τα μέτρα σου. Να προφυλαχτείς. Όχι να
εκτεθείς στον κίνδυνο και να λες μετά «πού εί-
ναι το Κράτος;». Αλήθεια, στην Κουμουνδού-
ρου, βλέποντας τις ουρές για αλυσίδες το Σάβ-
βατο, αισθάνονταν ασφάλεια ότι όλοι αυτοί οι
άνθρωποι ήξεραν να τις χρησιμοποιήσουν;

Δεν υπάρχει μηχανισμός που να μπορεί να τα
βάλει με τη φύση. Μπορούμε όμως να προετοι-
μαζόμαστε. Στην περίπτωση του χιονιά να ρί-
χνουμε αλάτι, να τοποθετούμε σε κρίσιμα ση-
μεία τα εκχιονιστικά, να λαμβάνουν θέσεις
στους οδικούς κόμβους τα περιπολικά της
ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, να συνδυάζονται
με τις θέσεις των ασθενοφόρων, να λαμβάνεται
πρόνοια για την πρόσβαση σε νοσοκομεία και
την προστασία κρίσιμων υποδομών (ενέργεια,
εφοδιαστική αλυσίδα κοκ), να έχουν κινητοποι-
ηθεί τα οχήματα έργου δήμων και περιφερειών
για κοπές δέντρων, να είναι σε ετοιμότητα τα
συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ κοκ.

Και αν χρειάζεται και μια απαγόρευση ή σύ-
σταση περιορισμού των μετακινήσεων, κανένα
πρόβλημα. Πόσω μάλλον όταν και το μάθημα
μπορεί να γίνει διαδικτυακά και η δουλειά, σε
μεγάλο βαθμό, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Σε τελική ανάλυση, ποιο είναι το ζητούμενο;
Πώς θέλουμε τον πολίτη στον κίνδυνο; Εκτεθει-
μένο ή ασφαλή; 

Μετά τους δημόσιους δια-
πληκτισμούς των μετεωρολό-
γων, οι σεισμολόγοι διεκδι-
κούν πίσω τα πρωτεία που
έχουν κατακτήσει εδώ και χρό-
νια. Ανοίγουμε το Facebook
μετά τον σεισμό στην Τουρκία
και διαβάζουμε την ανάρτηση
του Gerasimos Papadopoulos: «Κλασική περίπτωση
μεγάλου σεισμού με μετακίνηση οριζόντιας ολίσθη-
σης κατά μήκος του μεγάλου ρήγματος της Ανατολικής
Ανατολίας (ΕΜSC). Ναι! Αυτός είναι ένας σεισμός που
έχει τις γεωφυσικές προϋποθέσεις να διεγείρει άλ-
λους σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου»! Συνεχίζουμε την περιήγηση στον «ιστό»
και συναντάμε την ανάρτηση του Akis Tselentis: «Δύο

λόγια για τον σεισμό 7,8R στην
Τουρκία. Έγινε στο ρήγμα της
ΑΝΑΤ. ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ (East Ana-
tolian Fault). Καμία σχέση με
το ρήγμα της Β. ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ
(North Anatolian Fault) που
φτάνει μέχρι το Β. Αιγαίο και
μπορεί να επηρεάσει την Ελ-

λάδα… ΔΕΝ επηρεάζονται ρήγματα του ελλαδικού
χώρου». Ήρεμα ρωτάμε: Συμφωνούμε άλλο το ρήγμα
της Ανατολικής Ανατολίας και άλλο της Βόρειας Ανα-
τολίας, αλλά ο «ελλαδικός χώρος» δεν συμπεριλαμβά-
νεται στην «ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου»; Μήπως, αγαπητοί σεισμολόγοι, να γίνετε πιο
ακριβείς; Και μια απορία: Έγινε ή δεν έγινε σεισμός
στη Ρόδο;

Καλημέρα σας, αγαπητοί σεισμολόγοι!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Ούτε... κάλπες
να ήτανε, 
τόσο μέτρημα!

Καθημερινοί είναι πλέον οι «καβγάδες» στα κοινω-
νικά δίκτυα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙ-

ΖΑ. Τα αίματα άναψαν μετά τη δήλωση Τσαπανίδου ότι
μια συνεργασία Μητσοτάκη -  Ανδρουλάκη μπορεί να εί-
ναι αποτέλεσμα εκβιασμού. «Ο @androulakisnick ας το
ξανασκεφτεί πριν κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ για συνεργα-
σία με την “ακροδεξιά”. Ήταν ηγετικό στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ, όταν το κόμμα του πήγε χέρι-χέρι με τον Καρατζα-
φέρη», έγραψε στο Twitter ο Γιάννης Μπουρνούς, βου-
λευτής Λέσβου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

••••••••••••
Η... αεράμυνα της Χαριλάου Τρικούπη ενεργοποι-
ήθηκε άμεσα και σήκωσε «μαχητικό». «Ρωτήστε

τους βουλευτές σας Ραγκούση και Μωραΐτη που σήμερα
είναι κορυφαία στελέχη ΣΥΡΙΖΑ για τον Καρατζαφέρη!
Κάτι θα ξέρουν…», απάντησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινό-
πουλος. 

••••••••••••
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ από τις
αποχωρήσεις υποψήφιων βουλευτών. Η Λίτσα

Κουρουπάκη, πρώην βουλευτής του Κινήματος στα Χα-
νιά, έδωσε μια άλλη οπτική γωνία στο θέμα: «Αυτό που
κάποιοι αποχωρείτε από τα ψηφοδέλτια χωρίς να σας
έχει τοποθετήσει - ανακοινώσει κανείς να το κοιτάξετε
γιατί μάλλον τους δικαιώνετε αυτούς που ούτως ή άλλως
δεν είχαν  σκοπό να σας βάλουν»! Υποψήφιοι δεν θα εί-
ναι, θα ψηφίσουν λέτε; 

••••••••••••

Μερικοί δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Μάλλον

έχουν κλειστά... παράθυρα, αυτιά, μάτια κοκ. Δεν

εξηγείται αλλιώς το πώς ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος...

έχασε το χιόνι στα βόρεια προάστια! «3 sms του 112
από χθες και στα ΒΠ δεν χιονίζει καν (σ.σ.: η ανάρτηση
έγινε απόγευμα Κυριακής). Σάββατο και Κυριακή
έκλεισαν αχρείαστα επιχειρήσεις και δρόμοι, πολίτες
έμειναν μέσα, τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν αύριο»
έγραψε στο Twitter. Λέτε τα πλάνα από το Μαρούσι, τα

Βριλήσσια, την Πεντέλη κοκ να ήταν γυρισμένα σε

στούντιο; Κάτι σαν την «κατάκτηση» της Σελήνης δη-

λαδή. Κωνσταντίνε, τι μας κρύβουν;


