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Τα 5 βήματα συμπόρευσης με την εγκληματική 
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ΤΑ ΤΡΙΑ «ΣΥΝ» 
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Τα κυβερνητικά στοιχήματα 

που κερδήθηκαν και αυτά 
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τις κάλπες
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Σ Υ Ρ Ι Ζ Α  -  Χ Ρ Υ Σ Η  Α Υ Γ Η

Χωρίς πρόγραμμα και μετά τις διαδοχικές ήττες στη Βουλή
από τον Μητσοτάκη, πετά συνεχώς την μπάλα στην εξέδρα



Δ
εν υπάρχει μεγαλύτερη ρετσινιά για έναν
πολιτικό, δεν μπορεί να προκύψει καν με-
γαλύτερη, όταν μάλιστα τυγχάνει να είναι
πρώην πρωθυπουργός και νυν αρχηγός

της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από αυτήν του
«εθνικού υβριστή».

Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα και μόνο χάρισμα να
τον διακρίνει σταθερά και να τον κάνει να ξεχωρίζει
ως πολιτικό, πρώην πρωθυπουργό και νυν αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το χάρισμα του ρί-
χνω μόνιμα την μπάλα στην εξέδρα και ταυτόχρονα
διασύρω τη χώρα σε όλα τα διεθνή φόρουμ.

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Επιδιώκοντας τον πλήρη
αποπροσανατολισμό των πολιτών-ψηφοφόρων που
θα κρίνουν την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ιδίου ως αρ-
χηγού στις επερχόμενες εκλογές εξαιτίας της πλή-
ρους αδυναμίας του να αντιμετωπίσει την προγραμ-
ματική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Αλέξης Τσί-
πρας κάνει το ένα ολέθριο σφάλμα μετά το άλλο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πραγματικά να κι-

νείται σε μια εξωπραγματική «σφαίρα φαντασίας»
βλέποντας συνεχώς εχθρούς της χώρας και του ίδιου
προσωπικά, χωρίς όμως να μπορεί -ούτε εντός αλλά
ούτε και εκτός συνόρων- να δώσει καμία απάντηση
για την ταμπακέρα.

Η θλιβερή εικόνα που παρουσίασαν στη Βουλή ο
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στη συζήτηση της τροπολο-
γίας της κυβέρνησης για το «μπλόκο» στο κόμμα Κα-
σιδιάρη και τη Χρυσή Αυγή θα «στοιχειώνει» για πολ-
λά χρόνια τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει να καταλάβει ότι
οι πολίτες δεν ακούν καν το όποιο αφήγημά του. Αδυ-
νατεί να αποκρυπτογραφήσει τα πολλαπλά μηνύματα
των δημοσκόπων και των δημοσκοπικών ευρημάτων
και αγκιστρώνεται σε μια ρητορική που -δεν είναι
υπερβολή να πει κανείς ότι- μοιάζει με... αντιγραφή
εκείνης του Ταγίπ Ερντογάν.

Ξέρει ότι από μέρους του είναι μη διαχειρίσιμη μια
συντριπτική ήττα στις επερχόμενες βουλευτικές
εκλογές και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να

αλλάξει την ατζέντα από τα ΣΟΒΑΡΑ και τα ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΙΚΑ προβλήματα των πολιτών-ψηφοφόρων. Γιατί;
Διότι γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους ότι στα προβλήμα-
τα της κοινωνίας λύσεις δεν έδωσαν ο ίδιος ως πρω-
θυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση.

Αντίθετα, λύσεις έδωσαν και εξακολουθούν να
δίνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός
και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Η χώρα βγή-
κε από το αδιέξοδο που την οδήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
εκτός των συνόρων και οι... πέτρες ξέρουν καλά
ποιος έβαλε ξανά την πατρίδα μας σε τροχιά ανά-
πτυξης και όχι... εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Ο κ. Τσίπρας αρνείται να φορέσει τη φανέλα της
Εθνικής Ελλάδας. Το μόνο λοιπόν που κατορθώνει ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη
στάση του εντός και -δυστυχώς- και εκτός συνόρω-
νείναι να κερδίσει με το σπαθί του τον τίτλο του
«εθνικού υβριστή της Ελλάδας».

Και αυτός ο τίτλος θα «φορεθεί» πολύ κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου. Κρατήστε το αυτό!
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Ο αρχηγός 
της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ρίχνει
συνεχώς την μπάλα
στην εξέδρα 
και αρνείται 
να φορέσει 
τη φανέλα 
της Εθνικής Ελλάδας

Τα... αυτογκόλ του Αλέξη



του ειδικού συνεργάτη

Τ
ην άποψη όλων όσοι υποστηρί-
ζουν ότι ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή
βαδίζουν συχνά χέρι χέρι έτσι
ώστε να εναντιωθούν στη Νέα

Δημοκρατία ήρθαν να επιβεβαιώσουν αρ-
κετά από τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα
στην τελευταία κοινοβουλευτική του πα-
ρουσία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε νέα
λαβή για παρεμφερή σχόλια, καθώς αντι-
τάχθηκε στο «μπλόκο» για το κόμμα Κασι-
διάρη και ούτε λίγο ούτε πολύ έψεξε την
κυβέρνηση για αυτό. 

Πολλές, δε, από τις ατάκες του κ. Τσίπρα
θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποι-
ηθούν από τον φυλακισμένο πρώην βου-
λευτή της Χρυσής Αυγής και νυν πρόεδρο
του κόμματος Έλληνες σε πιθανό προ-
εκλογικό αγώνα. Γενικότερα, για ακόμη μια
φορά τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ συμπορεύεται με τη Χρυσή Αυγή
και αυτό μόνο αλγεινές εντυπώσεις αφήνει
στους πολίτες.

Αυτή η κοινή πλεύση είχε διαφανεί από
το «φαινόμενο της πλατείας», την εποχή
των Αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. Τότε οι
ακραίες συμπεριφορές και η έντονη κατα-
κραυγή σε βάρος όλου του πολιτικού συ-
στήματος ήταν γνώρισμα όσων συμμετεί-
χαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Αν και
επιχειρήθηκε να γίνει διαχωρισμός σε
«πάνω» και «κάτω» πλατεία, είναι κοινή
πεποίθηση ότι ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή
υποκινούσαν με πάθος τις εν λόγω διαδη-
λώσεις με έναν και μόνο σκοπό. Το πολιτι-
κό όφελος. Όσο και αν αυτή η σύμπραξη
έδειχνε παράταιρη, η συνέχεια απέδειξε
πως μόνο τυχαία δεν ήταν.

Το «αγκαζέ» στη διαδικασία ψήφισης
Προέδρου της Δημοκρατίας

Η πεποίθηση αυτή διατρανώθηκε το 2014
στη διαδικασία ψήφισης Προέδρου της
Δημοκρατίας. Εκεί πλέον ήταν οφθαλμο-
φανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε «αγκαζέ» με τη
Χρυσή Αυγή στη διαδικασία με μοναδικό
σκοπό την ανατροπή της κυβέρνηση Σαμα-
ρά. Τη στιγμή που είχαν αρχίσει οι διαδικα-
σίες για να οδηγηθούν σε δίκη οι συλλη-
φθέντες της Χρυσής Αυγής, οι υπόδικοι
βουλευτές και εκείνοι του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν
«παρών» στη διαδικασία εκλογής του
Σταύρου Δήμα με αποτέλεσμα την ανατρο-
πή της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του
ΣΥΡΙΖΑ για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές
αλλά και βολική εξέλιξη για τη Χρυσή Αυ-
γή, καθώς, όπως διαπιστώθηκε στην πο-
ρεία, η αλλαγή κυβέρνησης οδήγησε στην
καθυστέρηση της διεξαγωγής της περι-
βόητης δίκης.

Βέβαια, η κοινή πορεία ΣΥΡΙΖΑ και ΧΑ
δεν τελείωσε εκεί, καθώς και στο δημοψή-
φισμα τα δύο κόμματα ενήργησαν σαν ένα.
Τόσο στη διαδικασία ψήφισης για να διε-
ξαχθεί αυτό όσο και ως προς τη στήριξη
του «Όχι».

Με κοινές ακραίες θέσεις, με την ίδια
λαϊκίστικη ρητορική, τα δύο κόμματα πο-
ρεύτηκαν προς την κάλπη στηρίζοντας το
«Όχι» και εκφράζοντας το ίδιο αφήγημα με
διαφορετικό... περίβλημα. Οι μανδύες και
οι μάσκες ωστόσο, όσο αυτά τα φαινόμενα
επαναλαμβάνονταν, έπεσαν πια και για
τους πλέον δύσπιστους.

«Προσκλητήριο» Τσίπρα στη ΧΑ
μέσω αλλαγής του εκλογικού νόμου

Τρανό παράδειγμα, η διαδικασία της αλ-
λαγής του εκλογικού νόμου το 2016, όταν
επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε... προσκλη-

τήριο στη Χρυσή Αυγή. «Στη Βουλή δεν
υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσ-
δεκτες ψήφοι. 

Δεν έχουμε μιλήσει με τη Χρυσή Αυγή.
Από εκεί και πέρα, η Βουλή λειτουργεί
με 300. 

Ποτέ δεν αφαιρέθηκε καμία ψήφος από
καμία μεριά. Αυτό που σας λέω δεν αποτε-
λεί πρόσκληση προς τη Χρυσή Αυγή. Αλλά
επειδή ο εκλογικός νόμος είναι ένα κορυ-
φαίο ζήτημα και κάθε κόμμα έχει τη δική
του άποψη, περιμένουμε να δούμε τι θα πει
και η Χρυσή Αυγή», ανέφερε τότε ο Νίκος
Βούτσης, πρόεδρος της Βουλής και σημαν-
τικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εντέλει οι ψήφοι της ΧΑ δεν χρειάστηκαν
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε αυτήν
τη διαδικασία, ωστόσο χρειάστηκαν στη
μετακίνηση της Βασιλικής Θάνου στην Επι-
τροπή Ανταγωνισμού το 2018, έτσι ώστε να

διασφαλιστεί η θέση της σε περίπτωση
εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και συ-
νέβη. Εκεί η υπερψήφιση από τη ΧΑ προ-
κάλεσε εντύπωση, σε όσους βέβαια δεν εί-
χαν παρατηρήσει όλα τα παραπάνω ή
απλώς έκλειναν τα μάτια στην ανοικτή
γραμμή που υπάρχει ανάμεσα στις δύο
πλευρές.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή
την Τετάρτη ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ συνεχίζει να συμπορεύεται με τη
Χρυσή Αυγή. 

Μπροστά στην ιστορική πρόκληση του να
μπει «φρένο» στην προσπάθεια εισόδου
στη Βουλή ενός νέου νεοναζιστικού μορ-
φώματος, ο κ. Τσίπρας επέλεξε το «πα-
ρών», προτάσσοντας μια δήθεν ιδεολογική
διαφοροποίηση από την κυβέρνηση, επι-
χειρώντας εκ νέου με λαϊκίστικη ρητορική
να κατηγορήσει την κυβέρνηση. Αντ’ αυ-
τού, κατάφερε να δώσει εκ νέου στους πο-
λίτες την αίσθηση ότι υπάρχει η θεωρία των
δύο άκρων, τα οποία ωστόσο -όχι και τόσο
υπόγεια πια- πορεύονται χέρι χέρι.
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Τα 5 «ατοπήματα» συμπόρευσης με την εγκληματική 
οργάνωση που θα στιγματίζουν για πάντα τον Αλέξη Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή
ξανά «αγκαλιά» κατά 
της κοινής λογικής
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Aνακοίνωσε
τον Σπύρο Καρανικόλα

Μέλος της Νέας Δημοκρατίας είναι επισή-
μως από την Πέμπτη ο δικηγόρος Σπύρος
Καρανικόλας, ο οποίος εντάχθηκε στο κυ-
βερνών κόμμα μετά την αποχώρησή του από
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται στις τά-
ξεις της τον δικηγόρο Σπύρο Καρανικόλα. Ο
Σπύρος Καρανικόλας με την πολιτική δράση
του και την εμπειρία του ως πρώην αναπλη-
ρωτής εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ συ-
στρατεύεται στη μάχη για μια δημιουργική
Ελλάδα, με ανάπτυξη και κοινωνικό μέρισμα
για όλους. Τον καλωσορίζουμε. Σε αυτήν την
κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, είναι ανάγκη
να συναντηθούν δυνάμεις που πιστεύουν
στην πρόοδο και τον ευρωπαϊκό δρόμο της
χώρας και χαιρόμαστε που ο Σπύρος Καρανι-
κόλας συντάσσεται σε αυτήν την προσπά-
θεια», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Νέα
Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι, κατά την αποχώρησή του
από το ΠΑΣΟΚ, ο Σπύρος Καρανικόλας είχε
αφήσει σαφείς αιχμές κατά του Νίκου Αν-
δρουλάκη. Στην επιστολή παραίτησής του εί-
χε γράψει μεταξύ άλλων: «Για να υπηρετηθεί
αποτελεσματικά το εθνικό και συλλογικό
συμφέρον, χρειάζεται οι μικροκομματικοί
υπολογισμοί και σκοπιμότητες να μπουν
στην άκρη. Προσωπικά, μπήκα στην πολιτική
πιστεύοντας πως η προάσπιση του εθνικού
συμφέροντος και η τόλμη για ευρύτερες συ-
νεργασίες με σεβασμό στη δημοκρατική λο-
γική, αλλά και στις επιμέρους πολιτικές δια-
φορές, αποτελούσαν απαράβατες αρχές.
Απέναντι κάθε φορά στις δυνάμεις του λαϊκι-
σμού και της δημαγωγίας που οπισθοδρόμη-
σαν τη χώρα. Η σημερινή όμως ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει επιλέξει άλλους
δρόμους. Χωρίς σαφή κατεύθυνση και χωρίς
ορατή διέξοδο, με μόνο στόχο τα ποσοστά
στις δημοσκοπήσεις και όχι την εφαρμογή
αυτών των πολιτικών, στις οποίες τα εκάστοτε
ποσοστά πρέπει να μεταφράζονται. Και, κυ-
ρίως, παραβιάζοντας την αρχή που θέλει τη
χώρα να μπαίνει πάντα πάνω από τους κομ-
ματικούς σχηματισμούς».

«Η
στρατηγική μας πρέπει να είναι
πολύ συγκεκριμένη. Προφα-
νώς και όταν προκαλούμαστε
θα απαντάμε, όμως δεν πρόκει-

ται να υποστείλουμε τη σημαία της σοβαρότητας,
της υπευθυνότητας την οποία έχουμε κρατήσει
ψηλά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα βουλιάξουμε
στη λάσπη μαζί τους. Θα αντιπαρατεθούμε με
επιχειρήματα. Και τελικά θα έχουμε εμπιστοσύ-
νη στην ίδια την κρίση του ελληνικού λαού».

Η συγκεκριμένη αποστροφή του Κυριάκου
Μητσοτάκη προς τα «γαλάζια» στελέχη (μία από
τις πλέον χαρακτηριστικές του τελευταίου χρονι-
κού διαστήματος) έρχεται για να αποτυπώσει, στη
συνολική του διάσταση, τον… πολιτικό μπούσου-
λα για Μέγαρο Μαξίμου και οδό Πειραιώς σε αυ-
τήν την πορεία προς την πρώτη εθνική κάλπη του
2023. Με τη σύγκρουση κορυφής του πρωθυ-
πουργού με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
στη… σφαίρα του συνόλου των θεμάτων της επι-
καιρότητας να δίνει τον τόνο μιας προεκλογικής
περιόδου οξύτητας και πόλωσης, Ηρώδου Αττι-
κού 19 και Νέα Δημοκρατία επενδύουν σε μια πο-
ρεία εκπομπής θετικών μηνυμάτων για την επό-
μενη ημέρα της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν
πρόκειται να ακολουθήσουν την Κουμουνδούρου
στα… σκαλοπάτια της τοξικότητας. «Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν θα οδηγηθούμε σε καμπάνια αντι-
παράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση.
Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει διατυ-
πώσει με απόλυτη σαφήνεια. Επιδιώκουμε τη
σύγκριση και όχι τη σύγκρουση», είναι το μήνυμα
του «γαλάζιου» οικοσυστήματος.

Με κεντρική στόχευση του προγράμματος
της επόμενης τετραετίας το τρίπτυχο «αύξηση
μισθών, ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων

απασχόλησης», το… ντύσιμο των υπόλοιπων
πτυχών της ατζέντας 2023-2027 βρίσκεται σε
πορεία ολοκλήρωσης για το κυβερνητικό
στρατόπεδο. 

Tο τελικό ραντεβού
Παράλληλα με την… αποκρυστάλλωση της ει-

κόνας των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων (εκκρεμεί
το τελικό ραντεβού Μητσοτάκη με την τριάδα
Μπρατάκου-Μαρινάκη-Νέζη, προκειμένου να
«κλειδώσουν» οι λίστες) η στρατηγική του Μεγά-
ρου Μαξίμου θέλει την πρώτη κάλπη να αντιμε-
τωπίζεται ως τελική. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε,
διογκώνονται οι δημόσιες αναφορές περί του…
απεταξάμην στη χαλαρή ψήφο και την αποχή,
καθώς το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρη-
σης θα αποτελέσει πρόκριμα για τη μάχη της ενι-
σχυμένης αναλογικής. «Η πρώτη κάλπη θα δείξει
την επόμενη κυβέρνηση και τον επόμενο πρω-
θυπουργό της χώρας», είναι η περίληψη των το-
ποθετήσεων στελεχών της οδού Πειραιώς, που
δίνει τον τόνο για την επίτευξη του μέγιστου των
στοιχημάτων. Την κατάκτηση της αυτοδυναμίας.
«Έχουμε μπροστά μας να απενεργοποιήσουμε
μια “βόμβα”. Η “βόμβα” αυτή είναι της απλής ανα-
λογικής… Για εμάς δεν υπάρχουν δύο κάλπες.
Υπάρχει μία κάλπη, η εθνική κάλπη, που θα στεί-
λει το μήνυμα του ποιον θα θέλει ο ελληνικός λα-
ός να έχει ως κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Για
αυτό και ζητώ από εσάς, από τα κομματικά μας
στελέχη, μέγιστη κινητοποίηση», διαμηνύει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κλειδί» ο χώρος του Κέντρου
Μέσα σε αυτό το μοτίβο του… προεκλογικού

πυρετού, τα συνθήματα για την αξιοπιστία της
Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την υλοποίηση

των δεσμεύσεων του 2019 κυριαρχούν, ενώ η
λέξη-κλειδί «σταθερότητα» κατέχει κομβική
θέση στο «γαλάζιο» αφήγημα. Καθόλου τυχαία,
όπως εξηγούν κυβερνητικά και κομματικά στε-
λέχη, το μήνυμα που θα εκπέμπεται όλο και πιο
ηχηρά θα είναι ότι σε μια εποχή αστάθειας και
πολλαπλών διεθνών κρίσεων, η χώρα χρειάζε-
ται σταθερό τιμόνι και άμεσες αποφάσεις, που
δεν θα απαιτούν χρονοβόρες συζητήσεις. «Η
μόνη αξιόπιστη λύση, αυτό θεωρούμε και σε
αυτό επενδύουμε, είναι η πρότασή μας για το
αύριο της Ελλάδας. Και αυτό δεν σχετίζεται μό-
νο με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα πα-
ρουσιάσουμε. Θα κάνουμε τη σύγκριση των δύο
τετραετιών, θα κάνουμε απολογισμό των μεταρ-
ρυθμίσεων που προωθήσαμε», σχολιάζουν
«γαλάζιοι», αναδεικνύοντας τις βαθιές διαχωρι-
στικές γραμμές ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία
και ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελε-
χών, τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλυψε το δι-
πλό μέτωπο της στρατηγικής του. Από τη μία εί-
ναι η προσπάθεια συσπείρωσης όσο δυνατόν
του ακροατηρίου του. Από την άλλη είναι η επί-
τευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού,
με στόχο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαχειρι-
στεί, όπως σημειώνεται, την ήττα του την επομέ-
νη των εκλογών. «Σε κάθε περίπτωση, η τοξικό-
τητα και η πόλωση, επάνω στις οποίες επενδύει
ανοιχτά η Κουμουνδούρου, καλλιεργώντας το
σχετικό κλίμα, μπορεί να συσπειρώνουν το κοι-
νό της, ωστόσο αυτή η λογική αποτελεί αποτρε-
πτικό παράγοντα για το εκλογικό κοινό που το-
ποθετείται στο Κέντρο», τονίζουν «γαλάζιοι»
παράγοντες, δείχνοντας πως η μάχη για τη νίκη
και την αυτοδυναμία θα δοθεί, κατά κύριο λόγο,
για την προσέλκυση κεντρώων ψηφοφόρων.

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Η προεκλογική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκε 
και η Νέα Δημοκρατία θα χτυπήσει… πολλαπλώς 

στον χώρο του Κέντρου

Η «μητέρα» των μαχών
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Τα τρία «συν» ήταν μόνο η αρχή
Τ ρία ακόμη «συν» στην ατζέντα

του κυβερνητικού έργου εκτι-
μά ότι προσέθεσε η κυβέρνη-

ση τις τελευταίες ημέρες, δημιουρ-
γώντας το έδαφος για την «επαναφο-
ρά» των διλημμάτων προς τους πολί-
τες, ενόψει των επερχόμενων εκλο-
γικών αναμετρήσεων, καθώς κλήθη-
κε να διαχειριστεί ένα μείζον πολιτι-
κό ζήτημα, μία έκτακτη συγκυρία και
να υλοποιήσει μία ακόμη κυβερνητι-
κή δέσμευση.

Μια σημαντική εκκρεμότητα έκλεισε
με την υπερψήφιση της τροπολογίας
που βάζει «φρένο» στην κάθοδο του
κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές,
την ίδια στιγμή που υλοποιούνταν η
υπόσχεση για στήριξη των ανδρών
και γυναικών των Ενόπλων Δυνάμε-
ων με την ψήφιση των επιπλέον απο-
δοχών τους, ενώ την ίδια ώρα ο κρατι-
κός μηχανισμός αντιμετώπιζε και
διαχειριζόταν ικανοποιητικά τα προ-
βλήματα που προκάλεσε η κακοκαι-
ρία «Μπάρμπαρα».

Ποντάρει στη σύγκριση
Η «μονομαχία» του Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή
εκτιμάται ότι έφερε και πάλι στο προ-
σκήνιο τις διαφορές, όπως σημει-
ώνουν στο κυβερνητικό επιτελείο,
ανάμεσα στους δύο άνδρες, ενι-
σχύοντας το δίλημμα «Μητσοτάκης ή
Τσίπρας» και τη σύγκριση μεταξύ των
δύο που θέτει η κυβέρνηση στον δρό-
μο προς τις κάλπες.

Σε αυτό το μοτίβο αναμένεται να κινη-
θεί το Μέγαρο Μαξίμου και το επόμε-
νο διάστημα. Προτάσσοντας και τη
διεθνή διάσταση των πολιτικών της,
όπως η άμεση ανταπόκριση στην τρα-
γωδία που εκτυλίσσεται στην Τουρ-
κία, ή την ευθυγράμμιση με την Ευ-
ρώπη στον πόλεμο της Ουκρανίας, η
κυβέρνηση θα φέρει σε πρώτο πλάνο
όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει,
σε αντιδιαστολή με τις ανέξοδες υπο-
σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την
επόμενη τετραετία, αλλά και τα όσα
έχουν ήδη επιτευχθεί από το 2019
έως σήμερα, σε σύγκριση, επίσης, με
τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε όλους
τους τομείς.

Το επόμενο στοίχημα…
Στοίχημα πρώτο είναι να συνεχιστεί η
υλοποίηση των πολιτικών που έχουν
εξαγγελθεί, όχι μόνο των μεγάλων
και μακροπρόθεσμων, όπως η στήρι-
ξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν
μέσω της ενεργειακής κρίσης, αλλά
και εκείνων που αφορούν την καθη-
μερινότητα. Από τις Βρυξέλλες, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην ανάγκη η Ευρώπη να
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά
της, με την καλύτερη αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων και την
εξεύρεση επιπλέον χρηματοδοτικών
πόρων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα
είναι από τους πρωταγωνιστές στην
απορρόφηση των υφιστάμενων ευ-
ρωπαϊκών πόρων, όπως αυτοί που
προβλέπονται στο Ταμείο Ανάκαμ-

ψης, στο Ταμείο Συνοχής και το
ΕΣΠΑ. Παράλληλα, στο καθημερινό
οικονομικό αποτύπωμα, η κυβέρνη-
ση επιμένει στην υλοποίηση μέτρων,
όπως το «καλάθι του νοικοκυρι-
ού», που ήδη μετρά 15 εβδομά-
δες, σημειώνοντας ότι τα απο-
τελέσματα είναι ορατά, κα-
θώς καταγράφεται ακόμη
και μείωση τιμών, ενώ έρ-
χεται το δεύτερο δεκαπεν-
θήμερο του Φεβρουαρίου
η εφαρμογή του market
pass, που θα δίνει 52 ευρώ
τον μήνα σε κάθε τετραμε-
λή οικογένεια. Ταυτόχρο-
να, η εντολή είναι σαφής σε
όλα τα υπουργεία να συνεχί-
σουν τις δράσεις που έχουν κα-
ταρτίσει. Από το πρόγραμμα για δη-
μιουργία χώρων φροντίδας βρεφών
σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρή-
σεις έως το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας για την αντιμετώπι-
ση του μπούλινγκ στα σχολεία. 

Αύξηση κατώτατου μισθού
Επιστέγασμα των κυβερνητικών πο-
λιτικών αναμένεται να είναι η αύξη-
ση του κατώτατου μισθού, που θα
ισχύσει από την 1η Απριλίου, ενδε-
χομένως, δηλαδή λίγες μόνο ημέρες
πριν από την πρώτη εκλογική αναμέ-
τρηση. Η διαβούλευση μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων συνεχίζεται
και η κατάληξή της αναμένεται να
εγκριθεί και επισήμως στο τελευ-
ταίο, ίσως, υπουργικό συμβούλιο.

Το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» και τα επόμενα
κυβερνητικά στοιχήματα στον δρόμο προς τις κάλπες

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει 
ο Κώστας 
Τσιτούνας

Ψηφοδέλτια και περιοδείες 
Μαζί με την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, με στόχο να έχουν υλοποιηθεί μια σειρά πολιτικών
πριν από την προκήρυξη των εκλογών, επιταχύνονται και οι διεργασίες του κομματικού μηχανισμού. Η
κατάρτιση των ψηφοδελτίων ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, ενώ το στίγμα των προθέσεών της
δίνει η Νέα Δημοκρατία με κινήσεις διεύρυνσης στελεχών, όπως η ένταξη του Σπύρου Καρανικόλα στη
«γαλάζια» παράταξη. Στον δρόμο προς την επίσημη προεκλογική περίοδο αναμένεται να πυκνώσουν
και οι περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο εντός Αττικής, με τον πρωθυπουργό να δίνει το «πα-
ρών» σε μεγάλους δήμους και γειτονιές, όσο και στην περιφέρεια, με την Κοζάνη, τα Γρεβενά και τα
Ιωάννινα να περιλαμβάνονται στους άμεσους προορισμούς του. Στην επικοινωνία του με τους πολίτες, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέτει όλο και πιο εμφατικά το δίλημμα αλλά και το διακύβευμα
της κάλπης, καλώντας τους ψηφοφόρους να κάνουν ξεκάθαρες επιλογές από την πρώτη κιόλας κάλπη.
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«Η
Ελλάδα είναι μια διεφθαρ-
μένη χώρα με κύρια ευθύ-
νη του πρωθυπουργού
της, ο οποίος παρακολου-

θεί και εκβιάζει τους υπουργούς του, τους
πολιτικούς του αντιπάλους και την ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ παράλληλα
καλύπτει σκάνδαλα καθ’ έξιν, το Λιμενικό
σκοτώνει πρόσφυγες στα σύνορα και ενώ
όλα αυτά συμβαίνουν ο Τύπος σφυρίζει
αμέριμνα γιατί έχει μπουκωθεί με χρήμα».

Αυτή είναι λίγο - πολύ η εικόνα που φι-
λοτεχνεί ο Αλέξης Τσίπρας για την Ελλάδα
στο εξωτερικό. Τελευταίο «χτύπημα» στην
προσπάθεια διασυρμού της χώρας στο
εξωτερικό, οι δηλώσεις του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ από την προπαρασκευαστική Σύ-
νοδο του Κόμματος των Ευρωσοσιαλιστών
στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «δυ-
στυχώς η Ελλάδα αποτελεί κεντρικό θέμα
συζήτησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Το καθεστώς Μητσοτάκη αποτελεί κεντρικό
θέμα συζήτησης. Την άλλη εβδομάδα το ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά του
θα συζητήσει τη διάβρωση του κράτους δι-
καίου στην Ελλάδα από τις παρακολουθή-
σεις και τη χειραγώγηση των ΜΜΕ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε
μεν με σφοδρότητα στον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, όμως η πραγματι-
κότητα είναι ότι κανείς δεν έπεσε από τα
σύννεφα με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα,
καθώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και τα στελέχη του κόμματός του
συνηθίζουν αντίστοιχες τοποθετήσεις που
εκθέτουν σταθερά τη χώρα στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, για το σκάνδαλο Qatargate ο
Αλέξης Τσίπρας υποστήριζε πως «στην
Ευρώπη η δικαιοσύνη λειτουργεί, ενώ
στην Ελλάδα πρέπει να αγωνιστούμε για να
την αποκαταστήσουμε παντού», ενώ κατά
τη διάρκεια περιοδείας του στη Λαμία έλε-
γε ότι η Ελλάδα κάνει «εξαγωγή διαφθο-
ράς στο εξωτερικό». Όταν όμως στην Ελ-
λάδα χρησιμοποιούνται μέθοδοι σαν αυτές
που μεταχειρίστηκε το βελγικό κράτος για
να εξαρθρωθεί η συμμορία πίσω από το
Qatargate, στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγ-
γέλλει εκτροπή και ζητά την παραίτηση της
κυβέρνησης.

Η συγγνώμη που αγνοείται
Στην κυβέρνηση άλλωστε ακόμη περι-

μένουν -και θα περιμένουν για πολύ ακό-
μη- μια «συγγνώμη» από την Κουμουν-
δούρου για την περίφημη πλέον «μικρή
νεκρή Μαρία», το πεντάχρονο κορίτσι, που
δήθεν πέθανε από τσίμπημα σκορπιού στη
νησίδα στον Έβρο, «χωρίς να βοηθηθεί
από τις ελληνικές Αρχές». Το θέμα είχε
φέρει στο φως το γερμανικό «Spiegel» και
αυτό γιατί στο εξωτερικό, εκτός από δι-

καιοσύνη, υπάρχει και Τύπος που ελέγχει
την εξουσία, γιατί «δεν μπουκώνεται με τα
λεφτά της λίστας Πέτσα». Έλα όμως που
μικρή Μαρία δεν υπήρξε ποτέ, κανείς δεν
μπόρεσε να δώσει έστω μια ένδειξη για
την ύπαρξή της, ενώ ο ρόλος της «μετανά-

στριας» που έκανε την ιστορία γνωστή εί-
ναι από περίεργος έως ύποπτος, με τη
γερμανική εφημερίδα να αναγκάζεται τε-
λικώς να ανασκευάσει.

Όλα αυτά μάλιστα μπορεί να αποκαλύ-
φθηκαν από έρευνα Ελλήνων δημοσιο-

γράφων, τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει
να κατασυκοφαντεί πλην των εκλεκτών
του, οι οποίοι, αν και καταγγέλλουν καθη-
μερινά «τέρατα» από τα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων τους ελεύθερα, συνεχίζουν
να μιλούν συνεχώς για «φίμωση», ενώ ο
ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» στο εξωτερικό τη
«θέση 108» που κατέλαβε η Ελλάδα στην
έκθεση των «Δημοσιογράφων χωρίς Σύ-
νορα», αλλά κάνει... γαργάρα τη μεγάλη
βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη λίστα
του Economist με τον «δείκτη Δημοκρα-
τίας», στην οποία η χώρα ανέβηκε 9 θέ-
σεις, ξεπερνώντας την Πορτογαλία, την
Ιταλία και την Κύπρο.

Χαχάνισε στην προσβολή
Το Μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα για το

οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει κάθε φορά... ρέστα.
Όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση η πολιτι-
κή του κινείται μεταξύ «δεν υπάρχουν σύνο-
ρα στη θάλασσα» και «ο φράχτης στον Έβρο
είναι αντίθετος στη διεθνή νομιμότητα», ενώ
όταν βρίσκεται στην κυβέρνηση πολιτεύεται
με εκτρώματα τύπου Μόριας.

Πόση διαφορά έχει η στάση που τηρεί ο
Αλέξης Τσίπρας στο εξωτερικό με εκείνη
του Γιώργου Παπανδρέου το 2009, την
εποχή που πιεσμένος από την τραγική οι-
κονομική κατάσταση της χώρας δήλωνε
πως «κυβερνά μια διεφθαρμένη χώρα»
που χτύπησε «καμπανάκι» στις αγορές;
Όχι μεγάλη, με μια ειδοποιό διαφορά. Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην
αξιωματική αντιπολίτευση και εκεί προ-
βλέπεται να μείνει. Μόνο που μετά και την
επερχόμενη εκλογική του ήττα θα έχει να
«ντρέπεται» και για τον τίτλο του «εθνικού
υβριστή», δηλαδή ενός πολιτικού που έχει
μια εντελώς άλλη αντίληψη για το πώς εί-
ναι το «υπερασπίζομαι την πατρίδα» εντός
και εκτός συνόρων.

Για να καταλάβει κανείς λοιπόν το πώς
«υπερασπίζεται» την πατρίδα στο εξωτερι-
κό ο Αλέξης Τσίπρας, αξίζει να θυμηθεί την
εικόνα από το Συνέδριο των Γερμανών Σο-
σιαλδημοκρατών το 2018, στο οποίο ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε ως προσκε-
κλημένος. Ένας Γερμανός κωμικός σατιρι-
κής εκπομπής του ZDF τον πλησιάζει και
τον ρωτά αν ήρθε «για να δει πιο γαμ…ένο
από την Ελλάδα;». Ο Έλληνας -πρωθυ-
πουργός τότε- αντί να αντιδράσει, χαχάνι-
σε με το αστειάκι και απάντησε με μια φι-
λοφρόνηση για την επικεφαλής του SPD
Άντρεα Νάλες. Είναι να γελά κανείς.

Αλέξης Τσίπρας, 
ο εθνικός υβριστής

Σταθερά, διαχρονικά 
και με σύστημα ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να διασύρει
την πατρίδα μας στο εξωτερικό



ΠΠήρε υποσχετική 
για το καλοκαίρι 

Υπόσχεση έδωσε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στον κοι-
νοβουλευτικό εκπρόσωπο Γιάννη Βρούτση,
ο οποίος πήγε να τον επισκεφτεί στον 7ο
όροφο της Κατεχάκη, ότι το 2023 σε όλα τα
νησιά των Κυκλάδων τα αστυνομικά τμήμα-
τα θα ενισχυθούν με αστυνομικούς, ειδικά
κατά την τουριστική περίοδο που οι ανάγκες
είναι αυξημένες. Πιο ειδικά, μάλιστα, στα
νησιά με διεθνή αεροδρόμια όπως η Μύκο-
νος, η Σαντορίνη, η Πάρος, καθώς και η Σύ-
ρος και η Νάξος. 

Το ραντεβού Αμυρά,
Μητσοτάκη, Σκέρτσου

Προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου γί-
νεται χαμός από στελέχη και υπουργούς
που βλέπουν τον πρωθυπουργό, βρέθηκε
και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Αμυράς.
Μαζί του ήταν και ο επιχει-
ρηματίας Σταύρος Ανδρε-
άδης, αδελφός του Αν-
δρέα Ανδρεάδη του
γνωστού ξενοδοχείου
«Sani Hotel». Ο επιχει-
ρηματίας λοιπόν προχωρά
σε δωρεά για φύτευση
300.000 δέντρων σε μια
έκταση 3.000 στρεμμά-
των στον Δήμο Παύλου
Μελά. Η δωρεά πα-
ρουσιάστηκε στον
πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στο Μέγαρο
Μαξίμου και στον υπουργό
Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και, όπως έμα-
θα, ήταν πολύ χαρούμενοι. Η δωρεά δεν εί-
ναι η πρώτη που κάνει ο επιχειρηματίας. 

Την άποψη που τείνουν να δεχτούν και οι
περισσότεροι, ότι όπως ο σεισμός του 1999
στην Τουρκία άλλαξε τον πολιτικό χάρτη στη
γείτονα και έφερε την καθήλωση του Ετσε-
βίτ, έτσι και αυτός ο σεισμός στην Τουρκία
μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα κατά του
Ερντογάν, εξέφρασε ο βουλευτής Σερρών
Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο δραστήριος βου-
λευτής εκ Σερρών έβαλε στον δημόσιο λόγο

τη σημειολογία αυτή και θα την εκφράσει και
στην Κομοτηνή, όπου θα παραστεί έπειτα
από πρόσκληση της τοπικής ΔΑΠ για να μι-
λήσει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Πάν-
τως, δεν είναι τυχαίο που ο Ερντογάν σκέ-
φτεται να κερδίσει χρόνο για καλύτερη δια-
χείριση, μεταθέτοντας τις εκλογές για αργό-
τερα. Κάτι που ίσως αλλάξει και τα πλάνα
Μητσοτάκη για τις εκλογές. 
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Η σημειολογία του ’99 και η θεωρία Χατζηβασιλείου

Η
απομόνωση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα στη Βουλή, οι θετικές δημοσκοπήσεις
και η πιθανή αναβολή των τουρκικών εκλογών δίνουν χρόνο στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη για καλύτερη προεκλογική διαχείριση. Το νέο σκε-

πτικό στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι εκλογές μπορούν να γίνουν και τον
Μάιο. Άλλωστε, η άρνηση Τσίπρα να συμμετέχει στη Βουλή δίνει τον χώρο
στον πρωθυπουργό να φέρει και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι το
κλείσιμο της Βουλής και να πιστωθεί τις ευεργετικές διατάξεις τους. Αν μάλι-
στα φύγει από μπροστά το εμπόδιο των τουρκικών εκλογών και του θερμού
επεισοδίου (όπως φαίνεται στον ορίζοντα), τότε το κυβερνητικό επιτελείο δεν
έχει κανέναν λόγο να βιαστεί. Αντιθέτως, μια καλύτερη διαχείριση του προ-
εκλογικού προγράμματος μπορεί να «κλειδώσει» την αυτοδυναμία. 

Και μιας και ανέφερα τις Σέρρες, σή-
μερα θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην
«περιφέρεια της κεντροδεξιάς παρά-
ταξης» ο υφυπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Χαρδαλιάς, τον οποίο ανα-
φέρουν ως άτυπο campaign manager
της ΝΔ. Μάλιστα, θα κόψει και την πίτα
της ΔΕΕΠ Σερρών στο ξενοδοχείο

«Philipos Xenia», ενώ η εκδήλωση όπου θα μιλήσει έχει θέμα «Οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις ασπίδα προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές και εξωτερι-
κές απειλές». Φυσικά, όπως μου λένε, δεν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο για τον
Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει βγάλει ακόμη στρατό να βοηθήσει στον απεγκλωβι-
σμό των ανθρώπων που βρίσκονται στα ερείπια. 

Επιστρέφει το σενάριο του Μαΐου

Μου λένε ότι κυβερνητικό
στέλεχος τις προηγούμε-

νες μέρες ταξίδεψε στην
Ελβετία με την οικογένειά του

για ολιγοήμερες διακοπές και σκι,
άθλημα που του αρέσει πολύ. Μα
καλά, αυτό το στέλεχος δεν έχει
προεκλογικές υποχρεώσεις; Φυ-
σικά και έχει, αλλά είναι το απόλυ-
το φαβορί στην περιφέρειά του και
δεν έχει και τόσες σκοτούρες... 

Τα δίνει όλα για 
την εκδήλωση του gov.gr

Εντελώς απασχολημένο είναι όλο το επιτε-
λείο του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-

σης Κυριάκου Πιερρακάκη για
την εκδήλωση σχετικά με το

gov.gr. Οπότε να φανταστώ
ότι μέχρι τις 14/2, μέρα της
εκδήλωσης, δεν θα υπάρ-

ξουν σοβαρές περιοδείες. H
επιτυχία της εκδήλωσης θα εί-

ναι και ένα πρόκριμα για τον Κυριά-
κο και την περιφέρεια όπου κατεβαίνει, η
οποία αποτελείται από ένα σοβαρό κοινό,
όπως, πχ, καθηγητές, πανεπιστημιακοί, ανώ-
τερα στελέχη διοίκησης κ.λπ. 

Κρύφτηκε στο αγγλικό
αντιτορπιλικό

Μέσα στη γενικότερη προεκλογική τρέλα,
ξεχάσαμε και το γεγονός ότι το δεύτερο C-130
γύρισε πίσω με βλάβη και μάλιστα σε μια κρί-
σιμη αποστολή, αυτή της ΕΜΑΚ στην Τουρκία.
Ασφαλώς η πολιτική ευθύνη ανήκει στον
υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος κρύφτη-
κε, όπως έμαθα, σε ένα αγγλικό αντιτορπιλικό
στην επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Tα παιδία παίζει… 
Όταν ο Πέτρος Κόκκαλης δεν γράφει για

το «πόσο πληγώνεται η δημοκρατία επί Μη-
τσοτάκη», ανακαλύπτει καινούργιες εφαρ-
μογές στο κινητό του για να σπάει πλάκα.
Έτσι λοιπόν, παρέα με τον Χρήστο Σπίρτζη,
έβγαλε ένα «χιουμοριστικό» βιντεάκι στο
οποίο τραγουδούν τραγούδια των 80s, όπως
το «Brother Lοuie». Και το βιντεάκι προφα-
νώς έγινε viral. Ελεύθερος χρόνος υπάρχει
στην αντιπολίτευση. 

Ο campaign manager στις Σέρρες



Κ
αρανικόλας - ΠΑΣΟΚ: η αγάπη άρ-
γησε μια μέρα. Δεν ήταν ότι δεν το
περίμεναν στο ΠΑΣΟΚ πως ο Σπύ-
ρος Καρανικόλας όταν «κούνησε

μαντίλι» στη Χαριλάου Τρικούπη θα κατευθυνό-
ταν στη ΝΔ, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο
να τον βλέπεις καμαρωτό καμαρωτό δίπλα στον
πρωθυπουργό να ανακοινώνει την ένταξή του
στο «γαλάζιο» άρμα.

Όπως ήταν φυσικό, στα σχόλια που ακολού-
θησαν από στελέχη του κόμματος το... βιτριόλι
περίσσευε: «Πριν από μερικά χρόνια ο κύριος
Καρανικόλας έφυγε από το ΠΑΣΟΚ καταγγέλ-
λοντας ότι έγινε “ουρά της Νέας Δημοκρατίας”
και ακολούθησε το κόμμα της κυρίας Κατσέλη.
Πριν από λίγους μήνες έφυγε ξανά από το ΠΑ-
ΣΟΚ καταγγέλλοντας ότι έγινε “ουρά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ”. Σήμερα (σ.σ.: χθες) μας ανακοίνωσε ότι εν-
τάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Από τη Λούκα
Κατσέλη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα τατουάζ
δρόμος. Η απόγνωση Μητσοτάκη αρχίζει να γί-
νεται διασκεδαστική και θα μας χαρίσει πολύ
γέλιο!». Πολύ πίκρα, λέμε, με την παντοδυναμία
του Κυριάκου στο Κέντρο... 
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Τα παιδιά του Σοσιαλισμού δεν αντάλλαξαν ούτε
μια χειραψία, όπως έμαθα, αν και συνταξίδεψαν
αεροπορικώς για να βρεθούν στις Βρυξέλλες για
τη Σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών. Ο Αλέξης Τσί-
πρας ήταν στην οικονομική θέση, λαϊκό παιδί γαρ,
ενώ ο Νίκος στην business class, μιας και του το
επιτρέπει ο μισθός του ευρωβουλευτή. Μέσα στο
αεροπλάνο πάντως δεν μίλησαν. 

Οι πρωτοβουλίες
Ταραντίλη

Ούτε «καλημέρα» 
ο Νίκος με τον Αλέξη

Μια αρκετά πρωτότυπη και ευρηματική ιδέα
επέλεξε ο υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας
Γιάννης Εριφυλλίδης
για να γιορτάσει τη μέ-
ρα των ερωτευμένων,
του Αγίου Βαλεντίνου,
προσκαλώντας σε ένα
ξέφρενο πάρτι με θέμα
«I love Kavala» και με
σύνθημα «Νέα αρχή
για την Καβάλα και για
όσους την αγαπούν».
Ακόμη και εισαγόμε-
νος άγιος στην υπηρε-
σία του υποψήφιου δημάρχου για να πάει «η
Καβάλα μπροστά», όπως είναι και το όνομα
του συνδυασμού.

I love Kavala

Τελευταία διαπιστώνω ότι έχει ενεργοποιηθεί ιδι-
αίτερα ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Χρήστος
Ταραντίλης, ο οποίος είχε διατελέσει κάποια φεγ-
γάρια κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σοβαρός άν-
θρωπος με ήθος και στόφα καθηγητή, έχει αρχί-
σει και «οργώνει» τα πανεπιστήμια και όχι μόνο.
Προ ημερών τον πήρε το μάτι μου στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και έμαθα ότι έκανε περιο-
δεία σε Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη, στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει τον τελευ-
ταίο χρόνο με στόχο την ανάδειξη του έργου της
ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και την κατα-
γραφή προτάσεων για την επιχειρηματική αξιο-
ποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που πα-
ράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευ-
νητικά κέντρα. Μπράβο του, πάντως... 

Πίκρα και βιτριόλι
στο ΠΑΣΟΚ
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Άλλο ένα μπουμπούκι
στον ΣΥΡΙΖΑ
Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ,
διαχωρίζει τη Χρυσή Αυγή από την τρομοκρατική
οργάνωση 17Ν. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής
του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ διαχώρισε τις εγ-
κληματικές οργανώσεις «σε κακές και λιγότερο

κακές» και αναφερό-
μενος στη νομοθετική
ρύθμιση για το κόμμα
Κασιδιάρη ανέφερε
πως σε αυτή θα πρέπει
να υπάρχει «σαφής
αναφορά στον ναζιστι-
κό ή ρατσιστικό χαρα-
κτήρα του κόμματος».
Όταν όμως ρωτήθηκε
αν η 17 Νοέμβρη κατε-
βάσει κόμμα, τι θα

συμβεί, απάντησε πως «η 17Ν, οποιαδήποτε
ακροαριστερή οργάνωση, όσο απεχθής και αν
μας φαίνεται η πρακτική της, δεν έχει στον πυρή-
να της τη ναζιστική ιδεολογία». Καταλάβατε τώρα
γιατί απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για την
τροπολογία Κασιδιάρη;

O ρόλος 
του Καρανικόλα
Εντάξει, το ότι ο Σπύρος Καρανικόλας πήγε από το
ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ το κατανοήσαμε, αν και στη δημο-
σιογραφική πιάτσα ήταν λίγο έως πολύ αναμενό-
μενο. Η είδηση πάντως είναι αλλού… Θα κατέβει
υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές; Κάποιες
πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά μου αναφέ-
ρουν ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ερώτημα παρα-
μένει αν και τι ρόλο θα αναλάβει στη «γαλάζια»
παράταξη.

Παράγουμε περισσότερα
ΠΑΣΟΚ απ’ όσα μπορούμε
να καταναλώσουμε
Μια νέα πολιτική κίνηση που έρχεται να... ταράξει(;)
τα λιμνάζοντα ύδατα της πασοκικής δεξαμενής ήρ-
θε να ανακοινώσει η Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τη χήρα του Αν-
δρέα, ιδρυτικά μέλη θα είναι
100άδες πρώην βουλευτές
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
θεωρούνταν στενοί συνερ-
γάτες και πιστοί μέχρι τέ-
λους στον Ανδρέα, ενώ επι-
κεφαλής θα είναι η ίδια,
όμως το κόμμα δεν έχει αρ-
χηγικό μοντέλο, αλλά μια δι-

ευθυντική ομάδα. Το όνομα του κόμματος, Δημο-
κρατική Πατριωτική Ενότητα. Και κάποιοι νόμιζαν
ότι υπάρχει ήδη τέτοιο κόμμα και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
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Σ
το νέο μισθολόγιο,
που φέρει την υπο-
γραφή του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, προβλέπε-

ται αύξηση για τα στελέχη
όλων των Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων, όπως εξήγ-
γειλε και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στη
Βουλή. Θα αυξηθούν ο βασι-
κός μισθός και τα επιδόματα
όλων των στρατιωτικών. Ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, είχε
επισημάνει το θέμα από την
αρχή της θητείας του και πίε-
ζε ώστε να προχωρήσουν οι
απαραίτητες κινήσεις και να
γίνει νόμος του κράτους. Έτσι
κι έγινε. Γιατί για τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ δεν είναι μόνο τα στε-
λέχη του Πολεμικού Ναυτι-
κού, της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας και του Στρατού ή οι Ει-
δικές Δυνάμεις που υπηρε-
τούν με αυταπάρνηση την πα-
τρίδα, αλλά και το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο σκοπός είναι ένας και κοινός: η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυ-
ριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Ο καθένας που
υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει τον ρόλο του. Με το νέο μισθολόγιο αποκα-
θίσταται το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων και μισθολογικά, η πολλαπλή περικοπή
των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της οικονομικής κρί-
σης. Ανάλογα θα αυξηθούν και οι απολαβές των μαθητών των παραγωγικών σχο-
λών, όπως η Σχολή Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων, κατά την παραμονή
τους σε αυτές. Έτσι οι νέοι θα έχουν και ένα ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για να
επιλέξουν να φοιτήσουν στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως επεσήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, «έχουμε
ένα περιεκτικό νομοσχέδιο, νομοτεχνικά άρτιο, το οποίο αποσκοπεί ξεκάθαρα
στην επίλυση μιας σειράς προβλημάτων που είχαμε διαπιστώσει κατά την εφαρ-
μογή της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και στη ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων
από τα πολλά που απασχολούν το προσωπικό μας και γενικότερα τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις». Το νέο μισθολόγιο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024 και
θα είναι η τελευταία ενέργεια του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, την οποία δεν θα λησμονήσει
κανείς στις Ένοπλες Δυνάμεις και μη.

Ο Αντώναρος, 
ο αντάρτης 

Μιας και ξαναφέραμε στην επικαι-
ρότητα το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, να πού-
με ότι ο Ευάγγελος Αντώναρος είναι
γνήσιος εκφραστής του αντάρτικου
και αρνείται, όπως είπε ο ίδιος, να
αγοράσει αλυσίδες για τα χιόνια. Και
αφού καταγγέλλει ότι κάποιοι πλου-
τίζουν, παραπέμπει στα… χιονολά-
στιχα.  Σε σχετική ανάρτηση στο
Facebook ο comandante che Vanzel
έγραψε:  «Είμαστε η μόνη χώρα στην
Ευρώπη που ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ όλους
τους οδηγούς να προμηθευτούν και
να έχουν στην κατοχή τους αλυσίδες
για το αυτοκίνητό τους. Υπάρχουν
χώρες (σχεδόν παντού στην Κεντρι-
κή και Βόρεια Ευρώπη) που επιβάλ-
λουν λάστιχα τον χειμώνα. Αλλά εκεί
είναι υποχρεωτική η χρήση τους.
Εδώ απλώς κάποιοι πλουτίζουν.

ΥΓ.: Περιττό να πω ότι αρνούμαι να
αγοράσω αλυσίδες. Όποιος θέλει ας
μου κόψει πρόστιμο και θα δούμε τις
συνέπειες». 

Δώρο στον Μητσοτάκη
Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε off the

record συζήτηση μου έλεγε ότι με
την τροπολογία Κασιδιάρη το κόμμα
του έκανε άλλο ένα δώρο στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. «Βγήκε πάλι από
πάνω ο Κυριάκος», μου είπε ο σύν-
τροφος ο Συριζαίος και συνέχισε:
«Δεν έφτανε το δώρο που του κάναμε
με την πρόταση μομφής, τώρα του
δώσαμε πόντους και με τη Χρυσή Αυ-
γή». Τουλάχιστον κάποιοι στην Κου-
μουνδούρου έχουν αυτογνωσία…

Μεγάλες αλήθειες από τον Δημήτρη Τσιόδρα
Επειδή ακούστηκε και γράφτηκε το όνο-
μά του για την κεντρική πολιτική σκηνή, ο
ίδιος ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου
του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας
έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν θα είναι
υποψήφιος στις εκλογές. Μιλώντας στο
capital, είπε ότι το βουλευτιλίκι είναι μια
πολύ απαιτητική δουλειά. «Το λέω γιατί
θα πρέπει να είσαι δίπλα στον κόσμο και
όχι μόνο την περίοδο που θα πολιτευτείς
αλλά και στη συνέχεια να ακούς στωικά

τα παράπονα. Να μπορείς να τα μεταφέ-
ρεις. Να μπορείς να λύνεις προβλήματα.
Να είσαι συνέχεια σε φίλους και αντιπά-
λους προσηνής. Είναι κάτι που απαιτεί
πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ λόγω των κα-
θηκόντων που έχω, τα οποία απαιτούν να
είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί,
δεν έχω τον χρόνο να το κάνω καλά. Ως εκ
τούτου, όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος». Ει-
λικρινής και πέρα για πέρα αληθινός ο
Δημήτρης!

«Με φόρα, με φόρα, 
μας πήρε κατηφόρα»   

Η χαρά κάθε σατιρικής εκπομπής και
ιστοσελίδας, από το Luben μέχρι το «Ρά-
διο Αρβύλα», έχει γίνει εσχάτως και λόγω
του ενθουσιασμού που δείχνει όταν καλεί
τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα των συγκεν-
τρώσεών του η εκπρόσωπος Τύπου του
κόμματος Πόπη Τσαπανίδου. «Πρόεδρε,
έλα με φόρα», αναφώνησε η πρώην πλέον
παρουσιάστρια και πολλοί ήταν εκείνοι
που έμειναν έκπληκτοι με την αλλαγή
ύφους της μέσα σε λίγες μέρες. «Αν πάν-
τως η Πόπη ήθελε να περάσει από τις ειδή-
σεις στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, θα μπο-
ρούσε να μην πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα
υπήρχαν θέσεις», ήταν το σχόλιο των «Ρά-
διο Αρβύλα».

Το tweet της τουρκικής
πρεσβείας    

«Σας ευχαριστούμε πολύ». Αυτό γράφει
η ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας στην
Αθήνα στο Twitter για το ανθρωπιστικό
υλικό που στέλνει η Ελλάδα στην Τουρκία
για την αντιμετώπιση της καταστροφής
που προκάλεσε ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ
τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η τουρκική
πρεσβεία έκανε retweet την ανάρτηση του
υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την
αποστολή υγειονομικού και ιατροφαρμα-
κευτικού υλικού, όπως και ειδών πρώτης
ανάγκης μέσω τεσσάρων πτήσεων.

Αποκατάσταση του κύρους
των Ενόπλων Δυνάμεων



Τ
η δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊ-
κής Οικονομικής Κυριαρχίας, το οποίο
θα στηρίξει τις αδύναμες οικονομίες με
έμφαση στην παραγωγική τους βάση

και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρό-
τεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλα-
γής Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της πα-
ρέμβασής του στην Προσύνοδο των ηγετών του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) στις
Βρυξέλλες. 

Ο κ. Ανδρουλάκης ως προς την ατζέντα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Μεταναστευτι-
κό σημείωσε την ανάγκη αναθεώρησης του Κα-
νονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ». «Δέκα χρόνια μετά τη
μεγάλη οικονομική κρίση και βέβαια εν μέσω
της ενεργειακής περιπέτειας, που αυξάνει τις
ανισότητες και την ενεργειακή φτώχεια, η Ευ-
ρώπη έχει χρέος να πάρει γρηγορότερα αποφά-
σεις. Αποφάσεις αλληλεγγύης. Για αυτό προτεί-
νω ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυ-
ριαρχίας, που θα στηρίξει τις αδύναμες οικονο-
μίες και την παραγωγική τους βάση για νέες θέ-
σεις εργασίας και ανταγωνιστική οικονομία.
Επίσης, πρέπει να προχωρήσουμε στη στήριξη
του κοινωνικού κράτους, της Υγείας, της Παιδεί-
ας και σε προγράμματα κοινωνικών κατοικιών,
γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της
εποχής μας είναι το κόστος διαβίωσης, καθώς
τα ενοίκια αυξάνονται καθημερινά», υποστήριξε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναφορικά με το Προ-
σφυγικό, εκτίμησε ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ
πίσω, υπογραμμίζοντας: «Δεν μπορεί να συνεχί-
σει ο Κανονισμός “Δουβλίνο ΙΙΙ” να ρίχνει το βά-
ρος στις πρώτες χώρες εισδοχής και για αυτό
πρέπει να αναθεωρηθεί. Να υπάρχει μια δίκαιη
κατανομή, ώστε οι χώρες να έχουν μόνιμα προ-
γράμματα μετεγκατάστασης και η αίτηση ασύ-
λου να γίνεται στο σύνολο της ΕΕ και όχι μόνο
στην πρώτη χώρα. Αυτές οι πολιτικές θα μας
κρατήσουν ενωμένους και οι ευρωπαϊκοί λαοί
θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον ευημερίας και
προοπτικής».

Η οργισμένη απάντηση Μάντζου
στο… καρφί του Αλέξη

Παρών στην Προσύνοδο των Ευρωσοσιαλι-
στών ήταν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας που συμμετέχει ως παρατηρητής, αφού
το κόμμα του δεν είναι τακτικό μέλος. Για
ακόμη μία φορά, πάντως, οι δυο άν-
τρες δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα,
επιβεβαιώνοντας το μεγάλο χά-
σμα που τους χωρίζει.

Απεναντίας, μεταξύ τους περίσ-
σεψαν τα καρφώματα. Προσερχό-
μενος στην προπαρασκευαστική
Σύνοδο του PES, ο κ. Τσίπρας στις δη-
λώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη
συζήτηση που θα γίνει την επομένη εβδομάδα
στην Ολομέλεια του ΕΚ λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Στα δικά μας τώρα, η Ελλάδα δυστυχώς αποτελεί
κεντρικό θέμα συζήτησης στους ευρωπαϊκούς
θεσμούς. Το καθεστώς Μητσοτάκη αποτελεί κεν-

τρικό θέμα συζήτησης. Την άλλη βδομάδα το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ολομέλειά του θα συ-
ζητήσει τη διάβρωση του κράτους δικαίου στην
Ελλάδα από τις παρακολουθήσεις και τη χειρα-
γώγηση των ΜΜΕ. Είναι προφανές ότι αυτοί που

υποκριτικά μας έλεγαν ότι θέλουν να μεί-
νουμε στην ΕΕ, μας έχουν απομακρύ-

νει από την Ευρώπη και το ευρωπαϊ-
κό κεκτημένο». Η αναφορά του αυ-
τή προκάλεσε την οργή του ΠΑ-
ΣΟΚ με τον εκπρόσωπο του κόμ-
ματος Δημήτρη Μάντζο να σημει-

ώνει: «Ο κ. Τσίπρας έσπευσε να ενη-
μερώσει ότι το ζήτημα της υποχώρη-

σης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα εισά-
γεται την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ
“ξέχασε” να αναφέρει ότι η ενέργεια αυτή έρχεται
ύστερα από πρωτοβουλία του Ν. Ανδρουλάκη και
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο. Και ότι αυτή δεν είναι η πρώτη,
αλλά η πολλοστή φορά, μετά τον Σεπτέμβριο και
τον Νοέμβριο 2022, που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -
Κίνημα Αλλαγής και η πολιτική του ομάδα ζητούν
κάτι τέτοιο». 

Για να συμπληρώσει στο ίδιο ύφος: «Προφα-
νώς, δεν θέλησε ο κ. Τσίπρας, ούτε σήμερα, να
διασκεδάσει το “ψεκασμένο” κομματικό αφήγη-
μα ότι… ατονεί το ενδιαφέρον του Ν. Ανδρουλάκη
και του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για το σκάν-
δαλο των υποκλοπών. Ούτε, φυσικά, τις θεωρίες
συνωμοσίας που διακινούν ο κ. Βαξεβάνης και οι
επικοινωνιακοί βραχίονες του ΣΥΡΙΖΑ».

Μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ υπενθύμιζαν πως «το
ζήτημα της διάβρωσης του κράτους δικαίου στην
Ελλάδα και την απόπειρα συγκάλυψης του σκαν-
δάλου των υποκλοπών θέτει μετά από αίτημα του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νί-
κου Ανδρουλάκη η Ομάδα των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Για
την ιστορία είναι η δεύτερη φορά που το εν λόγω
θέμα εισάγεται προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας
των Ευρωσοσιαλιστών.

Η συζήτηση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 15 Φε-
βρουαρίου 2023 κατά την Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 
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ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στα… μαχαίρια και εκτός συνόρων 
- Ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν Ανδρουλάκης και Τσίπρας 

στην Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Νέα κόντρα με… «αέρα Βρυξελλών»

Την ίδια στιγμή, όμως, που η απόσταση Χαριλάου Τρικούπη -
Κουμουνδούρου μεγαλώνει συνεχώς, δεν συμβαίνει το ίδιο
και με την Πειραιώς. Η κοινή στάση τους στη Βουλή για
την υπερψήφιση της τροπολογίας που υψώνει τείχος
σε ακροδεξιά μορφώματα τύπου Χρυσής Αυγής ερμη-
νεύτηκε από κάποιους ότι υπάρχει εύφορο έδαφος
για συγκλίσεις μεταξύ των δύο κομμάτων. Άκρως θετι-
κή ήταν και η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου
για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει την τροπολογία.
Μάλιστα, κληθείς να διευκρινίσει εάν οι θετικές του αναφορές
αποτελούν και μια τύπου γέφυρα για το μέλλον, ο κ. Οικονόμου

υπογράμμισε ότι η αναφορά του αφορούσε τη στάση ευθύνης της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, τίποτα παραπάνω». Ο γραμματέας Πολιτι-

κού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής (φω-
τό) σημείωσε ως προς τη χρονική συγκυρία νομοθέτη-
σης της τροπολογίας-μπλόκο σε εγκληματικές οργα-
νώσεις που ενδύονται τον μανδύα πολιτικού κόμματος
ότι «υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα σε σχέση με τον

χρόνο: Τρία χρόνια ο Κασιδιάρης αφέθηκε να κάνει πο-
λιτική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή. Υπάρχουν σαφέ-

στατες ευθύνες της κυβέρνησης γιατί ήρθε η τροπολογία τώρα
και όχι νωρίτερα».

Ο κ. Δουδωνής επισήμανε ότι αρχική τροπολογία που διέρρευσε
στα ΜΜΕ είχε σημαντικά προβλήματα και υπογράμμισε ότι με την πα-
ρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, «η τροπολογία περιορίστηκε μόνο στις περι-
πτώσεις που έχουμε καταδίκη για εγκληματική ή τρομοκρατική ορ-
γάνωση, τέθηκαν οι δικονομικές εγγυήσεις και ζητήσαμε τη γνωμο-
δότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Αυτό καταδει-
κνύει ότι εμείς δεν λειτουργούμε μικροκομματικά και καλούμε άπαν-
τες να μην το βλέπουν έτσι, καθώς έχει να κάνει με την άμυνα της Δη-
μοκρατίας μας», προσθέτοντας με έμφαση: «Τι θα πουν τα παιδιά που
μας βλέπουν, οι νέοι που είναι στο εξωτερικό; Ότι δεν μπορεί να συ-
νεννοηθεί το πολιτικό σύστημα στην άμυνα της Δημοκρατίας;».

Πιο κοντά στην Πειραιώς μετά την κοινή πλεύση στην τροπολογία για Κασιδιάρη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Σ
τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, εκτός
από τους πυραύλους SPIKE
NLOS, συζητήθηκαν και ακόμη
δύο στρατηγικά όπλα, οι πύραυ-

λοι Scalp και Exocet. Σύμφωνα με
πληροφορίες, αποφασίστηκε να
προχωρήσουν οι εργασίες συντήρη-
σης και πιστοποίησης των συγκεκρι-
μένων πυραύλων γαλλικής κατα-
σκευής.

Οι πύραυλοι Scalp είναι το «μακρύ
χέρι» της Πολεμικής μας Αεροπο-
ρίας. Είναι στρατηγικοί πύραυλοι αέ-
ρος - εδάφους, η εμβέλεια των οποίων φτά-
νει έως και τα 300 χλμ. Εντάχθηκαν στο ελ-
ληνικό οπλοστάσιο μαζί με τα Mirage 2000-
5 και πλέον τα Rafale F3R. O πύραυλος
Scalp κατεβαίνει σε αρκετά χαμηλό ύψος
για να αποφύγει τα εχθρικά ραντάρ. Κατά
την πτήση του χρησιμοποιεί τεχνολογία
χαρτογράφησης του εδάφους και GPS και

αδρανειακό σύστημα πλοήγησης. Με τους
Scalp oι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να
πλήξουν στρατηγικούς στόχους, όπως κέν-
τρα διοίκησης, γέφυρες, ελλιμενισμένα

πλοία, υποδομές ναυστάθμων και
αεροπορικών βάσεων.

Οι Exocet είναι κορυφαίοι αντι-
πλοϊκοί πύραυλοι που έχουν τοποθε-
τηθεί και στα επτά ΤΠΚ του Στόλου,
ενώ περιλαμβάνονται και στο οπλο-

στάσιο των φρεγατών FDI. Το βασικό
πλεονέκτημα του Exocet είναι, εκτός
από τη μεγάλη εμβέλεια που φτάνει

έως και τα 300 χλμ., η δυνατότητα πτήσης σε
χαμηλά υψόμετρα, περίπου ένα με δύο μέ-
τρα πάνω από την επιφάνεια του νερού. Το
γεγονός αυτό αφήνει αρκετά μικρό χρόνο
αντίδρασης από τις εχθρικές δυνάμεις για
την εκτόξευση αναχαιτιστικών πύραυλων
επιφάνειας - αέρος. Είναι ο φόβος και ο
τρόμος των Τούρκων στη θάλασσα, καθώς

δεν διαθέτουν αντίστοιχα όπλα.Όσο για τους
SPIKE NLOS, στρατιωτικές πηγές αναφέ-
ρουν στην «Political» ότι η απόφαση θα λη-
φθεί στο επόμενο προγραμματισμένο ΚΥ-
ΣΕΑ, όπου το θέμα αναμένεται να λήξει. Αν
απαιτηθεί μάλιστα, το ΚΥΣΕΑ θα πάρει από-
φαση διά περιφοράς, γιατί ο χρόνος τρέχει
και οι ανάγκες παραμένουν.

Και τα P3 ORION στο τραπέζι
Στις 24 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης από την ΕΑΒ είχε κάνει
ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια εξοπλιστικά
προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλι-
ξη και θα ενισχύσουν σημαντικά την απο-
τρεπτική ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα
των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P3
ORION, που είχε σχεδόν «παγώσει» λόγω
τεχνικών προβλημάτων και καθυστερήσε-
ων. Η αναφορά του πρωθυπουργού δεν ήταν

τυχαία, καθώς στο ΚΥΣΕΑ της Τετάρτης
αποφασίστηκε η ουσιαστική επανεκκίνηση
του προγράμματος των αεροσκαφών P3
ORION. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκρί-
θηκε το Σχέδιο Διακρατικής Συμφωνίας με
τις ΗΠΑ για την υλοποίηση του προγράμμα-
τος «Επιχειρησιακή αξιοποίηση εκσυγχρο-
νισμού μέσης ζωής αεροσκαφών επιτήρη-
σης P-3B», όπως και η προμήθεια ηχοση-
μαντήρων. Οι ηχοσημαντήρες αναπτύσσον-
ται μέσα στο νερό για τον εντοπισμό εχθρι-
κών υποβρυχίων. Tα τρία πρώτα αεροσκά-
φη θα παραδοθούν το 2024, ενώ το τέταρτο
και τελευταίο το 2025. Μόλις παραδοθούν
και τα τέσσερα αεροσκάφη P3 ORION, τα
οποία θα είναι πλήρως αναβαθμισμένα, θα
ξεκινήσει η αναβάθμιση του αεροσκάφους
ναυτικής συνεργασίας που ήδη πετάει, κυ-
ρίως για την εκπαίδευση των πληρωμάτων
της Αεροπορίας Ναυτικού, στο πλαίσιο της
ενδιάμεσης λύσης του προγράμματος.

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία μόνο δύο
μεταγωγικά αεροσκάφη C-130. Στρατιωτικές πηγές
αναφέρουν στην «Political» ότι το 2020 ήταν η πρώτη
εισήγηση της νέας στρατιωτικής ηγεσίας στο υπουρ-
γείο Άμυνας, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κων-
σταντίνου Φλώρου, και του αρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας, αντιπτεράρχου Γεωργίου Μπλιού-
μη, καθώς είχε κριθεί απαραίτητο να λυθεί το πρόβλημα
των πολύτιμων για τις Ένοπλες Δυνάμεις μεταγωγικών
αεροσκαφών. Από τότε ακολούθησαν ακόμη επτά ειση-
γήσεις. Ωστόσο, οι κινήσεις που έγιναν ήταν ελάχιστες
και χωρίς αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες που έγιναν
ώστε κάποια από τα C-130 να επιδιορθωθούν στο Ισ-
ραήλ και κάποια στην EAB δυστυχώς δεν προχώρησαν.

Επίσης, η αποσυναρμολόγησή τους -σε περίπτωση που
τελικά μεταφερθούν στο Ισραήλ- εγκυμονεί κινδύ-
νους, αν απαιτηθεί η αλλαγή wing box. Διότι τα C-130B

και C-130H, τα οποία διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία,
δεν υποστηρίζονται πλέον από την κατασκευάστρια
εταιρεία. Το πολυετές άλυτο ζήτημα ήρθε ξανά στο προ-
σκήνιο λόγω του μεταγωγικού αεροσκάφους που μετέ-
φερε τη δεύτερη αποστολή της ΕΜΑΚ στην Τουρκία, το
οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί λόγω τεχνικού
προβλήματος εν ώρα πτήσης. Το πρόβλημα δεν επι-
διορθώθηκε και η ελληνική αποστολή μετέβη στην
Τουρκία με μικρότερο μεταγωγικό αεροσκάφος C-27. Η
ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια
άλματα για να καλύψει τα κενά του παρελθόντος σε ό,τι
αφορά τους εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Πε-
ριμένουμε να κάνει ακόμη ένα, καθώς ο ρόλος των με-
ταγωγικών μας αεροσκαφών είναι αναντικατάστατος!

Άναψε... πράσινο 
το ΚΥΣΕΑ

Πήρε έγκριση μια σειρά
προγραμμάτων 

για την περαιτέρω 
ενίσχυση της εθνικής μας 

άμυνας - Τι συζητήθηκε 
για τους πυραύλους 

Scalp και Exocet

Σε αδιέξοδο για τα C-130
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Δ
εν θα αποσταλεί τελικά η κυ-
πριακή ομάδα διάσωσης στην
Τουρκία, η οποία αναμενόταν
να μεταβεί εκεί για βοήθεια

στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην κυπρια-
κή τηλεόραση ο υπουργός Εξωτερικών
Γιαννάκης Κασουλίδης, από τη μια πα-
ρουσιάστηκε πρόβλημα με τη μεταφορά
των διασωστών με ρουμανικό αεροσκά-
φος και από την άλλη υπήρξε ενημέρωση
ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται περαιτέρω
διασώστες από άλλες χώρες.

Από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δη-
μοκρατία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Πολιτικής Προστασίας, έθεσε στη
διάθεση του μηχανισμού ομάδα διάσω-
σης ελαφρού τύπου, προς υποβοήθηση
των προσπαθειών διάσωσης. 

Η εν λόγω προσφορά απορρίφθηκε, κα-
θώς οι ανάγκες, στο παρόν τουλάχιστον στά-
διο, απαιτούν την άμεση αποστολή βαρέος
τύπου εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης.

Παράλληλα ο γενικός διευθυντής του
ΥΠΕΞ Κορνήλιος Κορνηλίου είχε δηλώσει
ότι σε συνεννόηση με την Πολιτική Άμυνα
δήλωσαν ετοιμότητα για αποστολή ομάδας
διάσωσης αποτελούμενη από 21 άτομα και
η τουρκική πλευρά απάντησε ότι ευχαρι-
στούν αλλά δεν αποδέχονται βοήθεια. Συμ-
πλήρωσε μάλιστα ότι η Κυπριακή Δημο-
κρατία παραμένει σε ετοιμότητα να συν-
δράμει τις προσπάθειες διάσωσης. «Δυ-
στυχώς επικράτησαν πολιτικοί λόγοι», ανέ-
φερε και «είναι αδύνατο να μεταβούμε».

Μπλόκο βοηθείας 
λόγω... Άσαντ στη Συρία

Σε διπλωματικό επίπεδο, η αρωγή στη
Συρία είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι
οδοί βοήθειας που υπήρχαν στη χώρα
έκλεισαν σταδιακά με τα χρόνια. Επί του
παρόντος, έχει απομείνει μόνο ένα τέτοιο
πέρασμα σε εδάφη που ελέγχονται από
τους αντάρτες, το Bab al-Hawa. Παραμέ-
νει ανοιχτό μόνο λόγω εντολής του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ανίτα Σταρόστα, υπεύθυνη της ορ-
γάνωσης Medico για τη Συρία, μίλησε
στην Deutsche Welle για το θέμα: «Κα-
ταρχάς, υπάρχουν δυσκολίες στη μετα-
φορά της βοήθειας σε πόλεις όπως το
Χαλέπι που ελέγχονται από το καθεστώς

Άσαντ. Βέβαια ο πρόεδρος της Συρίας
υποσχέθηκε βοήθεια καλώντας παράλ-
ληλα και τον ΟΗΕ να τη στηρίξει. Αλλά
αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές
δεν υπάρχει περίπτωση ο συντονισμός
να μην περάσει μέσω Άσαντ, ακόμη και
αν προέρχεται από τον διεθνή παράγον-
τα. Και αυτό είναι προβληματικό». Η
υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας
Αναλένα Μπέρμποκ απευθύνθηκε και
στη Ρωσία, ζητώντας της να μεσολαβή-
σει και να ασκήσει πίεση στη Συρία, προ-
κειμένου να μη βάζει εμπόδια στην πα-
ροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Όλοι οι διεθνείς παράγοντες, συμπερι-
λαμβανομένης της Ρωσίας, θα πρέπει να
ασκήσουν την πίεσή τους στο συριακό κα-

θεστώς για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να
φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στα θύμα-
τα», δήλωσε η Μπέρμποκ.

Η Αντελχάιντ Μάρσανγκ, ανώτερη αξιω-
ματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, δήλωσε ότι η Συρία χρειάζεται τε-
ράστια ανθρωπιστική βοήθεια μετά τον
σεισμό, ο οποίος ήταν «μια κρίση πάνω
από πολλαπλές κρίσεις».

Η βοήθεια στη Συρία, με την οποία η
Γερμανία δεν έχει επίσημες σχέσεις, απο-
στέλλεται μέσω διεθνών ΜΚΟ, την ώρα
που η Μπέρμποκ ανακοίνωσε ότι θα πα-
ρασχεθεί επιπλέον 1 εκατ. ευρώ στον όμι-
λο βοήθειας Malteser International και
ότι το Βερολίνο εργάζεται για να διαθέσει
περισσότερα χρήματα σε άλλες διεθνείς
ΜΚΟ της χώρας.

Η διπλωματική διάσταση του σεισμού

Φωτιά στη συζήτηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέ-
σεων έβαλαν οι παραιτήσεις των καθηγητών της Δραματικής
Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ως ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τα
επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών.

Την απόσυρση του ΠΔ ζήτησαν οι βουλευτές της
αντιπολίτευσης, με τη Λίνα Μενδώνη να αφήνει
υπόνοιες για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις
παραιτήσεις των καθηγητών, καθώς η κυβέρνηση
την περασμένη εβδομάδα ψήφισε διάταξη που
εξαιρούσε ρητά τις προσλήψεις καλλιτεχνών από
το Προεδρικό Διάταγμα. «Η απόφαση των καθηγητών δεν
εδράζεται σε κανένα υπόβαθρο», τόνισε η υπουργός Πολιτι-

σμού και επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι
«ο κ. Τσίπρας επί πέντε χρόνια που ήταν πρωθυπουργός δεν

άγγιξε το θέμα και ως δέσμιος συντε-
χνιακών συμφερόντων που είναι, δεν
θέλει να δεσμευτεί για την ανωτατικο-
ποίηση των Παραστατικών Σπου-
δών».«Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για
τον Πολιτισμό», ανέφερε η τομεάρχης
Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Σία Αναγνωστο-
πούλου, λέγοντας ότι η κυβέρνηση το
λιγότερο που έχει να κάνει είναι να απο-

σύρει το Προεδρικό Διάταγμα και να αναγνωρίσει τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Τη συμπαράστασή

του στον αγώνα των καλλιτεχνών εξέφρασε ο Δημήτρης
Κωνσταντόπουλος από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, καλών-

τας την κυβέρνηση να σταματήσει «να υποβαθμί-
ζει συλλήβδην τα πτυχία των καλλιτεχνών».

Ακατανόητη χαρακτήρισε «την επιμονή της κυ-
βέρνησης να μην αποσύρει το απαράδεκτο Προεδρι-
κό Διάταγμα» ο Γιάννης Δελής εκ μέρους του ΚΚΕ,
λέγοντας ότι «τούτες τις μέρες ανεβαίνει η πιο ση-
μαντική παράσταση, αυτή του αγώνα, με πρωταγωνι-
στές όλους τους ανθρώπους της Τέχνης». Από την
πλευρά του ΜέΡΑ25, η Σοφία Σακοράφα σημείωσε

ότι «δεν αξίζει αυτή τη μεταχείριση ο κόσμος του Πολιτισμού και
δεν αντέχει η Πολιτεία αυτό τον κατήφορο και τον ευτελισμό».

Επίθεση Μενδώνη σε Τσίπρα για τις παραιτήσεις στη Δραματική Σχολή

Το παρασκήνιο που οδήγησε την Τουρκία να πει «όχι» στο κυπριακό
αίτημα για αποστολή ομάδας διάσωσης στις πληγείσες περιοχές

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΣH13

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Α
ν το δει κανείς προσεκτικά και
πάνω απ’ όλα ρεαλιστικά, θα
διαπιστώσει ότι η επιλογή του

Αλέξη Τσίπρα να πάει στις εκλογές με
βασική ατζέντα το θέμα των παρακο-
λουθήσεων και... αφήγημα το «δημο-
κρατία ή Νέα Δημοκρατία» ίσως είναι
μονόδρομος. Και μπορεί να εντάσσεται
στην προσπάθεια του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης αφενός μεν να συσπειρώσει τον
παραταξιακό του χώρο, αφετέρου δε να απευθυν-
θεί σε ένα μικρό αλλά σημαντικό εκλογικό ακροα-
τήριο που βρίσκεται σε απόσταση ή παραμένει εχ-
θρικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της εμπειρίας που
άφησε πίσω της η κυβερνητική του θητεία. Αυτός
ο... μονόδρομος όμως, προϊόν κομματικής σκοπι-
μότητας, στον οποίο βαδίζει ο Αλέξης Τσίπρας
κρύβει πολλές παγίδες, στις οποίες κινδυνεύει να
πέσει μέσα και με βεβαιότητα να τον οδηγήσει στην
αντιπολίτευση και πάλι.

Αν δεν υπήρχε η υπόθεση των παρακολουθήσε-
ων -ή μια άλλη ανάλογη υπόθεση- και η... προ-
άσπιση της δημοκρατίας «με το καλό ή τη βία», το
βασικό ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης θα ήταν
ασφαλώς η οικονομία. Άλλωστε, αυτό είναι το
πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες, σύμφω-
να με όλες τις δημοσκοπήσεις. Η οικονομία όμως
δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για ένα στοιχειωδώς
πειστικό αντιπολιτευτικό αφήγημα από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ. Από την ώρα που ο Μητσοτάκης έγινε
πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ τον παρουσίαζε ως «νε-
οφιλελεύθερο». Ο τρόπος όμως με τον οποίο δια-
χειρίστηκε ο πρωθυπουργός την πανδημία και
αμέσως μετά την ενεργειακή κρίση ακυρώνει στην
πράξη αυτό τον χαρακτηρισμό. Πώς μπορείς να
πείσεις ως αντιπολίτευση ότι ο πρωθυπουργός εί-

ναι νεοφιλελεύθερος, όταν αυτή την τετραετία
έχουν γίνει οι πιο γενναίες παροχές της τελευταίας
15ετίας; Η οικονομία λοιπόν αποδείχτηκε ότι δεν
είναι προνομιακό πεδίο αντιπολίτευσης για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Λογικό ήταν να αναζητηθεί άλλο πεδίο. Οι
παρακολουθήσεις έδωσαν στον Αλέξη Τσίπρα μια
μοναδική ευκαιρία. 

Έπειτα από μια δική του τετραετία γεμάτη ανοι-
χτές πληγές στα ζητήματα των θεσμών και της δη-
μοκρατίας, με συνοδοιπόρο τον Πάνο Καμμένο, και
με «κληρονομιά» δύο Ειδικά Δικαστήρια (για τη
σκευωρία Νοβάρτις και για τις τηλεοπτικές άδειες,
με κατηγορούμενους υπουργούς της προηγούμε-
νης κυβέρνησης), οι παρακολουθήσεις έδωσαν μια
διέξοδο: να εμφανιστεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως
υπερασπιστής των θεσμών και των δημοκρατικών
δικαιωμάτων. Η ευκαιρία πέρα από επικοινωνιακό
είχε και πολιτικό ενδιαφέρον. Για πρώτη φορά
έπειτα από πολλά χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας επιχει-
ρεί μέσα από την υπόθεση των υποκλοπών και
την… προάσπιση της δημοκρατίας να απευθυνθεί
στο ακροατήριο των κεντρώων και των φιλελεύθε-
ρων δημοκρατών, το οποίο στη συντριπτική του
πλειονότητα έχει έντονα «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» χαρακτη-
ριστικά λόγω των πρακτικών που ακολούθησε η
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην προσπάθειά
της να ελέγξει τους «αρμούς της εξουσίας». Ταυτό-
χρονα, η υπόθεση αυτή προσφέρεται για να συ-
σπειρώσει ο Τσίπρας και το παραδοσιακό του tar-

get group: αυτούς που πιστεύουν στη
θεωρία των «αρμών της εξουσίας»
και μάχονται την κυβέρνηση της ΝΔ
για «εκτροπή» όχι για τις όποιες αντι-
δημοκρατικές πρακτικές της αλλά
γιατί απλώς και μόνο δεν είναι... η δι-
κή τους κυβέρνηση.

Ο Τσίπρας χρειαζόταν ένα αφήγη-
μα συσπείρωσης και το «δημοκρατία ή εκτροπή»
του δίνει μια… αξιοπρεπή διέξοδο. Πώς μπορείς
να πείσεις όμως ότι είσαι προστάτης της δημοκρα-
τίας και των θεσμών όταν, αποφεύγοντας την απαι-
τούμενη πολιτική συνεννόηση, αρνείσαι να ψηφί-
σεις την τροπολογία-φρένο στην κάθοδο του κόμ-
ματος Κασιδιάρη στις επερχόμενες εκλογές; 

Πώς μπορείς να πείσεις ότι είσαι υπερασπιστής
της δικαιοσύνης όταν θέλησες να στήσεις «στο
σκαμνί» δέκα πολιτικούς αντιπάλους με τη μαρτυ-
ρία «κουκουλοφόρων», όπως του «Μάξιμου Σαρά-
φη», που τώρα κατηγορείται για απάτη σε βαθμό
κακουργήματος; Πώς μπορείς να εμφανίζεσαι ως
αδιάφθορος όταν μέσω Ειδικού Δικαστηρίου ανοί-
γει νέα δικαστική έρευνα για τσάντες με μετρητά
που πήγαιναν από το γραφείο του Καλογρίτσα στην
Κουμουνδούρου; Και πώς μπορείς να προσπερά-
σεις τις… επεξηγήσεις του Πολάκη για το τι σημαί-
νει «με το άγριο» του Σπίρτζη; 

Ο Πολάκης... έβαλε τα πράγματα στη θέση τους
διευκρινίζοντας πως «με το άγριο σημαίνει ότι όσοι
πολιτικοί και μη θα παρεμποδίσουν την αποκατά-
σταση της δικαιοσύνης και την κάθαρση θα μπουν
(και θα μείνουν στη) φυλακή μέχρι να… σβήσει ο
ήλιος». Ε, και τώρα πώς μπορεί να μην υποθέσει
κανείς πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται, με το καλό ΚΑΙ
ΟΧΙ με το άγριο, στην αντιπολίτευση «μέχρι να σβή-
σει ο... ήλιος»;

Στην αντιπολίτευση μέχρι... να σβήσει ο ήλιος
Ο Τσίπρας χρειαζόταν ένα αφήγημα συσπείρωσης 

και το «δημοκρατία ή εκτροπή» του δίνει 
μια... αξιοπρεπή διέξοδο, που τον οδηγεί 

όμως με βεβαιότητα στην αντιπολίτευση και πάλι



Σ
ύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας
απογραφής που έγινε το 2021, ο μόνιμος
πληθυσμός της χώρας είναι μειωμένος κατά

περίπου 400.000 πολίτες. Είμαστε μια χώρα γερα-
σμένη που βιώνει μια παρατεταμένη πε-
ρίοδο παρακμής. Μια χώρα στην οποία η
νέα γενιά βρίσκεται στο περιθώριο και οι
δυνάμεις της δημιουργίας σε αδιέξοδο. Η
εγχώρια παραγωγή είναι υποτυπώδης, η
αξιοκρατία, όπου δεν παρεμβάλλεται δια-
γωνισμός ΑΣΕΠ, από σπάνια έως ανύπαρ-
κτη, ενώ η διαπλοκή και η διαφθορά στιγ-
ματίζουν τον δημόσιο βίο.

ΗΗ δικαιοσύνη για έναν καλοπροαίρετο
παρατηρητή χαρακτηρίζεται τουλάχιστον
από βραδύτητα, για έναν καχύποπτο όμως
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέχρι και
υποκινούμενη από κάθε λογής συμφέρον-
τα. Οι ανεξάρτητες Αρχές θεωρούνται καλές όταν
σκύβουν το κεφάλι στην εκάστοτε εξουσία. Στα
ΜΜΕ η ενημέρωση και η ειδησεογραφία είναι δύ-
σκολο να ξεχωρίσουν από την προπαγάνδα.

Σε αυτές τις συνθήκες, η ισότητα και η ισονομία
αποτελούν βερμπαλισμούς, καθώς σε αυτό τον τόπο
θα βρίσκονται πάντοτε κάποιοι που θα είναι πιο ίσοι
από τους άλλους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγο-
νός ότι σε μετρήσεις κοινής γνώμης η άποψη των
πολιτών για κόμματα, μέσα ενημέρωσης και θε-
σμούς είναι αρνητική. Σε τέτοιες συνθήκες και ιδιαί-
τερα σε περιόδους κρίσεων είναι που εμφανίζεται ο
φασισμός. Στη ζωή τίποτα δεν συμβαίνει από μόνο
του και τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην πανδημία είχαμε τους
περισσότερους νεκρούς σε σχέση με τον πληθυσμό
μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ενέργεια και στα καύσιμα
κάνουμε πρωταθλητισμό ακρίβειας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα προϊόντα βασικής ανάγ-
κης έχουμε πολλαπλάσιο πληθωρισμό.

Δεν αμφισβητεί κανείς τη διεθνή φύση
των κρίσεων. Αμφισβητούνται όμως ξεκά-
θαρα η επάρκεια αλλά και οι πολιτικές
επιλογές της κυβέρνησης που διαχειρί-
στηκε αυτές τις κρίσεις. 

Είναι λοιπόν τοξικός όποιος αναδει-
κνύει τα κακώς κείμενα μιας κυβέρνησης
που φέρει ακέραια την ευθύνη των πολιτι-
κών που εφαρμόζει;

Είναι τοξικός όποιος διεκδικεί ενιαίους
κανόνες για όλους και ένα κράτος δικαίου;

Είναι τοξικός όποιος διεκδικεί διαφά-
νεια στον δημόσιο βίο και υπερασπίζεται
τη δημοκρατία;

Τοξικός είναι εκείνος που για να πάρει την εξου-
σία δεν δίστασε να εργαλειοποιήσει είτε φυσικές
καταστροφές είτε κρίσιμα εθνικά θέματα.

Τοξικός είναι εκείνος που για να πλήξει τους αντι-
πάλους του και ενώ η χώρα βρισκόταν σε μνημόνια
υιοθετούσε τη θέση των δανειστών. 

Τοξικός είναι εκείνος που όποτε βρεθεί σε αδιέ-
ξοδο επαναφέρει την ανιστόρητη προπαγάνδα των
«δύο άκρων».

Τοξικός είναι εκείνος που κυβερνά με παρακρατι-
κές υποκλοπές και όταν τον πιάνουν με «τη γίδα
στην πλάτη», είτε παριστάνει τον ανήξερο είτε κατη-
γορεί εκείνους που τον πήραν είδηση.

Η τοξικότητα όμως πρέπει να τελειώνει και θα την
τελειώσουμε στις ερχόμενες εκλογές. Αρκεί να πά-
με όλοι στην κάλπη και να ψηφίσουμε για τις ζωές
μας. Να ψηφίσουμε για την πολιτική αλλαγή!
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Ο
ι καταστροφικοί σεισμοί σε Τουρκία και Συρία προ-
καλούν αισθήματα συγκίνησης σε όλο τον κόσμο. Οι
πολίτες στην Ελλάδα (πλην -κάποιων- Λακεδαιμο-

νίων...) με κάθε τρόπο εκφράζουν τη συμπαράστασή τους. Η
ελληνική Πολιτεία το ίδιο. Εκφράζουμε την οδύνη μας και την
αλληλεγγύη μας στον τουρκικό λαό και την κυβέρνησή του.

Ακόμη και η Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν έχει διπλωματι-
κές σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε την ετοιμότητά της για
βοήθεια. Πολύ πιθανό να μην πίστευε καν ότι θα γίνει δεκτή.
Και όμως. Οι τουρκικές Αρχές έπειτα από μια πρώτη αρνητική
αντίδραση αποδέχτηκαν τη βοήθεια! Αποδέχονται τη βοήθεια
από μια κρατική οντότητα που δεν αναγνωρίζουν διπλωματικά.

Δεν (πρέπει να) προσφέρουμε βοήθεια για να δείξουμε κά-
ποια τυχόν «ανωτερότητά μας» έναντι της άλλης πλευράς.
Ούτε διότι (πρέπει να) περιμένουμε κάποια πολιτικά ή διπλω-
ματικά ανταλλάγματα. Το κάνουμε γιατί είμαστε άνθρωποι. Οι
σεισμοί και οι φυσικές καταστροφές δεν έχουν πολιτικά σύ-

νορα. Μας αφορούν εξίσου όλους.

Το 1999 έγινε ένας φονικός σεισμός στη
Βορειοδυτική Μικρά Ασία με επίκεντρο το
Ίσμιτ (Νικομήδεια). Η αντίδραση της ελλη-
νικής κυβέρνησης ήταν άμεση. Έστειλε
για πρώτη φορά κλιμάκια διασωστών και
ανθρωπιστική βοήθεια. Η πράξη αυτή έγι-
νε δεκτή από τους Τούρκους πολίτες με
την ίδια ευγνωμοσύνη που εκφράζουν και
σήμερα. Τρεις μήνες μετά έγινε ο δυνατός
σεισμός στην Αθήνα. Το τουρκικό κράτος
έπραξε για την Ελλάδα τα αντίστοιχα.

Οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών
άρπαξαν την ευκαιρία. Καθώς το κλίμα εί-
χε αλλάξει, προχώρησαν σε αυτό που
ονομάστηκε «διπλωματία των σεισμών».
Μετά τις πρώτες επαφές προχώρησε πιο
εντατικά η συνεργασία σε θέματα «χαμη-

λής πολιτικής» (οικονομία, εμπόριο, τουρισμός) κλπ. Αυτό
οδήγησε σε μια «χρυσή» δεκαετία στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, τόσο με τις κεμαλικές δυνάμεις που κυβερνούσαν τότε
την Τουρκία όσο και στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης από
τον κ. Ερντογάν.

Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτές οι προσπάθειες δεν
ολοκληρώθηκαν με την επίλυση των ελληνοτουρκικών δια-
φορών, για λόγους που αφορούν την πολιτική κατάσταση και
τις δύο χώρες η περίοδος αυτή μας κληροδότησε για πολλά
χρόνια συνθήκες σταθερότητας, ηρεμίας, ανοιχτών διαύλων
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Αξίζει να ξαναπροσπαθήσουμε. Είναι θέμα πολιτικής βού-
λησης και των δύο πλευρών. Δεν μπορούμε να υπονομεύου-
με το μέλλον μας ξοδεύοντας τεράστιους πόρους για υπέρογ-
κους εξοπλισμούς, που υπερβαίνουν τους αναγκαίους για
κάθε χώρα, αντί να επενδύουμε σε υποδομές που μπορούν
να σώσουν ανθρώπινες ζωές. 

Μπορούν οι σεισμοί
να γίνουν ευκαιρία 
για τα Ελληνοτουρκικά;

του
Θόδωρου
Τσίκα

Πολιτικός 
επιστήμονας - 
διεθνολόγος,
αντιπρόεδρος της
Ελληνικής 
Ένωσης για 
την Ομοσπονδία
της Ευρώπης

του
Δημήτρη 
Σακελλάρη 

Εκπαιδευτικός,
μέλος της ΚΕ
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ας μιλήσουμε για τοξικότητα
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Εκτενή ρεπορτάζ για τη συμπαράσταση της Ελλάδας
στο δράμα του τουρκικού λαού που προσπαθεί να επι-
βιώσει μετά τον φονικό σεισμό πραγματοποιούν τα
ΜΜΕ της Άγκυρας. Δημοσιεύματα παρουσιάζουν τόσο
την ομάδα της ΕΜΑΚ που βοηθά στο πεδίο όσο και τις
δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, ενώ αναμεταδίδουν και την εκτενή κάλυψη
της καταστροφής από τα ελληνικά ΜΜΕ.

«Ο γείτονας μοιράστηκε τον πόνο: η ελληνική κρατι-
κή τηλεόραση έδειξε την καταστροφή συνδυάζοντας τις
εικόνες με ένα συγκινητικό τουρκικό τραγούδι», ανα-
φέρει η εφημερίδα «Yeni Safak» που πρόσκειται στον Τούρκο
πρόεδρο Ερντογάν, σύμφωνα με την «Καθημερινή». «Η Ελλάδα
και η Τουρκία είναι γείτονες που θα πρέπει να αλληλοβοηθούνται
σε δύσκολες στιγμές», τονίζει και παρουσιάζει ολόκληρη την ομι-

λία του Έλληνα πρωθυπουργού. Παράλληλα αναφέρεται στις
προσπάθειες της ελληνικής ομάδας διάσωσης που επιχειρεί στην
Τουρκία. Η φιλοκυβερνητική «Milliyet» αναφέρεται εκτενώς στην
ελληνική ομάδα διάσωσης που έσωσε το 6χρονο παιδάκι και στη
χαρά των διασωστών, αναμεταδίδοντας βίντεο από την ΕΡΤ. Το

κρατικό κανάλι της Τουρκίας TRT παρουσίασε βίντεο
της ΕΡΤ με τις καταστροφές στην Τουρκία. Η εφημερί-
δα «Sabah» αναφέρθηκε στην ανάρτηση στα τουρκικά
του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις προσπάθειες των
ομάδων διάσωσης, όπου «Έλληνες και Τούρκοι πα-
λεύουν δίπλα δίπλα για να σώσουν ζωές». Αναφορά
στις προσπάθειες και την επιτυχία της ΕΜΑΚ υπάρχει
και στην αντιπολιτευόμενη «Cumhuriyet» αλλά και
στην πιο δυνατή φωνή της αντιπολίτευσης, την πολύ
καινούργια «Οksijen», που κατέγραψε τη δήλωση του
Έλληνα πρωθυπουργού για την πολύ καλή συνεργασία

της ελληνικής ομάδας διάσωσης με τις τουρκικές Αρχές.
«Αγαπητοί Έλληνες, ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή την εικόνα.

Έχετε έναν Τούρκο φίλο στην Ανατολία», γράφουν χρήστες στο
Twitter.

Τα τουρκικά ΜΜΕ εξυμνούν την Ελλάδα: «Ο γείτονας μοιράστηκε τον πόνο»

Τ
α σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να
δίνουν τη μάχη τους σε Τουρκία και
Συρία και ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες
για επιζώντες. Ο τελευταίος απολογι-

σμός ξεπερνά πια τις 17.000 νεκρούς και οι προ-
βλέψεις είναι τραγικές, αφού εκφράζονται φό-
βοι ότι θα ξεπεράσουν και τις 30.000.

Οι πρώτες 72 ώρες από το κύριο πλήγμα του
Εγκέλαδου έχουν παρέλθει, μειώνοντας στο
ελάχιστο τις ελπίδες επιβίωσης για τον άγνω-
στο αριθμό των ανθρώπων που παραμένουν
παγιδευμένοι κάτω από ερείπια σε δέκα επαρ-
χίες της Νότιας Τουρκίας και σε ολόκληρη τη
Βόρεια Συρία.

Τους πιο πρόσφατους αριθμούς θυμάτων στην
Τουρκία έδωσε ο πρόεδρός της Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν με δηλώσεις του από την Γκαζιαντέπ.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, οι αν-
θρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας του σει-
σμού των 7,8 βαθμών και των πολλών ισχυρών
μετασεισμικών δονήσεων που τον ακολούθη-
σαν έφτασαν τις 14.014 στην Τουρκία και τις
3.162 στη Συρία, ανεβάζοντας τον επίσημο συ-
νολικό αριθμό των νεκρών σε 17.176. Μόνο στην
Τουρκία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 63.794
τραυματίες, ενώ στη Συρία ο επίσημος αριθμός
τραυματιών ανέρχεται σε 5.235.

Ο Ερντογάν υποσχέθηκε €500 
σε κάθε σεισμόπληκτο

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ακόμη την άμεση
απόδοση 10.000 τουρκικών λιρών, κάτι λιγότερο
από 500 ευρώ, σε κάθε σεισμόπληκτο πολίτη.
Υποσχέθηκε ότι στην περιοχή θα έχουν χτιστεί

εντός ενός έτους τριώροφα και τετραώροφα
κτίρια για να στεγάσουν τους σεισμόπληκτους
κατοίκους. Ανέφερε ότι τουλάχιστον 6.400 κτί-
ρια έχουν καταστραφεί από τον κύριο σεισμό
και τους μετασεισμούς.

Ως θαύμα πανηγυρίστηκε η διάσωση ενός
παιδιού από τα ερείπια πολυκατοικίας στο Κα-
χραμάνμαρας, 79 ώρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ με
επίκεντρο αυτήν την κατεστραμμένη πόλη στη
Νότια Τουρκία. Το παιδί βγήκε στο φως δεμένο
σε φορείο, υπό τις ζητωκραυγές διασωστών και
δημοσιογράφων, σε απευθείας μετάδοση από
την τουρκική τηλεόραση. Ακολούθησε η διά-

σωση ενηλίκου στην Γκαζιαντέπ 81 ώρες μετά.
Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, πάνω από

117.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρή-
σεις απεγκλωβισμού και παροχής πρώτων βοη-
θειών στους σεισμόπληκτους στην Τουρκία. Η
πρώτη εκτίμηση για τις υλικές ζημιές στην
Τουρκία μόνο κάνει λόγο για 5 τρισεκατομμύρια
δολάρια.

Και επειδή βρισκόμαστε τυπικά σε προεκλο-
γική περίοδο, η τουρκική αντιπολίτευση ξεκίνη-
σε την κριτική για την αποτελεσματικότητα του
κρατικού μηχανισμού, με τον Ερντογάν να κατα-
κεραυνώνει όσους προσπαθούν να εκμεταλλευ-

τούν την ανθρώπινη τραγωδία στη Νότια Τουρκία
για πολιτικούς λόγους, απειλώντας ότι με όπλο
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αντιμετω-
πιστούν αμείλικτα όσοι πάνε να λεηλατήσουν ή
να εκμεταλλευτούν πολιτικά καταστάσεις.

Συνδρομή από 53 χώρες
Σε ό,τι αφορά την αρωγή από το εξωτερικό, οι

τουρκικές Αρχές κάνουν λόγο για την άφιξη ήδη
53 ξένων συνεργείων, συν τη συνεχή ροή αν-
θρωπιστικής βοήθειας και εξοπλισμού. Μεγάλη
κάλυψη στα τουρκικά μέσα, κρατικά και ιδιωτι-
κά, έχει η παρουσία της ελληνικής αποστολής
στις πληγείσες περιοχές της Τουρκίας, απεγ-
κλωβίζοντας διαρκώς παγιδευμένους Τούρ-
κους πολίτες.

Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι και σχολιαστές
μιλούν μάλιστα με ιδιαιτέρως κολακευτικά λό-
για όχι μόνο για την αμεσότητα της ελληνικής
αρωγής, αλλά και για την ποιότητά της, τονίζον-
τας ότι σε κάποιους ανθρώπους δεν χρειάζεται
να ζητήσεις τη βοήθειά τους, έρχονται πριν καν
τους καλέσεις όταν τους χρειάζεσαι.

Εξαίρεται μάλιστα η ικανότητα των Ελλήνων
διασωστών, οι οποίοι, λόγω ιδιαίτερης εκπαί-
δευσης τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη,
επιτυγχάνουν, κατά τους Τούρκους, «θαύματα»,
έχοντας φτάσει αμέσως μόλις έγινε το κακό.

«Οι Έλληνες είναι αποτελεσματικοί και ορα-
τοί στις προσπάθειες διάσωσης. Αυτοί ξέρουν
πώς να κάνουν τη διαφορά επί του εδάφους,
όπως και οι Αζέροι και οι Ισραηλινοί», αναφέρει
Τούρκος σχολιαστής στην κρατική τηλεόραση
της χώρας.

Λιγοστεύουν οι ελπίδες 
να βρεθούν επιζώντες

Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός σε Τουρκία
και Συρία θα ξεπεράσει κατά πολύ τις 30.000 νεκρούς
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Μ
άχες στα χαλάσματα. Το τε-
λευταίο κρίσιμο 24ωρο πέ-
ρασε χθες για να εντοπι-
στούν σώοι οι εγκλωβισμέ-

νοι στα γκρεμισμένα σπίτια στην Αντιόχεια
και στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας που

επλήγησαν από τον κατα-
στροφικό σεισμό. Η «Polit-
ical» για τρίτη μέρα κατέ-
γραψε συγκλονιστικές ει-
κόνες από τις ισοπεδωμέ-
νες πόλεις που χτυπήθη-
καν από τον φονικό σεισμό.

Στο Χατάι οι εικόνες κό-
βουν την ανάσα. Στην πε-
ριοχή φτάνουν από όλη την
Τουρκία εκατοντάδες
ασθενοφόρα προκειμένου

να παραλάβουν τραυματίες ή εγκλωβι-
σμένους που κατάφεραν να απεγκλωβι-
στούν έπειτα από μεγάλη μάχη με τον
χρόνο που δόθηκε από τους διασώστες.
«Ψάχνω τον αδελφό μου και το παιδί του.
Έχει πέσει αυτό το σπίτι. Δεν έχουμε ελπί-
δες. Είμαστε εδώ μέρες και τώρα εμφανί-
στηκε σωστικό συνεργείο για να τους ψά-
ξει. Δεν ακούν φωνές. Φοβάμαι πως τους
έχουμε χάσει. Δεν μπορώ να πιστέψω αυ-
τό που έγινε στην περιοχή μας. Το δικό
μου σπίτι δεν καταστράφηκε», μας είπε ο
Φαμέτ με δάκρυα στα μάτια. «Αυτό που
θέλουμε είναι να μπορέσουμε να θάψου-
με τους νεκρούς μας. Δεν ζητάμε τίποτα
παραπάνω. Καταστραφήκαμε και αυτό
δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα», τόνισε ο
άτυχος άνδρας, ο οποίος μέχρι αργά χθες
το απόγευμα δεν είχε καταφέρει να εντο-
πίσει τα αγαπημένα του πρόσωπα. 

«Έχασα 20 συγγενείς μου,
δεν έχω πού να μείνω»

Ακόμη ένας κύριος έχασε συνολικά
20 άτομα από το συγγενικό του περι-
βάλλον. Η μαρτυρία του στην «Politi-

cal» συγκλονίζει: «Τους έχασα όλους
και καταστράφηκε το σπίτι μου. Έχα-
σα 20 συγγενείς. Η κυβέρνηση του
Ερντογάν δεν μας έχει βοηθήσει. Δεν
έχουμε πού να μείνουμε». Ο ίδιος
πλέον μένει σε σκηνή καθώς δεν μπο-
ρεί να πάει πουθενά.

Τη στιγμή της συνέντευξης έφτασε
ακόμη ένα καραβάνι με ανθρωπιστική
βοήθεια που συμπεριελάμβανε κου-
βέρτες, ρούχα και γάλα για τα μικρά παι-
διά που παραμένουν αβοήθητα στην ευ-
ρύτερη περιοχή. «Είναι η τέταρτη μέρα

που κοιμόμαστε στον δρόμο και δεν
μπορούμε να ζήσουμε έτσι πλέον. Πρέ-
πει κάποιος να μας βοηθήσει. Πρέπει να
σταματήσει η κόλαση που ζούμε. Πρέ-
πει να μας βρουν καταφύγια», είπε ο Χα-
γιά στην «Political» έξω από την πόλη,
ενώ δίπλα του ήταν η τριών ετών κόρη
του και η σύζυγός του. Η οικογένεια εί-
ναι μία από τις εκατομμύρια που επηρε-
άστηκαν από τον Εγκέλαδο που χτύπησε
δύο φορές την περασμένη Δευτέρα την
περιοχή. Σε πολλά σημεία έχουν στηθεί
αυτοσχέδιοι καταυλισμοί για να βρουν

ένα καταφύγιο οι άνθρωποι που είδαν
τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. 

Ουρές χιλιομέτρων
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν και τα

τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι χώροι
δεν επαρκούν για να καλύψουν τις
ανάγκες των ανθρώπων. 

Η αστυνομία και ο στρατός χθες απα-
γόρευσαν την είσοδο σε πολίτες, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές
χιλιομέτρων έξω από την πόλη. Πολλοί
ήταν εκείνοι που έφτασαν συντετριμμέ-
νοι για να παραλάβουν τις σορούς των
αγαπημένων τους προσώπων.

Αποστολή
στην Τουρκία: 

Μίλτος 
Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com

Στην Αντιόχεια και την επαρχία Χατάι συνεχίστηκε 
το οδοιπορικό της «Political» στις πληττόμενες περιοχές - 

Απεγνωσμένοι σεισμόπληκτοι ψάχνουν βοήθεια 
για να βρουν τους ανθρώπους τους στα ερείπια

«Μας άφησε στο έλεος
του Θεού ο Ερντογάν»
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Γ
ια ακόμη μια μέρα επιχείρη-
σαν χθες οι διασώστες της
ΕΜΑΚ που βρίσκονται στην
Αντιόχεια για 4η συνεχή μέρα.

Νωρίς χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε
ευρεία σύσκεψη των ευρωπαϊκών δυνά-
μεων και χωρίστηκαν οι περιοχές επι-

χείρησης. Η ελληνική
ομάδα διάσωσης, που
έχει διασώσει αρκετούς
ανθρώπους από τα χαλά-
σματα, επιχείρησε στον
τομέα Ε και το απόγευμα
βρέθηκε με άλλες ευρω-
παϊκές δυνάμεις σε πολλά
και διαφορετικά σημεία.
Αργά το βράδυ άρχισε να
επιχειρεί και η 2η ΕΜΑΚ
σε πολλά και διαφορετικά

σημεία. Η ελληνική ομάδα είναι η πρώτη
που έφτασε στην Τουρκία και δίνει μάχη
έχοντας διασώσει 5 άτομα, τα περισσό-
τερα στον αριθμό. 

Σώθηκαν λίγο πριν εκπνεύσει
το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών

Όλα αυτά την ώρα που το «θαύμα της
ζωής» συνεχίζει να συγκλονίζει μετά τον
φονικό σεισμό. Ενδεικτικό είναι το πα-

ράδειγμα της  διάσωσης μιας μητέρας
με το 5 χρονών αγοράκι της, αφού πα-
ρέμειναν κάτω από τα συντρίμμια για 68
ώρες, όπως αναφέρει η «Daily Mail». Η
33χρονη Σεράπ Τοπάλ και ο γιος της
Μεχμέτ Χαμζά Τοπάλ εγκλωβίστηκαν
στα ερείπια του σπιτιού τους στο Κα-
χραμάνμαρας μετά το «χτύπημα» των
7,8 Ρίχτερ. Και οι δυο ήταν καλυμμένοι

από σκόνη και συντρίμμια, αλλά κατά-
φεραν να δουν τους Βρετανούς εθελον-
τές της SARAID και τους Γερμανούς
διασώστες της At Fire να καταφέρνουν
να τους σώζουν τα ξημερώματα της
Πέμπτης. Όλα αυτά τη στιγμή που εξέ-
πνεε το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών
που θεωρείται καθοριστικό για την
ανεύρεση επιζώντων.

Η ελληνική
αποστολή
πρωταθλήτρια
στις διασώσεις

Αποστολή
στην Τουρκία: 

Μίλτος 
Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com

Κατάφερε να βγάλει ζωντανούς από τα συντρίμμια πέντε
ανθρώπους - Στη μάχη μπήκε από χθες και η 2η ΕΜΑΚ  

Η επεξεργασμένη 
φωτογραφία  που 
έγινε viral  στο διαδίκτυο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει
μια φωτογραφία που δείχνει έναν άν-
δρα της ΕΜΑΚ να κρατάει αγκαλιά
ένα κοριτσάκι μετά τον σεισμό στην
Τουρκία. Πολλοί ήταν αυτοί που κοι-
νοποίησαν την εν λόγω φωτογραφία,
η οποία ήταν επεξεργασμένη με σκο-
πό να δείξει την υποστήριξη των Ελ-
λήνων διασωστών στον Γολγοθά που
ζουν οι γείτονές μας.

Ο δημιουργός της φωτογραφίας, ο
υποστράτηγος εν αποστρατεία του
Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώ-
της Κοτρίδης, μίλησε για την έμπνευ-
ση πίσω από τη δημιουργία της εικό-
νας. Επεξεργάστηκε τις σημαίες στα
ρούχα και το κράνος για να στείλει
ένα μοναδικό μήνυμα αλληλεγγύης
για τις δύο χώρες.

Όπως αναφέρει, έφτιαξε την εικό-
να προκειμένου να τιμήσει τους συ-
ναδέλφους του που τις τελευταίες
ώρες δίνουν τεράστια μάχη για να
σώσουν τους εγκλωβισμένους από τα
συντρίμμια του καταστροφικού σει-
σμού τα ξημερώματα της Δευτέρας
στην Τουρκία. 
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Λ
επτομέρειες για τις έρευνες και
τον τρόπο που οι διωκτικές αρ-
χές έφτασαν στα ίχνη των 12
κατηγορουμένων αποκάλυψε

αστυνομικός του τμήματος Εγκλημάτων
κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
με την εξέταση του οποίου συνεχίστηκε,
ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστη-
ρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για τη δολοφο-
νία του 19χρονου Άλκη Καμπανού. «Ήταν
λες και μπαίναμε σε σφαγείο», είπε ο συγ-
κεκριμένος αστυνομικός περιγράφοντας
τη σκηνή του εγκλήματος.

Όπως κατέθεσε, αντίκρισε τον Άλκη μέ-
σα σε «λίμνη αίματος», σπεύδοντας να του
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, σε μια
προσπάθεια να σταματήσει την αιμορρα-
γία, με τον 19χρονο να ψελλίζει «εδώ»,
δείχνοντας τη βουβωνική χώρα, όπου είχε
δεχθεί χτύπημα. «Το σοκ, όταν φεύγει ένα
παιδί στα χέρια σου, είναι μεγάλο», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός.

Τα ξέρασε όλα
Πρόσωπο-κλειδί φαίνεται πως ήταν το

άτομο που είχε συλληφθεί χρονικά πρώ-
το και όταν διαπίστωσε ότι σφίγγει ο
κλοιός γύρω από τον ίδιο αποφάσισε,
τρία 24ωρα μετά το φονικό επεισόδιο, να
κατονομάσει τους υπολοίπους. Είχε προ-
ηγηθεί η προσαγωγή του με βάση την
ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κά-
μερα ασφαλείας στο σημείο της επίθεσης
και την ταυτοποίηση του αυτοκινήτου
που οδηγούσε. «Στην αρχή ήταν αρνητι-
κός, ζητούσε δικηγόρο. Έλεγε πως ήταν
στο σημείο της επίθεσης, αλλά δεν κατέ-
βηκε από το αυτοκίνητο, ενώ δεν είπε τί-
ποτα για κανέναν. Όσο περνούσε ο και-
ρός και ήταν μόνος του, άρχισε να ζορίζε-
ται. Την Παρασκευή αποφάσισε να πει τα
υπόλοιπα άτομα. Ανέφερε ότι τους γνώ-
ριζε όλους και υπέδειξε τα σημεία όπου

κάθονταν μέσα στα τρία αυτοκίνητα. Τον
μόνο που δεν γνώριζε ήταν ο 12ος κατη-
γορούμενος», ανέφερε ο μάρτυρας.

«Τυφλές» επιθέσεις
Έκανε λόγο για «καταδρομική επίθε-

ση», η οποία διήρκεσε λίγο παραπάνω
από ένα λεπτό. «Όλοι προμηθεύτηκαν
όπλα, τα είχαν από πιο μπροστά μαζί
τους. Γνώριζαν τι θέλουν να κάνουν, τι
ζημιά και πόση να προκαλέσουν», κατέ-
θεσε, ενώ αναφερόμενος σε επιθέσεις
με οπαδικά κίνητρα είπε ότι είναι «τυ-
φλές» σε σχέση με τα άτομα που χτυπά-

νε. «Σημασία έχει τα θύματα να ανήκουν
σε αντίπαλη ομάδα. […] Ο καθένας ξέρει
τι πρέπει να κάνει. Σε αυτές τις επιθέσεις
υπάρχει άνεση, δεν το κάνει κάνεις πρώ-
τη φορά. Η απόφαση να γίνει η επίθεση
βαραίνει κάποιον περισσότερο από άλ-
λους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ
Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι στην πλειονό-

τητά τους οι κατηγορούμενοι γνωρίζονταν
μεταξύ τους από την ενασχόλησή τους με
τον ΠΑΟΚ, ενώ οι περισσότεροι υπήρξαν
μέλη διαφόρων συνδέσμων οπαδών της

ομάδας. Στάθηκε δε σε προγενέστερο
οπαδικό επεισόδιο, στο οποίο ενεπλάκη
ως θύμα ένας από τους κατηγορούμενους
(χτυπήθηκε στο μάτι και νοσηλεύτηκε
έναν μήνα), αλλά όταν κλήθηκε να κατα-
θέσει στην αστυνομία ανέφερε ότι επρό-
κειτο για ληστεία. Από το συγγενικό περι-
βάλλον του συγκεκριμένου κατηγορού-
μενου προέκυψε τελικά ότι ήταν οπαδικό
επεισόδιο, με τον παθόντα το επόμενο
διάστημα να ζητεί «να πάρει εκδίκηση».

Στο σημείο του φονικού, σύμφωνα με
τον μάρτυρα, εντοπίστηκε το δρεπάνι
και λίγο πιο κάτω ένα ξύλινο στειλιάρι,
ενώ κατόπιν υποδείξεως των κατηγο-
ρουμένων εντοπίστηκαν λίγα 24ωρα
αργότερα, στην περιοχή της Θέρμης,
ένα κάραμπιτ, ένα ακόμη στειλιάρι, ένα
σφυρί και κράνη.

Ανησυχητική απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει πιθανότη-
τα να σημειωθεί και στην Ελλάδα σεισμός όπως αυτός της
Τουρκίας έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο καθηγητής Φυ-
σικών Καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης
(φωτό). Αφού σημείωσε ότι τέτοιοι μεγασεισμοί
σημειώνονται κάθε 600 χρόνια, επικαλούμενος
το παράδειγμα του σεισμού στην Κρήτη το 365
πΧ, όταν το νησί ανυψώθηκε 10 μέτρα εξαιτίας
της σεισμικής δόνησης, ο καθηγητής Συνολάκης
είπε στο Mega: «Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός στην
Κρήτη έγινε το 1403 και υπολογίζεται ότι τέτοιοι σεισμοί
γίνονται κάθε 600 με 800 χρόνια. Είμαστε ήδη στο “παράθυρο”

του αιώνα που μπορεί να δούμε μεγάλο σεισμό στο ελληνικό
τόξο τής τάξης των 8,5 Ρίχτερ».

Την ίδια ερώτηση δέχτηκε στον ΣΚΑΪ και ο σεισμολόγος
Γεράσιμος Χουλιάρας, ο οποίος απάντησε ότι «ιστορι-

κά στο παρελθόν είχαμε τέτοιου μεγέθους σει-
σμούς στην Ελλάδα, οπότε κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει έναν σεισμό τέτοιου μεγέθους στον ελ-
λαδικό χώρο, καθώς είχαμε 3-4 παραδείγματα». 
Ο κ. Χουλιάρας εξήγησε πάντως ότι το ρήγμα που

έδωσε τον σεισμό στην Τουρκία «είναι πολύ μακριά σε
απόσταση από την Ελλάδα για να την επηρεάσει σεισμικά,

να γίνει δηλαδή μεταφορά τάσεων από αυτή την ακολουθία

στην Ελλάδα». Ερωτηθείς δε για τη θεωρία του ντόμινο είπε
ότι «ο σεισμός έγινε σε απόσταση πάνω από 1.000 χλμ. από τον
ελλαδικό χώρο. Το φαινόμενο αυτό το είδαμε σε 9 ώρες, όταν
100 χλμ. πιο πάνω από το επίκεντρο του σεισμού των 7,8 Ρί-
χτερ είχαμε σεισμό 7,7 Ρίχτερ».

«Πιστεύω ότι ένας τέτοιος σεισμός στην Ελλάδα θα είχε μι-
κρότερες επιπτώσεις, έχουμε καλύτερα κτίρια και υποδομές,
επίσης έχουμε το ευεργετικό στη γεωδυναμική της Ελλάδας
ότι οι περισσότεροι σεισμοί σημειώνονται σε υποθαλάσσιες
περιοχές. Τα κτίρια είναι αυτά που πρέπει να προσέχουμε με
συνεχείς ελέγχους. Αν αφοσιωθούμε σε αυτά, νομίζω θα πά-
με καλά», κατέληξε ο Γεράσιμος Χουλιάρας.

Συνολάκης: «Στο “παράθυρο” του αιώνα για σεισμό 8,5R στο ελληνικό τόξο»

Σοκάρει στην κατάθεσή του ο αστυνομικός στα χέρια 
του οποίου ξεψύχησε ο Άλκης Καμπανός

«Λες και μπαίναμε σε σφαγείο!»



Φ
εύγει σιγά σιγά από τη χώρα
μας το κύμα κακοκαιρίας
«Μπάρμπαρα», που τις τε-
λευταίες πέντε μέρες έβαλε

την Ελλάδα στην... κατάψυξη, με τα χιό-
νια να μην έχουν λιώσει ακόμη σε πολ-
λές περιοχές. Πριν φύγει ωστόσο ορι-
στικά θα δώσει ακόμη κάποιες ασθενείς
χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά σε
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και
Εύβοια.

Από σήμερα το απόγευμα τα φαινόμενα
θα αρχίσουν να εξασθενούν και σε αυτές
τις περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα ση-
μειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις
μέγιστες τιμές της.  Είναι χαρακτηριστικό
ότι το θερμόμετρο, σύμφωνα με την Εθνι-
κή Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα δείξει
στα νότια της χώρας ακόμη και 12-13 βαθ-

μούς Κελσίου, ενώ στα
ηπειρωτικά θα κυμανθεί
έως 8 βαθμούς Κελσίου.
Πιο ήπιοι θα είναι και οι
άνεμοι που θα πνέουν στο
Αιγαίο, εντάσεως 4 με 6
Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα
φτάσουν ακόμη και τα 8
Μποφόρ τοπικά. Οι μετε-
ωρολόγοι από την πλευρά

τους κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
για τον παγετό που θα σχηματιστεί σε ση-
μεία που αρχίζει να λιώνει το χιόνι, κάτι
που αφορά και τα βόρεια της Αττικής (Ιπ-
ποκράτειος Πολιτεία, Κρυονέρι, Καπαν-
δρίτι, Άγιος Στέφανος κ.ά.), ενώ βελτιω-
μένος θα είναι ο καιρός και στην ιδιαίτερα
ταλαιπωρημένη από την «Μπάρμπαρα»
Εύβοια.

Στο έλεος του χιονιά βρέθηκε και την
Πέμπτη ο νομός Μαγνησίας, χωρίς όμως
προβλήματα για την πόλη του Βόλου, με τα
εκχιονιστικά μηχανήματα και τις αλατιέ-
ρες να βρίσκονται σχεδόν επί 24ωρη βάση
στους δρόμους. 

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο
Πήλιο, όπου οι κεντρικοί δρόμοι είναι
ανοιχτοί, αλλά χρειάζονται αντιολισθητι-
κές αλυσίδες για τα οχήματα που θα κι-
νηθούν προς Πορταριά, Χάνια, Ζαγορά
κ.α., αλλά και νοτιότερα σε Αργαλαστή,
Λαύκο, Προμύρι, Τρίκερι κ.α. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι η «Μπάρμπαρα» προ-
κάλεσε προβλήματα και στο Κύπελλο Ελ-
λάδος, με την αναμέτρηση ανάμεσα στη
Λαμία και τον ΠΑΟΚ να αναβάλλεται, κα-

θώς το γήπεδο «Αθ. Διάκος» στην πρω-
τεύουσα της Φθιώτιδας ήταν σκεπασμέ-
νο με χιόνι. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι
στην Εύβοια είχαμε και ατύχημα -ευτυ-
χώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό- όταν
ένα εκχιονιστικό μηχάνημα που καθάρι-
ζε δρόμους στο χωριό Καθενοί του Δή-
μου Διρφύων - Μεσσαπίων τούμπαρε και
βρέθηκε εκτός δρόμου.

Κλειστά σχολεία στην Αττική
«Με εξαίρεση ορισμένους δήμους που

εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, τα
σχολεία στην υπόλοιπη Αττική θα λει-
τουργήσουν κανονικά την Παρασκευή. 

Είναι σημαντικό σε όλα τα σχολεία της
Αττικής που θα λειτουργήσουν οι διευ-
θυντές και οι υπεύθυνοι να έχουν φροντί-
σει, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να
έχουν θερμανθεί εγκαίρως οι αίθουσες
διδασκαλίας», διαμήνυσε ο Γιώργος Πα-
τούλης μετά τη σύσκεψη που είχε με τους
δημάρχους που ανήκουν στα γεωγραφικά
όρια της Περιφέρειας Αττικής. 

Πιο αναλυτικά, κλειστά θα είναι και σή-
μερα Παρασκευή τα σχολεία (δημοτικά,
γυμνάσια, λύκεια) σε Ωρωπό, Διόνυσο,
Βαρνάβα, Γραμματικό, Παλαιά Πεντέλη,
Ερυθρές, Βίλια, Φυλή και σε ορισμένες
περιπτώσεις σε Μενίδι, Βαρυμπόμπη και
Θρακομακεδόνες. 

Στις περιοχές που θα είναι κλειστά τα
σχολεία, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων
των δημάρχων, θα παραμείνουν κλειστοί
και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ στα
Κύθηρα ορίστηκε ως ώρα προσέλευσης η
10η πρωινή. 
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Εξασθενούν από σήμερα το απόγευμα 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

και ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία

«Μπάρμπαρα»
ήταν και πάει!

Γράφει  
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com
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Προβληματισμός  
στην ΕΛΑΣ 
για τα «πεσίματα» 
με οπαδικό κίνητρο

Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί
στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ η
αύξηση των κρουσμάτων βίας με
οπαδικό κίνητρο, με δύο περιστατικά
-που κατέληξαν σε μαχαίρωμα και
νοσηλεία- να σημειώνονται μέσα σε
λιγότερο από 48 ώρες στην Αττική. Το
πιο πρόσφατο περιστατικό σημει-
ώθηκε στον περιβάλλοντα χώρο εμ-
πορικού κέντρου στο Μαρούσι, όταν
ένας 20χρονος έκανε το… λάθος να
φοράει την μπλούζα της αγαπημένης
του ομάδας και κορδόνια παπουτσιών
στα χρώματά της. Τι κι αν συνοδευό-
ταν από τρεις ανήλικους, δέχτηκε
επίθεση από πέντε χούλιγκαν που τον
χτύπησαν και τον μαχαίρωσαν στο
πόδι, ενώ από την οργή τους δεν γλί-
τωσαν και οι τρεις ανήλικοι. Σχεδόν
48 ώρες νωρίτερα, στο πάρκο Τρίτση
στο Ίλιον, θύμα άγριου ξυλοδαρμού
και τραυματισμού με αιχμηρό αντι-
κείμενο στο κεφάλι έπεσε ένας
18χρονος, επειδή έδωσε… λάθος
απάντηση στην ερώτηση «τι ομάδα εί-
σαι;». Αυτό που αποτελεί μεγάλο «πο-
νοκέφαλο» για τις Αρχές είναι ότι,
εκτός από επιθέσεις-ραντεβού μετα-
ξύ οργανωμένων οπαδών, αυξάνονται
τα επονομαζόμενα «πεσίματα» σε τυ-
χαίους στόχους, σε διάφορες περιο-
χές, ακόμη και σε ώρες αιχμής ή
μπροστά σε κόσμο. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Α
κολουθώντας πιστά τον δρόμο
που έδειξε η εισαγγελέας της
έδρας, με την ομόφωνη απόφασή
του το Μεικτό Ορκωτό Δικαστή-

ριο της Αθήνας καταδίκασε χωρίς κανένα
ελαφρυντικό τον Πέτρο Φιλιππίδη σε κάθειρ-
ξη 8 ετών, αλλά τον άφησε ελεύθερο έως
ότου δικαστεί σε δεύτερο βαθμό, οπότε και η
τύχη του θα κριθεί εκ νέου. 

Μονόδρομος ή νομικό «άλμα»; 
Προτού καν στεγνώσει το μελάνι στην από-

φαση επί της ενοχής του Πέτρου Φιλιππίδη,
για την οποία δεν υπήρξε καν μειοψηφία, κά-
νοντας την πρόεδρο του δικαστηρίου να χα-
μογελά με ικανοποίηση κατά την εκφώνησή
της, ένα επιφώνημα χαράς ακούστηκε στο
κατάμεστο ακροατήριο από τους συγγενείς
του καταδικασθέντος ηθοποιού. «Μπράβο,
επιτέλους…», φώναξαν, την ίδια ώρα που
όσοι βρίσκονταν μέσα στη δικαστική αίθου-
σα, ακόμη και όρθιοι, προσπαθούσαν να κα-
ταλάβουν την… ανατροπή που επήλθε στην
ποινική αντιμετώπιση του ηθοποιού.

Λίγο νωρίτερα βέβαια η εισαγγελέας της
έδρας είχε προδιαγράψει την εξέλιξη αυτή,
προτείνοντας και η ίδια τη χορήγηση ανα-
στέλλουσας δύναμης στην έφεσή του, με το
σκεπτικό ότι εφόσον «ο Πέτρος Φιλιππίδης
δεν βρίσκεται πλέον στον χώρο του θεάτρου
και της τηλεόρασης, δεν είναι επικίνδυνος να
τελέσει ομοειδείς πράξεις με αυτές για τις
οποίες καταδικάστηκε». Άλλωστε, σύμφωνα

με την εισαγγελέα, «ο χώρος της τηλεόρασης
και του θεάτρου συνεχίζει να μην είναι φιλι-
κός απέναντι στον κατηγορούμενο, ενώ και ο
ίδιος έχει δηλώσει πως δεν θέλει να συνεχί-
σει να βρίσκεται σε αυτόν». Παρότι, μάλιστα,
η ίδια εισαγγελική λειτουργός είχε μιλήσει
για «αντικοινωνική συμπεριφορά, μέρος του
τρόπου ζωής του κατηγορουμένου», τελικά
έκρινε πως επειδή «οι καταγγελλόμενες
πράξεις είχαν ως κοινό παρονομαστή το θέα-
τρο και την τηλεόραση», επαρκούν οι περιο-
ριστικοί όροι οι οποίοι του επιβλήθηκαν.

Η εισαγγελική πρόταση αποδείχτηκε «πυ-
ξίδα» για τους δικαστές σε όλα τα στάδια της
απόφασης, η οποία με την πρώτη ματιά άφη-
σε ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές.
«Ήταν μια πολύ καλή απόφαση. Η ελληνική
Δικαιοσύνη απεφάνθη ότι οι καταγγέλλουσες
δεν ήταν τρελές», δήλωσαν οι δικηγόροι των
δύο γυναικών που κατηγόρησαν τον συνά-
δελφό τους ηθοποιό για απόπειρα βιασμού,
ενώ οι συνήγοροί του εξέφρασαν την πεποί-
θησή τους ότι «στο δευτεροβάθμιο δικαστή-
ριο θα υπάρξει πλήρης δικαίωσή του».

Αίσθηση προκάλεσε, πάντως, η απόφαση
στην κοινή γνώμη, καθώς δεν ήταν λίγοι εκεί-
νοι που θυμήθηκαν την απόφαση του περα-
σμένου καλοκαιριού για το Δ. Λιγνάδη, ο
οποίος παρότι καταδικάστηκε σε 12ετή κά-
θειρξη για δύο βιασμούς ανηλίκων, είναι
ελεύθερος έως το Εφετείο. Μόνο που η ει-
σαγγελέας της έδρας στην υπόθεση Λιγνάδη
είχε διαφορετική άποψη, ασκώντας έφεση…

Γιατί το δικαστήριο
άφησε ελεύθερο
τον Π. Φιλιππίδη

Το σκεπτικό της απόφασης που έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα 
(μέχρι το Εφετείο) στην οκταετή κάθειρξη του ηθοποιού 

που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού

Κωνσταντοπούλου:
«Είχαν τον νου τους
στις φιέστες, 
ενώ καιγόταν το Μάτι» 

Για τέταρτη μέρα συνέχισε το «σφυρο-
κόπημα» όσων βρίσκονταν σε θέση ευθύ-
νης κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκα-
γιάς στο Μάτι η πρώην πρόεδρος της Βου-
λής και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθε-
ρίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταθέτον-
τας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Πλημμελημάτων.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για «εγκληματι-
κή παράλειψη» που οδήγησε στην τραγω-
δία, ενώ χαρακτήρισε «πετσοκομμένη»
την υπόθεση, επαναφέροντας το θέμα της
κακουργηματικής διάστασής της.

Μάλιστα, μίλησε για «διδακτορικό στο
κουκούλωμα των ευθυνών» εστιάζοντας
στην προσπάθεια που έγινε, όπως ανέφε-
ρε, να μετακυλιστούν οι ευθύνες στους κα-
τοίκους της περιοχής, οι οποίοι έφτασαν
να «στοχοποιηθούν», και αναφέρθηκε
στην απόφαση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους για τις αποζημιώσεις των θυ-
μάτων της τραγωδίας.

«Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και
σήμερα με το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους που στο πλαίσιο της διοικητικής
δίκης αποδίδει 95% ευθύνες στους κατοί-
κους», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, χα-
ρακτηρίζοντας τη θέση αυτή προκλητική
απέναντι στα θύματα. Για τη μάρτυρα οι
συγκεκριμένες κινήσεις «εντάσσονται
στο κεφάλαιο συγκάλυψης» και επινοή-
θηκαν εκ των υστέρων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη
θέση πως όλοι οι αρμόδιοι «ήταν απα-
σχολημένοι με τις φιέστες ενόψει της
εξόδου από τα μνημόνια που ήταν προ-
γραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου
2018 και τους έτυχε η στραβή στη βάρδια
τους, όπως ειπώθηκε». 

Η μάρτυρας εμφανίστηκε κατηγορημα-
τική, υποστηρίζοντας: «Η κοροϊδία που
σκηνοθετήθηκε είναι αποδεικτική της
πλήρους συναίσθησης ότι είχαν τεράστιες
ευθύνες… Κάηκαν τόσοι άνθρωποι μέσα
στην Αθήνα… Οι κάτοικοι καταδικάστηκαν
ενσυνείδητα… Και μάλιστα την ώρα που
υπήρχε δρων μηχανισμός που επιχειρού-
σε στην πυρκαγιά της Κινέτας».



Επιστράτευσε τις παλιές 
ατζέντες η Αράπογλου

Επαγγελματική κινητοποίηση, με τηλεφωνικά
καλέσματα από call center εξ Αθηνών (μάλλον),
από τις λίστες Καλαμαριωτών που έχει από τα
παλιά χρόνια κρατημένες στα συρτάρια της ξεκί-
νησε η υποψήφια δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα
Αράπογλου για την εκδήλωση της επίσημης πα-
ρουσίασης της παράταξής της τη Δευτέρα το
απόγευμα στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».
Πάντως οι πληροφορίες μας λένε, σε μια δημο-
σκόπηση που κυκλοφόρησε, κάπου τριτοτέταρ-
τη τη βρίσκουν…

FFace to face με Yanis 
Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται την ερχόμενη

Τετάρτη ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βα-
ρουφάκης. Έχει προγραμματιστεί μια πρόσωπο
με πρόσωπο συζήτηση με τους πολίτες το από-
γευμα της ίδιας μέρας. Νωρίτερα θα έχει συναν-
τήσεις και εμφανίσεις σε media της πόλης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφα-
λείας Νεάπολης-Συκεών συνέλαβαν
στο πλαίσιο συντονισμένης επιχεί-
ρησης 29χρονο Αλβανό, σε βάρος
του οποίου σχηματίσθηκε δικογρα-
φία για παράβαση του νόμου περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και κυκλο-
φορία παραχαραγμένου νομίσματος.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα
που πραγματοποιήθηκε παρουσία

δικαστικού λειτουργού χθες το με-
σημέρι στο σπίτι του, στην περιοχή
της Νεάπολης, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν αυτοσχέδια νάιλον συ-
σκευασία με ακατέργαστη κάνναβη
βάρους 562 γραμμαρίων και 56 χαρ-
τονομίσματα των 20 ευρώ, εμφανώς
παραχαραγμένα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον
αρμόδιο εισαγγελέα.

Στα θρανία του δημοτικού σχολείου της Νέας Ραιδεστού
κάθισε ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος,
παίρνοντας μέρος στο μάθημα Μελέτης Περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος συνομίλησε με τους…
συμμαθητές του για τα προβλήματα που τους απασχολούν,
ενώ απάντησε σε όλες τις απορίες τους για την Τοπική Αυτο-

διοίκηση. Βέβαια, οι μαθητές βρήκαν την ευκαιρία λίγο πριν
αναχωρήσει ο κ. Παπαδόπουλος από την τάξη να του δώ-
σουν μια επιστολή και να του ζητήσουν να δημιουργήσει
στην περιοχή μια παιδική χαρά, σύγχρονων προδιαγραφών.
Και ο δήμαρχος τους υποσχέθηκε πως έως το καλοκαίρι θα
την έχουν!

Επιστροφή στα… θρανία για τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο

Ο Σαουλίδης γέμισε
το Θέατρο Συκεών
Θριαμβευτική η
πρώτη προεκλογι-
κή ομιλία του Αντώ-
νη Σαουλίδη στο
κατάμεστο Δημοτι-
κό Θέατρο Συκεών.
Ο υποψήφιος βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
έστειλε ενωτικό μήνυμα, δίνοντας μια μεγάλη
υπόσχεση στους ψηφοφόρους. Τα φώτα όμως
έκλεψε η κόρη του, Βίβιαν, που τον προλόγισε.
Μαθαίνουμε πως ήταν μια ιδέα του ίδιου κόντρα
στις παραδοσιακές επιλογές που του πρότειναν
οι συνεργάτες του. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον Αγγελούδη
σχεδόν όλοι 
οι Μπουταρικοί
Συνάντηση σε καφέ με 52 στελέ-
χη από τις θητείες του Γιάννη
Μπουτάρη είχε ο υποψήφιος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος
Αγγελούδης. Τους ενημέρωσε
για την υποψηφιότητα αλλά και
τους στόχους του και, σύμφωνα
με πληροφορίες, ένα μεγάλο μέ-
ρος από αυτούς θα βρίσκεται στο
ψηφοδέλτιό του. Το πρόγραμμα
της υποψηφιότητάς του θα πα-
ρουσιαστεί το Σάββατο 18 Φε-
βρουαρίου (12.00 το μεσημέρι)
στο κινηματοθέατρο «Ολύμ-
πιον». Αμέσως μετά, ο υποψή-
φιος δήμαρχος έχει προγραμμα-
τίσει συνέντευξη Τύπου και ακο-
λούθως θα ανακοινωθούν τα
πρώτα 50 ονόματα των υποψή-
φιων δημοτικών συμβούλων. 

Χαιρέτισε
τις 72 δόσεις 
ο Παπαμιμίκος 
Ανάρτηση για τις ρυθμίσεις οφει-
λών έκανε ο πρώην γραμματέας
της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος. Χα-
ρακτήρισε σημαντική ανακούφιση
και γενναία και αναγκαία κοινωνι-
κή πολιτική την κυβερνητική από-
φαση για 72 δόσεις. Παράλληλα
ζήτησε επιβράβευση των συνεπών
φορολογουμένων και επιχειρήσε-
ων προτείνοντας την προνομιακή
πρόσβαση σε χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, χαμηλότοκα δάνεια και
μοριοδότηση σε ευρωπαϊκά προ-
γράμματα. 

«Κατηγορώ» κατά Ζέρβα
από την αντιπολίτευση     

Τη δική τους σκληρή απάντηση έδωσαν οι πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης στον δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και στην ανάρτη-
σή του πως έως τώρα εκπλήρωσε «σχεδόν το
70%» των προεκλογικών του δεσμεύσεων. Η Κα-
τερίνα Νοτοπούλου επανέλαβε για μία ακόμη
φορά πως η θητεία του κ. Ζέρβα είναι απλώς μία
χαμένη τετραετία, τονίζοντας πως θα μείνει στην
ιστορία ως ο δήμαρχος της ακύρωσης μεγάλων
και μικρών έργων. Η «Πόλη Ανάποδα - Δύναμη
Ανατροπής», από την πλευρά της, χρησιμοποί-
ησε τη φωτογραφία του υπουργού Μαυρογυα-
λούρου, που υποδύθηκε με επιτυχία ο Λάμπρος
Κωνσταντάρας, από όπου έμεινε γνωστή η φρά-
ση: «Θα σας εξαφανίσωμεν»!
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Ο Σιμόπουλος
μίλησε ενώπιον
των γυναικών 

Στο γυναικείο φύλο φαίνεται
πως ποντάρει ο Στράτος Σιμό-
πουλος. Ο βουλευτής της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης πραγμα-
τοποιεί μια σειρά εκδηλώσεων
με επίκεντρο τη γυναίκα και εάν
κρίνουμε από τη συμμετοχή,
μάλλον υπάρχει μεγάλο ενδια-
φέρον. Αυτή την εβδομάδα κινή-
θηκε δυτικά και συγκεκριμένα
στην περιοχή του Ευόσμου.

Χειροπέδες σε 29χρονο Αλβανό που έκρυβε 
στο σπίτι του χασίς και πλαστά 20ευρα
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Η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα 
Η Περιφέρεια Αττικής σε μια

«συμμαχία» προσφοράς με το
«Όλοι μαζί Μπορούμε», την
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δος και όλους τους δήμους της
χώρας συνδιοργανώνει δράση
συγκέντρωσης ανθρωπιστικής
βοήθειας για τη στήριξη των
πληγέντων από τον Εγκέλαδο
την Τουρκία και τη Συρία. Η δρά-
ση ξεκίνησε χθες και θα συνεχι-
στεί σήμερα και τη Δευτέρα 13/2
(8.00πμ έως 4.00μμ) στα Δημο-
τικά Καταστήματα της χώρας
και στο Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής στην Καλλιθέα.

Απαγόρευση 
αποκομιδής 
απορριμμάτων

Το πρόσφατο τραγικό θα-
νατηφόρο τροχαίο δυστύχη-
μα στην περιοχή του Ξυλόκα-
στρου, όπου έχασε τη ζωή
της ανασφάλιστη εργαζόμε-
νη στην Υπηρεσία Καθαριό-
τητας του δήμου, ήταν η
αφορμή για να ληφθεί από-
φαση από τον περιφερειάρ-
χη Πελοποννήσου Παναγιώ-

τη Νίκα απαγόρευσης τοποθέτησης κάδων απορριμ-
μάτων στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της
περιφέρειας.

Στο επίκεντρο η βιώσιμη
ανάπτυξη του τουρισμού
στα Ιόνια Νησιά

Την αναγκαιότητα καθορισμού του
πλαισίου ενεργειών, προκειμένου να
επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανά-
πτυξη στα Ιόνια Νησιά, ανέλυσε η περι-
φερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κρά-
τσα-Τσαγκαροπούλου κατά τη διάρκεια
της ημερίδας «Βιώσιμη Ανάπτυξη του
Τουρισμού στα Ιόνια Νησιά», που διορ-
γάνωσαν στην Κέρκυρα η Περιφέρεια
και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια
Νησιά». «Στόχος ο τουρισμός με μέλλον
και όχι ο τουρισμός για το επόμενο καλο-
καίρι», τόνισε η περιφερειάρχης.

Πρωτοβουλία 
με περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό αποτύπωμα

Το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας σε
συνεργασία με τρία καφέ της πόλης
υλοποιεί το πρόγραμμα «Μην πετάς το
καύσιμό σου», μέσω του οποίου συγ-
κεντρώνει υπολείμματα καφέ τα οποία η
Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας ΣΥΝ-
ΠΕ (ΕΣΕΚ) μετατρέπει με την προσθήκη
κλαδεμάτων του Δήμου Καρδίτσας σε
πέλετ. Ένας τόνος από αυτό θα προ-
σφερθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Καρδίτσας, προκειμένου να
διατεθεί σε κοινωνικά αδύναμα νοικο-
κυριά, ωφελούμενα της κοινωνικής δο-
μής του δήμου. Μια εξαιρετική σύμπρα-
ξη και μια πρωτοβουλία με περιβαλλον-
τικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρα-
κτήρα από τους πολίτες του αύριο.

Πρωτοπορεί με το πρόγραμμα «Ζωή»

Τ
ο «πράσινο φως» για την έναρ-
ξη ενός πρωτοποριακού προ-
γράμματος πρόληψης υγείας
με την ονομασία «Ζωή» έδωσε

με την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης ο περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης. 

Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί σε
συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης, σε πρώτο στά-
διο αφορά τη δημιουργία δικτύου εξω-
τερικών απινιδωτών σε αθλητικούς χώ-
ρους όλης της Κρήτης και στη συνέχεια
λειτουργία κινητής καρδιολογικής μο-
νάδας. 

« Ένα μοναδικό πρότζεκτ σε επίπεδο
Ελλάδας και Ευρώπης. Το πρόγραμμα
“Ζωή” αφορά την αγορά και τοποθέτηση
εκατοντάδων απινιδωτών σε αθλητικούς

χώρους και πολυσύχναστα σημεία του
νησιού, αλλά και εκπαίδευση χιλιάδων
πολιτών, ώστε να γνωρίζουν πώς να χρη-
σιμοποιήσουν τον απινιδωτή και πώς να

δώσουν πρώτες βοήθειες, η γνωστή
ΚΑΡΠΑ», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης
Αθλητισμού και Πρόληψης Γιώργος Πι-
τσούλης.

Ποιος δήμαρχος στα ανα-
τολικά της Αττικής έκανε με

τον δικό του τρόπο special
guest στο «Survivor», ευγνωμο-
νώντας παίκτη για την προβολή της
πόλης του;

Ο περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου Κωνσταντίνος Μου-
τζούρης υπέγραψε τη σύμ-
βαση για την εκπόνηση της
μελέτης ανάπλασης υφιστά-
μενων κτιρίων της Μαυρογε-
νείου Σχολής, κατασκευής
κτιρίων και διαμόρφωσης
αύλειου χώρου, για τη λει-
τουργία Μουσικού Σχολείου
Σάμου, προϋπολογισμού
ύψους 231.755 ευρώ. 

Δήμος Χαλανδρίου

Ανεβαίνει ο προεκλογικός πυρετός 
Κόντρας… συνέχεια στον Δήμο Χαλαν-

δρίου, με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτι-
σμού και υποψήφιο δήμαρχο Χαλανδρίου
Χάρη Ρώμα να τοποθετείται αιχμηρά με
αφορμή την ανέγερση του 6ου Λυκείου αλ-
λά και τη μελέτη για το 17ο Δημοτικό Χαλαν-
δρίου. «Η πονηρούλα διοίκηση του δήμου
πάντα έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να πα-
ρουσιάζει όλα τα έργα που γίνονται στο Χαλάνδρι ως αποκλειστικά δικά της επιτεύγματα»,
σχολίασε ο κ. Ρώμας, εξηγώντας μεταξύ άλλων: «Για να μαθαίνει ο κόσμος, η παραχώρηση
ενός οικοπέδου για την ανέγερση σχολείου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ κάθε σοβαρής δημοτικής αρ-
χής και όχι πράξη για την οποία πρέπει να βγαίνουν πανηγυρικά Δελτία Τύπου. Η Περιφέρεια
Αττικής μέσω του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται είχε δώσει εδώ και πολύ καιρό πρόσκληση για
χρηματοδότηση νέων σχολείων αλλά και μελετών. Η χρηματοδότηση των έργων και των με-
λετών πραγματοποιείται μέσω της συλλογικής απόφασης 085/1 και γίνεται αποκλειστικά
από την Περιφέρεια Αττικής».

Μουσικό σχολείο 
η Μαυρογένειος 
Σχολή

Περιφέρεια Κρήτης
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α «φέσια» που άφησαν πέ-
ρυσι χιλιάδες ενοικιαστές σε
ιδιοκτήτες ακινήτων αποτε-
λούν μία από τις μεγάλες πα-

γίδες των φετινών φορολογικών δη-
λώσεων, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυ-
τών να κινδυνεύουν να πληρώσουν έξ-
τρα φόρους για λεφτά που δεν πήραν
ποτέ. 

Δύο ενέργειες
Με δεδομένο ότι μπαίνουμε στην τελι-

κή ευθεία για την υποβολή των φορολο-
γικών δηλώσεων, οι ιδιοκτήτες καλούν-
ται να κινητοποιηθούν άμεσα, προκειμέ-
νου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά και να πάρουν απαλλαγή
για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν. Συγ-
κεκριμένα, όσοι έφαγαν «φέσι», πριν
υποβάλουν τη φορολογική δήλωση,
πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:

1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του
ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή
απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική
απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μι-
σθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον
του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκα-
σης μισθωμάτων.

2. Να καταθέσουν στη ΔΟΥ όπου ανή-
κουν φωτοαντίγραφα διαταγών, δικαστι-
κών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή
αγωγών που έχουν ασκηθεί. Στην περί-
πτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των
ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά
που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα ει-
σοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η
Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθά-
ριση της δήλωσης φορολογώντας τα
συγκεκριμένα ποσά.

Σε περίπτωση πτώχευσης
Εφόσον ο μισθωτής έχει πτωχεύσει,

τότε πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο
του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον
οποίο εμφανίζεται αναλυτικά η απαίτηση
του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή). 

Ο θιγόμενος οφείλει να προσκομίσει
στην Εφορία τα δικαιολογητικά, από τα
οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο δεν καταβλήθηκαν τα
οφειλόμενα ενοίκια. Σύμφωνα με τον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα
ενοίκια που είχαν δηλωθεί πέρυσι για το
2021, εφόσον εισπράχθηκαν εντός του
2022, πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε-
2, οπότε αυτομάτως θα μεταφερθούν στο

έντυπο Ε-1 της Φορολογίας Εισοδήμα-
τος. Η παράλειψη της παραπάνω διαδι-
κασίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντι-
κές επιβαρύνσεις τους ιδιοκτήτες ή ακό-
μη και πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

Η φορολόγηση των ενοικίων γίνεται με
συντελεστές 15%, 35% και 45% και μάλιστα
από το πρώτο ευρώ. Ειδικότερα, για το
τμήμα εισοδήματος έως 12.000 ευρώ
ισχύει φορολογικός συντελεστής 15%, για
το τμήμα 12.000-35.000 ευρώ ο φόρος
υπολογίζεται με συντελεστή 35% και για
εισοδήματα από ενοίκια άνω των 35.000
ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 45%. 

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, έστω ένας ιδιοκτήτης

που ενοικιάζει σε διαφορετικούς μισθω-
τές ένα διαμέρισμα, ένα μαγαζί και
αγροτική γη, εισπράττοντας ετησίως το
ποσό των 24.000 ευρώ.  

Συνεπώς, ο φόρος που πρέπει να
καταβάλει ο ιδιοκτήτης των ακινήτων
για τα πρώτα 12.000 ευρώ είναι 1.800
ευρώ και για τα επόμενα 12.000 ευρώ,
4.200 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, καλεί-
ται να πληρώσει 6.000 ευρώ. Αν ένας εκ
των ενοικιαστών δεν του κατέβαλε συ-
νολικό ποσό 4.000 ευρώ, τότε πρέπει να
υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
στην Εφορία, ώστε να γλιτώσει φόρο
1.400 ευρώ και τελικώς να πληρώσει
4.600 ευρώ.

Σε ένα από τα πιο σημαντικά κρας τεστ για δεκάδες
επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζομένους αναμένεται να
εξελιχθεί από την προσεχή Πέμπτη η εφαρμογή της Ψη-
φιακής Κάρτας Εργασίας στις ασφαλιστικές εταιρείες,
όπου παρουσιάζονται αρκετές ιδιαιτερότητες. 

Μάλιστα, για τον λόγο αυτό το υπουργείο Εργασίας
εξέδωσε και διευκρινίσεις, προκειμένου να μην υπάρ-
ξουν… παρεξηγήσεις. Σύμφωνα με αυτές, μόνο σε πε-
ρίπτωση ανωτέρας βίας επιτρέπεται η εκπρόθεσμη δή-
λωση έναρξης και λήξης του ωραρίου απασχόλησης,

μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όπως ξεκαθαρί-
ζεται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Επιπλέ-
ον, ξεκαθαρίζεται ότι αιτιολόγηση εκπρόθεσμης δήλω-
σης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις γεγονότος ανωτέ-
ρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του εργοδότη και εμποδίζει τη λειτουρ-
γία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστή-
ματος αυτού στην ΕΡΓΑΝΗ. 

Συγκεκριμένα, τέτοια ζητήματα μπορεί να αφορούν

πρόβλημα στο σύστημα του εργοδότη ή πρόβλημα στην
ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες ή στη σύνδεση
με την ΕΡΓΑΝΗ. Με βάση τα προαναφερόμενα, ο εργο-
δότης καλείται να ενημερώσει με κάθε μέσο (τηλεφωνι-
κά, e-mail κλπ) το αρμόδιο γραφείο της Ανεξάρτητης
Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ το ίδιο πρέπει να
πράξει και στην περίπτωση αποκατάστασης του προ-
βλήματος. Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, ο μηχανισμός της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εφαρμόζεται μόνο για ερ-
γαζόμενους με φυσική παρουσία.

Οι δύο κινήσεις που… σώζουν τους φορολογούμενους 
για τα χρήματα που δεν έλαβαν ποτέ

Κρας τεστ για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς θα γλιτώσετε φόρους 
από ανείσπρακτα ενοίκια
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ην «πόρτα της εξόδου» από την
αγορά προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας πρόκειται να διαβεί
επίσημα η ΕΛΤΑ Ενέργεια, ο

«ενεργειακός» βραχίονας που είχαν
ιδρύσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία το
2017, προκειμένου να δραστηριοποι-
ηθούν στον κλάδο της ενέργειας. 

Ειδικότερα, από τις 8 του ερχόμενου
Μαΐου θα πάψει και επίσημα η λειτουρ-
γία της ΕΛΤΑ Ενέργεια, «σφραγίζοντας»

αυτό που ήδη συμβαίνει
εδώ και καιρό. Σύμφω-
να με σχετικές πληρο-
φορίες, η διοίκηση των
Ελληνικών Ταχυδρο-
μείων ανακοίνωσε τη

σχετική εξέλιξη και επί-
σημα προς το Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργει-

ας, το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) και άλλους εμπλεκό-
μενους στην αγορά (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ,
ΔΑΠΕΕΠ).

Στον «αυτόματο πιλότο»
Το τελευταίο διάστημα, η εταιρεία

έχει αφήσει σε «αυτόματο πιλότο» την
ενασχόληση με την προμήθεια ρεύμα-
τος, μη συμμετέχοντας στον μηνιαίο
ανταγωνισμό των εταιρειών για την

ανακοίνωση τιμολογίων του επόμενου
μήνα, ενώ ακόμα και η έκδοση λογα-
ριασμών προς τους πελάτες της γίνε-
ται με μεγάλες καθυστερήσεις και
σφάλματα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απι-
σχνανθεί έτι περαιτέρω το πελατολόγιό
της, του οποίου η οργανωμένη πώληση,
παρότι επιχειρήθηκε, δεν έδειξε να
μπορεί να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον
άλλων παρόχων. Τώρα οι εναπομείναν-
τες πελάτες θα ειδοποιηθούν ότι πρέπει
να έχουν συμβληθεί με νέο πάροχο
ενέργειας μέχρι τις 8 Μαΐου 2023.

Τα ΕΛΤΑ ξεκίνησαν να λειτουργούν
ως προμηθευτής ηλεκτρισμού το 2017,
με βασικό πλεονέκτημα την παρουσία
τους σε όλη την Ελλάδα μέσα από το δί-
κτυο των ταχυδρομικών γραφείων, πρα-
κτόρων και διανομέων, καθώς και το γε-
γονός ότι οι ταχυδρομικοί διανομείς
χαίρουν της εμπιστοσύνης των πολιτών,
ιδίως στην ελληνική επαρχία.

Ωστόσο το πλεονέκτημα δεν αξιοποι-
ήθηκε σε καμία φάση από το 2017 έως
το 2020, όταν και αποφασίστηκε η απο-
χώρηση από τον κλάδο λόγω ζημιών
που κατέγραφε η εταιρεία.

Αρνητικό αποτέλεσμα
Η έξοδος αποφασίστηκε με βάση με-

λέτη της PricewaterhouseCoopers (P-
WC) που διαπίστωσε αρνητικό αποτέ-
λεσμα και απουσία των προϋποθέσεων
για την επιβίωση των ΕΛΤΑ στην αγορά
ενέργειας. Η λειτουργία ωστόσο συνε-
χίστηκε έως τον Ιούνιο του 2022, όταν η
διοίκηση αποφασίζει και πάλι να δια-
κόψει την ενεργειακή δραστηριότητα
τον Δεκέμβριο του 2022. Τώρα η ορι-
στική διακοπή ορίζεται για τις 8 Μαΐου.

Η αγορά προμήθειας
Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός στην

αγορά προμήθειας μεταξύ των υπόλοι-
πων προμηθευτών καθώς και οι προκλή-
σεις βιωσιμότητας για την επόμενη μέρα
καλά κρατούν, δεδομένων των ανωμα-
λιών που γνωρίζει η αγορά το τελευταίο
διάστημα υπό το βάρος της ενεργειακής
κρίσης. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο
του Χρηματιστήριου Ενέργειας για τον
μήνα Δεκέμβριο, η ΔΕΗ διατηρεί τα
«ηνία» με το μερίδιό της να φτάνει στο
63,29% και ακολουθούν με σταθερή ενι-
σχυτική τάση αλλά και αυξομειώσεις η
Μυτιληναίος με 7,6%, η Ήρων με 7,03%
και η Elpedison με 6,09%. Την πρώτη
πεντάδα μεταξύ των εναλλακτικών προ-
μηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας συμ-
πληρώνει η NRG με μερίδιο 4,18%. 

Ως σοβαρό ενδεχόμενο εκτιμούν την άνοδο των τιμών
στο φυσικό αέριο μια σειρά αναλυτές βλέποντας τη «με-
γάλη εικόνα» που διαμορφώνεται τους επόμενους μήνες. 

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ένας συνδυασμός τεσσάρων
παραγόντων, πέραν του γεωπολιτικού, θα οδηγήσει σε
αύξηση της ζήτησης, η οποία σήμερα βρίσκεται κάτω
από τα προπολεμικά επίπεδα, τόσο στην Ευρώπη όσο
και στην Κίνα.

Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες; Πρώτον, η εκτίμηση
για περαιτέρω μείωση των τιμών στο φυσικό αέριο, το
οποίο κάποια στιγμή θα φθάσει ξανά να είναι φθηνότε-

ρο του άνθρακα. Δεύτερον, το γεγονός ότι με τόσο φθη-
νό αέριο θα ξαναπάρει μπροστά η ευρωπαϊκή βιομηχα-
νία και τρίτον, το ότι λογικά κάποια στιγμή μέσα στο
2023 θα αρχίσει να δουλεύει στο φουλ και η υπολει-
τουργούσα σήμερα Κίνα.

Εφόσον, λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέρ-
γειας και της χαλάρωσης των πιέσεων στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα, η Ευρώπη γλιτώσει τελικά την ύφεση (τέ-
ταρτος λόγος), τότε οι παραγγελίες για αέριο, διεθνώς,
θα εκτιναχθούν. Και ακριβώς επειδή η ζήτηση θα φτά-
σει να είναι μεγαλύτερη της προσφοράς, το πιθανότερο

είναι ότι οι τιμές θα πάρουν ξανά την ανιούσα.
Το βασικό πρόβλημα των επόμενων μηνών και ετών

στην Ευρώπη, όπως λένε οι συνομιλητές μας, θα είναι η
σχεδόν απόλυτη πλέον εξάρτηση από το εισαγόμενο L-
NG. Η εξάρτηση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, τουλά-
χιστον μέχρι το 2025, ο αριθμός υποδομών για αεριοποί-
ηση LNG θα είναι περιορισμένος, οδηγεί μαθηματικά σε
αυξήσεις τιμών κάποια στιγμή μέσα στο 2023.

Εξ ου και καθίσταται απαραίτητη για την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης, προσθέτουν οι ειδικοί, να υπάρ-
χει η δυνατότητα για πρόσβαση και σε αέριο αγωγών.

Τέσσερις παράγοντες που προμηνύουν νέο γύρο αυξήσεων στο φυσικό αέριο

Τα ΕΛΤΑ 
βγάζουν 

την… πρίζα 
Τίτλοι τέλους στην προμήθεια ρεύματος 

τον Μάιο και ειδοποίηση στους καταναλωτές 
να βρουν άλλο πάροχο

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης
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O
λο και πιο κοντά έρχεται η συγ-
κρότηση πέμπτου τραπεζικού
πόλου σύμφωνα με την κινητι-
κότητα που παρατηρείται το τε-

λευταίο χρονικό διάστημα. 

Τελευταία εξέλιξη η απορρόφηση της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μα-
κεδονίας από την Παγκρήτια Τράπεζα,
που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέ-
χρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023. Η Παγ-
κρήτια που αποτελεί τον τραπεζικό βρα-
χίονα των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου
βρίσκεται προ των πυλών της απορρόφη-
σης του ελληνικού βραχίονα της HSBC
που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Όπως είναι γνωστό τον περασμένο
Οκτώβριο η Παγκρήτια ολοκλήρωσε αύ-
ξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 98,7
εκατ. ευρώ και η Thrivest Holdings συμ-
φερόντων των κ.κ Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμε-
νάκη και Αλ. Εξάρχου κατέστη ο βασικός
της μέτοχος. Με δίκτυο 48 καταστημάτων,
2,5 δις ευρώ ενεργητικό και 1,5 δις ευρώ

καταθέσεις η Παγκρήτια,η HSBC με δί-
κτυο 15 καταστημάτων έχει ενεργητικό 1,9
δις ευρώ και 1,7 δις ευρώ καταθέσεις και
η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μα-
κεδονίας έχει δανειακό χαρτοφυλάκιο
250 εκατ ευρώ, και 190 εκατ. ευρώ κατα-
θέσεις, με δίκτυο 3 καταστημάτων έχουν
πλέον όλες τις προϋποθέσεις για έναν νέο
μη συστημικό τραπεζικό όμιλο.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η διαδικα-
σία συμμετοχής των Μπάκου-Καύμενά-
κη-Εξάρχου μέσω της Thrinvest στην αύ-
ξηση μετοχικού κεφαλαίου των 490 εκατ.
ευρώ της Attica Bank. Σύμφωνα με πηγές
της Thrivest – που έχει ξεκινήσει το due
diligence στην Attica Bank-, προτίθεται
να συμμετάσχει με ποσό ως 100 εκατ. ευ-
ρώ στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου
της τράπεζας των μηχανικών. Σε non pa-
per της Παγκρήτιας σημειώνεται ακόμα
πως: Η τράπεζα προχωρά με ταχύτητα
στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχε-
δίου το οποίο προβλέπει την επέκτασή
της σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, πε-
ριοχή στην οποία καταγράφεται ισχυρή
ζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Χρη-
ματοδοτικά προγράμματα εγγυήσεων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Με σχέδιο και προσεκτικά μελετημένες κινήσεις συντάσσεται το  business plan
της Thrivest (Μπάκος-Καϋμενάκης-Εξάρχου) που αφορά τη συμμετοχή στην κεφα-
λαιακή ενίσχυση, της Attica Bank.Το business plan θα λαμβάνει ως δεδομένη την
αποφασισθείσα κεφαλαιακή ενίσχυση των 490 εκατ. ευρώ,
μέσω αύξησης κεφαλαίου ως 473,3 εκατ. ευρώ και έκδο-
σης/διάθεσης warrants. 

Το ΔΣ της Αttica Bank, μετά τη θετική αξιολόγηση του εν-
διαφέροντος Thrinvest, επιτρέπει και παρέχει στον υποψήφιο
επενδυτή και τους συμβούλους του να λάβουν την αναγκαία
ενημέρωση, για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου. Το
business plan θα λαμβάνει ως δεδομένη την αποφασισθείσα
κεφαλαιακή ενίσχυση των 490 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης κεφαλαίου ως 473,3 εκατ.
ευρώ και έκδοσης/διάθεσης warrants.

Στην περίπτωση που το ενδιαφέρον της Thrivest μετουσιωθεί σε ένα business plan
για την Αttica Bank, επί του οποίου θα συμφωνήσει το ΤΧΣ, υπογράφοντας με τους
εφοπλιστές νέα συμφωνία μετόχων, το ΤΜΕΔΕ δεν θα συμμετάσχει. Κομβικό ρόλο
στις εξελίξεις παίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που περιμένει το

business plan, που θα συντάξει η Thrivest για την Αttica Bank να εμπεριέχει καλύτε-
ρους όρους από την υφιστάμενη συμφωνία μετόχων, η οποία έχει τρωθεί αλλά παρα-
μένει εν ισχύ, μετά την αποχώρηση της Ellington.

Η Thrivest ενδέχεται να περιλάβει στο υπό επεξεργασία
business plan τη συγχώνευση Αttica Bank – Παγκρήτια, μετά
την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 490
εκατ. ευρώ της πρώτης.

Από την πλευρά της η διοίκηση της Attica (Βρεττού) με στο-
χευμένες κινήσεις έχει βάλει στον προγραμματισμό της πώ-
ληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με στόχο να λάβει δε-
σμευτικές προσφορές, για όποια τμήματα προκριθούν προς

πώληση, σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Για την κάλυψη της ζημιάς από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθεί το σύνολο των πρό-

σθετων προβλέψεων  οι οποίες προβλέπεται να σχηματιστούν από τα έσοδα της ΑΜΚ.
Η διοίκηση της Attica έχει ήδη απευθυνθεί σε επενδυτές, ζητώντας τους να αποτιμή-

σουν με όρους αγοράς, το σύνολο σχεδόν των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της,
είτε έχουν τιτλοποιηθεί οι απαιτήσεις τους, είτε όχι.

Τα επόμενα βήματα στην Attica Bank - Το business plan της Thrivest και ο σχεδιασμός 

Προ των πυλών 
ο πέμπτος 

τραπεζικός πυλώνας

Η Παγκρήτια που αποτελεί τον τραπεζικό βραχίονα 
των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου βρίσκεται λίγο πριν 
την απορρόφηση από τον ελληνικό βραχίονα της HSBC

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
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Ο
ι διαγωνισμοί για τις πα-
ρεμβάσεις σε σιδηροδρο-
μικό δίκτυο γραμμών μή-
κους 481,76 km στη Βόρεια

Ελλάδα και την ανέγερση και ανακα-
τασκευή αντίστοιχα των δικαστικών
μεγάρων στο Ηράκλειο και στο Ρέθυ-
μνο της Κρήτης έλαβαν το «πράσινο
φως» από τη Διυπουργική Επιτροπή
Έργων ΣΔΙΤ και προχωρούν άμεσα.

Το κατασκευαστικό κόστος και το
κόστος επένδυσης για τα δύο αυτά ση-
μαντικά έργα υποδομής ξεπερνούν τα
500 εκατ. ευρώ, τα οποία εντάσσονται
στο ολιστικό πρόγραμμα έργων που
έχει εκπονήσει και προχωρά το
υπουργείο Υποδομών.

«Ακόμη μια δέσμευσή μας γίνεται
πραγματικότητα. Άλλα δύο cluster έρ-
γων ΣΔΙΤ ξεκινούν σήμερα, δημιουρ-

γώντας υποδομές μακράς πνοής με ση-
μαντικά οφέλη για τους πολίτες της Βό-
ρειας Ελλάδας και της Κρήτης. Κινηθή-
καμε με γρήγορους ρυθμούς με γνώ-
μονα πάντα την αναβάθμιση υποδομών,
οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής,
ενισχύουν την ανάπτυξη, διασφαλίζον-
τας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέ-
ρον», δήλωσε εμφατικά ο υπουργός
Υποδομών Κώστας Καραμανλής.

Βελτίωση ποιότητας
Το έργο για την ανάταξη, αναβάθμι-

ση και συντήρηση του σιδηροδρομι-

κού άξονα στη Βόρεια Ελλάδα αφορά
τα τμήματα από τον σιδηροδρομικό
σταθμό του Στρυμώνα έως εκείνον της
Αλεξανδρούπολης, από τον σιδηρο-
δρομικό σταθμό Πλατέος έως εκείνον
του Νέου Καυκάσου και από τον σιδη-
ροδρομικό σταθμό Μεσονησίου έως
εκείνον της Φλώρινας.

Από τα 171,2 εκατ. ευρώ κατασκευα-
στικού κόστους και 220 εκατ. ευρώ
κόστους επένδυσης το Ταμείο Ανά-
καμψης θα συμβάλλει με 80 εκατ. ευ-
ρώ και η ολοκλήρωσή του θα σημάνει
τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας
του σιδηροδρομικού δικτύου και αντί-
στοιχα των προσφερόμενων υπηρε-
σιών προς το επιβατικό κοινό.

«Αξιοποιούμε και το εργαλείο του
Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να
προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθ-

μούς σε ένα σημαντικό έργο για τον
σιδηρόδρομο που στο τέλος της ημέ-
ρας θα αυξήσει τα έσοδα του ΟΣΕ και
θα ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη
της Βόρειας Ελλάδας», ανέφερε σχε-
τικά ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος
Καραγιάννης.

Το δεύτερο έργο αφορά την ανέγερ-
ση νέου δικαστικού μεγάρου στο Ηρά-
κλειο και την ανακατασκευή του υφι-
στάμενου στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με
κατασκευαστικό κόστος 45,8 εκατ. ευ-
ρώ και κόστος επένδυσης στα 75,5
εκατ. ευρώ. Η κατασκευή του νέου βιο-
κλιματικού δικαστικού μεγάρου Ηρα-
κλείου θα εξασφαλίσει σε εργαζόμε-
νους αλλά και πολίτες ένα σύγχρονο
περιβάλλον, ενώ θα καταστεί ταχύτερη,
ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη
η διαχείριση της δικαστηριακής ύλης.

Ανοίγοντας το κινητό μας τηλέφωνο θα μπορούμε
πλέον εύκολα και γρήγορα να πληροφορηθούμε για τα
σημεία φόρτισης του ηλεκτρικού μας αυτοκινήτου. Από
την ερχόμενη Δευτέρα και μέσω της νέας εφαρμογής
«recharge» θα γνωρίζουμε επίσης τα στοιχεία του δια-
χειριστή, τη διαθεσιμότητα, τον αριθμό των ρευματοδο-
τών και τον τύπο του φορτιστή. Πρόκειται για την πρώτη
ολοκληρωμένη εφαρμογή για κινητές συσκευές An-
droid και iOS, η οποία θα διευκολύνει σημαντικά τους
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

Το application αποτελεί το νέο ψηφιακό εργαλείο που

ανέπτυξαν τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τη χρηματοδότηση του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα έχουν πρόσβα-
ση σε έναν διαδραστικό χάρτη, στον οποίο θα μπορούν
σε πραγματικό χρόνο να εντοπίζουν τα προσβάσιμα ση-
μεία φόρτισης που είναι διασυνδεδεμένα με το Μητρώο
Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥ-
ΦΑΗ). Οι πληροφορίες που περιέχονται στην εφαρμογή
είναι ήδη διαθέσιμες και στη διεύθυνση electrokinisi

.yme.gov.gr/public/ChargingPoints. 
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι φορείς

της αγοράς ηλεκτροκίνησης οφείλουν να ολοκληρώ-
σουν την ανάρτηση των δεδομένων έως τις αρχές του
Ιουνίου, ενώ αντίστοιχα οι νεοσύστατοι φορείς υποχρε-
ούνται να αναρτούν τα σημεία φόρτισης εντός μηνός
από την έναρξη της δραστηριοποίησής τους. Στόχος εί-
ναι, μέσα στο α’ εξάμηνο του 2023, όλοι οι δημοσίως
προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης να απεικονίζονται στον
διαδραστικό χάρτη που λειτουργεί στη πλατφόρμα και
στην εφαρμογή του ΜΥΦΑΗ.

Νέο app «δείχνει» τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Εγκρίθηκαν δύο διαγωνισμοί 
για αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 

γραμμής στη Βόρεια Ελλάδα 
και των δικαστικών μεγάρων 

Ηρακλείου και Ρεθύμνου

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Λίφτινγκ» σε ράγες
και δικαστήρια άνω

των 500 εκατ. ευρώ



E
ως το 2027, το Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν της
Ελλάδας θα επιστρέψει
στο ιστορικό υψηλό του

2008, καθώς σύμφωνα με το μεσο-
πρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπε-
ται μέση ετήσια άνοδος της ανά-
πτυξης κατά 4,8%.

Οι παραδοχές του νέου Μεσο-
πρόθεσμου Προγράμματος της
πενταετίας 2023-2027 βασίζονται
στους πολύ υψηλούς πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, του ΕΣΠΑ και των ιδιωτι-
κών επενδύσεων, καθώς αναμένε-
ται να τροφοδοτήσουν για πολλά
χρόνια τη μεγέθυνση της ελληνι-
κής οικονομίας. Σύμφωνα με τη
σχετική εγκύκλιο που απέστειλε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών, Θόδωρος Σκυλακάκης (φω-
τό), στους φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης, εκτιμάται ότι φέτος η
ανάπτυξη σε τρέχουσες τιμές μαζί
με τον πληθωρισμό θα διαμορφω-
θεί στο 6,6%, το 2024 στο 5,9%, το

2025 στο 4,9% και το 2026 στο 4,1%,
ενώ το 2027 αναμένεται να περιο-
ριστεί στο 2,7%, καθώς τότε θα έχει
ολοκληρωθεί η υλοποίηση των
προγραμμάτων που έχουν ενταχ-
θεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Από την άλλη πλευρά, ισχυρό πυ-
λώνα για την ανάπτυξη θα αποτελέ-
σει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων, καθώς προβλέπονται ετη-
σίως πόροι ύψους 7,8-8,3 δισ. ευ-
ρώ από το 2025 έως το 2027. 

Σε υψηλά επίπεδα
Επιπλέον, σε υψηλά επίπεδα θα

διαμορφωθούν οι απορροφήσεις
από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς
φέτος θα ανέλθουν στα 3,65 δισ.
ευρώ, το 2024 στα 3,46 δισ. ευρώ,
το 2025 στα 3,64 δισ. ευρώ, ενώ
έως τα μέσα του 2026 θα απορρο-
φηθούν τα τελευταία 3,46 δισ. ευ-
ρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το
2008 το ΑΕΠ της Ελλάδας είχε
φτάσει στο ανώτατο ιστορικό επί-
πεδο των 242 δισ. ευρώ, αλλά στη

συνέχεια, λόγω των εξαιρετικά πε-
ριοριστικών μέτρων στο πλαίσιο
των δεσμεύσεων της δανειακής
σύμβασης, υποχώρησε έως και τα
174 δισ. ευρώ. 

Συνεπώς, η χώρα μας, από το
2016 έως το 2027, αναμένεται να
ανακτήσει σχεδόν το σύνολο των
απωλειών, το οποίο ανέρχεται σε
68 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, εκτιμάται
ότι θα υπάρξει ταχεία αποκλιμάκω-
ση του πληθωρισμού, ο οποίος από
το 5% σήμερα θα υποχωρήσει στο
2% το 2024 και αναμένεται να δια-
τηρηθεί στο συγκεκριμένο επίπεδο
έως το 2027, εφόσον δεν υπάρξουν
θεαματικές ανατροπές στο διεθνές
περιβάλλον. 

Τέλος, με βάση τους ισχυρούς
ρυθμούς ανάπτυξης της Ελλάδας, ο
οίκος αξιολόγησης DBRS εκτιμά
ότι η ελληνική οικονομία αποτελεί
ένα δυνατό success story που δεν
θα επηρεαστεί από τις εκλογές,
ενώ δεν αποκλείεται στις 10 Μαρτί-
ου να δώσει επενδυτική βαθμίδα
στη χώρα μας.

ΤΤι ισχύει
για την ασφάλιση
των αγροτών 
του πρώην ΟΓΑ

Ως ορόσημο για την έκδοση κύριας σύν-
ταξης σε αγρότες του πρώην ΟΓΑ ορίζεται
η 31η Δεκεμβρίου 2017, εφόσον μέχρι τό-
τε έχουν καταβληθεί οι εισφορές που τους
αναλογούν. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ορί-
ζεται ότι ως χρόνος ασφάλισης έως τις
31/12/2016 στον κλάδο κύριας ασφάλισης
λαμβάνεται ο πραγματικός χρόνος εφό-
σον οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει ή
έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους ει-
σφορές έως τις 31/12/2017. 

Ειδικά ως προς το σκέλος της ρύθμισης
των οφειλών παρέχεται το δικαίωμα συν-
ταξιοδότησης εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο
δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται
υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φο-
ρέα κύριας ασφάλισης, ή έχουν ασφαλι-
στεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξη από την
ασφάλισή τους αυτή, είτε αυτοτελώς είτε
με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλι-
σης, ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλον
φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή
του εξωτερικού.

Η υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Ασφάλι-
σης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ έως
31/12/2016 κρίνεται με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν. 3050/2002, σύμφωνα με
τις οποίες η κατά κύριο επάγγελμα απα-
σχόληση στην αγροτική οικονομία απο-
δεικνύεται από το εκκαθαριστικό της αρ-
μόδιας ΔΟΥ, εφόσον τα εισοδήματα προ-
έρχονται από γεωργικές επιχειρήσεις. Με
τις νέες διατάξεις για τους ασφαλισμέ-
νους του πρώην ΟΓΑ που έχουν καταβάλει
τις ασφαλιστικές τους εισφορές έως τις
31/12/2017 ή τις έχουν ρυθμίσει έως την
ίδια ημερομηνία και τηρούν τη ρύθμιση
έως την ημερομηνία άσκησης του δικαιώ-
ματος συνταξιοδότησης, ο ασφαλιστικός
έλεγχος για τον χρόνο ασφάλισης έως
31/12/2016 είναι περιττός και ως εκ τού-
του θεωρείται ως ο πραγματικός χρόνος
ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ. 
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Μέση ετήσια αύξηση 
ΑΕΠ 4,8% ως το 2027

Σε 5 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στο ιστορικό 
υψηλό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

των 242 δισ. ευρώ του 2008

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο
κλάδος καλωδίων της, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ακόμη
μιας σύμβασης 110 kV υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τά-
σης το 2022, υπέγραψε δεύτερη σύμβαση με τον ανάδοχο
Όμιλο Končar για την προμήθεια περίπου 30 χλμ. 110kV
υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, εξαρτημάτων και συ-
ναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο έργου του Διαχειριστή Συ-
στήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ/HOPS) της Κροατίας για την αν-
τικατάσταση παλαιών καλωδιακών γραμμών στην Αδριατική
Θάλασσα. Η παραγωγή καλωδίων θα ξεκινήσει το 2023.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL BUSINESS28
Ο

ΙΚ
Ο

Ν
Ο

Μ
ΙΑ

Τ
ις ανακοινώσεις του MSCI
αλλά και τις εξελίξεις γύρω
από φημολογούμενα επιχει-
ρηματικά deals αναμένει το

ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο
βρίσκεται πλέον σε υψηλά 101 μηνών.
Ισχυροί ξένοι παίκτες αλλά και εγχώ-
ρια χαρτοφυλάκια συνεχίζουν τις το-
ποθετήσεις σε ένα μεγάλο φάσμα της
αγοράς και αυτό αποδεικνύεται από
τη σημαντική αύξηση της συναλλα-
κτικής δραστηριότητας. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το διάστημα από 1 έως
8 Φεβρουαρίου έχουν πραγματοποι-
ηθεί συναλλαγές περίπου 770 εκατ.,
σχεδόν 130 εκατ. ανά συνεδρίαση.
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το
ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο
αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα
των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισί-
ματα υψηλότερα των 966, δεν μπορεί

να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1.093
μονάδες. Το ημερήσιο αγοραστικό
σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται
με επιστροφή χαμηλότερα των 2.342

μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψη-
λότερα των 2.342 και ακόμη καλύτε-
ρα υψηλότερα των 2.450, δεν μπορεί
να αποκλειστεί κίνηση προς τις 2.600
μονάδες.

Toyota: Εκτόξευση 
22% στα λειτουργικά κέρδη

Η Toyota ανακοίνωσε μια τεράστια αύ-
ξηση κατά 22% στα λειτουργικά κέρδη του
γ’ τριμήνου, καθώς το ασθενέστερο γεν
και οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων βοή-
θησαν την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχα-
νία να ξεπεράσει το σοκ από το αυξανό-
μενο κόστος των πρώτων υλών. Τα λει-
τουργικά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου ήταν 956,7 δισ. γεν
(7,28 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτι-
μήσεις των 764,54 δισ. γεν από 10 αναλυ-
τές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv.
Την ίδια περίοδο του προηγούμενου
έτους η Toyota παρουσίασε κέρδη 784,4
δισ. γεν.

Siemens: Ξεπέρασαν 
τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου

Αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις
εκτιμήσεις των αναλυτών ανακοίνωσε η
Siemens, αναθεωρώντας επί τα βελτίω
τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και
τα κέρδη του έτους. Συγκεκριμένα, η
Siemens είδε τα έσοδά της να αυξάνον-
ται κατά 8% στα 18,1 δισ. ευρώ στη διάρ-
κεια του τριμήνου Οκτωβρίου - Δεκεμ-
βρίου, ικανοποιώντας τις προσδοκίες
των αναλυτών. Σε ό,τι αφορά τις βιομη-
χανικές δραστηριότητές της, η εταιρεία
ανακοίνωσε κέρδη 2,7 δισ. ευρώ, άνω
των εκτιμήσεων για 2,5 δισ. ευρώ.

Credit Suisse: Ζημίες 
$1,5 δισ. και προειδοποίηση 
για απώλειες

Τις χειρότερες ετήσιες ζημίες της από
την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρί-
ση του 2008 κατέγραψε η Credit Suisse,
δεχόμενη ισχυρό πλήγμα από τις αναλή-
ψεις των πελατών της, ενώ προειδοποί-
ησε για περαιτέρω «ουσιαστικές» απώ-
λειες εντός του νέου έτους. Ειδικότερα, η
δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα
κατέγραψε στο δ’ τρίμηνο του 2022 ζη-
μίες 1,39 δισ. ελβετικών φράγκων (1,51
δισ. δολάρια), όσο εκτιμούσαν και οι ανα-
λυτές στις προβλέψεις τους.

Τριπλή στόχευση έχει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω
της δημόσιας πρότασης που απεύθυνε για την από-
κτηση των υπόλοιπων με-
τοχών της MIG. Η Πειραι-
ώς επιδιώκει αρχικά να
ανατάξει τη MIG σε μια
επενδυτική εταιρεία που
θα δημιουργεί υπεραξίες
από τις συμμετοχές που
θα αποκτά. Ακόμη, στο-
χεύει στο να μεγαλώσει
την Attica ώστε να αντέξει
στον ανταγωνισμό που δέ-
χεται στις ακτοπλοϊκές
συνδέσεις Κρήτης,
Αδριατικής και Κυκλά-
δων. Τρίτη στόχευση της διοίκησης της Πειραιώς εί-
ναι να διασώσει την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία
Κρήτης (ΑΝΕΚ), η οποία έχει αρνητική καθαρή θέση
77 εκατ. ευρώ και αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστό-

τητας. Όλα αυτά θα επιτευχθούν μέσα από τον απόλυ-
το έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

MIG, κάτι που εκτιμάται
πως θα εξασφαλίσει η εν
εξελίξει δημόσια πρόταση.

Τιμή 0,1668 ευρώ ανά
μετοχή όρισε η Τράπεζα
Πειραιώς στην υποχρεωτι-
κή δημόσια πρόταση για τη
MIG, σύμφωνα με τη σχετι-
κή ανακοίνωση. Χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται πως,
σύμφωνα με το άρθρο 9,
παρ. 4 του νόμου, το προ-
σφερόμενο από τον προ-
τείνοντα αντάλλαγμα, σε

μετρητά, για την απόκτηση κάθε μετοχής της δημό-
σιας πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως
και εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδο-
χής της δημόσιας πρότασης, ανέρχεται σε €0,1668.

Αναμένοντας τον MSCI στο χρηματιστήριο

Ο τριπλός στόχος της Πειραιώς και η δημόσια πρόταση για MIG

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

Hellenic Cables: Νέο έργο υποβρύχιας διασύνδεσης στην Αδριατική



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL BUSINESS29

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΑ

Νέες συνεργασίες για το 2023
σχεδιάζει η LCE

Η LCE Logistics Consulting Experts παρέ-
χει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές και
μεγαλύτερες επιχειρήσεις μέσω εξειδικευ-
μένων μεθοδολογιών, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. Η ομάδα της LCE, με επικεφα-
λής τον Αλέξανδρο Παρασκευά, ανανέωσε τη
συνεργασία της με εταιρείες και μεγάλα ονό-
ματα του κλάδου της βιομηχανίας και των lo-
gistics, όπως η Υδρομαρίν, η Π. Κοντέλλης, η
VOP, ο ΣΥΝΚΑ Χανίων. Το 2023 βρίσκει την
LCE Logistics Consulting Experts να ξεκινά
με νέες συνεργασίες που θα ανακοινωθούν
σύντομα. Η αναβάθμιση των logistics και οι
ανάγκες που δημιουργούνται λόγω e-com-
merce και της ολοένα και μεγαλύτερης διείσ-
δυσης της πληροφορικής στις αποθήκες κα-
θιστούν την αναμόρφωση των υπηρεσιών lo-
gistics απαραίτητη. Ο managing director της
εταιρείας Αλέξανδρος Παρασκευάς δηλώνει:
«Θα πρέπει να σκεφτούμε τα logistics σαν ένα
τμήμα που πρέπει συνεχώς να αλλάζει, συνε-
χώς να εξελίσσεται. Όσο η αγορά αλλάζει,
ωριμάζει και απαιτεί, τόσο τα logistics θα πρέ-
πει να αναβαθμίζονται, να εξελίσσονται, να
απαντούν στις προκλήσεις για άμεση παράδο-
ση των τελικών καταναλωτών. Εκεί που οι επι-
χειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι κάτι πρέπει να
αλλάξουν εντός της αποθήκης τους για να πε-
τύχουν την πρόκληση αυτή, εκεί ακριβώς
χρειάζονται τις λύσεις της LCE Logistics Con-
sulting Experts».

Hilton: Υπερδιπλασίασε 
τα κέρδη της

Αύξηση 125% στα τριμηνιαία κέρδη της κα-
τέγραψε η Hilton, καθώς έλαβε σημαντική
ώθηση από την έντονη ταξιδιωτική ζήτηση και
τις υψηλές τιμές στις διανυκτερεύσεις. Συγ-
κεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 333
εκατ. δολαρίων ή 1,21 δολαρίων ανά μετοχή το
δ’ τρίμηνο σε σύγκριση με τα 148 εκατ. δολά-
ρια ή 52 σεντ ανά μετοχή πέρυσι. 

Jumbo: Πρόταση του ΔΣ 
για διανομή μερίσματος
1,155 ευρώ

Dimand: Αποχώρησε 
η Μ. Ιωαννίδου - Πώς
τροποποιείται το οργανόγραμμα

Παρελθόν από την Dimand αποτελεί από τις 8
Φεβρουαρίου η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία μέχρι
σήμερα ασκούσε τα καθήκοντα της γενικής διευ-
θύντριας Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Chief Busi-
ness Development Officer), σύμφωνα με ανακοί-
νωση της εταιρείας. Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια
ανακοίνωση, έπειτα από σχετική απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Dimand τροποποιείται,
με ισχύ από 8/2/2023, το Οργανόγραμμα της Di-
mand και ενσωματώνεται στον ισχύοντα Κανονι-
σμό Εσωτερικής Λειτουργίας αυτής ως εξής: Κα-
ταργείται η Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης και τα τμήματα που υπάγονταν σε αυτήν
(εκτός του Facility Management) εντάσσονται στη
Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων, υπό τον Νικόλαο-Ιωάννη
Δήμτσα. Αντιστοίχως, το τμήμα του Facility Man-
agement εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Λει-
τουργικής Δραστηριότητας υπό την Όλγα Ίτσιου.

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου
παρόχου τηλεπικοινωνιών και Media στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, εκφράζει με ανακοίνωσή της
την αλληλεγγύη στους λαούς της Τουρκίας και της
Συρίας, οι χώρες των οποίων επλήγησαν από κα-
ταστροφικούς σεισμούς. «Οι σκέψεις μας είναι με
τα θύματα και τις οικογένειές τους και εκφράζου-
με τη βαθύτατη συμπαράστασή μας στους πληγέν-
τες. Δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών,
από χθες έως και τις 15 Φεβρουαρίου (συμπερι-
λαμβανομένης) οι συνδρομητές συμβολαίου της
Nova θα λαμβάνουν δωρεάν 1.000 λεπτά διεθνών
τηλεφωνικών κλήσεων προς Τουρκία και Συρία
μέσω του κινητού και σταθερού δικτύου τους. Κα-
τά την ίδια περίοδο θα καταργήσουμε επίσης τις
χρεώσεις περιαγωγής για τους συνδρομητές μας
στην Τουρκία προκειμένου να παραμείνουν συν-
δεδεμένοι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα», ανα-
φέρει σχετική ανακοίνωση.

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

Ευρώπη Ασφαλιστική: 
Αύξηση κερδών 79% 
και παραγωγής 40%
Με κέρδη προ φό-
ρων ύψους €4,3
εκατ., αυξημένα
κατά 79% σε σχέση
με τα αντίστοιχα
κέρδη του 2021, τα
οποία ανήλθαν σε €2,4 εκατ., και την απόδοση
κερδών επί της παραγωγής να ξεπερνά το 26%
έκλεισε το 2022 για την Ευρώπη Ασφαλιστική,
σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται στην
Τράπεζα της Ελλάδος κατά το δ’ τρίμηνο της χρή-
σης του 2022. Παρά τις δυσχερείς συνθήκες που
παρουσιάστηκαν στην αγορά λόγω της επιβρά-
δυνσης της οικονομίας από τη συνεχιζόμενη
ενεργειακή κρίση, τον υψηλό πληθωρισμό και
την αυξημένη αβεβαιότητα, η εταιρεία κατάφερε
να διατηρήσει τα έσοδα από επενδύσεις, τα
οποία ανήλθαν σε €640 χιλ.

Τ
η διανομή μερίσματος 1,155 ευρώ ανά με-
τοχή καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική
συνέλευση των μετόχων της Jumbo στις 8
Μαρτίου 2021. Η διανομή αποτελεί μέρος

των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα
και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσε-
ων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του διοικη-
τικού συμβούλιου, η απόφαση είναι απόρροια του
γεγονότος ότι την 31η Δεκεμβρίου 2022 τα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφο-
ρούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητι-
κού του ομίλου ανέρχονταν σε περίπου 794 εκατ.
ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ίσο με το συνολικό ποσό
που διανεμήθηκε κατά το 2022 και εφόσον η πρότα-
ση εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση η κα-
ταβολή του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/3.

Δωρεάν λεπτά ομιλίας 
προς Τουρκία και Συρία
από τη Nova
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A
νοιγμα των τραπεζικών λογαρια-
σμών των «αετονύχηδων» που
πλουτίζουν από το παράνομο
στοίχημα προβλέπεται στο μνη-

μόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν χθες ο
πρόεδρος της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητι-
κής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) και γγΑ Γιώρ-
γος Μαυρωτάς και ο πρόεδρος της Αρχής

Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες, αν-
τεισαγγελέας Αρείου Πάγου
ετ, Χαράλαμπος Βουρλιώτης,
παρουσία του υφυπουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγε-
νάκη. Οι δυο φορείς θα αν-
ταλλάσσουν πληροφορίες για

παράγοντες του ποδοσφαίρου και διαιτητές
που φέρεται να εμπλέκονται σε παιχνίδια
παράνομου στοιχηματισμού. 

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης ξεκίνησε τη
διαδικασία πριν από αρκετό καιρό εξετάζον-
τας φακέλους που αφορούν πρώην διαιτητές
και παράγοντες. Δικαστής αμέμπτου ηθικής
που χειρίστηκε τεράστιες υποθέσεις, όπως
της Χρυσής Αυγής, τα σκάνδαλα με τις επι-
στροφές φόρων, όπως και το μέγα σκάνδαλο

με τις τεχνολογίες, αναμένεται να βγάλει στη
δημοσιότητα όλους εκείνους που πλουτί-
ζουν εις υγείαν των κορόιδων. Το περασμένο
καλοκαίρι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλ-
τάκος είχε δηλώσει ότι στην ομοσπονδία εί-

χαν φτάσει από τη Sports Radar, εταιρεία
ανίχνευσης παράνομου στοιχηματισμού, πε-
ρί τους 160 φακέλους με παιχνίδια «ύποπτα
προς χειραγώγηση». 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πολλά από

τη Super League 1, αλλά κυρίως από τη Su-
per League 2. Τα τελευταία χρόνια οι φάκε-
λοι αυτοί αραχνιάζουν στα γραφεία των δι-
καιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ και ουδείς
ασχολήθηκε με την επιβολή έστω πειθαρχι-
κών ποινών, για τις οποίες δεν χρειάζονται
αποδείξεις, αλλά αρκούν οι πιθανολογήσεις.
Στην Κύπρο, για παράδειγμα, αφαιρούνται
βαθμοί από κάθε ομάδα που περιλαμβάνεται
στους φακέλους.

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

Αυτό προβλέπει το μνημόνιο μεταξύ του επικεφαλής της Αρχής
κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της ΕΠΑΘΛΑ της ΓΓΑ

Στημένα: Ανοίγουν λογαριασμοί 



Τ
ην ώρα που πασχίζουμε να
βρούμε έστω και έναν Έλλη-
να παίκτη τόσο στις «μεγά-

λες» όσο και τις «μικρές» ομάδες
της Super League 1, επτά Ελληνό-
πουλα νέας γενιάς, από ηλικίας 19
έως 22 ετών, έχουν μπει στο στόχα-
στρο ευρωπαϊκών ομάδων για το
προσεχές καλοκαίρι. Και έχουν γί-
νει ήδη οι βολιδοσκοπήσεις. Είναι οι
εξής: Μανδάς, ο γκολκίπερ του
ΟΦΗ, Κουλιεράκης και Κωνσταντέ-
λιας του ΠΑΟΚ, Ντόι του Ολυμπια-
κού, Βαγιαννίδης και Ιωαννίδης του
Παναθηναϊκού και ο Ρότα της ΑΕΚ.
Όλα αυτά τα παιδιά, που είναι το μέλ-
λον της Εθνικής, έχουν ήδη προτά-
σεις. Μη λησμονήσουμε και τον

17χρονο Τζίμα του ΠΑΟΚ, για τον
οποίο η Μπριζ πρόσφερε ήδη 6
εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από
τώρα, προσφορά την οποία απέρρι-
ψε ο ΠΑΟΚ. Ο ακριβότερος όλων

των προαναφερόμενων είναι ο Κων-
σταντέλιας, για τον οποίο λέγεται
πως η Μπριζ πρόσφερε 13 εκατ. ευ-
ρώ, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε 20
εκατ. ευρώ.

Γιακουμάκης: Ξεκίνησε
για την Ιαπωνία, 
κατέληξε στις ΗΠΑ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε το αεροπλάνο
από τη Γλασκόβη με προορισμό την Ιαπωνία για
να υπογράψει στην Ουράβα και βρέθηκε στις
ΗΠΑ, όπου συμφώνησε με την Ατλάντα Γιουνάι-
τεντ. Η μεταγραφή του από τη Σέλτικ στοίχισε 4,8
εκατ. ευρώ και ο Έλληνας διεθνής σέντερ φορ
υπόγραψε για τριάμισι χρόνια. Το σχετικό βίντεο
της Ατλάντα αναφέρει «κυρίες και κύριοι, τον πή-
ραμε» και έχει την αεροπορική διαδρομή με τη
στροφή στον αέρα του αεροπλάνου.

Ο Τεντόγλου 
«πέταξε» στα 8μ40

Ασυναγώνιστος ο Μίλτος Τεντόγλου, με άλμα
στα 8μ40 έκανε την καλύτερη επίδοση στον κό-
σμο στο άλμα εις μήκος και πήρε την πρώτη θέση
στο μίτινγκ κλειστού στίβου στην πολωνική πόλη
Τορούν. Η επίδοση αυτή είναι η 6η καλύτερή του,
πίσω από τα 8μ55 που έκανε πέρυσι στο Παγκό-
σμιο του Βελιγραδίου. Ο επόμενος αγώνας του
«χρυσού» Ολυμπιονίκη θα γίνει μπροστά στο ελ-
ληνικό κοινό, στις 18 Φεβρουαρίου. 

Άλμπα - Ολυμπιακός 
60-93, σταθερά πρώτος

Σε παρατεταμένη φόρμα ο Ολυμπιακός διέλυ-
σε 93-60 την Άλμπα στο Βερολίνο και παρέμεινε
πρώτος στη βαθμολογία της EuroLeague με
συντελεστή 17-7 σε νίκες-ήττες. Ο Βεζένκοφ
έσπασε τα ρεκόρ με 28 πόντους και 13 ριμπά-
ουντ, με 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Νταμπλ-νταμπλ και από τον Γουόκαπ με 15 πόν-
τους και 10 ασίστ. Η νίκη αφιερώθηκε στα θύματα
της Θύρας 7.

Ατρόμητος - ΑΕΚ, 
από βδομάδα η απόφαση

Από βδομάδα αναμένεται η απόφαση του Πρω-
τοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super Lea-
gue 1 για την τύχη του αγώνα Ατρόμητος - ΑΕΚ, που
δεν έγινε ποτέ, επειδή τα δοκάρια, που μετρήθη-
καν με μεζούρα, βρέθηκαν κοντύτερα. Με τον
Ατρόμητο συντάχθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμ-
πιακός. Όποια και αν είναι η απόφαση, το πιο πιθα-
νό είναι να πάει στην Επιτροπή Εφέσεων.

Σάκκαρη - Γκράτσεβα 2-0
Την πρόκριση στους «8» του τουρνουά του Λινζ της
Αυστρίας πήρε εύκολα και αναμενόμενα η Μαρία Σάκ-
καρη, επικρατώντας με 2-0 της Μπάρμπαρα Γκράτσε-
βα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπαιξε ωραίο τένις κατά
διαστήματα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη
Ρωσίδα αντίπαλό της. Τα σετ: 6-4, 6-2. 

Στην τουρκική Αλάνιασπορ θα συνεχίσει την καριέρα του, δανεικός από την αυστριακή Λασκ,
ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ Ευθύμης Κουλούρης. Η συμφωνία έκλεισε την τελευταία
στιγμή. Στην Αυστρία, ο Κουλούρης δεν κατάφερε να προσαρμοστεί. Στην Τουρκία, ωστόσο,
και ειδικά στην Αλάνια, όχι μόνο προσαρμόστηκαν αλλά έγραψαν ιστορία οι Μπακασέτας,
Τζαβέλλας και Σιώπης.

SPORTS
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Στην Αλάνια 
ο Κουλούρης

Παιδομάζωμα…



Η
αξεπέραστη ζωγράφος Φρίντα Κάλο
θα ζωντανέψει στη σκηνή του Μεγά-
ρου Μουσικής Αθηνών σε δύο ονει-
ρικές μουσικές παραστάσεις, εμ-

πνευσμένες από το έργο και την περιπετειώδη
ζωή της.

Μέσα από το προσωπικό αναλόγιο της συγγρα-
φέως Μάγδας Μαυρογιάννη, την ερμηνεία της
μεσόφωνου Μαρισίας Παπαλεξίου συνοδεία του
πιανίστα Διονύση Μαλλούχου, η Μεξικανή εικα-
στικός θα φορέσει τα γιορτινά της για να «συστη-
θεί» στο ελληνικό κοινό μέσα από αγαπημένα
μουσικά σύνολα.

Η πολυτάλαντη ηθοποιός Ματθίλδη Μαγγίρα
ανέλαβε να υποδυθεί την εκρηκτική, μικροκαμω-
μένη μελαχρινή Μεξικανή εικαστικό, με τα σμιχτά
φρύδια και τις περίτεχνες κοτσίδες, δίνοντας στη
δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από την
πολύ επιτυχημένη μεταμόρφωσή της.

Μουσικοί σταθμοί σε αυτό το ταξίδι-αφιέρωμα
στην κορυφαία παγκοσμίως δημιουργό είναι έργα
για σόλο πιάνο καθώς και για φωνή και πιάνο αγα-
πημένων συνθετών -Ευρωπαίων, Λατινοαμερικα-
νών αλλά και Αμερικανών, μεταξύ των οποίων, οι
Μανουέλ Πόνσε, Γιόχαν Στράους ΙΙ, Κόουλ Πόρ-
τερ, Ενρίκε Γκρανάδος, Ζορζ Μπιζέ, Αλμπέρτο
Τζιναστέρα, Κουρτ Βάιλ, Ντάριους Μίλχαουντ, Ζιλ
Μασενέ, Ερνέστο Λεκουόνα, Ντμίτρι Σοστακό-
βιτς, Γιοακίμ Ροντρίγκο και Εϊτόρ Βίλα-Λόμπος. 

Μια ζωή όχι σαν παραμύθι
Η Μαγκνταλένα Κάρμεν Φρίντα Κάλο ι Καλντε-

ρόν ήταν μια γυναίκα με πάθος. Στα χρόνια της
καριέρας της γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από
δηκτικά έργα και πορτρέτα, αλλά η έκρηξη της
φήμης της έγινε ακριβώς μετά τον θάνατό της (13
Ιουλίου 1954) φτάνοντας μέχρι τον 21ο αιώνα.

Η ζωή της ήταν γεμάτη πόνο και δημιουργικό-
τητα, ενώ ο έρωτας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Μια καλλιτέχνις που βίωνε την ασθένειά της στην
υπερβολή, μετατρέποντας την οδύνη σε δημιουρ-
γία, σε μια προσπάθεια να καταλάβει τη λογική
των πραγμάτων. 

Το παιδικό της όνειρο ήταν να γίνει γιατρός.
Όμως σε ηλικία έξι χρονών «χτυπήθηκε» από πο-
λιομυελίτιδα. Το δεξί της πόδι σταμάτησε να με-
γαλώνει και οι συμμαθητές της στο σχολείο την
αποκαλούσαν με το παρατσούκλι «Frida la coja»,
δηλαδή, Φρίντα η κουτσή.

Η αναπηρία της στάθηκε ανασταλτικός παρά-
γοντας για μια καριέρα στην Ιατρική και έτσι στρά-
φηκε στην Τέχνη, που αποδείχθηκε σωτήρια. Για
να μην επιβαρυνθεί η εύθραυστη σπονδυλική της
στήλη, η νεαρή δημιουργός ζωγράφιζε ξαπλωμέ-
νη σε ένα κατά παραγγελία καβαλέτο.

Σε σύνολο 150 έργων, τα 55 είναι αυτοπροσω-
πογραφίες με πιο διάσημο το «Diego y yo» («Ο
Ντιέγκο και εγώ», 1949), με το πρόσωπο του συ-
ζύγου της και επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα
αποτυπωμένο στο μέτωπό της.

Ο πίνακας βγήκε σε δημοπρασία το 2021 στη
Νέα Υόρκη και έσπασε κάθε ρεκόρ για έργο της,
αφού πουλήθηκε 34,9 εκατομμύρια δολάρια.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Φρίντα Κάλο 
η Ματθίλδη
Μαγγίρα

Info
Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών: Δευτέρα 

13 και Τρίτη 14 Φεβρουαρίου,
21.00, στο Υποσκήνιο 

Β’ Αίθουσας
«Α. Τριάντη»



Ευχάριστα νέα από τη Μαρία Μενούνος! Η
44χρονη ελληνικής καταγωγής παρουσιάστρια
και ο σύζυγός της Κέβιν Αντεργκάρο ανακοί-
νωσαν πως θα γίνουν γονείς, από παρένθετη
μητέρα. «Μετά από μια δεκαετία προσπαθών-
τας τα πάντα, είμαστε τόσο ευγνώμονες στην
όμορφη οικογένεια που μας βοηθά να συλλά-
βουμε το μωρό μας, Ο Κέβιν, ο μπαμπάς μου
και εγώ είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι που
αυτή η ψυχή θα έρθει στη ζωή μας. Τι ευλο-
γία!», έγραψε με χαρά η δημοσιογράφος.

Στον έβδομο ουρανό

Θα ντυθεί νυφούλα

Γαμπρός θα ντυθεί για δεύτερη φορά ο Κώ-
στας Πηλαδάκης. Ο πρώην σύζυγος της ηθο-
ποιού Ντορέττας Παπαδημητρίου αποφάσισε
να επισημοποιήσει την τρίχρονη σχέση του με
την καλλονή Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου,
οδηγώντας τη νυφούλα στα σκαλιά της εκκλη-
σίας. Το ζευγάρι φημολογείται πως θα παν-
τρευτεί το ερχόμενο καλοκαίρι στη Μύκονο
και πολύ πιθανόν κουμπάρος να γίνει ο επι-
στήθιος φίλος του επιχειρηματία Αντώνης Ρέ-
μος. Η πρώην «Survivor» έχει βρει ήδη το γα-
μήλιο φόρεμα που φέρει την υπογραφή πολύ
γνωστής σχεδιάστριας.

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκο-
μείο ο Ορέστης Τζιόβας. Ο
ηθοποιός τραυματίστηκε σε
τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσι-
κλέτα του και στην πρώτη φω-
τογραφία που ανάρτησε στο
Instagram έδειξε το πόδι του
σε γύψο. Το ατυχές γεγονός,
που θα κρατήσει τον πρωταγω-
νιστή στο κρεβάτι για τις επό-
μενες εβδομάδες, είχε ως
αποτέλεσμα την άμεση αντι-
κατάστασή του στην παράστα-
ση «Η Νύχτα των Μυστικών»
από τον Τάσο Δημητρόπουλο.

Αναρρώνει 
μετά το τροχαίο

Όχι, θα κάτσει να σκάσει! Η Ματίνα Νικο-
λάου βρήκε τον πιο ευφάνταστο τρόπο να
φτάσει στο στούντιο της εκπομπής «Καλό
Μεσημεράκι» στα χιονισμένα Μελίσσια. Η
ηθοποιός κοντραρίστηκε στα ίσα με την
κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» και αναδείχ-
θηκε μεγάλη νικήτρια. Ντύθηκε χοντρά,
φόρεσε ισοθερμικά μπλουζάκια, διπλά
μπουφάν και με τα πέδιλα του σκι έφτασε
σώα και αβλαβής στο τηλεοπτικό της ραν-
τεβού με τους τηλεθεατές.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Συγκλονισμένη 
από την καταστροφή

Ετοιμοπόλεμη

Δ
εν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της η Ρούλα Κορο-
μηλά με τις εικόνες καταστροφής από την Τουρκία. Η
παρουσιάστρια, παρακολουθώντας τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, μοιράστηκε

στο Instagram τις σκέψεις της, τονίζοντας πως η ανθρωπιά και η
αλληλεγγύη είναι πάνω από όλα. «Ποιον δεν συγκλονίζουν αυτά τα
ματάκια μέσα στα ερείπια; Η απώλεια και ο πόνος δεν έχουν σύνο-
ρα. Χιλιάδες νεκροί. Χιλιάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Χιλιάδες
άστεγοι μέσα στην παγωνιά. Είναι άνθρωποι που έχασαν βίαια τη
ζωή τους. Χιλιάδες αγνοούμενοι. Μάχη από τους διασώστες στα
ερείπια. Φόβος. Φρίκη. Καταστροφή. Πληγές που δεν κλείνουν πο-
τέ. Ανθρωπιά και αλληλεγγύη τα όπλα μας πέρα από φυλές, σύνορα,
θρησκείες… Είμαστε πάντα κοντά σε αυτούς που υποφέρουν»,
έγραψε με πόνο ψυχής.
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Εγκλωβίστηκε στα χιόνια
Ρούπι δεν μπορεί να κάνει η Λίτσα Γιαγκούση από το σπίτι της
στα Βίλια. Η περιοχή έχει σκεπαστεί από τα χιόνια και η γνωστή
τραγουδίστρια βρίσκεται όμηρος της κακοκαιρίας που δεν λέει
να κοπάσει. «Έχει χιονοθύελλα. Συνήθως, αποκλειόμαστε όταν
χιονίζει. Είχαμε μια διακοπή ρεύματος χθες, ούτε για μισή ώρα.
Μας κάηκε, όμως, ένα μηχάνημα», ανέφερε με απελπισία, σε
ζωντανή σύνδεση με εκπομπή.



H
κοιλιοπλαστική ενδιαφέρει πολύ άν-
δρες και γυναίκες, καθώς η αφαίρεση
του περιττού λίπους και του δέρματος
από την κοιλιακή χώρα και η σύσφιξη

των μυών της περιοχής «σμιλεύουν» το σώμα και
αφαιρούν σημάδια του δέρματος όπως ραγάδες
και ουλές. «Στόχος της κοιλιοπλαστικής είναι η
αισθητική βελτίωση της κοιλιάς έπειτα από απώ-
λεια βάρους ή βαριατρικές επεμβάσεις που αφή-
νουν περίσσεια δέρματος και σε γυναίκες που
παρουσιάζουν σημαντική χαλάρωση του δέρμα-
τος και του κοιλιακού τοιχώματος έπειτα από εγ-
κυμοσύνη. Ένας άλλος λόγος είναι η βελτίωση
της εικόνας του σώματος που γερνά. Πρόκειται
για μια απολύτως ασφαλή και αποτελεσματική
επέμβαση, η οποία πραγματοποιείται υπό γενική
αναισθησία και μπορεί να συνδυαστεί με πολλές
άλλες επεμβάσεις στον ίδιο χρόνο, για να “σμι-
λεύσει” περιμετρικά τον κορμό. Το αποτέλεσμα
έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ψυχολογία»,
τονίζει ο Γεώργιος Βελημβασάκης, πλαστικός
επανορθωτικός και αισθητικός χειρουργός.

Παρότι δεν αποτελεί τρόπο αδυνατίσματος,
απευθύνεται ακόμα και σε υπέρβαρους ή παχύ-
σαρκους, οι οποίοι έχει αποδειχθεί ότι έχουν
υψηλά ποσοστά ικανοποίησης όταν επιλέγουν να
υποβληθούν σε κοιλιοπλαστική, παρά την πιθα-
νότητα να εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα, πχ,
επούλωσης, η οποία είναι μεγαλύτερη από ό,τι
στα άτομα που έχουν φυσιολογικό βάρος και υπο-
βάλλονται σε τέτοια επέμβαση. 

Ο γιατρός αναφέρεται και σε μελέτη που δημο-
σιεύθηκε στο «Plastic and Reconstructive Sur-

gery», επίσημο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανι-
κής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών (ASPS), το
οποίο επιβεβαίωσε το παραπάνω συμπέρασμα. Οι
ερευνητές ανέλυσαν τα αποτελέσματα της χει-
ρουργικής επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων
των ποσοστών επιπλοκών. Το 39% είχε ήπιες επι-
πλοκές, που απαιτούσαν θεραπεία σε επίπεδο ια-

τρείου ή λήψη αντιβιοτικών, ενώ το 9% χρειάστηκε
πιο επισταμένη φροντίδα -κυρίως λόγω προβλη-
μάτων επούλωσης του τραύματος. Τίποτα από αυ-
τά όμως δεν στάθηκε εμπόδιο για να μειώσει την
ικανοποίησή τους από το αποτέλεσμα. Το 94% δή-
λωσε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της
κοιλιοπλαστικής/panniculectomy, ενώ το 97% δή-
λωσε ότι θα επέλεγε ξανά να υποβληθεί στην
επέμβαση.

«Τα οφέλη που προσφέρει η κοιλιοπλαστική εί-
ναι πολλαπλά. Για παράδειγμα, μπορεί να ενισχύ-
σει τους κοιλιακούς μυς και να ανακουφίσει έτσι
την οσφυαλγία, να βελτιώσει την ευλυγισία του
σώματος και τον έλεγχο των κινήσεών του. Τόσο η
ίδια η επέμβαση όσο και η απώλεια του βάρους
που μπορεί να ακολουθήσει με προσεκτική δια-
τροφή και άσκηση μειώνουν τον κίνδυνο σοβα-
ρών νόσων όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθή-
σεις και η υπνική άπνοια. Επίσης, η κοιλιοπλαστι-
κή αποτρέπει ή απαλλάσσει από την εμφάνιση
υποτροπιαζουσών μυκητιασικών λοιμώξεων, έν-
τονου κνησμού και ελκών που ταλαιπωρούν συ-
χνά τους ανθρώπους που έχουν περίσσεια δέρ-
ματος ή λίπος που προκαλεί τη λεγόμενη κρεμά-
μενη κοιλιά», τονίζει ο κ. Βελημβασάκης.
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kpapakosto@yahoo.gr

Στόχος, η αισθητική βελτίωση 
έπειτα από απώλεια 
βάρους ή βαριατρικές επεμβάσεις
που αφήνουν περίσσεια δέρματος

Συνδυασμός 
με λιποαναρρόφηση
«Όταν η κοιλιοπλαστική δεν επαρκεί για να
προσφέρει το αποτέλεσμα που επιδιώκεται,
μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση.
Με τη σύγχρονη λιποκοιλιοπλαστική μπορού-
με να αφαιρέσουμε το λίπος από την κοιλιά, τα
πλαϊνά της μέσης και την οσφυϊκή περιοχή.
Στους ανθρώπους που χρειάζονται αφαίρεση
της περίσσειας του δέρματος περιμετρικά του
κορμού, προχωρούμε σε εκτεταμένη κοιλιο-
πλαστική, τη λεγόμενη κυκλοτερή λιπεκτομή.
Ανάγκη αυτής έχουν όσοι έχουν υποβληθεί σε
βαριατρική χειρουργική. Σε όσους το επιθυ-
μούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης υπάρχει
δυνατότητα όχι μόνο να συσφίξουμε το κοιλια-
κό τοίχωμα αλλά και να αναδείξουμε τη γράμ-
μωση της κοιλιακής χώρας. Εάν υπάρχει τοπι-
κό λίπος στην περιοχή του εφηβαίου, προχω-
ρούμε στην αφαίρεσή του, προκειμένου να πε-
τύχουμε το τέλειο body contouring», καταλή-
γει ο κ. Βελημβασάκης.

Κοιλιοπλαστική 
για σμιλεμένο 
σώμα

Κοιλιοπλαστική 
για σμιλεμένο 
σώμα

Κοιλιοπλαστική 
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σώμα

Κοιλιοπλαστική 
για σμιλεμένο 
σώμα

Κοιλιοπλαστική 
για σμιλεμένο 
σώμα

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός 
και αισθητικός χειρουργός



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)
Ιδανική μέρα για να επικεντρωθείτε στα
επαγγελματικά σας ή να κατανοήσετε μια
υπόθεση που έχει πολλές άγνωστες πα-
ραμέτρους έως σήμερα. Γενικότερα θα
πρέπει να προσέξετε εκείνα που θα μετα-
φέρετε λεκτικά στους άλλους.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλή μέρα για να λάβετε κάποιες πληροφο-
ρίες, να συμφωνήσετε και να ξεκαθαρίσετε
μια κατάσταση. Ίσως να μάθετε κάποιο μυ-
στικό που αφορά τη συναισθηματική σας
ζωή και αυτό μάλλον θα σας ταράξει, αλλά
και θα σας απαλλάξει από την ανασφάλεια
του αγνώστου.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια έντονη μέρα για εσάς, όπου καλό
είναι να μην αφήσετε τα συναισθήματά σας
να ελέγχουν τις αποφάσεις σας. Φίλοι θα
στηρίξουν τα σχέδιά σας, αλλά μην εμπλα-
κείτε σε οικονομικές υποθέσεις που δεν
υπάρχει διαύγεια.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι σχέσεις σας και γενικότερα οι συνεργα-
σίες σας σήμερα θα σας προκαλέσουν αρκε-
τά ερωτήματα, αν βέβαια ανήκετε στις τε-
λευταίες μέρες του ζωδίου σας. Εσείς του
πρώτου δεκαημέρου να περιμένετε ένα κα-
λό γεγονός, που αφορά την εργασία σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες του τρίτου δεκαημέ-
ρου, ο ανταγωνισμός που νιώθετε από τους
άλλους στον επαγγελματικό σας τομέα είναι
μεγάλος. Προσπαθήστε να απομακρυνθείτε
από πρόσωπα που σας υψώνουν εμπόδια
λόγω ζήλιας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία
στα οικονομικά σας, αλλά επίσης θα μπορέ-
σετε να διαχειριστείτε καλά και τις επαγγελ-
ματικές προτάσεις που εκκρεμούν. Καλή
μέρα για να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα ή
να ολοκληρώσετε μια συμφωνία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς που ανήκετε στις τελευταίες μέ-
ρες του ζωδίου σας θα υπάρξουν κάποιες
ανατροπές και ανοιχτά κεφάλαια από το
παρελθόν, που θα σας αναγκάσουν να σκε-
φτείτε εκ νέου κάποιες λύσεις που δεν εί-
χατε βρει έως τώρα. Βέβαια η Σελήνη στο
δικό σας ζώδιο είναι αρκετά βοηθητική κυ-
ρίως για όσους ανήκετε στο πρώτο δεκαή-
μερο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με τη Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπί-
τι, δημιουργείται μια ψυχολογική αστάθεια,
όπου πολλά πράγματα σας δημιουργούν έν-
τονα συναισθήματα, πολλές φορές αδικαιο-
λόγητα. Με τη σύνοδο του Ερμή στον κυ-
ρίαρχο πλανήτη σας Πλούτωνα, δημιουρ-
γούν ευστροφία και καλή διαχείριση σε ερ-
γασίες που απαιτούν μεγάλη προσήλωση.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι μια πολύ δυνατή μέρα για να μπορέ-
σετε να αντεπεξέλθετε στις καταστάσεις
που θα παρουσιαστούν. Κυρίως εσείς των
τελευταίων ημερών θα πρέπει να αποφύ-
γετε υπόγειες και παράνομες συμφωνίες
που αφορούν οικονομικές υποθέσεις.   

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Καλή μέρα για τα επαγγελματικά σας για
όσους έχετε γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο
του ζωδίου σας, αλλά για εσάς των τελευταί-
ων ημερών τα πράγματα είναι αρκετά πολύ-
πλοκα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά σας.
Θα έχετε την τάση να είστε κυρίαρχοι μιας
κατάστασης, κάτι που δεν βοηθά στο να δια-
τηρήσετε ήρεμες επαφές με τους άλλους.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σαν να υπάρχουν πολλά πράγματα που
νιώθετε ότι περιορίζουν την ελευθερία
των κινήσεών σας. Ιδίως εσείς των τελευ-
ταίων ημερών έχετε συνειδητοποιήσει ότι
δεν πρέπει να δώσετε άλλο τροφή στους
«εχθρούς» σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ίσως κάποια πρόσωπα να σας απογοητεύ-
σουν, για αυτό δεν πρέπει να τους δείχνετε
εμπιστοσύνη και κυρίως μην τους αφήνετε
να πιστεύουν ότι κυριαρχούν στον συναι-
σθηματικό σας κόσμο.
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Σήμερα ο Ερμής από το ζώδιο του
Αιγόκερου συναντά σε σύνοδο τον
Πλούτωνα, όπου η επικοινωνία γίνεται
περισσότερο έντονη, ενώ θα υπάρξουν

μυστικές συμφωνίες και κρυφές ενέργειες, που
θα ανατρέψουν αργότερα μια κατάσταση. Η όψη
αυτή μπορεί να σημαίνει μια ανατροπή ή μια
σοκαριστική κατάσταση που αφορά άτομα σε
νεαρή ηλικία.



Είναι προφανές ότι είναι αναφαίρετο δημο-
κρατικό δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να ιδρύει
κόμμα, να θέτει υποψηφιότητα, να λέει τις από-
ψεις του. Η Δημοκρατική Πατριωτική Ενότητα
κέρδισε ήδη τα πέντε λεπτά δημοσιότητας που
δικαιούται, καθώς κυκλοφόρησε η «είδηση» ότι
πρόκειται για κόμμα «γνήσιο ανδρεϊκό» με την
έγκριση της Δήμητρας Λιάνη. Έσπευσαν, λοιπόν,
επί τόπου δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, αλλά
οι ιδρυτές είπαν ότι η χήρα του Ανδρέα Παπαν-
δρέου δεν έχει σχέση μαζί τους. Βέβαια, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες του Γιάννη Ευσταθίου
(που αποκάλυψε το θέμα), η κυρία Λιάνη θα ανέ-
βει στη σκηνή σε δεύτερο χρόνο. Πάντως, ούτε

τα 100άδες στελέχη και πρώην βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ που έλεγε στην ανάρτησή του δεν
εμφανίστηκαν. Σε κάθε περίπτωση, πο-
τέ δεν ξέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι
που δεν συμφιλιώνονται ποτέ με ό,τι
δεν έγιναν. Και περιφέρονται σαν
«φαντάσματα» που δεν μπορούν να
βρουν ησυχία. 

ΥΓ.: Στη λεζάντα της φωτογρα-
φίας, στην κορυφή της στή-
λης, μπλέξαμε λίγο Αν-
δρέα, λίγο Σημίτη, να μας
συγχωρείτε, είναι από τη
συγκίνηση…
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Βαριές 
κουβέντες Αλέξη…

«Κ αθεστώς Μητσοτάκη», «διάβρωση του
κράτους δικαίου στην Ελλάδα», «χει-
ραγώγηση των ΜΜΕ»…

Μερικές μόνο από τις ατάκες Τσίπρα στις Βρυ-
ξέλλες. Η στήλη έχει κατ’ επανάληψη υποστηρί-
ξει τη θέση ότι εντός Ελλάδας μπορούμε να πλα-
κωνόμαστε όσο θέλουμε, αλλά όταν είμαστε στο
εξωτερικό όλοι μας πρέπει να φοράμε τη φανέλα
της Εθνικής Ελλάδας. 

Την ώρα που η Ευρώπη και ολόκληρος ο κό-
σμος διαβάζουν για τους Έλληνες που πήγαν σαν
φίλοι στην Τουρκία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επι-
λέγει να παρουσιάσει μια αρνητική εικόνα για τη
χώρα μας και την πολιτική κατάσταση που επι-
κρατεί. 

Την ώρα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πραγμα-
τικές συντηρητικές απειλές, όπως του Όρμπαν

στην Ουγγαρία και της Λεπέν στη
Γαλλία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επι-
λέγει να βάλει σε αυτό το «κάδρο»
την Ελλάδα.

Περιγράφει τη χώρα μας με μελα-
νά χρώματα, αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις. Προκειμένου να εμφα-
νιστεί ο ίδιος ως «ο καλός», δεν δι-
στάζει να ρίξει την Ελλάδα στον πάτο
του βαρελιού. Ως μια χώρα που έχει
απομακρυνθεί -όπως ο ίδιος είπε-
από την Ευρώπη.

Με πραγματικά καλή διάθεση, ρωτάμε: Στα
αλήθεια στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι η Ελλάδα εί-
ναι μια χώρα όπου δεν λειτουργεί η Δημοκρατία;
Όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα; Που δεν πιστεύει στις ευρωπαϊκές αξίες; 

Κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
Ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Πως όλα λειτουργούν
τέλεια. Αλλά στα αλήθεια πιστεύουν ότι στην Ελ-
λάδα έχουμε «καθεστώς» και «διάβρωση του
κράτους δικαίου»; 

Η «λογική» λέμε και καμιά κουβέντα παραπά-
νω μπορεί να ισχύει στην εσωτερική πολιτική αν-
τιπαράθεση, αλλά είναι τουλάχιστον αντιπαραγω-
γική όταν βγαίνει από τα σύνορα και γίνεται «προ-
ϊόν» προς εξαγωγή. 

Γιατί δεν έχουν όλοι αντίληψη των συσχετι-
σμών και των γεγονότων στην Ελλάδα. Ορισμένοι
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την εικόνα για να
βλάψουν τη χώρα μας. Ή για να μην της δώσουν
αυτό που της αξίζει σε μια μελλοντική διαπραγ-
μάτευση. 

Θέλει προσοχή. Τις δηλώσεις που κάνουν οι
πολιτικοί μας στο εξωτερικό οφείλουν να τις σκέ-
φτονται δυο φορές. Τουλάχιστον. Να λαμβάνουν
υπόψη ότι δεν τους ακούν οι οπαδοί τους ή οι δυ-
νάμει ψηφοφόροι τους, αλλά το παγκόσμιο κοινό. 

Και ξένοι ηγέτες, άνθρωποι που έχουν ρόλο σε
αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον όλων μας.
Ευτυχώς, όμως, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, στους
οποίους επίσης αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας, έχουν
και γνώση και μνήμη. Όπως και οι Έλληνες πολί-
τες, βεβαίως. 

� «Ενώνω τις δυνάμεις μου σε ένα κοινό όραμα με τον
πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για μία Ελλάδα ακόμα πιο ισχυ-
ρή, μία Ελλάδα που μπορεί να πετύχει ακόμα μεγαλύτε-
ρα άλματα, μία Ελλάδα ευημερούσα για όλους», έγραψε
στο Facebook ο Σπύρος Καρανικόλας και συνόδευσε
την ανάρτησή του με μία φωτογραφία από το γραφείο
του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η στήλη σάς
είχε προειδοποιήσει για τη μεταγραφή. Μπορεί να μην
είναι… αεροδρομίου, αλλά ενισχύει το μπάσιμο του
πρωθυπουργού στο λεγόμενο Κέντρο.

••••••••••••

� «Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ συντηρεί το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτω-
πο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο capital.gr ο

διευθυντής τους Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, Δημήτρης Τσιόδρας. Είναι και αυτή μία «λογική».
Γιατί έτσι θεωρούν ότι επιβεβαιώνεται η δική τους πα-
ρουσία στο πολιτικό σκηνικό. 

� «Έγραψε» ο Νίκος Μανιός, ο πρώην βουλευ-

τής του ΣΥΡΙΖΑ: «Πρέπει να καταλάβουμε, ψη-
φίζω εγώ ΣΥΡΙΖΑ, ο φίλος μου ο Γιώργης και η γυ-
ναίκα του τι ψηφίζουν; Δεν ξέρω. Θα μάθω και θα
τους πείσω να πάνε να ψηφίσουνε ΣΥΡΙΖΑ. Θα του
πω, αν θες να σου ξαναμιλήσω, κουμπάρε, φίλε, ξά-
δερφε, θα πας να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ»! Ε όχι να μας κό-

ψετε και την καλημέρα!

••••••••••••

� Μια διευκρίνιση στο θέμα των ηθοποιών. Κανείς
δεν υποτιμά τα πτυχία τους. Απλώς δεν τα αναγνω-

ρίζει ως πτυχία πανεπιστημίων, γιατί πολύ απλά δεν εί-
ναι. Και όχι γενικά, μόνο όταν πρόκειται να προσλη-
φθούν στο Δημόσιο. Όπου, ως γνωστόν, ηθοποιούς δεν
έχει. Έχει αρκετούς που κάνουν ότι δουλεύουν, αλλά η
επίσημη ειδικότητά τους είναι άλλη. Τώρα, για τους κα-
θηγητές του Εθνικού Θεάτρου που παραιτήθηκαν… με-
τά τη λήξη της θητείας τους, ουδέν σχόλιο! 

Καλημέρα σας, κυρία Λιάνη!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Είναι αυτό «ανδρεϊκό»; Μην είναι της Δήμητρας; Μην είναι… μακέτο;


