
Φάκελος 
ασθενούς 
στο κινητό μας
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κΑΤερIνΑ ΦρΑγκAκη
Αυστηρή τιμωρία
για ψευτογιατρούς... 

π. ηλιΑΣ ΜΑκΟΣ
«Τρελάναμε» τη φύση 
και μας τιμωρεί!

ΧΑρηΣ ΤΣιΟκΑΣ
Πολιτική αλλαγή γιατί 
η πολιτική πρέπει να 
ξαναγίνει εργαλείο της κοινωνίας
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αΝΤιποιΝα

ΣΕΛ. 34με τον Γιάννη Αντύπα

φόρα, 
κατηφόρα!

EDITORIAL
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παραμεΝει ο «ςυΝαΓερμος»υπ. οικοΝομικΩΝ

ΜεΤAΘεΣΗ 
χΡεΩν Σε 3 
εΩΣ 10 εΤΗ
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Νεες απειλες πολακη

«Με το Aγριο σηΜαIνει
φυλακH ΜEχρι 
να σβHσει ο Hλιοσ»
ΣΕΛ. 9ΣΕΛ. 18

κυριακος πιερρακακης
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πυρA κυριAκου 
ςΤη ΒουλH

«Άπαξ Τσίπρας, 
πάντα Τσίπρας»

• Οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
θα χρεοκοπήσουν τη χώρα 

• Η επιστροφή στο παρελθόν και 
τα κενά μνήμης της Κουμουνδούρου

ΣΕΛ. 3-5

Δεν ξεμπερδέψαμε ακόμη 
από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»
«Έρχεται η ώρα της Αττικής», λένε οι μετεωρολόγοι

Μίλτος 
Σακελλάρης

Αποστολή 
στην Τουρκία: 

sakellarismiltos@yahoo.com

Θάνατος στα συντρίμμια,
ζωές στα χαλάσματα 

Τα «κλικ» Του ΤρOμου και Της ελπIδας

• Συγκίνηση για 
τους ήρωες της ΕΜΑΚ
• To «ευχαριστώ»
του πρωθυπουργου 
σε  Έλληνες και 
Τούρκους διασώστες

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 14

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΜΑΚ

Χέρι βοήθειας
και φιλίας

Aπό την Ελλάδα προς
τον λαό της Τουρκίας



Τ
ο ερώτημα, αν και καίριο, δεν έχει εύκολη απάν-
τηση εδώ που έχει οδηγήσει το καθεστώς Ερντο-
γάν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: Μπορεί η δι-
πλωματία των σεισμών να ανατρέψει την πολεμι-

κή ρητορική της Τουρκίας; Η τραγωδία του διπλού φονικού
σεισμού προφανώς επηρεάζει και οικονομικά και κοινω-
νικά αλλά και πολιτικά τα τεκταινόμενα στη γειτονική χώ-
ρα. Πρακτικά δηλαδή το δράμα των κατοίκων της Τουρκίας
θα επηρεάσει σαφέστατα τις επερχόμενες εκλογές και,
κατ’ επέκταση, την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της
Τουρκίας.

Η πρώτη παρατήρηση που μπορεί κάποιος να κάνει
είναι ότι προς το παρόν θα μικρύνουν οι πιθανότητες
εκδήλωσης ενός προεκλογικού στρατιωτικού τυχοδιω-
κτισμού με στόχο την Ελλάδα. Από την πλευρά της χώ-
ρας μας η πρόθεση για βοήθεια είναι αληθινή και δεν
υποκρύπτει κανέναν δόλο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης παραμέρισε όλες τις διαφορές
και έσπευσε αμέσως να επικοινωνήσει με τον Τούρκο
πρόεδρο. Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία από την
τελευταία συνάντησή τους στον Βόσπορο. Στην τηλε-
φωνική τους συνομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέ-
φρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην
Τουρκία και μετέφερε στον Τούρκο πρόεδρο τη συμπα-
ράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του
ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ο
πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας
να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και
πέραν της ομάδας που ήδη έχει αναχωρήσει για την πε-
ριοχή- στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κατα-
στροφικού σεισμού. Κανείς όμως δεν μπορεί να ισχυρι-
στεί ότι ισχύει το ίδιο και για τον Ερντογάν, ο οποίος λει-
τουργεί πλέον στην τακτική «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Πριν απ’ όλα βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε τι

ακριβώς είναι η ελληνoτουρκική διπλωματία των σει-
σμών (τουρκικά: deprem diplomasisi), η οποία ξεκίνη-
σε έπειτα από διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν και
τις δύο χώρες το καλοκαίρι του 1999 και οδήγησε σε
βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πριν από αυ-
τό, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ήταν γενικά αστα-
θείς… Η λεγόμενη όμως διπλωματία των σεισμών προ-
κάλεσε έκρηξη συμπάθειας και γενναιόδωρη βοήθεια
από απλούς Έλληνες και Τούρκους και στις δύο περι-
πτώσεις. Τέτοιες πράξεις ενθαρρύνθηκαν από τις Αρ-
χές και εξέπληξαν πολλούς ξένους παρατηρητές, προ-
ετοιμάζοντας το κοινό για σημαντική βελτίωση στις δι-
μερείς σχέσεις, οι οποίες είχαν αμαυρωθεί από δεκαε-
τίες αμοιβαίας εχθρότητας.

Μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί ξανά και να εγκαταλεί-
ψει το καθεστώς Ερντογάν τον εμμονικό αναθεωρητι-
σμό; Μακάρι... 
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Προς το παρόν θα μικρύνουν
οι πιθανότητες εκδήλωσης

ενός προεκλογικού
στρατιωτικού

τυχοδιωκτισμού 
με στόχο την Ελλάδα

Η διπλωματία των σεισμών και ο πολιτικός ρεαλισμός
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Σε κλίμα ενότητας απέναντι σε ένα μείζον θέμα θωράκισης
των δημοκρατικών θεσμών στάθηκε ο πρωθυπουργός στην το-
ποθέτησή του επί της τροπολογίας που βάζει «μπλόκο» στην

κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές και ψηφίζε-
ται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρωθυ-
πουργός ευχήθηκε «ει δυνατόν και οι 300 να στηρί-

ξουν τη ρύθμιση για να στείλει η Βουλή ένα
ηχηρό μήνυμα», τονίζοντας ότι η τροπολογία
θωρακίζει τη δημοκρατική ομαλότητα από

τους εχθρούς της, εμποδίζοντας συμμο-
ρίες να μεταμφιέζονται σε πολιτικούς
φορείς. «Κανείς δεν επιθυμεί να ξανα-
ζήσει τους τραμπουκισμούς του παρελ-

θόντος, ούτε η κοινοβουλευτική εκπροσώπη-
ση κάποιων να γίνει όχημα βίας κατά πολιτών
οδηγώντας σε αποκρουστικά πογκρόμ», είπε

ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «η κυ-

βέρνηση εγκαίρως κατέθεσε τις απόψεις της και ότι είναι ανοι-
χτή και σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις τελευταίας στιγμής».
Ο Κυρ. Μητσοτάκης εγκάλεσε πάντως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
που «δεν είπε κουβέντα στη δική του τοποθέτηση για την τρο-
πολογία».

Από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την ίδια ώρα, ο
Μ. Βορίδης αναφερόταν στην ουσία της ρύθμισης, τονίζοντας
ότι ο στόχος είναι να μην υπάρχουν καταδικασμένοι για εγκλη-
ματική οργάνωση που να παριστάνουν την ηγεσία του κόμματος
και πως με τη ρύθμιση αυτή ο Άρειος Πάγος θα κρίνει εν τοις
πράγμασι ποιος ασκεί την πραγματική ηγεσία «για να μην επι-
τρέπουμε σε αχυρανθρώπους να παριστάνουν τους ηγέτες μιας
εγκληματικής οργάνωσης που ενδύονται τον μανδύα πολιτικού
κόμματος».

Απέρριψε, δε, τις αιτιάσεις περί γενικευμένης εφαρμογής
της ρύθμισης, λέγοντας ότι ο Άρειος Πάγος δεν θα κρίνει ιδεο-
λογίες, όσο απεχθείς και αν είναι, αλλά εγκληματικές πράξεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως έχει στυλώσει τα πόδια, όπως φάνηκε από την τοποθέτηση
του Δ. Τζανακόπουλου, σημειώνοντας ότι η ρύθμιση ανοίγει κερκόπορτα για να
συμπεριληφθούν στις απαγορεύσεις και άλλοι κομματικοί σχηματισμοί και πως
θα πρέπει να είναι σαφέστατα προσδιορισμένος ο λόγος που το κρινόμενο κόμ-

μα δεν λειτουργεί υπέρ του δημοκρατι-
κού πολιτεύματος. Ο κ. Τζανακό-

πουλος πρότεινε να υιοθετηθεί η
πρόταση των συνταγματολόγων
Κοντιάδη - Αλιβιζάτου, ξεκαθα-
ρίζοντας ότι δεν θα την ψηφίσει

ως έχει. Στην ίδια όχθη και το ΚΚΕ
και το ΜέΡΑ25, ενώ σήμερα θα ξεκα-

θαρίσει τι θα κάνει η Ελληνική Λύση. Σύμμαχος στην κυβερνητική τροπολογία
θα είναι το ΠΑΣΟΚ, που θα καταθέσει, όπως είπε ο Μ. Κατρίνης, και άλλες προ-
τάσεις σήμερα, περιμένοντας την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, προκειμένου να κριθεί η συνταγματική και νομική αρτιότητα της ρύθ-
μισης. «Το ΠΑΣΟΚ λέει “όχι” στα εγκληματικά στοιχεία που εισέβαλαν στην πο-
λιτική ζωή το 2012 και δεν θα παίξει το παιχνίδι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αντιλαμβά-
νεται στην πράξη την εθνική ενότητα και συνεννόηση», είπε ο Μ. Κατρίνης.

Στύλωσε 
τα πόδια 
ο ΣΥΡΙΖΑ 

Αναζητείται συναίνεση για τροπολογία Κασιδιάρη

T
ο πραγματικό εκλογικό δίλημμα έθεσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του
στη Βουλή, τονίζοντας ότι αυτό δεν είναι

«δημοκρατία ή ΝΔ», όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά «αν η χώρα θα προχωρήσει μπροστά ή
θα ρισκάρει μια νέα περιπέτεια». Δριμεία ήταν
η κριτική του πρωθυπουργού για την «πεζο-
δρομιακή», όπως την έχει χαρακτηρίσει, στάση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απέχει από

τις ψηφοφορίες, τονίζοντας ότι
ο λαός «ψήφισε αντιπροσώ-
πους και όχι απεργούς». Όπως
σημείωσε εμφατικά, η κυβέρ-
νηση θα ψηφίζει θετικά μέτρα
για τους πολίτες και ο ΣΥΡΙΖΑ
«θα παρακολουθεί αυτήν τη
διαδικασία από τον εξώστη».
Παράλληλα, ευχήθηκε αυτή η
συμπεριφορά να είναι απλώς

μια απεγνωσμένη κίνηση διαχείρισης της ήττας
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ένα προοίμιο
αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς. Μάλι-
στα, σε μια αποστροφή του ο κ. Μητσοτάκης εί-
πε: «Άπαξ Τσίπρας, για πάντα Τσίπρας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ασχο-
λίαστη και την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινούν
οι ομιλίες Τσίπρα σε κομματικές εκδηλώσεις
με τον ύμνο του Εθνικού Απελευθερωτικού
Μετώπου, τονίζοντας ότι αυτό που επιδιώκει
είναι να επενδύει σε εμφύλιους διχασμούς,
θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της ελληνι-
κής Ιστορίας. «Θα σας καλέσω για μια ακόμη
φορά να επανέλθετε στον ρόλο σας και τη δη-
μοκρατική ομαλότητα. Να επιλέξετε αντιπαρά-
θεση με θέσεις και όχι φωνές. Αντί να τάξετε τα
πάντα στους πάντες, να θυμηθείτε ότι εσείς πή-
ρατε τα πάντα από τους πάντες και να προσγει-
ωθείτε στην αληθινή ζωή. Αν θέλετε να πείσετε
ότι δεν επενδύετε συνειδητά στους διχασμούς
του παρελθόντος, διαλέξτε τουλάχιστον άλλη

εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του
ΕΑΜ», είπε ο πρωθυπουργός.

Ειδικό μισθολόγιο
στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αναφερόμενος εκτενώς στις δεσμεύσεις της
κυβέρνησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο πρω-
θυπουργός προανήγγειλε ότι από 1ης/1/2024
θα εφαρμοστεί ειδικό μισθολόγιο στις Ένο-
πλες Δυνάμεις και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ τι
λέει ψέματα όταν αναφέρει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ψή-
φισε υπέρ σε νομοσχέδια για τους εξοπλι-
σμούς των Ενόπλων Δυνάμεων: «Μας είπατε
ότι ψηφίσατε τις Belharra. Βλέπω εδώ την ψη-
φοφορία και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε “πα-
ρών”. Και εδώ ψέματα λέτε, κύριε Τσίπρα. Μέ-
χρι και εδώ λέτε ψέματα. “Παρών” ψηφίσατε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ο πα-
τριωτισμός δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλ-
λά αποδεικνύεται στην πράξη, προσθέτοντας
ότι αυτή η κυβέρνηση προχώρησε σε διακρατι-
κές συμφωνίες για την άμυνα χωρίς μεσάζον-
τες και χωρίς να διακινείται μαύρο χρήμα,
όπως γινόταν άλλες εποχές. «Έχω υποχρέωση

να θωρακίσω τις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμη και
για εποχές που ίσως να μην είμαι εγώ πρωθυ-
πουργός», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πάνω από 45 δισ. η χρεοκοπία
των υποσχέσεων του Αλέξη

Από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναφέρθηκε στις υποσχέσεις του
Αλέξη Τσίπρα και στο γεγονός ότι τάζει τα πάν-
τα στους πάντες με ένα πακέτο που σε βάθος
τετραετίας αγγίζει ή υπερβαίνει τα 45 δισ. ευ-
ρώ. Κάλεσε μάλιστα τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης να απαντήσει αν γνωρίζει
το κόστος της άκρατης παροχολογίας, με τον
Αλέξη Τσίπρα να απαντά: «Αυτήν τη δουλειά
θα κάνουμε;». Ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στα...
σκοινιά και έδειξε να αγνοεί το κόστος από τη
μείωση του ΦΠΑ αλλά και από τη μείωση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Πληρωμένη απάντηση
για δημοσκοπήσεις

Πληρωμένη απάντηση στον Αλ. Τσίπρα, ο
οποίος επικαλέστηκε πόσο έξω έπεσαν οι δη-

μοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές στην
Κύπρο, έδωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι
οι δημοσκόποι δεν έπεσαν έξω στον πρώτο αλ-
λά στον τρίτο. 

«Ο τρίτος βγήκε δεύτερος, προσέξτε μην την
πατήσετε έτσι», είπε ο πρωθυπουργός απευθυ-
νόμενος στον Αλ. Τσίπρα. Στη δε πρόσκληση του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τηλεμαχία είπε ότι
«όλα θα γίνουν όταν έρθει η ώρα τους», επιση-
μαίνοντας ότι οι πολιτικοί αρχηγοί αναμετρών-
ται στο κοινοβουλευτικό τερέν.

Η κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Κριτική ότι βάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις και

τα εθνικά θέματα στην «αρένα της μικροπολιτι-
κής εκμετάλλευσης» άσκησε στην κυβέρνηση
ο Αλέξης Τσίπρας και στρέφοντας τα πυρά του
στον πρωθυπουργό είπε ότι παριστάνει τον πα-
τριώτη και προστάτη της εθνικής άμυνας. «Αυ-
τά ήταν τα επιχειρήματα της μετεμφυλιακής
Δεξιάς. Με αυτά θα πορευτείτε;», διερωτήθηκε
απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και πρό-
σθεσε ότι αποτελεί «έσχατη καπηλεία» να
μπαίνουν τα θέματα εθνικής ασφάλειας και
Ενόπλων Δυνάμεων στην προεκλογική αντιπα-
ράθεση.

Αναφερόμενος στις εκλογές, ο Αλ. Τσίπρας
εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός θέλει να μείνει
γαντζωμένος στην καρέκλα και θα πάει σε
εκλογές τον Ιούλιο, ενώ απαντώντας στη σφο-
δρή επίθεση του πρωθυπουργού για την από-
φαση να απέχουν οι βουλευτές από όλες τις
ψηφοφορίες στη Βουλή έριξε το γάντι. 

«Αν βρείτε το θάρρος να εξηγήσετε για ποιο
λόγο παρακολουθούσατε τον αρχηγό του τρί-
του σε δύναμη κόμματος και τους αρχηγούς
των επιτελείων, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ και θα
ψηφίζει μέχρι τον Ιούλιο», αντέτεινε και κατα-
λόγισε στην κυβέρνηση εκτροπή, παρακράτος
και συγκάλυψη.

«Άπαξ Τσίπρας, πάντα Τσίπρας»

Γράφει 
η Στέλλα 

Παπαμιχαήλ

spapamixail@yahoo.gr

Πλήρης 
η αποδόμηση της
«πεζοδρομιακής»
πολιτικής 
του ΣΥΡΙΖΑ 
από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη 
και έκκληση 
για επιστροφή 
στη δημοκρατική
ομαλότητα
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Σ
τη στρατηγική της κυβέρνησης
στον δρόμο προς τις κάλπες εν-
τάσσονται πλέον και οι καθαρές
απαντήσεις στα όσα η αξιωμα-

τική αντιπολίτευση επιχειρεί να βάλει
στον πολιτικό διάλογο, με τις κινήσεις της
Κουμουνδούρου στην πραγματικότητα να
«πριμοδοτούν» την κυβερνητική επιχει-
ρηματολογία.

Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τις
ψηφοφορίες στη Βουλή γυρίζει μπούμε-
ρανγκ στην αξιωματική αντιπολίτευση
μέσα σε λίγες ημέρες. 

Από το βήμα της Βουλής, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης
του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυ-
νας για την οικονομική ενίσχυση των
ανθρώπων των Ενόπλων Δυνάμεων, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για αδιέ-
ξοδο και ανέδειξε το «αποτύπωμα» των
επιλογών Τσίπρα, ουσιαστικά, δηλαδή,
να εγκαταλείψει την εντολή που έχει λά-
βει από τους ψηφοφόρους του, αφού
αρνείται να τοποθετηθεί με την ψήφο
του και να στηρίξει μέτρα προς όφελος
των πολιτών.

Η ενίσχυση των ανδρών και των γυναι-
κών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μόνο
το πρώτο παράδειγμα, καθώς με την επι-
λογή της η αξιωματική αντιπολίτευση θα
απόσχει και από άλλες ψηφοφορίες, που
θα αφορούν, λόγου χάρη, την ενίσχυση
των συνταξιούχων, ενδεχομένως και άλ-
λα μέτρα στήριξης. 

Με όπλο τη σύγκριση η ΝΔ
Η σχεδόν αντικοινοβουλευτική στάση

του ΣΥΡΙΖΑ, όπως την αναδεικνύει η κυ-
βέρνηση, θα αποτελέσει το επόμενο διά-
στημα ένα ακόμη «δόρυ» στην κυβερνη-
τική αντεπίθεση, που έχει ως στόχο να
αναδείξει τις διαφορετικές προσεγγίσεις
μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σε
όλα τα επίπεδα.  Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρω-
θυπουργός επέμεινε εκ νέου στη σύγ-
κριση με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως και
στις τετραετίες των δύο κυβερνήσεων.
«Περάσατε από τη Θεσσαλονίκη, υπο-

σχεθήκατε ένα πρόγραμμα 20 δισ. και
βάλατε 50 νέους φόρους», ήταν μια χα-
ρακτηριστική φράση που χρησιμοποί-
ησε ο πρωθυπουργός για να περιγράψει
τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία
την περίοδο 2015-2019, θέτοντας παράλ-
ληλα το ερώτημα για όσα προαναγγέλ-
λονται για την επόμενη τετραετία, «θα πι-
στέψουν εσάς ή θα πιστέψουν εμένα;».

«Οι προεκλογικές 
απάτες του κ. Τσίπρα»

Μια σύγκριση που, όσο πλησιάζουμε

στην επίσημη προκήρυξη των εκλογών
και στις διπλές κάλπες, θα «ξεδιπλώνε-
ται» όλο και περισσότερο, με το κυβερ-
νητικό επιτελείο να δίνει έμφαση και στα
αποτελέσματα των δημοσκοπικών
ερευνών, που δείχνουν υπεροχή του
Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλους τους το-
μείς, από την οικονομία και την αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας -που θεωρητικά
αποτελεί την αιχμή του δόρατος της αν-
τιπολίτευσης- έως τα εθνικά θέματα και
την ασφάλεια. «Θα αναδεικνύουμε το
μέγεθος της προεκλογικής σας απά-
της», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά ότι, αν ο Αλέξης Τσίπρας
πραγματοποιούσε όλα όσα έχει υποσχε-
θεί, τότε η χώρα θα χρεοκοπούσε.

Με την προεκλογική ατζέντα να περιλαμβάνει το σύνο-
λο των θεμάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία,
η εκλογική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βάζει στο μι-
κροσκόπιο τα ειδικά κοινά, στα οποία θα πρέπει να απευ-
θυνθεί για να εξασφαλίσει την «γκρίζα ζώνη» των ψηφο-
φόρων που ο προσανατολισμός της παραμένει αδιευκρί-
νιστος. Πρόκειται, επί της ουσίας, για τους αναποφάσι-
στους, ένα ποσοστό γύρω στο 10%, τους ψηφοφόρους του
κεντρώου χώρου, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ δείχνει σημά-
δια διαρροών σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις, αλλά και
τους ψηφοφόρους του ευρύτερου δεξιού χώρου και της
λαϊκής δεξιάς, μέρος των οποίων δυσανασχετεί με πολι-
τικές επιλογές της κυβέρνησης που ίσως βρίσκει πολύ
φιλελεύθερες ή προοδευτικές. Εν αναμονή των προσε-
χών δημοσκοπήσεων, που θα καταγράψουν με μεγαλύ-
τερη σαφήνεια τις τάσεις του εκλογικού σώματος, περι-
λαμβάνοντας και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ιδιαίτερη

έμφαση αναμένεται να δοθεί στους νέους ψηφοφόρους,
ηλικίας 17-20 ετών. Πρόκειται για περίπου 400.000 ψη-
φοφόρους, οι οποίοι θα προσέλθουν για πρώτη φορά στις
κάλπες, ένα ποσοστό, δηλαδή, 5%-7% που μπορεί να απο-

δειχθεί καθοριστικό στη διαμόρφωση του τελικού αποτε-
λέσματος. Ήδη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στοχεύσει σε αυτά τα κοι-
νά, ξεκινώντας προεκλογική καμπάνια ειδικά για τους
νέους, με σποτ και θεματολογία που τους αφορούν άμε-
σα, όπως τα πανεπιστήμια και η στέγη. Στόχος για την κυ-
βέρνηση είναι να απευθυνθεί σε αυτούς τους νέους, οι
οποίοι αναζητούν όχι τη σταθερότητα ή αναφορές στο πα-
ρελθόν, αλλά την προοπτική για το μέλλον. 

Όπως εκτιμούν στο κυβερνητικό επιτελείο, η Νέα
Δημοκρατία είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να
τους πείσει με το πρόγραμμά της για την Ελλάδα του
2030, όπως συχνά σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
και να κερδίσει τη στήριξή τους. Με ενδιαφέρον, πάν-
τως, αναμένονται οι επόμενες δημοσκοπήσεις, ώστε
να αποτυπωθεί η τάση και για τους ψηφοφόρους του
κόμματος Κασιδιάρη, μετά το «μπλόκο» στην είσοδό
του στη νέα Βουλή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει ούτε τα μέτρα 
ανακούφισης των πολιτών

Ποια είναι τα ειδικά κοινά που στοχεύει η Νέα Δημοκρατία

«Απεργοί» της Βουλής
kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Ο
Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν μια
τριετία στην αντιπολίτευση με το κιβώτιο ταχυ-
τήτων στη... νεκρά. Όσα και αν καταλόγισαν
στην κυβέρνηση, έχουν ψηφίσει σχεδόν τα μι-

σά νομοσχέδια που έχει φέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
τον οποίο την ίδια ώρα κατηγορούν για «εκτροπή». Και όσο
και αν στην Κουμουνδούρου ξορκίζουν τις δημοσκοπή-
σεις, φέρνοντας μάλιστα το παράδειγμα των προβληματι-
κών μετρήσεων στην Κύπρο, έχουν καρφώσει ταχύτητα και
τρέχουν να προλάβουν. Μόνο που έχουν βάλει... όπισθεν.

Πάνε μάλιστα τόσο πίσω που έχουν κάνει άλμα δεκαε-
τίας στην αντιπολιτευτική τους τακτική. Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έχει πια... μνημόνια και δανειακές
συμβάσεις να καταγγείλει και να υποσχεθεί πως θα τα κα-
ταργήσει «με έναν νόμο και ένα άρθρο», όμως υπάρχουν
τα πεπραγμένα 3,5 ετών από την παρούσα κυβέρνηση.

Και ο Αλέξης Τσίπρας στην «πορεία προς τον λαό», που
ξεκίνησε με τις ομιλίες σε Περιστέρι, Πάτρα και Θεσσαλο-
νίκη, δεσμεύτηκε πως θα τα καταργήσει... σχεδόν με έναν
νόμο και ένα άρθρο. «Δεσμευόμαστε ότι ως πρώτη πράξη
δικαιοσύνης θα καταργήσουμε από τις πρώτες μέρες, με
νομοθετικές ρυθμίσεις που ήδη έχουμε ετοιμάσει, όλους
εκείνους τους νόμους και τις διατάξεις που βάζουν φραγ-
μό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολίτη».

Δάσκαλε που δίδασκες...
Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και οι διατάξεις; Καταρχάς, ο

νόμος Χατζηδάκη για τα εργασιακά που, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, εγκαθίδρυσε «καθεστώς εργασιακής
ζούγκλας». Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που πέρασε τον
Ιούνιο του 2021 και περιελάμβανε 128 άρθρα. Πόσα από
αυτά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ; Τα 56. Αν λοιπόν ο συγκεκριμένος
νόμος έφερε την εργασιακή ζούγκλα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
συνυπεύθυνος για το 43% της συγκεκριμένης... ζούγκλας.

Στις ομιλίες του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ακόμη στα-
θερά τη δέσμευση επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ, την
οποία ήταν ο ίδιος που έστειλε στο Υπερταμείο, αλλά και
την προστασία της πρώτης κατοικίας, την ώρα βέβαια που
ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλει-
στηριασμούς και αυστηροποίησε το νομοθετικό πλαίσιο
για τις αντιδράσεις σε αυτούς.

Παράλληλα όμως και πέρα από τις υποσχέσεις σε όλους
και για όλα, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει και την πίεση που
ασκεί το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ με στόχο να στε-
ρήσει έναν πιθανό σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας μετε-
κλογικά αλλά και δευτερευόντως να εξασφαλίσει έναν για
τον... εαυτό του.

Μέχρι την ομιλία του στην Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας υιο-
θετούσε το αφήγημα που εξιστόρησε για πρώτη φορά σε

συνέντευξή της η Πόπη Τσαπανίδου. Ότι δηλαδή ενδεχό-
μενη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θα απο-
τελεί προϊόν εκβιασμού του προέδρου του τελευταίου με
το υλικό των υποκλοπών.

Ξεχνά τους συνοδοιπόρους του
Ο Αλέξης Τσίπρας όμως από την Πάτρα είπε κάτι διαφο-

ρετικό. Ότι μια τέτοια επιλογή για το ΠΑΣΟΚ και τον πρό-
εδρό του δεν θα ήταν «ηθικά» αλλά «πολιτικά αδιανόητη»
και αυτό 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 Μη-
τσοτάκη, του Βορίδη, του Πλεύρη, του Γεωργιάδη και
εσχάτως του Καρατζαφέρη».

Αντίθετα πάντως με όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν
χρειάζεται τόσο μεγάλη φαντασία για να κάνει κανείς ει-
κόνα μια τέτοια συνεργασία. Αν από την άλλη είναι τέτοια
η δυσκολία να το συλλάβει ανθρώπου νους, ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ρωτήσει τους υπουργούς της
κυβέρνησης υπό τον Λουκά Παπαδήμο, που στηρίχτηκε
από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον Λαϊκό Ορθό-
δοξο Συναγερμό το 2011. Εκεί δηλαδή που συνυπήρξαν ο
σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
και τότε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Γιάννης Ραγ-
κούσης και ο τότε υπουργός Υποδομών Μάκης Βορίδης,
η τότε αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου και ο τότε υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Θάνος Πλεύρης και ο τότε υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης, ο τότε υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης και ο εκ των συγκυβερ-
νώντων Γιώργος Καρατζαφέρης.

Ακόμη, τους συνοδοιπόρους του σήμερα, που τότε έδω-
σαν ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση: τον Άγ-
γελο Τόλκα, τη Θεοδώρα Τζάκρη και τον Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή.
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Τρέχουν στον ΣΥΡΙΖΑ για να μειώσουν τη χαώδη απόσταση 
από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν καρφώσει την... όπισθεν

Η επιστροφή στο παρελθόν
και τα κενά
μνήμης...

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
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Η
άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών
από την ελληνική κυβέρνηση
προς ενίσχυση της Τουρκίας στη
μάχη για τη διάσωση εγκλωβι-

σμένων πολιτών στα συντρίμμια που προκά-
λεσαν οι φονικοί σεισμοί και η απευθείας
επικοινωνία Μητσοτάκη και Ερντογάν -έπει-
τα από μήνες- αποτέλεσαν το αντικείμενο της
συνέντευξης που παραχώρησε ο Έλληνας
πρωθυπουργός στο CNN.

«Σε αυτές τις στιγμές κρίσης αυτό που εί-
ναι σημαντικό είναι ότι είμαστε γείτονες και
πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
Δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπούν οι σει-
σμοί. Είχαν σεισμό το 1999 όταν στείλαμε
βοήθεια, είχαμε και στην Ελλάδα και έστει-
λαν εκείνοι. Βάζουμε στην άκρη τις διαφο-
ρές και προσπαθούμε να απαντήσουμε στο
επείγον. Βρισκόμαστε σε σεισμογενές έδα-
φος. Έλληνες και Τούρκοι είναι φίλοι,
έχουμε τις διαφορές μας, αλλά οι λαοί μας
δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν», τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στη
συνέχεια στην αποστολή της ομάδας των
διασωστών της ΕΜΑΚ: «Ήμασταν από τις
πρώτες χώρες που στείλαμε βοήθεια στην
Τουρκία. Ήδη έχουμε στείλει διασώστες
στο Χακάι. Το 6χρονο παιδί απεγκλωβίστη-
κε από το ελληνικό πλήρωμα. Σε αυτές τις
κρίσιμες στιγμές ο χρόνος είναι ο βασικός

αντίπαλος για να σωθούν όσο περισσότεροι
συνάνθρωποί μας γίνεται».

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επι-
χειρούν οι ομάδες διάσωσης ο Κυριάκος

Μητσοτάκης σημείωσε: «Είναι τρομερά δύ-
σκολες οι συνθήκες. Μιλάμε για δύο τερά-
στιους σεισμούς. Οι συνθήκες είναι πάρα πο-
λύ δύσκολες, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση,

πρώτος στόχος είναι να σωθούν άνθρωποι
που έχουν εγκλωβιστεί, στη συνέχεια οι Αρ-
χές φαντάζομαι πως θα ασχοληθούν με τη
στέγαση, τη σίτιση και έπειτα με την αποκα-
τάσταση. Το ζήτημα είναι ακόμη πιο περίπλο-
κο στη Συρία. Ακόμη και πριν από τον σεισμό
η βοήθεια στη Συρία ήταν ένα δύσκολο εγ-
χείρημα».

«Καμία επαφή με Δαμασκό»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος

απαντώντας στην παρουσιάστρια του CNN, η
οποία επέμεινε για το θέμα της βοήθειας της
Συρίας και αν αυτή περνά μέσω της κυβέρ-
νησης Άσαντ, πως η διαχείριση γίνεται κεν-
τρικά και όχι μεμονωμένα από τα κράτη-μέ-
λη της ΕΕ: «Προσπαθούμε μέσω διεθνών ορ-
γανισμών. Προσπαθούμε σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Δεν είναι πολιτική, δεν πρόκειται για
αναγνώριση οποιουδήποτε καθεστώτος, αλ-
λά πρόκειται αποκλειστικά για τη βοήθεια.
Καμία χώρα δεν μπορεί να βοηθήσει μόνη
της τη Συρία, γιατί δεν εμπιστεύονται τον
Άσαντ, για αυτό οι κινήσεις γίνονται κεντρικά.
Δεν έχω καμία επαφή με τη Δαμασκό, επι-
κεντρωνόμαστε προς το παρόν στην Τουρκία.
Είναι περίπλοκο, δεν είμαι σε θέση να κάνω
σχόλιο σχετικά με τις κυρώσεις στη Συρία.
Χρειαζόμαστε διεθνή απάντηση στη συγκε-
κριμένη κρίση».

Το «νεύμα» του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένουν στο ΠΑΣΟΚ,
σε μια ύστατη προσπάθεια το κόμμα να πραγματοποιήσει φυγή
προς τα εμπρός και να αφήσει πίσω του τα εμπόδια -εσωκομ-
ματικά και λειτουργικά- που, όπως φαίνεται, το κρατούν καθη-
λωμένο τόσο δημοσκοπικά όσο και στην κοινωνία. Μέσα στις
επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει δημόσια παρέμβαση του

προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τηλεοπτική συνέν-
τευξή του αλλά και συνεδρίαση του Πολιτικού
Συμβουλίου.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ευδιάκρι-
το πολιτικό στίγμα που να απαντάει στις αυξη-
μένες απαιτήσεις της επίπονης προεκλογικής
περιόδου και ταυτόχρονα να κατευνάζει τις
φωνές που επικρίνουν την ηγεσία για απου-
σία κεντρικής γραμμής. Μεγάλο ζητούμενο

είναι και ο καθορισμός της στάσης που αφορά την επιχειρη-
ματολογία για τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς, όπως
εκτιμούν έμπειρα στελέχη, εκεί εντοπίζεται η πηγή των προ-
βλημάτων. Τρίτο «αγκάθι» που καλείται να βγάλει ο κ. Αν-
δρουλάκης είναι το «μοίρασμα του παιχνιδιού». Συχνά πυκνά
σε «πασοκικά πηγαδάκια» ακούγεται η κριτική ότι λειτουργεί
με έναν κλειστό πυρήνα στελεχών που δεν ξεπερνούν τα πέν-
τε άτομα με αποτέλεσμα πολλά στελέχη είτε να νιώθουν απο-

κομμένα από τον κομματικό ιστό είτε να λειτουργούν μεμο-
νωμένα ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Ταυ-
τόχρονα, δυσθυμία επικρατεί στους κόλπους των υποψή-
φιων βουλευτών. Το κύμα αποχωρήσεων που προηγήθηκε
της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων αλλά και η μάχη παρα-
σκηνίου που δίνεται για τις υποψηφιότητες που «κρατήθηκαν
στο συρτάρι» αποτυπώνουν την ηλεκτρισμένη ατμό-
σφαιρα που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμμα-
τος, την ώρα μάλιστα που έχει αρχίσει η αντίστρο-
φη μέτρηση για την εκλογική αναμέτρηση.

Γκρίνιες για υποψηφιότητες
δύο ταχυτήτων

Αλλά και μεταξύ των υποψηφίων δεν επικρατεί και
το καλύτερο κλίμα. Εκτός από τις κλασικές αντιπαλότητες
στο πεδίο διεκδίκησης της ψήφου και τις κόντρες με τους πα-
λιούς, ακούγονται παράπονα για υποψηφιότητες δύο ταχυτή-
των: τους απλούς και τους ευνοούμενους της ηγεσίας. Όλα
αυτά μεταφέρθηκαν προς την ηγεσία σε ήπιους τόνους κατά
τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Πολιτικού Συμ-
βουλίου και όλοι έφυγαν με την εντύπωση ότι οσονούπω θα
ληφθούν πρωτοβουλίες. Ωστόσο, μέχρι τώρα επικρατεί μια
«περίεργη σιωπή» εκ μέρους του κ. Ανδρουλάκη με εξαίρεση

κάποιες παρεμβάσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει περάσει
απαρατήρητη από μερίδα στελεχών. Με δεδομένο, δε, ότι δεν
έχει δικαίωμα να τοποθετείται στη Βουλή, ειδικά σε μια έντο-
νη κοινοβουλευτικά περίοδο, δίνει το πλεονέκτημα σε Μητσο-
τάκη και Τσίπρα να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.

Το θέμα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις με την «εισβολή»
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του κ. Τσίπρα

να προκαλέσει «αναταράξεις» στο εσωτερικό του
Κινήματος, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα
σχέδιά του για εκλογική λεηλασία. Σε πρώτη
φάση κατάφερε να αποπροσανατολίσει την πυ-
ξίδα με τα υπονοούμενα για εκβιασμό του Νί-

κου Ανδρουλάκη από τη ΝΔ ώστε να ενδώσει σε
συνεργασία, αν και εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα,

ο κ. Τσίπρας με μια προεκλογική υπερδραστηριότητα,
που περιλαμβάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πό-
λεις της χώρας, επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία του στον
χώρο της Κεντροαριστεράς και να θέσει όσο το δυνατόν εκτός
κάδρου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, η ΝΔ
δείχνει να «απολαμβάνει» να παρακολουθεί τα δρώμενα στο
μέτωπο «ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ», καθώς το χάσμα, που τείνει να γί-
νει αγεφύρωτο, φέρνει πιο κοντά της το ΠΑΣΟΚ στο ενδεχό-
μενο που κριθεί αναγκαία μια μετεκλογική συνεργασία.

Η περίεργη... σιωπή του Νίκου Ανδρουλάκη

«Βάζουμε στην άκρη τις διαφορές μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη 
στο CNN για την ελληνική βοήθεια στην Τουρκία 

και τον Ερντογάν μετά τον σεισμό

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 



Δείπνο για 4 στο roof
garden της ΜΒ

Στο roof garden της «Μεγάλης Βρεττα-
νίας» δείπνησαν χθες βράδυ ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης, o
αναπληρωτής
υπουργός Νί-
κος Παπαθα-
νάσης μαζί με
τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμ-
περ. Ο τελευταίος ήταν ιδιαίτερα θετικός
απέναντι στις μεταρρυθμίσεις που έχει
κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ ιδι-
αίτερα κολακευτικά λόγια είπε και για τον
ίδιο τον κ. Μητσοτάκη αλλά και τον Αντώ-
νη Σαμαρά, με τον οποίο είναι καλοί φί-
λοι. Στην παρέα μπήκε για λίγη ώρα και ο
Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της Lamda,
που «τρέχει» το Ελληνικό. 

ΈΈνωσαν τις δυνάμεις τους
στην Ανατολική Αττική

Μάκης Βορίδης και Βασίλης Οικο-
νόμου βρέθηκαν μαζί σε εκδήλωση
που διοργάνωσαν ο αντιδήμαρχος Ρα-
φήνας-Πικερμίου Σπύρος Κάρλος, η
διευθύνουσα σύμβουλος του λιμανι-
ού της Ραφήνας και η επιχειρηματίας
Έλενα Φλωρίδη. Οι δύο βουλευτές,
μεταξύ τυρού και αχλαδίου, έδωσαν
πραγματικά μαθή-
ματα πολιτικού πο-
λιτισμού, μιας και
είπαν ο καθένας
πολύ καλά λόγια
για το έργο του άλ-
λου, ενώ δόθηκε
και η υπόσχεση για συνεργασία στις
επερχόμενες εκλογές. Ωτακουστής
μου μού μετέφερε τα λόγια Βορίδη,
που είπε «“έναν σταυρό και στον Βα-
σίλη”, λέω σε όλους τους ψηφοφό-
ρους μου». Βλέπω πολλούς να τραβά-
νε τα μαλλιά τους μετά από αυτή τη
συνεργασία… 

Χθες στη Βουλή, αρκετοί πα-
ρατήρησαν πως ο πρωθυπουρ-
γός προσπάθησε εμμέσως να
υπερασπιστεί τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη
απευθυνόμενος με επικριτική
διάθεση στον Αλέξη Τσίπρα για
τα «περί εκβιαζόμενου» που
έχει εκστομίσει σύσσωμη η
Κουμουνδούρου για τον πρό-

εδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Όπως μου τόνισαν, είναι ένα
δείγμα καλών προθέσεων του
πρωθυπουργού από τη στιγμή
που το ΠΑΣΟΚ έχει χαμηλώσει
τους υψηλούς τόνους για το θέ-
μα των υποκλοπών, αλλά και
μια ένδειξη ότι ο «κοινός» εχ-
θρός και των δύο είναι η Κου-
μουνδούρου. 
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Η κίνηση καλής θέλησης Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη 

Σ
ύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου εί-
χαμε χθες με πολύ ευχάριστα νέα
για τον Έλληνα πολίτη. Οι υπουρ-
γοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Θάνος

Πλεύρης, Μίνα Γκάγκα παρουσίασαν στον
πρωθυπουργό, παρουσία και του Άκη Σκέρ-
τσου, τον μεγάλο εμπλουτισμό της εφαρμο-
γής myHealth app με 431 εργαστηριακές
εξετάσεις και βεβαιώσεις νοσηλείας που
παρέχονται, πλέον, ψηφιακά από 59 δημόσια

νοσοκομεία αλλά και πλήθος ιδιωτικών δια-
γνωστικών εργαστηρίων. Ουσιαστικά, μιλάνε
για το τεράστιο βήμα προς τον ψηφιακό φά-
κελο ασθενή, μια συνολική μεταρρύθμιση η
οποία θα τελειώσει σε δεύτερο χρόνο την
επόμενη τετραετία. Ο πολίτης πλέον θα έχει
όλη την πληροφορία του ιστορικού του σε
μία εφαρμογή και οι μονάδες υγείας θα μπο-
ρούν να διαβάσουν όλες τις παλιές διαγνώ-
σεις και τα ιατρικά αποτελέσματα. 

Βασίλης Κόκκαλης: 72 ώρες στην πρώτη γραμμή
Από το Σάββατο που η κακοκαιρία επιδεινώθηκε
και για 72 συνεχόμενες ώρες ο αντιπεριφερειάρ-
χης Πολιτικής Προστασίας της Αττικής και πρό-
εδρος του ΕΔΣΝΑ Βασίλης Κόκκαλης δεν σταμάτη-
σε ούτε λεπτό να διατρέχει όλο το Λεκανοπέδιο και
να συντονίζει όλα τα τμήματα της περιφέρειας -και
τα μηχανοκίνητα και τα πεζά- με αποτέλεσμα ο μη-
χανισμός να ανταπεξέλθει και η Αττική να μην πα-
ρουσιάσει τρομερά προβλήματα παρά τη σφοδρό-
τητα των καιρικών φαινομένων. 

Υπάρχει ένα δίδυμο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης που δεν έχει χαροποιηθεί ιδιαίτερα από τη ση-
μαντική αναβάθμιση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Πό-
πης Τσαπανίδου από τον Αλέξη Τσίπρα. Και φυσικά,
όπως μαθαίνω, ήταν ιδιαίτερα σκωπτικό και ειρωνικό
απέναντι στη μνημειώδη, πλέον, φράση της εκπροσώ-
που σε ομιλία στη Θεσσαλονίκη «πρόεδρε, έλα με φό-
ρα»… Το δίδυμο αυτό, η Έφη και ο Δημήτρης, που βλέ-
πει ότι η Πόπη έχει βλέψεις για ψηλά, έχει αρχίσει την
γκρίνια, η οποία, μάλλον, θα ενταθεί μετά τις εκλογές… 

Σύσκεψη κορυφής για 
τον ψηφιακό φάκελο ασθενούς 

Μετακομίζει στην
Αθήνα ο Μόσιαλος 

Έμαθα από αξιόπιστη πηγή ότι ο
Ηλίας Μόσιαλος, μήλον της έριδος
κομμάτων όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ,

πήρε την απόφαση να μετα-
κομίσει μόνιμα στην

Ελλάδα. Για την ακρί-
βεια, θα μένει Ελλά-
δα 8-10 μήνες και
τους άλλους δύο θα
βρίσκεται στο Ηνω-

μένο Βασίλειο. Τώρα,
αν αυτή η κάθοδος στα

πάτρια εδάφη συνδυαστεί με κυβερ-
νητική πρόταση δεν το γνωρίζω, αλλά
όπως έμαθα είναι ανοιχτός σε προτά-
σεις. Ειδικά σε πρόταση για την ανάλη-
ψη κυβερνητικού έργου, «αρκεί να
έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι σοβα-
ρό», δηλαδή, μια μεγάλη μεταρρύθμι-
ση, όπως λέει στον περίγυρό του…
Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά
νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα και του
πρωθυπουργού.

Η ατάκα Λιάγκα που έκανε
το Μαξίμου να χαμογελά

Ασφαλώς, δεν πέρασε απαρατήρητο
το γεγονός ότι σε γνωστό πρωινάδικο ο
παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας χθες,
κάνοντας έναν απολογισμό της κρατι-
κής μηχανής απέναντι στην κακοκαιρία

«Μπάρμπαρα», είπε ότι
«ο Μητσοτάκης είναι

ό,τι καλύτερο μας
έχει συμβεί». Αυτή
η δήλωση η οποία
ειπώθηκε μπροστά

σε ένα εντελώς ου-
δέτερο κοινό, χωρίς

ιδεολογικό πρόσημο, ήταν
ένα μεγάλο δώρο για τη ΝΔ, διότι απο-
κρυστάλλωσε μια άποψη ενός πολύ
δημοφιλούς παρουσιαστή. Και το κα-
λύτερο; Ο Γιώργος Λιάγκας είναι δηλω-
μένος ΠΑΣΟΚ και ήταν και υποψήφιος
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…



Σ
ύμφωνα με πληροφορίες της «Pοlitical», το θέ-
μα της προμήθειας των υπερσύγχρονων μαχη-
τικών 5ης γενιάς F-35 προχώρησε ένα βήμα

παρακάτω, καθώς ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που
αφορούσαν τις υποδομές υποστήριξης. Αεροπορικές
πηγές αναφέρουν ότι η εισήγηση της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, στην οποία ύστερα από μελέτες εξηγούσαν
ότι δεν είναι απαραίτητο το σύστημα υποστήριξης SSI,
έγινε δεκτή και ο υπουργός Άμυνας έπειτα από καθυ-
στέρηση δύο εβδομάδων έβαλε την υπογραφή του
προτού αναχωρήσει για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το σύστημα SSI
που πρότεινε η κατασκευάστρια εταιρεία ήταν κό-
στους 750 εκατ. ευρώ και περιελάμβανε σύγχρονες
υποδομές υποστήριξης των μαχητικών F-35 στην αε-
ροπορική βάση που θα γίνει η «φωλιά» τους. Ωστόσο,
η μελέτη της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε ότι εί-
ναι δυνατό να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες και
αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις για την
υποστήριξη των υπερσύγχρονων μαχητικών με κό-
στος 250 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο βήμα είναι να προωθηθεί ο φάκελος
στην αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία. Ελπίζου-
με να μη χρειαστούν πάλι δύο εβδομάδες, καθώς όσο
κωλυσιεργεί η διαδικασία τόσο θα αργήσει να έρθει
και το «Letter of Acceptance», δηλαδή η απάντηση
των ΗΠΑ για την έγκριση του ελληνικού αιτήματος για
την απόκτηση των «αόρατων» μαχητικών.
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Αποφασισμένος να κλιμακώσει τη σύγκρου-
ση με τον Νίκο Ανδρουλάκη εμφανίζεται ο
Αλέξης Τσίπρας. Στρατηγικός στόχος του εί-
ναι να σπρώξει το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη
Νέα Δημοκρατία προκειμένου να κυριαρχή-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της Κεντροαριστε-
ράς. Το σχέδιο προβλέπει, σε περίπτωση συγ-
κυβέρνησης ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, αποχώρηση
μιας ομάδας βουλευτών του Κινήματος που
βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την Κου-
μουνδούρου και οι οποίοι φαίνεται ότι θα επα-
νεκλεγούν. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Κου-
μουνδούρου μεθοδεύει αποστασία βουλευ-
τών του ΠΑΣΟΚ, ενώ δημοσίως θα κατηγορεί
για αποστάτη τον Νίκο Ανδρουλάκη, αν τελικά
συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σφάζονται οι δημαρχαίοι
για την τριάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Νέοι, γυναίκες 
και τεχνοκράτες 
στην... κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Το σχέδιο Τσίπρα 
για το ΠΑΣΟΚ

Έχει αρχίσει ήδη ο κόσμος και τους... παίρ-
νει στο ψιλό. Καλωσορίζοντας στο βήμα της
συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Πόπη
Τσαπανίδου ανέβασε ρυθμούς και τόνους...
«Θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει για
τη χώρα φέρνοντας δικαιοσύνη παντού,
φέρνοντας την πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε,
έλα, έλα με φόρα!», είπε με ενθουσιασμό
και υπό τους ήχους κόρνας γηπέδων. Σου-
ρεάλ καταστάσεις... Το τι έγινε στο Twitter
με την ατάκα της Πόπης καλύτερα να μη σας
το περιγράψω. 

«Πρόεδρε, έλα με... φόρα»
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Ένα δύσκολο ματς για την πρωτιά στη Β’ Πειραιά
θα παιχτεί μεταξύ των τριών υποψηφίων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, των Νίνας Κασιμάτη, Γιάννη Ραγκούση και
Τρύφωνα Αλεξιάδη. Κομβικό ρόλο θα παίξουν οι
δήμαρχοι της ευρύτερης περιοχής που έχουν χω-
ριστεί σε δύο ομάδες, τους «κασιματικούς» και
τους «ραγκουσικούς». 

Ιερά σκάνδαλα
Όπως πληροφορούμαι από έγκυρη πηγή, κορυφαίοι εκ-
κλησιαστικοί παράγοντες επιχειρούν με κάθε τρόπο να
συγκαλύψουν ένα σκάνδαλο που έχει σχέση με την εκ-
κλησιαστική περιουσία. Πρωταγωνιστής του σκανδάλου
είναι συγγενικό πρόσωπο ενός μεγάλου εκκλησιαστικού
παράγοντα. Αν αρχίσουν να βγαίνουν οι αποκαλύψεις για
τα νταραβέρια που είχε με διάφορους απατεώνες... επεν-
δυτές και τα ποσά που δόθηκαν για μίζες, θα επικρατήσει
συνωστισμός στα ανακριτικά γραφεία.

Από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας σκιαγρά-
φησε το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο σε περί-
πτωση που κερδίσει τις εκλογές. Μια κυβέρνηση
δηλαδή με νέους, γυναίκες και τεχνοκράτες. Που
θα έχει τους λιγότερους μετακλητούς από ποτέ,
τις περισσότερες γυναίκες από ποτέ αλλά και νέ-
ους και νέες με γνώσεις στο αντικείμενό τους και
όχι γόνους της πολιτικής ελίτ. Επειδή πάντως οι 6
με 8 μονάδες που καταγράφουν τη διαφορά μετα-
ξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσκοπή-
σεις είναι κάπως δύσκολο να καλυφθούν το επό-
μενο δίμηνο, μπορεί να βάλει και άλλα στοιχεία
στην υποτιθέμενη κυβέρνησή του ο Αλέξης Τσί-
πρας. Τσάμπα είναι.

Εν αναμονή
εξελίξεων
για τα F-35

Απόλυτη δικαίωση για τον Α/ΓΕΕΘΑ
Το τελευταίο διάστημα είχαν γραφτεί και ακουστεί πολλά από
τους γνωστούς... αγνώστους για τον Α/ΓΕΕΘΑ
Kωνσταντίνο Φλώρο και τον υποτιθέμενο
διαπληκτισμό που είχε με τον υπουργό
Άμυνας για το επίδομα Στόλου. Αυτό που
καταλάβαμε από τη χθεσινή συζήτηση
στη Bουλή, κατά την κατάθεση του σχε-
τικού σχεδίου νόμου, είναι ότι ο Α/ΓΕΕ-
ΘΑ έχει την απόλυτη στήριξη του πρωθυ-
πουργού στην πρόταση που έγινε για να δο-
θεί αντίστοιχο επίδομα σε στελέχη και των τριών
κλάδων. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ολομέλεια
της Βουλής, «το εξαγγείλαμε και στη συνέχεια το βελτιώσαμε».
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Ο
πρώην αναπληρωτής
υπουργός και φίλος του
Αλέξη Τσίπρα αποκάλυ-
ψε πλήρως τις άγριες

διαθέσεις και τα αισθήματα ρεβαν-
σισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανα-
φορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστου Σπίρτζη ότι «θα επαναφέ-
ρουμε τη δημοκρατία, είτε με το κα-
λό είτε με το άγριο», «μάχη» έδω-
σαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο
Παύλος Πολάκης μέσω αναρτήσε-
ών τους στα social media.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να διευ-
κρινίσει την Κυριακή ότι «με το “κα-
λό” σημαίνει ότι όσοι, πολιτικοί και
μη, θα επιστρέψουν οικειοθελώς
στο Δημόσιο τα κλεμμένα θα πάνε
φυλακή με τις ευεργετικές διατά-
ξεις του νόμου. Με το “άγριο” σημαί-
νει ότι όσοι, πολιτικοί και μη, θα πα-
ρεμποδίσουν την αποκατάσταση της
δικαιοσύνης και την κάθαρση θα μπουν (και θα μείνουν στη) φυλακή μέχρι να...
σβήσει ο ήλιος!».

Απευθυνόμενος στον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος εξέφρασε «δικαιολογημένες ανη-
συχίες» σε ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον ρώτησε: «Θα έχεις τ’ άντε-
ρα να υπερψηφίσεις αυτήν τη θεσμική αλλαγή;». Ο υπουργός Ανάπτυξης παρέθε-
σε την παραπάνω ανάρτηση του Παύλου Πολάκη και σχολίασε: «Εδώ μία “ψύχραι-
μη” φωνή από την αντιπολίτευση εξηγεί πως αν κερδίσουν τις εκλογές, θα χρησι-
μοποιήσουν τη δικαιοσύνη για να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους…
Και μετά αναρωτιέστε πώς έστησαν τη σκευωρία Novartis».

Χατζηδάκης: «Μέχρι 
το τέλος του μήνα θα
εκδοθούν 40.000
κύριες συντάξεις»

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ο ΕΦΚΑ
θα εκδώσει 40.000 κύριες συντάξεις,
όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βου-
λής ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης, παρουσιάζοντας σχετική τρο-
πολογία και σημειώνοντας ότι 15.000
συντάξεις δόθηκαν μέχρι το τέλος του
Ιανουαρίου και άλλες 2.500 θα δοθούν
μέχρι το τέλος του μήνα. Επεσήμανε, δε,
ότι για τις άλλες 40.000 εκκρεμείς συν-
τάξεις που απομένουν, και μέχρι να λει-
τουργήσει η αυτοματοποίηση, θα δο-
θούν σε κάθε εν αναμονή συνταξιούχο
100 ευρώ για κάθε μήνα αναμονής. Κά-
λεσε, δε, όλα τα κόμματα της Βουλής να
στηρίξουν τη ρύθμιση μαζί με την  παρά-
ταση των ρυθμίσεων για την ασφαλιστι-
κή ικανότητα, που περιλαμβάνει την
επέκταση της περίθαλψης χωρίς προ-
ϋποθέσεις για μακροχρόνια ανέργους.

Ποιες πάνε στο
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ;

Μιας και μιλάμε για την Πόπη Τσα-
πανίδου, πολλοί με ρωτούν τι θα κά-
νει στις εκλογές. Οι πληροφορίες λέ-
νε ότι ο πρόεδρος Αλέξης θα τη βάλει
στο Επικρατείας, όπου επίσης στην
ίδια λίστα θα βρίσκεται πιθανότατα το
όνομα της γνωστής ερμηνεύτριας
Τάνιας Τσανακλίδου αλλά και της συ-
ζύγου του πρόωρα θανόντος Ολυμ-
πιονίκη μας Αλέξανδρου Νικολαΐδη,
την κόρη του οποίου αγκάλιασε έν-
θερμα στην ανοικτή συγκέντρωση
της Θεσσαλονίκης.

Κίνηση ανθρωπιάς από 
τους τέσσερις Μητροπολίτες Θράκης
Οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης σε ανακοίνωσή τους
επισημαίνουν ότι «επειδή η αγάπη την οποία μας δίδαξε ο
Χριστός σύνορα δεν γνωρίζει, να συμπαρασταθούμε αλλη-
λέγγυοι στους γείτονές μας που ζουν αυτή την τραγωδία, πα-
ραμερίζοντας κάθε διάκριση θρησκείας και εθνικότητος».
Εν συνεχεία καλούν τους πιστούς να βοηθήσουν στην άμεση
συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, εμφιαλωμένων
νερών και φαρμάκων, τα οποία θα σταλούν στις πληγείσες
περιοχές.

Εγώ σας το είχα γράψει ότι δεν πρό-

κειται να κατέβει ο Γιώργος Καρα-

τζαφέρης υποψήφιος με

τη ΝΔ. Κάποιοι Συ-

ριζαίοι βέβαια

το έχουν κάνει

λάστιχο εδώ

και μέρες και

το… τραβάνε

από τα μαλλιά

με αφορμή το εγ-

κώμιο που έπλεξε ο

πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ για τον

Κυριάκο Μητσοτάκη. Το διέψευσε

βέβαια και ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος Γιάννης Οικονόμου. 

Καρατζαφέρης «γιοκ»

Κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ,

προερχόμενο από μεταγραφή, δια-

τηρεί προνομιακές σχέσεις με κο-

ρυφαίο επιχειρηματικό παράγοντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ενη-

μερώνει καθημερινά για όσα συμ-

βαίνουν στο κόμμα, με αποτέλεσμα

στην Κουμουνδούρου κάποια στε-

λέχη να διερωτώνται για ποιον τελι-

κά δουλεύει: Για το κόμμα ή για τον

επιχειρηματία;

Συριζαίος κάνει 
τον ωτακουστή 
για επιχειρηματία;

Το ρουσφέτι που
ζήτησαν στον Λοβέρδο   

Το είπε ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος δη-
μοσίως. Ένας ψηφοφόρος του με γυναίκα
δημόσιο υπάλληλο του ζήτησε να μετατεθεί
η γυναίκα του εκεί όπου μετατίθεται ο ερα-
στής της για να μην τη χάσει. Έλα, Χριστέ
και Απόστολε, τι άλλο θα ακούσουμε; 

Νέες απειλές Πολάκη: «Φυλακή
μέχρι να σβήσει ο ήλιος»

Το νέο αφήγημα για τις δημοσκοπήσεις
Καινούργιο αφήγημα έχουν βρει εσχάτως στην Κουμουνδούρου σχετικά με τις

δημοσκοπήσεις. Αφού είδαν και απόειδαν και έπειτα από επτά χρόνια κυριαρχίας
της Νέας Δημοκρατίας, κατά τα οποία περισσότερο έχει κινδυνέψει ο ΣΥΡΙΖΑ από
το ΠΑΣΟΚ παρά ο Μητσοτάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάστηκαν να τις δεχτούν και
να λένε «θα τις ανατρέψουμε». Μετά τις εκλογές στην Κύπρο όμως, όπου ο δεύτε-
ρος στις δημοσκοπήσεις υποψήφιος κατετάγη τελικά τρίτος και τούμπαλιν, άρχι-
σαν και πάλι οι φωνές για τις μετρήσεις που «έχουν φάει τα ψωμιά τους». Αυτό που
δεν λένε βέβαια είναι ότι τον Νίκο Χριστοδουλίδη πρώτο τον έβγαζαν οι δημοσκο-
πήσεις, πρώτο τον έβγαλε και η κάλπη.



ΤΤ
ο «πράσινο φως» για την καταβο-
λή του «επιδόματος στόλου και
ειδικών αποστολών» άναψε το
σχεδίου νόμου του υπουργείου

Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε το μεση-
μέρι της Τρίτης στη Βουλή και ψηφίστηκε
κατά πλειοψηφία, παρουσία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του

υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά.

Θυμίζουμε ότι πρόκει-
ται για την υλοποίηση μιας
κυβερνητικής δέσμευσης
που είχε δοθεί από την πε-

ρίοδο της ελληνοτουρκι-
κής κρίσης το καλοκαίρι

του 2020 και αρχικά αφορούσε μόνο τα
στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που
έμειναν έως και πέντε μήνες στη θάλασ-
σα, υπερασπίζοντας την εθνική κυριαρχία
και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κόντρα
στον τουρκικό στόλο.

Ωστόσο, με ειδική τροπολογία το ύψος
του ποσού αυξήθηκε από τα 19 στα 25
εκατ. ευρώ για να συμπεριλάβει και άλ-
λες «μάχιμες» ομάδες των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων και από τους τρεις
κλάδους.

Το επίδομα θα λάβουν όσα στελέχη του
Πολεμικού Ναυτικού υπηρετούν στα
πλοία του Στόλου και για όσο χρόνο βρί-
σκονται σε αυτά. Η καταβολή του επιδό-
ματος θα γίνει άμεσα, καθώς, όπως προ-
κύπτει από την τροπολογία, το επίδομα
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023. Το
ποσό του επιδόματος θα είναι ανάλογο
του βαθμού και του είδους της αποστο-
λής και κυμαίνεται, σύμφωνα με την τρο-
πολογία που κατατέθηκε, από 105 έως
500 ευρώ. Για τα στελέχη που είναι έγγα-

μα χωρίς τέκνα το επίδομα προσαυξάνε-
ται κατά 55 ευρώ και για όσους έχουν τέ-
κνα κατά 115 ευρώ.

Το κείμενο της τροπολογίας
«Από 1ης/1/2023 επίδομα παρούσας

προσαυξάνεται για τα πληρώματα των
πολεμικών πλοίων που βρίσκονται απο-
στολή, καθώς και για προσωπικό των

Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική
αποστολή. Με κοινή απόφαση των
υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονο-
μικών καθορίζονται ύψος, οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης προσαύξησης
του ως άνω επιδόματος. Η δαπάνη δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
25.000.000 ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση
συζύγων που αμείβονται και οι δύο από

τις διατάξεις του παρόντος, η ως άνω
προσαύξηση καταβάλλεται και στους
δύο. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με
απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιού-
χοι του προσφέρουν υπηρεσία, πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση στα κα-
θήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολο-
γούν καταβολή του. Σε περίπτωση απο-
μάκρυνσης των στελεχών, απόσπασης,
μετακίνησης, διάθεσης εκπαιδευτικής
άδειας μεγαλύτερης των 2 μηνών από τα
εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις
συνθήκες διακόπτεται ισοχρόνως και
καταβολή του με βεβαίωση του οικείου
προϊσταμένου».
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Εκπληρώθηκε ακόμη μία κυβερνητική δέσμευση 
- Στα 25 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό για την ενίσχυση 

των «μάχιμων ομάδων» των Ενόπλων Δυνάμεων

Μέσω Twitter ο πρω-
θυπουργός της Ελλάδας
Κυριάκος Μητσοτάκης
απηύθυνε μήνυμα συμ-
παράστασης και υποστή-
ριξης των διασωστών, Ελ-
λήνων και Τούρκων, για
τον τιτάνιο αγώνα που δίνουν στα χαλάσματα, σώζοντας
ανθρώπινες ζωές. Το μήνυμα του πρωθυπουργού, γραμ-
μένο στα τουρκικά, αναφέρει τα εξής: «Εικόνες που μας
γεμίζουν πόνο τις ακολουθούν εικόνες που μας γεμίζουν
ελπίδα. Μόνο σεβασμός για τις υπεράνθρωπες προσπά-
θειες των ομάδων διάσωσης. Έλληνες και Τούρκοι δίπλα
δίπλα, παλεύουν μαζί για να σώσουν ζωές. Τους ευχαρι-
στούμε για όσα κάνουν».

Tweet Μητσοτάκη: «Έλληνες 
και Τούρκοι δίπλα δίπλα, 
σώζουν ανθρώπινες ζωές»

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ύστερα από συ-
σκέψεις και απόφαση των Ανωτάτων Συμβου-
λίων (ΣΑΓΕ) θα καθοριστεί το είδος των ειδικών
αποστολών και με ΚΥΑ από τα υπουργεία Εθνι-
κής Άμυνας και Οικονομικών θα καθορίζονται
το ύψος και ο τρόπος της ημερήσιας αποζημίωσης.

Στρατιωτικές πηγές εξηγούν ότι «ειδικές αποστολές» είναι οι
αποστολές τμημάτων όπως οι Ειδικές Δυνάμεις, οι Δυνάμεις
Ειδικών Επιχειρήσεων, το Ειδικό Τάγμα Μηχανικού, το ΕΔΛΟ
ΠΒΧ (Ειδικός Λόχος/Πυρηνικής Βιολογικής Χημικής Άμυνας)
και το ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς), η ομά-
δα «Δευκαλίων», η Κινητή Ομάδα Συντήρηση Υποβρυχίων και
Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών
Υποδομών, η 358 Μοίρα Έρευνας - Διάσωσης κ.ά. Οι ίδιες πη-
γές αναφέρουν ότι η αναφορά σε πληρώματα των πολεμικών
μας πλοίων «που βρίσκονται σε αποστολή», αφορά τα στελέχη
που συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές, όπως η UNIFIL στον
Λίβανο και η IRINI στη Λιβύη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι μονάδες επιφανείας του στό-

λου όσο και τα υποβρύχια βρίσκονται στις ελλη-
νικές θάλασσες μακριά από τις οικογένειές
τους, περνούν έως και 6 μήνες εν πλω στο Αιγαίο
και στην Αν. Μεσόγειο επιτηρώντας ακούραστα
τα σύνορά μας αλλά και στο πλαίσιο των εθνικών

και διασυμμαχικών ασκήσεων/συνεκπαιδεύσεων. Υπάρχουν
μάλιστα περιπτώσεις όπως η φρεγάτα «Θεμιστοκλής», που
συμπλήρωσε 7 μήνες συνεχόμενων αποστολών. Επίσης, είναι
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι παραιτήσεις στελεχών που
υπηρετούσαν σε πολεμικά πλοία είχαν αυξηθεί, καθώς δέχον-
ται συνεχώς προτάσεις από ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες
προσφέρουν αρκετά υψηλούς μισθούς. Το επίδομα στόλου πι-
θανότατα θα λειτουργήσει και ως ανάχωμα σε αυτό το κύμα πα-
ραιτήσεων. Όσον αφορά τις ειδικές αποστολές, τι να πρωτοθυ-
μηθούμε; Tα παραδείγματα από τις εμπειρίες των τελευταίων
ετών δεν είναι λίγα. Όπως η συνεχόμενη τουρκική προκλητικό-
τητα στο Αιγαίο, η κακοκαιρία «Ελπίδα» και η πτώση του αερο-
σκάφους «Antonov» στην περιοχή της Καβάλας. Το επίδομα
στόλου και ειδικών αποστολών, λοιπόν, ήταν απαραίτητο.

Έρχεται 
και η ημερήσια 
αποζημίωση

Ώρα... επιδόματος στόλου
και ειδικών αποστολών
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Τ
ο «σούπερ καρτέλ» της κοκαΐ-
νης δημιουργήθηκε από τους
αρχηγούς μεγάλων εγκληματι-
κών οργανώσεων, οι οποίοι

ήλεγχαν το εμπόριο ναρκωτικών στην Ευ-
ρώπη.

Το 2017, τέσσερις άνδρες φωτογραφή-
θηκαν από μυστικούς πράκτορες της Αμε-
ρικανικής Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) ενώ
διασκέδαζαν στον γάμο Ιρλανδού ναρκέμ-
πορα στο πολυτελές ξενοδοχείο Burj Al
Arab στο Ντουμπάι. Οι τέσσερις άνδρες
ήταν ο Ιρλανδός μαφιόζος Ντανιέλ Κίνα-
χαν, ο Ολλανδοβόσνιος ναρκέμπορας Εν-
τίν Γκατσάνιν, με το ψευδώνυμο «Τίτο», ο
Ολλανδομαροκινός επίσης ναρκέμπορας
Ριντουάν Ταγκί και ο Ιταλός αρχιμαφιόζος
Ραφαέλ Ιμπεριάλε.

Όλοι αυτοί ήταν εκπρόσωποι μεγάλων
ευρωπαϊκών εγκληματικών οργανώσεων
και διαχειρίζονταν το ένα τρίτο του εμπο-
ρίου κοκαΐνης στην Ευρώπη αξίας πολλών
δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έξι χρόνια ύστερα από εκείνη τη συνάν-
τηση, όλοι εκτός από τον Κίναχαν έχουν
συλληφθεί, με τον Εντίν Γκατσάνιν να εί-
ναι ο τελευταίος στον οποίο πέρασαν χει-
ροπέδες τον Νοέμβριο του 2022 στο
Ντουμπάι.

Το λεγόμενο «σούπερ καρτέλ» πιθανό-
τατα δεν ήταν μια επίσημη συμμαχία αλλά
ένα επιτυχημένο παράδειγμα «πληθοπο-
ρισμού» (crowdsourcing), με διάφορους
εγκληματίες να συγκεντρώνουν τα χρή-
ματά τους για να αγοράσουν φθηνότερη
κοκαΐνη σε τιμές χονδρικής.

Πίσω από τα κάγκελα 
οι περισσότεροι

Καθένα από τα μέλη είχε επαφές σε χώ-
ρες παραγωγής και διέλευσης κοκαΐνης,
γεγονός που τους έδινε τη δυνατότητα να
αγοράζουν ναρκωτικά σε χαμηλές τιμές
και να τα πωλούν στην Ευρώπη ακριβά. Με
τους περισσότερους συνεργάτες πίσω
από τα κάγκελα, αυτή η κερδοφόρα συ-
νεργασία ίσως να έχει πλέον τελειώσει.

Τα μέλη του «σούπερ καρτέλ» πιστεύε-
ται ότι είχαν επενδύσει από κοινού σε με-
γάλες αποστολές, συμπεριλαμβανομένης
αυτής που περιείχε σχεδόν 18 τόνους κο-
καΐνης που κατασχέθηκαν το 2019 στη Φι-
λαδέλφεια καθοδόν προς τα λιμάνια της
Αμβέρσας και του Ρότερνταμ.

O Ολλανδοβόσνιος ναρκέμπορας Γκα-
τσάνιν φέρεται να είναι ο επικεφαλής της
φατρίας Τίτο και Ντίνο. Ο Γκατσάνιν προ-

μηθευόταν ποσότητες κοκαΐνης σε τιμές
χονδρικής από το Περού και την Κολομβία
για αποστολή στην Ευρώπη. Μετά τη σύλ-
ληψή του στο Ντουμπάι, κατηγορήθηκε
για διακίνηση κοκαΐνης στην Ευρώπη και
εισαγωγή ουσιών για την παραγωγή αμ-
φεταμίνης.

Ο Ιρλανδός ναρκέμπορας και κεντρικό
πρόσωπο στον κόσμο της πυγμαχίας Ντα-
νιέλ Κίναχαν είναι ο αρχηγός της φατρίας
Κίναχαν. Αυτή η οργάνωση δημιουργήθη-
κε στο Δουβλίνο τη δεκαετία του 1990 από
τον πατέρα του, Κρίστι Κίναχαν. Ο Ντανιέλ
Κίναχαν πιστεύεται ότι διευθύνει τις δρα-
στηριότητες διακίνησης ναρκωτικών της
οργάνωσης από το Ντουμπάι. Τον Απρίλιο
του 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβα-

λαν στον Ντανιέλ, στον αδελφό του και
στον πατέρα τους κυρώσεις.

Η σύνδεση με την Καμόρα
Ο Ραφαέλ Ιμπεριάλε ήταν ένας από τους

σημαντικότερους διακινητές ναρκωτικών
και συνδεόταν με την Καμόρα, το παρα-
κλάδι της ναπολιτάνικης μαφίας. Ξεκίνη-
σε ως διεθνής μεσίτης κοκαΐνης στις αρ-
χές της δεκαετίας του 2000 και λόγω της
ανεξάρτητης θέσης του στον χώρο του
υποκόσμου μπόρεσε να επιβιώσει από
διάφορες διαμάχες που επικρατούσαν
μέσα στην Καμόρα. Ήταν στη λίστα των
πλέον καταζητούμενων εγκληματιών της
Ιταλίας μέχρι τη σύλληψή του τον Αύγου-
στο του 2021 στο Ντουμπάι.

Ο Ριντουάν Ταγκί κατηγορείται ότι ήταν ο
αρχηγός οργάνωσης διακίνησης ναρκωτι-
κών που εισήγε τόνους κοκαΐνης στην Ευ-
ρώπη. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για τον ρό-
λο του σε πολλαπλές ανθρωποκτονίες που
έλαβαν χώρα στην Ολλανδία. Συνελήφθη
τον Δεκέμβριο του 2019 στο Ντουμπάι.

Ο Βρετανός ναρκέμπορας Ράιαν Χέιλ
συνδέεται με την ιρλανδική φατρία Κίνα-
χαν. Καταζητείτο από τις ισπανικές Αρχές
ως ο ηγέτης ενός δικτύου διακίνησης κο-
καΐνης από τη Μαρβέγια της Ισπανίας και
είχε καταφύγει στο Ντουμπάι από φόβο
μήπως τον απαγάγουν άλλα καρτέλ. 

Ο Άντονι Αλφρέντο Μαρτίνεζ Μέθα εί-
ναι Παναμέζος ναρκέμπορας, ο οποίος
έστελνε κοκαΐνη στους Ευρωπαίους εταί-
ρους του. Οργάνωνε αποστολές από το λι-
μάνι Μανσανίγιο του Παναμά προς την
Ισπανία. Οι Αρχές υποψιάζονται ότι μαζί
με τον Χέιλ εισήγαγε έως και 10 τόνους
κοκαΐνης στην Ισπανία τα τελευταία δύο
χρόνια. Συνελήφθη τον Νοέμβριο του
2022 στο Ντουμπάι.

Ποιοι ήταν οι αρχηγοί του «σούπερ καρτέλ» 
που διαχειρίζονταν το 1/3 του εμπορίου κοκαΐνης 

στη Γηραιά Ήπειρο με κέρδη πολλά δισ. ευρώ

Πώς δρούσαν οι Ευρωπαίοι «Εσκομπάρ»

Ντανιέλ Κίναχαν Εντίν Γκατσάνιν Ριντουάν Ταγκί Ραφαέλ Ιμπεριάλε
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Α. Η χώρα έχει μπει πλέον 
σε προεκλογική τροχιά 
με την κοινωνική δυσφορία 
στις πολιτικές 
της ΝΔ πολύπλευρα διακριτή

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η ΝΔ
όσο και τα συστημικά κέντρα που
τη στηρίζουν επιλέγουν με έμφα-
ση να επιβάλουν πολιτι-
κή ατζέντα «παρελθον-
τολογίας» ή θεμάτων
που οδηγούν σε «συμ-
ψηφισμούς» κ.λπ. προ-
κειμένου να αποφευχ-
θεί η αναμέτρηση πάνω
σε προτάσεις που αφο-
ρούν το αύριο και το
σχέδιο διεξόδου από
την κρίση!

Γνωρίζουν ότι υπάρχει
κοινωνική απόρριψη των
πολιτικών τους και επιλέ-
γουν να ενθαρρύνουν ένα μεγάλο
τμήμα κοινωνικών και παραγωγι-
κών στρωμάτων στη λογική της
«ιδιώτευσης», της «απόσυρσης»,
του «όλοι ίδιοι είναι» και της καθο-
λικής απαξίωσης.

Η στόχευση πλέον είναι εμφα-
νής. Θέλουν να αποτρέψουν την
πολιτική αλλαγή με προοδευτική
διακυβέρνηση.

Β. Προοδευτική απάντηση: 
Αλλαγή του κοινωνικού
και παραγωγικού μοντέλου
και όχι απλώς εναλλαγή προσώ-
πων

Στον αντίποδα καθίσταται επιβε-
βλημένο για όλα τα κόμματα του
προοδευτικού τόξου να επικεν-
τρώσουν τις προσπάθειες στη μεί-
ωση του μεγάλου ποσοστού απο-
χής που υπάρχει στη χώρα.

Η συζήτηση είναι τώρα να δυνα-
μώσει με τις τάξεις και τα κοινωνι-
κά στρώματα που στη μεγάλη τους
πλειοψηφία βρίσκονται κοντά -κα-

τανοούν- και συμμερίζονται την
ανάγκη για τη διεκδίκηση προ-
οδευτικής διεξόδου.

Θέλουν όμως να διακρίνουν τη
«φωτογραφία» τους στο νέο μεγά-
λο κάδρο της αλλαγής του κοινωνι-
κού και παραγωγικού μοντέλου.

Γιατί οι πολίτες του σήμερα δεν
υπερασπίζονται μόνο τις
κατακτήσεις του χθες
αλλά αναζητούν εναλλα-
κτικές διεξόδους για τα
μείζονα προβλήματα με
απαντήσεις πειστικές
στις νέες διαιρετικές το-
μές που γεννούν ο νεο-
φιλελευθερισμός και η
διαχείριση των επιστη-
μονικών και τεχνολογι-
κών κατακτήσεων από
λίγους.

Γ. Η πολιτική πρέπει 
να ξαναγίνει εργαλείο 
της κοινωνίας

Το γεγονός ότι στο προοδευτικό
πολιτικό τόξο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει
καταθέσει σε δημόσια διαβούλευ-
ση και κρίση ένα εναλλακτικό προ-
γραμματικό πλαίσιο διακυβέρνη-
σης με σύγχρονες επεξεργασίες,
αυτοκριτική και αξιόπιστα εργα-
λεία εφαρμογής για την κοινωνική
και παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας γίνεται αφορμή, με την
κοινωνία διαμορφωτή, να προσ-
διοριστούν τα περιεχόμενα της
προεκλογικής ατζέντας που απο-
φεύγει η ΝΔ με τα παρακολουθή-
ματά της.

Ο προγραμματικός διάλογος
πρέπει να αφορά την κοινωνία και
τις ανάγκες της. Για να βλέπουν τη
«φωτογραφία» τους στο μεγάλο
κάδρο της πολιτικής αλλαγής τα
κοινωνικά στρώματα που συγκρο-
τούν τη νέα πλειοψηφία και έχουν
λόγους να στηρίξουν την παραγω-

γική ανασυγκρότηση και την
κοινωνική συνοχή.

Αναφέρομαι σε στοχευμένες
δράσεις που, μεταξύ άλλων,
αφορούν:
• Τις δυνάμεις της επισφαλούς
εργασίας.
• Τα μικρομεσαία και τα αγρο-
τικά στρώματα - κυρίως τη νε-
ολαία.

Αυτήν τη συζήτηση θέλουν
να αποφύγουν η ΝΔ και τα συ-
στημικά κέντρα που τη στηρί-
ζουν.

Γνωρίζουν πως η μεταφορά
της πολιτικής αντιπαράθεσης
σε θέματα που αφορούν την
αλλαγή του παραγωγικού και
κοινωνικού μοντέλου ενεργο-
ποιεί τον πολίτη σε προοδευτι-
κή κατεύθυνση και μειώνει τη
δεξαμενή του «καναπέ» και
της αποχής που ενθαρρύνει
ώστε να επιβιώσει.

Δ. Οι πολιτικές διεργασίες 
στα κόμματα ενόψει 
των εκλογών πυκνώνουν

Και αυτό καθιστά θεμιτή τη
φιλοδοξία του κάθε κόμματος
να διευρύνει την εκλογική του
επιρροή, στο πλαίσιο της λει-
τουργικής και πολιτικής του
αυτονομίας.

Αποτελεί όμως υπόθεση των
πολιτών, όλων των κομμάτων,
να καταστήσουν σαφές στις
ηγετικές ομάδες ότι δική τους
προτεραιότητα είναι η προ-
οδευτική διακυβέρνηση για
την αλλαγή του νεοφιλελεύθε-
ρου κοινωνικού και παραγωγι-
κού μοντέλου με πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική και όχι τα
συστημικά φτιασιδώματα που
στοχεύουν σε κυβερνήσεις
«ειδικού σκοπού», δηλαδή συ-
νέχειας με συμμετοχή της ΝΔ! 

Η
νέα υπόθεση ψευτογιατρού έχει συγκλονίσει την κοινή
γνώμη, καθώς θύματα είναι ασθενείς με βαριά νοσήμα-
τα που βρίσκουν καταφύγιο στις απατηλές αντιεπιστη-

μονικές υποσχέσεις που τους δίνει ένας επιτήδειος μη ιατρός
με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Έχουν ήδη εξαπατηθεί πολλοί πολίτες από ψευτογιατρούς
και νιώθουν ανυπεράσπιστοι, καθώς οι υποθέσεις αυτές σε αρ-
κετές περιπτώσεις εκκρεμούν πολλά χρόνια ενώπιον των δικα-
στηρίων, καθώς καθυστερούν προανακριτικά, εν συνεχεία οι
υποθέσεις αυτές αναβάλλονται και σε κάποιες περιπτώσεις
μπαίνουν στο αρχείο υφ’ όρον.

Θα πρέπει σε αυτές τις τόσο σοβαρές υποθέσεις να δίδεται
προτεραιότητα ώστε να τιμωρούνται οι δράστες εγκαίρως και
να μη συνεχίζουν ανενόχλητοι οι απατεώνες την εγκληματική
δράση τους, καθώς υποφέρουν οι ασθενείς αλλά και οι οικογέ-
νειές τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς:

Οι ασθενείς πρέπει να εμπιστεύονται μόνο πτυχιούχους Ια-
τρικής Σχολής με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην

Ελλάδα. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί να γί-
νει με ένα τηλεφώνημα στον κατά τόπους
ιατρικό σύλλογο, στον οποίο δηλαδή ο ια-
τρός δραστηριοποιείται, ή βεβαίως με
έναν έλεγχο στην επίσημη ιστοσελίδα των
ιατρικών συλλόγων ή στο μητρώο του Πα-
νελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Οι Ιατρικοί
Σύλλογοι και ο ΠΙΣ μπορούν να ενημερώ-
σουν τον πολίτη αν το συγκεκριμένο πρό-
σωπο είναι ιατρός. Παράλληλα, ο ασθενής
μπορεί να ενημερωθεί για την ειδικότητα
που κατέχει ο ιατρός και αν διατηρεί νόμι-
μο ιατρείο.

Επίσης, ο ασθενής θα πρέπει να γνωρί-
ζει ότι σε κάθε χώρο που ασκείται η Ιατρική θα πρέπει να έχει
εκδοθεί νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας και ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 84/2001, ιδιωτικοί φορείς, οι
οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), είναι οι ακόλουθοι: α. Ιδιωτικά ιατρεία,
β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία, γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και
δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Περαιτέρω ορίζεται ότι: «1. Ιδιωτικό ιατρείο είναι χώρος κα-
τάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, στον οποίο
ασκείται η ιατρική επιστήμη από πρόσωπο που διαθέτει τη σχε-
τική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας
ιδιωτικού ιατρείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος».

Αντιποίηση Ιατρικής:
Σύμφωνα με το άρθρο 339 του ως άνω νόμου περί αντιποί-

ησης ιατρικού λειτουργήματος με φυλάκιση μέχρις 1 έτους και
με χρηματική ποινή μέχρι 20.000 ευρώ τιμωρείται όποιος με
σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους χρη-
σιμοποιεί τον τίτλο του ιατρού χωρίς να έχει πτυχίο Ιατρικής
Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλ-
λοδαπού πανεπιστημίου.

Αυστηρή τιμωρία 
για ψευτογιατρούς... 

της
Κατερίνας
Φραγκάκη

Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω,
νομική 
σύμβουλος ΙΣΑ

του
Χάρη 

Τσιόκα

Μέλος 
της ΚΕ 

του ΣΥΡΙΖΑ 

Πολιτική αλλαγή 
γιατί  η πολιτική πρέπει 
να ξαναγίνει 
εργαλείο της κοινωνίας
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Μ
έσα στον χειμώνα, από τη
μια σκηνικό άνοιξης με
αφύσικα υψηλές θερμο-
κρασίες και από την άλλη

ξαφνικά ακραία καιρικά φαινόμενα με
απότομη πτώση της θερμοκρασίας και
χιονιάδες. Δυνατοί ανεμοστρόβιλοι σε
περιοχές, που οι κάτοικοι δεν θυμούνται
ανάλογο φαινόμενο στο παρελθόν (όπως
σε χωριά της Θεσπρωτίας πρόσφατα,
όπου προκλήθηκαν εκτεταμέ-
νες ζημιές σε 70 σπίτια και άλλα
κτίσματα). Την ίδια στιγμή, οι
καταστροφές από μεγάλης έν-
τασης σεισμούς, όπως αυτός
στη γειτονική Τουρκία και τη Συ-
ρία, με χιλιάδες νεκρούς, δεί-
χνουν πόσο ευάλωτοι και ανί-
σχυροι είμαστε μπροστά στα
φυσικά φαινόμενα, αν και αι-
σθανόμαστε, τρομάρα μας, πα-
νίσχυροι! 

Δεν «τρελάθηκε» η φύση από μόνη της,
εμείς την «τρελάναμε» εδώ και χρόνια,
συμπεριφερόμενοι ως ανεξέλεγκτοι εκ-
μεταλλευτές της και καταπατητές της. Με
αποτέλεσμα τώρα να μας τιμωρεί ή ακρι-
βέστερα να εκδικείται την ανθρώπινη
απερισκεψία. Και σύμφωνα με τους επι-
στήμονες είμαστε μόνο στην αρχή, καθώς
τα πράγματα τείνουν προς το χειρότερο. 

Σαφώς καλή και απαραίτητη και χρήσι-
μη είναι η τεχνική και η οικονομική ανά-
πτυξη, αλλά ο κίνδυνος, ο μεγάλος κίνδυ-
νος είναι ότι κακομεταχειριζόμαστε και
καταστρέφουμε τη φύση, μέσω της μό-
λυνσης, της υπερπαραγωγής και της
υπερκατανάλωσης, κακομεταχειριζόμε-
νοι και καταστρέφοντας επί της ουσίας
τον ίδιο τον εαυτό μας. 

Αν το σκεφτεί κανείς, η συμπεριφορά
μας απέναντι στη φύση δεν διαφέρει από
εκείνη ενός αυτόχειρα, που είναι έτοιμος
να πέσει από το παράθυρο. Και η κατα-
πληγωμένη και δεινοπαθούσα και εξαντ-
λημένη και εξουθενωμένη από εμάς τους
ίδιους φύση μάς θυμίζει, συχνά πλέον, ότι
και αυτή βαδίζει αργά και σταθερά προς
τον θάνατο και τον αφανισμό και εμείς κα-
τασκευάζουμε, όπως λέει ο Δ. Λιαντίνης,
τον θάνατό μας! 

Το φυσικό περιβάλλον, που είναι ο πα-
ράδεισός μας, δεν το σεβόμαστε και το
μετατρέπουμε ασυλλόγιστα σε κόλασή
μας. Άρα χάθηκε η ισορροπία μεταξύ αν-
θρώπου και φύσης. Η τάση μας να κατέ-
χουμε και να καταναλώνουμε δίχως

φραγμούς, καθώς και το ανελέητο κυνη-
γητό του κέρδους, από οικοδεσπότες του
περιβάλλοντος μάς έχει κάνει δυνάστες.

Επομένως, η αιτία της φυσικής
ανισορροπίας βρίσκεται σε εμάς
και όχι στη φύση.

Η απληστία, η αλαζονεία και η
έπαρση του ανθρώπου, τα μεγά-
λα συμφέροντα, οι διάφορες
σκοπιμότητες, η ασυδοσία και η
έλλειψη σοβαρής μέριμνας για το
περιβάλλον από τα επίσημα κρά-
τη, τις κοινωνίες και τους φορείς,
η πλανεμένη απόπειρα αντικατά-
στασης των φυσικών αγαθών με

τεχνητά, διέστρεψαν τη γνησιότητα της
φύσης και αυτό είναι μια οδυνηρή πραγ-
ματικότητα, που καθημερινά βιώνουμε τα
αποτελέσματά της. 

Πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα το
επιστημονικό εύρημα ότι η διάδοση του
καρκίνου είναι στενά συνδεδεμένη με το
υποβαθμισμένο περιβάλλον που ζούμε,
ενώ η αλλοίωση της φύσης, που έχει σαν
αποτέλεσμα την (παρ)εκτροπή της, πλήτ-
τει όχι μόνο τον εξωτερικό κόσμο, αλλά
και τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου,
καθώς του αμβλύνει το αίσθημα της ηρε-
μίας και της ασφάλειας και του ωραίου
και του δημιουργεί ασφυξία, κάτι που
έχει επιπτώσεις στις σχέσεις του με τους
άλλους. 

Η προστασία της φύσης από τις απει-
λούμενες καταστροφές, τις ρυπάνσεις, τις
ισοπεδώσεις, τις αλλαγές της μορφής του
πλανήτη, η οποία έχει να κάνει άμεσα με
τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και
την ποιότητα ζωής, είναι αδήριτη ανα-

γκαιότητα, όχι με διακηρύξεις αλλά με
ενέργειες. Χρειάζεται επειγόντως αφύ-
πνιση, με την ανάπτυξη και την εδραίωση
με υπευθυνότητα από τον καθένα ξεχωρι-
στά και όλους μαζί μιας οικολογικής ηθι-
κής και συνείδησης. Να βάλουμε τη ζωή
μας σε μια τάξη, να επαναφέρουμε τις αν-
θρώπινες αξίες και να συνειδητοποι-
ήσουμε τη σπουδαιότητα του απαραβία-
στου της φύσης. 

Επειδή προστατεύοντας το φυσικό πε-
ριβάλλον, προστατεύουμε τον εαυτό μας,
είναι η ώρα να αναλάβουμε μια σταυρο-
φορία «έργω» και «λόγω», ώστε να μην
αμαυρώνουμε και κακοποιούμε και πα-
ραβιάζουμε ασύστολα τη φυσικότητα της
φύσης. 

Τι ωραία που αποδίδει το παρά φύσιν ο
Γιώργος Σεφέρης: «Τ’ αηδόνια και τα λιό-
δεντρα/τα σάρωσαν οι πολυκατοικίες,/οι
άνθρωποι σκόρπισαν εμπρός στις μηχα-
νές». 

Όχι στον βιασμό της φύσης, όχι στον
βιασμό της ψυχής μας. Γιατί διαφορετικά
υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο να θαφτού-
με κάτω από τα επιτεύγματά μας.

«Τρελάναμε» τη φύση και μας τιμωρεί!
H εξουθενωμένη από εμάς τους ίδιους φύση μάς 

θυμίζει ότι και αυτή βαδίζει αργά και σταθερά 
προς τον θάνατο και τον αφανισμό και εμείς κατασκευάζουμε,

όπως λέει ο Δ. Λιαντίνης, τον θάνατό μας!

του
πατέρα 

Ηλία Μάκου
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Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Από τη λύπη για την απώλεια της 7χρονης Φατμά, στη
χαρά για τη διάσωση της 6χρονης αδερφής της. Σκηνές
που έκαναν τους Τούρκους να ξεσπάσουν σε χειροκροτή-
ματα και να αγκαλιάσουν τους Έλληνες «ήρωες» της
ΕΜΑΚ, που έδωσαν τεράστια μάχη για να διασώσουν τα
δύο κοριτσάκια από το πρωί της Τρίτης, επιχειρώντας στα
χαλάσματα της κατεδαφισμένης πολυκατοικίας στην πόλη
Χατάι της Τουρκίας.

Ο επικεφαλής της ΕΜΑΚ λύγισε μπροστά στο άψυχο
κορμάκι της 7χρονης Φατμά, όμως δεν το έβαλε κάτω και
μαζί με την υπόλοιπη ομάδα έδωσαν τεράστιο αγώνα με
τον χρόνο και τελικά κατόρθωσαν, κάτι που έμοιαζε αδύ-

νατο, να διασώσουν την αδερφή της. Επέμεινε να μην εγ-
καταλειφθεί το 6χρονο παιδί στην τύχη του και τελικά τα
κατάφεραν οι άνδρες της ΕΜΑΚ, γνωρίζοντας την αποθέ-
ωση από τους Τούρκους κατοίκους που με αγωνία περίμε-
ναν να πάρουν το παιδί και να το μεταφέρουν στο νοσοκο-
μείο για τις πρώτες βοήθειες. 

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν έκαναν και τους πιο δυνα-
τούς να λυγίσουν.

Αμέσως μετά τη διάσωση της 6χρονης, ο επικεφαλής
της ΕΜΑΚ γονατίζει στα χαλάσματα και ξεσπά σε λυγμούς,
οι συνάδελφοί του σπεύδουν να του απονείμουν τα εύση-
μα για την επιμονή του να μην εγκαταλείψουν τη μάχη και

μια ακόμη μεγάλη στιγμή γράφτηκε με κεφαλαία γράμμα-
τα στο βιβλία της τεράστιας συνεισφοράς της ΕΜΑΚ απαν-
ταχού της Γης, όπου χρειάζεται να παρέχει τις πολύτιμες
υπηρεσίες της.

«Ήρωες» και για τους Τούρκους οι άνδρες της ΕΜΑΚ

Μ
άχη με τον χρόνο αλλά και το
κρύο εξακολουθούν να δί-
νουν τα σωστικά συνεργεία,
καθώς μέσα σε αντίξοες

συνθήκες αναζητούν επιζώντες εγκλωβι-
σμένους. Οι κάτοικοι της Νότιας Τουρκίας
και της Βόρειας Συρίας, ύστερα από δύο
ισχυρότατους σεισμούς που έθαψαν κάτω
από ερείπια χιλιάδες ανθρώπους και έβγα-
λαν εκατομμύρια άλλους στους δρόμους,
αντιμέτωπους με το δριμύ ψύχος και το
χιονόνερο, πέρασαν άλλη μια νύχτα αγω-
νίας χθες. 

Η Νότια Τουρκία και μια μεγάλη περιοχή
της Βορειοδυτικής Συρίας επλήγησαν πε-
ρισσότερο, με τον προσωρινό απολογισμό
να κάνει λόγο για 10.000 νεκρούς στις δύο
χώρες. 

Στη Συρία, όπου περισσότεροι από 1.450
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ολόκληρες
γειτονιές ισοπεδώθηκαν ταυτόχρονα, προ-
καλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κα-
ταστροφή παρόμοια με εκείνη που βίωναν
τόσα χρόνια από τον εμφύλιο. 

Πάρα πολλά κτίρια κατέρρευσαν σε μια
γεωγραφική ζώνη με διάμετρο περίπου
350 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει μεγά-
λες πόλεις από το Ντιγιαρμπακίρ, τα Άδανα
και την Γκαζιαντέπ της Νότιας Τουρκίας
μέχρι το Χαλέπι και τη Χάμα της Βόρειας
και Κεντρικής Συρίας. 

Βοήθεια από 45 χώρες
Στο τουρκικό λιμάνι της Αλεξανδρέττας

και στην επίσης τουρκική πόλη Αντιγιαμάν
κατέρρευσαν νοσοκομεία, ενώ ο Ταγίπ Ερν-
τογάν ανέφερε σχεδόν 3.000 καταρρεύσεις
κτιρίων σε επτά διαφορετικές επαρχίες. Ο
Τούρκος πρόεδρος κήρυξε επταήμερο
εθνικό πένθος και έκανε λόγο για τη χειρό-
τερη καταστροφή, λόγω σεισμού, που έχει
γνωρίσει η χώρα του από το 1939. 

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της διεθνούς
κοινότητας, που παραμέρισε τις διαφορές
της για να συνδράμει τις δύο χώρες, καθώς
εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογι-
σμός μπορεί να πλησιάσει ή και να ξεπερά-

σει τις 18.000 θύματα από τον τρομερό σει-
σμό της Νικομήδειας τον Αύγουστο του
1999.

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνη-
ση, τουλάχιστον 45 χώρες είχαν προσφερ-
θεί μέχρι χθες το βράδυ να συνδράμουν
στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τουλάχιστον δέκα κράτη-μέλη, συμπερι-
λαμβανομένης της Ελλάδας, είχαν κινητο-
ποιήσει σωστικά συνεργεία με προορισμό
την Τουρκία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εί-
ναι έτοιμη να βοηθήσει και τη Συρία, παρότι
δεν είχε γίνει ακόμη δέκτης ανάλογου αι-
τήματος από τη Δαμασκό.

Τη βαθύτατη θλίψη του για τα θύματα και
τις καταστροφές στις δύο χώρες εξέφρασε
ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ενώ
ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν
δήλωσε ότι κινητοποιήθηκαν οι μηχανι-
σμοί παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας
στις δύο χώρες -στην περίπτωση της Συ-
ρίας, με την οποία οι ΗΠΑ δεν διατηρούν
διπλωματικές σχέσεις, μέσω ανθρωπιστι-
κών οργανώσεων.

Από τους πρώτους που μίλησαν τηλεφω-
νικά με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Σύρο
ομόλογό του Μπασάρ Άσαντ ήταν ο Βλαντί-
μιρ Πούτιν, η χώρα του οποίου είναι στενός
σύμμαχος της Συρίας και διατηρεί πολύ

καλές σχέσεις με την Τουρκία. Ρωσικά σω-
στικά συνεργεία πετούσαν χθες προς τις
δύο χώρες. 

Καταστράφηκαν ιστορικά μνημεία
Ακόμη και το Ισραήλ προθυμοποιήθηκε

να βοηθήσει τη Συρία, παρά το γεγονός ότι
οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέ-
σεις. 

Η Δαμασκός βέβαια διέψευσε ότι έχει
ζητήσει βοήθεια από τους Ισραηλινούς.

Επλήγη επίσης η ακρόπολη του Χαλεπί-
ου, αρχιτεκτονικό κόσμημα της μεσαιωνι-
κής εποχής, όπως και η Παλιά Πόλη, η
οποία το 2018 χαρακτηρίστηκε Μνημείο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε
κίνδυνο, λόγω του εμφυλίου πολέμου. 

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, σημαν-
τικές ζημιές υπέστη ένα ιστορικό κάστρο
της Γκαζιαντέπ, όπου κατέρρευσαν μέρη
των τοιχωμάτων και κάποιων πύργων πα-
ρατήρησης.

Θρήνος, αγωνία 
και ελπίδα στα χαλάσματα
Θρήνος, αγωνία 
και ελπίδα στα χαλάσματα
Θρήνος, αγωνία 
και ελπίδα στα χαλάσματα
Θρήνος, αγωνία 
και ελπίδα στα χαλάσματα
Θρήνος, αγωνία 
και ελπίδα στα χαλάσματα
Θρήνος, αγωνία 
και ελπίδα στα χαλάσματα

Ξεπερνούν τις 10.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία,
μάχη δίνουν οι διασώστες με τον χρόνο και το ψύχος 

για να ανασύρουν επιζώντες από τα κατεδαφισμένα κτίρια



Σ
ε λιγότερο από 24 ώρες υπήρξαν
τρεις ελληνοτουρκικές επαφές
σε ανώτατο επίπεδο με αφορμή
τον καταστροφικό σεισμό στην

Τουρκία, με την ελληνική πλευρά να προ-
τάσσει την ανθρωπιστική κρίση από τις
προκλήσεις που δεχόταν όλο το τελευταίο
διάστημα σε πολιτικό επίπεδο από
τους Τούρκους αξιωματούχους.

Ενδεικτικό ήταν ότι ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εί-
χε να συνομιλήσει με τον πρόεδρο
της Τουρκίας από τον Μάρτιο του
2022. Η τελευταία φορά που συναν-
τήθηκαν ήταν στην Κωνσταντινούπο-
λη. Η συνάντηση θεωρητικά τότε είχε
πάει καλά, σύμφωνα με τις ενημερώσεις
και από τις δύο πλευρές. Ακολούθησε
όμως η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ που ενόχλησε τον
Ερντογάν και από τότε ξεκίνησε ένα κρε-
σέντο επιθετικής ρητορικής, που έφτασε
μέχρι το σημείο να απειλούν με εκτόξευση
πυραύλων Tayfun.

Αποκορύφωμα ασφαλώς ήταν το επει-
σοδιακό δείπνο στην Πράγα τον περασμένο
Οκτώβριο, όταν πήρε τον λόγο ο Ερντογάν
και κατηγόρησε απρόκλητα την Ελλάδα ότι
ανεβάζει την ένταση και προκαλεί. Ο Μη-
τσοτάκης τότε του είχε απαντήσει ότι πρέ-
πει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία
των νησιών.

Πώς έσπασε ο πάγος
Ο σεισμός όμως της Δευτέρας στην

Τουρκία άφησε στην άκρη την ενόχληση

της Αθήνας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
πιστός στην πολιτική των ανοιχτών διαύ-
λων, επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό
του. Χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Το τηλε-
φώνημα ήταν ολιγόλεπτο, αλλά άκρως ου-
σιαστικό. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη
θλίψη του και μετέφερε στον Ταγίπ Ερντο-

γάν τη συμπαράσταση και τα συλλυ-
πητήρια της κυβέρνησης και του ελ-
ληνικού λαού για την απώλεια αν-
θρώπινων ζωών. Επανέλαβε επίσης
την ετοιμότητα της Ελλάδας να συν-
δράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε

τρόπο -και πέραν της ομάδας που
έχει αναχωρήσει ήδη για την περιο-
χή- στην αντιμετώπιση των συνεπει-

ών του καταστροφικού σεισμού. Ο πρό-
εδρος της Τουρκίας ευχαρίστησε τον πρω-
θυπουργό για τη συμπαράσταση και την
άμεση βοήθεια. Και κάπως έτσι έσπασε ο
πάγος ανάμεσά τους.

Τηλεφώνημα 
και από Σακελλαροπούλου

Ενδιαφέρον έχει ότι για πρώτη φορά συ-
νομίλησε ο Ερντογάν με την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Η κυρία Σακκελαροπούλου
ήταν εκείνη που του τηλεφώνησε για να
του μεταφέρει ανάλογα μηνύματα συμπα-
ράστασης. Η τρίτη ελληνοτουρκική επαφή
αφορούσε την ανταλλαγή μηνυμάτων ανά-
μεσα στον Νίκο Δένδια και τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Η τουρκική πρεσβεία, στην
οποία μάλιστα εδώ και λίγες μέρες έχει το-
ποθετηθεί νέος πρέσβης και εκκρεμεί να

επιδώσει διαπιστευτήρια, ανάρτησε δήλω-
ση στα ελληνικά ευχαριστώντας για την
άμεση ανταπόκριση και τα μηνύματα αλλη-
λεγγύης προς την Τουρκία. 

Στην ίδια ανάρτηση επισυνάψαν το
tweet του υπουργού Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας
Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος από το αε-
ροδρόμιο της Ελευσίνας ανακοίνωνε την
αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για
παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους
στην Τουρκία. 
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Η εμπειρία λέει ότι η διπλωματία των σεισμών κρατά λίγο. Ότι αποτελεί ένα ευχάριστο
διάλειμμα στην ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Διότι κανείς δεν αμφιβάλλει

ότι μέχρι να διεξαχθούν οι εκλογές στην Τουρκία στις 14
Μαΐου ο Ταγίπ Ερντογάν θα επανέλθει στην επιθετική
ρητορική του τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο και γενι-
κότερα απέναντι στη Δύση, παρά το γεγονός ότι πολλές
χώρες της Δύσης επίσης έσπευσαν να βοηθήσουν.
Όπως το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι ΗΠΑ,
που ανακοίνωσαν ότι θα συνδράμουν παρά το γεγονός

ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σοϊλού έχει κατηγορήσει τον Αμερικανό
πρέσβη ότι δήθεν ετοιμάζει πραξικόπημα στην Τουρκία.

Θα επανέλθει 
ο Ταγίπ 
στην επιθετική
ρητορική

Η ανθρωπιστική κρίση 
τέθηκε από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη πάνω 
από κάθε έννοια τουρκικών
προκλήσεων - Χωρίς 
καμία δεύτερη σκέψη
η επικοινωνία 
με τον Ερντογάν

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

H διπλωματία 
των σεισμών
μπορεί να αλλάξει
τις σχέσεις μας με την Τουρκία;
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Θ
άνατος μέσα στα συντρίμμια, ζωές μέσα στα χαλά-
σματα, γονείς χωρίς τα παιδιά τους και αγωνία στα
ύψη. Οι στιγμές σε Τουρκία αλλά και Συρία, μετά τη
διπλή σεισμική δόνηση της περασμένης Δευτέρας,

είναι δραματικές. Η «Political», η μοναδική εφημερίδα που βρί-
σκεται με ανταπόκριση στα Άδανα, θα σας δώσει τις επόμενες
ημέρες το στίγμα από όλα τα σημεία που επλήγησαν. 

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εγώ ψάχνω
τον ξάδερφό μου. Τη στιγμή του σεισμού
ήμουν στον δρόμο και σώθηκα. Τώρα σε πολ-
λά σημεία ψάχνω αγαπημένα μου πρόσωπα.
Είναι δραματική η κατάσταση», είπε στην
«Political» με τρεμάμενη φωνή, βαθιά συγκι-
νημένος, ένας μόνιμος κάτοικος των Αδάνων.
Σε όλη την ευρύτερη περιοχή η εικόνα θυμί-
ζει κατεστραμμένο τοπίο, με τις Αρχές να δί-
νουν τεράστια μάχη με τον χρόνο. Οι εκτιμή-
σεις για χιλιάδες νεκρούς έχουν σοκάρει όλο
τον πλανήτη. Τα σωστικά συνεργεία κατέβαλ-

λαν γιγάντια προσπάθεια καθώς άνθρωποι ούρλιαζαν για βοή-
θεια μέσα από τα χαλάσματα και οι συγγενείς τους παρέμεναν
μπροστά στα γκρεμισμένα σπίτια των αγαπημένων τους προ-
σώπων για αρκετές ώρες.

Στους 8.000 οι διασωθέντες
Οι σεισμοί μεγέθους 7,8 και 7,6 Ρίχτερ που έπληξαν την Τουρ-

κία και τη γειτονική Συρία νωρίς τη Δευτέρα γκρέμισαν, όπως
έχει προκύψει έως τώρα, ολόκληρες πολυκατοικίες, κατέστρε-
ψαν νοσοκομεία και άφησαν χιλιάδες ανθρώπους τραυματίες ή
άστεγους. 

Η περιοχή που έχει υποστεί καταστροφές είναι τεράστια, κα-
λύπτοντας περί τα 110.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τις
τουρκικές Αρχές, δηλαδή, χοντρικά όση έκταση έχει όλη η
ηπειρωτική Ελλάδα μαζί με την Πελοπόννησο.

«Από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές των
δυο χωρών, 8.000 άνθρωποι διασώθηκαν από πλέον των 11.000
κτιρίων που καταστράφηκαν από τους σεισμούς», ανέφερε η
Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της
Τουρκίας (AFAD).

Χθες το πρωί, σε δηλώσεις του από την Γκαζιαντέπ, ο Τούρκος
υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Μουράτ
Κουρούμ έκανε λόγο για 13,5 εκατομμύρια κατοίκους που
έχουν επηρεαστεί από τη σεισμική έξαρση της Δευτέρας.

Τα «κλικ» 
του τρόμου 

και της ελπίδας
Φωτογραφικά ντοκουμέντα 

από τον φονικό σεισμό σε Τουρκία - Συρία

Αποστολή
στην Τουρκία: 

Μίλτος 
Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com

Αγώνας επιβίωσης σε «βομβαρδισμένο» τοπίο
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Ε
πενδύοντας στην ξενοφοβία -
ιδίως σε περιοχές του κέντρου
της Αθήνας-, στις συνέπειες της
μακροχρόνιας οικονομικής κρί-

σης, αλλά και στην άγνοια σημαντικής μερί-
δας πολιτών για την πανδημία, η ακροδεξιά
στη χώρα μας επιχειρεί να ανασυνταχθεί
από τις… στάχτες που άφησε πίσω της η
Χρυσή Αυγή και να διεκδικήσει ακόμη και
την επιστροφή της στο Κοινοβούλιο.

Σε αυτή την προσπάθεια ανασύνταξης του
ακροδεξιού χώρου, πρωταγωνιστικό ρόλο
παίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος
και έγκλειστος στις φυλακές για συμμετοχή
στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Ο
42χρονος πρώην βουλευτής έχει ιδρύσει
από τον Ιούνιο του 2020 το Εθνικό Κόμμα-
Έλληνες, το οποίο διευθύνει μέσα από τις
φυλακές και εσχάτως το βλέπουμε και στις
μετρήσεις των δημοσκόπων ενόψει των
εκλογών στη χώρα μας. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι γύρω του συσπειρώνονται οι
περισσότερες δυνάμεις του ακροδεξιού
χώρου, με πολλά νέα πρόσωπα που επιχει-
ρούν να αναδειχθούν χρησιμοποιώντας
ακραία ρητορική, αλλά αποφεύγοντας εξ-
τρεμιστικές δράσεις και περιοριζόμενοι στη
διοργάνωση εκδηλώσεων, τη διανομή φυλ-
λαδίων, την αναγραφή συνθημάτων και τις
συγκεντρώσεις για την προέλκυση νέων
υποστηρικτών. 

Από το ζενίθ στο ναδίρ
Η τελευταία δεκαετία ήταν ιδιαίτερα πυ-

κνή σε εξελίξεις στον ακροδεξιό χώρο, κα-
θώς την άνοδο της Χρυσής Αυγής, την είσο-
δο στο Κοινοβούλιο και τα εκλογικά ποσο-
στά-ρεκόρ ακολούθησε η δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, οι συλλήψεις-προφυλακί-
σεις, η καταδίκη ως εγκληματική οργάνωση
και τελικά η διάλυση του φασιστικού μορ-

φώματος. Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, είδα-
με να αναπτύσσονται ομάδες που ασπάζον-
ταν τις ίδιες ιδεοληψίες και ακραία ιδεώδη,
με πρωταγωνιστές παλαιούς γνώριμους της
ακροδεξιάς και του εθνικιστικού χώρου,
μέχρι άτομα καταδικασμένα για επιθέσεις
ρατσιστικής βίας, ακόμη δε και κοινούς ποι-
νικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές
από αυτές απασχόλησαν τόσο σε πληροφο-
ριακά δελτία όσο και σε επιχειρήσεις με

συλλήψεις την Κρατική Ασφάλεια και την
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με την εξάρ-
θρωση των Ανένταχτων Μαιάνδριων Εθνικι-
στών και της Combat-18 να αποτελούν καί-
ρια πλήγματα στον κατακερματισμό του
ακροδεξιού χώρου. 

Τα χρόνια που προηγήθηκαν, οι Ανέντα-
χτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές ήταν η πιο γνω-
στή και πιο επιθετική ακροδεξιά ομάδα, με
τα μέλη της να τάσσονται κατά της Χρυσής

Αυγής, την οποία θεωρούσαν αρκετά… soft.
Φήμες, που δεν επιβεβαιώθηκαν, ήθελαν τα
μέλη της να υπάγονται άτυπα στον Αντώνη
Ανδρουτσόπουλο, τον πάλαι ποτέ επονομα-
ζόμενο «Περίανδρο», ο οποίος ήταν το ιερό
τοτέμ της ακροδεξιάς τη δεκαετία του ’90
και πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιά-
κου στις εξτρεμιστικές δράσεις της Χρυσής
Αυγής. Πλέον, ο «Περίανδρος» φέρεται να
έχει αναφορές στην Εθνική Σοσιαλιστική
Αντίσταση, η οποία μαζί με τη Hellenic Exis-
tence / IAXH κοντράρονται για να κερδίσουν
κάποιους λίγους οπαδούς. Το γεγονός ότι
στα ακροδεξιά καλέσματα για εκδηλώσεις
μνήμης στην επέτειο των Ιμίων συμμετείχαν
μερικές δεκάδες άτομα δείχνει ότι η όποια
δυναμική τους έχει χαθεί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Εθνική
Λαϊκή Συνείδηση του επίσης έγκλειστου
πρώην Χρυσαυγίτη Γιάννη Λαγού, η οποία
επιχειρεί να διατηρήσει επαφές με το
Εθνικιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα και να ανα-
πτύξει κάποια υποτυπώδη εγχώρια πολιτι-
κή δράση. 

Διεργασίες και κόντρες
Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής και ο εγ-

κλεισμός στη φυλακή ηγετικών αλλά και
περιφερειακών στελεχών της εγκληματικής
οργάνωσης προκάλεσαν έντονες διεργα-
σίες. Ωστόσο, με εξαίρεση το Εθνικό Κόμ-
μα-Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη, για το
οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη φέρει στη Βου-
λή νομοθετική τροπολογία για να αποτρέψει
την κάθοδό του στις εκλογές, δεν έχει προ-
κύψει κανένας νέος ισχυρός πόλος. Χρήζει
δε αναφοράς το γεγονός ότι η εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε κόντρες
και διχασμό στους κόλπους της ακροδε-
ξιάς, καθώς κάποιοι βρέθηκαν να υποστη-
ρίζουν, πχ, το τάγμα του Αζόφ και κάποιοι
άλλοι το σύμβολο «Ζ» των ρωσικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. 

Ξεχωριστή περίπτωση, τέλος, αποτελεί ο
Ιερός Λόχος που δραστηριοποιείται κυρίως
στη Θεσσαλονίκη, με το σύνθημα των μελών
του να θυμίζει… δικτατορία, καθώς είναι το
«πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».

Η ανθρωπογεωγραφία
της άκρας Δεξιάς

στην Ελλάδα

Από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, στο Εθνικό
Κόμμα-Έλληνες του έγκλειστου στις φυλακές Κασιδιάρη 

και στον Ιερό Λόχο της Θεσσαλονίκης που 
η συνθηματολογία του παραπέμπει στη δικτατορία

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Χτυπάνε σήμερα οι «καμπάνες» της Δικαιοσύνης για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Σ
 το έλεος του χιονιά που έφερε το
κύμα κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα»
βρέθηκαν για ένα ακόμη 24ωρο η
Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η

Φθιώτιδα και η Μαγνησία, με κύριο χαρα-
κτηριστικό το τσουχτερό κρύο, τις χιονο-
πτώσεις, τη βροχή-χιονόνερο, αλλά και
τους θυελλώδεις ανέμους. 

Το γεγονός ότι για τρίτο 24ωρο η Ελλάδα
πλήττεται από έντονα φαινόμενα έχει ως
αποτέλεσμα να προκληθούν αρκετά προβλή-
ματα, κυρίως λόγω του χιονιού που στην Ατ-
τική έχει φτάσει σε διάφορες περιοχές (Βί-
λια, Καπανδρίτι κ.ά.) ακόμη και τα 50 εκατο-
στά, ενώ στη Βόρεια Εύβοια παραμένει στα-
θερά μεταξύ 20 και 40 εκατοστών, ιδίως στις
ορεινές περιοχές. Αίσθηση προκαλεί η πρό-
βλεψη του μετεωρολόγου και διευθυντή
ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών Κωνσταντίνου Λαγουβάρδου ότι τα φαι-
νόμενα στις παραπάνω περιοχές πλησιάζουν
στην πολύ έντονη φάση τους, που θα διαρκέ-
σει άλλες 48 ώρες (πιθανότατα έως και αύ-
ριο). Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πληττόμε-
νες περιοχές τα εκχιονιστικά μηχανήματα
και οι αλατιέρες εργάζονται ασταμάτητα, ενώ
και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σπεύδουν
όπου καταγράφεται πρόβλημα και υπάρχει
πρόσβαση να επιδιορθώσουν βλάβες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η «Μπάρμπα-
ρα» έπληξε και την Κρήτη, με το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα να εντοπίζεται στο Οροπέδιο
Λασιθίου, όπου το χιόνι έφτασε μέσα στα
χωριά τους 40 πόντους, ενώ στα πιο ορεινά
σημεία ξεπέρασε ακόμη και το ένα μέτρο.

Στο σύνολο της χώρας, σε επιφυλακή

παραμένουν Πολιτική Προστασία, Πυρο-
σβεστική και ΕΛΑΣ, με την Τροχαία να
ανοιγοκλείνει δρόμους ανάλογα με τις επι-
κρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κλειστά σχολεία
Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα

σχολεία σε αρκετές περιοχές της Αττικής,
όπου παρατηρούνται προβλήματα από το πέ-
ρασμα της «Μπάρμπαρα». Σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής,
δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία (δημοτικά,
γυμνάσια και λύκεια) στους Δήμους Ωρωπού,
Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Βαρνάβα-
Γραμματικού, Μαραθώνα-Ν. Μάκρης, Αμα-
ρουσίου, Βριλησσίων, Ν. Ηρακλείου, Κηφι-
σιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης,
Νέας Ιωνίας, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Ελευσί-

νας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Φυλής, Σαλαμίνας,
αλλά και σε κάποια σημεία στην Πετρούπολη.
«Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η
ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και
του εκπαιδευτικού προσωπικού», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πατούλης.

Δεν φεύγει
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές,

αλλά και χιονόνερο κατά διαστήματα, προ-
βλέπει η ΕΜΥ για σήμερα στην Ανατολική
και Νότια Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα χιονο-
πτώσεις θα σημειωθούν και πάλι στα ορει-
νά-ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές στα
κεντρικά και βόρεια με χαμηλότερο υψό-
μετρο. Αναλυτικά, στη δίνη της «Μπάρμπα-
ρα» θα συνεχίσουν να βρίσκονται η Ανατο-
λική Θεσσαλία, η Εύβοια, η Ανατολική Στε-

ρεά και πρόσκαιρα τα νησιά του Βορείου
και Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και ορεινές-
ημιορεινές περιοχές της Ανατολικής Πελο-
ποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.
Το θερμόμετρο στις περισσότερες περιο-
χές της χώρας θα δείχνει θερμοκρασίες
κάτω από τα επίπεδα της εποχής, ενώ στην
Αττική θα… παίζει μεταξύ των -3 και των 6
βαθμών Κελσίου, με σημαντικές αποκλί-
σεις ανάμεσα στα βόρεια και τα νότια προ-
άστια.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα
πνέουν κυρίως από τα βόρεια με ένταση 4
έως 6 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο (τις βραδινές
ώρες) θα φτάσουν και τα 8.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
προειδοποιεί και πάλι για την εμφάνιση
παγετού. 

Δεν πάει πουθενά, εδώ 
θα μείνει η «Μπάρμπαρα»

Η ώρα της κρίσης για τον Πέτρο Φιλιππίδη έφτασε, κα-
θώς σήμερα το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, έπειτα από
ακροαματική διαδικασία έντεκα μηνών, θα αποφασίσει για
την ενοχή ή όχι του κατηγορούμενου ηθοποιού για έναν
βιασμό και δυο απόπειρες.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε
τις κατηγορίες που του αποδίδονται. «Δεν είμαι βιαστής.
Δεν είμαι διεστραμμένος, δεν είμαι ανώμαλος. Δεν είμαι
διπλή προσωπικότητα…», ανέφερε στη μαραθώνια απο-

λογία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιχείρησε να
αποτινάξει από πάνω του το στίγμα του βιαστή, ενώ
έστρεψε τα βέλη του σε βάρος όσων τον κατηγορούν, λέ-
γοντας πως γνωρίζουν ότι λένε ψέματα και «δολοφονούν
έναν άνθρωπο». 

Η εισαγγελέας της έδρας στην πρότασή της ζήτησε την
καταδίκη του ηθοποιού για δυο απόπειρες βιασμού και την
απαλλαγή του, λόγω αμφιβολιών, από την κατηγορία του
βιασμού κατ’ εξακολούθηση.

Στο έλεος του χιονιά και χθες Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, 
Φθιώτιδα και Μαγνησία, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί 

μέχρι αύριο με κορύφωση των ακραίων φαινομένων

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ε
παγγέλματα που δεν υπάρχουν
σήμερα εκτιμάται ότι θα
ασκούν το 2035 πάνω από έξι
στα δέκα (ποσοστό 65%) παιδιά

που τώρα πηγαίνουν στο δημοτικό σχο-
λείο, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της
Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος
Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) Δη-
μήτρης Κουσκουρίδης (μικρή φωτό),
προσθέτοντας ότι κάποια επαγγέλματα
«θα τα βρούμε μπροστά μας» ως ανάγκη,
αλλά οι άνθρωποι που τα ασκούν δεν
υπάρχουν στον επιθυμητό βαθμό. Ενδει-
κτικά ανέφερε τους τεχνικούς Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ανθρώ-
πους που θα διαχειριστούν ενεργειακές
κοινότητες και χρηματιστές ενέργειας.

Με το βλέμμα στο μέλλον
Τις παραπάνω εκτιμήσεις διατύπωσε ο

κ. Κουσκουρίδης σε εκδήλωση με θέμα
«Πράσινα Επαγγέλματα του Μέλλον-
τος», που διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του
πολυσυνεδρίου «Money Show» το Ελ-
ληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης, η Γραμματεία Κλιματικής Αλλαγής
και Περιβάλλοντος ΝΔ Θεσσαλονίκης
και το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
(ΔιΠαΕ).

Κατά τον γραμματέα Κλιματικής Αλλα-
γής και Περιβάλλοντος της ΝΔ Ν. Θεσσα-
λονίκης Γιώργο Παπαϊωάννου, η Ελλάδα
εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε ασφα-
λές και σταθερό περιβάλλον εργασίας και
επιχειρηματικότητας και «η ΝΔ είναι έτοι-
μη να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προ-
ϋποθέσεις για ανάπτυξη προκειμένου να
δοθεί ώθηση στην οικονομία και την κοι-
νωνία για αξιοποίηση των νέων ευκαιριών
του “μέλλοντος που είναι τώρα”». Από την
πλευρά του, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση των διοργανωτών, ο πρόεδρος του
Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης και διοργανωτής του «Money Sh-
ow» Χρήστος Σαραντόπουλος αναφέρθη-
κε στη δυναμική επιστροφή του θεσμού
μετά την πανδημία.

Νέες δεξιότητες και ειδικότητες
Για τους δείκτες ESG (περιβαλλοντι-

κούς, κοινωνικούς και διακυβέρνησης),
που θα λαμβάνονται ολοένα περισσότερο
υπόψη «για τη σύναψη νέων συνεργα-
σιών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης,
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και
την ικανοποίηση των πελατών» μίλησε -
μεταξύ άλλων- ο Συμεών Διαμαντίδης,
πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων -
ΣΕΒΕ, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Περι-
βάλλοντος και Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Γιουτίκας επισήμανε την

ανάγκη να ληφθούν γρήγορα μέτρα στην
αγορά εργασίας. Και αυτό διότι «η μετά-
βαση στα νέα δεδομένα (μεταξύ άλλων
λόγω της ραγδαίας προόδου της τεχνολο-
γίας) δεν θα είναι εύκολη, καθώς θα
υπάρξει άμεση απώλεια θέσεων εργα-
σίας, ενώ η δημιουργία νέων θα γίνεται
σταδιακά και δεν θα είναι ίδια σε όλες τις
γεωγραφικές περιοχές».

Η αντιπρόεδρος του Τμήματος Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος του ΔιΠαΕ Πέρρη
Μεντζέλου εξήγησε ότι οι απόφοιτοι του
τμήματος μπορούν να δημιουργήσουν ση-
μαντικές εφαρμογές στο πεδίο των έξυ-
πνων πόλεων, επισημαίνοντας την ανάγκη
σύστασης επιμορφωτικών εκπαιδευτικών
εργαλείων σε αυτή την κατεύθυνση, όπως
είναι το Εργαστήριο Εικονικής Πραγματι-
κότητας, που δημιουργήθηκε στο ΔιΠαΕ
στη Σίνδο και είναι «το μοναδικό στο είδος
του», που λειτουργεί μέσα σε πανεπιστή-
μιο παγκοσμίως.

Το έλλειμμα που υπάρχει γενικότερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόκτηση τό-
σο πράσινων όσο και ψηφιακών επαγγελ-
ματικών δεξιοτήτων επισήμανε η πρόεδρος

της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου
Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ)
Δήμητρα Ακριτίδου, σημειώνοντας ότι το
1/3 των κατοίκων της Ευρώπης στερείται
ψηφιακού γραμματισμού. Η κυρία Ακριτί-
δου υπενθύμισε ακόμη ότι το 2023 είναι
ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, γεγονός που
καταδεικνύει ότι η ΕΕ στηρίζει τις προοπτι-
κές των νέων για την οικοδόμηση ενός μέλ-
λοντος «πιο πράσινου και πιο ψηφιακού».

Aνακύκλωση
Για τους τομείς που μπορεί ένας μηχα-

νικός να ασχοληθεί όσον αφορά την ανα-
κύκλωση μπάζων μίλησε, μεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος και CEO της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ Ηλίας
Δημητριάδης, υπενθυμίζοντας ότι η εται-
ρεία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και
αναπτύχθηκε σε όλη την Ελλάδα με 180
μονάδες ανακύκλωσης και περισσότε-
ρους από 2.000 εργαζομένους.

«Δημιουργούμε διαρκώς νέες θέσεις
εργασίας», είπε η Αγάπη Ορφανίδου εκ
μέρους της EASTWESTGREECE, γνωστο-
ποιώντας ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να

απορροφήσει 10 νέους-νέες σε θέσεις
εργασίας. Συμπλήρωσε ότι η εταιρεία,
που συνεργάζεται με περισσότερους
από 70 δήμους σε όλη τη χώρα, έχει -

μέσα σε έξι χρόνια -συλλέξει και δια-
χειριστεί 14.000 τόνους κλωστοϋφαν-

τουργικών προϊόντων, ενώ για «κάθε 150
μοβ κάδους που τοποθετούνται δημιουρ-
γούνται 3 με 4 άμεσες θέσεις εργασίας».

Ο Ανέστης Σταμάτης, διευθύνων σύμ-
βουλος της Cactus ΑΕ, εστίασε στα «πρά-
σινα» επαγγέλματα στις επιστήμες της
Πληροφορικής αλλά και στην τεχνολογία
blockchain, ενώ απηύθυνε ανοιχτή πρό-
σκληση σε όσους ενδιαφέρονται να εν-
ταχθούν στο team της εταιρείας, καθώς
υπάρχουν πέντε θέσεις εργασίας για άτο-
μα ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Στις πολλές θέσεις εργασίας και τη βιω-
σιμότητα που προσφέρει ο τουρισμός
αναφέρθηκε ο Σωτήρης Μυλωνάς, σύμ-
βουλος αειφορίας, πολιτικός μηχανικός
ΑΠΘ, σημειώνοντας ότι το 81% των επισκε-
πτών θέλει να επισκεφτεί ένα βιώσιμο
τουριστικό κατάλυμα. Εστίασε επίσης
στην ανάπτυξη οικοτουρισμού, μιας αγο-
ράς που θα φτάσει τα επόμενα χρόνια σε
«πάνω από 300 δισ. δολάρια, δημιουρ-
γώντας τεράστιο χώρο για τα “πράσινα”
επαγγέλματα».
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Πάνω από έξι στους δέκα μαθητές θα κάνουν 
το 2035 δουλειές που δεν υπάρχουν σήμερα

Μάθε, παιδί μου, γράμματα
και «πράσινα» επαγγέλματα



Βενιέρης… reloaded 
Τα κενά του ψηφοδελτίου της Α’ Θεσσαλονί-

κης και όχι μόνο επιχειρεί να κλείσει η ΝΔ. Φή-
μες θέλουν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Βενιέ-
ρη να βρίσκεται ακόμα στο κάδρο των υποψη-
φίων, καθώς ο ίδιος δεν έχει ξεκαθαρίσει τις
προθέσεις του. Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι
που πηγαινοέρχονται στο Μαξίμου, προκειμέ-
νου να πάρουν το πράσινο φως για να ριχτούν
στη μάχη του σταυρού. 

ΈΈτοιμος ο Βαρτζόπουλος
Τις τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίζει ο Δημή-

τρης Βαρτζόπουλος για την εκδήλωση που διοργα-
νώνει την ερχόμενη Κυριακή στο συνεδριακό κέν-
τρο «Ιωάννης Βελλίδης». Ο βουλευτής της ΝΔ Β’
Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το βιβλίο του με τίτλο
«Τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε», ενώ
στους κεντρικούς ομιλητές βρίσκεται το όνομα του
πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Να θυμί-
σουμε ότι ο κ. Βαρτζόπουλος ήταν γενικός γραμ-
ματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Σαμαρά το
διάστημα 2012-2015. 

Α
θώος κρίθηκε ο
πρώην νομάρχης
και βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Ψωμιάδης για
την επίθεση που πραγματο-
ποιήθηκε σε βάρος του τότε
δημάρχου Θεσσαλονίκης
Γιάννη Μπουτάρη.

Στην απολογία του ο κ.
Ψωμιάδης ισχυρίστηκε ότι
δεν παρακίνησε κανέναν να επιτεθεί στον κ. Μπουτάρη.
Δήλωσε επίσης ότι με τον τότε δήμαρχο Θεσσαλονίκης
έχει μόνο πολιτικές διαφορές, αλλά κατά τα άλλα τον κ.

Μπουτάρη τον τιμά και τον
σέβεται. Στη συνέχεια, το δι-
καστήριο έκρινε αθώο τον κ.
Ψωμιάδη, καθώς δεν προ-
έκυψε ότι με την προτροπή
του σε τέλεση πλημμελήμα-
τος κινδύνεψε η δημόσια τά-
ξη. Αθώοι κρίθηκαν επίσης
άλλοι δυο από τους κατηγο-
ρούμενους. Αντιθέτως, εν-
νέα κατηγορούμενοι κρίθη-

καν ένοχοι -σε αυτούς επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης
από 6 έως 11 μήνες, με τριετή όμως αναστολή.

Κώστας Καντούρης

Στην κοπή της πίτας του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης ένας από τους
τυχερούς ήταν ο Σπύρος Πέγκας, που του έτυχε το φλουρί. Ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης μιλούσε για σημάδι, αλλά

στην εκδήλωση το 50% είχε ήδη δώσει τα χέρια με τον Αγγελούδη.
Από την άλλη, η Γιάννα Παναγοπούλου επέμενε προς άπαντες ότι
θα κατέβει και αυτή ως η μόνη γυναίκα υποψήφια δήμαρχος.

Το 50% έδωσε τα χέρια με τον Αγγελούδη

Χαμόγελα και αβρότητες

Πηγαδάκια, παραγοντισμός, ζυμώσεις αλλά και
πολλές σέλφι είχε η κοπή πίτας του ΠΑΣΟΚ Θεσ-
σαλονίκης. Το καλύτερο ενσταντανέ ήταν οι
αβρότητες και τα χαμόγελα μεταξύ των υποψή-
φιων βουλευτών. Οι παρέες ήταν ανακατωμέ-
νες, έτσι δεν δημιουργήθηκαν «μπλοκ», οπότε
τα… όπλα έμειναν στις θήκες τους. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο τυχερός 
και η επίμονη
Σιμώνη
Μια ευτυχισμένη οικογε-
νειακή στιγμή μοιράστηκε
με τους διαδικτυακούς του
φίλους ο Λάκης Βασιλει-
άδης. Ο βουλευτής της ΝΔ
του Νομού Πέλλας κρατών-
τας αγκαλιά τη μικρή του
κόρη Σιμώνη τής ευχήθηκε
«χρονιά πολλά», κάνοντας
γνωστό πως τον συνόδευσε
στο γραφείο φτιάχνοντάς
του, όπως ο ίδιος έγραψε,
μια υπέροχη ζωγραφιά: «Ο
τυχερός και η επίμονη»! 

Στον Χριστό
το φλουρί
του Ζέρβα 
Στο κομμάτι του Χριστού και της
Παναγίας έπεσε το φλουρί στη βα-
σιλόπιτα που έκοψε η παράταξη
του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Το κάλε-
σμα από τον δήμαρχο προς τα νέα
και τα παλιά στελέχη της παράτα-
ξης δόθηκε σε παραλιακό εστιατό-
ριο-μπαρ της Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης. Και άπαντες ήταν παρόν-
τες. Ήταν μια ευκαιρία να «δέσει»
η ομάδα πριν από το τρέξιμο της
κάλπης.

Πίτα σε… πράσινο φόντο   
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-

βας έστειλε από την πλευρά του μήνυμα νίκης
κατά την κοπή της πίτας της παράταξής του. Ευ-
χήθηκε σε όλους να είναι μία καλή και νικηφόρα
χρονιά. «Μόνο νίκες», είπε απευθυνόμενος στα
μέλη της διοίκησης, όπως επίσης και στα υπό-
λοιπα στελέχη, δίνοντας έτσι το σύνθημα της
επαφής με τους δημότες, προκειμένου να προ-
ωθηθεί το έργο της δημοτικής αρχής. «Με πρά-
σινο φόντο, δήμαρχε, κόβεις τη βασιλόπιτα», του
φώναξε εκείνη την ώρα ο Θανάσης Παπαναστα-
σίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υποψή-
φιος με τον κ. Ζέρβα.
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Η φόρα της Πόπης 
Μετά τον Αλέξη Τσίπρα ήταν το πρό-

σωπο της βραδιάς. Ο λόγος για την Πό-
πη Τσαπανίδου. Ανέβηκε για πρώτη φο-
ρά στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι ήθελαν να
βγουν μια φωτογραφία μαζί της. Εν-
θουσιασμένη, υπερβολικά πολύ, ανέ-
βηκε στο βήμα για να προλογίσει τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πέταξε μια
ατάκα που θα κοσμήσει τα χιουμοριστι-
κά βίντεο στο διαδίκτυο. «Έλα με φόρα,
πρόεδρε…». 

Αθώος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης 
για την επίθεση στον Γ. Μπουτάρη
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Παραίτηση Μπαριτάκη
Την παραίτησή του για λόγους «ηθικής τάξης και αρχών»

-όπως εξήγησε- από την προεδρία του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κρήτης υπέβαλε ο Παύλος Μπαριτάκης, προ-
κειμένου να είναι υποψήφιος βουλευτής στις ερχόμενες
εθνικές εκλογές. Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρ-
ναουτάκης τον ευχαρίστησε για την καλή συνεργασία και
την επιτυχή λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Άριστος συντονισμός
στα βόρεια

Η πρόληψη σε συνδυασμό με τον κα-
λό συντονισμό απέδωσε καρπούς στην
αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Ο συν-
τονιστής αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής
Προστασίας Β. Κόκκαλης αλλά και η
χωρική αντιπεριφερειάρχης Λ. Κεφα-
λογιάννη, υπό τις οδηγίες του περιφε-
ρειάρχη Γ. Πατούλη, βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή εξυπηρετώντας κάθε αί-
τημα, ενώ σε συνεργασία με τους δώδε-
κα δήμους του Βορείου Τομέα, που αυ-
τή τη φορά πέρασαν με άριστα την
«Μπάρμπαρα», κρατήθηκαν ανοιχτοί,
καθαροί και ασφαλείς οι δρόμοι για
τους πολίτες. 

Έργα και παρεμβάσεις
της θητείας Κεχαγιά

Ενημέρωση για την εξέλιξη των 140
έργων και των παρεμβάσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί στον Δήμο Πεντέλης
στους 40 μήνες της θητείας της πραγ-
ματοποίησε σε θεματική συνέντευξη
Τύπου η δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά. 

«Εξασφαλίσαμε τις περισσότερες
χρηματοδοτήσεις που έχουν γίνει ποτέ,
ύψους 63,3 εκατομμυρίων ευρώ και
αφορούν έργα, μελέτες και προμήθει-
ες», τόνισε μεταξύ άλλων η δήμαρχος,
η οποία πρόσθεσε ότι ο δήμος διεκδικεί
άλλα 83,4 εκατ. ευρώ για έργα, ενώ πα-
ρέλαβε από την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή τρεις μελέτες!

Ενίσχυση
θρησκευτικού
τουρισμού 

Την ενδυνάμωση του θρησκευτικού
τουρισμού είχε στόχο η συνάντηση εργα-
σίας του δημάρχου Πύργου Παναγιώτη
Αντωνακόπουλου με τον μητροπολίτη
Ηλείας κ.κ. Αθανάσιο Β’ και την καθηγή-
τρια ΕΔΙΠ, του Τμήματος Διοίκησης Του-
ρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Μα-
ρία Αργυροπούλου. «Σύντομα πρόκειται
να γίνει η σύναψη μιας προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύργου και ΙΜ
Ηλείας με αντικείμενο την ανάδειξη του
θρησκευτικού τουρισμού και των θρη-
σκευτικών μνημείων της περιοχής μας.
Θα ξεκινήσουμε άμεσα, με πρώτο σταθμό
τη Μονή Φραγκοπηδήματος», ανέφερε
μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.

Απόφαση-σταθμός για τον Δήμο Πόρου 

T
ην προγραμματική σύμβαση για
τη μελέτη αναθεώρησης του
ρυμοτομικού σχεδίου στον πα-
ραδοσιακό οικισμό που θα δώ-

σει ώθηση στην ανάπτυξη του Δήμου Πό-
ρου -χρηματοδότησης από ίδιους πόρους
της περιφέρειας με 500.000 ευρώ- υπέ-
γραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλη με τον δήμαρχο Πόρου Γ. Δημη-
τριάδη, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη
Νήσων Στ. Βοϊδονικόλα.

«Πολύ σύντομα προχωρά και η προ-
γραμματική για το έργο άρσης επικινδυ-
νότητας σε πρανή, ενώ στο ζήτημα των ιχ-
θυοκαλλιεργειών θα αναλάβουμε κάθε
πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην επί-
λυση αυτού του ζητήματος. Επιπλέον, μα-
ζί με τον ΕΔΣΝΑ, βρισκόμαστε ήδη σε
διαδικασία αποτύπωσης του κόστους με-

ταφοράς των στερεών αποβλήτων από τα
νησιά και πολύ σύντομα θα μπορέσουμε
να συμβάλουμε στην απομείωση του κό-

στους αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους
των δήμων των νησιών της Αττικής μας»,
προανήγγειλε ο περιφερειάρχης.

Ποιος πρώην αντιπερι-
φερειάρχης τοποθετείται

όλο και συχνότερα για ζητή-
ματα του μεγάλου λιμανιού; Τυ-
χαίο ή προορίζεται για θέση υπο-
ψήφιου δημάρχου;

Αλυσίδα αλληλεγγύης από την ΚΕΔΕ
προς τους δοκιμαζόμενους -από
τους φονικούς σεισμούς- λαούς της
Τουρκίας και της Συρίας. Στην επι-
στολή του ο πρόεδρος Δ. Παπαστερ-
γίου αναφέρει τη συμμετοχή των δή-
μων στην εθνική κινητοποίηση για
την παροχή ανθρωπιστικής βοήθει-
ας, συγκεντρώνοντας είδη πρώτης
ανάγκης και ιατροφαρμακευτικού
υλικού. Οι δήμοι θα τα αποστείλουν
στην έδρα της κάθε Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων, ώστε στη συνέχεια
με έξοδα της ΚΕΔΕ το υλικό να απο-
σταλεί προς τις δύο χώρες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σχέδιο ανάπτυξης των αεροδρομίων
Τη μετατροπή των αεροδρομίων της Περι-

φέρειας Δυτικής Ελλάδας σε πόλους ανάπτυ-
ξης και ευρωπαϊκών προτύπων συζήτησαν ο
περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτά-
ριος Φαρμάκης και ο αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτο-
μίας Φωκίων Ζαΐμης σε συνάντηση που είχαν
με εκπροσώπους από όλες τις αερολέσχες,
ενεργούς, παλαίμαχους, έμπειρους και γνώ-
στες των αεροπορικών θεμάτων.

Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα δράσεων εξωστρέφειας και ασφάλειας, με τον κ. Ζαΐ-
μη να τονίζει ότι τα αεροδρόμια Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αράξου (Δυτικής Αχαΐας) και του
Επιταλίου, που πρόσφατα αδειοδοτήθηκε, αποτελούν ένα ενεργό δίκτυο με πολλαπλά
οφέλη και πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. «Βασικό μας μέλημα είναι να εξετάσουμε πώς
μπορούμε να εντείνουμε τις εξωστρεφείς δράσεις προσεγγίζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα και δίνοντας προτεραιότητά στην ασφάλεια», ήταν το σχόλιο του αντιπεριφερειάρχη. 

ΚΕΔΕ: Αποστολή 
ανθρωπιστικής βοήθειας

Περιφέρεια Αττικής
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Ο
ι επτά στους δέκα κατανα-
λωτές στην Ελλάδα είναι
λάτρεις των συναλλαγών
με μετρητά, αλλά αναγκά-

ζονται να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες,
καθώς πρέπει να πιάσουν το αφορολό-
γητο όριο και να γλιτώσουν την πληρω-
μή έξτρα φόρων.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
στην Ελλάδα καταγράφεται σημαντική
μείωση της χρήσης μετρητών στην
Ευρωζώνη, αλλά χρησιμοποιούνται
στις περισσότερες συναλλαγές και
μάλιστα οι επτά στους δέκα απαιτούν
να έχουν δυνατότητα χρήσης μετρη-
τών. Το εύρημα αυτό κατατάσσει την
Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων χω-
ρών στην Ευρωζώνη με βάση το συγ-
κεκριμένο κριτήριο. 

Πρώτοι οι Γερμανοί
Ειδικότερα, στο ερώτημα πόσο ση-

μαντικό είναι να υπάρχει για τον κατα-
ναλωτή η επιλογή της πληρωμής με με-
τρητά, το 35% των Ελλήνων ερωτηθέν-
των απάντησε «πολύ σημαντικό» και το
34% «αρκετά σημαντικό». Με βάση τις
απαντήσεις αυτές, η Ελλάδα κατατάσ-
σεται στην τέταρτη θέση στην Ευρωζώ-
νη, με βάση την… αφοσίωση των κατα-
ναλωτών στα μετρητά, ενώ στην πρώτη
θέση βρίσκεται η Γερμανία και ακο-
λουθούν η Αυστρία και η Κύπρος. Από
την άλλη πλευρά, σε Ολλανδία και Σλο-
βακία διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα
των καταναλωτών δεν θεωρεί σημαντι-
κή την ύπαρξη επιλογής για πληρωμή
με μετρητά. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
ΕΚΤ, περισσότερες από τις μισές καθη-
μερινές συναλλαγές σε καταστήματα,

εστιατόρια κλπ πραγματοποιούνται με
κέρματα και χαρτονομίσματα. Αν και το
56% των πληρωμών εξακολουθεί να
πραγματοποιείται σε μετρητά, εντούτοις
το 55% των καταναλωτών της Ευρωζώ-
νης προτιμά να πληρώνει με κάρτα ή άλ-
λα μέσα πληρωμής χωρίς μετρητά. Τα
μετρητά είναι το προτιμώμενο μέσο
πληρωμής για το 22% των ερωτηθέντων,
κυρίως επειδή βοηθούν στην παρακο-
λούθηση των εξόδων των ανθρώπων
και προσφέρουν ιδιωτικότητα.

Επιλογή πληρωμής
Παρά την προτίμηση για πληρωμές

χωρίς μετρητά, το 60% των καταναλω-
τών της ζώνης του ευρώ δηλώνει ότι
εκτιμά την επιλογή πληρωμής σε με-
τρητά. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι
εκτιμούν την επιλογή όταν πρόκειται
για το πώς πληρώνουν. 

Η απόφασή τους μπορεί τότε να
εξαρτάται από την ιδιαίτερη κατάσταση
ή αγορά, ενώ η έρευνα της ΕΚΤ δείχνει
ξεκάθαρα ότι οι τάσεις προς τις ηλε-

κτρονικές πληρωμές με POS είναι έν-
τονες και από το 6% το 2019 έφτασαν
στο 17% το 2022. Τα μετρητά παρέμει-
ναν το κυρίαρχο μέσο πληρωμής στις
συναλλαγές P2P, αν και μειώθηκαν από
86% το 2019 σε 73% το 2022, ενώ αυτή η
πτώση οφείλεται κυρίως στην αύξηση
των εφαρμογών για πληρωμές P2P μέ-
σω κινητών. Το 60% των καταναλωτών
θεωρεί ότι η επιλογή πληρωμής με με-
τρητά είναι σημαντική ή πολύ σημαντι-
κή, ενώ το 55% των ερωτηθέντων δη-
λώνει ότι προτιμά τα μέσα πληρωμών
χωρίς μετρητά (από 49% το 2019) και το
22% προτιμά τα μετρητά και το 23% δεν
έχει σαφή προτίμηση.

Προτιμάμε τα μετρητά,
αλλά πληρώνουμε με κάρτα

Τι δείχνει έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
για τους καταναλωτές στην Ελλάδα

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Καμία ανησυχία δεν προκαλεί στο οικονομικό επιτε-
λείο η αύξηση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης στα
400 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, καθώς η
Ελλάδα έχει στήσει ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας σε
σχέση με την εξυπηρέτησή του. 

Συγκεκριμένα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται
κοντά στα 40 δισ. ευρώ ή 20% του ΑΕΠ, ενώ ο Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει απορροφήσει
το μισό δανειακό πρόγραμμα μέσα από τις πρώτες ημέ-

ρες του νέου έτους. Επιπλέον, τα επιτόκια των κρατι-
κών τίτλων έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα προηγμέ-
νης δυτικής χώρας (το ελληνικό δεκαετές κινείται στα
ίδια επίπεδα με το ιταλικό και λίγο υψηλότερα από το
αντίστοιχο αμερικανικό). Σημειώνεται δε ότι φέτος ο
προϋπολογισμός θα επιστρέψει σε περιβάλλον πρωτο-
γενούς πλεονάσματος. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί
ότι το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κινείται
κοντά στα 355,8 δισ. ευρώ ή 168,9% του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 8 δισ.
ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, ως αποτέλεσμα
των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, λόγω των συνε-
πειών της ενεργειακής κρίσης. Από τα στοιχεία προκύ-
πτει ότι το υπόλοιπο των δανείων του Μηχανισμού Στή-
ριξης ανερχόταν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 235,57
δισ. ευρώ και ήταν μειωμένο σε σχέση με το τέλος του
2021, που ήταν 242,62 δισ. ευρώ.

Γιατί δεν ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο η αύξηση του χρέους
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Β
άσει χρονοδιαγράμματος
προχωρά το έργο της ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης Κρήτης και
Αττικής, φέρνοντας πιο κοντά

τον τερματισμό της «ενεργειακής απομό-
νωσης» του μεγαλύτερου νησιού της χώ-
ρας με ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά
οφέλη για το μέλλον.

Ο στόχος ολοκλήρωσης του έργου πα-
ραμένει εντός του 2024, όπως προκύπτει
από το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμ-
μα που περιλαμβάνεται στο Προκαταρκτι-
κό Σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης
2024-2033 που δημοσίευσε ο ΔΕΣΦΑ και
στο οποίο αναφέρεται πως μέχρι τον Νο-
έμβριο του 2022 το έργο είχε ήδη ολο-
κληρωθεί κατά 43,5%.

Να σημειώσουμε ότι στο διάστημα που
έχει μεσολαβήσει από τη σύνταξη του
προγράμματος έως σήμερα το έργο έχει
προχωρήσει περαιτέρω, όπως προκύπτει

από νεότερες ενημερώσεις της αρμόδιας
εταιρείας για την ανάπτυξη του έργου
«Αριάδνη Interconnection».

Έτσι, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της
στο Linkedin η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ,
πριν από μία εβδομάδα ολοκληρώθηκε η
πόντιση του συνόλου του δεύτερου υπο-
βρύχιου καλωδίου της διασύνδεσης (δυ-
τικός πόλος) από την Prysmian, η οποία
είναι ο ανάδοχος.

Επομένως, για την ολοκλήρωση πόντι-
σης των υποβρύχιων καλωδίων απομένει
πλέον μόνο το τμήμα Μήλος - Κρήτη του
ανατολικού πόλου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επόμε-
νο μήνα θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
και αυτού του τελευταίου τμήματος, ολο-

κληρώνοντας ουσιαστικά το υποβρύχιο
σκέλος του έργου.

Ακόμη μεγαλύτερη
ελάφρυνση των ΥΚΩ

Το οικονομικό όφελος από την ολοκλή-
ρωση της νέας διασύνδεσης αφορά τη
σημαντική ελάφρυνση των ΥΚΩ που θα
προκύψει από την πλήρη ένταξη του νησι-
ού στο ηπειρωτικό σύστημα. Συγκεκριμέ-
να, η πλήρης άρση της «ηλεκτρικής απο-
μόνωσης» του νησιού θα ελαφρύνει σε
ετήσια βάση τους λογαριασμούς ρεύμα-
τος όλων των καταναλωτών κατά 400
εκατ. ευρώ - μέσω αντίστοιχης μείωσης
του ποσού που θα πρέπει να συγκεντρώ-
νεται από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

(ΥΚΩ) για να αντισταθμιστεί το υψηλότερο
κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά.

Διόλου ευκαταφρόνητη θα είναι όμως
η εξοικονόμηση για ΥΚΩ και από το επό-
μενο (και τελευταίο) «κύμα» νησιωτικών
διασυνδέσεων, το οποίο βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη ή προγραμματίζεται να ξεκινήσει
τα αμέσως επόμενα χρόνια. Στο «κύμα»
αυτό περιλαμβάνεται η άρση της «ηλε-
κτρικής απομόνωσης» των Νότιων και
Δυτικών Κυκλάδων (έχει ξεκινήσει να
υλοποιείται), των Δωδεκανήσων και των
νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Είναι ενδεικτικό ότι στην 25ετία λειτουρ-
γίας των διασυνδέσεων των τριών παραπά-
νω νησιωτικών συμπλεγμάτων, με τις πιο
συντηρητικές εκτιμήσεις, η ελάφρυνση των
ΥΚΩ θα αγγίξει τα 5,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Προγράμματος Ανάπτυξης
2024-2033 για τις μελέτες κόστους - οφέ-
λους για τα αντίστοιχα έργα. Μάλιστα, το πο-
σό αυτό μπορεί να κινηθεί σε ακόμη υψηλό-
τερα επίπεδα, φτάνοντας τα 8,7 δισ. ευρώ.

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται και οι τελευταίες
δοκιμές της νέας υποδομής φόρτωσης βυτιοφόρων στη
Ρεβυθούσα που εγκαινίασε ο ΔΕΣΦΑ τον περασμένο
Οκτώβριο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», μέσα στον Φεβρουάριο αναμένονται οι πρώτες εμ-
πορικές εκφορτώσεις.

Ειδικότερα, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να
ολοκληρωθούν οι δοκιμές που πραγματοποιούνται με
στόχο να διασφαλίσουν από κάθε άποψη την ορθή λει-
τουργία της υποδομής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη συνάψει τις πρώτες συμβάσεις
που μπορεί, όπως αναφέρεται, να μην είναι πολλές για
την ώρα, ωστόσο είναι με τους μεγάλους πελάτες της
αγοράς, γεγονός που αξιολογείται ως θετικό στα «πρώτα
βήματα» της νέας δραστηριότητας.

Το LNG Truck-Loading Station έγκειται στη δυνατότη-
τα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με τη

χρήση φορτηγών, ειδικά διαμορφωμένων για τη μεταφο-
ρά του καυσίμου. Λόγω της υψηλής ενεργειακής πυκνό-
τητας που διαθέτει το LNG, τα φορτηγά μπορούν να μετα-
φέρουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας οδικώς, προσο-
μοιώνοντας σε έναν εικονικό αγωγό, παρέχοντας ταυτό-
χρονα υψηλή ευελιξία στην προμήθεια φυσικού αερίου.

Οι δύο βασικές λειτουργίες που καλείται να καλύψει η
νέα υποδομή αφορά την τροφοδοσία αστικών και βιομη-

χανικών περιοχών που βρίσκονται μακριά από τα δίκτυα
μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και επιμέρους κατα-
ναλωτών. Η πτώση των τιμών του LNG διαμορφώνει ευ-
νοϊκούς όρους για τον πολλαπλασιασμό του εμπορικού
ενδιαφέροντος από πλευράς καταναλωτών, καθώς, όπως
αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι μέχρι πρότινος υψη-
λές τιμές απέτρεπαν μια σειρά από καταναλωτές να «γυ-
ρίσει» στο φυσικό αέριο, φτάνοντας σε μια στιγμή «να μη
βρίσκουμε αγοραστές».

Όπως είχε αναφερθεί κατά την τελετή εγκαινίων τον
Οκτώβριο, οι πρώτοι πελάτες είναι η Χαρτοποιία Φθιώτιδας
και η Γαλακτοβιομηχανία Κολιός στο Κιλκίς, όπου ήδη κατα-
σκευάζονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αεριοποί-
ησης του LNG, ενώ θα ακολουθήσει έως το τέλος του 2023 η
Δυτική Μακεδονία, έως ότου ολοκληρωθεί ο αγωγός τροφο-
δοσίας της περιοχής. Δυνητικά τα φορτία LNG θα μπορούν
να προορίζονται και για εξαγωγές σε γειτονικές χώρες. 

Εντός Φεβρουαρίου οι πρώτες φορτώσεις στο «Truck Loading Station» στη Ρεβυθούσα

O ηλεκτρισμός
φέρνει πιο κοντά
Κρήτη και Αττική

Στο 43,5% το έργο διασύνδεσης που θα εξοικονομήσει
400 εκατ. ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς 

ρεύματος όλων των καταναλωτών
Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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Με σκοπό την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και
τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης αμφότερων των
συμβαλλόμενων πλευρών, Ελλάδα και Αμερική, μέσω
των κορυφαίων τουριστικών συνδέσμων των δύο χω-
ρών, ανανέωσαν το σύμφωνο συνεργασίας (Memo-
randum of Cooperation - MoC) που είχαν υπογράψει
το 2018.

O Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιω-
τικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και η Ομοσπονδία Ελληνικών
Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (Fed-

HATTA) με τον μεγαλύτερο σύνδεσμο ταξιδιωτικών γρα-
φείων της Αμερικής ASTA (American Society of Travel
Advisors) προσδοκούν σε κοινές δράσεις προς όφελος
και των δύο χωρών.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη διεύρυνση
των δυνατοτήτων συνεννόησης και συνεργασίας μας με
την ASTA, η οποία δρομολογείται επισήμως με την υπο-
γραφή του MoC και θα γίνει εφικτή με κοινές προσπά-
θειες με γνώμονα την τουριστική ανάπτυξη. Ο ΗΑΤΤΑ και
η FedHATTA συνεχίζουν στο μονοπάτι που γίνεται μονό-

δρομος για τον τουρισμό και ονομάζεται εξωστρέφεια
και συνέργειες», σημείωσε με αφορμή την υπογραφή
του MoC ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ Νικόλας Κελαϊδίτης.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων
αλλά και την αξιολόγηση δυνατοτήτων για περαιτέρω
ανάπτυξη των τουριστικών ροών με τη διοργάνωση εκ-
δηλώσεων, όπως, για παράδειγμα, επαγγελματικά ταξί-
δια και σεμινάρια για τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτι-
κούς συμβούλους, αλλά και για τα μέσα ενημέρωσης
στις δύο χώρες, όπου και όταν κρίνεται αυτό ωφέλιμο.

«Μ
οχθείν ανάγκη τους θέ-
λοντας ευτυχείν», ση-
μείωνε ο αρχαίος τραγι-
κός μας ποιητής Ευριπί-

δης, όμως η ρήση αυτή στις μέρες μας
αποδεικνύεται ιδιαιτέρως «κοπιαστική»
για τους νέους, οι οποίοι επιχειρούν να
ανοίξουν τα φτερά τους και να ξεκινήσουν
τη ζωή τους στηριζόμενοι στις δι-
κές τους δυνάμεις.

Δυσανάλογα αποδεικνύονται τα
βάρη, καθώς το κόστος στέγασης
για όσους επιθυμούν να αποκτή-
σουν το δικό τους σπίτι αποδει-
κνύεται πολύ ακριβό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας
της Eurostat, τα οποία επεξεργάστηκε το
Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estate, η αύ-
ξηση, συσσωρευτική από το 2018, κυμαί-
νεται από το 37,2% έως και 42,1% για κατοι-
κίες κατάλληλες για μια οικογένεια, ενώ

υψηλότερες είναι αντίστοιχα οι αυξήσεις
στα μικρότερα διαμερίσματα, τα οποία εν-
δείκνυνται για φοιτητές.

Οι τιμές μίσθωσης φοιτητικής
κατοικίας αυξήθηκαν κατά 53%
στην Αθήνα και την Πάτρα, εκεί
όπου καταγράφεται η δεύτερη με-
γαλύτερη αύξηση με ποσοστό
49,23%. Το 2022 η αύξηση των ζη-

τούμενων μισθωμάτων κυμάνθηκε
μεσοσταθμικά στο 10%, από 3% έως

7% που είχε καταγραφεί το 2021.

Στο παιδικό δωμάτιο
Επτά στους δέκα νέους ηλικίας από 18

έως 34 ετών στην Ελλάδα ζουν στο παιδι-

κό τους δωμάτιο επισημαίνουν τα στοι-
χεία. «Το ποσοστό των νέων που διαμένει
στο παιδικό του δωμάτιο παραμένει
υψηλό όταν επικεντρωνόμαστε στις ηλι-
κίες 25-34, τη στιγμή που σε άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης περιορίζεται αισθητά,
κάτι που σηματοδοτεί μια σημαντική
αναβολή στην ομαλή στεγαστική πορεία
των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα. Η αύ-
ξηση του κόστους στέγασης φαίνεται να
οδήγησε πολλούς νέους φοιτητές να
επέλεξαν πανεπιστημιακές σχολές πλη-
σίον της οικογενειακής κατοικίας», ση-
μειώνει ο Θεμιστοκλής Μπάκας (φωτό),
πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-
Real Estates.

Απαγορευτικό
Σύμφωνα με το  Πανελλαδικό

Δίκτυο E-Real Estates και τα στοιχεία
που συνέλεξε από ιστοσελίδες αγγε-
λιών ακινήτων για κατοικίες άνω του
1ου ορόφου έως 50 τμ, το κόστος μί-
σθωσης κυμαίνεται μεγαλύτερο των
400€ στις περιοχές του κέντρου για το
70% των διαθεσίμων προς μίσθωση κα-
τοικιών.  Στα νότια προάστια της Αττικής
το 72% των διαθέσιμων προς μίσθωση
ακινήτων διατίθεται πάνω από 500€,
ενώ αντίστοιχο είναι το ποσό ενοικίου
και στα βόρεια προάστια.

Και στον πάλαι ποτέ οικονομικό Πει-
ραιά, το 62% των διαθέσιμων προς μίσθω-
ση κατοικιών έχει ζητούμενο μίσθωμα
άνω των 500€. Οικονομική λύση αποτε-
λούν τα δυτικά προάστια, όπου το 45% των
διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών
έχει ζητούμενο μίσθωμα έως 400€.

HATTA/FedHATTA ανανεώνουν τη συνεργασία τους με την αμερικανική ASTA

Αυξήσεις-φωτιά στις φοιτητικές κατοικίες, σύμφωνα 
με έρευνα της Eurostat - Πού κυμαίνονται οι τιμές

σε Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα και δυτικά προάστια 

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου

Οι νέοι παραμένουν πατρικό
λόγω τσουχτερών ενοικίων



«Κ
άψιμο» των συσσω-
ρευμένων χρεών
προς το Δημόσιο σε
3-10 έτη ή 36-120

δόσεις περιλαμβάνει το σχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών για τη
ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώ-
πων και επιχειρήσεων. 

Τα νέα χρέη που δημιουργήθηκαν
στην πανδημία και εν μέσω της πλη-
θωριστικής και ενεργειακής κρίσης
θα ρυθμιστούν σε 36 άτοκες ή 72 έν-
τοκες δόσεις, ενώ όσοι έχασαν τη
ρύθμιση των 120 δόσεων για Εφο-
ρία, ασφαλιστικά ταμεία και δή-
μους, θα επανέλθει στο προσκήνιο,
προκειμένου να τονωθούν τα δημό-
σια έσοδα. 

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμέ-
νονται προς το τέλος του μήνα και η
ισχύς των νέων διατάξεων θα ξεκι-
νήσει από τον Μάρτιο. 

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση χρεών
θα αφορά τις συσσωρευμένες οφει-
λές έως τις 31/12/2022 και όχι τα νέα
χρέη που θα δημιουργηθούν το τρέ-
χον έτος, για τα οποία άλλωστε

ισχύει η πάγια ρύθμιση των 24 ή 48
δόσεων.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός
Από την άλλη πλευρά, αξίζει να

σημειωθεί ότι για τα χρέη άνω των
10.000 ευρώ ισχύει ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός, με βάση τις 240, 360
και 420 δόσεις, ανάλογα με το ύψος
των οφειλών προς Δημόσιο, τράπε-
ζες και τρίτους. 

Στο υπουργείο Οικονομικών δί-
νουν ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά
χρέη έως 10.000 ευρώ, τα οποία
αφορούν τη συντριπτική πλειονότη-
τα των φορολογουμένων, των ελεύ-
θερων επαγγελματιών και αυτοαπα-
σχολούμενων, καθώς και των δημο-
τών. Με την αναδιάρθρωση των χρε-
ών, το υπουργείο ευελπιστεί ότι θα
δώσει νέα ώθηση στα δημόσια έσο-
δα, βελτιώνοντας τον ρυθμό εισπρα-
ξιμότητας. 

Σημειώνεται ότι τα χρέη προς την
Εφορία ανέρχονται σε 113 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων θεωρούνται εισπρά-
ξιμα τα 20 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγ-

μή, οι οφειλές προς το Κέντρο Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
πλησιάζουν τα 45 δισ. ευρώ, ενώ άλ-
λα 3 δισ. ευρώ οφείλονται στους δή-
μους.

«Ξαλάφρωμα» λογαριασμών
Ειδικά για τους οφειλόμενους

φόρους φυσικών προσώπων και
επιχειρήσεων, αξίζει να σημειωθεί
ότι περίπου 2.050.000 φορολογού-
μενοι χρωστούν έως 500 ευρώ, αλ-
λά δεν απειλούνται από κατασχέ-
σεις, ενώ άλλοι τόσοι χρωστούν άνω
των 500 ευρώ και βρίσκονται αντι-
μέτωποι ανά πάσα στιγμή με τη λή-
ψη αναγκαστικών μέτρων. Μάλιστα,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, περίπου 1.400.000 φορο-
λογούμενοι έχουν δει τους λογαρια-
σμούς τους να… ξαλαφρώνουν, κα-
θώς η Εφορία έχει προχωρήσει σε
κατασχέσεις των οφειλόμενων πο-
σών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
προωθείται η διαδικασία των πλει-
στηριασμών. 

ΠΠρόγραμμα επιδότησης
14.800 ευρώ σε νέους
για ίδρυση επιχείρησης

Ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 13
Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τον Β’ κύ-
κλο του προγράμματος επιχειρηματι-
κότητας νέων, με επιχορήγηση 14.800
ευρώ και στόχο την προώθηση της επι-
χειρηματικότητας από νέους οι οποίοι
σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα
των ανέργων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο Β’ κύ-
κλος του προγράμματος επιχορήγησης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απα-
σχόλησης αφορά νέους ελεύθερους
επαγγελματίες 18-29 ετών. Ο στόχος
της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι
η προώθηση στην αυτοαπασχόληση
1.500 νέων ανέργων μέσω της δημι-
ουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με
έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. 

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυ-
σης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη του
προηγούμενου προγράμματος. Δηλα-
δή, η 1η δόση, ύψους 4.000 ευρώ, θα
δοθεί μετά την έναρξη δραστηριότητας
στην αρμόδια ΔΟΥ του άμεσου ενδια-
φερόμενου, η 2η δόση, ύψους 5.400
ευρώ, θα δοθεί μετά τη λήξη του Α’ εξά-
μηνου από την έναρξη και τα υπόλοιπα
5.400 ευρώ μετά τη λήξη του Β’ εξάμη-
νου από την έναρξη. Για να ενταχθεί
κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να
υποβάλει την αίτηση χρηματοδότησης
και την πρόταση του επιχειρηματικού
του σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στη διεύθυνση
https://www.ependyseis.gr. 

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προ-
ϋπολογισμό 45.000.000 και συγχρημα-
τοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση 2014-2020».
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Τέλη Φεβρουαρίου ανακοινώνονται οι νέες ρυθμίσεις, 
με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 
να περιλαμβάνει από 36 έως 120 δόσεις 

για τη ρύθμιση οφειλών

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μετάθεση εξόφλησης
χρεών σε 3 έως 10 έτη



Η εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ανακοίνωσε
ότι στις 6/2/2023 έλαβε από τον κ. Λουκά Σπεντζάρη
και από την Intracom γνωστοποιήσεις μεταβολής
σημαντικών συμμετοχών που πραγματοποιήθηκαν
στις 2/2/2023, σύμφωνα με τις οποίες η μεν Intra-
com απέκτησε στις 2/2/2023, μέσω προσυμφωνη-
μένης συναλλαγής (πακέτο), 10.500.000 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας,
καθιστάμενη μέτοχος με ποσοστό 26,107% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ο δε κ.
Λουκάς Σπεντζάρης μεταβίβασε κατά την ίδια ημε-
ροχρονολογία 10.222.859 κοινές ονομαστικές μετά
ψήφου μετοχές της εταιρείας, με αποτέλεσμα το
ποσοστό συμμετοχής του, από 29,01% που ήταν πριν
από την εν λόγω μεταβίβαση, να κατέλθει του ελάχι-
στου ορίου του 5%.
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Σ
υγκρατημένα αισιόδοξοι δη-
λώνουν οι εγχώριοι αναλυτές,
επισημαίνοντας πως υπάρχει

αναμενόμενη και φυσιολογική κόπω-
ση στην αγορά μετά τη διαρκή άνοδο,
οπότε θα λειτουργούσε εποικοδομη-
τικά μια διόρθωση δύο τριών ή περισ-
σότερων συνεδριάσεων για επανε-
κτίμηση δεδομένων και αύξηση της
ρευστότητας των ενεργών παικτών.
«Η αγορά δείχνει υπεραγορασμένη
βραχυπρόθεσμα σε τεχνικό επίπεδο.
Μια ήπια διόρθωση θα πρέπει να
αναμένεται», τονίζει η Beta Sec. Τε-
χνικά για τον Γενικό Δείκτη διατηρεί-
ται το αγοραστικό σήμα, το οποίο
αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα
των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισί-

ματα υψηλότερα των 966 δεν μπορεί
να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1.040-
1.048 και 1.093 μονάδες. Οι επόμενες
στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις
950, 902, 899-878 μονάδες (συγκλί-

νουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). Το ημερή-
σιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης,
που ακυρώνεται με επιστροφή χαμη-
λότερα των 2.342 μονάδων.

Flexfin: Άνω των 100 εκατ. 
ο τζίρος χρηματοδοτούμενων
τιμολογίων 

Η Flexfin, πάροχος ψηφιακών υπηρε-
σιών factoring, ξεπέρασε το ορόσημο των
100 εκατ. ευρώ σε τζίρο χρηματοδοτημέ-
νων τιμολογίων μέσω της ηλεκτρονικής
της πλατφόρμας, αποδεικνύοντας τη δέ-
σμευσή της να παρέχει σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις την απαραίτητη ρευστότητα
που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, η πλατφόρμα τιμολογίων της Flexfin,
σχεδιασμένη με γνώμονα την ταχύτητα,
την ευκολία και την προσβασιμότητα,
επιτρέπει σε επιχειρήσεις από όλους
τους κλάδους και όλων των τύπων να πα-
ρακολουθούν και να προεξοφλούν τα τι-
μολόγιά τους online.

PepsiCo Hellas:
Επαναπατρίζεται η παραγωγή
αναψυκτικών ΗΒΗ

Η PepsiCo Hellas ανακοίνωσε τη με-
ταφορά της παραγωγής των εμβληματι-
κών αναψυκτικών της ΗΒΗ (αφορά τη
συσκευασία κουτιών αλουμινίου) στην
Ελλάδα, τα οποία και θα συσκευάζονται
πλέον στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στον
Βόλο, από την άνοιξη του 2023. Όπως
σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η
PepsiCo Hellas, πιστή στον αναπτυξια-
κό σχεδιασμό της, προχωράει σε στρα-
τηγική συνεργασία με την ΕΨΑ, μέσα
από την οποία υλοποιεί μία ακόμη δέ-
σμευσή της, αυτήν του επαναπατρισμού
της παραγωγής των αναψυκτικών ΗΒΗ
σε συνεργασία με μια εμβληματική ελ-
ληνική εταιρεία.

Siemens Energy:
Υπερδιπλασιάστηκαν οι ζημίες

Διεύρυνση των ζημίων της για το α’ τρί-
μηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμ-
βρίου του 2022 κατέγραψε η Siemens
Energy, με τον κλάδο των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας να επιβαρύνει τα απο-
τελέσματα της γερμανικής εταιρείας. Οι
ζημίες έφτασαν τα 598 εκατ. ευρώ έναντι
ζημίων 246 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2021. Τα συνολικά
έσοδα διαμορφώθηκαν σε 7,06 δισ. ευρώ
έναντι 5,96 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα. Οι παραγγελίες έφτασαν
τα 12,73 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 49%
σε ετήσια βάση.

Στο 36,22% ανέρχεται η συμμετο-
χή της Τράπεζας Πειραιώς στη MIG
μετά την απόκτηση 47.242.062 μετο-
χών. Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή των
οριζόμενων από τον Ν.3461/2006,
και υπό την αίρεση επισκόπησης
και έγκρισης από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς
θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια
πρόταση για τις κοινές μετοχές της
MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή
της. Όπως αναφέρει η σχετική ανα-
κοίνωση, «η εν λόγω υποχρεωτική
δημόσια πρόταση και η απόκτηση
πρόσθετων μετοχών της MIG είναι

σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμε-
τοχών μας και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων μας».

Παίρνει ανάσες το χρηματιστήριο της Αθήνας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κλουκίνας-Λάππας: Στο 26,10% το ποσοστό της Intracom

MIG: Με 36,22% η Πειραιώς προχωρά σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση
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Κλουκίνας-Λάππας: 
Στην κατοχή της ο υδροηλεκτρικός 

σταθμός Κεράσοβου

ΕΒΕΑ: Επαφές 
με επιχειρηματίες 
στην Ιαπωνία

Την ενεργή συμβολή του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην
ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνι-
κών επιχειρήσεων και την προσέλκυση
επενδύσεων επεσήμανε η πρόεδρος του
ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου στις
συναντήσεις που πραγματοποίησε στην Ια-
πωνία, στο πλαίσιο της επίσημης κυβερνη-
τικής και επιχειρηματικής αποστολής στις
29-31 Ιανουαρίου, υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση
του Επιμελητηρίου, η πρόεδρος συναντή-
θηκε με αντιπροσωπεία επιχειρηματιών
της Keidanren, ενώ συμμετείχε και στο Ελ-
ληνοϊαπωνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ
που διοργανώθηκε από το Enterprise
Greece, τον ιαπωνικό φορέα προώθησης
εξαγωγών και επενδύσεων JETRO και την
ελληνική πρεσβεία στο Τόκιο, με ομιλία με
θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τις
επιχειρήσεις.

Κέρδη-ρεκόρ 
το 2022 για την BP

Με κέρδη-ρεκόρ ολοκλήρωσε το 2022 η BP,
υπερδιπλασιάζοντας μέσα σε έναν χρόνο την
κερδοφορία της, χάρη στις τιμές των ορυκτών
καυσίμων που εκτοξεύτηκαν μετά την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αναλυτικά, ο
βρετανικός κολοσσός κατέγραψε κέρδος από
το κόστος αντικατάστασης (χρησιμοποιείται
ως δείκτης για τα καθαρά κέρδη) ύψους 27,7
δισ. δολαρίων, έναντι 12,8 δισ. δολαρίων το
προηγούμενο έτος.

Motor Oil: Πώληση 
104.000 μετοχών 
από την Doson Investments

H Premia για τη συμφωνία 
με την Alpha Bank για τη Skyline

Η Premia Properties ενημέρωσε το επενδυτικό κοι-
νό ότι στις 4/2/2023 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία
για τη μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member SA
(Skyline) από την Alpha Group Investments Ltd του
Ομίλου Alpha Bank, στο επενδυτικό σχήμα P & E In-
vestments Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανά-
πτυξης Ακινήτων (Επενδυτική Κοινοπραξία). Η Premia
μετέχει στην Επενδυτική Κοινοπραξία με ποσοστό 25%
ενώ με 75% συμμετέχει ο Όμιλος Dimand. Η Επενδυτι-
κή Κοινοπραξία θα αποκτήσει το 65% του μετοχικού κε-
φαλαίου της Skyline, η οποία θα είναι ο ιδιοκτήτης του
χαρτοφυλακίου των ακινήτων, και η Alpha Bank θα δια-
τηρήσει συμμετοχή 35%. Επίσης, η Alpha Bank θα υπο-
στηρίξει χρηματοδοτικά τη Skyline μέσω μακροπρόθε-
σμης χρηματοδότησης ύψους έως 240 εκατ. ευρώ.

Ένα σημαντικό asset της Κλουκίνας-Λάππας θα
παραμείνει στα χέρια της οικογένειας Λάππα, με-
τά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Intra-
com Properties. Σύμφωνα με το δεσμευτικό μνη-
μόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η διοίκηση της
εισηγμένης με την Intracom, στην κατοχή της οι-
κογένειας Λάππα θα παραμείνει ο υδροηλεκτρι-
κός σταθμός Κεράσοβου. Αυτό που έχει συμφω-
νηθεί είναι η θυγατρική Ιωάννης Κλουκίνας -
Ιωάννης Λάππας Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία να
μεταβιβαστεί στην οικογένεια Λάππα, αφού πρώ-
τα τα ακίνητά της περάσουν στην Intracom Prop-
erties. Με τον τρόπο αυτό ο υδροηλεκτρικός σταθ-
μός δεν θα αλλάξει ιδιοκτησία. Ο κύκλος εργα-
σιών της εν λόγω ενεργειακής δραστηριότητας
ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο 2022 σε 544 χιλ. ευρώ,
ενώ τα κέρδη της ανήλθαν στο ποσό των 295 χιλ.
ευρώ. H δε παραγωγή δευτέρου εξαμήνου 2022
άγγιξε τα 3 GWh.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

PwC Ελλάδας: MoU 
με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) προχώ-
ρησε η PwC Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ενέργεια
εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της PwC Ελλά-
δας για δυναμικές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα της χώρας. Στόχος του Μνημονίου είναι να φέρει
σε επαφή το πανεπιστήμιο με την επιχειρηματική
κοινότητα, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην
εκπαίδευση και τον επιχειρηματικό χώρο. Μέσα από
το Μνημόνιο Συνεργασίας οι δύο οργανισμοί δε-
σμεύονται να αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την πο-
λυετή τους εμπειρία υλοποιώντας από κοινού δρά-
σεις, ώστε να προσφέρουν αποτελεσματικότερη δια-
σύνδεση των φοιτητών με τις επιχειρήσεις.

Η
Motor Oil ανακοινώνει ότι στις 3 Φε-
βρουαρίου 2023 η Doson Investments
Company προέβη στη διάθεση 104.000
μετοχών της εισηγμένης, συνολικής

αξίας 2.311.095,52 ευρώ μέσω εξωχρηματιστηρια-
κής συναλλαγής (Over-The-Counter-Transaction).
Η Doson είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον
κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Motor Oil. Με ξε-
χωριστή ανακοίνωση, γνωστοποιήθηκε ότι η Motor
Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με
τους κ.κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδι-
νογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη -αντιστοίχως
πρόεδρο ΔΣ, αντιπρόεδρο ΔΣ & διευθύνοντα σύμ-
βουλο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της
Motor Oil) προέβη στην αγορά 100.000 μετοχών
αξίας 2.220.000 ευρώ στις 3 Φεβρουαρίου 2023.



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL SPORTS28

Σ
την Αγγλία, ως φαίνεται, δεν
υπολογίζουν το «πολιτικό κό-
στος» και η δικαιοσύνη ετοιμά-
ζεται για ποινές που φτάνουν

ακόμα και σε αποβολή από το πρωτάθλημα
της Μάντσεστερ Σίτι για εκατό και πλέον οι-
κονομικές ατασθαλίες των Αράβων αφεν-

τικών τους. Ούτε και οι οπα-
δοί ψηφίζουν ανάλογα με
τα συμφέροντα των αφεντι-
κών των ομάδων που υπο-
στηρίζουν. 

Οι ιδιοκτήτες της Σίτι, της
γνωστής οικογενείας των
Μανσούρ από τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, αγόρα-
σαν την ομάδα με τα θαλασ-

σί και άρχισαν ατελείωτες δαπάνες για
αγορά παικτών, ομάδων κ.λπ. Από το 2009
μέχρι και το 2018 αδιαφόρησαν πλήρως για
το Financial Fair Play της UEFA, περί ισο-
ζυγίου εσόδων-εξόδων. Τιμωρήθηκαν από
την UEFA με διετή αποκλεισμό, αλλά κέρ-
δισαν την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο της Λοζάνης (CAS) λόγω παραγραφής.
Τώρα, ωστόσο, δεν προβλέπεται από την
αγγλική δικαιοσύνη η παραγραφή του κα-

κουργήματος και ο κίνδυνος είναι ορατός. 
Οι οικονομικές παραβάσεις αφορούν

πρωτίστως τα περισσότερα έξοδα από τα
έσοδα, αλλά και υπερτιμολογήσεις, μυστι-

κές υπογραφές με πιτσιρικάδες κυρίως
από την Αφρική, αλλά και ευρωπαϊκές χώ-
ρες, κάτι που απαγορεύεται στην Αγγλία
μετά το Brexit. Στην Ιταλία, για το περίφημο

σκάνδαλο Calciopolis είχε υποβιβαστεί η
Γιουβέντους και της αφαιρέθηκαν δύο
πρωταθλήματα, του 2005 και 2006. Σε πα-
ρόμοιο ακραίο σενάριο, η Σίτι θα αποβλη-
θεί από το πρωτάθλημα της Premier
League και θα της αφαιρεθούν όλοι οι τίτ-
λοι που κατέκτησε σε αυτό το διάστημα,
τουτέστιν τέσσερα πρωταθλήματα. Ο προ-
πονητής της Πεπ Γκουαρντιόλα δήλωσε ότι
θα φύγει αμέσως αν αποδειχθούν αληθινά
τα δημοσιεύματα. Μόλις έγινε γνωστή η εί-
δηση, οι οπαδοί της Σίτι στα social media
ζήτησαν δικαιοσύνη. Δεν καταφέρθηκαν
κατά της… κυβέρνησης, ούτε εναντίον της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή της Λίβερπουλ.
Δεν είδαν πουθενά «δάκτυλο» εναντίον της
ομάδας τους, όπως θα γινόταν σε μια χώρα
του Νότου…

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Οι όμορφες ομάδες όμορφα καίγονται

Με αποβολή 
από το πρωτάθλημα 
και αφαίρεση τίτλων κινδυνεύει
η Μάντσεστερ Σίτι λόγω 
οικονομικών σκανδάλων



Τ
ο μεγάλο σκάνδαλο «Με-
ζούραγκεϊτ» στο γήπεδο
του Περιστερίου, όπου το
ματς Ατρόμητος - ΑΕΚ

ματαιώθηκε, επειδή τα δοκάρια
στη μία από τις δύο εστίες ήταν πιο
κοντά και δεν είχαν το προβλεπό-
μενο ύψος 2μ44, έχει και συνέχεια.
Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του
επιτίθεται στην ΑΕΚ ότι απείλησε
τον διαιτητή Μανούχο να μη γίνει το
ματς, ενώ χαρακτηρίζει «στημένο»
το όλο σκηνικό. Και καλεί την Αστυ-
νομία να διατάξει ΕΔΕ για την πα-
ρουσία του Γ. Παπαδόπουλου στα
αποδυτήρια. Ο Ατρόμητος από τη
μεριά του προσέλαβε τον Αλέξη
Κούγια συνήγορο ενώπιον του
αθλητικού εισαγγελέα.

Στο μεταξύ, η τηλεόραση του ΣΚΑΪ
μετέδωσε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα
με το οποίο οι εστίες στα σύγχρονα

γήπεδα, όπως προβλέπουν οι οδη-
γίες της FIFA, τοποθετούνται με λέι-
ζερ και όχι με μεζούρες. Και αυτό
είναι αλήθεια.

Η ΑΕΚ στην ανακοίνωση-απάντη-
ση προς τον Ολυμπιακό τονίζει ότι

πρόκειται περί χυδαιότητας και
προτρέπει τον κόσμο της ομάδας,
ενόψει του αυριανού ματς Κυπέλ-
λου, «να μην τους δώσετε την ικανο-
ποίηση να κάνουν αναστροφή και να
φύγουν».

«Μεζούραγκεϊτ»: «Στημένο», Κούγιας, απειλές Ζωντανά τα παιδιά του
από τα ερείπια 

Συγκλονιστικές εικόνες από τον καταστροφι-
κό σεισμό στην Τουρκία. Ο προπονητής στις
ακαδημίες της Χατάισπορ, Αντίν Γκουναντίν,
ανασύρει από τα ερείπια νεαρούς παίκτες του.
Κατάφερε να τους βγάλει όλους ζωντανούς.
Την ίδια ώρα, στο Κοτσαέλι, ο Γκουναντίν έχανε
τα συγγενικά του πρόσωπα από κατάρρευση
πολυκατοικίας. 

Ο Γιάννης double-double
σε 23 λεπτά!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταγράφει
άλλο ένα double-double, οι Μιλγουόκι Μπακς
πέρασαν και από την έδρα των Μπλέιζερς (108-
127). Ο Γιάννης φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ,
ωστόσο, τη δουλειά του την έκανε και με το πα-
ραπάνω. Μέτρησε 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και
8 ασίστ σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής, συμβάλ-
λοντας τα μέγιστα στη νέα επιτυχία των Μπακς.

Ανασύρθηκε ζωντανός 
ο Ατσού

Ζωντανός βρέθηκε ο Γκανέζος εξτρέμ της
Χατάισπορ, Κρίστιαν Ατσού, που αγνοείτο κα-
θώς ήταν παγιδευμένος για ώρες σε πολυκα-
τοικία που είχε καταρρεύσει και ενώ κανένας
δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Ευ-
τυχώς τα σωστικά συνεργεία τον εντόπισαν εγ-
καίρως και τον ανέσυραν από τα συντρίμμια.
Ακόμη δεν υπάρχει, πάντως, ακριβής ενημέ-
ρωση για την κατάσταση της υγείας του 30χρο-
νου διεθνή άσου.

Αμφίβολοι Χάμες, Χουάνγκ
Εξαιρετικά αμφίβολη στο αυριανό ματς Κυ-

πέλλου με την ΑΕΚ στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σο-
φιά» είναι η συμμετοχή των Χάμες Ροντρίγκες
και Ίνμπομ Χουάνγκ που ταλαιπωρούνται από
ενοχλήσεις. Σε καλύτερη κατάσταση ο Νοτιοκο-
ρεάτης μέσος. Αν δεν αγωνιστεί ο Χάμες, θα τον
αντικαταστήσει ο Φορτούνης. Τον Χουάνγκ, ο Σα-
μασέκου.

Τσιάρτας: Τον αποκήρυξαν μάνα και αδερφή
Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική μας ομάδα το 2004 Βασίλης Τσιάρ-
τας αποφάσισε να κατέβει στον πολιτικό στίβο με το κόμμα Εθνική Δημι-
ουργία των Τζήμερου και Κρανιδιώτη και τότε έγινε το χωρίς προηγούμε-
νο. Η μητέρα του και η αδερφή του ανακοίνωσαν επίσημα ότι ουδεμία σχέ-
ση έχουν μαζί του. «Ουδέποτε είχαμε ομοφοβικές ή ρατσιστικές από-
ψεις», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Σείεται η Γερμανία από τις καταγγελίες μητέρας ότι στο σχολείο ο γιος της έκανε χρήση
κοκαΐνης μαζί με συμμαθητή του, που είναι γιος του προέδρου της Άιντραχτ Φρανκφούρτης,
Πέτερ Σίφερ. Η αστυνομία εισέβαλε αμέσως στο σπίτι του Φίσερ και σύμφωνα με όσα γράφει
ο γερμανικός Τύπος, στο κομοδίνο του βρέθηκαν υπολείμματα κοκαΐνης. Κατηγορείται
ολόκληρη η οικογένεια, πλέον, για κατοχή και χρήση.

SPORTS
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Άιντραχτ: 
Με κοκαΐνη 
ο πρόεδρος



Τ
ο φαινόμενο Μπιγιονσέ ήταν η απόλυτη
κυρίαρχος στην 65η τελετή απονομής
των μουσικών βραβείων Grammy! Το
βράδυ της Δευτέρας, η σέξι Αμερικανίδα

σταρ του πενταγράμμου κατέκτησε το 32ο «χρυσό
γραμμόφωνο» στην καριέρα της και αναδείχθηκε
η καλλιτέχνιδα με τη μεγαλύτερη συλλογή βρα-
βείων του θεσμού, ξεπερνώντας τον Ουγγροβρε-
τανό μαέστρο Γκέοργκ Σόλτι.

Η Μπιγιονσέ εμφανίσθηκε στο stage με μεταλ-
λικό ασημί φόρεμα Gucci και αποθεώθηκε από το
κοινό που της χάρισε ένα παρατεταμένο χειρο-
κρότημα και εκείνη συγκινημένη υποκλίθηκε
μπροστά τους με τα φλας να αναβοσβήνουν.

«Ευχαριστώ τον Θεό, την οικογένειά μου, τα
Grammy και την queer κοινότητα για την αγάπη
σας και για την εφεύρεση αυτού του είδους. O Θε-
ός να σας ευλογεί», ανέφερε η μεγάλη νικήτρια
της βραδιάς, η οποία έφτασε καθυστερημένη στην

ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο αίθουσα του «Cryp-
to.com Arena», λόγω του μποτιλιαρίσματος στους
δρόμους του Λος Άντζελες.

Το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης ήταν υπο-
ψήφια σε εννέα κατηγορίες, κερδίζοντας με άνε-
ση την πρωτιά σε τέσσερις: Καλύτερο τραγούδι
R&B, Καλύτερη dance/electronic ηχογράφηση,
Καλύτερο dance/electronic άλμπουμ και Καλύτε-
ρη ερμηνεία R&B.

Η γιαγιά με το μαστίγιο
«Είστε έτοιμοι να κάνουμε θόρυβο;» ούρλιαξε

στο μικρόφωνο η 64χρονη βασίλισσα της ποπ
Μαντόνα λίγο πριν παραδώσει το βραβείο στους
Sam Smith και Kim Petras για το τραγούδι «Un-
holy».

Αναγνωρισμένη από το «Forbes» ως μία από
τις πιο ισχυρές γυναίκες του πλανήτη, η σούπερ
σταρ Μαντόνα δεν ήταν δυνατό να λείπει από τη

μεγάλη γιορτή της μουσικής. Με βικτοριανό hair
look που συνδύασε με μαύρο κοστούμι (μίντι σα-
κάκι και μάξι φούστα), δικτυωτό καλσόν και μοβ
ογκώδεις πλατφόρμες, η διάσημη «γιαγιά» εμ-
φανίσθηκε στη σκηνή κρατώντας στα χέρια της
ένα μαστίγιο που συμπλήρωνε το εκκεντρικό
ντύσιμό της.

Η Μαντόνα, που δέχεται συνεχώς διαδικτυακές
επικρίσεις για το παραμορφωμένο από τις αισθη-
τικές επεμβάσεις πρόσωπό της, βρήκε την ευκαι-
ρία να απαντήσει δημόσια στις κακοήθειες: «Να
λοιπόν τι έμαθα μετά από τέσσερις δεκαετίες στη
μουσική: Αν σε αποκαλούν σοκαριστικό, σκανδα-
λώδη, φασαριόζο, προβληματικό, προκλητικό ή
επικίνδυνο, σίγουρα είσαι στον σωστό δρόμο για
κάτι καλό. Εσείς -όπως και όλοι όσοι κάνετε θόρυ-
βο εκεί έξω- πρέπει να ξέρετε ότι η τόλμη σας δεν
περνάει απαρατήρητη. Σας βλέπουν, σας ακούν
και, κυρίως, σας υπολογίζουν». 
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Η Μπιγιονσέ έσπασε τα ρεκόρ,
αλλά Μαντόνα είναι μόνο μία!



Πάπαλα ο λογαριασμός της Ελένης Τσολάκη
στο Instagram. Η παρουσιάστρια του «Open
Weekend» αποκάλυψε πως έπεσε θύμα χάκερ
και απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος για να επαναφέρουν το προφίλ της.
«Οι άνθρωποι με πάρα πολύ ενδιαφέρον έπε-
σαν πάνω από το πρόβλημά μου. Για να είμαι
και ειλικρινής, εγώ δεν είμαι εμμονική, δεν αι-
σθάνομαι ότι είμαι και εξαρτημένη από τα so-
cial media, οπότε το διαχειρίστηκα καλά. Περι-
μένουμε να το ανακτήσω από μέρα σε μέρα»,
ανέφερε on air.

Θύμα χάκερ

Μανουσάκης καλεί
Μιχαλόπουλο

Το τηλεοπτικό σίκουελ της θρυλικής τηλεοπτι-
κής σειράς «Τμήμα Ηθών» βρίσκεται στα σκα-
ριά, με τον δημιουργό της Μανούσο Μανου-
σάκη και πάλι πίσω από τις κάμερες. Το καστ
σιγά σιγά συμπληρώνεται, με τον σκηνοθέτη
των μεγάλων επιτυχιών να επιθυμεί για τον
πρωταγωνιστικό ρόλο τον Πάνο Μιχαλόπουλο,
που απέχει αρκετά χρόνια από την τηλεόραση.
Η διαπραγμάτευση, όπως αναφέρουν πληρο-
φορίες, είναι σε καλό δρόμο και ο γνωστός
ηθοποιός φέρεται να βρίσκεται σε θετικές συ-
ζητήσεις με την παραγωγή.

Οικογενειακή εξόρμηση στον
χιονισμένο Διόνυσο για την
Ιωάννα Τούνη, τον σύντροφό
της Δημήτρη Αλεξάνδρου και
το μόλις 30 ημερών αγοράκι
τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι
της showbiz δεν αντιστάθηκε
στον πειρασμό για μια βόλτα
στο κατάλευκο τοπίο, ποζά-
ροντας στο Instagram με το
ίδιο πράσινο αθλητικό outfit
και τον μικρό ντυμένο σαν
κρεμμύδι. «Δημήτρης + j. +
νουνίτο = οικογένεια», σχο-
λίασε η influencer.

Έπιασαν την…
Μπάρμπαρα

«Λευκά» γενέθλια για την Ηλιάνα Παπαγε-
ωργίου. Η κριτής του ριάλιτι μόδας «My
Style Rocks» και πρώην εστεμμένη έκλει-
σε τα 35 και το γιόρτασε με τον αγαπημένο
της Γιάννη Καραβασάνη, στο πολυτελέ-
στατο διαμέρισμά της στην Πεντέλη. Η
εορτάζουσα πόζαρε στο χιονισμένο μπαλ-
κόνι με ένα ποτήρι σαμπάνια και ευχαρί-
στησε θερμά τους εκατοντάδες followers
και θαυμαστές της για τις ευχές αγάπης
που πλημμύρισαν τον λογαριασμό της.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Μάνα μόνο μία

Sweet 35!

Τ
ο δημόσιο ευχαριστώ του Θανάση Ευθυμιάδη στη μακρο-
χρόνια αγάπη της ζωής του! Ανήμερα τα γενέθλιά του, ο
παρουσιαστής της εκπομπής «Ρίζες», που έριξε γρήγορα
τίτλους τέλους στο Mega, θέλησε να ευχαριστήσει τη μη-

τέρα του που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και τον χαρακτήρα
του. «Μανούλα, σε ευχαριστώ γιατί τόσα χρόνια ούτε μία στιγμή δεν
έπαψες να αγαπάς αυτό το τρελόπαιδο που ζει μέσα μου. Τόσα χρό-
νια και ούτε μία φορά δεν τσακωθήκαμε. Η υπομονή και η αγάπη
σου είναι τα σπουδαιότερα δώρα που μου έχεις κάνει. Τώρα που
προσπαθώ κι εγώ να δώσω τα ίδια δώρα στα παιδιά μου, τώρα σε
καταλαβαίνω. Μου αρέσει να ακολουθώ το παράδειγμά σου. Άλλω-
στε, φεύγοντας από αυτό τον κόσμο, το μόνο που μένει πίσω μας εί-
ναι οι καλές μας πράξεις», έγραψε στο Instagram.
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In love
Το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή έκανε η Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου. Μετά την αποκάλυψη πως ο πρώην σύντρο-
φός της Πάνος Βλάχος είναι σε σχέση με τη συνάδελφό του Να-
τάσα Εξηνταβελώνη, η ηθοποιός φημολογείται πως είναι ζευ-
γάρι με τον πρωταγωνιστή της σειράς «Παγιδευμένοι» Κώστα
Κουρή. Η γνωριμία έγινε στα backstage του σίριαλ, όπου θα
δούμε προσεχώς και τη μελαχρινή ηθοποιό.



Ο
ι ιατροί που ασχολούνται με τη σπον-
δυλική στήλη παρατήρησαν μια ση-
μαντική αύξηση των προβλημάτων
μέσης και αυχένα μετά την πανδημία.

Η πανδημία αύξησε δραματικά τον αριθμό των
ανθρώπων που εργάζονταν και συνεχίζουν να ερ-
γάζονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και κατ’ επέκτα-
ση τον αριθμό αυτών που έχουν στο μεγαλύτερο
μέρος της ημέρας λάθος στάση σώματος σε μη
εργονομικές θέσεις εργασίας, με την επιπλέον
επιβάρυνση ότι περιόρισαν και τον χρόνο που
περπατούσαν ή γυμνάζονταν.

Ένας από τους πιο εύκολους και αποτελεσματι-
κούς τρόπους να προστατέψουμε τη σπονδυλική
μας στήλη είναι να διατηρούμε καλή στάση σώμα-

τος. Η σπονδυλική στήλη έχει τρεις καμπύλες:
στον αυχένα, στον θώρακα και στη μέση. Η σωστή
ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις καμπύλες βοηθά
το κέντρο βάρους μας να παραμένει ιδανικό, απο-
φορτίζοντας έτσι συνδέσμους και μυς. Το αντίθε-
το συμβαίνει όταν η στάση του σώματος είναι λά-
θος. «Οι μύες αναγκάζονται να δουλεύουν παρα-
πάνω, προκειμένου να κρατήσουν το σώμα μας
και η σπονδυλική μας στήλη φορτίζεται υπερβο-
λικά. Μερικά κλασικά λάθη που κάνουμε είναι το
να καμπουριάζουμε μπροστά από την οθόνη του
υπολογιστή ρίχνοντας τον αυχένα μπροστά και
σηκώνοντας το κεφάλι όρθιο ή το να κρεμάμε
τους ώμους μας», αναφέρει ο κ. Παντελής Σταυ-
ρινού, διευθυντής νευροχειρουργός, επίκουρος

καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολονίας, στη
Γερμανία. 

Η αυξανόμενη χρήση κινητών συσκευών μπο-
ρεί να συμβάλει στην κακή υγεία της σπονδυλικής
στήλης, επηρεάζοντας τη στάση και τη μηχανική
του σώματός μας. Το 2014 δημοσιεύτηκε μελέτη,
η οποία έδειξε τι μπορεί να προκαλέσει στον αυ-
χένα μας η χρήση κινητού. Στο άρθρο, που δημο-
σιεύτηκε στο «Surgical Technology Internation-
al», φάνηκε ότι η καταπόνηση του αυχένα αυξά-
νεται καθώς αυξάνεται η γωνία του κεφαλιού
προς τα εμπρός, κάτι που συμβαίνει όταν κοιτάμε
το κινητό μας.

Όταν κρατάμε το κεφάλι μας όρθιο, στη σωστή
θέση, ο αυχένας καλείται να σηκώσει περίπου 4,5
κιλά βάρους. Αρκεί μια κάμψη του κεφαλιού κατά
30 περίπου μοίρες και το βάρος αυτό εκτοξεύεται
στα σχεδόν 40 κιλά.

Αν συνυπολογίσουμε ότι ο μέσος άνθρωπος
περνά κατά μέσο όρο 2-4 ώρες σκυμμένος πάνω
από το κινητό του, αυτό σημαίνει 700-1.400 ώρες
καταπόνησης του αυχένα κάθε χρόνο.
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Ένας από τους πιο εύκολους 
και αποτελεσματικούς τρόπους 
να προστατέψουμε τη σπονδυλική μας
στήλη είναι να διατηρούμε 
καλή στάση σώματος

Ο ρόλος της διατροφής 
Οι διατροφικές συνήθειες και η άσκηση μπορούν να βοηθήσουν στο να προστατεύσουμε
τη σπονδυλική μας στήλη. Η άσκηση δυναμώνει τους μυς, οι οποίοι με τη σειρά τους βοη-
θούν τη σπονδυλική στήλη να αντεπεξέλθει στην καταπόνηση. Κατά κάποιο τρόπο «της
παίρνουν ένα βάρος». Οι διατατικές ασκήσεις, η ενδυνάμωση και η αερόβια άσκηση απο-
τελούν μέρος μιας ρουτίνας η οποία σε βάθος χρόνου μπορεί να προστατέψει σημαντικά
τη σπονδυλική στήλη. Προσπαθήστε να βάλετε τη γιόγκα στη ζωή σας. «Φροντίστε για
τουλάχιστον λίγα λεπτά διατάσεων την ημέρα. Το κάπνισμα ενέχει πολλούς κινδύνους, με
τον καρκίνο του πνεύμονα και τη στεφανιαία νόσο να είναι οι πιο γνωστοί. Αυτό όμως που
δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι το κάπνισμα επιταχύνει τη φθορά της σπονδυλικής στή-
λης. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που καπνίζουν έχουν τριπλάσιες πιθανότητες
για χρόνια οσφυαλγία σε σχέση με μη καπνιστές. Ακολουθώντας αυτές τις απλές συμ-
βουλές, μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία της σπονδυλικής σας στήλης και να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού», καταλήγει ο κ. Σταυρινού.

Προστάτευσε 
τη σπονδυλική σου 
στήλη

Προστάτευσε
τη σπονδυλική σου 
στήλη

Παντελής Σταυρινού, 
διευθυντής νευροχειρουργός, 

επίκουρος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Κολονίας



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)
Μια μέρα που θα σας απορροφήσουν η ερ-
γασία και κάθε δραστηριότητα που συνηθί-
ζετε να επαναλαμβάνετε καθημερινά. Ίσως
μάλιστα να ασχοληθείτε με την υγεία σας ή
την υγεία ενός αγαπημένου σας προσώπου.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αν και είχατε ταλαιπωρηθεί αυτές τις μέρες
και συνεχίζετε να νιώθετε προδομένοι από
τα πολύ κοντινά σας πρόσωπα, έχετε έναν
καλό λόγο για να ξεκαθαρίσετε τα συναι-
σθήματά σας. Ίσως να μη σας καταλαβαί-
νουν οι άλλοι, όμως αυτό καθόλου δεν σας
νοιάζει αυτή τη χρονική περίοδο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Καλά φαίνεται να εξελίσσεται η μέρα για
όσους ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο, ενώ
θα απολαύσετε κάποιες συναντήσεις με
αγαπημένα σας πρόσωπα. Γενικότερα το
σπίτι και η οικογένεια θα έχουν μια έντονη
αναφορά για εσάς.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η Σελήνη στην
Παρθένο σάς δημιουργεί μια έντονη επιθυ-
μία να επικοινωνήσετε και να συναντήσετε
πρόσωπα που βρίσκονται στον κοντινό σας
περίγυρο. Ίσως να προγραμματίσετε ένα τα-
ξίδι με αγαπημένο σας πρόσωπο ή τον σύν-
τροφό σας.  

Λέων
(23/7-22/8)
Έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά με σχέσεις και
τα επαγγελματικά σας. Σαν να πρέπει για όλα
να κάνετε υπερπροσπάθεια και αυτό είναι
περισσότερο που σας έχει κουράσει. Σήμε-
ρα βέβαια κάποια οικονομικά θέματα έχουν
καλή έκβαση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη σάς βοηθά να βάλετε σε σωστό
πλαίσιο την προσωπική σας ζωή αλλά και τα
επαγγελματικά σας. Είναι καιρός να μπορέ-
σετε να οργανώσετε καλύτερα την καθημε-
ρινότητά σας και τα οικονομικά σας. 

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

θα δημιουργήσει μια έντονη αναφορά σε

επαγγελματικά θέματα. Μπορεί επίσης να

βρίσκεστε σε περίοδο αναζήτησης εργα-

σίας, όπου θα υπάρξει πιθανότατα μια καλή

πρόταση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Καλή στιγμή για να συναντηθείτε με τα αγα-

πημένα σας πρόσωπα, να αντλήσετε δύναμη

μέσα από νέα σχέδια και να αφήσετε πίσω

σας τα δυσάρεστα των ημερών, κυρίως εσείς

του δεύτερου δεκαημέρου.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλή μέρα για τα επαγγελματικά σας, κυ-

ρίως για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου.

Βέβαια η παρουσία του Άρη απέναντί σας

θέλει καλή διαχείριση στις σχέσεις σας,

που μάλλον σας έχουν κουράσει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θα έχετε σήμερα μια καλή ροή στα θέματα

που σας απασχολούν, όπως επίσης και σε

κάθε συνάντηση ή συζήτησή σας με τους

άλλους. Ίσως μάλιστα να κάνετε μια καλή

συμφωνία ή να κερδίσετε μια νομική υπό-

θεσή σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σε εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, οι

μέρες αυτές δεν σας έχουν φερθεί με

καλοσύνη, αλλά πάντα υπάρχει ένα θετι-

κό σημείο που θα μπορέσετε να πάρετε

δύναμη. Σήμερα ένα οικονομικό θέμα θα

είναι υπέρ σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, τα συ-

ναισθήματά σας θα βρουν εκείνο που χρει-

άζονται για να γίνουν περισσότερο δυνατά.

Είναι καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά με

πρόσωπα που νιώθετε όμορφα μαζί τους. 
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H Σελήνη θα βρίσκεται σήμερα στο
δεύτερο δεκαήμερο της Παρθένου, όπου
δημιουργεί κάποιες όψεις που είναι
αρκετά βοηθητικές. Έως το βράδυ η

τάση να φροντίζουμε, να συμπάσχουμε και να
βλέπουμε τους άλλους στοργικά είναι πιθανό να
εμφανιστεί περισσότερο έντονα στα ζώδια της
Γης και του Νερού. 
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Φόρα, κατηφόρα!

Α
ν ήταν απλώς μία στιγμή ενθουσια-
σμού, ενός νεοφώτιστου στελέχους
στην πολιτική, δεν θα ήταν θέμα. Το

ζήτημα είναι ότι έρχεται να προστεθεί σε άλλα
αντίστοιχα, οπότε δημιουργείται μοτίβο. «Με
το καλό ή με το άγριο», «τη δεύτερη φορά θα
είναι αλλιώς», «τη δεύτερη φορά θα είναι μέ-
χρι τέλους», «broεδρε», «πρόεδρε, έλα με φό-
ρα» κοκ. 

Συν το γεγονός ότι η Πόπη Τσαπανίδου δεν
το είπε και έφυγε, αλλά ήταν το κεντρικό πρό-
σωπο της συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη, με
τις φωτογραφίες να χαιρετά τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ αγκαλιασμένη με τον Αλέξη Τσίπρα να
κυριαρχούν στις σχετικές ανταποκρίσεις.

Οπότε δεν ξέφυγε, ούτε έτυχε, πέτυχε! 

Σημείωση: Για όσους δεν το γνωρίζουν, η
νέα εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης προσφώνησε τον Αλέ-
ξη Τσίπρα -στη συγκέντρωση του
ΣΥΡΙΖΑ στη συμπρωτεύουσα- και
τον κάλεσε στο βήμα με τη φράση
«πρόεδρε, έλα, έλα με φόρα». 

Ολοκληρώθηκε, έτσι, το γνωστό
«ερχόμαστε», στο οποίο προστέ-
θηκε τώρα και ένα δεύτερο σκέ-
λος: ερχόμαστε με φόρα! 

Δεν είναι πρωτοφανές ένα κόμ-
μα να φανατίζει το κοινό του. Ούτε

να προσπαθεί να κάνει ενέσεις αισιοδοξίας.
Το πρόβλημα είναι το υπόστρωμα. Ο συνδυα-
σμός συνθημάτων και πολιτικής επιχειρημα-
τολογίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και το κεν-
τρικό προεκλογικό μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ -«Δι-
καιοσύνη»- ήταν όταν «γεννήθηκε»… «ΔΗ-
ΚΕΟΣΗΝΙ»! Που ανακηρύχτηκε από το left.gr
ως η λέξη της χρονιάς! 

Σημείωση: Του 2022 (σ.σ. https://left.gr/news/di-
keosini-i-lexi-toy-2022), με αφορμή τον θανάσιμο
πυροβολισμό ενός 16χρονου Ρομά στη Θεσσαλονίκη. 

Κυκλοφορεί, βέβαια, και σε μια ακόμη εκ-
δοχή… «ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ».

Είτε έτσι είτε αλλιώς, η ουσία δεν αλλάζει. Ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει την πολιτική ανορθογρα-
φία. Για μία ακόμη φορά, μετά τα χρόνια που
προηγήθηκαν του 2015, έχει πάρει φόρα και
δεν βλέπει παρά μόνο το δίκιο από τη δική του
οπτική γωνία. 

Το οποίο κανείς δεν αρνείται ότι μπορεί να
έχει. Αλίμονο. Αλλά με τον τρόπο που πολι-
τεύεται το χάνει. Για την ακρίβεια, το περιορί-
ζει μόνο στους πρόθυμους και τους πιστούς.

Αλλά δεν κερδίζονται εκεί οι εκλογές. 

Θέλουν και τους άλλους. Που δεν
αλλάζουν ούτε την ορθογραφία ούτε
το νόημα των λέξεων ανάλογα με το
αν είναι στην κυβέρνηση ή στην αν-
τιπολίτευση. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τη
Δευτέρα τους μαθητές να κλείσουν τις οθόνες των
υπολογιστών τους και να χαρούν το χιόνι. Γιατί
«την τηλεκπαίδευση, ακόμα και εκείνο το 24ωρο
που θα χιονίσει στην Αθήνα, την επιβάλλουν αυτοί
που γεννήθηκαν και έζησαν ως γέροι και μάλλον
επιθυμούν το ίδιο για τα παιδιά μας». Στην ίδια δή-
λωση προειδοποίησε το υπουργείο Παιδείας «να
μη διανοηθεί να επιβάλει καταγραφή απουσιών,
όταν είναι γνωστό ότι πολλά σπίτια θα αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες για σύνδεση με την τάξη» και

έκλεισε το μάτι σε δασκάλους και καθηγητές
λέγοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν δυνατόν
να προλάβουν να προετοιμάσουν το μάθημα.

Ο Νίκος Φίλης είναι ένας βαθιά καλλιεργημέ-
νος άνθρωπος. Φιλομαθής και διαβασμένος. Δεν
ξέρουμε αν έχει χαρεί το χιόνι, αλλά σίγουρα έχει
διαβάσει πολύ στη ζωή του. Και έχει δουλέψει
πολύ. Φανταζόμαστε, λοιπόν, ότι θα συμ-
φωνεί μαζί μας: να κλείσουμε τις οθόνες,
να χαρούμε το χιόνι, αλλά να ανοίξουμε
και κανένα βιβλίο.

� Προ ημερών η στήλη είχε αναφερθεί στην προ-

σπάθεια των υποψήφιων βουλευτών να επικοι-

νωνήσουν με κοινά πέραν εκείνων που ασχολούνται

σταθερά με την πολιτική. Μετά τον Πάνο Σκουρλέτη και

ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε συνέντευξη στη Σταματίνα

Τσιμτσιλή στο πρωινό του Alpha. Παρουσιάζοντας την

πιο ανθρώπινη πλευρά του, από την παλιά του γειτονιά

τα Πετράλωνα. Οπότε, πολύ λογικά, στην εκπομπή «Στο

Κέντρο» -του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ- βγήκε ο Χρι-

στόφορος Παπακαλιάτης! Σημεία των καιρών.

••••••••••••

� Επειδή αρκετοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η

κυβέρνηση έκλεισε την εθνικό οδό για να μην επα-

ναληφθεί το κομφούζιο του 2022, παραθέτουμε το σχό-

λιο του Eftychis Vardoulakis στα κοινωνικά δίκτυα:

«Όποιος καεί από τον χυλό φυσάει και το γιαούρτι, και
καλά κάνει. Είναι αυτονοήτως προτιμότερο να φυσάς το
γιαούρτι από το να καίγεσαι από τον χυλό». Γιατί οι άν-

θρωποι πρέπει να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να

μην επιμένουν σε αυτά. Ως γνωστόν, το δις εξαμαρτείν

ουκ ανδρός σοφού.

� Επιμένει ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Πα-

παδόπουλος. Σε νέα ανάρτησή του απαντά στο

ερώτημα πώς είναι δυνατόν να επηρεαστεί γεωδυνα-

μικά η Ελλάδα από τους σεισμούς της Τουρκίας: «Η
έρευνα που δημοσίευσα μετά τον σεισμό της Πάρνη-
θας στο ρήγμα της Φυλής (7/9/1999, μέγεθος Μ5,9)
έδειξε ότι το ρήγμα “φορτίστηκε” απότομα από τον
σεισμό που προηγήθηκε στις 17/8/1999 με Μ7,4 στη
Θάλασσα του Μαρμαρά. Η φόρτιση έγινε με μεταφο-
ρά κύματος τάσεων μέσω της ασθενόσφαιρας. Μετά
τους χθεσινούς σεισμούς, ήδη ξεκίνησε η ίδια διαδι-
κασία φόρτισης ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή
της Αν. Μεσογείου»! 

••••••••••••

� Επισημαίνει, βέβαια, ότι «τώρα η Ελλάδα είναι πιο
μακριά από ό,τι το 1999, αλλά και τα μεγέθη των

σεισμών στην Τουρκία είναι μεγαλύτερα. Συνεπώς, με-
γαλύτερη πιθανότητα έχουν να επηρεαστούν οι σχετικά
κοντινότερες περιοχές, πχ, της Τουρκίας, Συρίας και
Κύπρου, και λιγότερη πιθανότητα η Ελλάδα». Για να

δούμε τι θα δούμε… 

Καλημέρα σας, κύριε Φίλη!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Οι φίλοι 
έρχονται 
μέρα, όποτε 
τους έχεις 
ανάγκη…


