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Η
Ελλάδα άπλωσε για άλλη μια φορά χέρι
βοήθειας προς τους γείτονες και αυτό
βρήκε ανταπόκριση στη γείτονα χώρα. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

τσοτάκης χωρίς δεύτερη σκέψη σήκωσε το τηλέφωνο
και έσπευσε να εκφράσει στον Τούρκο πρόεδρο όχι μό-
νο τη θλίψη του αλλά και την πρόθεσή του να στείλει
οποιαδήποτε βοήθεια. Και δεν σταμάτησε εκεί. Έκρινε
-και πολύ σωστά- ότι έπρεπε να τοποθετηθεί και δημο-
σίως για αυτή την τραγωδία και το έκανε με δηλώσεις
του στο CNN παρά το προηγούμενο «τελεσίγραφο» του
Ερντογάν, το περιβόητο «Μητσοτάκης γιοκ».

Οι λαοί λοιπόν δεν έχουν κανένα μίσος παρά την
επιθετική ρητορική που επιδεικνύει τα τελευταία
χρόνια η τουρκική ηγεσία. Αυτό που γίνεται τις τελευ-
ταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει
προηγούμενο. Mε βαθιά συγκίνηση χιλιάδες Τούρκοι

χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ευχαρι-
στούν τη χώρα μας για την παρουσία στις πληγείσες
περιοχές και τη συμβολή της στη διάσωση επιζώντων
κάτω από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο φονικός
σεισμός της Δευτέρας.

Τα βίντεο με τους διασώστες της ΕΜΑΚ να αγκαλιά-
ζονται μετά την επιτυχημένη διάσωση ενός μικρού
κοριτσιού έγιναν viral και σχολιάστηκαν θετικά στα
κοινωνικά δίκτυα και στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.
«Κοιτάξτε, αυτή είναι η ελληνική ομάδα διάσωσης.
Αυτοί οι άνδρες είναι χαρούμενοι και κλαίνε γιατί
έβγαλαν σώα την 6χρονη Τουρκάλα από τα χαλάσμα-
τα. Είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να σώσουν το
6χρονο κορίτσι και δεν το άφησαν να πεθάνει. Χωρίς
αυτούς ίσως να μην είχε σωθεί. Χαίρομαι που ήρ-
θαν», καθώς και μηνύματα του τύπου «θα σε θυμάμαι
με αυτήν τη φωτογραφία. Όχι με τον πόλεμο που έγι-

νε πριν από δεκαετίες. Ευχαριστώ, Ελλάδα» κατα-
κλύζουν τα social media, δείχνοντας ότι υπάρχει σα-
φέστατα περιθώριο αλληλεγγύης και ενδεχομένως η
αποκαλούμενη «διπλωματία των σεισμών» να μπο-
ρέσει να αποδώσει καρπούς μεσομακροπρόθεσμα.
Θαύματα προφανώς δεν γίνονται. Όμως, μπορεί κάλ-
λιστα να αποτελέσει το πρώτο βήμα, ένα «πολιτικό λί-
πασμα» για να αλλάξει το κλίμα εχθρότητας που επι-
χειρεί να ενσπείρει στο εσωτερικό της χώρας του ο
Ταγίπ Ερντογάν.

Θυμίζουμε ότι πριν από κάποιους μήνες στο ερώ-
τημα της εταιρείας δημοσκόπησης Metropol που ετέ-
θη στους Τούρκους πολίτες «έχουμε εχθρότητα με
τον ελληνικό λαό ή όχι; - ο ελληνικός λαός είναι εχ-
θρός ή φίλος;» το 64% των ερωτηθέντων απάντησε
«όχι». Οι λαοί είναι ώριμοι να κοιτάξουν μπροστά... 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα - Teşekkürler, Yunanistan»

Μακάρι η διπλωματία 
των σεισμών 

να αποτελέσει 
ένα «πολιτικό
λίπασμα» που 

θα αλλάξει το κλίμα
εχθρότητας 

που επιχειρεί 
να ενσπείρει 

στο εσωτερικό 
της χώρας του 

ο Ταγίπ Ερντογάν



Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το
στίγμα των προθέσεών του έναντι της
σφοδρής σύγκρουσης με τον ΣΥΡΙΖΑ
και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Μία

ακόμα ενδεικτική… γεύση του σκηνικού της
σφοδρότητας και της οξύτητας που αναμένεται να
επικρατήσει στο πολιτικό οικοσύστημα στον δρό-
μο προς την κάλπη της απλής αναλογικής έδωσε
η… τελευταία σύγκρουση κορυφής Κυριάκου
Μητσοτάκη - Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια. 

Για μία ακόμα φορά εντός του 2023, πρωθυ-
πουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης αντάλλαξαν πυρά εφ’ όλης της ύλης, με
την… άμμο στην κλεψύδρα μέχρι την ανακοίνω-
ση του momentum των εθνικών εκλογών να
αδειάζει και τα κόμματα να ορίζουν στρατηγικές
και επιδιώξεις-ορόσημα του… μαραθωνίου που
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εν αναμονή του επόμενου κύματος των ανά την
περιφέρεια περιοδειών του σε εκλογικές περιο-
χές-κλειδί για την επίτευξη του στόχου της «γα-
λάζιας» αυτοδυναμίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι εμφανές ότι έχει ορίσει ένα πλάνο πολλα-
πλών κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να
ανοίξει ο δρόμος για το… πολυπόθητο «151+»
στην κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής. 

Η επικοινωνία των πεπραγμένων του 2019-
2023, η αποδόμηση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ του 2015-2019, οι βαθιές διαχωριστικές
γραμμές ανάμεσα στην οδό Πειραιώς και την
Κουμουνδούρου, αλλά και τα αφηγήματα για την
επόμενη ημέρα της χώρας μετατρέπονται σε προ-
στιθέμενη αξία όσον αφορά την πολιτική κούρσα
των επόμενων κρίσιμων τριών μηνών.

Τα «γαλάζια» συνθήματα
Σε κάθε περίπτωση, κεντρικά συνθήματα όπως

«το είπαμε, το κάναμε», «συνέχεια, συνέπεια,
σταθερότητα», «δίπλα σε κάθε πολίτη» δίνουν τον
τόνο της προεκλογικής… πυξίδας, μαζί με τη
σύγκριση δύο τετραετιών, η οποία, όπως σχολιά-
ζουν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Νέ-
ας Δημοκρατίας, αποτυπώνει την ξεκάθαρη υπε-

ροχή του «γαλάζιου» οικοσυστήματος. Από κον-
τά, μάλιστα, έρχεται να προστεθεί εσχάτως και μια
αποστροφή του πρωθυπουργού, η οποία καταδει-
κνύει, όπως φαίνεται, την κατά τα στελέχη της
οδού Πειραιώς… προσάραξη του ΣΥΡΙΖΑ στο πα-
ρελθόν. «Κάποιοι επιμένουν να μη διδάσκονται
από τη ζωή, μένοντας αδιόρθωτοι. Ένα σχόλιο
που διάβασα και αναφερόταν σε εσάς, έλεγε:

“άπαξ Τσίπρας, για πάντα Τσίπρας”. Αναρωτιέμαι,
μάλλον δίκιο είχε αυτός που το έγραψε όταν
ακούω τις δηλώσεις στελεχών σας περί δήθεν
“πραγματικής νομιμότητας”… Θα σας καλέσω, για
ακόμα μία φορά, να επανέλθετε στον ρόλο σας
και στη δημοκρατική ομαλότητα. Να επιλέξετε
την αντιπαράθεση με θέσεις και όχι με φωνές»,
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της
Βουλής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται και στην κριτική
που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στάση
του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίζει τα νομοσχέδια που
έρχονται στη Βουλή. 

«Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απερ-
γούς», συνέχισε ο πρωθυπουργός κλιμακώνον-
τας τα πυρά του κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
για την αποχώρηση του κόμματος από τη Βουλή,
ενώ τόνισε: «Πού οφείλεται η σπασμωδική κίνη-
ση αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που λά-
βαμε; Δεν κάνετε κατάθεση της εντολής που σας
έδωσαν οι ψηφοφόροι του 2019, ή είναι πρόωρη
παραδοχή ήττας στις εκλογές που έρχονται; Εύ-
χομαι να μην είναι η κίνηση αυτή προοίμιο κοινο-
βουλευτικής εκτροπής».
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριοθετεί τις βαθιές διαχωριστικές
γραμμές ανάμεσα στην οδό Πειραιώς και την Κουμουνδούρου

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

«Θέλουμε πρωθυπουργό ή απεργό;»

Όπως έχει αφήσει να διαφανεί σε όλες τις τελευταίες δημόσιες
τοποθετήσεις του, ο πρωθυπουργός, στην πορεία της χώρας προς
την εθνική κάλπη, θα επιδιώκει συνεχώς τη σύγκριση. Τη σύγκριση
της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τη σύγκριση του ίδιου με τον Αλέξη Τσίπρα. «Θα προβάλλουμε
το έργο που έχουμε παράξει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα αποτε-
λέσματα της μεταρρυθμιστικής ατζέντας μας. Δεν πρόκειται να ακο-
λουθήσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση στην πόλωση και τη λά-
σπη», σχολιάζουν κυβερνητικοί και κομματικοί παράγοντες, δίνον-
τας το στίγμα της «γαλάζιας» στρατηγικής. Στην πρώτη γραμμή, πα-
ράλληλα, θα βρεθεί μία ατζέντα ιδιαίτερα προνομιακή για το Μέγα-
ρο Μαξίμου και την οδό Πειραιώς. Η οικονομία, η κοινωνική διά-
σταση των νομοσχεδίων που έχουν ψηφιστεί ή παίρνουν σειρά για
να ψηφιστούν, τα θέματα-αιχμή της εξωτερικής πολιτικής και της
Άμυνας θεωρούνται τομείς «γαλάζιας» υπεροχής. Και τα διλήμματα
επάνω στα οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν οι πολίτες, πίσω από
το εκλογικό παραβάν, γίνονται όλο και πιο εμφατικά.

Ο λογαριασμός των υποσχέσεων του Αλέξη

«Το πραγματικό ερώτημα των εκλογών δεν είναι, όπως είπατε

πρόσφατα, κ. Τσίπρα, “δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία”… Δημοκρα-

τία έχουμε και τη θωρακίζουμε και τη βελτιώνουμε. Το δίλημμα εί-

ναι άλλο, όσο και αν εσείς θέλετε να το ξορκίζετε. Είναι εκείνο που

υπάρχει στη μνήμη και στη σκέψη του κάθε πολίτη: “Προχωράμε

μαζί μπροστά; Ή γυρίζουμε διχασμένοι πίσω;”. “Συνεχίζουμε με σι-

γουριά και συνέπεια; Ή ρισκάρουμε μία καινούργια περιπέτεια;”.

Θέλουμε τελικά “κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή θέλουμε κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ;”. Θέλουμε “πρωθυπουργό τον Τσίπρα σε κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ ή πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη σε κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας;”», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από βήματος

Βουλής, αναδεικνύοντας και πάλι τα μεγάλα ερωτήματα της κάλπης.

Καθώς η οικονομία και η στήριξη των πολιτών αποτελούν βασικά

συστατικά στοιχεία των προεκλογικών αφηγημάτων, πάντως, στην

κυβέρνηση (πέρα από την ανάλυση των στόχων της επόμενης τε-

τραετίας για καλύτερους μισθούς, ανάπτυξη και περισσότερες θέ-
σεις εργασίας)… βυθίζουν ταυτόχρονα και τις εξαγγελίες του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και εγκαλούν για «βουτιά στον λαϊκι-
σμό των συνθημάτων και των αχαλίνωτων υποσχέσεων», αντί του
ορθολογισμού και των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων. «Το κόστος
των εξαγγελιών του υπολογίζεται σε 10,601 δισεκατομμύρια το
2023, σε 11,539 δισεκατομμύρια το 2024, σε 12,043 δισεκατομμύρια
το 2025 και σε 11,721 δισεκατομμύρια το 2026. Συνολικά, δηλαδή,
για την επόμενη τετραετία οι εύκολες υποσχέσεις του κ. Τσίπρα κο-
στίζουν 46 δισεκατομμύρια ευρώ… Αυτός είναι ένας πρώτος λογα-
ριασμός των εύκολων υποσχέσεων του κ. Τσίπρα. Λογαριασμό που
αποφεύγει ο ίδιος να κάνει», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου. Κάπως έτσι, μεταξύ άλλων, οι «γαλάζιοι»
αναδεικνύουν και μία από τις βασικές πτυχές του στρατηγικού πλά-
νου της Νέας Δημοκρατίας. «Η μόνη αξιόπιστη πρόταση για το αύριο
είναι η δική μας», επισημαίνουν, προτάσσοντας τη σταθερότητα στο
τιμόνι της χώρας.

Ποντάρει στη σύγκριση του έργου της ΝΔ με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ
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Σοφία Ζαχαράκη είναι ένα από τα νέα
πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δη-
μοκρατίας αλλά όχι και στην πολιτική
σκηνή. Η ίδια δηλώνει εκπαιδευτικός, ως

απόφοιτη της Αγγλικής Φιλολογίας, που έχει εργαστεί
στον χώρο της εκπαίδευσης προτού αποφασίσει να
ασχοληθεί με τα κοινά. Έγινε το «πρόσωπο» της Νέας
Δημοκρατίας όταν λίγο πριν από τις εκλογές του 2019,
τον Μάρτιο, ορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου του κόμμα-
τος, σε μια κρίσιμη καμπή πριν από τις κάλπες. Από τον
Ιούλιο του 2019 διετέλεσε υφυπουργός Παιδείας και
από τον Μάρτιο του 2021 έως σήμερα υφυπουργός
Τουρισμού, ενώ θα διεκδικήσει την είσοδό της στο
Κοινοβούλιο ως υποψήφια στην Ανατολική Αττική.

Ας αρχίσουμε από τη γενική εικόνα. Διπλές
εκλογές ή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να
δούμε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη;

Το ιδανικό θα ήταν η λαϊκή βούληση, όπως θα εκ-
φραστεί στην επόμενη κάλπη, να οδηγήσει γρήγορα
στον σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς η χώρα έχει
πολύ μεγάλες προκλήσεις και τα προβλήματα των
πολιτών δεν μπορούν να περιμένουν ούτε μία μέρα.
Όμως, δυστυχώς το σύστημα της απλής αναλογικής
που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ είναι ένα σύστημα βαθιά προβληματικό, ανα-
ποτελεσματικό και σχεδιασμένο ώστε να έχουμε
ασταθείς και αδύναμες κυβερνήσεις. Είναι ένα σύ-
στημα αντίθετο στην πολιτική παράδοση της Ελλάδας
και τις λίγες φορές που έχει εφαρμοστεί έχει κυριο-
λεκτικά οδηγήσει σε χάος, όπως για παράδειγμα στις
τριπλές εκλογές του 1989-90. Η χώρα, απέναντι στις
διεθνείς κρίσεις που βιώνουμε αλλά και στους εθνι-
κούς κινδύνους που καθημερινά αντιμετωπίζουμε
εξ ανατολών, χρειάζεται συνέπεια, συνέχεια και στα-
θερότητα. Λόγω της απλής αναλογικής και όλων αυ-
τών των προβλημάτων που αυτή προκαλεί, πιθανότα-
τα θα χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Όμως, η κρίσιμη μάχη θα είναι αυτή των πρώτων
εκλογών, στις οποίες θα διαμορφωθούν οι συσχετι-
σμοί και για τις δεύτερες. Για αυτό δεν υπάρχει κανέ-
να περιθώριο χαλαρής ψήφου: η κρίσιμη ψήφος θα
είναι αυτή της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή
θα δώσει την απάντηση στο δίλημμα της επόμενης
τετραετίας, αν δηλαδή θα προχωρήσουμε προς το
μέλλον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή θα επιστρέψου-
με στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός θέτει ευθέως το δίλημμα
της κάλπης στους πολίτες «Μητσοτάκης ή
Τσίπρας;». Είναι αυτή τελικά η επιλογή που
καλούνται να κάνουν οι ψηφοφόροι;

Εντέλει ναι και το δίλημμα είναι σαφές με δύο εντελώς
διακριτές επιλογές: πορεία προς το μέλλον για να πετύ-
χουμε ακόμη περισσότερα ή επιστροφή στο αποτυχημέ-
νο παρελθόν που οι Έλληνες αφήσαμε πίσω το 2019.

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
Υφυπουργός Τουρισμού

«Προτεραιότητές μας
είναι οι προτεραιότητες

των πολιτών και όχι του ΣΥΡΙΖΑ»
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Όπως είπαμε και προηγουμένως, προτεραιότητές
μας είναι οι προτεραιότητες των πολιτών. Για αυτό
και στον δρόμο προς την κάλπη θα μιλήσουμε για το
πώς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να ξεπερά-
σουμε την παγκόσμια κρίση ενέργειας και πληθωρι-
σμού στηρίζοντας ουσιαστικά την κοινωνία και τους
εργαζόμενους, πώς θα αντιμετωπίσουμε την επιθε-
τικότητα της Τουρκίας, πώς θα φέρουμε ακόμη πε-
ρισσότερες επενδύσεις, καλές δουλειές και υψηλό-
τερους μισθούς, πώς θα μειώσουμε ακόμη περισ-
σότερο την ανεργία και πώς θα ανεβάσουμε ακόμη
πιο ψηλά τον τουρισμό μας και τις επενδύσεις. Πώς
θα θέσουμε τις βάσεις για ένα ακόμη καλύτερο κρά-
τος, χτίζοντας πάνω στη μεγάλη ψηφιακή του ανα-
βάθμιση που έγινε αυτή την τετραετία. Πώς θα κά-
νουμε ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις για την
υγεία, την παιδεία και τη δικαιοσύνη, τομείς ζωτικής
σημασίας για την καθημερινότητα των Ελλήνων αλ-
λά και το μέλλον της χώρας. Πώς η Ελλάδα θα συνε-
χίσει να γίνεται ολοένα και περισσότερο πρωταγωνί-
στρια στο στοίχημα της ανάπτυξης, της πράσινης και
ψηφιακής μετάβασης, που είναι το κλειδί για την
ευημερία τις επόμενες δεκαετίες. Για όλα αυτά
έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις αλλά πλέον
και μετρήσιμο έργο. Το οποίο και θα τεθεί στην κρίση
των Ελλήνων πολιτών.

Σε αυτό το σκηνικό πόλωσης τι ρόλο θα
παίξουν τα στελέχη -ιδιαίτερα τα νέα- που
κάθε κόμμα προτείνει στα ψηφοδέλτιά του;

Για εμένα η ανανέωση δεν είναι τόσο θέμα ηλι-
κίας ή προσώπου όσο καινοτόμων ιδεών και όρεξης
για να πάμε τη χώρα μπροστά. Όπως σωστά είπατε,
είμαι χρόνια στην πρώτη γραμμή της παράταξης ήδη
από τα φοιτητικά μου χρόνια και στη συνέχεια στις
θέσεις ευθύνης που μου εμπιστεύτηκε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παράταξη αλ-
λά και στην κυβέρνηση. Θεωρώ όμως εξίσου ση-
μαντικά και τα χρόνια που πέρασα στην πρώτη γραμ-
μή της εκπαίδευσης και στον χώρο της εργασίας σε
πολλές σχολικές τάξεις αλλά και ως δημόσιος υπάλ-
ληλος στα διοικητικά της εκπαίδευσης. Είναι επίσης
αλήθεια ότι πρώτη φορά κατέρχομαι ως υποψήφια
στις εθνικές εκλογές. Θεωρώ όμως ότι ακριβώς για
αυτό τον λόγο εμείς ως νέα γενιά της πολιτικής
έχουμε και μια πρόσθετη ευθύνη: να αντιμετωπί-

σουμε τις παθογένειες του παρελθόντος εισάγοντας
ένα νέο ήθος, ωφέλιμο για την ίδια τη χώρα. Σε μια
εποχή που οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόν-
τος έχουν φθαρεί, είναι πιο κρίσιμο από ποτέ τα νέα
πολιτικά πρόσωπα να έχουν και πραγματικά νέο πο-
λιτικό λόγο, λόγο ουσίας, που να διαμορφώνεται από
την καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Γιατί εντέλει
για τον πολίτη είμαστε εδώ, για τα δικά του προβλή-
ματα, για τις δικές του έγνοιες για το μέλλον και από
αυτόν αντλούμε τη νομιμοποίηση για την όποια θέση
ευθύνης έχουμε.

«Οργώνετε» καθημερινά την περιφέρειά
σας. Τι εισπράττετε από τους πολίτες; Ποιες
θα είναι οι δικές σας προτεραιότητες και τι
θα θέλατε να αναδείξετε, σε τι θα επιλέγατε
να ρίξετε το βάρος, αν ο κόσμος σάς
εμπιστευτεί μια θέση στην επόμενη Βουλή;

Στη διαρκή επαφή που έχω με τους πολίτες της
Ανατολικής Αττικής εστιάζουμε σε άμεσες λύσεις,
ιδίως σε προβλήματα καθημερινότητας. Και είναι
πάντα ιδιαίτερα ευχάριστο όταν μπορούμε να συμβά-
λουμε και ως υπουργείο αλλά και σε συνεργασία με
τους συναδέλφους υπουργούς στην επίλυση πολλών
τέτοιων προβλημάτων. Η Ανατολική Αττική έχει να
αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, αλλά έχει και πο-
λύ μεγάλες ευκαιρίες. Μια τέτοια είναι και η ανάπλα-
ση στο Μάτι, η οποία προχώρα και σύντομα θα οδη-
γήσει στην αναγέννηση και τη διαρκή προστασία του
- για την οποία είναι αναγκαίο να ακούγεται όσο το
δυνατόν περισσότερο η φωνή των κατοίκων της πε-
ριοχής, κάτι για το οποίο μεριμνούμε συνεχώς. Η
Ανατολική Αττική έχει τεράστια προοπτική και στον
βιώσιμο τουρισμό και στην επιχειρηματικότητα αλλά
και στις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας αιχμής
και σε μια σειρά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Στόχος μου είναι να συμβάλω με όλες μου τις δυνά-
μεις ώστε να καταστεί πρότυπο οικονομικής ανάπτυ-
ξης και ποιότητας ζωής όπως της αξίζει.

Εσείς διακρίνετε πλέον έναν αέρα
αισιοδοξίας ή επιφυλακτικότητας για την
επόμενη μέρα με τους ανθρώπους που
μιλάτε;

Οι πολίτες ασφαλώς είναι ανήσυχοι, κυρίως για τα
προβλήματα της καθημερινότητας. Και πώς θα μπο-

ρούσαν να μην είναι, όταν ως χώρα αντιμετωπίζουμε
παγκόσμιες κρίσεις που έχουν, όπως βλέπετε, λυγί-
σει οικονομίες πολύ ισχυρότερες από την ελληνική.
Φυσικά, πάντοτε υπάρχει το αίτημα να γίνουν ακόμη
περισσότερα, όπως άλλωστε είναι και ο σκοπός μας.
Όμως, κοινή επωδός είναι η αναγνώριση της προ-
σπάθειας που γίνεται και των αποτελεσμάτων που
βήμα βήμα φέρνουν οι πολιτικές αυτής της κυβέρ-
νησης. Οι πολίτες αναγνωρίζουν τη στήριξη που έχει
υπάρξει, την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και την
αποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης στο να
αντιμετωπίζει τα μεγάλα ζητήματα υπαρξιακής ση-
μασίας για τη χώρα.

Ικανοποιούνται και νιώθουν περήφανοι με την
ισχυρότερη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και πι-
στώνουν στην κυβέρνηση τη διαρκή προσπάθεια
βελτίωσης της εκπαίδευσης. Χαίρονται γνήσια με τις
υψηλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού και νιώ-
θουν ικανοποίηση με την προσέλκυση επενδύσεων
στην Ελλάδα αλλά και την επέκταση των δραστηριο-
τήτων των άξιων Ελλήνων επιχειρηματιών αλλά και
τη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέ-
σεων εργασίας. Προβληματίζομαι πολύ με τις προ-
οπτικές των νέων, οι οποίοι ανησυχούν για κρίσεις
που μπορεί να έχουμε στο μέλλον.

Από αυτήν τη διαρκή επαφή με τους πολίτες γινό-
μαστε και εμείς καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Κινούμαστε
έτσι μια κοινή ομάδα που μπορούμε να αντιμετωπί-
σουμε τις παθογένειες και να δημιουργήσουμε τεκ-
μηριωμένη προσδοκία για το μέλλον.

Είστε νέα, είστε γυναίκα, έχετε ήδη
διατελέσει μέλος της κυβέρνησης από δύο
διαφορετικές θέσεις, αλλά είστε και
πρόσωπο που έχετε υπάρξει η «φωνή» του
κόμματος. Πόσο διαφορετικό είναι να μιλά
κάποιος εξ ονόματος ενός κόμματος που
διεκδικεί την εξουσία από το να
διαχειρίζεται κανείς την εξουσία;

Είναι όντως πολύ διαφορετικό. Το πραγματικό
τεστ για κάθε πολιτικό είναι η υπουργική ευθύνη.
Εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος όχι μόνο με τα προβλή-
ματα των πολιτών αλλά και με τα ζητήματα ολό-
κληρων κλάδων και τμημάτων της ελληνικής κοι-
νωνίας και φυσικά τις διαχρονικές παθογένειες

του κράτους. Εκεί, πέραν της καθημερινής δια-

χείρισης, οφείλεις και να σχεδιάσεις πρωτοβου-

λίες για το μέλλον της χώρας. Είναι μια απαιτητική

δοκιμασία για κάθε άνθρωπο, αλλά είναι και το

μεγαλύτερο σχολείο. Και τίποτα δεν συγκρίνεται

με την ικανοποίηση του να επιλύεις ένα πρόβλη-

μα, να βοηθάς έμπρακτα τους συμπολίτες σου και

να κάνεις ένα βήμα μπροστά για τη χώρα, όπως

ακριβώς είναι ευθύνη του κάθε υπουργού. Είναι

μια εμπειρία που σε κάνει πολύ πιο σοφό και πολύ

πιο προσγειωμένο στην πραγματικότητα.

Έχετε βρεθεί σε δύο κρίσιμα υπουργεία,

το Παιδείας, που μας αφορά όλους, και το

Τουρισμού, που αφορά και την πορεία της

ελληνικής οικονομίας. Τι κρατάτε από

αυτά που έγιναν επί θητείας σας;

Θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον μια ολόκληρη

συνέντευξη για να μιλήσουμε διεξοδικά για όσα

έγιναν σε αυτούς τους δύο τομείς ευθύνης αυτά

τα τέσσερα χρόνια. Θα αρκεστώ να πω ότι είχα την

τιμή να συμβάλω στην υλοποίηση του προγράμ-

ματός μας σε δύο κρίσιμους τομείς για το παρόν

και το μέλλον της χώρας και μάλιστα σε συνθήκες

πρωτοφανών παγκόσμιων κρίσεων. Είμαι ιδιαίτε-

ρα περήφανη που στην Παιδεία φέραμε σημαντι-

κές μεταρρυθμίσεις αναβάθμισης και παράλληλα

καταφέραμε να την κρατήσουμε όρθια μπροστά

στην επέλαση της πανδημίας.

Είμαι πολύ περήφανη για τη συμβολή μου για

την επέκταση της δίχρονης προσχολικής εκπαί-

δευσης σε όλα τα παιδιά στην ηλικία από την ηλι-

κία των 4 ετών, για την εισαγωγή των αγγλικών στο

νηπιαγωγείο, γιατί είναι αναθεώρηση όλου του

πλαισίου των πρότυπων και πειραματικών σχο-

λείων, για τη μαζική επιμόρφωση δεκάδων χιλιά-

δων εκπαιδευτικών στα ψηφιακά μέσα αλλά και

για την εισαγωγή ψυχολόγου και κοινωνικών λει-

τουργών στη γενική εκπαίδευση. Και άλλα πολλά.

Και στη συνέχεια στον Τουρισμό καταφέραμε να

αντέξουμε στις πιο δύσκολες χρονιές για τον κλά-

δο και το 2022 να ανακάμψουμε πλήρως στα προ

πανδημίας επίπεδα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα

ακόμη πιο επιτυχημένο 2023, όπως προδιαγρά-

φεται. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συστηματική

δουλειά που έγινε για τη βελτίωση του προγράμ-

ματος «Τουρισμός για όλους» με ψηφιοποίηση

όλων των υπηρεσιών και άμεση πληρωμή δι-

καιούχων και επαγγελματιών, τα βήματα αναβάθ-

μισης της τουριστικής εκπαίδευσης αλλά και τη

βεντάλια δραστηριοτήτων που ξεκινήσαμε σε όλη

την Ελλάδα για τον εμπλουτισμό του τουριστικού

προϊόντος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η

συμπερίληψη της Θεσσαλονίκης στον διεθνή κα-

τάλογο της UNESCO ως γαστρονομικού προορι-

σμού αλλά και η επιλογή του Σουφλίου ως ενός

από τα καλύτερα τουριστικά χωριά βιώσιμου προ-

ορισμού από τον παγκόσμιο δανεισμό τουρισμού.

Με έμφαση στην ποιότητα, την ισορροπία και τη

βιωσιμότητα του τουριστικού μας προϊόντος και

με εμβάθυνση στις εναλλακτικές μορφές τουρι-

σμού που είναι το μέλλον και στον ελληνικό του-

ρισμό.
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Η κρίσιμη ψήφος 
θα είναι αυτή της πρώτης
εκλογικής αναμέτρησης.

Αυτή θα δώσει 
την απάντηση στο δίλημμα 
της επόμενης τετραετίας,

αν δηλαδή 
θα προχωρήσουμε 

προς το μέλλον 
με Μητσοτάκη ή 

θα επιστρέψουμε 
στο παρελθόν με Τσίπρα



Το κόστος ανασυγκρότησης είναι πιθανό να ανέλθει σε πολλά δι-
σεκατομμύρια δολάρια, επιβαρύνοντας μια οικονομία που έχει ήδη
πληγωθεί από πληθωρισμό που τρέχει με 58%. Η αναστάτωση σε μια
περιοχή που φιλοξενεί 13 εκατομμύρια ανθρώπους αναμένεται να
περιορίσει την ανάπτυξη φέτος, λένε οι οικονομολόγοι.

Η κλίμακα της ζημιάς, εκτεινόμενη σε εκατοντάδες χιλιόμετρα
και επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους και τα σπίτια τους, θα
κάνει πλήρες reset στην οικονομία και την πολιτική της Τουρκίας,
εκτιμά ο Atilla Yesilada της Global Source Partners.

Περιγράφοντας τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ ως «μαύρο κύκνο», δη-
λαδή ένα συμβάν τόσο απρόβλεπτο ή απίθανο που θα μπορούσε να
έχει ακραίες συνέπειες, το στέλεχος της Global Source Partners
εκτιμά ότι δεν είναι σαφές εάν θα μπορέσουν ακόμη και να διεξαχ-
θούν εκλογές στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ερντογάν δεν έσπευσαν να κεφαλαι-
οποιήσουν πολιτικά τον σεισμό, καθώς άνθρωποι παραμένουν εγ-
κλωβισμένοι κάτω από κτίρια και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται.

Η εξακομματική αντιπολίτευση είπε απλώς ότι η κυβέρνηση πρέπει
να εργαστεί «χωρίς διακρίσεις» για να αντιμετωπίσει την καταστρο-
φή που έπληξε περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των κουρδικών
κοινοτήτων και των Σύρων προσφύγων.

Σε οριακές εκλογές, η απόκριση της κυβέρνησης στην κατάσταση
έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμους ψηφοφό-
ρους της μεσαίας περιοχής, αν και είναι απίθανο να επηρεάσει τους
αφοσιωμένους υποστηρικτές της μίας ή της άλλης πλευράς, δήλωσε
ο Hasnain Malik, διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία συμβούλων
αναδυόμενων αγορών (Tellimer) στο Ντουμπάι. 

«Η απόκριση της κυβέρνησης του Ερντογάν σε αυτή τη φυσική
καταστροφή μπορεί να διαμορφώσει τη στάση του αναποφάσιστου
ψηφοφόρου, αλλά η αφοσίωση της πλειονότητας των ψηφοφόρων
είναι ήδη καθορισμένη».
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Η
διαχείριση της επόμενης μέρας

του μεγάλου, φονικού σεισμού

στην Τουρκία δημιουργεί ένα ακό-

μα μέτωπο για τον Ταγίπ Ερντογάν,

ο οποίος έτσι κι αλλιώς εδώ και πολύ καιρό

βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο λόγω των

πολύ κακών σχέσεων με τις ΗΠΑ αλλά και με

την ΕΕ. Μια πρόσφατη ανάλυση του Reuters

έρχεται να επισημάνει την απολύτως δύσκολη

θέση στην οποία έχει περιέλθει το καθεστώς

Ερντογάν με τον φονικό σεισμό, ο οποίος επη-

ρεάζει τη γείτονα σε οικονομικό, κοινωνικό και

πολιτικό επίπεδο. 

Η ανάλυση του Reuters στηρίζεται στη θεω-

ρία του «μαύρου κύκνου». Μια θεωρία που

ανέπτυξε ο Λιβανέζος συγγραφέας και ακαδη-

μαϊκός Νασίμ Τάλεμπ. 

Ένας «μαύρος κύκνος» είναι ένα απρόβλε-

πτο γεγονός που ξεπερνά αυτό που περιμέ-

νουμε κανονικά από μια κατάσταση. Και το πιο

σημαντικό είναι ότι έχει σοβαρές συνέπειες.

Ένα γεγονός «μαύρος κύκνος» είναι ιδιαίτερα

σπάνιο και έχει έντονο αντίκτυπο, ενώ εκ των

υστέρων υπάρχει η διάχυτη εντύπωση ότι ήταν

προφανές.

Ο φονικότερος σεισμός της Τουρκίας εδώ

και δεκαετίες δημιουργεί για τον Ερντογάν μια

τεράστια διπλή πρόκληση διάσωσης και ανοι-

κοδόμησης, η οποία θα ρίξει τη σκιά της στις

εκλογές του Μαΐου που ήδη αναμένονται να εί-

ναι οι πιο σκληρές των δύο δεκαετιών που βρί-

σκεται στην εξουσία, σημειώνει στην ανάλυσή

του το Reuters.

Μία μέρα μετά τον σεισμό, που μέχρι στιγ-

μής έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους στην

Τουρκία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και

ορισμένοι κάτοικοι στις περιοχές που επλήγη-

σαν περισσότερο παραπονoύνταν ότι οι Αρχές

ήταν αργές ή ανεπαρκώς εξοπλισμένες για να

αντιδράσουν σε καταστροφές.

Προφανώς είναι πολύ δύσκολο ο Ταγίπ Ερν-

τογάν να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο αρνητι-

κό γεγονός, για αυτό και όλα δείχνουν ότι αργά

ή γρήγορα θα αναγκαστεί να μεταθέσει για αρ-

γότερα τον χρόνο των εκλογών λόγω των έκτα-

κτων καταστάσεων. Άλλωστε εκ των πραγμά-

των είναι αναγκασμένος να θέσει σε κατάστα-

ση έκτακτης ανάγκης δέκα περιοχές στην

Τουρκία για τους επόμενους τρεις μήνες… 

Ποια θα είναι άραγε
η Τουρκία μετά τον Εγκέλαδο; 

Τα σενάρια περί μετάθεσης του χρόνου των

εκλογών δίνουν και παίρνουν. Αρκετοί εκτι-

μούν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα αναβάλει

τον χρόνο των εκλογών σε timing που θα μπο-

ρεί να εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά και αφού

πρώτα θα καταφέρει να απαλύνει τον πόνο των

εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών που επλή-

γησαν. 

Όπως αναφέρει το Reuters, οποιαδήποτε αί-

σθηση ότι η κυβέρνηση απέτυχε να αντιμετω-

πίσει σωστά την καταστροφή ή ότι δεν είχε

εφαρμόσει επαρκείς οικοδομικούς κώδικες

σε μια χώρα σεισμογενή θα μπορούσε να βλά-

ψει τις προοπτικές του Ερντογάν στην κάλπη.

Παρ’ όλα αυτά η αντιπολίτευση δεν φαίνεται

προς το παρόν να περνάει στην αντεπίθεση,

ενώ ο Ερντογάν είναι βέβαιον ότι το προσεχές

διάστημα θα επιχειρήσει να καλύψει την τρα-

γωδία με επικοινωνιακό τρόπο. 

Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι ο έμπειρος

Ερντογάν, του οποίου η κυβέρνηση έχει αντι-

μετωπίσει σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυ-

σικές καταστροφές από τότε που ανέλαβε την

εξουσία το 2003, θα μπορούσε να συγκεντρώ-

σει μια εθνική υποστήριξη γύρω του με αφορ-

μή την κρίση και να ενισχύσει τη θέση του.

Μιλώντας λίγες ώρες μετά τον σεισμό της

Δευτέρας, τον οποίο περιέγραψε ως τον χειρό-

τερο που έπληξε την Τουρκία εδώ και περισ-

σότερα από 80 χρόνια, ο Ερντογάν είπε ότι χι-

λιάδες διασώστες έχουν ήδη κινητοποιηθεί

και ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια παρά

τις σκληρές συνθήκες του χειμώνα.

Η κυβέρνηση κήρυξε «συναγερμό επιπέδου

4», ζητώντας διεθνή βοήθεια και κηρύσσοντας

κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες

στις επαρχίες που επλήγησαν περισσότερο.

«Ο Ερντογάν αποκρίθηκε γρήγορα και με

συνέπεια στην κρίση», αναφέρει η εταιρεία

συμβούλων Eurasia Group. «Αυτό είναι πιθανό

να του δώσει μια λάμψη ισχυρού ηγέτη ενόψει

των εκλογών της 14ης Μαΐου, εάν η κυβέρνηση

μπορέσει να διατηρήσει τη δυναμική της». Άλ-

λωστε δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι, υπό

συνθήκες ανεξέλεγκτου κινδύνου, φόβου και

ανασφάλειας, συνήθως οι λαοί συσπειρώνον-

ται γύρω από την υπάρχουσα ηγεσία.

ktsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας
θα αναβάλει τον χρόνο των εκλογών σε timing 

που θα μπορεί να εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά 

O φονικός σεισμός,
οι εκλογές και
ο «μαύρος κύκνος» 
του Ερντογάν 

Θα στοιχίσει πολλά δισ. δολάρια η ανασυγκρότηση από τα φονικά Ρίχτερ
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Σύσκεψη 
για τα εργασιακά 

Μου λένε ότι στο Μαξίμου γίνονται πολλές τη-
λεδιασκέψεις για να κλείσει το νομοθετικό πρό-
γραμμα της επόμενης τετραετίας. Αρκετά ενδια-
φέρουσα ήταν αυτή για τα εργασιακά, όπου πήρε
μέρος όλη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.
Στόχος της επόμενης τετραετίας για το υπουργείο
και για τον Κ. Μητσοτάκη είναι να διατηρηθούν οι
μειούμενοι δείκτες της ανεργίας, να εξασφαλι-
στούν καλύτεροι μισθοί, η διαχείριση των τριε-
τιών αλλά και η πιο οργανωμένη μαθητεία-κα-
τάρτιση. Υπάρχουν κλάδοι που δεν βρίσκουν ερ-
γαζόμενους, κυρίως των τεχνικών επαγγελμά-
των. Και εκεί θα δοθεί μεγάλη έμφαση. 

Πήγε στην τουρκική
πρεσβεία ο Βαρβιτσιώτης 

Ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτε-
ρικών Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης πήγε
χθες στην τουρκι-
κή πρεσβεία στην
Αθήνα και υπέγρα-
ψε στο βιβλίο των
συλλυπητηρίων για
τα θύματα του φο-
νικού σεισμού.
Εκεί του δόθηκε η
ευκαιρία να μιλήσει και να γνωρίσει καλύτερα τον
νέο πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα Τσαγατάι
Ερτζιγές. Του επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι έτοι-
μη να παράσχει βοήθεια ξανά στην Τουρκία. 

Η Δεξιά τα έβαλε 
με την Ακροδεξιά 

Μου λένε κυβερνητικές πηγές ότι ήταν απόφα-
ση Μαξίμου να σηκώσουν το θέμα Κασιδιάρη στη
Βουλή, τόσο ο Μάκης Βορίδης (που ήταν βέβαια
και ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός) όσο και ο
Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς αποτελούν μαζί με
τον Θ. Πλεύρη τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ. Και οι
δύο υπερασπίστηκαν με σθένος τη νομοθετική
ρύθμιση και έκλεισαν το στόμα της Κουμουνδού-
ρου που άρχισε το αφήγημα ότι θα ευνοηθεί η ΝΔ
από τους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη. Όπως μου
έλεγαν χαρακτηριστικά, «η Δεξιά τα έβαλε με την
Ακροδεξιά»…

Μεταναστευτικό,
Ουκρανία και Ηνωμένο
Βασίλειο στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί ο πρωθυπουρ-
γός σήμερα για τη Σύνοδο Κορυφής και το
κορυφαίο, όπως λένε, θέμα στην ατζέντα εί-
ναι το Μεταναστευτικό. Η Ελλάδα (και όχι
μόνο) έχει θέσει στους συνομιλητές το ζήτη-
μα της χρηματοδότησης των φρακτών ως
αποτρεπτικού μέσου για την παράνομη με-
τανάστευση και έχει βρει πολλά ευήκοα
ώτα. Προσφάτως τέθηκε και στον πρόεδρο
του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ από τους κυβερ-
νητικούς αξιωματούχους. Άλλα θέματα που
θα εξετάσει η Σύνοδος είναι η Ουκρανία αλ-
λά και οι σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αν και, όπως φαίνεται, μεγάλο μέρος της Συ-
νόδου θα επικεντρωθεί στην Τουρκία και σε
όσα δραματικά συμβαίνουν με τον κατα-
στροφικό σεισμό. 

Νόμιζε ότι ήταν… φίλοι
Βίντεο-απάντηση έκανε ο δήμαρχος

Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στα
όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή
ότι ο Δήμος Αθηναίων έδωσε άδεια
στη Χρυσή Αυγή για να πραγματοποι-
ήσει συγκέντρωση στη Ρηγίλλης. Ο Κ.
Μπακογιάννης ισχυρίστηκε ότι δεν
έδωσε καμία άδεια, ότι δεν θα μπο-
ρούσε να δώσει άδεια και ότι όσα είπε
ο Α. Τσίπρας δεν είναι αλήθεια. Καλοί
γνώστες του παρασκηνίου μού λένε ότι
ο Κ. Μπακογιάννης πικράθηκε προσω-
πικά, διότι με τον Αλέξη Τσίπρα έχουν
μια αλληλοεκτίμηση και έναν δίαυλο
επικοινωνίας και αυτό που έκανε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη… 

Π
ροχθές βράδυ, στο
Πανεπιστήμιο Τζόρ-
τζταουν στην Ουάσιγ-
κτον πραγματοποι-

ήθηκε ένα δείπνο το οποίο διορ-
γάνωσαν ο Έντι Ζεμενίδης και το
Delphi Economic Forum προς τι-
μήν του σπουδαίου Ελληνοαμερι-
κανού επιχειρηματία και φιλάν-
θρωπου Άγγελου Τσακόπουλου
από τις Ρίζες της Αρκαδίας και το
Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Στο
δείπνο παρευρέθηκαν η επίτιμη
πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πε-
λόζι (στη φωτογραφία μαζί με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθή-
να Τζορτζ Τσούνη), ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το
Μέριλαντ, Κρις βαν Χόλεν, ο ανώτατος δικαστής Άντονι Κέ-
νεντι, η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Ελένη
Κουναλάκη-Τσακοπούλου, ο Τάσος Ζαμπάς, ο Έλληνας πρό-
σφυγας από τη Μόρφου που μεγάλωσε δίπλα στον γερουσια-
στή Μπομπ Μενέντεζ στο Γιούνιον Σίτι του Νιου Τζέρσι και του
έκανε γνωστό το πρόβλημα της τουρκικής κατοχής και της
τουρκικής επιθετικότητας, και η Ελληνίδα πρέσβειρα στην
Ουάσιγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Στο δείπνο παρέστη
και ο δικός μας Δημήτρης Καιρίδης και αυτό που είδε είναι ότι
η ομογένεια παίζει, όντως, πολύ σημαντικό ρόλο στη στρατη-

γική της αμερικανικής διπλωματίας.
Ποια ήταν η είδηση της εκδήλωσης; «Ο πρέσβης Τσούνης έχει

το αυτί του προέδρου των ΗΠΑ. Ελπίζω να το γνωρίζετε όλοι αυ-
τό. Είμαστε και περήφανοι για αυτόν. Ξέρω ότι είναι αγαπητός
στην Ελλάδα, αλλά είναι αγαπητός και στον Λευκό Οίκο». Ποια το
είπε αυτό για τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα; Η Νάνσι Πελόζι,
η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία -στο
πλαίσιο του 4ου Delphi Economic Forum για τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο που διοργανώνεται στην
Ουάσιγκτον- αναφέρθηκε εγκωμιαστικά και στον νυν πρέσβη
των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη, λέγοντας ότι διαθέτει μια
ισχυρή προσωπική σχέση με τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Πολιτευτής έστησε τηλεφωνικό κέντρο και έκανε δημοσκοπήσεις!

O Τζορτζ Τσούνης και το… αυτί 
του προέδρου των ΗΠΑ

Απίστευτο και όμως αληθινό. Στη στήλη έφτασαν πληροφο-
ρίες ότι πολιτευτής μεγάλου κόμματος σε μεγάλη περιφέ-
ρεια της Αττικής έστησε τηλεφωνικό κέντρο που καλούσε
μέλη και στελέχη κόμματος -τους καταλόγους τούς βρήκε
από το κόμμα- προσποιούμενο μεγάλη δημοσκοπική εται-
ρεία, παραποιώντας και το όνομα της εταιρείας μερικές φο-
ρές. Έτσι προσπαθούσε να μάθει ποιους ψηφίζει ο καθένας.

Η δράση του πολιτευτή, καταρχάς, έγινε αντιληπτή από τη
δημοσκοπική εταιρεία, καθώς την έπαιρναν τηλέφωνο άλ-
λοι πολιτευτές και βουλευτές της ίδιας περιφέρειας για να
μάθουν αν όντως διενεργεί μέτρηση και για λογαριασμό
ποιου. Η μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία έκανε γνωστό το πε-
ριστατικό και στα ανώτερα κλιμάκια του κόμματος και σε λί-
γες μέρες θα επιληφθούν δυναμικά του ζητήματος. 



Π
ολύ ζεστά έχει πάρει ο υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου
το ζήτημα της ανέγερσης νέου κτιριακού

συγκροτήματος για τις Φυλακές Κέρκυρας και εί-
ναι γνωστό ότι ο κ. Οικονόμου είναι πάντα αποτε-
λεσματικός και φέρνει σε πέρας όλες τις υποθέ-
σεις που χειρίζεται.

Στόχος είναι οι φυλακές να μεταστεγαστούν
πλέον από το κέντρο της πόλης σε κάποιο πιο πε-
ριφερειακό σημείο του «νησιού των Φαιάκων».
Πρόκειται για ένα πρόβλημα που «σέρνεται» εδώ
και σχεδόν 20 χρόνια, με τον κ. Οικονόμου να έχει
πάρει στα χέρια του τον φάκελο και μάλιστα να
σχεδιάζει τις επόμενες μέρες επίσκεψη στην
Κέρκυρα προκειμένου να επιθεωρήσει από κοντά
τα δύο οικόπεδα που έχουν προκριθεί ως ιδανι-
κές λύσεις για την κατασκευή ενός νέου, σύγχρο-
νου καταστήματος κράτησης.

Για το θέμα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον
γενικό γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, ο οποίος έχει υπό την
εποπτεία του τις φυλακές της χώρας. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι η αναγκαιότητα για τη μετεγκατάστα-
ση είναι πλέον πολύ μεγάλη, καθώς σχεδόν απέ-
ναντι υπάρχει σχολικό συγκρότημα, ενώ το σημερι-
νό κτίριο χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.
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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε
την εξής δήλωση για την απώλεια του βουλευτή
Χανίων της ΝΔ Μανούσου Βολουδάκη: «Η απώ-
λεια του Μανούσου Βολουδάκη βυθίζει σε απέ-
ραντη θλίψη τους πάντες. Ένας υπέροχος νέος άν-
θρωπος, ευγενής, πολιτισμένος, κατηρτισμένος,
προσηνής και οικογενειάρχης χάθηκε. Μας συνέ-
δεε βαθιά προσωπική φιλία, πολιτική συναντίλη-
ψη, κοινή αγωνία για το μέλλον της πατρίδας μας.
Πολιτεύτηκε με ήθος, με επιχειρήματα και προ-
παντός με ανυπέρβλητη μαχητικότητα. Η οικογέ-
νειά του, τα Χανιά, η παράταξή του, οι φίλοι του, δεν
θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Στη Σέβη και τα τρία παιδιά
τους τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου. Αιωνία
του η μνήμη».

Focus στη Δυτική Αττική
τις επόμενες μέρες

Συλλυπητήρια Σαμαρά 
για τον Μανούσο

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης βιώνει μια
από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του,
καθώς η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη
ζωή. Η Αργυρώ, η οποία ζούσε στην Καλλιθέα
και είχε προβλήματα υγείας, έχασε τη μεγάλη
μάχη σε ηλικία 92 ετών. Είχε εργαστεί επί σει-
ρά ετών στον ΟΑΕΔ και καταγόταν από την Αι-
τωλοακαρνανία. Εκτός από τον αναπληρωτή
υπουργό, είχε και άλλο ένα παιδί, τον Δημή-
τρη Παπαθανάση, αντιδήμαρχο Καλλιθέας. Η
κηδεία της έγινε χθες σε στενό οικογενειακό
και φιλικό κύκλο στο Κοιμητήριο της Καλλι-
θέας. Θερμά συλλυπητήρια στον υπουργό. 

Δύσκολες ώρες 
για τον Παπαθανάση

Στις Βρυξέλλες και την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής
των 27 ηγετών μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία ταξίδια
του πρωθυπουργού εκτός συνόρων, μιας και η πυ-
ξίδα θα δείχνει τις επόμενες εβδομάδες προς το
εσωτερικό, με το βλέμμα πάντα στις επερχόμενες
κάλπες. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι με την
επιστροφή του από τη βελγική πρωτεύουσα ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει άμεσα περιο-
δείες, αρχής γενομένης, όπως μαθαίνω, από τη
Δυτική Αττική.

Στην Κέρκυρα 
ο Οικονόμου 
για τις νέες φυλακές
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Οι άγνωστες λέξεις 
του Τσίπρα
Καλό θα ήταν ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας να μη
χρησιμοποιεί λέξεις που δεν ξέρει… Στα social
media έχει αναρτήσει την εξής φράση εναντίον
της ΝΔ: «Καγχάζετε για τις εξοπλιστικές δαπάνες
15 δισ., λες και τα βγάζετε από την τσέπη σας. Και
την ίδια στιγμή δεν έχετε δώσει ούτε 1 ευρώ για το
έμψυχο δυναμικό. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι
μόνο τα όπλα. Είναι κυρίως οι άνδρες και οι γυναί-
κες που χειρίζονται τα όπλα». Μα δεν βρέθηκε
ένας από τους μορφωμένους φιλοσόφους της Αρι-
στεράς να του πει ότι το σωστό ρήμα για την περί-
πτωση είναι το «κομπάζω»; «Καγχάζω» είναι άλλο
πράγμα, πρόεδρε, και σημαίνει «γελάω υποτιμητι-
κά για να χλευάσω κάποιον»! Πρόεδρε, μη χρησι-
μοποιείς άγνωστες λέξεις για να εντυπωσιάσεις.
Άσ’ το να πάει… 

Εργαλειοποιούν τα πάντα 
Στη συζήτηση επί της παρέμβασης της κυβέρνησης για τον
αποκλεισμό των «θραυσμάτων» που προέκυψαν από τη διάλυ-
ση της Χρυσής Αυγής, ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνοντας δήθεν τη
δημοκρατική του ευαισθησία για το θέμα, είπε ότι το κόμμα του
δέχεται να κάνει ένα βήμα πίσω από τη δική του θέση και να
υιοθετήσει την πρόταση του Νίκου Αλιβιζάτου. Είναι όμως όν-
τως ένα βήμα πίσω; Ή είναι ένα βήμα πιο μπροστά στην κατεύ-
θυνση του προσεταιρισμού της «τάσης Βενιζέλου» πέριξ του
ΠΑΣΟΚ με τους ανομολόγητους μεν, γνωστούς σε όλους στό-
χους δε; Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της Χρυσής Αυγής και της
επιστροφής του ναζισμού από το... παράθυρο στην ελληνική
πολιτική σκηνή χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και
να μη χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τους συσχετισμούς την
επομένη των εκλογών.
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Η
προγραμματική συμφωνία μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Αθηναί-
ων βάζει τέλος σε μια «διοικητική παράνοια» διάρκειας τεσσάρων δε-
καετιών. Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη, παρουσία του αντιδημάρχου

Αστικών και Κτιριακών Υποδομών του Δήμου Αθηναίων Βασίλη Αξιώτη, του
αναπλ. διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Αναστάσιου Τόσιου και του γενικού
διευθυντή Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Κώστα Βουγιουκλάκη, υπέγραψε συμφωνία,
με την οποία προβλέπεται ότι η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει στην κατασκευή αγωγών
του δευτερεύοντος οριστικού δικτύου ακαθάρτων, είτε για την αντικατάσταση πα-
λαιών δημοτικών αγωγών είτε για τη συμπλήρωση του δικτύου στον Δήμο Αθηναί-
ων, καθώς και στην κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων με τους
κεντρικούς αγωγούς. Μέχρι σήμερα, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία
είχε ψηφιστεί τη δεκαετία του ’80, η ΕΥΔΑΠ εκτελούσε τις μελέτες των αποχετευ-
τικών αγωγών, ο Δήμος Αθηναίων προχωρούσε στην κατασκευή και ακολούθως
επέστρεφε την αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Κατά συρροή απών
Εύστοχο το σχόλιο του Γιάννη Οι-

κονόμου για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ
στη Βουλή. Δεν είναι «παρών», είναι
«απών» και μάλιστα κατά συρροή,
όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος.   «Ο κ. Τσίπρας είναι κατά
συρροή απών από τις μεγάλες προ-
κλήσεις. Την ώρα αυτή που η θεσμι-
κή και ιστορική ευθύνη επιβάλλει
αρραγές μέτωπο για τη ριζική αντι-
μετώπιση των εγκληματικών οργα-
νώσεων που εμφανίζονται σαν κόμ-
ματα, συνεχίζει να κρύβεται πίσω
από προσχήματα, ανιστόρητους
ισχυρισμούς και δικολαβικά τερτί-
πια, ώστε να δικαιολογήσει ότι απο-
τελεί και πάλι εξαίρεση. Αλλά αυτοί
που δεν έβρισκαν τάχα αίθουσα για
να δικάσουν τη Χρυσή Αυγή, που
έλεγαν υπαινικτικά ότι “στη Βουλή
δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη
ευπρόσδεκτες ψήφοι” προκειμένου
να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, που
εφαρμόζουν κατά λέξη το εγχειρίδιο
του τραμπισμού για να προκαλέσουν
κοινοβουλευτική και γενικότερη πο-
λιτική αρρυθμία, ούτε μπορούν να
παριστάνουν τους τιμητές στη Νέα
Δημοκρατία, η οποία θαρραλέα ξε-
σκέπασε και οδήγησε στο εδώλιο τη
Χρυσή Αυγή και μάχεται έμπρακτα,
από συστάσεώς της, κάθε έκφανση
της ακροδεξιάς, ούτε να νομίζουν ότι
θα δραπετεύσουν χωρίς να πάρουν
καθαρή θέση λειτουργώντας πάλι
πονηρά. Η υπευθυνότητα του καθε-
νός μετριέται στις πράξεις, για αυτό
και η Ιστορία στους απόντες επιφυ-
λάσσει περιφρόνηση και κατάκρι-
ση», αναφέρει η ανακοίνωση του κ.
Οικονόμου.

Η αλήθεια για τον Κουρουμπλή
Επειδή τα σκάγια του Κεντριού για τα κενά μνήμης της Κουμουνδού-
ρου πήραν χθες και τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, οφείλουμε την απο-
κατάσταση της αλήθειας. Ο Κουρουμπλής έφυγε από το ΠΑΣΟΚ το
2011, διότι εντίμως αποστασιοποιήθηκε καταψηφίζοντας το Μεσο-
πρόθεσμο! Και όχι μόνο αυτό. Έφυγε (τον διέγραψαν για την ακρίβεια)
ενώ ήταν ένας εκ των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ. Δεν έδωσε καμία ψήφο
στην τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου και δεν πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ
παρακαλώντας. Ήταν ήδη βουλευτής και επανεξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αν μη τι άλλο, η διαδρομή του είναι κρυστάλλινη και έχει πληρώσει
πολλές φορές πολιτικά τις αξίες και τα ιδανικά του, στα οποία δεν κά-
νει εκπτώσεις. Αυτά για την αλήθεια και τη διαδρομή του Παναγιώτη... 

Έκανε μια ανάρτηση ο διευθύνων
σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύ-
ρος, η οποία είναι βολή τροχιοδεικτι-
κή (για να μην γράψω καρφί πρώτου
μεγέθους): «Σήμερα κοπανάμε το κι-
νητό μας στο πάτωμα, το σπάμε και
μετά παραπονιόμαστε γιατί δεν πιά-
νει καλά --> Δημοσκοπήσεις». Σε
ποιον αναφέρεται ο κ. Μαύρος; 

Για ποιον χτυπάει 
η καμπάνα;

Ο Αλέξης Τσίπρας
έφτιαξε το προεκλογικό
σποτ του Κασιδιάρη   

«Παίρνουν συμπάθεια από τα λαϊκά
στρώματα», «εμφανίζονται ως δήθεν λυ-
τρωτές και τιμωροί», «“πάμε να χτυπήσου-
με το σύστημα”, αυτό είναι το σύνθημά
τους». Ποιος τα είπε; Ο Αλέξης Τσίπρας
από το βήμα της Βουλής. Για ποιον τα είπε;
Για τον Κασιδιάρη, θέλοντας να κριτικάρει
τη νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυ-
βέρνηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θέλον-
τας να εμφανίσει... σκάρτη την παρέμβαση
της κυβέρνησης, έκανε τον καταδικασμέ-
νο χρυσαυγίτη να ακούγεται σαν να ήταν
με το ένα πόδι στη Βουλή και να έχαιρε της
εκτίμησης των λαϊκών στρωμάτων. Ευλό-
γως αναρωτήθηκε ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης από το ίδιο βήμα:
«Θέλετε σίγουρα να αποκλειστεί η Χρυσή
Αυγή;».

Σε προεκλογικό ρυθμό
και το ΕΛΚ   

Σε προεκλογική περίοδο βρίσκεται ήδη
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγαλύτερη
πολιτική δύναμη στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.
Ενόψει  των ευ-
ρωεκλογών του
2024 συστά-
θηκε ειδική
επιτροπή που
θα διαμορφώ-
σει την προ-
εκλογική ατζέν-
τα και τις προτεραι-
ότητες του ΕΛΚ, στην
οποία και συμμετέχει ο Βαγγέλης Μεϊμα-
ράκης, ως ένας έμπειρος πολιτικός που
γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις
εκλογικές διαδικασίες, κάτι που αναγνω-
ρίζεται από τους συναδέλφους του στο
προεδρείο αλλά και από τον ίδιο τον πρό-
εδρο Βέμπερ.

Έπεσαν υπογραφές μεταξύ
Μπακογιάννη και Σαχίνη

Πολλές τιμητικές θέσεις στο Επικρατείας βλέπω να μοιράζει ο πρό-
εδρος Αλέξης Τσίπρας. Ήδη ακούγονται οι «αποστρατεύσεις» του Αλέ-
κου Φλαμπουράρη (μέντορας Τσίπρα) και του Γιάννη Δραγασάκη… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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του ειδικού συνεργάτη

Ο
Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε μετά
την απόσυρση των βουλευτών του
από τις ψηφοφορίες της Βουλής,
έστω και αν δυο μέρες τώρα ο

ίδιος -πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις- βρί-
σκεται στο βήμα της Ολομέλειας, την «πορεία
προς τον λαό», όπως την ονόμασε. Στόχος,
όπως λέει, να μεταφέρει την πρόταση δυσπι-
στίας κατά της κυβέρνησης, που απέρριψε η
πλειοψηφία της Βουλής, στον λαό.

Η «πορεία» αυτή ξεκίνησε με τρεις πολι-
τικές συγκεντρώσεις. Σε μια από αυτές,
στην Πάτρα, η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα
στη σάλα του γηπέδου συνοδεύτηκε με τον
ύμνο του ΕΑΜ. Ή περίπου αυτόν. Για την
ακρίβεια, δεν παίχτηκε ο ύμνος του ΕΑΜ
αλλά μια διασκευή της μουσικής του, που
αποτελεί δάνειο από τη ρωσική
«Katyusha», η μουσική του Fischia il Vento
της αντάρτικης ιταλικής διασκευής του ίδι-
ου κομματιού, που στο ρεφρέν μιλά για την
«κόκκινη σημαία που κυματίζει».

Αυτά για την προέλευση και την αλήθεια
σχετικά με το ποιο κομμάτι έπαιξε στην
Πάτρα. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι η
επιλογή των αρμοδίων για τη συγκέντρωση
του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα ήταν στοχευ-
μένη. Μπορεί να έπαιξε την ιταλική του
βερσιόν, που είναι κάπως πιο μοντέρνα, για
να ικανοποιήσει το νεανικό κοινό, όμως
αυτό που ήθελε να θυμίσει στους παλιότε-
ρους δεν ήταν άλλο από το ΕΑΜ.

To παράδειγμα του Τσάβες 
για να τα βρει με τον Καμμένο

Η χρήση της σημειολογίας που έχει ανα-
φορά στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο
(ΕΑΜ), το δημιούργημα του ΚΚΕ, κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που
με τη σειρά του συγκρότησε τον Εθνικό
Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ), το
μεγαλύτερο αντάρτικο κίνημα κατά του να-
ζισμού στην Ευρώπη, δεν ήταν τυχαία. Ο
πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε «διχαστι-
κή», όμως ο στόχος του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν ήταν ακριβώς αυτός. Η Κεντροα-
ριστερά στην Ελλάδα, είτε εκφραζόταν από
το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου είτε
από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, επιστρέ-
φει παραδοσιακά εκεί για να «πλιατσικολο-
γήσει» στοιχεία που -θεωρούσαν ότι- θα
τους δώσουν μια επίφαση «αγωνιστικών
παραδόσεων» στις πολιτικές που επέλεγαν.

Αξίζει μάλιστα να υπενθυμιστεί και μια
παλιά ιστορία. Τότε που ο Αλέξης Τσίπρας
προσπαθούσε να πείσει το ίδιο του το κόμ-
μα για την επικείμενη κυβερνητική συνερ-
γασία με τους Ανεξάρτητους Έλληνες του
Πάνου Καμμένου και ο ίδιος σημείωνε ότι
«ακόμη και ο Τσάβες όρκισε δεξιούς
υπουργούς στη Βενεζουέλα», ενώ ένα από
τα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός του

περνούσε τη σχετική επιχειρηματολογία
σε άλλο... στάδιο, λέγοντας πως «ούτε ο Σα-
ράφης ήταν κομμουνιστής, όμως μπήκε
στο ΕΑΜ». Συνέκρινε δηλαδή τον στρατηγό
Σαράφη με τον Πάνο Καμμένο!

Τα χρόνια πέρασαν, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυ-
βέρνηση και ακόμη και τότε σε αρκετά
υπουργικά γραφεία φιγουράριζαν πορτρέ-
τα του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ Άρη
Βελουχιώτη. Ούτε αυτό ήταν κάτι καινούρ-
γιο. Ακόμη και την εποχή Σημίτη στη Χαρι-
λάου Τρικούπη και σε αρκετά γραφεία στε-
λεχών του φιγουράριζαν τα ίδια πορτρέτα.
Κατάλοιπα της εποχής του Ανδρέα, που και
εκείνος δεν δίσταζε να αξιοποιεί ιστορικά
πρόσωπα που είχαν απήχηση στον λαό,
ακόμη και αν μεταξύ τους είχαν... συγ-
κρουστεί.

Το αφήγημά του περί «εκτροπής»
Έτσι και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στην

Πάτρα μπορεί να μπήκε με τον ύμνο του

ΕΑΜ, στην ομιλία του όμως... ξετίναξε τον
Γεώργιο Παπανδρέου και τον «ανένδοτό»
του. Τι σημασία έχει που ο «Γέρος της Δη-
μοκρατίας» ήταν αυτός που με τη βοήθεια
των Άγγλων σταμάτησε την πορεία του
ΕΑΜ προς την εξουσία, ενώ υπήρξε σε όλο
του τον πολιτικό βίο σκληρός αντικομμου-
νιστής; Για τον Αλέξη Τσίπρα καμία. Βελου-
χιώτης, καλό. Γεώργιος Παπανδρέου, καλό.
Ρούχα μαζί που πλύθηκαν κι έχουνε γίνει
ροζ. Όπως άλλωστε θα απαντούσε και ο Γε-
ώργιος Παπανδρέου: «Εις την λαοκρατία
πιστεύομεν».

Οι αναφορές του ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΑΜ, με τις
οποίες άλλωστε ο πρόεδρος του κόμματος
ξεκίνησε και την ομιλία του την Τετάρτη στη
Βουλή για το θέμα του «μπλόκου» στο κόμ-

μα Κασιδιάρη, καθώς και η ίδια η τοποθέ-
τησή του επί του θέματος κρύβουν από πί-
σω τους κάτι διαφορετικό. Ο Αλέξης Τσί-
πρας στη Βουλή για πρώτη φορά εκτίμησε
ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να
μπλοκάρει τα «θραύσματα» της Χρυσής
Αυγής από... δημοκρατική ευαισθησία αλ-
λά για να τους πάρει τις ψήφους.

Αυτό που κάνει είναι να «χτίζει» το
αφήγημά του περί «εκτροπής» από μια
«ακροδεξιά κυβέρνηση», το οποίο εμ-
φανίζει τον ίδιο ως αδιαφιλονίκητο ηγέτη
όχι μόνο της Αριστεράς αλλά και του
Κέντρου στη... μάχη για την «επιστροφή
της δημοκρατίας». Με το «καλό» ή «με το
άγριο», όπως μας έχουν ήδη ενημερώσει
Πολάκης και Σπίρτζης.

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Πώς ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ παραχαράζει την Ιστορία 
για να «χτίσει» το αφήγημα περί εκτροπής 

από μια «ακροδεξιά κυβέρνηση»

Ο Τσίπρας, το ΕΑΜ
και το «εις

την λαοκρατία
πιστεύομεν»
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O
ταν στα μέσα του Γενάρη ο Αν-
δρέας Λοβέρδος συμμετέχον-
τας σε πολιτική συζήτηση έλε-
γε με νόημα «σήμερα για πρώ-

τη φορά μετά από ενάμιση χρόνο βγαίνω
σε πάνελ. Μέχρι τώρα κρατήθηκα εκτός
γιατί ήθελα τον καινούργιο αρχηγό να μην
τον δυσκολεύω με τις δικές μου παρεμβά-
σεις», όλοι λίγο πολύ είχαμε υποψιαστεί
ότι κατά το κοινώς λεγόμενο «θα βγει στα
κάγκελα». Όχι όμως εσωκομματικά. 

Ως άριστος γνώστης του πολιτικού παιχνι-
διού, των ισορροπιών και της επικοινωνίας,
ξέρει πότε και πόσο πρέπει να συγκρουστεί
και κυρίως πώς να αποφεύγει τις κακοτοπιές.
Την ώρα, λοιπόν, που η συντριπτική πλειοψη-
φία των συνυποψηφίων του βρίσκεται υπό τη
σκιά μιας αδιόρατης εσωστρέφειας, εκείνος
επέλεξε να αλλάξει πίστα. Σε μια καθαρά επι-
κοινωνιακού χαρακτήρα πλην όμως τολμηρή
κίνηση, που λίγοι εκπρόσωποι του πολιτικού
κόσμου θα επιχειρούσαν, το κορυφαίο στέλε-
χος του ΠΑΣΟΚ και εις εκ των υποψηφίων για
την ηγεσία εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό σόου
που παρουσιάζουν η Αννίτα Πάνια και ο
Ηλίας Ψινάκης. 

Η σχέση με Ανδρουλάκη
Χωρίς να «γλιστρήσει» από το glitter του

lifestyle show, μίλησε για όλα και για
όλους, στέλνοντας φαρμακερά μηνύματα

προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε
ερώτηση που δέχθηκε για

το πώς είναι η σχέση του
με τον Νίκο Ανδρουλάκη,
είπε με αφοπλιστικό

ύφος: «Ως οφείλει να είναι.
Ειρηνική». Και ολοκληρώ-

νοντας τη σκέψη του τόνισε με βι-
τριολική διάθεση: «Δεν θυμάμαι ποιος
συγγραφέας το έχει πει. Να κάθεται η οι-
κογένεια μαζί, όχι και να καταπίνει μαζί».
Μια αποστροφή του λόγου του, όμως, στη
συνέχεια ήρθε να ρίξει κι άλλο νερό στο
αυλάκι των φημών για την επόμενη μέρα:
«Εγώ λέω στον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ
και βλέπουμε για μετά». 

Η συμπάθεια στον Σημίτη 
Κληθείς να απαντήσει ποιον πρόεδρο του

ΠΑΣΟΚ, από όσους έχουν περά-
σει, συμπαθεί περισσότερο,
είπε με ειλικρίνεια: «Δεν
έχει ξεπεραστεί ο Παπαν-
δρέου από τον κόσμο. Εγώ

συμπαθώ τον Κώστα Σημίτη.

Αυτός με έβαλε στην πολιτική. Ήταν ένας
άνθρωπος που τον πίστεψα. Για τον εκσυγ-
χρονισμό της χώρας». Ιδιαίτερα προσεκτι-
κός ήταν στην κριτική που επιφύλαξε στον
πρωθυπουργό: « Έχει επιτυχίες, έχει και
αποτυχίες. Αν ήταν πιο σκληρός, θα ήταν πιο
κοντά σε αυτά που έχω στο μυαλό μου. Αν

σου ρίχνουν μία, δεν θα γυρίσεις και το άλλο
μάγουλο. Το Μαξίμου είναι σαν παιδική χα-
ρά. Καμία χώρα δεν διοικείται με πλάκες.
Δεν το έχει αυτό το κομμάτι. Τα μισά θέματα
δεν τα έχει δει. Τώρα κρίνεται. Στα μισά θέ-
ματα είναι κάτω από τη βάση», είπε χαρα-
κτηριστικά. 

Το περίεργο ρουσφέτι
Από μια τέτοια τηλεοπτική εμφάνιση

εκείνο που περιμένουν όλοι είναι η «juicy»
πλευρά της πολιτικής και ο Ανδρέας Λο-
βέρδος δεν άφησε ανικανοποίητο το κοινό
της εκπομπής που της χάρισε προχθές το
βράδυ την πρωτιά με 11,2% τηλεθέαση,
αποκαλύπτοντας το πιο περίεργο ρουσφέτι
που του έχουν ζητήσει: «Μου ζήτησε να
μετατεθεί η γυναίκα του εκεί που μετατίθε-
ται ο εραστής της για να μην τη χάσει».

Στα «παρατράγουδα» 
του Ανδρέα Λοβέρδου

Τα… φαρμακερά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση
και ο γρίφος για την επομένη των εκλογών

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ενδιαφέρον είχαν και τα όσα είπε για την Εύα Καϊλή, η οποία
τον είχε στηρίξει στην κούρσα διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ και
γενικά ήταν στη σφαίρα της πολιτικής επιρροής του.
«Είχαμε στενές σχέσεις. Πριν τη συλλάβουν, μιλού-
σαμε μία ώρα και της έλεγα ότι την εμπιστεύομαι.
Μιλούσαμε για ένα φορολογικό που είχαν κάποιοι
ευρωβουλευτές, για το τηλέφωνό μου που παρακο-
λουθούνταν τότε. Την άλλη μέρα, συνέβησαν όσα συνέ-
βησαν. Συζητούσαμε σαν άνθρωποι, σαν φίλοι, στενοί φίλοι.
Πέρασαν είκοσι χρόνια που πάντα είχαμε επαφή, παρόλο που
δεν ήμασταν πάντα στην ίδια πλευρά». Και πρόσθεσε: «Κατέρ-

ρευσα όταν έγινε αυτό και σκέφτηκα δικηγορικά… Ότι δεν εί-
ναι έτσι. Έχει Γολγοθά! Αφού έλεγα στο τέλος ότι σήκωσαν

το δάχτυλο κάποιοι που την “έγλειφαν” και τη φλέρτα-
ραν πολύ έντονα. Έχει αγώνα μπροστά της! Δεν μου
πέρασε ούτε μία στο δισεκατομμύριο ότι θα γινόταν
αυτό. Υπέπεσε σε ένα από τα αμαρτήματα, την απλη-

στία». Όπως είπε, μίλησε στη συνέχεια με την αδελφή
της Εύας Καϊλή, Μανταλένα Καϊλή: «Μίλησα με την αδελ-

φή της, τη ρώτησα να μάθω και εάν μπορούσα να της μιλήσω,
αλλά τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Τον άντρα της τον έχω δει
αμίλητο, αλλά δεν έχουμε συστηθεί καν».

«Η φίλη μου η Καϊλή και το αμάρτημα της απληστίας»



Μ
έχρι την τελευταία στιγμή η κυ-
βέρνηση διά του υπουργού Εσω-
τερικών Μάκη Βορίδη κατέθετε
νομοτεχνικές βελτιώσεις στην

τροπολογία για το «μπλόκο» Κασιδιάρη προκει-
μένου να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση,
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ενδιαφέρεται
πρωτίστως η Βουλή να στείλει ένα μήνυμα θω-

ράκισης των δημοκρατικών
θεσμών απέναντι σε εγκλη-
ματικές οργανώσεις που εν-
δύονται τον μανδύα πολιτι-
κού κόμματος.

Τουναντίον, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά
το μισό βήμα πίσω, μη εμμέ-
νοντας στον προσδιορισμό
περί νεοναζιστικού-φασιστι-
κού κόμματος, απέδειξε ότι η

συναίνεση για αυτόν είναι μόνο επικοινωνιακό
πυροτέχνημα. Παρά τις τροποποιήσεις που έγι-
ναν μέχρι την ύστατη ώρα, συμπεριλαμβάνοντας
και δικές του παρατηρήσεις, η αξιωματική αντι-
πολίτευση στύλωσε για ακόμη μια φορά τα πόδια
προβάλλοντας νομικίστικους ισχυρισμούς. 

Η διαφωνία που προέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ έγκει-
ται στο άρθρο 29 του Συντάγματος, με την
αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά να μην είναι
ο Άρειος Πάγος αυτός που θα διατυπώνει ου-
σιαστικές κρίσεις για το ποια κόμματα εξυπη-
ρετούν ή όχι την ελεύθερη λειτουργία του πο-
λιτεύματος και αυτός ο αποκλεισμός να γίνεται
μόνο με βάση τα αδικήματα των άρθρων 187
(εγκληματική οργάνωση) και 187Α (τρομοκρα-
τικές πράξεις, τρομοκρατική οργάνωση). Μά-
λιστα, ο Αλέξης Τσίπρας στην παρέμβασή του
καταλόγισε πολιτική σκοπιμότητα της κυβέρ-
νησης στον χρόνο που καταθέτει την τροπολο-

γία, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να αλιεύ-
σει ψήφους από την ακροδεξιά.

Θέλουν τον Κασιδιάρη υποψήφιο;
Αμηχανία και έλλειψη καθαρής θέσης καταλό-

γισε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Μ. Βορίδης και αναρωτήθηκε
αν τέτοιας μορφής έωλη επιχειρηματολογία γίνε-
ται λόγω άγνοιας ή άλλο είναι το πραγματικό κίνη-
τρο. «Μήπως θέλετε να κατέβει στις εκλογές η
Χρυσή Αυγή, πείτε το για να το λήξουμε», είπε
απευθυνόμενος στην πτέρυγα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, ταυτίζοντας την επιχειρηματολο-
γία του ΣΥΡΙΖΑ με εκείνη της Χρυσής Αυγής. «Οι
αλλαγές στην τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη
δεν αφήνουν περιθώρια καταψήφισης», είπε ο Μ.
Βορίδης παρουσιάζοντας σημειακές αλλαγές
που συγκεκριμενοποιούν τον κατάλογο των αδι-

κημάτων με πολιτειακή απαξία και ορίζουν με
σαφήνεια το εύρος της κρίσης του αρμόδιου τμή-
ματος του Αρείου Πάγου. «Ενδεχόμενη επιμονή
στην άρνηση φανερώνει πως η ευαισθησία σας
για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, που εί-
ναι ο αποκλεισμός κομμάτων που έχουν στην
ηγεσία τους εγκληματίες, είναι προσχηματική και
υποκριτική», ανέφερε ο κ. Βορίδης απευθυνόμε-
νος κυρίως στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. «“Παρών” σημαίνει «αφήστε τον Κασιδιά-
ρη να κατεβεί”», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στη στά-
ση του ΣΥΡΙΖΑ.

Άδωνις: «Πράξη πολιτικής δειλίας»
Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει «παρών»

προκάλεσε την έκρηξη του Άδωνι Γεωργιάδη, ο

οποίος τη χαρακτήρισε «πράξη πολιτικής δει-
λίας σε μια κρίσιμη στιγμή για τη δημοκρατία»,
εξαπολύοντας μια εφ’ όλης της ύλης επίθεση
στην αξιωματική αντιπολίτευση για την οπορ-
τουνιστική στάση της σε ένα ευαίσθητο ζήτημα.
Ο υπουργός Ανάπτυξης αποκάλυψε και το
πραγματικό κίνητρο πίσω από το αμήχανο «πα-
ρών» του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας «θέλετε στην πραγ-
ματικότητα να κατεβεί ο Κασιδιάρης, γιατί πι-
στεύετε ότι θα δυσκολέψει την αυτοδυναμία
Μητσοτάκη» και συμπλήρωσε ότι η πρόταση
που κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν γινόταν δεκτή, το
κόμμα του Κασιδιάρη θα κατέβαινε κανονικά
στις εκλογές. Παράλληλα, θύμισε στον ΣΥΡΙΖΑ
σε πόσες περιπτώσεις στο παρελθόν είχε ταυτι-
στεί με τη Χρυσή Αυγή είτε στην εκλογή Προ-
έδρου της Δημοκρατίας το 2015 είτε στους Αγα-
νακτισμένους της πλατείας Συντάγματος και τώ-
ρα με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση: «Μπο-
ρεί να τους σιχαίνεστε, αλλά πάντα τους βοη-
θούσατε, γιατί τους βλέπατε σαν ένα κόμμα που
παίρνει ψήφους από τη ΝΔ. Είστε δυστυχισμέ-
νοι από τη σημερινή τροπολογία. Το “παρών” ση-
μαίνει “αφήστε τον Κασιδιάρη να κατέβει”, αφή-
στε όλα τα άλλα φληναφήματα».

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ12

Θετική ψήφο στη ρύθμιση έδωσε το ΠΑΣΟΚ, καθώς,
όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κόμμα

του με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στηρίζει την τροπο-
λογία που προστατεύει τη δημοκρατία έναντι
της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής, που διέπραξε δολοφονίες και προ-
χώρησε σε σειρά πογκρόμ εναντίον πολιτών
και μεταναστών.

Με... βολές προς τη Νέα Δημοκρατία και τον
ΣΥΡΙΖΑ για την κατά το παρελθόν λοξή τους
ματιά προς τη Χρυσή Αυγή, ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε τους λό-
γους για τους οποίους το κόμμα του τάχθηκε
υπέρ της τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρ-
νηση για την προστασία της δημοκρατίας από
την εγκληματική οργάνωση.

«Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του βρέθηκε
στην πρωτοπορία της εθνικής συμφιλίωσης
αλλά και του αγώνα εναντίον των απολογητών του χιτλερι-
σμού», τόνισε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε:
«Δυστυχώς όμως όλα αυτά τα χρόνια ορισμένοι έκαναν δεύ-
τερες σκέψεις με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, υπολογί-

ζοντας πάνω απ’ όλα το πολιτικό κόστος. Πιστοί στη λογική “ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα”. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι φτάσαμε να νομοθετήσουμε την τελευταία στιγ-

μή, λίγο πριν από τις εκλογές. Σήμερα το ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει πιστό στις πα-
ραδόσεις του να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
του αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας
και των θεσμών της. Για αυτό και καταθέσαμε
παρατηρήσεις που οδήγησαν στη βελτίωση
μιας τροπολογίας που, όπως είχε αρχικά δει το
φως της δημοσιότητας, παρουσίαζε σημαντικά
προβλήματα. Κατόπιν και της θετικής γνωμο-
δότησης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της
Βουλής ως προς τη συνταγματική αρτιότητά της,
με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στηρίζουμε
την τροπολογία που προστατεύει τη δημοκρατία
έναντι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που
διέπραξε δολοφονίες και προχώρησε σε σειρά

πογκρόμ εναντίον πολιτών και μεταναστών».
Καταψήφισαν τη ρύθμιση ΚΚΕ, ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύ-

ση, που κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό την τελική στά-
ση της.

Το «παρών» 
της Κουμουνδούρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δική του τροπολογία, στηριζόμενη στην πρό-
ταση των συνταγματολόγων Κοντιάδη - Αλιβιζάτου, στην οποία «προ-
ϋπόθεση για την κατάρτιση συνδυασμού είναι να μη συμμετέχει σε
αυτόν ως υποψήφιος πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί σε οποι-
ονδήποτε βαθμό για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποι-
νικού Κώδικα, εφόσον αυτά έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ή υπό το πρό-
σχημα της δράσης πολιτικού κόμματος».

Με την υπερψήφιση της τροπολογίας για το «μπλόκο» στον Κασι-
διάρη από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που θα ισχύσει από τις ερχόμενες εκλο-
γές, πέφτει η αυλαία σε μια από τις σημαντικές νομοθετικές πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης, θέτοντας ως βασικό κριτήριο αποκλει-
σμού ενός κόμματος από την εκλογική διαδικασία την «πραγματική
ηγεσία», όταν αυτή ασκείται από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί -
ακόμη και πρωτόδικα- για διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αναφορά σε ιδεολογίες, ενώ πα-
ράλληλα επιτυγχάνεται ο αποκλεισμός όχι μόνο του κόμματος Κασι-
διάρη αλλά και πιθανών μορφωμάτων που ενδεχομένως να επιχει-
ρήσουν «αχυράνθρωποί» του.

«Ναι» από 
το ΠΑΣΟΚ

«Ταύτιση ΣΥΡΙΖΑ - Χρυσής Αυγής»

Γράφει 
η Στέλλα 

Παπαμιχαήλ

spapamixail@yahoo.gr

Συναίνεση... γιοκ από τον ΣΥΡΙΖΑ - 
Αντεπίθεση από Βορίδη: «Με αυτά που προτείνετε, 

μήπως θέλετε να κατέλθει στις εκλογές η ΧΑ;» 
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Ο πολιτικός κόσμος
πενθεί την απώλεια
του Μαν. Βολουδάκη

Μόλις στα 57 του χρόνια και έπειτα
από μια σύντομη και άνιση μάχη με τον
καρκίνο, ο Μανούσος Βολουδάκης
άφησε την τελευταία του πνοή. Με βαθιά
συγκίνηση αποχαιρέτησαν τον βουλευ-
τή Χανίων ο πρωθυπουργός και η Νέα
Δημοκρατία.

«Είναι φτωχά τα λόγια για να περιγρά-
ψουν τη συντριβή μου από την απώλεια
του Μανούσου Βολουδάκη», έγραψε σε
ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
σημειώνοντας ότι «ο Μανούσος αφήνει
ένα αποτύπωμα ποιότητας σε όλη τη
διαδρομή του (...), η δημόσια ζωή τού
οφείλει πολλά, καθώς ως υφυπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης πολέμησε
γενναία τη γραφειοκρατία». Ο πρωθυ-
πουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
οικογένεια του Χανιώτη βουλευτή, λέ-
γοντας χαρακτηριστικά «η σκέψη μας
είναι τώρα στην οικογένειά του. Στην
αγαπημένη του Σέβη και στα τρία τους
παιδιά. Δάφνη, Σήφη και Γιώργο, να θυ-
μάστε πάντα τον πατέρα σας. Και να εί-
στε περήφανοι για αυτόν».

Ο Μανούσος Βολουδάκης, με σπου-
δές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετα-
πτυχιακό στην Πολιτική Οικονομία από
το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, εργάστηκε
στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος.
Εξελέγη βουλευτής Χανίων με τη Νέα
Δημοκρατία το 2007, το 2012 και το 2019.
Διετέλεσε επίσης γενικός γραμματέας
Εμπορίου στο υπουργείο Ανάπτυξης
από το 2005 έως το 2006 και υφυπουρ-
γός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την πε-
ρίοδο 2012-2013. Ο ίδιος είχε αναφερθεί
στην ασθένειά του τον Δεκέμβριο μι-
λώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Κρή-
της, ενώ σε ανάρτησή του είχε αποκαλύ-
ψει πριν από λίγες μέρες ότι δεν θα είναι
παρών στην επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Κρήτη εξαιτίας μιας
επιπλοκής.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε με
ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνον-
τας ότι ο Μανούσος Βολουδάκης είχε
έντονη κοινωνική και πολιτική δράση,
ενώ είχε αναδείξει πολλά ζητήματα δη-
μόσιας πολιτικής.

Κ
ατά τη διάρκεια του Delphi Economic
Forum στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος της
Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων των ΗΠΑ
Ρόμπερτ Μενέντεζ έδωσε ψήφο εμπι-

στοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας
αναλυτική αναφορά σε όλα τα βήματα των τελευταί-
ων ετών που έχουν αναβαθμίσει την αμυντική συνερ-
γασία μεταξύ των δύο χωρών και λειτουργούν προς
όφελος τόσο της χώρας μας όσο και των ΗΠΑ.

«Τώρα, ένα από τα πράγματα που πρέπει να σκε-
φτούν οι γείτονες της Ελλάδας, που μπορεί να είναι
ανταγωνιστικοί, είναι αυτό που μερικοί αναρωτιούν-
ται, αν είναι ορθό για την Ελλάδα να έχει αυτήν τη
σχέση με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό,

θέλετε να χτυπήσετε μια χώρα
που έχει αμερικανική παρουσία
στον κόλπο της Σούδας; Θέλετε
να χτυπήσετε μια χώρα που έχει
τέτοια αμερικανική παρουσία
στην Αλεξανδρούπολη; Πιστεύε-

τε πραγματικά ότι είναι έξυπνο;
Δεν νομίζω ότι είναι έξυπνο να κά-
νει κάποιος κάτι από αυτά, γιατί

δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η Ελλάδα δεν έκανε τί-
ποτα για να προκαλέσει την Τουρκία. Οπότε τα κίνη-
τρα είναι σίγουρα ανταγωνιστικά. Αλλά αυτή η αμυν-
τική συνεργασία δίνει μια άλλη διάσταση στο να
βοηθήσουμε την Ελλάδα να βρεθεί σε μια ενισχυ-
μένη αμυντική θέση μέσα από τη συμμαχία με τις
ΗΠΑ», τόνισε με νόημα.

«Κοινές αξίες με την Ελλάδα»
Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ εξέφρασε για ακόμη μια φο-

ρά την πάγια αντίθεσή του στο αίτημα της Τουρκίας
για τα F-16, κάνοντας λόγο για κοινές αξίες και στρα-
τηγικό συμφέρον, ενώ αποκάλυψε ότι ενέκρινε την
πώληση των F-35 στην Ελλάδα.

«Είμαι ικανοποιημένος διότι πριν από δύο μέρες
υπέγραψα το αίτημα για τα F-35 προς την Ελλάδα. Το
έκανα όχι επειδή είμαι θαυμαστής του ελληνικού λα-
ού, αλλά επειδή αυτή είναι μια χώρα που μοιράζεται

τις αξίες μας και είναι ευθυγραμμισμένη μαζί μας σε
σημαντικούς τομείς. Για τη δημοκρατία, τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, το κράτος δικαίου, μια χώρα που δεν
είναι εχθρική απέναντι στους γείτονές της, αλλά το
ακριβώς αντίθετο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Βάσει της διαδικασίας πρέπει να συμφωνήσουν
επίσης ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος της επι-
τροπής Τζιμ Ρις και ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος
στην αντίστοιχη επιτροπή στη Βουλή. Όταν εξα-
σφαλιστεί η συναίνεσή τους, τότε η αμερικανική
κυβέρνηση θα ειδοποιήσει επισήμως το Κογκρέσο
για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα και από εκεί
και πέρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδι-

κασία για την επικύρωση της αμυντικής σύμβασης,
που θα πάρει χρόνο, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο γερουσιαστής υπογράμμισε, τέλος, τον στρατη-
γικό χαρακτήρα της Ανατολικής Μεσογείου, λέγον-
τας ότι οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν να έχουν μια συγκε-
κριμένη ατζέντα για την περιοχή, ακόμη και υπό ένα
σενάριο που θα ήθελε την Τουρκία να συμπεριφέρε-
ται ως ένας ιδανικός σύμμαχος. Υπό αυτό το πρίσμα
αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο-ορόσημο για την
Ανατολική Μεσόγειο, το East Med Act, το οποίο έδω-
σε μια νέα ώθηση στην αμερικανική εμπλοκή στην
περιοχή.

Ψήφος 
εμπιστοσύνης... 
Ψήφος 
εμπιστοσύνης... 
Ψήφος 
εμπιστοσύνης... 

ΚΥΣΕΑ με επίκεντρο τα εξοπλιστικά
Επί δυόμισι ώρες συνεδρίαζε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλει-

ας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με κύριο θέμα συζήτησης την
πορεία υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, καθώς μερι-
κά από αυτά είχαν «παγώσει».

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, στο πλαίσιο της αμυντικής θωράκισης της
χώρας, διέρρευσε από το Μαξίμου ότι επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας προμήθειας των ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων SPIKEN-
LOS, με την υπογραφή των συμβάσεων να γίνεται μέσα στο επόμενο
διάστημα, ενώ προβλέπεται και αυξημένη συμμετοχή της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για τρία προγράμματα. Tα δύο αφορούν τον
Στρατό Ξηράς (Πεζικό και Αεροπορία Στρατού) και το τρίτο το Πολεμικό
Ναυτικό, με το κόστος να φτάνει συνολικά τα 350 εκατ. ευρώ.

Αναβαθμίζονται μικρές μονάδες επιφανείας
Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με τα

επιτελεία Ναυτικού και Στρατού, τα SPIKENLOS θα τοποθετηθούν σε επιθετι-
κά ελικόπτερα Apache, την κορωνίδα της Αεροπορίας Στρατού, στις τέσσερις
από τις οκτώ κανονιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού τύπου «Μαχητής», οι
οποίες διέθεταν ως βασικό τους όπλο έως τώρα ένα πυροβόλο και θα τις με-
τατρέψει σε πανίσχυρες πολεμικές μηχανές, αλλά θα εξοπλίσουν και τέσσερα
σκάφη ανορθόδοξου πολέμου ΜΑRK-V. Με τους SPIKENLOS oι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν στο οπλοστάσιό τους ένα από τα πιο πυραυλικά

συστήματα και τη δυνατότητα χειρουργικών χτυπημάτων σε τακτικό επίπεδο.
Παραδείγματος χάριν, θα έχουν τη δυνατότητα καταστροφής ελικοδρομίων,
προσβολής φουσκωτών λέμβων, χαμηλά ιπτάμενων ελικοπτέρων έως και
τζάμι αυτοκινήτου. Το θέμα, όπως είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Άμυ-
νας, θα έκλεινε έως το τέλος του προηγούμενου έτους, ωστόσο οι δύο πλευ-
ρές δεν μπορούσαν να έρθουν σε συμφωνία σε ό,τι αφορά την υποστήριξη

και τον φορέα του συστήματος.

Μετά τις εκλογές οι κορβέτες
Όσον αφορά τις κορβέτες που θα ενισχύσουν τον Στόλο, η απόφαση

αναμένεται να ληφθεί προς το καλοκαίρι μετά τις εκλογές. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία Naval Group χθες κατέθεσε στις

αρμόδιες υπηρεσίες νέα, ακόμη πιο βελτιωμένη πρόταση, η οποία θα
εξεταστεί από το Πολεμικό Ναυτικό και τη ΓΔΑΕΕ.

Είναι πάντως γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από τη
Βουλή περισσότερα από 200 προγράμματα, πολλά από αυτά μάλιστα εφοδια-
στικού χαρακτήρα, αλλά άκρως απαραίτητα, καθώς λόγω ελλείψεων είχαν
καθηλωθεί σημαντικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουν γίνει λοιπόν στο-
χευμένες κινήσεις έτσι ώστε οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να γυρίσουν σε-
λίδα και να βρεθούν καινοτόμες λύσεις. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο πρωθυ-
πουργός σε κάθε του ομιλία κάνει λόγο για ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ σχεδόν σε κάθε μήνυμά του τονίζει ότι «όποιος τολμήσει να
έρθει θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

ΗΠΑ και Μενέντεζ υπέγραψαν το αίτημα για τα F-35, «ψήφισαν»
Μητσοτάκη και έριξαν ακόμη ένα «άκυρο» στον Ταγίπ Ερντογάν

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη



Υ
πάρχουν στη δημόσια ζωή των
διαφόρων δημοκρατικών χω-
ρών συνθήκες όπου η υπάρ-

χουσα δυνατή επιλογή είναι μεταξύ
καταστάσεων εξαιρετικά δυσάρε-
στων, ακόμη και πολιτικά επικίνδυ-
νων. Οπότε η σώφρων επιλογή των
εχόντων δυνατότητα απόφασης είναι
το έλασσον κακό… 

ΕΕξαιρετικά δυσάρεστη, πολιτικά
επικίνδυνη, ακόμη και αισθητικά απο-
κρουστική είναι η προοπτική εκ νέου
«φιλοξενίας» στο εθνικό βουλευτήριο
εκπροσώπων του πολιτικού υπόκο-
σμου, τον οποίο ως χώρα υποστήκαμε
κατά τη δεκαετία του 2010…

Ωστόσο -επανειλημμένα εί-
χα την ευκαιρία να το διακη-
ρύξω προσφάτως, τόσο γρα-
πτά όσο και προφορικά- η αν-
τισυστημική διάθεση της κοι-
νωνίας είναι ο πυρετός δημο-
κρατίας, τα αντισυστημικά
κόμματα είναι το θερμόμετρό
της. Ουδέποτε πέφτει ο πυρε-
τός, ουδέποτε θεραπεύεται η
αρρώστια με το σπάσιμο του
θερμομέτρου. Ειδικότερα… 

Αν ένα όχι αμελητέο τμήμα
της κοινωνίας θεωρεί πως οι
κατεστημένες πολιτικές δυ-
νάμεις του τόπου είναι τόσο
διεφθαρμένες, πωρωμένες και δια-
πλεκόμενες (ή ότι οι συνθήκες ζωής
που του επιφυλάσσονται είναι εξαι-
τίας τους τόσο άδικες ή αποκρουστι-
κές: «εγώ που πληρώνω τις εισφορές
μου δεν βρίσκω κρεβάτι στο δημόσιο
νοσοκομείο, επειδή το έχει καταλάβει
ο αράπης λαθρομετανάστης», άκουσα
κάποτε έναν ταξιτζή να μου λέει),
ώστε το τμήμα αυτό να τείνει να τις τι-
μωρήσει στρεφόμενο ακόμη και προς
τους νοσταλγούς του Αδόλφου Χίτ-
λερ… Και μάλιστα όχι απλώς σε θεω-

ρητικούς νοσταλγούς, αλλά και δρά-
σαντες ως εγκληματική οργάνωση…

Αν το επίπεδο της παιδείας του
έθνους καθιστά δυνατόν τέτοιες ιδεο-
λογίες και τέτοιες οργανώσεις να
έχουν σχετικώς ευρεία και πάντως μη
αμελητέα κοινωνική απήχηση…

Αν τα μίση που γεννούν διάφορες
κοινωνικές συνθήκες φτάνουν να μην
έχουν συγκεκριμένο αποδέκτη, αλλά
στρέφονται γενικά, καθολικά και
αδιαφοροποίητα εναντίον ολόκληρης
σχεδόν της υπόλοιπης κοινωνίας…

Τότε…

Δεν ξέρω αν υπάρχει
λύση… Οπωσδήποτε
όμως αυτή δεν θα μπο-
ρούσε να διέπεται από τη
λογική που σάρκαζε ο
Μπέρτολ Μπρεχτ «αν ο λα-
ός χάσει την εμπιστοσύνη
[των κρατούντων], τότε
διαλύουμε τον λαό και
εκλέγουμε έναν άλλο
λαό…».

Εδώ όμως οι κυρίαρχες
πολιτικές δυνάμεις προχω-
ρούν ένα βήμα παρακάτω…

Δεν αρκούνται στο να
απαγορεύσουν την εκλο-

γιμότητα ανθρώπων μη κα-
ταδικασμένων αμετακλή-

τως (όπως -μάλλον κακώς- προβλέ-
πει το άρθρο 55 του Συντάγματος…).

Θεωρούν πως μπορούν να μεταβι-
βάσουν σε ένα δικαιοδοτικό όργανο -
μάλλον στα πέντε, νομίζω, μέλη του Α1
τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο
ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες- την
αρμοδιότητα να κρίνει εάν ένα κόμμα
που προβάλλει την αξίωση να διεκδι-
κήσει τη λαϊκή ψήφο (και στους κόλ-
πους του οποίου ενδεχομένως δεν
υπάρχει ούτε ένα στέλεχος με ποινικό

παρελθόν), εάν ένα τέτοιο κόμμα έχει
ουσιαστικό αρχηγό άτομο έστω και
πρωτοβαθμίως καταδικασμένο. Με
άλλα λόγια να διαγνώσει την ενδεχό-
μενη ιδεολογικοπολιτική συγγένεια
με -και την εξάρτηση/ουσιαστική κα-
θοδήγηση από- ένα τέτοιο άτομο…
Αυτά με ένα «νομικό ακτιβισμό», τον
οποίο ένας εκ των κορυφαίων δικα-
στών αυτής της χώρας, ο πρώην
πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σωτήρης Ρίζος,
με εξουσιοδότησε να καταγράψω
πως θεωρεί κραυγαλέα αντισυνταγ-
ματικό…

Και ουδείς φαίνεται να σκέπτεται
πως η εκχώρηση σε δικαστές μιας τέ-
τοιας αρμοδιότητας για «ανίχνευση»
ιδεολογικών συγγενειών και πολιτι-
κώς εξαρτήσεων μοιάζει με σφαίρα η
οποία εξαπολυόμενη ουδείς γνωρίζει
ποιον μπορεί να πλήξει στο μέλλον…

Αυτά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η
οποία από το 1951 ανεχόταν τη λει-
τουργία εντός της δημοκρατικής νομι-
μότητας της ΕΔΑ, της οποίας ήταν πα-
σίδηλο πως η πραγματική ηγεσία βρι-
σκόταν στα πολυκαταδικασμένα (κρα-
τούμενα ή φυγόποινα) στελέχη του
εκτός νόμου ΚΚΕ…

Και μια ακόμη «εν υστερογράφω»
υπόμνηση: Στο παρελθόν βρέθηκαν
δικαστές οι οποίοι, σε εφαρμογή δια-
τάξεων που θεσμοθετούσαν «εγκλή-
ματα γνώμης», επέβαλαν θηριώδεις
ποινές τόσο με βάση το «αντιβασιλι-
κό» Κατοχυρωτικό του 1924 όσο και
με βάση το «αντικομμουνιστικό» Ιδιώ-
νυμο του 1929, ενίοτε μάλιστα υπερ-
βαίνοντας και τη βούληση του νομο-
θέτη. Ούτε η κατάρρευση της Αβασί-
λευτης Δημοκρατίας το 1935 απετρά-
πη όμως… Ούτε η -εν πολλοίς βασιζό-
μενη στο «μαρτυρολόγιό» της- κομ-
μουνιστική επανάσταση της δεκαετίας
του 1940 αποφεύχθηκε…
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Η
Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον δο-
κιμαζόμενο τουρκικό λαό μετά τον φο-
νικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε

τη γειτονική χώρα. Οι νεκροί σε Τουρκία και Συ-
ρία είναι ήδη χιλιάδες, αριθμός που δυστυχώς
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς αμέ-
τρητα πολυώροφα κτίρια κατέρρευσαν σαν τρα-
πουλόχαρτα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης επικοινώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερν-
τογάν, εκφράζοντας τη θλίψη του για όσα συμβαί-
νουν στη γειτονική μας χώρα. Επιπλέον, μετά από
εντολή του πρωθυπουργού, ομάδα 21 πυροσβε-
στών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύ-
λους και ειδικό διασωστικό όχημα αναχώρησε ως
αποστολή βοήθειας προς την Τουρκία. Ειδικότερα
είδαμε σήμερα την ελληνική ΕΜΑΚ να απεγκλω-

βίζει ένα 6χρονο κοριτσάκι
αλλά και έναν 50χρονο πα-
τέρα από τα συντρίμμια
κτιρίων στην πόλη της
Αλεξανδρέττας, στην
επαρχία Χατάι της Τουρ-
κίας.

O πρόεδρος του Οργανι-
σμού Αντισεισμικού Σχε-
διασμού και Προστασίας
(ΟΑΣΠ), καθηγητής Ευθύ-
μης Λέκκας, βρίσκεται και
εκείνος μαζί με την ελλη-

νική αποστολή στις σεισμόπληκτες περιοχές για
να ενισχύσει με την εμπειρία του και τις γνώσεις
του την ομάδα.

Ήρθε όπως φαίνεται η ώρα να συνεργαστούμε
όπως το έτος 1999. Τότε η διπλή τραγωδία από
τους σεισμούς στην Τουρκία (Αύγουστος) και
στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος) μας έφερε κοντά και
για αρκετό καιρό μετά οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις ήταν αισθητά βελτιωμένες. Καιρός να θυμη-
θούμε ότι σχέσεις καλής γειτονίας χτίζονται και
όταν δείχνεις έμπρακτα την αλληλεγγύη σου, τη
στιγμή που ο άλλος έχει την ανάγκη σου. Να βοη-
θήσουμε τους γείτονές μας και να νοιαστούμε για
ακόμα μια φορά για τους συνανθρώπους μας,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας
ή άλλων χαρακτηριστικών.

Άλλωστε η ελληνική ηγεσία έδειξε αυτές τις
μέρες έμπρακτα στην τουρκική ηγεσία αλλά και
στον τουρκικό λαό πως δεν έχουμε να χωρίσουμε
τίποτα μαζί τους, παρά μόνο διεκδικούμε το δίκιο
μας απέναντι στις ανιστόρητες διεκδικήσεις του
Τούρκου «σουλτάνου» και τίποτα περισσότερο.

Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυ-
μάτων, τους τραυματίες και τα συνεργεία διάσω-
σης που μάχονται για να σώσουν ζωές. Η ανθρώ-
πινη ζωή είναι πάνω από όλα. 

H ανθρώπινη ζωή 
είναι πάνω απ’  όλα

του
Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Καθηγητής 
Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών 
στην Πάντειο

Μια συνταγματικοπολιτικά
αποτρόπαιη πρωτοβουλία



Μ
ε τον αριθμό των νεκρών
από το διπλό πλήγμα του
σεισμού στη Τουρκία και τη
Συρία να ξεπερνά τις 11.000

με βάση τους τελευταίους υπολογισμούς,
ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επι-
σκέφτηκε χθες τις πληγείσες περιοχές. 

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν
να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τη διάσω-
ση και άλλων επιζώντων στα ερείπια των
χιλιάδων κατεστραμμένων κτιρίων. Εν μέ-
σω παγετού, τα συνεργεία από το εξωτερι-
κό -ανάμεσά τους και από την Ελλάδα-
κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ανάσυρ-
ση επιζώντων από τα συντρίμμια. Δυστυ-
χώς όμως οι διασώστες προειδοποιούν
ότι ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων
τελειώνει, καθώς τα ξημερώματα της
Πέμπτης συμπληρώνονται 72 ώρες από
τον πρώτο μεγάλο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, συνολικά τουλάχιστον 8.700 άνθρω-
ποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα
ερείπια σύμφωνα με τον τελευταίο απο-
λογισμό της τουρκικής κρατικής τηλεόρα-
σης TRT. Επιχειρούν τουλάχιστον 96.000
διασώστες και άλλο υποστηρικτικό προ-
σωπικό, κατά την τουρκική κυβέρνηση. 

Σκηνές αλλοφροσύνης 
στα χαλάσματα

Μεταδίδουν επίσης ότι εκτυλίσσονται
σκηνές αλλοφροσύνης πάνω από τα χα-
λάσματα, με συγγενείς αγνοουμένων να
φωνάζουν για να τους ακούσουν οι επί
δυόμισι ημέρες παγιδευμένοι, ενώ τα
σωστικά συνεργεία απαιτούν ησυχία για
να αφουγκραστούν τυχόν ίχνη ζωής κάτω
από τις άμορφες μάζες τσιμέντου.

Το Reuters αναφέρει ότι, μιλώντας σε
δημοσιογράφους στην επαρχία Kahra-
manmaraş, κοντά στο επίκεντρο του σει-
σμού, με συνεχείς σειρήνες ασθενοφό-

ρων να ακούγονται στο βάθος, ο Ερντογάν
είπε ότι υπήρχαν προβλήματα με δρό-
μους και αεροδρόμια, αλλά ότι όλα θα
βελτιώνονται μέρα με τη μέρα.

Είπε επίσης ότι οι πολίτες πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη μόνο την ενημέρωση
από τις Αρχές και να αγνοούν τους «προ-
βοκάτορες», καθώς χιλιάδες άνθρωποι
διαμαρτύρονται για την έλλειψη πόρων
και την αργή ανταπόκριση των αξιωμα-
τούχων. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί
πως η τουρκική αστυνομία έχει συλλάβει
πολλούς ανθρώπους για τις αναρτήσεις
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
σχετικά με τον σεισμό.

Το πρωί της Τετάρτης οι τουρκικές Αρ-
χές είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο του-
λάχιστον 7.108 ανθρώπων και τον τραυ-
ματισμό άλλων 40.910. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρ-
κίας, Μουράτ Κουρούμ, ανέφερε σε δη-
λώσεις του πως έχουν καταγραφεί 684
μετασεισμοί και δεσμεύτηκε για την πα-
ροχή στέγασης στα εκατομμύρια των σει-
σμοπλήκτων. Ήδη έχουν στηθεί 50.818
σκηνές. 

Στη Συρία οι νεκροί ξεπερνούν τις
2.500 σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο
απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία
που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας
και από διασώστες. Τουλάχιστον 3.000
είναι οι άνθρωποι που έχουν τραυματι-
στεί στις περιοχές που βρίσκονται υπό
τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων,
στις επαρχίες του Χαλεπίου, της Λαττά-
κειας, της Χάμας και της Ταρτούς. Άγνω-
στος, ωστόσο, παραμένει ο αριθμός των
αγνοουμένων. 

ΠΠαραμένει η ένταση
ανάμεσα σε Πεκίνο
και Ουάσιγκτον

Το Πεκίνο απέρριψε αίτημα της
Ουάσιγκτον για τηλεφωνική επικοι-
νωνία μεταξύ του Αμερικανού
υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν και
του Κινέζου ομολόγου του Γουέι
Φανγκχά, μετά την κατάρριψη του
κινεζικού μπαλονιού από την Πολε-
μική Αεροπορία των ΗΠΑ, ανακοί-
νωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανι-
κού Πενταγώνου, ενώ ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτη-
κε να αναλάβει δράση αν η Κίνα
απειλήσει την εθνική κυριαρχία των
ΗΠΑ. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουά-
σιγκτον και το Πεκίνο επιδεινώθη-
καν ακόμη περισσότερο τις τελευ-
ταίες ημέρες, εξαιτίας της υπέρπτη-
σης του κινεζικού μπαλονιού.

«Όπως δείξαμε την περασμένη
εβδομάδα, αν η Κίνα απειλήσει την
εθνική μας κυριαρχία, θα αναλά-
βουμε δράση για να προστατεύσου-
με τη χώρα μας και το κάναμε»,
υπογράμμισε ο Αμερικανός πρό-
εδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του για την Κατάσταση του Έθνους.
«Η δέσμευσή μας να διατηρήσουμε
ανοικτούς τους διαύλους επικοινω-
νίας θα συνεχιστεί», διαβεβαίωσε ο
ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας Πατ Ράιντερ, παρά την απόρρι-
ψη του αμερικανικού αιτήματος, το
οποίο αντανακλά την επιδείνωση
των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον
και Πεκίνου.
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επι-
σκέφτηκε τη Βρετανία για να συναντηθεί με τον πρωθυ-
πουργό Ρίσι Σούνακ, τον βασιλιά Κάρολο και να μιλήσει
στο βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο Ζελένσκι θα επισκεφτεί
τα ουκρανικά στρατεύματα που εκπαιδεύονται αυτή τη
στιγμή στη Βρετανία, σε μια περίοδο κατά την οποία το
Κίεβο κάνει έκκληση στη Δύση να στείλει περισσότερα
όπλα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις. «Η επί-
σκεψη του προέδρου Ζελένσκι στο Ηνωμένο Βασίλειο

αποτελεί απόδειξη για το κουράγιο, την αποφασιστικό-
τητα και τον αγώνα της χώρας του και απόδειξη για την
άθραυστη φιλία μεταξύ των δύο χωρών μας», ανέφερε ο
Σούνακ σε ανακοίνωση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός
εξακολουθεί να αντιστέκεται στις εκκλήσεις του πρώην
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να στείλει μαχητικά
αεροσκάφη στην Ουκρανία. Πάντως το Λονδίνο ανακοί-
νωσε νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος μελών της στρατιω-
τικής ελίτ της Ρωσίας και της ελίτ του Κρεμλίνου, συμ-

περιλαμβανομένων έξι οντοτήτων που παρέχουν στρα-
τιωτικό εξοπλισμό, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Η Ουκρανία έχει δείξει στον Πούτιν ότι δεν θα καμφθεί
από την τυραννική του εισβολή. Εκείνος απάντησε με το
να χτυπά αδιακρίτως περιοχές αμάχων και κρίσιμης ση-
μασίας εθνικές υποδομές σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο
υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι σε ανακοίνωση.
«Δεν μπορούσε να τον αφήσουμε να επιτύχει. Πρέπει να
αυξήσουμε τη στήριξή μας».

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι: Τετ α τετ με Σούνακ, Κάρολο και ομιλία στο Κοινοβούλιο
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

O χρόνος τελειώνει, 
οι πληγές μένουν

Η επίσκεψη του Ερντογάν στις πληγείσες περιοχές 
και οι αντιδράσεις του κόσμου για καθυστερημένη απόκριση 

των τουρκικών Αρχών στις επιχειρήσεις διάσωσης 
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Το «ευχαριστώ»
του υπ. Υγείας
στους ήρωες
διασώστες του ΕΚΑΒ

Τους διασώστες που καταβάλ-
λουν τιτάνια προσπάθεια για τη
διάσωση ανθρώπινων ζωών μετά
τον φονικό σεισμό στην Τουρκία
ευχαρίστησαν θερμά Θάνος Πλεύ-
ρης και Μίνα Γκάγκα. Υπουργός
και  αναπληρώτρια υπουργός είχαν
live επικοινωνία, μέσω ειδικού συ-
στήματος επικοινωνίας του ΕΚΑΒ,
με τα στελέχη του ΕΤΙΚ που επιχει-
ρούσαν στις πληγείσες περιοχές.

«Σας ευχαριστώ για όλο τον
αγώνα που κάνετε, την αυτοθυσία
και την αλληλεγγύη που δείχνετε.
Πραγματικά μας συγκινείτε κάθε
φορά που ακούμε ότι έχουμε και
ένα ευχάριστο γεγονός μέσα σε
αυτήν τη δυστυχία: ότι καταφέρ-
νετε να σώσετε έναν άνθρωπο,
ένα παιδάκι. Το πιο σημαντικό εί-
ναι ότι δείχνουμε απόλυτα ως Έλ-
ληνες την αλληλεγγύη και τη στή-
ριξή μας σε αυτή την καταστροφή
που έχει γίνει. Ειλικρινά είμαστε
περήφανοι και μας τιμάτε», τους
είπε ο Θάνος Πλεύρης, ενώ η Μίνα
Γκάγκα τόνισε: «Ευχαριστούμε
πάρα πολύ την Ελλάδα για τους
γιατρούς και τους νοσηλευτές και
όλη την ανθρωπότητα γιατί αυτό
που κάνετε είναι ανθρώπινο, εξαι-
ρετικά σημαντικό. Να συνεχίσετε
να το κάνετε και να έχετε δύναμη.
Να είστε καλά».

Από την πλευρά τους, οι διασώ-
στες ευχαρίστησαν την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Υγείας:
«Δεν διαφέρει η δουλειά μας εδώ
από αυτό που κάνουμε στην καθη-
μερινότητά μας. Η μάχη για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Αυτά που διαφέρουν είναι η κλί-
μακα και ο χρόνος. Πρόκειται για
μια τεράστια ανθρωπιστική κατα-
στροφή». 

Α
δανα, ώρα μηδέν. Έχουν περάσει
τρεις μέρες από τη στιγμή που κα-
τέρρευσαν κτίρια σε Τουρκία και
Συρία και η κατάσταση παραμένει

δραματική για τους αγνοούμενους. Η «Politi-
cal» βρέθηκε στα Άδανα και κατέγραψε συγ-
κλονιστικές εικόνες. Άνθρωποι αβοήθητοι,
πόνος αβάσταχτος, στιγμές ανατριχιαστικές,
με ένα συναίσθημα να κυριαρχεί: η λύπη.

Σε προάστιο της πόλης κατέρρευσε πολυώ-
ροφη πολυκατοικία και οι διασώστες επί μέρες
προσπαθούν να εντοπίσουν αγνοούμενους.
Βρεθήκαμε εκεί χθες το πρωί και καταγράψα-
με συγκλονιστικές εικόνες και μαρτυρίες.

Ένας άτυχος πατέρας με δάκρυα στα μάτια
περιμένει καρτερικά τα αποτελέσματα της
έρευνας. Μέσα στα χαλάσματα βρίσκεται ο
γιος του. Τη στιγμή που εκείνος περιμένει, οι
Αρχές εντοπίζουν δύο νεκρούς. «Το μόνο που
θέλω είναι να θάψω το παιδί μου. Μακάρι να
τα έχει καταφέρει, αλλά δεν έχω ελπίδες»,
μας λέει και δακρύζει.

Μια κυρία άστεγη πλέον περιμένει καρτε-
ρικά μήπως εντοπιστεί εν ζωή η αδελφή της.
«Είμαι εδώ στο κρύο, έχουμε ανάψει μόνο μια
φωτιά. Καταστραφήκαμε. Έτρεμε η γη για αρ-
κετή ώρα. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Εγώ
ήμουν στον πρώτο όροφο και το διαμέρισμά

μου δεν έπαθε πολλά. Ήρθα στην πολυκατοι-
κία της αδελφής μου και τώρα περιμένω. Δεν
έχω ελπίδες. Φοβάμαι για τα χειρότερα και
περιμένω τα χειρότερα. Μας βρήκε μεγάλο
κακό», λέει στην «Political» η άτυχη γυναίκα.

Μάχη με τον χρόνο
Διασώστες στο σημείο δίνουν τη δική τους

μεγάλη μάχη με τον χρόνο. Η σημερινή μέρα
θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συμπλη-
ρώνονται 72 ώρες από τη στιγμή του διπλού
φονικού Εγκέλαδου που συντάραξε την
Τουρκία.

Στην πόλη έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά,
αλλά υπάρχει ακόμη ρεύμα. Σε ορισμένα ση-
μεία έχουν στηθεί καταυλισμοί για τους χιλιά-
δες σεισμοπαθείς που έμειναν χωρίς σπίτια
και είδαν τις οικογένειές τους να χάνονται
από τον Εγκέλαδο που χτύπησε με μανία τη
Νοτιοανατολική Τουρκία.

Η τραγωδία στα Άδανα έγινε σε ένα πολυ-
τελές προάστιο, το οποίο είχε νεόκτιστες πο-
λυκατοικίες. Μια κάτοικος της περιοχής μάς
είπε: «Είναι πολλές κατασκευές που έγιναν

γρήγορα και αυτό φυσικά οδήγησε σε αυτή
την τραγωδία. Είναι λογικό αυτό που συνέβη,
αλλά κανείς δεν το περίμενε. Δεν πιστεύαμε
ότι μπορούσαν να καταρρεύσουν τόσο γρήγο-
ρα όλα αυτά τα κτίρια».

Σημειώνεται ότι το επίκεντρο του πρώτου
σεισμού βρισκόταν στην περιφέρεια Πάζαρ-
τζικ, στην επαρχία Καχραμάνμαρας (νοτιοα-
νατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με
τη Συρία σε ευθεία γραμμή. Το επίκεντρο του
δεύτερου εντοπίστηκε στα 67 χλμ. βόρεια του
Καχραμάνμαρας, με εστιακό βάθος μόλις 2
χλμ.! Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές
δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές
έως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, όπως
μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρα-
κτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη
διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφω-
να με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσε-
ων Ρόιτερς.

Οι επιχειρήσεις των διασωστών στην πόλη
θα συνεχιστούν και σήμερα, ενώ στην περιο-
χή αναμένεται να καταφθάσει νέα μεγάλη αν-
θρωπιστική βοήθεια.

«Το μόνο που θέλω είναι
να θάψω το παιδί μου...»

Η «Political» βρέθηκε στα Άδανα και κατέγραψε συγκλονιστικές
εικόνες και μαρτυρίες συγγενών που περιμένουν να ακούσουν 

ένα ευχάριστο νέο μπροστά στα χαλάσματα

Αποστολή στην Τουρκία:
Μίλτος Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com
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Α
ντιόχεια, μια πόλη-φάντα-
σμα. Ο φονικός σεισμός κα-
τέστρεψε τα πάντα στο πέρα-
σμά του στην πόλη και άφησε

πίσω του χιλιάδες θύματα. Η «Political»
βρέθηκε δίπλα στους διασώστες της 1ης
ΕΜΑΚ και έκανε αυτοψία στα ερείπια

του σημείου που χτυπή-
θηκε πιο πολύ από τον κα-
ταστροφικό Εγκέλαδο.

Την ημέρα της κατα-
στροφής, σε μια μικρή πο-
λυκατοικία στην Αντιόχεια
ένας όροφος κατέρρευσε.
Μια μητέρα πήρε στην αγ-
καλιά της το βρέφος της
ενώ η πλάκα του σπιτιού
της έπεσε. Οι δυο τους
βρέθηκαν στον κάτω όρο-

φο και έχασαν τη ζωή τους. Καταπλάκω-
σαν όμως μια γυναίκα, την Αϊρίν, η οποία
προστατεύτηκε από τις δυο νεκρές. Χθες
η ΕΜΑΚ την εντόπισε και με υπεράν-
θρωπες προσπάθειες κατόρθωσε να τη
σώσει. Νωρίτερα, οι διασώστες δυο φο-
ρές έφτασαν κοντά της, αλλά ακολούθη-
σαν ισάριθμοι μετασεισμοί. Μια πλάκα
καταπλάκωσε το πόδι της και η Αϊρίν ζή-
τησε από τους διασώστες να της το κό-
ψουν, κάτι το οποίο δεν έκαναν, αντίθετα
κατάφεραν να τη βγάλουν σώα από τα
χαλάσματα.

Οι επιχειρήσεις για να ανασυρθούν
ζωντανοί άνθρωποι μέσα από τα ερείπια
από τα 21 μέλη της 1ης ΕΜΑΚ συνεχί-
ζονται με αμείωτο ρυθμό. Μέχρι χθες εί-
χαν ανασύρει ζωντανούς τέσσερις: έναν
50χρονο ο οποίος ανασύρθηκε από κτί-
ριο που καταπλάκωσε τον ίδιο και την
οικογένειά του, ένα 11χρονο κοριτσάκι
και μια 6χρονη, η αδελφούλα της οποί-
ας, η μικρή Φατμά, δυστυχώς έχασε τη
μάχη για τη ζωή, ενώ χθες το πρωί «εί-
χαμε τη δραματική διάσωση ενός ακόμη

νεαρού ατόμου», όπως ανέφερε ο εκ-
πρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος
Γιάννης Αρτοποιός.

Ανάμεσα στους Έλληνες και ο Κων-
σταντίνος Νίκας, γιος του διασώστη Πα-
ναγιώτη Νίκα, ο οποίος στον σεισμό των
6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που είχε
χτυπήσει το Αίγιο το καλοκαίρι του 1995
(με απολογισμό 26 θύματα) είχε συγκλο-
νίσει με τη διάσωση του μικρού Ανδρέα.
Ο γιος του, 28 χρόνια αργότερα, είναι
στην Τουρκία και σώζει ανθρώπινες
ζωές μαζί με άλλους Έλληνες, όπως βλέ-
πετε στις φωτογραφίες της «Political».

«Το… μικρόβιο του πυροσβέστη»
Το γεγονός της συμμετοχής του πυ-

ραγού Κωνσταντίνου Νίκα στις επιχει-

ρήσεις διάσωσης ανθρώπων στην
Τουρκία, ακολουθώντας τα βήματα του
πατέρα του, ανέδειξε ο συνάδερφός
του, Δημήτρης Μενεμενλής, με ανάρτη-
σή του στο Facebook, όπου αναφέρει:
« Έχω πει άπειρες φορές ότι το επάγ-
γελμα του πυροσβέστη είναι ένα “μι-
κρόβιο” που εισέρχεται στον οργανισμό
μας και εκκολάπτεται μέσα μας για όσο
χρονικό διάστημα υπηρετούμε το ένδο-
ξο Πυροσβεστικό Σώμα ή μάλλον διά
βίου… Το “μικρόβιο” τούτο είναι ισχυ-
ρότατο όταν μεταφέρεται από τους γο-

νείς στα παιδιά τους και μεταφράζεται
σε υπέρτατο παράδειγμα ανδρείας και
προσφοράς στον συνάνθρωπο… Βλέ-
ποντας σήμερα την εικόνα του φίλου
μου πυραγού Νίκα Κωνσταντίου να
συμμετέχει στην επιτυχή διάσωση νεα-
ρού παιδιού στην Αντιόχεια της Τουρ-
κίας, θυμήθηκα την εικόνα του πατέρα
του, αείμνηστου στρατηγού Παναγιώτη
Νίκα, στον σεισμό του Αιγίου και τη διά-
σωση του μικρού τότε Ανδρέα… ΘΑΡ-
ΣΕΙΝ ΣΩΖΕΙΝ. Κουράγιο στον τουρκικό
και συριακό λαό και καλή επιτυχία
στους διασώστες μας…».

Στο οδοιπορικό της «Political» στην
πόλη που θρηνεί τους περισσότερους
νεκρούς καταγράφεται η απόλυτη φρί-
κη. Άνθρωποι μόνοι δίπλα στα χαλάσμα-
τα. Οι περισσότεροι ψάχνουν τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα. Ένας από αυτούς
μας είπε: «Χαθήκαμε, καταστραφήκαμε,
δεν υπάρχει γυρισμός».

Όπου και να κοιτάξει κανείς, αντικρί-
ζει μόνο τον θάνατο. Και τους ανθρώ-
πους που ψάχνουν με αγωνία να βρουν
τους δικούς τους.

Η Αϊρίν που ζητούσε
να της κόψουν 
το πόδι και ο ήρωας
γιος του Π. Νίκα

Αποστολή
στην Τουρκία: 

Μίλτος 
Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com

Τουρκικά ΜΜΕ:
«Οι Έλληνες σώζουν ζωές…»

Τα τουρκικά ΜΜΕ ευχαρίστησαν χθες την Ελλάδα για τη βοήθειά της στη
διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια κτιρίων
που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό. 
«Οι Έλληνες σώζουν ζωές», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά τουρκικό δημοσίευμα, όπως με-
τέδωσε ο ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για εκτίμηση
της ελληνικής βοήθειας προς τη γείτονα χώ-
ρα, καθώς και του μηνύματος του Έλληνα
πρωθυπουργού στην τουρκική γλώσσα. 

Η «Political» στην Αντιόχεια, δίπλα στους διασώστες της ΕΜΑΚ
που δίνουν μάχη για να ανασύρουν εγκλωβισμένους από τα ερείπια

Αριστερά στη φωτό
ο Κωνσταντίνος
Νίκας, μέλος 
της ΕΜΑΚ που
βρέθηκε στην
Τουρκία, και δεξιά
ο πατέρας του
Παναγιώτης, 
που στον σεισμό
του 1995 
στο Αίγιο έσωσε 
τον μικρό Ανδρέα
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Παπαζάχος: «Κάποια στιγμή
θα βιώσουμε και στον ελληνικό
χώρο ανάλογο σεισμό!»

«Κάποια στιγμή θα βιώσουμε στον ελληνικό χώρο
έναν σεισμό σαν της Τουρκίας και θα πρέπει να αντι-
μετωπίσουμε τις συνέπειες», δήλωσε στην εκπομπή
«Στο Κέντρο» ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ
Κώστας Παπαζάχος. Συγκεκριμένα, ερωτώμενος αν
ένας σεισμός σαν αυτός της Τουρκίας γινόταν στην
Ελλάδα και στην περίπτωση αυτή αν θα είχε και στη
χώρα μας τις ίδιες συνέπειες, ο κ. Παπαζάχος είπε
ότι τέτοιοι σεισμοί έχουν γίνει στην Ελλάδα, «απλώς
δεν θυμόμαστε και πολλά για αυτούς γιατί έχουμε
σχετικά βραχεία μνήμη» και υπενθύμισε τους σει-
σμούς των 7,5 Ρίχτερ στην Αμοργό το 1956 και των
7,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά το 1953.

Αναφέρθηκε όμως και σε έναν σεισμό μεγαλύτε-
ρο από αυτόν που έγινε στην Τουρκία το 365 μΧ στη
Δυτική Κρήτη, ο οποίος είχε ισχύ 8,2 Ρίχτερ και πο-
λύ μεγάλες συνέπειες στον ελ-
ληνικό χώρο, καθώς «ανύψωσε
το λιμάνι στα Φαλάσαρνα περί-
που 7 μέτρα στην επιφάνεια και
τη μισή Κρήτη σταδιακά από 1
μέχρι 7 μέτρα, προκάλεσε ένα
τεράστιο τσουνάμι, το οποίο
χτύπησε από τη Βενετία μέχρι
τις ακτές του Λιβάνου και την Αίγυπτο, και μεγάλες
καταστροφές σε όλη την Πελοπόννησο και στην πε-
ριοχή». «Έχουμε λοιπόν τέτοιους σεισμούς στον ελ-
ληνικό χώρο, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει:
πώς θα αντιδράσουμε και τι θα γίνει στην αντίστοιχη
περίπτωση», τόνισε ο κ. Παπαζάχος προσθέτοντας
πως «κάποια στιγμή θα βιώσουμε έναν τέτοιο σει-
σμό με σύγχρονα κτίρια και θα πρέπει να αντιμετω-
πίσουμε τις συνέπειες», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι
τέτοιοι σεισμοί στον ελληνικό χώρο «γενικά έχουν
περιορισμένες επιπτώσεις, κυρίως γιατί γίνονται σε
θαλάσσιες περιοχές».

Ερωτηθείς αν ένας τέτοιος σεισμός σαν αυτόν της
Τουρκίας θα μπορούσε να προβλεφθεί, αφού ξεκα-
θάρισε ότι «δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε
ακριβώς θα γίνει ένας σεισμός» και υπενθύμισε
σεισμούς όπως αυτόν του 1822 στο Χαλέπι -εκτιμά-
ται ότι είχε μεταξύ 20.000 και 60.000 νεκρών- και
του 1939 στο Ερζιντζάν «στο ρήγμα της Βόρειας
Ανατολίας, πιο κοντά στο ρήγμα της Ανατολικής
Ανατολίας, περίπου στη διασταύρωσή τους, που είχε
περίπου 35.000 νεκρούς και 100.000 τραυματίες», ο
κ. Παπαζάχος είπε ότι τέτοιοι σεισμοί δεν είναι
άγνωστοι στη συγκεκριμένη ζώνη. «Ειδικά στα τέλη
του 19ου αιώνα είχαμε περίπου 4-5 τέτοιους σει-
σμούς μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, που έσπασαν
το μεγαλύτερο κομμάτι, στο πιο βορειοανατολικό
κομμάτι του συγκεκριμένου ρήγματος. Κατά συνέ-
πεια, δεν υπάρχει μια πρόβλεψη με την έννοια που
αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι “θα γίνει ένας σεισμός
αύριο μεθαύριο, βγείτε έξω από τα σπίτια σας”, αλλά
σίγουρα ξέραμε ότι αυτή η περιοχή δέχεται πάρα
πολύ μεγάλες επιταχύνσεις και οι επίσημες προδια-
γραφές ήταν εξαιρετικά αυστηρές», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Παπαζάχος.

Α
πό τη Νοτιοανατολική Τουρ-
κία, όπου έχει πάει για να
μελετήσει τα αίτια της μεγά-
λης καταστροφής από τον

σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που ισοπέδωσε
ολόκληρες πόλεις, ο Παναγιώτης Κα-
ρύδης, καθηγητής Αντισεισμικών Κα-
τασκευών, μίλησε στην ΕΡΤ για όλα
όσα διαπιστώνει στη δομική υποδομή.

«Εμείς εξετάζουμε κυρίως τα κτίρια,
δηλαδή το γιατί έπεσαν κατ’ αυτό τον
τρόπο και γιατί άλλα δεν κατέρρευσαν,
ενώ ήταν δίπλα σε άλλα που έπεσαν και
ήταν παρόμοια. Εξετάζουμε τη δομική
υποδομή, την κατάσταση των κτιρίων»,
δήλωσε στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ ο
επιστήμονας.

Μιλώντας για τις πολυώροφες κατα-
σκευές στην Τουρκία που έχουν χτιστεί
με παλαιότερο αντισεισμικό κανονισμό
σε σχέση με την Ελλάδα, ήταν αποκα-
λυπτικός για όσα αντίκρισε. «Έχω πάει
σε πάρα πολλούς σεισμούς σε όλο τον
κόσμο. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανα-
δεί. Η έκταση της ζημιάς είναι σχεδόν
μία Ελλάδα. Δεν είναι μικρό. Οποιαδή-
ποτε βοήθεια και αν σταλεί, δεν φτάνει
με τίποτα, δεν επαρκεί. Είναι σταγόνα
στον ωκεανό ό,τι γίνεται. Είναι περιο-
χές όπου ακόμη δεν έχει πάει άνθρω-
πος. Φοβάμαι ότι το τίμημα θα είναι πο-

λύ μεγάλο», δήλωσε ο κ. Καρύδης.
Ο επιστήμονας, ο οποίος συμμετέχει

στην ελληνική αποστολή έρευνας και
διάσωσης, ερωτηθείς για τις πολυκα-
τοικίες που κατέρρευσαν σαν χάρτινος
πύργος, ενώ άλλες δίπλα τους στέκουν
ανέπαφες, σημείωσε ότι στη διεθνή βι-
βλιογραφία αυτό το γεγονός λέγεται
«αρμονική κατάρρευση».

«Αυτό οφείλεται στον τρόπο της διέ-
γερσης του εδάφους από τον σεισμό.
Συνδυασμός κατακόρυφων και οριζόν-
τιων κυμάτων κυρίως στην κεντρική
περιοχή», σημείωσε, ενώ αναφερόμε-
νος στο τεράστιο ανθρώπινο τίμημα της
τραγωδίας δήλωσε ότι οφείλεται στις
ακαριαίες καταρρεύσεις.

«Αρμονική κατάρρευση»
«Η κατάρρευση έγινε ακαριαία και

περίπου δεν ισχύουν αυτά που λέμε
“μπες κάτω από το τραπέζι” ή “προσπά-
θησε να βρεις μια περιοχή που είναι
πιο ασφαλής”. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις δεν προλαβαίνει ο κόσμος να αντι-
δράσει με τίποτα. Βρίσκεται κατευθεί-
αν κάτω», σχολίασε.

Εξηγώντας γιατί έπεσαν κάποια κτί-
ρια και άλλα άντεξαν, ενώ ήταν ίδιες
κατασκευές από τον ίδιο εργολάβο και
με τον ίδιο μηχανικό, επανέλαβε ότι

οφείλεται στην «αρμονική κατάρρευ-
ση», δηλαδή στο πώς κινείται το έδα-
φος από τον σεισμό.

«Όπως στη Ρικομέξ»
«Όταν είμαστε μακριά από το επίκεν-

τρο, η δόνηση είναι ενιαία. Όταν είμα-
στε κοντά στο επίκεντρο, η δόνηση εί-
ναι εντελώς ανώμαλη. Αυτό παρατηρή-
θηκε στη Ρικομέξ που έπεσε, ενώ δί-
πλα ένα τριώροφο κτίριο από σαθρά
υλικά δεν έπαθε τίποτα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Καρύδη, το τραγι-
κό αυτό αποτέλεσμα είναι συνάρτηση
παραμέτρων: πρώτον, το μέγεθος του
σεισμού, το οποίο συμβάλλει τόσο στην
ένταση όσο και στην έκταση, δεύτερον,
το βάθος του σεισμού. Ο καθηγητής Αν-
τισεισμικών Κατασκευών τόνισε ότι η
καταστροφή ήταν μεγάλη γιατί το επί-
κεντρο του σεισμού ήταν κάτω από τα
σπίτια και γιατί έγινε την ώρα που ο κό-
σμος κοιμόταν.

«Ένα κτίριο τριών ετών κατέρρευσε
χθες με έναν σεισμό 3,5 Ρίχτερ γιατί εί-
χε ήδη καταπονηθεί», συμπλήρωσε
επισημαίνοντας ότι ένα εξασθενημένο
κτίριο μπορεί να καταρρεύσει. Και
όπως διευκρίνισε στην Τουρκία αλλά
και στη Συρία έχουμε συνδυασμό δυ-
σμενών παραμέτρων.

«Η έκταση της ζημιάς
είναι σχεδόν μία Ελλάδα»!

Ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Π. Καρύδης
εξηγεί γιατί κατέρρευσαν ακαριαία οι πολυκατοικίες 
στην Τουρκία μετά το χτύπημα των 7,8R
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«Α
ισθάνομαι ότι η Ελληνική
Αστυνομία έχει ανασά-
νει, είναι σε πολύ καλύ-
τερο δρόμο για όπου

υπήρχαν προβλήματα, διότι η συντριπτική
πλειονότητα των αστυνομικών μας δου-
λεύει ευσυνείδητα με αγάπη και πίστη στο
εθνόσημο που φέρει η στολή τους και
απομονώνει τους λίγους επίορκους». 

Τάδε έφη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη στις
πρόσφατες κρίσεις των ανώτατων και
ανώτερων αξιωματικών τόλμησε να «σπά-
σει αυγά», με αποτέλεσμα να βρεθεί στο
στόχαστρο σκοτεινών κέντρων που με
«άρμα» τη δυσαρέσκεια τουλάχιστον δύο
απόστρατων (πλέον) ανώτατων αξιωματι-
κών εξαπέλυσαν πόλεμο λάσπης, τόσο σε
πολιτικό όσο και σε προσωπικό-οικογε-
νειακό επίπεδο. Να αποκομίσει πολιτικά
οφέλη από αυτόν τον πόλεμο λάσπης επι-
χείρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον τομεάρχη
Χρήστο Σπίρτζη να συνεχίζει τις επιθέσεις
με… άσφαιρα και να λαμβάνει τις κατάλ-
ληλες απαντήσεις.

Πλέον ο κ. Θεοδωρικάκος, έχοντας
αποτινάξει από πάνω του κάθε «σκιά» που
τεχνηέντως τα σκοτεινά κέντρα που ο
ίδιος καταγγέλλει επιχείρησαν να δημι-
ουργήσουν, έχει περάσει για τα καλά στην
αντεπίθεση. 

Άλλωστε, οι καλύτερες και πιο ουσια-
στικές απαντήσεις δόθηκαν από το έργο
που παρήγαγαν το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη και η ΕΛΑΣ, καθώς μόνο
το 2022 απετράπη η παράνομη είσοδος
στη χώρα περίπου 260.000 μεταναστών,
συνελήφθησαν πάνω από 1.400 διακινη-
τές, μειώθηκαν οι δείκτες εγκληματικό-
τητας κατά 255 σε σχέση με την περίοδο
διακυβέρνησης της Ελλάδας από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ (2015-2019), ενώ η χρονιά έκλεισε
με ποσοστό 90% στην εξιχνίαση ανθρω-
ποκτονιών. 

Προφανώς, εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο, ωστόσο, με το Σώμα απαλλαγ-
μένο από πρόσωπα που είχαν τάσεις αυ-
τονόμησης -όπως έχει αναφέρει ο κ. Θεο-

δωρικάκος- και δεν επιδείκνυαν την απο-
τελεσματικότητα που θα έπρεπε, μόνο κα-
λύτερες ημέρες μπορούν να έρθουν.
«Ασφαλώς έχουμε δρόμο μπροστά μας,
έχουμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να
αντεπεξέλθουμε στο αίτημα ασφάλειας
των Ελλήνων πολιτών, αλλά ξέρω ότι
έχουμε αστυνομικούς που στη συντριπτι-
κή τους πλειονότητα είναι αφοσιωμένοι
στο καθήκον και η συνεργασία μας είναι
άριστη», ξεκαθαρίζει άλλωστε ο ίδιος ο
πολιτικός προϊστάμενος της ΕΛΑΣ.

Ενίσχυση αστυνομικών
Από το βήμα του γενικού συμβουλίου

της ΠΟΑΣΥ, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη διαμήνυσε για μία ακόμη φορά ότι
«αυτή η πολιτική ηγεσία δεν είναι εκβιά-
σιμη από κανέναν». 

Αναλυτικά, ο Τάκης Θεοδωρικάκος
αναφερόμενος στις κρίσεις των ανώτατων
και ανώτερων αξιωματικών της ΕΛΑΣ ση-
μείωσε ότι έγιναν «με την απόλυτη στήρι-
ξη του πρωθυπουργού της χώρας, του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Προχωρήσαμε στην

αλλαγή στην ηγεσία κρίσιμων υπηρεσιών
που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της
διαφθοράς και του βαρέος εγκλήματος.
Υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν σκευω-
ρίες. […] Δεν σταματάμε λοιπόν, προχω-
ράμε μπροστά, κάνουμε τις αλλαγές που
πρέπει και στηρίζουμε τον Έλληνα αστυ-
νομικό». 

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΠΟ-
ΑΣΥ, Γρηγόρη Γερακαράκο, ο πολιτικός
προϊστάμενος της ΕΛΑΣ στάθηκε σε δύο
πράγματα: α) στο ότι «υπάρχει πλέον από
χθες η πορεία προς το νέο μισθολόγιο των
ενστόλων» και β) στο ότι «σε αυτό το πλαί-
σιο έχει έρθει η στιγμή να δώσουμε μια
σημαντική και ουσιαστική λύση και στο
πρόβλημα της επικινδυνότητας του επαγ-
γέλματος του Έλληνα αστυνομικού». 

Στην αντεπίθεση ο Θεοδωρικάκος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν χάνει ευκαιρία να απαντήσει με
πειστικά επιχειρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ που επιχείρησε να ανοίξει
ζήτημα Greek Mafia επί των ημερών του, με τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη να τονίζει: «Την περίοδο 2015-2017 η ΕΥΠ,
στο πλαίσιο παρακολουθήσεων που διενεργούσε, έπεσε πά-
νω σε αστυνομικούς που είχαν σχέση με κυκλώματα παράνο-
μου τζόγου, εκμετάλλευσης οίκων ανοχής κοκ. Η διοίκηση

της ΕΥΠ επί των ημερών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όμως,
παρέλειψε να ζητήσει τις νόμιμες άδειες για τις επισυνδέσεις,
με αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα των σχετικών καταγραφών να
μην μπορούν να αξιοποιηθούν δικαστικά. […] Μετά από αυτό,
δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι τα σοβαρά λάθη
και οι πλημμέλειες της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, στην οποία υπαγόταν η ΕΥΠ, αλλά και

της ίδιας της διοίκησης της ΕΥΠ, η οποία διενέργησε την
έρευνα την περίοδο 2015-2017, στέρησαν από το δικαστήριο
την αξιοποίηση σημαντικού υλικού. […] Προκαλούν απέχθεια
το θράσος και η παντελής έλλειψη αυτογνωσίας με την οποία ο
ΣΥΡΙΖΑ τολμά να κουνά το δάκτυλο! Είναι οι ίδιοι που υπονό-
μευσαν την απόδοση δικαιοσύνης για την πρώτη δίκη της επο-
νομαζόμενης Greek Mafia». 

«Προκαλεί απέχθεια η έλλειψη αυτογνωσίας του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για το απολύτως
επιτυχημένο έργο της ΕΛΑΣ επί των ημερών του και επέστρεψε 

τη… λάσπη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
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Μ
ε ποινή κάθειρξης 8 ετών για δύο απόπειρες
βιασμού αλλά ελεύθερος ο Πέτρος Φιλιππίδης
μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου να χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη

στην έφεση του καταδικασθέντος ηθοποιού, που του επιτρέ-
πει να παραμείνει εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Οι δικαστές υιοθέτησαν πλήρως την εισαγγελική πρότα-
ση και του επέβαλαν τους περιοριστικούς όρους της απα-
γόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμ-
φάνισής του στο αστυνομικό τμήμα το πρώτο πενθήμερο
κάθε μήνα.  

Η ακροαματική διαδικασία 
Σε ένα κατάμεστο ακροατήριο με παρούσες πολλές συνα-

δέλφους του, μεταξύ των οποίων και εκείνες που τον έχουν
καταγγείλει, ψύχραιμος ο γνωστός ηθοποιός Πέτρος Φιλιπ-
πίδης άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο, υιο-
θετώντας την εισαγγελική πρόταση, ομόφωνα τον έκρινε
ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού, αλλά τον απάλλαξε λόγω
αμφιβολιών από την πράξη του βιασμού. Έχοντας τη στήρι-
ξη της συζύγου, του γιου του και συγγενικών του προσώ-
πων, ο Πέτρος Φιλιππίδης περίμενε, περιστοιχισμένος από
κλοιό αστυνομικών, να πέσει η «αυλαία» στη δίκη του ύστε-
ρα από ακροαματική διαδικασία περίπου 11 μηνών. Με κομ-
μένη την ανάσα όμως ανέμεναν την απόφαση και οι γυναί-
κες ηθοποιοί που βρέθηκαν απέναντί του όλο αυτό το διά-
στημα, οι οποίες, αμέσως μετά την ετυμηγορία επί της ενο-
χής του, ένιωσαν δικαιωμένες και έπεσαν η μία στην αγκα-
λιά της άλλης. Και όλες μαζί στο πλευρό της πρώτης καταγ-
γέλλουσας που δέχτηκε με δάκρυα την κρίση των δικαστών.
Εκεί ήταν, ανάμεσα στις άλλες ηθοποιούς, η Πηνελόπη Ανα-
στασοπούλου, η Λένα Δροσάκη και η Άννα Μαρία Παπαχα-
ραλάμπους. Τακτικοί δικαστές και ένορκοι ομόφωνα απο-
φάσισαν επίσης να μην αναγνωριστούν στον Πέτρο Φιλιππί-
δη τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπε-
ριφοράς μετά την πράξη που ζήτησε η υπεράσπισή του.

«Έχετε ηθική και νομική υποχρέωση αναγνώρισης ενός
ελαφρυντικού και να επιβάλετε μια ποινή πλημμεληματικού
χαρακτήρα», είπε ο συνήγορος του ηθοποιού Μιχάλης Δη-
μητρακόπουλος απευθυνόμενος προς τους δικαστές.

Καταπέλτης η εισαγγελέας
Κατηγορηματικά αντίθετη στη χορήγηση ελαφρυντικών

ήταν και η εισαγγελέας της έδρας Στέλλα Στόγια, η οποία
υπενθύμισε ανάλογα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλη-
σης που της καταμαρτυρήθηκαν στη δίκη, αναφέροντας χα-
ρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος διαθέτει
λευκό ποινικό μητρώο δεν αρκεί από μόνο του. Οι πράξεις
για τις οποίες καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος δεν ήταν
“παραφωνίες” στην υπόλοιπη ζωή του αλλά μέρος του τρό-
που ζωής του. Η υπεράσπιση διατείνεται ότι από το 2014 ο
κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος της τέχνης με καθη-
μερινή ήρεμη ζωή. Αυτό δεν είναι ακριβές κατά την κρίση
μου και επικαλούμαι την κατάθεση του στελέχους του ANT1
για παρενόχληση το 2016 και την κατάθεση της κ. Δροσάκη

για περιστατικά μετά το 2014. Είχε προηγηθεί, δε, αντικοι-
νωνική συμπεριφορά από μέρους του και ενδεικτικά ανα-
φέρω όσα κατέθεσε η Εβελίνα Παπούλια για περιστατικά τα
έτη 1997-1998. Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, με
βάση τις καταγγελίες, δεν ήταν ούτε “παραφωνία” ούτε έκ-
πληξη σε σχέση με την προηγούμενη ζωή του».

«Σύνδρομο εξουσιαστή»
Καταπέλτης άλλωστε για τον ηθοποιό ήταν η εισαγγελέας

και στην πρότασή της προς το δικαστήριο, καθώς δεν πεί-
στηκε από τους ισχυρισμούς του ηθοποιού πως υπήρξε άπι-
στος σύζυγος αλλά όχι βιαστής, τονίζοντας πως αντιδρούσε
ως «κακομαθημένο παιδί» όταν άκουγε το «όχι».

«Είχε το σύνδρομο εξουσιαστή, ήταν ο απόλυτος άρχων
του θεάτρου, ο “αυτοκράτορας Φιλιππίδης”, όπως τον χαρα-
κτήρισε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Νόμιζε ότι μπορεί να εί-
χε όποια ήθελε. Δεν μπορούσε να ακούσει το
“όχι”, δεν το εκλάμβανε καν. Ο κατηγο-
ρούμενος ακόμα και το “όχι” το με-
τέφερε στο μυαλό του ως συγ-
καλυμμένο “ναι”. Η ζωή για τον
κατηγορούμενο ήταν φωτο-
γραφίες, ναρκισσισμός και
παντοδυναμία», είχε τονίσει
μεταξύ άλλων η εισαγγελέας,
η οποία χθες πρότεινε να
επιβληθεί στον Πέτρο Φι-
λιππίδη ποινή κάθειρξης
έξι ετών για καθεμία από
τις δύο απόπειρες βια-
σμού, για τις οποίες κα-
ταδικάστηκε. Ο συνή-
γορος του ηθοποιού
ζήτησε, από την
πλευρά του, τη μι-
κρότερη δυνατή
ποινή, υποστηρί-
ζοντας ότι  είναι
«έωλη» η απόφα-
ση και θα «γκρε-
μιστεί» στο
εφετείο. 

«Έφαγε» 8 χρόνια ο Φιλιππίδης,
αλλά θα κυκλοφορεί ελεύθερος

Καταδικάστηκε ομόφωνα 
και χωρίς ελαφρυντικά

για τις δύο απόπειρες βιασμού, 
με την ποινή του να έχει ανασταλτικό

χαρακτήρα μέχρι το εφετείο



Δ
εν λέει να μας αφήσει το κύμα
κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα», με
την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και
τέσσερις μέρες στην... κατάψυξη,

καθώς το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές
της χώρας -ακόμη και στην Αττική- κινείται
πότε κάτω και πότε (λίγο) πάνω από τους μη-
δέν βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρε-
σία προβλέπει ότι θα συνεχιστούν οι χιονο-
πτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά και πρό-
σκαιρα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμε-
τρο της Μαγνησίας, της Βόρειας Εύβοιας και
της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Κάποιες
παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν
στα ορεινά και ημιορεινά των Βόρειων Κυ-
κλάδων και της Κρήτης, ενώ την ίδια ώρα σε
Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται
νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.
Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν θα σημει-
ώσει αξιόλογη μεταβολή και θα συνεχίσει να
κινείται σε χαμηλά ακόμη και για την εποχή
επίπεδα, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγρά-
φεται στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα δού-
με ακόμη και -10, ενώ στα νότια της χώρας
θα φτάσει τους 11, ίσως και 12 βαθμούς Κελ-
σίου. Η «Μπάρμπαρα» έφερε μαζί της και
θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι σήμερα θα
έχουν ένταση από 5 έως 7 Μποφόρ στο Αι-
γαίο, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν κατά διαστή-
ματα τα 8 και 9 Μποφόρ.

Στη δίνη του κύματος κακοκαιρίας βρί-
σκεται πλέον για τα καλά η Μαγνησία, με
την «Μπάρμπαρα» να έχει προκαλέσει ση-
μαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις αλ-
λά και στην καθημερινότητα των χιλιάδων
κατοίκων. Ο Βόλος είναι καλυμμένος από το
λευκό πάπλωμα του χιονιού, με το ύψος
ακόμη και στο κέντρο της πόλης να φτάνει
τα 10 εκατοστά, ενώ πιο περιφερειακά φτά-
νει ακόμη και τους 25 πόντους. Τα συνερ-
γεία της Πολιτικής Προστασίας και της Αυ-
τοδιοίκησης εργάζονται πυρετωδώς με εκ-
χιονιστικά μηχανήματα και «αλατιέρες»,
ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν είναι
σύμμαχος. Την ίδια ώρα, στο Πήλιο η συνε-
χιζόμενη χιονόπτωση, για τέταρτη μέρα, εί-
χε ως αποτέλεσμα να φτάσει το χιόνι σε
ύψος άνω του ενός μέτρου στα Χάνια, τη
Ζαγορά, το Μούρεσι και όλα τα χωριά του
Νότιου Πηλίου, με τους κεντρικούς δρό-
μους να είναι ανοιχτοί, αλλά τα οχήματα να
χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες για
να κινηθούν από τον Άνω Βόλο προς Πορ-
ταριά, Μακρυνίτσα και Χάνια.

Προβλήματα στην Αττική
Με... αιφνιδιασμό για τους οδηγούς των

φορτηγών άνω των 3,5 τόνων ξεκίνησε η Τε-
τάρτη, καθώς η Τροχαία για προληπτικούς
λόγους απαγόρευσε την πρόσβασή τους
στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας από το
ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη μέχρι και τα
όρια του νομού Αττικής λίγο πριν τις 5 το
πρωί. Το αποτέλεσμα ήταν οι περισσότεροι
να μην το γνωρίζουν, να φτάνουν φορτωμέ-
νοι με εμπορεύματα στο σημείο και να γυρ-
νάνε πίσω -πολλές φορές με γκρίνια- έπειτα
από υποδείξεις των τροχονόμων. Η κυκλο-
φορία αποκαταστάθηκε νωρίς το μεσημέρι,
ωστόσο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να
λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ανάλογα με τις...
διαθέσεις της «Μπάρμπαρα».

Στα πιο βόρεια σημεία του νομού, όπως η
Ιπποκράτειος Πολιτεία, η Βαρυμπόμπη, το
Καπανδρίτι, το Κρυονέρι κ.α., το χιόνι παρα-
μένει σε πολλά σημεία σε ύψος άνω των 60
εκατοστών, ταλαιπωρώντας τους κατοίκους.
Με το θερμόμετρο, δε, να δείχνει πέριξ του
μηδέν, οι προσπάθειες τόσο των εκχιονιστι-
κών μηχανημάτων όσο και των πολιτών είναι
πολύ δύσκολες, με αποτέλεσμα -πχ, στην Ιπ-
ποκράτειο Πολιτεία- να υπάρχουν σπίτια
αποκλεισμένα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα
από την πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους.
Όσον αφορά τα προβλήματα με την ηλεκτρο-
δότηση, αυτά έχουν αποκατασταθεί, ενώ
στους Θρακομακεδόνες και στη Βαρυμπόμ-
πη υπήρξαν ζητήματα και με την υδροδότη-
ση σε κάποια σημεία, με τον παγετό να μην
είναι σύμμαχος των συνεργείων επιδιόρθω-
σης των βλαβών. 
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Στην... κατάψυξη της «Μπάρμπαρα»!

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Δεν υποχωρεί η κακοκαιρία, με τα χιόνια σε κάποιες
περιοχές, τις πολικές θερμοκρασίες 

και τους θυελλώδεις ανέμους να συνεχίζονται 
με αμείωτη ένταση

Πίστα για σκι η παραλία του Βόλου



Αναζητούν γυναίκες
Μεγάλος προβληματισμός για τις υπόλοιπες

υποψήφιες βουλεύτριες στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί που
υπήρχε πληθώρα ενδιαφερομένων, φαίνεται ότι
λόγω των αρσενικών φαβορί για τις εκλόγιμες
θέσεις αυτές δεν θέλουν τον ρόλο «γλάστρας».
Και τα «όχι» πέφτουν βροχή.

««Χαμηλές προσδοκίες»
Γέμισαν το Ιβανώφειο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Θεσσαλονίκης, όμως η ατάκα την επόμενη μέρα
ήταν «αλίμονο και αν δεν υπήρχαν 3.000 Θεσσα-
λονικείς να ακούσουν τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης». «Χαμηλά ο πήχης», έλεγαν
μερικοί, «χαμηλές προσδοκίες», έλεγαν άλλοι.
Όμως, όποιος ήταν στο γήπεδο του Ηρακλή τη
Δευτέρα καταλάβαινε ότι Αλεξάνδρειο δεν γέμιζε
ο Τσίπρας...

Χρηματική ποινή 90 ημερήσιων μονάδων προς 30 ευ-
ρώ η μέρα και 7 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή
επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονί-
κης σε 40χρονο ιδιοκτήτη σπιτιού, ο οποίος τον περα-
σμένο Δεκέμβριο πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι
επίδοξο διαρρήκτη την ώρα που προσπαθούσε να διαρ-
ρήξει την πόρτα του σπιτιού του πρώτου.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον 40χρονο για πρόκληση
επικίνδυνης σωματικής βλάβης καθ’ υπέρβαση των
ορίων άμυνας με δόλο και για οπλοφορία - οπλοχρησία.
Αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς με-
ταμέλειας, επέβαλε χρηματική ποινή για το πρώτο αδί-
κημα και ποινή φυλάκισης για τα υπόλοιπα. Ο 40χρονος
στα μέσα Δεκεμβρίου είχε πυροβολήσει με το κυνηγετι-
κό του όπλο στο πόδι 38χρονο Αλβανό, τον οποίο αντιλή-

φθηκε στο σπίτι του στο Νέο Ρύσσιο να προσπαθεί να το
παραβιάσει, όπως είπε.

Ο αστυνομικός που κατέθεσε ανέφερε ότι κοντά στον
τραυματία βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και έχει ήδη
σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για άλλες κλοπές.
Πάντως, ο 38χρονος μετά την έξοδό του από το νοσοκο-
μείο απελάθηκε στη χώρα του. Στην απολογία του ο
40χρονος ισχυρίστηκε πως φοβήθηκε όταν αντίκρισε
τον επίδοξο διαρρήκτη και για αυτό πυροβόλησε. «Δεν
ήθελα να τον σκοτώσω, πυροβόλησα χαμηλά», είπε δι-
καιολογώντας το τραύμα που είχε ο 38χρονος, ο οποίος
τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Τόνισε μάλιστα πως η
περιοχή πλήττεται από διαρρήξεις και κλοπές και για
αυτό ήταν υποψιασμένος. 

Κ.Κ.

Την πίστη ότι οι πολίτες του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης
θα τον εμπιστευτούν για μία ακόμη φορά την ώρα της κάλπης και
θα τον «σταυρώσουν» στις εκλογές του Οκτωβρίου εξέφρασε ο
Λάζαρος Κυρίζογλου, πραγματοποιώντας έναν απολογισμό 20

ετών των πεπραγμένων των διοικήσεών του. Η αλήθεια είναι ότι ο
κ. Κυρίζογλου παίζει χωρίς αντίπαλο, καθώς δεδομένης της δυ-
ναμικής και της αποδοχής από τον κόσμο, δύσκολα θα βρεθεί
υποψήφιος που να κατέβει απέναντί του.

Απολογισμός από τον Λάζαρο Κυρίζογλου

Ανακοίνωσε την ομάδα του
ο  Γιάννης Δαρδαμανέλης

Την ομάδα με την οποία θα πορευτεί στον δρόμο
των εκλογών ανακοίνωσε ο δήμαρχος Καλαμα-
ριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, συνεχίζοντας
προσηλωμένος το έργο του για την πόλη. Από το
σχήμα διοίκησης «βγήκε» ο αντιδήμαρχος Παι-
δείας Θάνος Γιαννακός, τη θέση του οποίου
αναλαμβάνει για το επόμενο διάστημα ο Γιάν-
νης Πενόπουλος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επαφές Καλαφάτη
στις  ΗΠΑ
με την Ομογένεια
Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρ-
μόδιος για θέματα Μακεδονίας -
Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης.
Μάλιστα, κατά την πρώτη μέρα
της διαμονής του στην πρω-
τεύουσα των ΗΠΑ ο κ. Καλαφά-
της είχε σειρά επαφών, ανάμε-
σα στις οποίες και με εκπροσώ-
πους της Ομογένειας, όπως ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ελληνοαμερικανι-
κού Ινστιτούτου Νίκος Λαρυγ-
γάκης και ο εκτελεστικός διευ-
θυντής της οργάνωσης AHEPA
Athens Chapter HJ001 Βασίλει-
ος Μωσαΐδης.

Για δεύτερη
φορά μπαμπάς
ο Τόλκας
Μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε
ο βουλευτής Ημαθίας και πρώην
υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Άγ-
γελος Τόλκας. Ο κ. Τόλκας, ο οποί-
ος έχει ήδη μια κορούλα επτά
ετών, καλωσόρισε το νέο μέλος
της οικογένειάς του με μια φωτο-
γραφία στα social media και τη λε-
ζάντα «Καλωσόρισες, να βαδί-
ζεις».

Ο Καράογλου θα έχει
τετ α τετ με Μπακογιάννη    

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη ενημερωτική
πρωτοβουλία με τίτλο «Συνομιλώντας με την κοι-
νωνία», ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ
Θεόδωρος Καράογλου καλωσορίζει στο Πανό-
ραμα τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάν-
νη και συζητά μαζί του για τη λειτουργική ανα-
βάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και τον αναπτυξιακό ρόλο που μπορεί να διαδρα-
ματίσει. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 στις 11 πμ, στην
αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη» του Πολιτιστικού Κέν-
τρου Πανοράματος (Σαμανίδη Αποστόλου 21) με
τίτλο «Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, καλύτερη Ελλάδα».
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Θέλουν Κουτσοχήνα
στο ψηφοδέλτιο
του ΠΑΣΟΚ

Τον πρώην πρόεδρο του Δικη-
γορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης θέλουν στο ΠΑΣΟΚ για το
ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονί-
κης. Έχει πολλούς πόντους το
μέλος του τομέα Δικαιοσύνης
και η προσέγγιση έχει  γίνει .
Ίσως χρειαστεί να σηκώσει το
τηλέφωνο και ο Νίκος Ανδρου-
λάκης.

«Καμπάνα» στον ιδιοκτήτη σπιτιού που πυροβόλησε
και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη στο Νέο Ρύσιο
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Νέο νηπιαγωγείο στο Γαλάτσι
Με αμείωτο

ρυθμό συνεχίζον-
ται η αναβάθμιση
των σχολικών
υποδομών και η
προσθήκη νέων
εγκαταστάσεων
στην Αττική. Στην
τελική ευθεία βρίσκεται η κατασκευή νέας σχολικής μονάδας για το 3ο Νηπια-
γωγείο Γαλατσίου, συνολικού προϋπολογισμού 1,34 εκατ. ευρώ με χρηματο-
δότηση της Περιφέρειας Αττικής και φορέα υλοποίησης τις Κτιριακές Υποδο-
μές. Η υπογραφή της ένταξης του έργου πραγματοποιήθηκε από τον περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, παρουσία του διευθύνοντα συμβούλου της ΚΤΥΠ
ΑΕ Θ. Γιάνναρη, του αντιπεριφερειάρχη Γ. Βλάχου και του δημάρχου Γαλατσίου
και προέδρου της ΠΕΔΑ Γ. Μαρκόπουλου.

Συνάντηση Μαυρίδη 
- Ζαφειρόπουλου

Με τον ειδικό γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής Γρηγόρη Ζαφειρό-
πουλο είχε συνάντηση εργα-
σίας ο δήμαρχος Λυκόβρυ-
σης-Πεύκης Τάσος Μαυρί-
δης για θέματα που άπτονται
των αρμοδιοτήτων του πρώ-
του και ζητήματα που αφο-
ρούν τον δήμο. Παράλληλα, ο
κ. Μαυρίδης του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα
καθήκοντα, αναφέροντας: « Έχει την εμπειρία και
την επιστημονική γνώση, γνωρίζει τα θέματα και τις
ανάγκες και από τις δυο πλευρές».

«Run Greece Ηράκλειο 2023»

Επιστρέφει 
στο ιστορικό κέντρο

Σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας
Κρήτης, του ΣΕΓΑΣ-ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης
και του Δήμου Ηρακλείου θα πραγματο-
ποιηθεί για 10η συνεχή χρονιά το «Run
Greece Ηράκλειο 2023». Το σπουδαίο
δρομικό γεγονός επιστρέφει στην αρχι-
κή του διαδρομή, το ιστορικό κέντρο του
Ηρακλείου, και όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς πραγματοποίησαν ευρεία σύ-
σκεψη στα γραφεία της περιφέρειας πα-
ρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αθλητι-
σμού Γιώργο Πιτσούλη, προκειμένου μι-
κροί και μεγάλοι να απολαύσουν τη με-
γάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού
της πόλης στις αρχές του Απρίλη.

Ένωσαν δυνάμεις
Με την παράταξη «Σαρωνικός Αύριο»

του υποψηφίου δημάρχου Γιώργου Σω-
φρόνη έδωσαν τα χέρια για συνεργασία
ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του
2023 οι Γ. Παπαχαραλάμπους από την
Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, Στ. Μερ-
κούρης και Ά. Λιζάρδου από την Κοινότη-
τα Καλυβίων. 

Και οι τρεις που είχαν πολιτευθεί το
2019 με την παράταξη «Σαρωνικός-Νέα
Πνοή» συμφώνησαν να ενώσουν δυνά-
μεις για «έναν δήμο εύρωστο, διαφανή
και αποτελεσματικό», ανταποκρινόμενοι
στην πρόταση του κ. Σωφρόνη στη βάση
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την οι-
κονομική βιωσιμότητα και την ανάκαμψη
του Δήμου Σαρωνικού.

Γραφείο Στήριξης Ανέργων από τον Δήμο Σερρών

Σ
τη λειτουργία Γραφείου Στήριξης
Ανέργων προχωρά ο Δήμος Σερρών
με στόχο την ενίσχυση της απασχό-

λησης και της σύζευξης της ζήτησης και
της προσφοράς εργασίας. 

«Το Γραφείο Στήριξης Ανέργων αποτε-
λεί μία νέα δωρεάν υπηρεσία του δήμου
μας, με την οποία υλοποιούμε μία ακόμη
προεκλογική μας δέσμευση στον τομέα
της κοινωνικής πολιτικής», τόνισε ο δή-
μαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης
και πρόσθεσε: «Με τη νέα υπηρεσία
υποστηρίζουμε σε επίπεδο πληροφόρη-
σης και συμβουλευτικής τούς ανέργους
με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυ-
σμού, όπως νέοι άνεργοι, μονογονεϊκές
οικογένειες, άτομα με αναπηρία και χρό-
νια προβλήματα υγείας, μακροχρόνια
άνεργοι, Ρομά κά».

Αναφερόμενη στον τρόπο λειτουργίας

της καινοτόμας εφαρμογής, η αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Σω-
τηρία Πάνου-Αναστασιάδου σημείωσε ότι

αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την ερ-
γασιακή απασχόληση, την αυτοαπασχό-
ληση και την κοινωνική ασφάλιση.

Φοβού τις εκλογές και
τους δρόμους ξεχιόνιζε! Σε

ποιους δήμους που χτυπήθη-
καν έντονα από την κακοκαιρία δού-
λεψαν στο φουλ τα εκχιονιστικά αλ-
λά και τα πληκτρολόγια της ενημέ-
ρωσης με αναρτήσεις ανά δρόμο και
ώρα καθαρισμού; 

Περισσότεροι από 130 δήμοι σε όλη
τη χώρα έχουν καταθέσει γνωμοδο-
τήσεις στο υπουργείο Οικονομικών
για επανακαθορισμό των αντικειμε-
νικών τιμών ζώνης των ακινήτων,
που βρίσκονται σε περιοχές των χω-
ρικών τους αρμοδιοτήτων, σε επίπε-
δα χαμηλότερα αυτών που καθορί-
στηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες αλ-
λαγές στις αντικειμενικές αξίες
αποφασιστούν δεν θα έχουν ανα-
δρομική ισχύ.

Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον Δήμο Καστοριάς 
Το 2023 έχει ξεκινήσει με υλοποί-

ηση πολλών έργων στον Δήμο Καστο-
ριάς. Ανάμεσα σε αυτά η ενεργειακή
αναβάθμιση του κλειστού γυμναστη-
ρίου Καστοριάς, καθώς και οι ανα-
γκαίες ασφαλτοστρώσεις στο οδικό
δίκτυο που παρουσιάζει προβλήματα. 

Ταυτόχρονα, δύο μεγάλης σημα-
σίας -για τον πρωτογενή τομέα- έργα
θα υλοποιηθούν στις Δημοτικές Ενό-
τητες Μακεδνών, Βιτσίου και Μεσοποταμίας. Πρόκειται για έργα αγροτικής οδοποι-
ίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ, τα οποία δημοπρατήθηκαν το προ-
ηγούμενο διάστημα, μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και
αναμένεται να διευκολύνουν τον αγροτικό κόσμο.  «Η προσπάθεια και η δουλειά που
έγινε τα προηγούμενα χρόνια παίρνουν πλέον σάρκα και οστά και ήδη βλέπουμε
απτά τα αποτελέσματα», σημείωσε ο δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, με-
τά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους.

Καταιγισμός αιτημάτων
για μειώσεις
αντικειμενικών 
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ριακές μειώσεις έως το τέ-
λος του μηνός, λίγο μεγα-
λύτερες τον Μάρτιο και τον
Απρίλιο και αισθητή απο-

κλιμάκωση τον Μάιο, αναμένεται να
παρουσιάσουν οι τιμές των προϊόντων
που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του
νοικοκυριού».

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής… μηνύ-
ματα που λαμβάνει το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ήδη έχει αρχί-
σει να περιορίζεται το κόστος παραγω-
γής των προϊόντων, ως αποτέλεσμα της
συγκράτησης των τιμών σε ρεύμα και
φυσικό αέριο. Η ηγεσία του υπουργείου
έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τη βιομη-
χανία για μεγαλύτερα περιθώρια μει-
ώσεων στη χονδρική, ενώ στη συνέχεια
αναμένεται να συμβεί το ίδιο και από τα
σουπερμάρκετ. 

Δεκατέσσερις εβδομάδες
Το γεγονός ότι επί 14 εβδομάδες το

85% των προϊόντων του «καλαθιού του
νοικοκυριού» παρουσιάζει σταθερές τι-
μές διευρύνει τα περιθώρια για σταδια-
κές μειώσεις, οι οποίες θα γίνουν αντι-
ληπτές από τους καταναλωτές μέσα στις
επόμενες 2-10 εβδομάδες. Μάλιστα,
εκτιμάται ότι οι πρώτες μειώσεις θα γί-
νουν αισθητές κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο, είτε αυτή ξεκινήσει να «τρέχει»
από τον επόμενο μήνα με ημερομηνία
εκλογών την 9η Απριλίου, είτε από τις
ημέρες του Πάσχα με απώτερο όριο τα
μέσα έως τα τέλη Μαΐου.

Τα «καλάθια» Σαρακοστής και Πάσχα
Οι διαβουλεύσεις που έχει η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για τα «καλάθια» της Σαρα-
κοστής και του Πάσχα βρίσκονται σε κα-
λό δρόμο και υπάρχει η προσδοκία για

μειωμένες τιμές σε αυτά. Από την άλλη
πλευρά, ενισχύεται συνεχώς η προτίμη-
ση των καταναλωτών στα προϊόντα που
περιλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικο-
κυριού». Μάλιστα, η τάση αυτή ενισχύε-
ται από τα στοιχεία του Ινστιτούτου
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), αφού πλέον οι 2 στους
3 καταναλωτές ψωνίζουν από το συγκε-
κριμένο «καλάθι» (ποσοστό 64%). Επι-
πλέον, το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο σε
σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουρ-

γίας πριν από σχεδόν 4 μήνες, όταν είχε
διαμορφωθεί στο 39%. 

Τα οφέλη
Με δεδομένο ότι η ακρίβεια αποτελεί

αυτή τη στιγμή το υπ’ αριθμόν ένα πρό-
βλημα για τους πολίτες, καθίσταται σα-
φές ότι μια γενικευμένη τάση μείωσης
των τιμών θα έχει πολλαπλά οικονομικά,
κοινωνικά αλλά και… πολιτικά οφέλη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ένα
στα επτά ευρώ διατίθεται για αγορές από

το «καλάθι του νοικοκυριού», ενώ το 30%
των καταναλωτών πραγματοποιούν αγο-
ρές έως 10% από αυτό, το 11% από 11%-20%
και το 24% πάνω από 20%. 

Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι, για… χά-
ρη του «καλαθιού», ποσοστό 17% του κοι-
νού επισκέφθηκε άλλο σουπερμάρκετ
από αυτό που συνήθιζε να επισκέπτεται,
προκειμένου να βρει φθηνότερα προϊόν-
τα. Τέλος, το 35% των καταναλωτών που
αγοράζουν από το «καλάθι του νοικοκυρι-
ού» αναφέρει ότι πρόκειται για μια θετική
πρωτοβουλία, το 53% αναγνωρίζει τη χρη-
σιμότητα των πρωτοβουλιών και ζητεί
πρόσθετες δράσεις από τα σουπερμάρκετ,
ενώ ποσοστό 85% ζητάει και άλλα μέτρα
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 

Έως τις 15 Μαρτίου θα έχουν επιστραφεί σε 40.000
συνταξιούχους τα αναδρομικά των επικουρικών συντά-
ξεων με βάση την καταβολή ποσού 100 ευρώ μηνιαίως
για κάθε μήνα καθυστέρησης. 

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, με δηλώ-
σεις του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου συ-
ζητείται η σχετική τροπολογία, διαβεβαίωσε ότι εκτός
των 15.000 επικουρικών που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο,
έως τις 28 τρέχοντος θα έχουν εκδοθεί και επιπλέον

25.000 συντάξεις, επί συνόλου 80.000 που εκκρεμούν
από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε
μήνα καθυστέρησης οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν 100
ευρώ (πχ, για καθυστέρηση 12 μηνών, θα λάβουν ανα-
δρομικά 1.200 ευρώ ή για 24 μήνες 2.400 ευρώ), ενώ το
ποσό για τις επικουρικές των αναπηρικών συντάξεων
είναι 50 ευρώ μηνιαίως (αναδρομικά 600 ευρώ για 12
μήνες ή 1.200 ευρώ για 24 μήνες αντίστοιχα κοκ).

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου,

υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος στην απονομή των κύ-
ριων συντάξεων, καθώς τη διετία 2021-2022 εκδόθηκαν
510.000, ενώ το 2019 είχαν εκδοθεί 123.000 συντάξεις!
Στην παρούσα φάση, ο ΕΦΚΑ εκδίδει συντάξεις σε 60
ημέρες, ενώ στη Γερμανία ο χρόνος που απαιτείται είναι
74 ημέρες, γεγονός που αποδίδεται στην πλήρη χρήση
των σύγχρονων εργαλείων για τις κύριες συντάξεις
(ηλεκτρονικός πύργος ελέγχου, αυτοματοποιημένη έκ-
δοση των συντάξεων σε μεγάλο βαθμό).

Η συγκράτηση των τιμών σε ρεύμα και φυσικό αέριο
περιορίζει το κόστος - Ενισχύεται η προτίμηση 

των καταναλωτών στο «καλάθι του νοικοκυριού»

Υπ. Εργασίας: Έως 15 Μαρτίου τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έρχονται μειώσεις τιμών
στα είδη πρώτης ανάγκης 
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Τ
ην «είδηση» της απεξάρτησης
από το ρωσικό φυσικό αέριο
για την ελληνική ενεργειακή
αγορά το 2027 φέρνουν τα

πρόσφατα αποτελέσματα των δημοπρα-
σιών του ΔΕΣΦΑ για δέσμευση χρονοπα-
ραθύρων (slots) εκφόρτωσης και δυνα-
μικότητας αεριοποίησης στον Τερματικό
Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας για την πε-
ρίοδο 2023-2027. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
δημοπρασιών αυτών, η ΔΕΠΑ έχει προ-
χωρήσει σε αυξημένες δεσμεύσεις 
slots για το έτος 2027, δηλαδή, έναν

χρόνο μετά τη λήξη της
σύμβασης προμήθειας
ρωσικού αερίου που
βρίσκεται σε ισχύ με
την Gazprom και ολο-
κληρώνεται το 2026. 

Αν και επισήμως πη-
γές της ΔΕΠΑ τονίζουν

ότι η εταιρεία απλώς θέλησε να εκμε-
ταλλευτεί την εμπορική ευκαιρία και να
κλείσει μεγάλο αριθμό slots σε εξαιρε-
τικά ανταγωνιστικές τιμές, εντούτοις
πηγές της αγοράς εκλαμβάνουν την κί-
νηση της ΔΕΠΑ ως ένα ακόμη καθορι-
στικό βήμα απεξάρτησης από το ρωσικό
φυσικό αέριο.

Συγκεκριμένα για το 2027, στη δημο-
πρασία του ΔΕΣΦΑ η ΔΕΠΑ έκλεισε συ-
νολικά 19 slots, υπερδιπλασιάζοντας τις

δεσμεύσεις της σε σχέση με τις προηγού-
μενες χρονιές. Η εταιρεία έκλεισε 11 slots
της 1TWh και 8 slots της 0,6TWh, από τα
συνολικά 21 slots που διέθεσε για τη χρο-
νιά ο ΔΕΣΦΑ.

Μείωση εισαγωγών
Ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί το 2027,

ήδη από πέρυσι η χώρα μείωσε σημαντι-
κά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερί-
ου, καλύπτοντας το κενό που δημιουργή-
θηκε με αυξημένες εισαγωγές LNG. Συγ-
κεκριμένα το 2022 εισήχθησαν από τον
σταθμό του Σιδηροκάστρου 29,59TWh
ρωσικού αερίου που αντιστοιχούσαν στο
34,34% των συνολικών εισαγωγών

(86,16TWh). Το 2021 είχαν εισαχθεί
35,37TWh που αντιστοιχούσαν στο 45,5%
των συνολικών εισαγωγών αερίου στη
χώρα. Δηλαδή, μέσα σε έναν χρόνο υπήρ-
ξε μείωση της τάξης των 5,78TWh ή αλ-
λιώς 16,34% των εισαγωγών ρωσικού φυ-
σικού αερίου στη χώρα μας.

Αντίθετα, οι εισαγωγές LNG σημεί-
ωσαν αύξηση 54,04%, από τις 24,72TWh
το 2021 στις 38,08TWh το 2022. Το 2022 οι
εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου αντιπροσώπευαν το 44,19% των συ-
νολικών εισαγωγών, όταν το 2021 το αντί-
στοιχο ποσοστό ήταν 31,8%.

Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι
ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί το 2026, με

την ανανέωση ή όχι της σύμβασης προ-
μήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η
Ελλάδα θα μπορεί το 2027 να καλύψει το
ενδεχόμενο κενό με αυξημένες εισαγω-
γές LNG. 

Οι κοινές αγορές
Την ίδια στιγμή, οι πρωτοβουλίες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πλατφόρ-
μας για κοινές αγορές φυσικού αερίου
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε την
ερχόμενη άνοιξη να είναι όλα έτοιμα για
τις πρώτες κοινές προμήθειες των κρα-
τών-μελών. 

Η πλατφόρμα συνίσταται σε έναν κοινό
μηχανισμό αγορών που θα διαπραγμα-
τεύεται και θα συμβολαιοποιεί ποσότητες
εκ μέρους των κρατών-μελών. 

Όπως προβλέπει ο σχετικός Κανονι-
σμός, που πήρε το «πράσινο φως» από τη
Σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Ενέρ-
γειας στις 19 Δεκεμβρίου, ως προτεραι-
ότητα για το σχήμα των κοινών αγορών τί-
θεται η αναπλήρωση μέχρι τις αρχές του
επόμενου χειμώνα των ευρωπαϊκών απο-
θηκών αερίου. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, και με δεδο-
μένο ότι δεν διαθέτει εγχώρια αποθήκη
αερίου, ενώ οι υποχρεώσεις φύλαξης πο-
σοτήτων καυσίμου σε τρίτες χώρες είναι
περιορισμένες, η συμμετοχή στο σχήμα
των κοινών προμηθειών τίθεται σε εθε-
λοντική βάση. 

Τις τελευταίες διορθώσεις στο νομοσχέδιο που θα
προβλέπει τη νέα δομή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας μετά την ανάληψη της εποπτείας υδάτων και
απορριμμάτων, εκτός της ενέργειας, περνάει το ΥΠΕΝ
με στόχο σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες της «Political», οι
τελευταίες αλλαγές αφορούν κυρίως διευθετήσεις του
ρόλου και της προοπτικής των σημερινών μελών της
Ολομέλειας της ΡΑΕ, περιλαμβανομένου του προέδρου
της Αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή των υδάτων και των
αστικών αποβλήτων σε Ρυθμιστική Αρχή προβλέπεται

ως μεταρρύθμιση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η λύση που
προκρίθηκε είναι οι δύο τομείς να υπαχθούν στη ΡΑΕ, η
οποία επομένως θα αναλάβει και τον έλεγχο των παρό-
χων υπηρεσιών ύδατος καθώς και των Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Έτσι, η ΡΑΕ θα
μετονομαστεί σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέρ-
γειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, για την
«υποδοχή» των δύο νέων κλάδων, που θα προστεθούν
στον ήδη εποπτευόμενο τομέα της ενέργειας, θα δημι-
ουργηθούν τρεις διακριτές υποολομέλειες (μία για κά-
θε αντικείμενο), απαρτιζόμενες καθεμία από έναν αντι-

πρόεδρο και τρία ή τέσσερα μέλη. Η προσθήκη τέταρ-
του μέλους είναι μία από τις αλλαγές που έχουν προκύ-
ψει διορθωτικά τις τελευταίες ημέρες.

Οι υποολομέλειες θα τεθούν υπό την «ομπρέλα» της
κεντρικής ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλή-
των, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), όπως θα μετονο-
μαστεί η ΡΑΕ.

Η κεντρική ολομέλεια θα έχει επικεφαλής τον πρό-
εδρο της ΡΑΑΕΥ (ο οποίος θα έχει τρόπον τινά τον «διοι-
κητικό» ρόλο συνολικού συντονισμού της Αρχής) και θα
συμμετέχουν οι 3 «κλαδικοί» αντιπρόεδροι και τα μέλη
των τριών υποολομελειών.

Σύντομα σε διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις «υπεραρμοδιότητες» της ΡΑΕ

«Απεξάρτηση»
από το ρωσικό
αέριο το 2027

Τι δείχνουν οι δημοπρασίες 
για δεσμεύσεις slots στη Ρεβυθούσα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης
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Α
ισιοδοξία επικρατεί στον
κλάδο των επιχειρηματιών
των τουριστικών καταλυμά-
των στις ορεινές περιοχές

της χώρας αλλά και σε αυτούς που δια-
θέτουν κατοικίες και διαμερίσματα εγ-
γεγραμμένα στις πλατφόρμες βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης, καθώς ήδη από τα
μέσα Ιανουαρίου οι προκρατήσεις για
το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας,
25, 26 και 27 Φεβρουαρίου, έχουν αγ-
γίξει το 89%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφεται
στους δημοφιλείς για την εποχή προ-
ορισμούς, όπως είναι η πρωτεύουσα
των καρναβαλικών εκδηλώσεων, η Πά-
τρα, αλλά και σε λιγότερο δημοφιλείς
για την εποχή προορισμούς, όπως η Κα-
λαμάτα, το Ναύπλιο και η Ναύπακτος.

Αισιόδοξα μηνύματα
«Η φετινή χειμερινή σεζόν ξεκίνησε

με αισιόδοξα μηνύματα στους χειμερι-
νούς προορισμούς από το τριήμερο
της 28ης Οκτωβρίου και συνεχίστηκε
τα Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου, τις
εορταστικές ημέρες των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς, το τριήμε-
ρο των Φώτων, αλλά και σχεδόν στο
σύνολο των Σαββατοκύριακων της νέ-
ας χρονιάς», σημειώνει στην «P» ο
πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου
Κτηματομεσιτών E Real Estates, Θεμι-
στοκλής Μπάκας.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα
Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Θεο-
φάνια αλλά και τα ενδιάμεσα διήμερα
και τριήμερα, που ξεκινούν ιδιαίτερα
από τα μέσα Νοεμβρίου έως και τα τέλη

Φεβρουαρίου, αποτελούν το πικ της σε-
ζόν για τους επιχειρηματίες του κλάδου
των ορεινών περιοχών της Ελλάδας.

Κοσμοσυρροή
Στην Αράχοβα οι προκρατήσεις για το

τριήμερο αγγίζουν το 70%, με το κόστος
διαμονής για τρεις διανυκτερεύσεις να
κυμαίνεται από 486 έως 906 ευρώ. Το
Μέτσοβο καταγράφει προκρατήσεις σε
ποσοστό 76% και το κόστος για τρεις
διανυκτερεύσεις κυμαίνεται στα 518
ευρώ για κατοικία 40-45τμ.

Η πόλη των Ιωαννίνων έχει έντονη
επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια
των χειμερινών μηνών και οι προκρα-
τήσεις του τριημέρου αγγίζουν το 85%
με κόστος διαμονής από 341 έως 391
ευρώ για κατοικίες 80τμ-120τμ σε από-
σταση έως 1,3 χλμ από το κέντρο της
πόλης. 

Στα Καλάβρυτα το ποσοστό φτάνει το
89%, με τις ζητούμενες τιμές μίσθωσης
για ολόκληρο διαμέρισμα ή για αυτοτε-
λή κατοικία να κυμαίνονται από 651 έως
911 ευρώ. Στα Τρίκαλα Κορινθίας ξεπέ-
ρασε το 70%, ενώ έντονη κινητικότητα
καταγράφεται και στους χειμερινούς
προορισμούς της ορεινής Αρκαδίας σε
Δημητσάνα, Βυτίνα και Στεμνίτσα, με
ποσοστά που αγγίζουν το 88% για το
τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. 

Για τη μεγάλη παρέλαση στην αχαϊκή
πρωτεύουσα οι προκρατήσεις φτάνουν
το 98,6%, τη στιγμή που οι συμμετοχές
για το καρναβάλι ξεπερνούν τις 60.000
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της πε-
ριοχής. 

Τέλος μπαίνει σε έναν πολυετή παραλογισμό μετά
την προγραμματική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ
της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Αθηναίων για τα δίκτυα
αγωγών αποχέτευσης και τις συνδέσεις των ακινήτων.

Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία, η οποία είχε ψηφιστεί τη δεκαετία του
’80, η ΕΥΔΑΠ εκτελούσε τις μελέτες των αποχετευτι-
κών αγωγών, ο Δήμος Αθηναίων προχωρούσε στην
κατασκευή τους και στη συνέχεια επέστρεφε η συν-
τήρηση και διαχείριση στην ΕΥΔΑΠ. 

Με τη νέα συμφωνία, η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει
στην κατασκευή αγωγών του δευτερεύοντος ορι-

στικού δικτύου ακαθάρτων είτε για την αντικατά-
σταση παλαιών αγωγών είτε για τη συμπλήρωση
του δικτύου, καθώς και στην κατασκευή των ιδιωτι-
κών συνδέσεων των ακινήτων με τους κεντρικούς
αγωγούς. 

Πρακτικά, αυτό για τους δημότες σημαίνει ότι
οι αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης θα
υποβάλλονται απευθείας στην ΕΥΔΑΠ, ενώ ο χρόνος
αναμονής για την εξυπηρέτησή τους θα μειωθεί από
τα 2 χρόνια που είναι κατά μέσον όρο σήμερα μόλις
στους 3 μήνες.

«Σήμερα κάνουμε ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό

βήμα για να μπει τέλος στην άδικη ταλαιπωρία των
συμπολιτών μας. Συνεννοηθήκαμε, συνεργαστήκα-
με και βρήκαμε τη λύση. Συνεχίζουμε τη μάχη για το
αυτονόητο», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο δήμος απαλλάσσεται από τη
διαδικασία και το αυξημένο κόστος της δημοπράτη-
σης έργων κατασκευής αγωγών λυμάτων και συνδέ-
σεων ακινήτων με το αποχετευτικό σύστημα, και τα
χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα κατευθυνθούν
σε άλλα σημαντικά έργα υποδομής, όπως είναι τα
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Υψηλά ποσοστά προκρατήσεων, που αγγίζουν 
το 89%, σε δημοφιλείς και μη προορισμούς 

για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 

Προγραμματική συμφωνία Δήμου Αθηναίων - ΕΥΔΑΠ για το δίκτυο αγωγών αποχέτευσης

Μαζική έξοδος για σκι,
καρναβάλι και χαρταετό

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Π
έντε σημαντικές αλλα-
γές, ώστε να καταστεί
πιο ελκυστικός ο εξω-
δικαστικός συμβιβα-

σμός, προωθεί το υπουργείο Οικο-
νομικών, ενώ μέχρι στιγμής 590.000
δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει δά-
νεια συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ
που ανήκουν σε εταιρείες διαχείρι-
σης απαιτήσεων (servicers). 

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε
από τη Βουλή νομοθετική πρωτο-
βουλία τις επόμενες εβδομάδες, η
οποία θα περιλαμβάνει 5 σημαντι-
κές παρεμβάσεις. Ειδικότερα:

1 Εισάγεται η υποχρέωση αιτιο-
λόγησης μη συναίνεσης στην

πρόταση ρύθμισης που παράγει ο
αλγόριθμος, τόσο των χρηματοδοτι-
κών φορέων όσο και του οφειλέτη,
και να πραγματοποιείται δημόσια
ανάρτηση αυτής στην πλατφόρμα.

2 Διευρύνεται το πεδίο εφαρμο-
γής του εξωδικαστικού μηχα-

νισμού, για να μπορούν να εντάσ-
σονται οφειλέτες και με μία μονα-
δική οφειλή, ασχέτως αν αυτή αφο-
ρά το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους
δήμους ή τις ΔΕΚΟ. 

3 Εντάσσονται νέες κατηγορίες
οφειλών που μπορούν να ρυθ-

μιστούν, όπως είναι οι οφειλές
υπέρ τρίτων που εισπράττονται από
την Εφορία. 

4 Καταργείται η ποινή προεξόφλη-
σης οφειλών προς το Δημόσιο. 

5 Μειώνεται το επιτόκιο υπολο-
γισμού της αρχικής οφειλής,

ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων
και τον τρόπο εξόφλησης που επι-
λέγει ο οφειλέτης. 

Αναλυτικά στοιχεία
Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-

στος Σταϊκούρας παρουσίασε τα
αναλυτικά στοιχεία των εταιρειών
διαχείρισης απαιτήσεων, σύμφωνα
με τα οποία μέχρι στιγμής έχουν
ρυθμιστεί δάνεια ύψους 27 δισ. ευ-
ρώ από 590.000 δανειολήπτες, ενώ
έχουν επιστρέψει ρυθμισμένα δά-
νεια συνολικού ύψους άνω των 8
δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα,
επαναφέροντας στην τραπεζική
κανονικότητα πάνω από 115.000
δανειολήπτες. Όπως πρόσθεσε,
υπάρχει το έντονο ενδιαφέρον από
ευάλωτα νοικοκυριά κατά τις πρώ-
τες ημέρες λειτουργίας της πλατ-

φόρμας για την επιδότηση των δό-
σεων στεγαστικών δανείων, κάτι
που επιβεβαιώνει και καταδεικνύει
την αναγκαιότητα άμεσης ανάλη-
ψης αυτής της πρωτοβουλίας. Έως
την περασμένη Δευτέρα 6 Φε-
βρουαρίου, είχαν μπει στην πλατ-
φόρμα 22.909 αιτήσεις, εκ των
οποίων οι 13.509 είναι ενεργές και
μη οριστικοποιημένες, 8.339 ορι-
στικοποιημένες που αναμένουν
άντληση στοιχείων και 1.061 έχουν
πάρει ήδη βεβαίωση ευάλωτου
νοικοκυριού.

Οι νέες αλλαγές στον εξωδικαστικό
συμβιβασμό αποτελούν μέρος του
σχεδίου της κυβέρνησης για την προ-
ώθηση πιο ευέλικτου μοντέλου ρύθ-
μισης των οφειλών προς το Δημόσιο
σε 36 άτοκες ή 72 έντοκες δόσεις. Ση-
μειώνεται ότι η συντριπτική πλειονό-
τητα των οφειλετών της Εφορίας και
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών χρωστά έως 10.000 ευ-
ρώ και το υπουργείο Οικονομικών
εκτιμά ότι με την παροχή των ανάλο-
γων κινήτρων μπορεί να βελτιωθεί
σημαντικά η εισπραξιμότητα των εσό-
δων, τονώνοντας τα φορολογικά έσο-
δα αλλά και τα έσοδα του ΕΦΚΑ. 

ΔΔημιουργία 
120 χώρων 
φροντίδας βρεφών 
σε επιχειρήσεις

Ξεκίνησε χθες το φιλόδοξο πρόγραμμα
δημιουργίας χώρων φροντίδας βρεφών
σε 120 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
που απασχολούν πάνω από 100 ή 250 ερ-
γαζομένους, σύμφωνα με τα πρότυπα που
ισχύουν στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Κω-
στή Χατζηδάκη, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην
ειδική πλατφόρμα του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
https://ChildCareUnits.yeka.gov.gr. Όπως
ορίζεται σχετικά, οι δικαιούχοι θα λάβουν
προκαταβολικά το 50% των δαπανών για τη
διαμόρφωση των χώρων και το υπόλοιπο
50% με την έναρξη λειτουργίας των χώρων.
Στη συνέχεια, κάθε έτος θα λαμβάνουν την
επιδότηση του μισθολογικού κόστους των
δύο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο
έτη λειτουργίας, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη ανέρχεται στις 150.000 ευρώ περί-
που για καθεμία από τις μεγάλες επιχειρή-
σεις με περισσότερους από 250 εργαζομέ-
νους που θα ενταχθούν στα πρόγραμμα και
στις 107.000 ευρώ περίπου για καθεμία
από τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχο-
λούν από 100 έως 250 εργαζομένους.

Αυξήσεις 
βασικού μισθού 
και επιδομάτων 
στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αυξήσεις τουλάχιστον στα όρια του
πληθωρισμού στον βασικό μισθό και επι-
πλέον επιδόματα αναλόγως της θέσης
προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για
τα εισοδήματα των στελεχών των Ενό-
πλων Δυνάμεων από την 1η/1/2024, εφό-
σον φυσικά επανεκλεγεί.

Ειδικότερα, αναμένεται να υπάρξουν ση-
μαντικές παρεμβάσεις στο επίδομα ιδιαίτε-
ρων συνθηκών εργασίας, το οποίο σήμερα
κυμαίνεται μεταξύ 45 και 615 ευρώ μηνι-
αίως, ανάλογα με τον βαθμό, ενώ το επίδο-
μα θέσης ευθύνης κυμαίνεται από 30 έως
550 ευρώ. Επιπλέον, λόγω της αύξησης των
βασικών μισθών, θα αυξηθούν και τα μερί-
σματα που λαμβάνουν τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Σημειώνεται ότι με πρό-
σφατη απόφαση του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού το μερίδιο αυξήθηκε στα 5,10 ευ-
ρώ από 4,90 ευρώ πριν.
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σημαντικές 
αλλαγές! 

Χρ. Σταϊκούρας: Περίπου 590.000 δανειολήπτες
ρύθμισαν δάνεια ύψους 27 δισ. ευρώ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ



Κέρδη έναντι ζημιών πέρυσι κατέγραψε για το τέταρτο τρίμηνο η
Hertz, καθώς η ζήτηση για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα παρέμεινε
ισχυρή εν μέσω αυξανόμενων ταξιδιών αναψυχής και περιορι-
σμένης παραγωγής στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Συγκεκριμένα, η
εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 116 εκατ. δολαρίων έναντι ζη-
μιών ύψους 710 εκατ. δολαρίων που είχε σημειώσει πέρυσι την
αντίστοιχη περίοδο. Ο κλάδος ενοικίασης αυτοκινήτων, που συν-
δέεται στενά με την αεροπορική κίνηση και τις κρατήσεις ξενοδο-
χείων, έχει επωφεληθεί από τη χαλάρωση των περιορισμών του
κορονοϊού, ακόμη και όταν ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.
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Ο
ι επιχειρηματικές συμ-
φωνίες που ανακοινώ-
νονται προσφέρουν στή-
ριγμα στον Γενικό Δείκτη,

ενώ οι φήμες και για νέα deals δια-
τηρούν το αγοραστικό ενδιαφέρον.
Το ΧΑ κατακτά καθημερινά νέες κο-
ρυφές και μάλιστα με αυξημένη συ-
ναλλακτική δραστηριότητα. Οι πιο
επιφυλακτικοί από τους αναλυτές
εκτιμούν ότι κάποια στιγμή το ελλη-
νικό χρηματιστήριο αναγκαστικά θα
διορθώσει για να υπάρξει μια απο-
συμπίεση των μετοχών από το ανο-
δικό σερί, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο
πως κάποιοι παίκτες θα θελήσουν
να κατοχυρώσουν κέρδη. Η επανα-
φορά/υπέρβαση της «τοπικής κορυ-
φής» του Δεκεμβρίου 2019, με αυ-
ξημένες συναλλαγές-συνεχείς εισ-
ροές ενισχύει τη θέση των long, ανε-

βάζοντας -πλέον- τον πήχη προς τα
επίπεδα του 2014-2015. Με ό,τι αυτό
μπορεί να σημαίνει από τη στιγμή
που η άνοδος από τα τέλη Δεκεμβρί-
ου και τις πρώτες συνεδριάσεις Ια-

νουαρίου πραγματοποιείται αρχικά
μεν με περιορισμένες-στοχευμένες
συναλλαγές (έως 60 εκατ.) αλλά με
αυξανόμενες (από 100 εκατ.) για
πέμπτη συνεχή εβδομάδα.

Νovartis: Νέα επικεφαλής
Επικοινωνίας στη ΝΑ 
και Κεντρική Ευρώπη

Η Φωτεινή Μπαμπανάρα ανέλαβε από
1ης Φεβρουαρίου τον νέο ρόλο της ως
επικεφαλής Επικοινωνίας και Engage-
ment (C&E) για τη Novartis στην Περιφέ-
ρεια Νότιας, Ανατολικής και Κεντρικής
Ευρώπης (SERCE Lead) με έδρα την
Αθήνα. Θα συνεχίσει να ηγείται του τμή-
ματος Επικοινωνίας και Σχέσεων με
Ενώσεις Ασθενών στη Novartis Hellas.
Αναφέρεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρώπης και αποτελεί μέλος του ευρω-
παϊκού leadership team C&E.

Μοτοδυναμική: Δεν διανέμει
μέρισμα για τη χρήση 2022

Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2023
ανακοίνωσε η Μοτοδυναμική, σύμφω-
να με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όπως
αναφέρεται, η εταιρεία θα ανακοινώσει
τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2022
στις 16 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι η Μο-
τοδυναμική δεν θα διανέμει μέρισμα
για το 2022. Η ετήσια Γενική Συνέλευση
των μετόχων θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 12 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι.

Société Générale: 
Καθαρά κέρδη 1,16 δισ. 

Η Société Générale ανακοίνωσε ότι τα
κέρδη του δ’ τριμήνου ξεπέρασαν τις
προσδοκίες έπειτα από δυναμικές επιδό-
σεις των επενδυτικών της δραστηριοτή-
των. Η γαλλική τράπεζα ανέφερε τριμηνι-
αία καθαρά κέρδη 1,16 δισ. ευρώ (1,24
δισ. δολάρια), μειωμένα από 1,79 δισ. ευ-
ρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το CNBC μετα-
δίδει πως οι αναλυτές είχαν υπολογίσει
ότι θα φτάσουν στα 905 εκατ. ευρώ για το
τρίμηνο και στο 1,5 δισ. ευρώ για ολόκλη-
ρο το έτος, σύμφωνα με τη Refinitiv.

Με την απορρόφηση του δικτύου της Συνεταιριστι-
κής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνδυασμό
με τον συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξής της, η Παγ-
κρήτια Τράπεζα, πέραν του
υφιστάμενου δικτύου της στη
Θεσσαλονίκη, ισχυροποιείται
με στόχο τη στήριξη των επι-
χειρηματικών αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών της περιοχής
της Β. Ελλάδας. Μετά την υπο-
γραφή της συμφωνίας ισχυρο-
ποιείται το αποτύπωμα της
Παγκρήτιας σε μια περιοχή
όπου καταγράφεται ισχυρή ζή-
τηση χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, Χρηματοδοτικά προγράμματα εγγυήσεων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ελληνι-
κής Αναπτυξιακής Τράπεζας), γεγονός που επιβε-
βαιώνει και τη δυναμική της συνεργασίας για τη δη-
μιουργία μακροπρόθεσμης αξίας συνολικά. Σημει-

ώνεται ότι το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των δανείων
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδο-
νίας ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυ-

λάκιο καταθέσεων σε 190 εκατ.
ευρώ. Η Παγκρήτια Τράπεζα
προχωρά με ταχύτητα στην
υλοποίηση του στρατηγικού
της σχεδίου, το οποίο προβλέ-
πει την επέκτασή της σε όλη
την ηπειρωτική Ελλάδα. Παρα-
μένοντας προσανατολισμένη
σταθερά στην ενεργή στήριξη
των αναπτυξιακών πρωτοβου-
λιών μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών πελα-
τών μέσα από ένα δίκτυο που θα ξεπερνά τα 50 κατα-
στήματα πανελλαδικά στο τέλος του 2023, η Παγκρή-
τια Τράπεζα μετασχηματίζεται και αποκτά καθημερι-
νά ακόμη πιο ισχυρή παρουσία στο εγχώριο τραπεζι-
κό σύστημα.

Ακάθεκτος ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστήριου

Απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα για την Παγκρήτια Τράπεζα

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

Hertz: Επιστροφή στα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του 2022
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BriQ Properties: Μείωση
κεφαλαίου της Sarmed
Warehouses

Tη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
το ποσό του 1.200.000 ευρώ αποφάσισε την
Πέμπτη 2/2/2023 η Έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση της Sarmed Warehouses, κατά 80% θυγα-
τρικής της BriQ Properties. Συγκεκριμένα, θα
γίνει μείωση της ονομαστικής αξίας τής κάθε
μετοχής της θυγατρικής κατά €0,20, δηλαδή
από €1 σε €0,80 έκαστη και με την επιστροφή
σε μετρητά στους μετόχους της θυγατρικής
κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχι-
κό κεφάλαιο της θυγατρικής. Συνεπεία της
αποφασισθείσας μείωσης του μετοχικού κε-
φαλαίου της θυγατρικής και αφού αυτή ολο-
κληρωθεί, με τη δημοσιότητα της παραπάνω
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕ-
ΜΗ, θα διανεμηθεί στην εταιρεία ως μέτοχο
κατά 80% της ανωτέρω θυγατρικής το ποσό
από τη μείωση που της αντιστοιχεί, σύμφωνα
με το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό
κεφάλαιο της θυγατρικής της.

Και δεύτερο γραφείο 
στην Ελλάδα 
για την Abraserve Limited

Δεύτερο γραφείο απέκτησε στην Ελλάδα η
Abraserve Limited με έδρα τη Μάλτα, που
συνδέεται με την Gamart Limited, στην οποία
ανήκει η novibet.gr. Κύριο αντικείμενο δρα-
στηριότητας της Abraserve Limited είναι η
παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμι-
σης, λύσεων λογισμικού, καταπολέμησης της
απάτης, ανάλυσης δεδομένων, καθώς και η
παροχή λοιπών υπηρεσιών συμβουλευτικού
χαρακτήρα και διοικητικής υποστήριξης. Τα
δύο γραφεία της Abraserve Limited στην Ελ-
λάδα θα ασχολούνται αποκλειστικά με την πα-
ροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτή-
ρα, με διαφήμιση και μάρκετινγκ, με δραστη-
ριότητες τηλεφωνικής πληροφόρησης και με
την επεξεργασία στοιχείων. 

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: 
Στην Ελλάδα η παραγωγή
της μπίρας Carlsberg

Motor Oil: Κατά 19,2% αυξάνει
την τιμή-στόχο η Optima Bank

Στα 27,90 ευρώ τοποθετεί την τιμή-στόχο της
Motor Oil η Optima Bank έναντι 23,40 προηγουμέ-
νως, διατηρώντας τη σύσταση για «αγορά». Σχετι-
κά με τις οικονομικές επιδόσεις της για το 2022,
εκτιμά ότι τα EBITDA θα ανέλθουν στο 1,501 δισ.
ευρώ, τετραπλάσια από την περσινή επίδοση. Τα
καθαρά κέρδη αναμένεται επίσης να αυξηθούν κα-
τά 8 φορές σε ετήσια βάση στα 963 εκατ. ευρώ το
2022 (εξαιρουμένης της αρνητικής επίδρασης των
320 εκατ. ευρώ από τον φόρο αλληλεγγύης λόγω
της ενεργειακής κρίσης).

Στο πλαίσιο του «HPE Annual Partner Event»,
που πραγματοποίησε η HPE για τους συνεργάτες
της την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, η Performance
Technologies ΑΕ βραβεύτηκε ως o «Top Partner
της HPE για το 2022 για την Ελλάδα». Η Perform-
ance Technologies ΑΕ, HPE Platinum Partner,
ήταν η εταιρεία με την κορυφαία επίδοση στις πω-
λήσεις enterprise λύσεων ανάμεσα στο σύνολο
του οικοσυστήματος συνεργατών της HPE στην
Ελλάδα. Κατά την παραλαβή του βραβείου ο CEO
της Performance Technologies ΑΕ Διονύσης Χιν-
τζίδης δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να
βραβευόμαστε ως ο Top Partner of the Year της
Hewlett Packard Enterprise για την Ελλάδα. Η
διάκριση αυτή επιβραβεύει την προσπάθειά μας
να προσφέρουμε διαρκώς καινοτόμες τεχνολογι-
κές λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες μας που
βοηθούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό».

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

AXIA Ventures: Financial
Advisor της Alpha Bank

Η Alpha Services and Holdings SA (Alpha Hold-
ings), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank ΑΕ
(Αlpha Bank) ανακοίνωσε ότι η Alpha Bank, μέσω
της 100% θυγατρικής της Alpha Group Invest-
ments Limited (AGI), υπέγραψε δεσμευτική συμ-
φωνία με την κοινοπραξία που αποτελείται από
την Dimand ΑΕ και την Premia Properties ΑΕΕΑΠ
(η Επενδύτρια Κοινοπραξία) για την ανάπτυξη με-
τοχικής συνεργασίας στον τομέα επενδύσεων
ακινήτων μέσω της πώλησης ενός χαρτοφυλα-
κίου ακινήτων αξίας €438 εκατ. (Project Skyline).
Η AXIA Ventures Group (AXIA) ενήργησε ως Fi-
nancial Advisor της Alpha Bank αναφορικά με το
Project Skyline.

Η
Ολυμπιακή Ζυθοποιία, πιστή στον εταιρι-
κό της σκοπό να «ζυθοποιεί για ένα κα-
λύτερο σήμερα και αύριο», συνεχίζει την
υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου

με στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω εξέλιξη και
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αγο-
ράς μπίρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα σημαντικό βήμα
αποτελεί η εκκίνηση της παραγωγής του brand Carl-
sberg στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2023. Η
μονάδα παραγωγής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη
Σίνδο θα αναλάβει την παραγωγή του βασικού brand
του Ομίλου Carlsberg σε κουτί των 330 ml. και των
500 ml., καθώς και σε όλους τους τύπους βαρελιών
(Draught Master Flex & Modular και μεταλλικό keg).
Το ομώνυμο brand μπίρας διαθέτει πολυετή και
πλούσια ιστορία, έχοντας αγαπηθεί από εκατομμύ-
ρια καταναλωτές ανά τον κόσμο, ενώ συνεχίζει να
κερδίζει νέους θαυμαστές μέσω της εκλεπτυσμένης
και πληθωρικής του γεύσης.

Performance Technologies:
Top Partner της HPE 
για το 2022 για την Ελλάδα
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Τ
ο ελληνικό ποδόσφαιρο αναστε-
νάζει σήμερα όχι μονάχα στο γή-
πεδο (ΑΕΚ – Ολυμπιακός στο Κύ-
πελλο), αλλά και στα γραφεία

(Ατρόμητος – ΑΕΚ) και για την ακρίβεια, δεν
πρόκειται για αναστεναγμό, αλλά για κόμπο
στο στομάχι από το αρρωστημένο κλίμα. 

Στις 13.00 το μονομελές πειθαρχικό όρ-
γανο της Super League θ’
ασχοληθεί με το ματς Ατρο-
μήτου – ΑΕΚ που δεν άρχισε
ποτέ και θα μείνει στην ιστο-
ρία ως «μεζούραγκεϊτ», κα-
θότι μετρούσαν τα δοκάρια
και τα βρήκαν χαμηλότερα
από 1 έως 2,5 εκατοστά.
Ακολούθησαν ανακοινώσεις

της φωτιάς από Ολυμπιακό, Ατρόμητο,
ΑΕΚ, Παναθηναϊκό κατά της ΑΕΚ. 

Η οποία απάντησε με χαμηλούς τόνους
για να μην οξύνει το κλίμα εν όψει του
πρώτου ημιτελικού στο κύπελλο με τον
Ολυμπιακό (20:30) στην «ΟΠΑΠ Arena –
Αγιά Σοφιά». Στα γραφεία του αθλητικού
δικαστή, ο Αλ. Κούγιας θα ζητήσει την τέ-
λεση του αγώνα κι όχι την καταδίκη του
Ατρομήτου. Παρεμβάσεις μπορούν να κά-

νουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑ-
ΟΚ. Ο δικέφαλος που έφερε ισοπαλία 1-1
με τον Ατρόμητο, έχοντας δοκάρια στην
εστία που μετρήθηκε πέντε πόντους χαμη-
λότερη από το προβλεπόμενο 2μ.44. Κι ο
Ολυμπιακός επίσης έφερε ισοπαλία 1-1. Η
ΑΕΚ θα υποστηρίξει ότι το γεγονός βαρύνει
αποκλειστικά την ΠΑΕ Ατρόμητος κι άρα θα
πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς στα

χαρτιά. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί
αύριο Παρασκευή. Το βράδυ στη Ν. Φιλα-
δέλφεια, ένα είναι το σίγουρο. Με την πα-
ραμικρή ανωμαλία, ο Ολυμπιακός θ’ απο-
χωρήσει. 

Ακόμα κι αν το πούλμαν που θα τον μετα-
φέρει στο γήπεδο δεχτεί έστω και μία πέ-
τρα, αναφέρουν οι πληροφορίες. Στον άλλο
ημιτελικό, Λαμία –ΠΑΟΚ στις 18:30. 

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

Αναστενάζουν τα γκολπόστ και τα έδρανα

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 
στο Κύπελλο, 
Ατρόμητος – ΑΕΚ 
στον αθλητικό δικαστή



Τ
ο μέγα σκάνδαλο με τη Μάν-
τσεστερ Σίτι που συγκλονίζει
την Αγγλία βρίσκει τον προπο-

νητή της ομάδας Πεπ Γκουαρντιόλα
στην πόρτα εξόδου! Το είχε δηλώσει,
εξάλλου, ότι αν οι άνθρωποι της Σίτι
του είχαν πει ψέματα περί των οικο-
νομικών σκανδάλων για τα οποία κα-
τηγορείται, θα έφευγε αμέσως.

Στο μεταξύ, η Σίτι, που είναι ομά-
δα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των, προσέλαβε δικηγόρο για την
τελική δίκη στην αγγλική δικαιοσύ-
νη με αμοιβή ίση με τις απολαβές
του πιο ακριβοπληρωμένου ποδο-
σφαιριστή της, του Βέλγου Κέβιν
ντε Μπρόινε. Δηλαδή, 1,8 εκατ. ευ-
ρώ τον μήνα! Ο δικηγόρος ονομάζε-
ται Λορντ Πάνικ Κέι Σι και θεωρείται
ο πιο ακριβοπληρωμένος στη Βρε-

τανία και ο πιο πλούσιος, βέβαια.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από
τη Σίτι μπορεί να αφαιρεθούν όλοι οι
τίτλοι που κατέκτησε από το 2009

και να υποβιβαστεί στην 5η κατηγο-
ρία του αγγλικού πρωταθλήματος.
Κατηγορείται για 100 παραβάσεις
των οικονομικών κανόνων.

Δικηγόρο με μισθό… Ντε Μπρόινε Νεκρός από ανακοπή
21χρονος
μπασκετμπολίστας

Θρήνος στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο 21χρονος
μπασκετμπολίστας Βασίλης Χριστοδούλου έφυγε
ξαφνικά από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς. Ο Βα-
σίλης αγωνιζόταν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης
Ιππότες Χαριλάου και πέθανε στο σπίτι του. Το
θλιβερό περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε δυο
θανάτους ποδοσφαιριστών, του Ηλία Μπρέλλα
και του Σάκη Σαράντη, την περασμένη εβδομάδα. 

Λεμπρόν Τζέιμς, πρώτος
σκόρερ όλων των εποχών

Ο Λεμπρόν
Τζέιμς πέρασε στη
σφαίρα των μύ-
θων του ΝΒΑ, κα-
θώς έγινε ο πρώ-
τος σκόρερ όλων
των εποχών με
38.388 πόντους,
καταρρίπτοντας το
ρεκόρ του θρυλι-
κού Καρίμ Αμ-
πντούλ Τζαμπάρ, που έχει έναν λιγότερο. Οι Λέι-
κερς μπορεί να έχασαν 130-133 από τους Θάντερ,
αλλά ουδείς ασχολήθηκε. Το ματς σταμάτησε, ο
Τζαμπάρ έδωσε την μπάλα-σκυτάλη στον Λεμ-
πρόν, που κάθισε στην μπασκέτα έχοντας δίπλα
του την οικογένειά του.

Πέθανε ο Μίροσλαβ
Μπλάζεβιτς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ένας από
τους θρύλους των πάγκων για το ποδόσφαιρο της
Κροατίας και άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ Μί-
ροσλαβ Μπλάζεβιτς. Ήταν αυτός που είχε οδη-
γήσει τη φοβερή Κροατία στην 3η θέση του
Μουντιάλ 1998 στη Γαλλία. Στον «δικέφαλο του
Βορρά» εργάστηκε για μία σεζόν (1991-92) και
τον οδήγησε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας,
όπου έχασε 2-0 από τον Ολυμπιακό. 

ΠΑΟ για τελικό, 
3-1 τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής με 3-1 από το
«Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη κόντρα στον
Ολυμπιακό, στον πρώτο ημιτελικό του Challenge
Cup ανδρών στο βόλεϊ και έκανε μεγάλο βήμα
πρόκρισης στον τελικό. Τα σετ: 25-21, 21-25, 23-
25, 24-26. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο κλειστό του
Αγίου Θωμά την Τετάρτη 15/2, στις 19.00. Ο Πανα-
θηναϊκός προκρίνεται με νίκη ή με δύο κερδι-
σμένα σετ, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη
με 3-0 ή 3-1 για να διεκδικήσει τη συνέχεια την
πρόκριση στο «χρυσό» σετ. 

Μεγάλη αλήθεια από τον Άλαν Πάρντιου
Ο Άγγλος προπονητής Άλαν Πάρντιου, που απολύθηκε από τον Άρη,
στην τελευταία του συνέντευξη είπε τη μεγάλη αλήθεια για το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο: «Οι ποδοσφαιριστές πέφτουν εύκολα, οι δε διαι-
τητές σταματούν συνέχεια το παιχνίδι και αυτό δεν βοηθά το ίδιο το
παιχνίδι. Στην Αγγλία αφήνουν τον αγώνα και αυτό είναι υπέρ του
θεάματος, του παιχνιδιού και των φιλάθλων. Είναι λοιπόν ζήτημα
συνολικής αντιμετώπισης και ρυθμού».

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Αδέρφια,
ζείτε, εσείς
μας οδηγείτε»

Συμπληρώθηκαν χθες 42 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα στο «Καραϊσκάκης», 
όταν 21 παλικάρια ποδοπατήθηκαν τρέχοντας προς την έξοδο στη θύρα 7, για να πανηγυρίσουν 
τη νίκη 6-0 του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ. Τα τουρνικέ ήταν κλειστά, στριμώχτηκαν, έπαθαν ασφυξία. 
Στο ετήσιο μνημόσυνο έξω από το «Καραϊσκάκης», οι οπαδοί του Ολυμπιακού φώναξαν 
και πάλι το ανατριχιαστικό «αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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aby boom στη showbiz για το πιο
διάσημο μωρό! Η Ελένη Φουρέιρα
και ο Αλμπέρτο Μποτία έγιναν γο-
νείς ενός υγιέστατου αγοριού και η

χαρά τους δεν περιγράφεται. Η pop star έφερε
στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, καρπό του
έρωτά της με τον Ισπανό διεθνή ποδοσφαιριστή,
έπειτα από σχέση χρόνων και επαναλαμβανό-
μενων προσπαθειών για να ζήσουν το θαύμα.

Ο κούκλος σύντροφος της τραγουδίστριας βρι-
σκόταν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια του τοκε-
τού, δίνοντάς της κουράγιο και δύναμη με τρυφε-
ρά λόγια αγάπης μέχρι ο μπόμπιρας να κάνει την
εμφάνισή του και να χωθεί στην αγκαλιά της διά-
σημης μαμάς του.

«Πάντα ήθελα να γίνω μητέρα, απλώς δυσκο-
λεύτηκα πάρα πολύ. Ήταν αρκετός ο καιρός που
το προσπαθούσα. Έτυχε σε εμένα να είναι πιο
δύσκολο, όπως και σε πολλές άλλες γυναίκες.
Θέλω να τους πω να μην απογοητεύονται, γιατί
εκεί που νιώθεις ότι θες να τα παρατήσεις, εκεί
που λες δεν αντέχω να δω και άλλο αρνητικό
τεστ, γίνεται ένα θαύμα», αποκάλυψε πρόσφατα
σε συνέντευξή της η «Miss Fuego», προσθέτον-
τας: «Ενάμιση χρόνο πάλευα. Πέρασα από απο-
τυχημένες εξωσωματικές, από πολλούς για-
τρούς, μέχρι που τελικά το μωρό ήρθε φυσικά.
Ο πρώτος άνθρωπος που το μοιράστηκα ήταν ο
Αλμπέρτο, φυσικά. Ήταν και είναι ένας τρομερά
υποστηρικτικός σύντροφος και είμαι σίγουρη
ότι θα γίνει φανταστικός μπαμπάς».

Ο γυναικολόγος-μαιευτήρας της τραγουδί-

στριας Κυριάκος Μπαρμπαγιάννης αποκάλυψε
σε δηλώσεις του: « Ήταν πολύ συνεργάσιμη,
γεννήθηκε ένα παιδάκι 2.900, υγιέστατο, πανέ-
μορφο. Τα συναισθήματά της; Πολλή συγκίνη-
ση, χαρά, ευτυχία, όπως όλες οι μανούλες του
κόσμου. Μοιάζει και στους δύο, αλλά το μου-
τράκι είναι Μποτία».

Η γλυκιά μαμά κρατούσε επτασφράγιστο μυ-
στικό την εγκυμοσύνη της μέχρι το πρώτο εξά-
μηνο. Ήθελε να σιγουρευτεί πως η κύηση ήταν
ασφαλής και πολλοί άνθρωποι από το στενό της
περιβάλλον που γνώριζαν δεν είπαν κουβέντα.
Οι φήμες, ωστόσο, οργίαζαν από τις αρχές του
φθινοπώρου πως ήταν σε ενδιαφέρουσα, μετά
και την απόφασή της να μην εργαστεί τη σεζόν
2022. Στα μέσα Νοεμβρίου, επιβεβαίωσαν μέ-
σω Instagram πως θα γίνουν γονείς. Η Ελένη
Φουρέιρα μοιράστηκε με τους 1.300.000 fol-
lowers της μια σειρά από κοινές τους φωτογρα-
φίες με την κοιλίτσα της φουσκωμένη.

«Ένας Θεός ξέρει αν θα παντρευτούμε. Είμαι
πάρα πολύ καλά, πολύ ευτυχισμένη. Είμαι πάρα
πολύ ερωτευμένη. Μου αρέσουν όλα του. Μου
αρέσει εξωτερικά. Είναι όμορφος πολύ. Μετά
από τόσα χρόνια υπάρχουν στιγμές που γυρνάω
απότομα και λέω “Παναγία μου, να είναι καλά η
μάνα σου που σε έκανε τόσο όμορφο”. Δεν είναι
πιεστικός καθόλου και πολύ ανεξάρτητος σαν
άνθρωπος. Πολύ δοτικός με τους φίλους μου»,
ανέφερε εκείνη την περίοδο σε δηλώσεις της
για τον Αλμπέρτο Μποτία.

Φουρέιρα - Μποτία
Ο πελαργός έφερε αγοράκι



Επέτειος γάμου για τη Βούλα Πατουλίδου και τον
Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη! Η αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης και ο σύζυγός της έκλεισαν 39
χρόνια κοινής ζωής, με την ίδια να του αφιερώ-
νει δημόσια: «Αυτό που δεν θέλω να ξεχάσεις
ποτέ είναι το βλέμμα μου, όταν σε έψαχνα στις
κερκίδες για να μοιραστώ τον θρίαμβο. Ξέρεις τι
σημαίνει 39 χρόνια μαζί; Να είναι ένα γήπεδο
γεμάτο με 85.000 κόσμο που πανηγυρίζει για τη
νίκη σου, κι εσύ να ψάχνεις μόνο έναν!».

Για πάντα ερωτευμένη

Διέψευσε τις φήμες

Ούτε για αστείο δεν επιστρέφει στην τηλεόρα-
ση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Ο δημοφιλής ηθο-
ποιός διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν να
συζητά τη συμμετοχή του στο σίκουελ της σει-
ράς «Τμήμα Ηθών», πετώντας το καρφί του για
τον ΑΝΤ1. «Είναι όλα ψέματα. Δεν γνωρίζω τί-
ποτα και δεν έχω καμία πρόταση για το “Τμήμα
Ηθών”. Και δεν θα έκανα κάτι για τον ΑΝΤ1. Δι-
σεκατομμύρια έχω χαρίσει. Αλλά όχι. Τελεί-
ωσε. Το “χρηματοκιβώτιο” έκλεισε», ανέφερε
με νόημα στις δηλώσεις του.

Με δύο ημέρες διαφορά γιόρ-
τασαν τα γενέθλιά τους ο Πέ-
τρος Κωστόπουλος και η κόρη
του Αλεξάνδρα! Ο πρώην εκ-
δότης έκλεισε τα 69, ενώ η
δευτερότοκη κόρη που απέ-
κτησε από τον γάμο του με την
Τζένη Μπαλατσινού τα 24. Η
εορτάζουσα, που ζει κι εργά-
ζεται στη Νέα Υόρκη, ευχήθη-
κε στον πατέρα της ανεβάζον-
τας μια κοινή φωτογραφία
τους, όπου η ίδια είναι μικρή.
«Χρόνια πολλά… Σε αγαπώ»,
έγραψε στη λεζάντα.

Διπλά γενέθλια

Η Δέσποινα Βανδή πεθύμησε την κόρη της
και έκανε ταξιδάκι-αστραπή στη βρετανι-
κή πρωτεύουσα! Η 19χρονη Μελίνα Νικο-
λαΐδη μετακόμισε στο Λονδίνο για σπου-
δές υποκριτικής και η άφιξη της διάσημης
μαμάς της ήταν η καλύτερη έκπληξη. Οι
δύο γυναίκες βγήκαν για φαγητό σε ένα
από τα πιο διάσημα ρεστοράν της πόλης
και πόζαραν μαζί κομψές και χαμογελα-
στές, με την τραγουδίστρια να σχολιάζει:
«When in London».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Το δικό μας Grammy

«Σκαστή» 
στο Λονδίνο

Μ
ια Ελληνίδα έκανε αισθητή την παρουσία της στην 65η
τελετή απονομής των βραβείων Grammy. Η εξαιρετι-
κή συνθέτρια Στεφανία Οικονόμου (Stephanie 
Economou), που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λος Άν-

τζελες, κατέκτησε το δικό της «χρυσό γραμμόφωνο» για το «Καλύ-
τερο Soundtrack σε Video Game και Interactive» για τη μουσική
επένδυση στο βιντεοπαιχνίδι «Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of
Ragnakor». «Ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτή την τεράστια τιμή.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, την οικογένειά
μου, τον σύζυγό μου, που τους αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να το αφιε-
ρώσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάλεψαν ακούραστα
για να κάνουν αυτή την κατηγορία πραγματικότητα», ανέφερε συγ-
κινημένη στην ολιγόλεπτη ομιλία της, με τους μεγαλύτερους αστέ-
ρες του παγκόσμιου πενταγράμμου να την αποθεώνουν.
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Έγινε μαμά
Αγκαλιά με το μόλις λίγων ωρών μωράκι της φωτογραφήθηκε η
Τζούλια Αλεξανδράτου. Η πρώην εστεμμένη γέννησε σε μαιευ-
τήριο του εξωτερικού ένα υγιέστατο κοριτσάκι, αποκαλύπτον-
τας τα ευχάριστα νέα: «Γεννήθηκε το μωρό μου Πάρις! Σε αγα-
πάμε όσο δεν υπάρχουν λόγια. Καλώς όρισες. Θα είμαι για πάν-
τα απίστευτα ευγνώμων, τυχερή και ευλογημένη. Η ζωή μου τώ-
ρα αρχίζει. Έχω ό,τι θέλω. Όλα μου!».



Τ
α κονδυλώματα είναι οι μυρμηγκιές των
γεννητικών οργάνων και ανήκουν στην
ευρύτερη οικογένεια του ιού HPV (Hu-
man Papilloma Virus), του ιού των αν-

θρωπίνων θηλωμάτων. Πρόκειται για το πιο συχνό
σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, αφού περί-
που το 80% του πληθυσμού των σεξουαλικά ενερ-
γών ατόμων θα έρθει σε επαφή με τον ιό σε κά-
ποια στιγμή της ζωής του. Από αυτούς, μόνο το
ένα τέταρτο θα κάνει κλινική εκδήλωση, δηλαδή,
θα εμφανίσει κονδυλώματα ορατά κατά την κλινι-
κή εξέταση. 

«Η μετάδοση του ιού γίνεται με τη σεξουαλική
επαφή. Όταν κάποιο άτομο έρθει σε επαφή με τον
ιό, προκύπτουν δύο ενδεχόμενα. Ή θα παραμείνει
φορέας ή θα απορρίψει τον ιό. Εάν δεν κολλήσει
άλλο στέλεχός του ύστερα από δύο χρόνια μπορεί
να αυτοϊαθεί, κάτι το οποίο συμβαίνει στο 50% των
περιπτώσεων», εξηγεί ο δερματολόγος-αφροδι-
σιολόγος Κωνσταντίνος Μηλεούνης.

Ο γιατρός εξηγεί πως «δυστυχώς, δεν υπάρχει
εξέταση αίματος που να τεκμηριώνει την ύπαρξη
του ιού. Συνεπώς, η διάγνωση γίνεται κατά κανό-
να κλινικά. Όταν κατά την κλινική εξέταση εντο-
πιστούν κάποια μικρά σπυράκια, η μόλυνση από
τον ιό είναι δεδομένη. Εάν χρειαστεί να τεκμη-
ριωθεί η διάγνωση, θα γίνει βιοψία σε δείγμα
δέρματος. Εάν θέλουμε να δούμε για ποιο στέ-
λεχος του ιού πρόκειται, θα κάνουμε PCR. Είναι
μια τεχνική ελέγχου που μας επιτρέπει όχι μόνο

να διαπιστώσουμε την ύπαρξη του ιού αλλά και
να δούμε συγκεκριμένα το στέλεχός του», τονί-
ζει ο κ. Μηλεούνης. 

Η διαπίστωση της «ταυτότητας» του στελέχους
έχει σημαντική κλινική αξία, καθώς ορισμένα από
αυτά ενοχοποιούνται για την εμφάνιση καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας. «Διαπιστώνοντας, συ-
νεπώς, το στέλεχος του ιού, μπορούμε να ελέγ-
ξουμε αν αυτό είναι υψηλού ή χαμηλού κινδύνου
όσον αφορά την πρόκληση καρκίνου του τραχή-

λου της μήτρας. Μάλιστα, τα ίδια στελέχη είναι
υπεύθυνα για τον καρκίνο του πρωκτού και για
τον καρκίνο του πέους, ωστόσο, αυτοί οι δύο είναι
πολύ πιο σπάνιοι καρκίνοι από εκείνον του τραχή-
λου της μήτρας», επισημαίνει ο ιατρός.

Στην περίπτωση που υπάρξει κάτι ανησυχητικό
κατά την κλινική εξέταση, ξεκινά θεραπεία, η
οποία συνίσταται στην καταστροφή των βλαβών
(τα σπυράκια) είτε με κρυοθεραπεία με τη χρήση
υγρού αζώτου είτε με «κάψιμο» με λέιζερ. Προ-
σοχή όμως: με τη θεραπεία αυτή, δυστυχώς, δεν
«σκοτώνεται» ο ιός, καταστρέφεται όμως η εκδή-
λωσή του. 

Για να μειωθούν η πιθανότητα υποτροπής και η
ασυμπτωματική μετάδοση, η παραπάνω θεραπεία
συμπληρώνεται με τοπική αγωγή, η οποία κάνει
ανοσοδιέγερση, δηλαδή, ανεβάζει την άμυνα του
οργανισμού απέναντι στις υποτροπές και την
ασυμπτωματική μετάδοση. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για το πιο συχνό 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα
- Το 80% του πληθυσμού
των σεξουαλικά ενεργών ατόμων
θα έρθει σε επαφή 
με τον ιό κάποια στιγμή

Μάθε για τα μέτρα
προφύλαξης
«Ένα μέτρο προφύλαξης είναι η χρήση
προφυλακτικού, ωστόσο, αυτό είναι απο-
τελεσματικό κατά περίπου 80% όσον
αφορά τη μετάδοση του ιού, καθώς αφή-
νει συνήθως τη βάση του πέους εκτεθει-
μένη. Ένα άλλο μέτρο είναι το εμβόλιο
κατά του ιού (9-18 ετών, με σύσταση την
πραγματοποίησή του κατά το «ηλικιακό
παράθυρο» των 9 με 11 ετών) για κορίτσια
και αγόρια. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο,
βέβαια, είναι η αποφυγή της έκθεσης
στον ιό μέσω της ύπαρξης σταθερού
ερωτικού συντρόφου (μονογαμική σχέ-
ση)», καταλήγει ο κ. Μηλεούνης.

Κονδυλώματα 
γεννητικών οργάνων

Κωνσταντίνος Μηλεούνης, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα θα έχετε αρκετά καλή διάθεση για
τα επαγγελματικά σας, όπου μέσα από τις
επιλογές που θα κάνετε θα έχετε θετικά
αποτελέσματα. Από το μεσημέρι η προσο-
χή σας επικεντρώνεται  στα προσωπικά σας
θέματα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε
βοήθεια από τη θέση της Σελήνης, ώστε να
τακτοποιήσετε κάποιες συναισθηματικές
σας υποθέσεις. Είναι επίσης μια καλή ευ-
καιρία να βάλετε σε σειρά θέματα που αφο-
ρούν την υγεία σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η οικογένεια θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο
σήμερα, γιατί θα φτιάξουν οι σχέσεις σας
που είχαν για κάποιους λόγους διαρραγεί.
Από την άλλη θα μπορέσετε να ανανεώσετε
τις φιλικές σας επαφές και τα συναισθήματά
σας θα γίνουν πιο έντονα προς τα αγαπημένα
σας πρόσωπα.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Το περιβάλλον σας σήμερα θα παίξει κάποιο
σημαντικό ρόλο, ιδίως αν ανήκετε στο τε-
λευταίο πενθήμερο του ζωδίου σας. Έντο-
νες οι επόμενες μέρες για τα επαγγελματικά
σας, με κάποιες επιτυχίες ή τυχερές στιγ-
μές, που θα πρέπει να επωφεληθείτε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Καλή μέρα για τα οικονομικά σας, αλλά θα
έχετε και ευκαιρίες να συναντηθείτε με αγα-
πημένα σας πρόσωπα. Ίσως μάλιστα να λυ-
θούν κάποια μικροπροβλήματα που σας χα-
λούσαν τη διάθεση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη έως τις 10.46 θα βρίσκεται στο δι-
κό σας ζώδιο, βάζοντας τα συναισθήματά
σας σε εγρήγορση. Είναι πολύ εύκολο να
κερδίσετε κάποιες υποθέσεις σας, αν μάλι-
στα τις έχετε προγραμματίσει νωρίς το πρωί.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη σήμερα περνά στο δικό σας ζώ-
διο και σας βρίσκει με τάσεις ανανέωσης
και καλής διάθεσης. Τις επόμενες δύο μέ-
ρες θα έχετε να κάνετε αρκετά πράγματα,
που κάποια από αυτά αφορούν την καριέρα
σας, αλλά και τις πολύ προσωπικές σας
σχέσεις.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσάς τους Σκορπιούς η θέση της Σελήνης θα
σας βοηθήσει αρκετά στα επαγγελματικά
σας, αλλά και στην ψυχολογία σας, που αυ-
τές τις μέρες έχετε αρκετά ταλαιπωρηθεί με
ανακατατάξεις που συμβαίνουν σε βασικούς
σας τομείς.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε σε μια περίοδο που σας απασχολούν
υποθέσεις επαγγελματικές, αλλά ψάχνετε
να βρείτε τρόπους να αμβλύνετε τις σχέ-
σεις με την οικογένειά σας. Ίσως να κερδί-
σετε κάποια οικονομική στήριξη από δικό
σας πρόσωπο.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε αρκετά δραστήριοι σήμερα και αυτό
θα σας βοηθήσει να πάρετε τις καλύτερες
αποφάσεις, με τη βοήθεια βέβαια του Ερμή
και του Πλούτωνα. Η Σελήνη εξάλλου σας
βοηθά σήμερα να προχωρήσετε ένα επαγ-
γελματικό σας σχέδιο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Πολύ καλή μέρα για να εκτιμήσετε κάποια
πράγματα που σας έχουν δοθεί, αλλά και
να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που
είναι επικίνδυνες για την κοινωνική και
επαγγελματική εικόνα που έχετε χτίσει.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πολύ καλή μέρα για εσάς του τρίτου δεκαη-
μέρου, που με ευκολία θα μπορέσετε να
βρεθείτε κοντά σε ό,τι αγαπάτε. Από τις 10.47
η Σελήνη θα περάσει στο ζώδιο του Ζυγού,
ενεργοποιώντας τα οικονομικά σας θέματα.
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ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ35

H Σελήνη βρίσκεται στο τρίτο δεκαήμερο
της Παρθένου, όπου δημιουργεί θετικές
όψεις με Ερμή και Πλούτωνα. Είναι
αρκετά θετική στιγμή για Παρθένους και

Αιγόκερους των τελευταίων ημερών, που θα έχουν
καλές συζητήσεις και συμφωνίες. Βέβαια αυτές οι
όψεις γίνονται πολύ νωρίς το πρωί και ίσως δεν
βοηθά τις πιο έντονες δραστηριότητες, καθώς
αμέσως μετά η Σελήνη περνά σε κενή πορεία, από
τις 08.41 έως τις 10.46, όπου γίνεται απαγορευτική
για σημαντικά πράγματα. Αμέσως μετά, στις 10.47,
η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού.
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ΡOLITICAL ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ36

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΑΜ

O
Μπομπ Μενέντεζ υπέγραψε την πώ-
ληση των F-35 στην Ελλάδα. Οι ση-
μαίες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ

στην έδρα της Συμμαχίας κυματίζουν μεσίστιες
για την τραγωδία στην Τουρκία. Και στις εκδη-
λώσεις του ΣΥΡΙΖΑ παίζουν σε διασκευή τον
ύμνο του ΕΑΜ.

Ξεκινώντας από το τελευταίο. Η στήλη τιμά
την Εθνική Αντίσταση. Στα βουνά και τις πόλεις.
Από την Αριστερά και τη Δεξιά. Όπως πρέπει -
κατά τη γνώμη μας- να την τιμά κάθε πολίτης
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη
Γη. Γιατί οι Έλληνες δεν έσκυψαν το κεφάλι
στον φασισμό.

Μπορεί η Τουρκία να είναι το «δύσκολο παι-
δί» του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν αλλάζει ούτε τους
δεσμούς της γειτονικής χώρας με τη Συμμαχία

ούτε τον πυρήνα αλληλεγγύης και
αλληλοβοήθειας πάνω στον οποίο
έχει αναπτυχθεί το αμυντικό οικο-
δόμημα.

Και οι ΗΠΑ δείχνουν να έχουν
κατανοήσει πλέον ότι αν θέλουν ει-
ρήνη στη Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο, θα πρέπει μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας να υπάρχει συσχετι-
σμός ισχύος που να λειτουργεί
αποτρεπτικά στους αναθεωρητι-

κούς σχεδιασμούς της Άγκυρας.

Το πρόβλημα δεν είναι ο ύμνος του ΕΑΜ. Εί-
ναι τα συμφραζόμενα, για τα οποία γράφαμε
χθες. Ξέρετε, για τη «δεύτερη φορά» κοκ, να
μην επαναλαμβανόμαστε. Το πρόβλημα είναι ο
καμβάς πάνω στον οποίο επιχειρείται να μετα-
φερθεί ο ύμνος του ΕΑΜ, καθώς υποκρύπτει τη
«λογική» της ρεβάνς. Γιατί δυστυχώς, εκτός από
το μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, η πατρίδα
μας έζησε και την τραγωδία του Εμφυλίου. 

Έχοντας διανύσει σχεδόν το πρώτο τέταρτο
του 21ου αιώνα, κάποια πράγματα πρέπει να εί-
ναι ξεκάθαρα. Και σε ό,τι αφορά την ιστορία μας
και σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό μας:
Ανήκουμε στη Δύση - Ανήκουμε στους Έλλη-
νες! Τα έχουμε συμφωνήσει αυτά.

Η τοποθέτηση της χώρας είναι δεδομένη. Την
αποδέχτηκε έπειτα από... 17 ώρες διαπραγμά-
τευσης και ο Αλέξης Τσίπρας, όταν έκανε την
κωλοτούμπα και μείναμε Ευρώπη. Έπειτα από
μια πανάκριβη προσποίηση στον ίδιο μας τον
εαυτό.

Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος έχει διαφο-
ρετική γνώμη, πρέπει να το πει με λόγια, όχι
τραγουδιστά. Με επιχειρήματα και όχι με συν-
θήματα. Καθαρές κουβέντες. Χωρίς επίκληση
του συναισθήματος, χωρίς μισόλογα ή -πολύ
χειρότερα- με έμμεσες απειλές.

Μετά τους μετεωρολόγους και τους σει-
σμολόγους, να και οι δημοσκόποι να ξι-
φουλκούν για τις εκλογές στην Κύπρο.
Γιατί έπεσαν έξω, γιατί δεν προέβλεψαν
σωστά το αποτέλεσμα κοκ. Και από κοντά
πολιτικοί και δημοσιογράφοι να αμφισβη-
τούν τις έρευνες της κοινής γνώμης στην
Ελλάδα και να δίνουν ραντεβού στις κάλ-
πες. Μερικές σκέψεις. Πρώτον, είναι ξεκάθαρο ότι δεν
υπάρχει άλλο αποτέλεσμα που να μετράει. Οι κυβερνήσεις
βγαίνουν από τις εκλογές και όχι από τις τηλεφωνικές με-
τρήσεις των τάσεων της κάθε στιγμής. Δεύτερον, εναπό-

κειται στους επιστήμονες των με-
τρήσεων να προστατεύσουν τον ρό-
λο και την αξιοπιστία τους. Και με τα
ποσοστά που δίνουν και με την ανά-
λυση που κάνουν. Τρίτον, ευθύνη
έχουν και οι σχολιαστές. Αν θέλουν
να είναι αντικειμενικοί και έγκυροι,
δεν πρέπει να τοποθετούνται με βά-

ση το χρώμα των γυαλιών που τους αρέσει. Εκτός και αν
δηλώσουν οπαδοί και όχι αναλυτές, δημοσιογράφοι, δη-
μοσκόποι κοκ. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Χωρίς
όμως να υποδύονται κάτι που δεν είναι (πια).

� Να μας ακούτε. Η στήλη ξέρει. Μετά τον Πάνο
Σκουρλέτη και τον Βασίλη Κικίλια στη Σταματίνα

Τσιμτσιλή, ο Ανδρέας Λοβέρδος άλλαξε πίστα! Και από
τα πρωινά πήγε στο μεταμεσονύχτιο σόου «Έλεος» με
την Αννίτα Πάνια και τον Ηλία Ψινάκη. (Η φωτογραφία
στην κορυφή της σελίδας είναι από την προαναγγελία
της εκπομπής στον «τοίχο» του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
στο Facebook, στην οποία αποκαλύπτεται και το όνομα
της σκυλίτσας.) 

••••••••••••

� Για να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πάει
σε «μεσημεριανό» (εκπομπές κους κους) ή σε εκ-

πομπή μαγειρικής. Υπάρχουν βέβαια και άλλες επιλο-
γές. Ταξιδιωτικές εκπομπές, εκπομπές για ζωάκια κοκ.
Αχ αυτά τα ειδικά κοινά...

••••••••••••

� Πολλά λέγονται και γράφονται για τα Ελληνοτουρκι-
κά μετά τον καταστροφικό σεισμό στη γειτονική χώ-

ρα. Κάποιοι, μάλλον βιαστικοί και αισιόδοξοι, μιλούν ήδη

για διπλωματία των σεισμών. Η στήλη συμφωνεί με την
ανάλυση του Άρη Πορτοσάλτε: «Πώς θα εξελιχθούν οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη βιβλική καταστροφή δεν
μπορεί να προβλεφθεί ακόμη. Ας περιμένουμε να δούμε
πώς θα πάνε τα πράγματα πρώτα στην ίδια την Τουρκία.
Όμως, πριν απ’ όλα να διαβάσει ο Ερντογάν τα μηνύματα
των Τούρκων για τους Έλληνες και για τον ίδιο». 

••••••••••••

� Για να καταλάβετε το κλίμα στη γειτονική χώρα, επι-
λέξαμε τις πιο χαρακτηριστικές από τις αναρτήσεις

Τούρκων χρηστών των κοινωνικών δικτύων για την ελ-
ληνική χείρα βοηθείας: «Όσοι έλεγαν πως θα μπουν
στην Ελλάδα σε μια νύχτα, δεν πήγαν κάτω από τα ερεί-
πια για να σώσουν έναν πολίτη. Οι Έλληνες ωστόσο, που
θεωρούσαν εχθρό, το έκαναν» - «Θα σε θυμάμαι με αυ-
τήν τη φωτογραφία. Όχι με τον πόλεμο που έγινε πριν
από δεκαετίες. Ευχαριστώ, Ελλάδα» - «Ήρθαν ξαφνικά
ένα βράδυ. Ευχαριστώ». Όλες με φωτογραφίες Ελλήνων
διασωστών με Τούρκους συναδέλφους τους. 

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι δημοσκόποι!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Ποιοι 
είναι όλοι 
αυτοί δίπλα 
στη Μάγια 
το λυκόσκυλο; 


