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Όταν ο Χρυσοχοΐδης 
ήταν χέρι χέρι 
με τον Σπίρτζη
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KAI ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ
Ο ΚΥΡΙAΚΟΣ 



Η
αδυναμία και η ανικανότητα του Τούρκου
προέδρου να διαχειριστεί την τεράστια τρα-
γωδία που πλήττει τον λαό του προφανώς και
θα παγώσουν τα υπόλοιπα μέτωπα τα οποία

έχει ανοίξει. Αυτό φανερώνουν και οι ευχαριστίες της
Τουρκίας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις οποίες εξέ-
φρασε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της τουρκικής προ-
εδρίας και στενότατος σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, Ιμπραήμ Καλίν, για τη στήριξη που παρέχει η χώρα
μας μετά τους φονικούς σεισμούς. Συγκεκριμένα, απαν-
τώντας στο μήνυμα στο Twitter του Κυριάκου Μητσοτάκη
για τους καταστροφικούς σεισμούς, ο Ιμπραήμ Καλίν
απάντησε γράφοντας: «Κύριε πρωθυπουργέ. Σας ευχαρι-
στούμε για όλη την υποστήριξή σας».

Σε καμία περίπτωση δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι ο Ερν-
τογάν θα εγκαταλείψει τον αναθεωρητισμό και την επιθε-
τική του ρητορική. Προφανώς, πλέον αποδομείται πλή-

ρως το σενάριο του εξωτερικού εχθρού το οποίο προσπα-
θεί εδώ και καιρό να «πουλήσει» στο εσωτερικό της χώ-
ρας του. Οι χιλιάδες νεκροί και οι εκατομμύρια άστεγοι θα
είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο εφιάλτης του
Τούρκου προέδρου. Ένας εφιάλτης που δεν μπορεί να
εξαφανιστεί με μπαξίσια. Δεν μπορεί να ξεγελά έναν ολό-
κληρο λαό για πολλά χρόνια, ούτε να εξαγοράσει τη συνεί-
δησή τους με ένα τσουβάλι πατάτες και κρεμμύδια όπως
έκανε πριν από λίγους μήνες μπροστά στις κάμερες δήθεν
για να εξαλείψει τη φτώχεια στα βάθη της Τουρκίας. Τη
στιγμή που οι νεκροί έχουν φτάσει σε τρομακτικούς αριθ-
μούς, δεν αρκεί να υπόσχεται ότι η κυβέρνησή του στο-
χεύει να χτίσει κατοικίες εντός ενός έτους για όσους
έχουν μείνει χωρίς στέγη στις δέκα επαρχίες που έχουν
χτυπηθεί από τον σεισμό, ανακοινώνοντας επίσης πως οι
οικογένειες που επλήγησαν από τον σεισμό θα λάβουν
10.000 λίρες. Ακόμα και αυτή την τραγική ώρα παραμένει

πολιτικός «μπακαλόγατος», πιστεύοντας ότι μπορεί να
απαλύνει τον πόνο με 10.000 λίρες… και με σπίτια-χαρτό-
κουτα που θα φτιάξει σε έναν χρόνο.

Για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν οι πληγείσες πε-
ριοχές της γείτονος, θα χρειαστούν πολλά χρόνια και πολ-
λά δισεκατομμύρια, τα οποία το καθεστώς Ερντογάν δεν
διαθέτει σε καμία περίπτωση. Ο Τούρκος πρόεδρος αναγ-
καστικά θα απευθυνθεί στη Δύση για να μπορέσει να προ-
χωρήσει στην αναγκαία ανοικοδόμηση. Τα μέχρι σήμερα
νταηλίκια και οι ψευτοτσαμπουκάδες θα πρέπει να πάνε
περίπατο μέχρι ο τουρκικός λαός να σταθεί στα πόδια του.
Ο κ. Ερντογάν δεν μπορεί να είναι πρόεδρος με εκατομμύ-
ρια αστέγους στον δρόμο και κάτω από τα όρια της πείνας
και της φτώχειας, όποιο καθεστώς και αν επιβάλει, όσες
συλλήψεις και αν κάνει, όσα ΜΜΕ και αν αγοράσει… Θα
χρειαστεί να απλώσει το χέρι του για δανεικά είτε στις
ΗΠΑ είτε στο IMF είτε στην ΕΕ. «P»
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Το πικρό ποτήρι του Ταγίπ

Ακόμα και αυτή
την τραγική ώρα
παραμένει
πολιτικός
«μπακαλόγατος»,
πιστεύοντας 
ότι μπορεί 
να απαλύνει
τον πόνο 
με 10.000 λίρες…





Σ
το Μέγαρο Μαξίμου έχουν

αρχίσει να κάνουν focus

στη δεξαμενή του Κέν-

τρου και των αναποφάσι-

στων, ενώ όπως εκτιμούν οι ψηφο-

φόροι της ΝΔ θα «μιλήσουν» την τε-

λευταία στιγμή και δη την τελευταία

εβδομάδα. 

Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που

ποντάρει στην πόλωση και στον διχα-

στικό διπολισμό, στην Πειραιώς εκτι-

μούν ότι αυτή η στρα-

τηγική κινείται σε λά-

θος κατεύθυνση, διότι

η συσπείρωση του

κομματικού μηχανι-

σμού έχει ήδη επιτευχ-

θεί σε πολύ μεγάλο

βαθμό. Από εδώ και

στο εξής χρειάζεται

στροφή προς τους «μετριοπαθείς»

του μεσαίου χώρου, αλλά και στους

λεγόμενους αναποφάσιστους οι

οποίοι δεν δείχνουν να έχουν κατα-

ληφθεί από συναισθήματα μανίας,

αλλά περιμένουν να ακούσουν ψύ-

χραιμες φωνές και χειροπιαστά προ-

γράμματα. Ταυτόχρονα στη ΝΔ εκτι-

μούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα σε

διάστημα μίας εβδομάδας, τους χάρι-

σε τρία ανέλπιστα πολιτικά δώρα: την

πρόταση δυσπιστίας, τη «βουλευτική

απεργία» και το «παρών» κατά την

ψήφιση της τροπολογίας Κασιδιάρη.

Έτσι ακριβώς διαβάζουν στο κυ-

βερνών κόμμα τις τρεις τελευταίες

κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες όπως

λένε στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν

πόντους στη «γαλάζια» παράταξη. Για

τη μεν πρόταση δυσπιστίας θεωρούν

ότι γύρισε μπούμερανγκ στην Κου-

μουνδούρου, αφού ανανέωσε την

ψήφο εμπιστοσύνης εντός της Βου-

λής και προκάλεσε συσπείρωση στο

κυβερνών κόμμα.Σε ό,τι αφορά τη

βουλευτική απεργία του ΣΥΡΙΖΑ, κυ-

βερνητικά στελέχη σχολίαζαν στην

«Political» ότι «μετά από αυτή την κί-

νηση ο λαός κατάλαβε ποιος είναι

πρωθυπουργός και ποιος είναι απερ-

γός». Μάλιστα προσθέτουν ότι το

προσεχές διάστημα θα βομβαρδί-

σουν τη Βουλή με διάφορα θετικά

μέτρα, τα οποία θα δίνουν ανάσες

στους πολίτες και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα

ψηφίζει, ενώ κάτι τέτοιο θα τους εκ-

θέτει στην κοινή γνώμη και ιδιαίτερα

στο εκλογικό τους ακροατήριο. Ωστό-

σο τα θετικά αυτά μέτρα εκτιμάται

πως θα υπερψηφιστούν από τμήμα

της αντιπολίτευσης και οι «γαλάζιοι»

κοιτούν ιδιαίτερα προς την πλευρά

του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ δεν συμμετέχει στις ψηφοφορίες

στη Βουλή και επομένως δεν θα ψη-

φίσει μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων

μόνο καλό κάνει στη ΝΔ. Το επόμενο

διάστημα, λοιπόν, από το Μαξίμου

θέλουν να περάσουν από τη Βουλή

μια σειρά διατάξεων με κοινωνικό

πρόσημο, καθώς μια ανάσα πριν από

τις εκλογές επιδιώκουν να στείλουν

μήνυμα στήριξης των νοικοκυριών

απέναντι στις ανατιμήσεις. Όλα, βε-

βαίως, θα εξαρτηθούν από τα έσοδα

του Φεβρουαρίου… 

Τέλος, στη ΝΔ θεωρούν ότι η στά-

ση της Κουμουνδούρου στο θέμα Κα-

σιδιάρη που μετατράπηκε από αποχή

σε «παρών» εκθέτει πλήρως το κόμ-

μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

και δείχνει όπως λένε στην Πειραιώς

ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «αδύναμος» να πά-

ρει αποφάσεις για τόσο σοβαρά ζη-

τήματα, ενώ αφήνουν να εννοηθεί ότι

ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στο ακροδε-

ξιό ακροατήριο. 

Παράλληλα, εκτιμούν ότι ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει

καταφέρει να στρέψει την πολιτική

ατζέντα στο δικό του γήπεδο και όχι

εκεί που επιθυμεί η Κουμουνδούρου.
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Με πλήρη ικανοποίηση υποδέχθηκε η κυβέρ-
νηση τα αποτελέσματα της έκτακτης Συνόδου Κο-
ρυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
εργασίες της οποίας έριξαν αυλαία νωρίς χθες το

πρωί στις Βρυξέλλες. Με μια
ατζέντα συμπυκνωμένων μηνυ-
μάτων, που σχετίζονταν με τη δια-
χείριση του μείζονος ζητήματος
του Μεταναστευτικού, ιδιαίτερα
σε αυτήν την κρίσιμη χρονική
συγκυρία, ο πρωθυπουργός ανέ-
λυσε σημείο προς σημείο στους
ομολόγους του τις ελληνικές θέ-

σεις, αναδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, τη σημασία
της αντιμετώπισης των παράνομων δικτύων διακι-
νητών, μέσω μιας ειδικής μνείας στο πρόσφατο
τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Λέρου.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις
εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έφερε
στην πρώτη γραμμή των Βρυξελλών άπαντα τα θέ-
ματα που σχετίζονται με το Μεταναστευτικό. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός:

1. Τόνισε ότι οι εθελοντικές επανεγκαταστάσεις
δεν είναι αποτελεσματικές.

2. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη μεγαλύτερης

χρηματοδοτικής βοήθειας προς τις χώρες πρώτης
γραμμής, μέσω της παροχής ευελιξιών στα Τα-
μεία. Προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν
για το Μεταναστευτικό και κονδύλια από τα Ταμεία
Συνοχής.

Το κείμενο των Συμπερασμάτων
υιοθετεί ελληνικές θέσεις 

Η λήξη των εργασιών του «ραντεβού» των ηγε-
τών στη βελγική πρωτεύουσα βρήκε την Αθήνα να
καταγράφει τα θετικά… αποτυπώματα στο κείμενο
των Συμπερασμάτων, το οποίο ήρθε για να υιοθε-
τήσει βασικές ελληνικές θέσεις. Ειδικότερα:

•  Αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊ-
κό και ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση.

• Αναγνωρίζει την ανάγκη αποτελεσματικού

ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αναφέρεται, επίσης, σε χερσαία και θα-
λάσσια σύνορα και χαιρετίζει τις προσπάθειες των
χωρών πρώτης γραμμής για τη φύλαξη των εξωτε-
ρικών συνόρων της Ένωσης.

• Δηλώνει τη στήριξή του στη FRONTEX και στη

βασική αποστολή της που είναι η στήριξη των κρα-

τών-μελών στην προστασία των εξωτερικών συ-

νόρων, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγ-

κλήματος και την ενίσχυση των επιστροφών.
• Καλεί σε άμεση ενεργοποίηση κοινοτικών πό-

ρων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των
υποδομών ελέγχου των συνόρων.

• Σχετικά με το ζήτημα των επιστροφών, στέκε-
ται στη δυνατότητα επιβολής μέτρων που αφορούν
τις βίζες εις βάρος τρίτων χωρών που δεν συνερ-

γάζονται στο ζήτημα των επιστροφών.
• Εστιάζει στην ανάγκη αποτελεσματικών επι-

στροφών προς τις χώρες προέλευσης.
• Καταδικάζει τις προσπάθειες εργαλειοποί-

ησης του Μεταναστευτικού για πολιτικούς σκο-
πούς.

«Είτε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είτε χωρίς, ο φράχτης στον Έβρο θα επεκταθεί
σε όλο το μήκος του ποταμού. Θα είναι ένα ακό-
μη εργαλείο για τη σωστή φύλαξη των ελληνι-
κών και ευρωπαϊκών συνόρων. Ελπίζω κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να απο-
σαφηνιστεί η θέση όλων γύρω από αυτό το ζή-
τημα. Έχουμε πολλές φορές προκαλέσει την
αξιωματική αντιπολίτευση, με βάση κάτι πε-
ρίεργα που έχει πει κατά καιρούς ο κ. Τζανακό-
πουλος, να μας πουν αν το αναγνωρίζουν αυτό
και αν ερχόντουσαν ποτέ ξανά στα πράγματα, να
μας πουν: Τον φράχτη στον Έβρο θα τον γκρέμι-
ζαν; Ναι ή όχι;», ήταν η χαρακτηριστική απο-
στροφή (ΣΚΑΪ) του κυβερνητικού εκπροσώπου,
με το Μέγαρο Μαξίμου, όπως έπραξε και πριν
από λίγα εικοσιτετράωρα ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, να… πετάει το γάντι σε ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη
Τσίπρα, προκειμένου να τοποθετηθούν επί ενός
ζητήματος το οποίο αναμένεται να βρεθεί πολύ
ψηλά στην προεκλογική ατζέντα.

Κυβερνητικά χαμόγελα για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής 

του Δημήτρη

Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com

Η δεξαμενή των αναποφάσιστων 
και η τελευταία εβδομάδα 

Την τελική κουβέντα θα την πουν οι Νεοδημοκράτες στην κάλπη 

του Κώστα 

Τσιτούνα 

kostastsitounas@gmail.com
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Η
τραγωδία που εκτυλίσσεται τα
τελευταία 24ωρα στην Τουρκία
οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, στην
αναβολή των επερχόμενων

εκλογών της 14ης Μαΐου στη γείτονα χώρα. 

Με δεδομένο ότι οι τουρκικές κάλπες
προσδιόριζαν σε έναν βαθμό και το ελληνι-
κό «εκλογικό» ημερολόγιο, ήδη αρχίζουν
να ακούγονται «ψίθυροι» για το ενδεχόμε-
νο να αλλάξουν και τα σχέδια περί προ-
σφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία στις αρχές
Απριλίου στη χώρα μας. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σχετι-
κή απόφαση. Ούτως ή άλλως, ο πρωθυ-
πουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του,
οπότε όποια και αν είναι η απόφαση για την
ημερομηνία των εκλογών, θα είναι μέσα
στη γενικότερη δέσμευση περί εκλογών
κοντά στο τέλος της τετραετίας. Το κυρίαρ-
χο σενάριο, σε κάθε περίπτωση, παραμένει
η πρώτη κάλπη να στηθεί στις 9 Απριλίου
και η δεύτερη στις 14 ή τις 21 Μαΐου. Αυτό
το σενάριο πληροί όλες τις προϋποθέσεις
που είχαν τεθεί από το κυβερνητικό επιτε-
λείο: είναι κοντά στο τέλος της τετραετίας,
ο εκλογικός κύκλος των δύο αναμετρήσε-
ων ολοκληρώνεται πριν από τις πανελλαδι-
κές εξετάσεις και δεν επηρεάζει την «καρ-
διά» της τουριστικής περιόδου, δίνει τη δυ-
νατότητα στους υποψηφίους να βρεθούν
τις ημέρες του Πάσχα στις περιφέρειές
τους, διευκολύνει ακόμη και γονείς και μα-
θητές να μετακινηθούν στην επαρχία, αν
ασκούν εκεί το εκλογικό τους δικαίωμα.
Παράλληλα, με το σενάριο αυτό διασφαλι-
ζόταν ότι στην Ελλάδα θα υπήρχε κυβέρνη-
ση, άρα σταθερότητα, όταν ο Ταγίπ Ερντο-
γάν θα διεκδικούσε μία ακόμη θητεία στην
προεδρία της Τουρκίας.

Δεν αλλάζει ο στρατηγικός
σχεδιασμός της κυβέρνησης

Όσοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο
εκλογικός σχεδιασμός να αλλάξει, επικα-
λούνται ακριβώς αυτό τον λόγο, ότι δηλαδή
δεν υπάρχει πλέον η πίεση οι δύο εκλογι-
κές αναμετρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι τα μέσα Μαΐου, καθώς τα δεδομένα
για τον Τούρκο πρόεδρο έχουν αλλάξει.
Σημειώνουν, μάλιστα, ότι αν οι εκλογές
προκηρυχθούν τελικά μετά τις αρχές Μαρ-
τίου, η κυβέρνηση κερδίζει επιπλέον πολι-
τικό χρόνο, που θα μπορούσε να αξιοποι-
ήσει προωθώντας περαιτέρω το κυβερνη-
τικό έργο και έχοντας πλέον απομακρυνθεί
περισσότερο από τους χειμερινούς μήνες,

με την επιβάρυνση που αυτοί «φορτώ-
νουν» τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Μέχρι τώρα, πάντως, το σενάριο αυτό
παραμένει στο επίπεδο των «ψιθύρων»,
χωρίς να επηρεάζει τον στρατηγικό σχε-
διασμό του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέ-
ας Δημοκρατίας. Το ημερολόγιο των περιο-
δειών του πρωθυπουργού συμπληρώνεται,
τα σχέδια νόμου που έχει αποφασιστεί να
περάσουν από τη Βουλή το επόμενο διά-
στημα προωθούνται, ενώ η κατάρτιση των
ψηφοδελτίων προχωρά. Εκτός από τον
σχεδιασμό στον δρόμο προς τις διπλές
κάλπες ή την «εθνική κάλπη», όπως τη χα-
ρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο
κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζονται

πλέον και όλα τα ενδεχόμενα αποτελέσμα-
τα που αυτή μπορεί να φέρει.

Μοναδικό σενάριο για τη ΝΔ 
ο στόχος της αυτοδυναμίας

Βασικό σενάριο στους σχεδιασμούς πα-
ραμένει το δεδομένο που δίνουν οι δημο-
σκοπήσεις, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία
θα είναι στην πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας
στην πρώτη αναμέτρηση ένα τέτοιο ποσο-
στό, που στη δεύτερη κάλπη ο στόχος της
αυτοδυναμίας θα είναι εφικτός. Τι θα συμ-
βεί, όμως, μεταξύ πρώτης και δεύτερης
αναμέτρησης; Στην πραγματικότητα, ου-
δείς γνωρίζει τι θα επιλέξει να πράξει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, καθώς ο ίδιος δεν

έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Κυβερνητικά
στελέχη εκτιμούν ότι στην περίπτωση που
τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων επι-
βεβαιωθούν στην κάλπη, με τη Νέα Δημο-
κρατία πρώτη και με ποσοστό γύρω στο
34%-35%, τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
θα «κρατήσει» καν τη διερευνητική εντολή
που θα του δοθεί. Στην περίπτωση, ωστό-
σο, που η πρώτη κάλπη με απλή αναλογική
καταδείξει άλλη εικόνα, και πάλι, σημει-
ώνουν, ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να
αναλωθεί μεταξύ των δύο αναμετρήσεων
σε συναντήσεις με όσους είναι σαφές ότι
δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης σε κάθε
περίπτωση, όπως τον Αλέξη Τσίπρα, τον
Δημήτρη Κουτσούμπα ή τον Κυριάκο Βε-
λόπουλο και τον Γιάνη Βαρουφάκη. Η μόνη
πιθανότητα θα ήταν μια συνάντηση με τον
Νίκο Ανδρουλάκη, χωρίς, ωστόσο, να επι-
διώκεται η συγκρότηση κυβέρνησης συ-
νεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές. Ο στό-
χος της αυτοδυναμίας παραμένει το μονα-
δικό σενάριο, βάσει του οποίου κινούνται
στο Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα στραμ-
μένο στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Οπότε, όπως επισημαίνουν, οι όποιες επι-
κοινωνίες ή οι χειρισμοί του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη θα είναι προσανατολισμένες στην
επομένη της δεύτερης κάλπης με ενισχυ-
μένη αναλογική.

Ο Ερντογάν «μεταθέτει» 
και τις ελληνικές εκλογές;  

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Πώς η τραγωδία
στην Τουρκία

μπορεί να οδηγήσει
σε μετάθεση του

χρόνου στησίματος
της κάλπης

και στην Ελλάδα
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Η
υπόθεση της παρακολούθη-
σης του Νίκου Ανδρουλάκη
και η παραδοχή του λάθους
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

άνοιξαν στον ΣΥΡΙΖΑ ένα «παράθυρο»
προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν
ερμητικά κλειστό από εποχής μνημονίων
ακόμη. Η διάλυση του σοσιαλδημοκρατι-
κού πόλου του παραδοσιακού μεταπολι-
τευτικού δικομματισμού άλλωστε οδήγησε
στην ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη
Τσίπρα αρχικά σε αξιωματική αντιπολίτευ-
ση και στη συνέχεια σε κυβέρνηση.

Από το καλοκαίρι και έπειτα η πολιτική
ίσων αποστάσεων που τηρούσε απαρέγ-
κλιτα το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή της εκλογής
του Νίκου Ανδρουλάκη και έπειτα άρχισε
να ατονεί σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι
που δεν άφησε αναξιοποίητο η Κουμουν-
δούρου. Αντίθετα, ακόμη και όταν προέκυ-
ψαν το Qatargate και η εμπλοκή της «πρά-
σινης» ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έριξαν την ευθύ-
νη στη... Νέα Δημοκρατία «ξεπλένοντας»
το ΠΑΣΟΚ για να εξυπηρετήσουν την τακτι-
κή προσέγγισής του.

Προσέγγιση που έχει διπλό στόχο για την
επαύριον των εκλογών. Αρχικά να κατα-
στήσει ανέφικτο κάθε ενδεχόμενο μετε-
κλογικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας
και ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια να κρατήσουν
τη Χαριλάου Τρικούπη «ζεστή» για ενδεχό-
μενη συμμετοχή της στην... περιβόητη πλέ-
ον προοδευτική διακυβέρνηση. Μια φράση
του Νίκου Ανδρουλάκη όμως περί «πολα-
κισμού» σε κομματική εκδήλωση του ΠΑ-
ΣΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητη από τον αψύ
Κρητικό, ο οποίος απάντησε στον συντοπί-
τη του όπως συνηθίζει. Με ύβρεις και απα-
ράδεκτα υπονοούμενα.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ
στο «μπλόκο» της ΧΑ

Απαράδεκτα υπονοούμενα που ακολού-
θως υιοθέτησε η εκπρόσωπος Τύπου του
κόμματος Πόπη Τσαπανίδου και, ερωτώ-
μενος σχετικά, επανέλαβε και ο Αλέξης
Τσίπρας. Τι είπαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ;
Ότι ενδεχόμενη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με
τη Νέα Δημοκρατία θα αποτελεί αποτέλε-
σμα εκβιασμού του προέδρου του πρώτου
με το υλικό των παρακολουθήσεων και όχι
πολιτική επιλογή.

Αυτό σε πρώτη φάση. Γιατί από την Πάτρα

και σε ομιλία του μπροστά σε κομματικό

κοινό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι δεν

θα ήταν ηθικά «αλλά πολιτικά αδιανόητη»

μια τέτοια συνεργασία «γιατί δεν μπορεί να

φανταστεί μια συνεργασία του κόμματος

που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου με το

κόμμα των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη».

Η στάση πάντως του ΣΥΡΙΖΑ στη νομοθε-

τική ρύθμιση για το «μπλόκο» στα «θραύ-

σματα» της Χρυσής Αυγής έστειλε το ΠΑ-

ΣΟΚ όχι μόνο ένα βήμα πιο κοντά στη Νέα

Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη,

αλλά και τα δύο κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) να

ψηφίζουν μαζί τον νόμο, τον Νίκο Ανδρου-

λάκη να ανακοινώνει με προσωπική δήλω-

ση τη θέση που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ -δίνον-

τάς της μεγαλύτερη βαρύτητα- και τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ να εμφανίζεται όχι μόνο απομονωμέ-

νος αλλά και κινούμενος από μικροπολιτι-

κά κίνητρα σε ένα τέτοιας κορυφαίας ση-

μασίας για τη δημοκρατία θέμα.

Τον κατηγορεί για «παράσταση
μίμησης του Ανδρέα»

Τελευταίο «επεισόδιο» στην ξαναφουν-
τωμένη κόντρα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, οι αν-
τεγκλήσεις σχετικά με τις παλαιότερες συ-
νεργασίες των δύο κομμάτων. Εκείνη του
μεν ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμ-
μένου, των οποίων τα στελέχη μάλιστα
πλιατσικολόγησε μετά τη Συμφωνία των
Πρεσπών, καθώς και εκείνη του ΠΑΣΟΚ με
τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά.
Άγνωστο για ποιο λόγο, από τον ΣΥΡΙΖΑ
επιλέγουν να τονίζουν τη συνεργασία με τη
«Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά» και

όχι για παράδειγμα εκείνη με τον Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου Καρα-
τζαφέρη, στο πλαίσιο μάλιστα της ίδιας κυ-
βέρνησης.

Η αντιπαράθεση μάλιστα έχει πάρει και
προσωπικό χαρακτήρα, με τον Νίκο Αν-
δρουλάκη να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα
κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, για «πα-
ράσταση μίμησης του Ανδρέα» αλλά και
πως «προοδευτικά μαθήματα δεν δέχομαι
από τον αρχιτέκτονα της κυβερνητικής
συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ - Ακροδεξιάς». Απαν-
τώντας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η Πόπη
Τσαπανίδου αντέτεινε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ συ-
νεργάστηκε με τους Ανεξάρτητους Έλλη-
νες όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συμμαχία με τη
ΝΔ του κ. Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει τα
συμπεράσματά του από τη συνεργασία του
με τους ΑΝΕΛ. Ελπίζαμε ότι και το ΠΑΣΟΚ
θα έχει βγάλει τα δικά του από τη συνεργα-
σία του με τη ΝΔ».

Οι μήνες μέχρι τις εκλογές είναι μεν λί-
γοι, αλλά αρκετοί σε πολιτικό χρόνο για να
υπάρξουν πολλά ακόμη κεφάλαια στη σχέ-
ση της Κουμουνδούρου με τη Χαριλάου
Τρικούπη, που μοιάζουν να κρέμονται από
μια κλωστή, η οποία πότε κόβεται και πότε,
δειλά δειλά, κάποιος προσπαθεί να «δέ-
σει» ξανά.

Τα συνεχή αυτογκόλ της Κουμουνδούρου 
φέρνουν κάθε μέρα όλο και πιο κοντά μια συγκυβέρνηση

Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ

Πώς ο Αλέξης
Τσίπρας στέλνει
τον Ανδρουλάκη
στην... αγκαλιά
του Μητσοτάκη



Αθώος ο Γιάννης
Βαρδινογιάννης 
του Σήφη

Αθώος με διαδικασίες fast track σε μια
δίκη που έχει καταγγελθεί επισήμως στις
αρμόδιες Αρχές, ως παρωδία, κρίθηκε κα-
τά πλειοψηφία (3 -2) στο Πενταμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο επιχει-
ρηματίας και εφοπλιστής Γιάννης Βαρδινο-
γιάννης του Σήφη.

Πρόκειται για μία προδιαγεγραμμένη
κατάληξη, καθώς, μέτοχος της εταιρείας
από την οποία είχε γίνει η φερόμενη υπε-
ξαίρεση, είχε αποστείλει αναφορά προς τις
αρμόδιες δικαστικές Αρχές, αλλά το
υπουργείο Δικαιοσύνης στην οποία κατήγ-
γειλε ότι η όλη διαδικασία στο Πενταμελές
Εφετείο Κακουργημάτων, ήταν… «παρω-
δία». Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη
δικαστική απόφαση.

Εντυπωσιακά ήταν όσα ανέφερε στην ει-
σήγησή του ο εισαγγελέας της έδρας, Ευ-
στάθιος Βεργώνης. Όπως ανέφερε ο ει-
σαγγελέας, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης του
Σήφη διέπραξε μεν το αδίκημα, αλλά ο
«ορθός νομικός χαρακτηρισμός είναι απά-
τη και όχι υπεξαίρεση». Ανέφερε ακόμη
ότι δεν προτείνει την απαλλαγή του επιχει-
ρηματία και εφοπλιστή, αλλά αναρωτήθη-
κε πως «θα το αλλάξουμε τώρα αφού για
υπεξαίρεση καταδικάστηκε στον πρώτο
βαθμό;»

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα ο επιχει-
ρηματίας είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη
έξι ετών για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθη-
ση ποσού άνω των τριών εκατ. ευρώ, συγ-
κεκριμένα 3.048.271 ευρώ, από τα ταμεία
της εταιρείας ΕΛΜΙΝ Α.Ε., η οποία τελέστη-
κε τη διετία 2003-2004,



«Σ
ήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά
της Αλλαγής». Αμετανόητοι ερα-
στές ενός πολιτικού παρελθόντος
που έχει περάσει οριστικά στα κι-

τάπια της Ιστορίας, αφήνοντας πίσω του vintage
πτυχές, εμφανίστηκαν στο προεκλογικό προσκή-
νιο. Ομάδα νοσταλγών των «ωραίων χρόνων» επί
ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσαν προχθές τη δημιουργία
ενός νέου κόμματος, το οποίο ιδεολογικά θα αγ-
καλιάζει εκείνο το ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε ο Ανδρέας.
Στην αρχή όμως υπήρξε μια πληροφορία στα so-
cial media ότι επικεφαλής αυτής της προσπάθει-

ας θα ήταν η χήρα του ιδρυτή, η Δήμητρα Παπαν-
δρέου - Λιάνη. Πολύ γρήγορα όμως η πληροφο-
ρία πήγε στον «κουβά», καθώς η Δήμητρα το διέ-
ψευσε κατηγορηματικά.

Το κόμμα όμως ιδρύθηκε, βαφτίστηκε «Δημο-
κρατική Πατριωτική Ενότητα» και έβγαλε και την
ακόλουθη διακήρυξη: «Το ΔΗΠΑΚ, ειδικά ως κα-
θοριστική συνιστώσα του δημοκρατικού πατριω-
τικού τόξου, εκφράζει εκτός των άλλων το προδο-
μένο Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου και επαναφέρει τις σωστές γραμμές της πολι-
τικής παρακαταθήκης του. Το σημερινό κομματι-
κό κατεστημένο έχει κοινή συμπληρωματική,
ομοιοπολική πολιτική συντήρησης του διεφθαρ-
μένου και ξενόδουλου συστήματος διακυβέρνη-
σης της χώρας, επειδή έχει τα ίδια ντόπια και ξένα
αφεντικά και λειτουργεί ως υπαλληλικό τους
προσωπικό! Ανατρέπουμε αυτή την ιστορικά επι-
κίνδυνη πολιτική αντινομία συγκροτώντας τον
Τρίτο Πόλο Εξουσίας του πολιτικού συστήματος.
Δημοκρατική Πατριωτική Ενότητα είναι το ενιαίο
εθνικό ψηφοδέλτιο που συμμετέχουμε».

Με τούτα και με εκείνα, εδώ κολλάει γάντι το
πάλαι πότε σύνθημα των «ορθόδοξων πασόκων»
μιας άλλης εποχής: «Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα
παιδιά της Αλλαγής». Κόμμα Δήμητρας Λιάνη
πάντως δεν υπάρχει και δεν διαφαίνεται στον ορί-
ζοντα να υπάρξει… 
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Στην Κουμουνδούρου έχουν βγει στα κάγκελα για
το θέμα των πλειστηριασμών από τα funds. Προφα-
νώς οι άνθρωποι έχουν απώλεια μνήμης. Ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την απόφαση
του Αρείου Πάγου για τα funds και τους πλειστη-
ριασμούς, απάντησε πως επί ΣΥΡΙΖΑ οι servicers
απέκτησαν τη δυνατότητα για πλειστηριασμούς. Ο
Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε
χαρακτηριστικά ότι «πρώτα απ’ όλα είναι μια από-
φαση στο ανώτατο επίπεδο της δικαιοσύνης. Δεύ-
τερον, ποιος νομοθέτησε τους servicers και ποιος
τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν πλειστηρια-
σμούς; Ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι νόμοι ΣΥΡΙ-
ΖΑ που νομοθέτησαν τους servicers, αυτές τις
εταιρείες στις οποίες έδωσαν τη δυνατότητα να
κάνουν πλειστηριασμούς».

Δημιούργησε σχολή 
ο Πολάκης

Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα funds

Ο Παύλος Χρηστίδης επιμένει να κάνει τη δια-
φορά στον προεκλογικό αγώνα. Αυτήν τη φο-
ρά τα «έσπασε» με ένα προεκλογικό βίντεο
για την υποψηφιότητά του, που αν μη τι άλλο
πρέπει να διδάσκεται. Εκεί λοιπόν που οι άλ-
λοι βομβαρδίζουν με διχαστικά βιντεάκια τύ-
που «χάου του», ο Παύλος Χρηστίδης -ψύ-
χραιμος, ρεαλιστής και to the point- πιάνει
τον σφυγμό της περιφέρειάς του στον Νότιο
Τομέα της Αθήνας μέσα σε 1 λεπτό και 49 δεύ-
τερα. Αρχίζοντας με μότο «Για μια πατρίδα
που αξίζει τα πάντα» και με περιεκτικές ανα-
φορές στο χθες, το σήμερα και το αύριο της
χώρας και του Κινήματος, με φόντο την Αθήνα
τού σήμερα τελικά υποκύπτει και αυτός, όπως
και κάθε πατέρας, στο... κάλεσμα του παιδιού
του «Μπαμπά, πάμε σου λέω».

«Μπαμπά, πάμε 
σου λέω»

Έχει δημιουργήσει σχολή ο «αψύς Κρητικός»
Παύλος Πολάκης στην Κουμουνδούρου. Ξαφνικά
εμφανίζονται μικρά «φιντανάκια» με θράσος χι-
λίων καρδιναλίων, όπως ο υπεύθυνος Τύπου και
Επικοινωνίας της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
σε ανάρτησή του έγραφε: «Τα χέρια σας κάτω από
τα σπίτια του κόσμου. Με το καλό ή με το άγριο».
Ας πει κάποιος στον... άγριο νεολαίο ποιος νομο-
θέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για
να ξεπεράσει τις αντιδράσεις αλλά και ποιος νο-
μοθέτησε την αυστηροποίηση του νομοθετικού
πλαισίου κατά των αντιδράσεων για να συνεχίζον-
ται απρόσκοπτα οι πλειστηριασμοί.

Το παρασκήνιο
για το... κόμμα 
της Λιάνη
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Οι καλύτερες παραδόσεις
του αυριανισμού
Το προφίλ του «λαϊκού ηγέτη» Αλέξη Τσίπρα έχει
αναλάβει το επικοινωνιακό επιτελείο της Κου-
μουνδούρου που ασχολείται με τα social media.

Έτσι, τις τελευταίες
μέρες κυκλοφόρησε
φωτογραφία του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ από
το αεροδρόμιο να
κουβαλά μόνος τη βα-
λίτσα του και να φορά
μπουφάν, τζιν και
αθλητικό παπούτσι.
Δεν έμειναν μάλιστα
εκεί, καθώς μας ενη-
μέρωσαν πως ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ τα-
ξίδεψε σε οικονομική
θέση, την ίδια ώρα

που ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ίδια πτήση «επέ-
λεξε την business class». Αυτό το τελευταίο έχει
διπλό στόχο: τόσο να τονίσει την ταπεινότητα
του... ηγέτη όσο και να χτυπήσει τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ που τελευταία κάνει... νερά.



OO κύριος «ξένο σώμα» της ΝΔ
Επειδή διάφορα κέντρα και παράκεντρα το τελευταίο διάστημα πουλούν δη-

μοσιογραφικά ένα κουραστικό παραμύθι περί δήθεν δημοσκοπήσεων στις
οποίες σαρώνει στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σας
λέω γκαραντί ότι όχι μόνο δεν προκύπτει από τα γκάλοπ κάτι τέτοιο, αλλά το αν-
τίθετο! Ο κόσμος της ΝΔ τον θεωρούσε και τον θεωρεί υπεύθυνο για τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021 και ξένο σώμα στην παράταξη. Και
δικαίως, διότι ο κ. Χρυσοχοΐδης το 2015 ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και στην
ομιλία του στο «Κάραβελ» στις 9 Ιανουαρίου 2015 διαρρήγνυε τα ιμάτιά του λέ-
γοντας: «Τώρα παραμένουμε ΠΑΣΟΚ! Τώρα στα δύσκολα». Επειδή δεν πάσχου-
με όλοι από συλλογική αμνησία…
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Μ
ιας και πιάσαμε το φαινόμενο «Μιχάλης Χρυσοχοΐδης», ας ανοίξου-
με τον κύκλο των αποκαλύψεων-υπενθυμίσεων. Την Πέμπτη 22 Ια-
νουαρίου 2015, τρεις μέρες πριν από τη διενέργεια των εθνικών
εκλογών, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης οργάνωσε μια από τις τελευταίες

προεκλογικές συγκεντρώσεις του με έναν κλειστό κύκλο προσώπων που είχαν
εκδηλώσει την πρόθεσή τους να τον συνδράμουν. Ανάμεσά τους ήταν ή όχι ο Χρή-
στος Σπίρτζης; Είναι αλήθεια ή όχι ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Χρήστος
Σπίρτζης (στο γραφείο του Χρήστου Καλογρίτσα έλαβαν χώρα οι διαβουλεύσεις)
ετοίμαζαν νέο πολιτικό φορέα την επομένη των εκλογών, καθώς όλοι ανέμεναν ότι
το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου θα είχε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα; Είναι
γνωστά αυτά τα πράγματα στην πολιτική πιάτσα και τα ξέρουν όλοι στη ΝΔ. Χέρι
χέρι ήταν τότε ο Χρυσοχοΐδης με τον Σπίρτζη. Άλλωστε, ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ υπήρξε πρωτοπαλίκαρο του Χρυσοχοΐδη από τότε που ο Μιχάλης είχε αναλά-
βει υπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Σαμαρά το 2012.

Απαλλαγή 
του Παππά ζήτησε 
η εισαγγελέας 

Ιδιαίτερη αίσθηση και πολλά σχό-
λια έχει προκαλέσει -όχι μόνο σε νο-
μικούς κύκλους αλλά και σε πολιτι-
κούς- η εισήγηση της εισαγγελέως
για την υπόθεση του Νίκου Παππά.
Ουδεμία «κόκκινη γραμμή» είδε η
εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρί-
ου να παραβιάζει ο κατηγορούμενος
για παράβαση καθήκοντος πρώην
υπουργός Νίκος Παππάς στη διαδι-
κασία του διαγωνισμού για τις τηλεο-
πτικές άδειες του 2016. Η εισαγγελέ-
ας Όλγα Σμυρλή, αγορεύοντας στο
Ειδικό Δικαστήριο, εμφανίστηκε πε-
πεισμένη ότι ο Νίκος Παππάς «δεν
έκανε κανένα χατίρι» στον συγκατη-

γορούμενό του Χρή-
στο Καλογρίτσα,

κάτι που απο-
δεικ νύεται ,
όπως είπε,
από το γεγο-

νός ότι δεν
έλαβε ο επιχει-

ρηματίας τελικά
τηλεοπτική άδεια. «Η αφετηρία και
το τέρμα αυτής της υπόθεσης δεν εί-
ναι αν παραβίασε το καθήκον του ο
Νίκος Παππάς. Αυτός είναι ο μαν-
δύας πίσω από τον οποίο βρίσκεται
το μεγάλο οικονομικό συμφέρον του
Χρήστου Καλογρίτσα να μην απολέ-
σει τα 3 εκατ. ευρώ ακόμη και ως κα-
τηγορούμενος στο Ειδικό Δικαστή-
ριο». Σύμφωνα με την εισαγγελέα, «ο
Χρήστος Καλογρίτσας δεν ήταν ο
“μπροστινός” του Νίκου Παππά,
αφού το όνειρό του ήταν να αποκτή-
σει κανάλι και να γίνει ο νέος “Μπόμ-
πολας”» και για αυτό τον λόγο κατέ-
βαλε αγωνιώδη προσπάθεια να βρει
τα χρήματα που απαιτούνταν. Σε αυτό
το συμπέρασμα κατέληξε η εισαγγε-
λέας, προτείνοντας την πλήρη απαλ-
λαγή του Νίκου Παππά αλλά και του
Χρήστου Καλογρίτσα.

Το παρασκήνιο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα...
«Αν υπάρξει συμφωνία για τα Μάρμαρα, αυτή δεν αναμένεται πριν
από τις ελληνικές εκλογές, τις οποίες ο Μητσοτάκης είναι φαβορί να
κερδίσει. Δεν πρόκειται να δεχτεί οτιδήποτε που ουσιαστικά να βλέ-
πει το Βρετανικό Μουσείο να δανείζει “κλεμμένα” αγαθά πίσω στη
χώρα από την οποία υποτίθεται ότι λεηλατήθηκαν. Αλλά και οι δύο
πλευρές αναμένουν ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και πιστεύουν
ότι δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη ευκαιρία για μια συμφωνία, παρά την
πολιτική ρητορική γύρω από τη διαμάχη». Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα
γράφουν σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ οι «Financial Times», που ξεδι-
πλώνουν το παρασκήνιο των συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Τζορτζ Όσμπορν, τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου… 

Τα καλύτερα έρχονται
μετά τις εκλογές…  

Αυτό μαθαίνω παρασκηνιακά μέσα από
τη «γαλάζια» παράταξη με αφορμή τις
αποχωρήσεις στελεχών από τη Χαριλάου
Τρικούπη και τη μετακίνησή τους προς τη
ΝΔ. Πλέον, μου λένε ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης όχι μόνο είναι καβάλα στ’ άλογο
για την αυτοδυναμία, αλλά μετά τις εκλο-
γές θα φανεί και η δύναμή του στο Κέντρο
με την αξιοποίηση στελεχών του μεσαίου
χώρου. Κάποιοι ήδη βρίσκονται σε βέρτιγο
και έχουν χάσει τον ύπνο τους με τη στρα-
τηγική του πρωθυπουργού… 

O Τάκης για τα υπόγεια
της Κουμουνδούρου…    

«Ψέματα και αθλιότητες γραμμένα στα
υπόγεια της Κουμουνδούρου» χαρακτήρι-
σε τα δημοσιεύματα ότι συνεργάτες του
σχετίζονταν με την Greek Mafia ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος. Απαντώντας σε ερώτηση του
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Μάρκου, ο κ. Θεο-
δωρικάκος επανέλαβε ότι τα στοιχεία για
την εμπλοκή αστυνομικών με κυκλώματα
της νύχτας έχουν ήδη μεταβιβαστεί στον
εισαγγελέα, προειδοποιώντας ότι όποιος
αναπαράγει τα στοιχεία για «δήθεν εμπλο-
κή συνεργατών του» θα έρχεται αντιμέτω-
πος με τη δικαιοσύνη. «Θέλετε να σηκώνε-
τε σκόνη επειδή πάμε σε εκλογές», είπε ο
υπουργός απευθυνόμενος στην αξιωματι-
κή αντιπολίτευση.

Ποιος θα πάρει 
την έδρα του αείμνηστου
Βολουδάκη;  

Ο Δημήτρης Φραγκάκης αρνήθηκε τελι-
κά να πάρει τη θέση του εκλιπόντος βου-
λευτή της ΝΔ Μανούσου Βολουδάκη στα
Χανιά. Ο κ. Φραγκάκης είναι ο πρώτος επι-
λαχών και ως γενικός γραμματέας του ΕΟΤ
είχε δηλώσει ήδη από τον περασμένο Δε-
κέμβριο ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψή-
φιος, θέλοντας να ασχοληθεί με το έργο
που έχει αναλάβει. Ο δεύτερος επιλαχών
είναι ο Γιάννης Κασελάκης, ο οποίος θα
ορκιστεί βουλευτής - έστω και για λίγες
εβδομάδες μέχρι να προκηρυχθούν οι
εκλογές. 

Όταν ο Χρυσοχοΐδης ήταν
χέρι χέρι με τον Σπίρτζη



O
υφυπουργός στον πρωθυπουργό

Γιάννης Μπρατάκος μιλά σήμερα

στην «Political» για την απόφαση

του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τις

κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αποσκο-

πεί σε ένα κλίμα φανατισμού, πόλωσης και δι-

χασμού στην ελληνική κοινωνία. Σχολιάζει τη

στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέ-

ναντι στα νεοναζιστικά κόμματα, ενώ κατηγο-

ρεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι προσπαθεί να βρει

αιτιάσεις αμφισβήτησης του εκλογικού απο-

τελέσματος. Ο κ. Μπρατάκος θέτει επί τάπητος

το δίλημμα των εκλογών «Μητσοτάκης ή Τσί-

πρας», ενώ καταθέτει τους πέντε άξονες που

θα κινηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη την επό-

μενη τετραετία: Καλύτεροι μισθοί, στέγη για

όλους, επιτάχυνση της δικαιοσύνης, αναβαθ-

μισμένες υπηρεσίες υγείας και κλίμα ασφά-

λειας παντού. 

Πώς κρίνετε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ με την

αποχή του από τις κοινοβουλευτικές

διαδικασίες αλλά και εν γένει ως

αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για αποχή από

τις ψηφοφορίες της Βουλής, λίγες μέρες μετά

την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας, απο-

τελεί συνέχεια και εντατικοποίηση της προ-

σπάθειάς του για δημιουργία τοξικού κλίμα-

τος ενόψει των εκλογών.

Αποβλέπει στην κάλυψη της αδυναμίας του

να αντιπαρατεθεί στο πεδίο της πολιτικής, αλ-

λά και στην καλλιέργεια κλίματος φανατισμού,

πόλωσης και διχασμού. Αποπνέει ανευθυνό-

τητα και έλλειμμα στοιχειώδους σεβασμού

προς τον κοινοβουλευτισμό. Ξεχνά, άραγε, ο

κ. Τσίπρας ότι όλοι όσοι έβλαψαν τη Δημοκρα-

τία ξεκίνησαν τα εγχειρήματα εκτροπής με

επίθεση στον κοινοβουλευτισμό; Δεν καταλα-

βαίνει ότι ο κοινοβουλευτικός ακτιβισμός συ-

νιστά περιφρόνηση των δημοκρατικών κανό-

νων; Δεν βλέπει ότι η φυγή από τη Βουλή τον

πάει κατευθείαν στην πλατεία του λαϊκισμού;

Δεν αντιλαμβάνεται ότι αφήνει αναπάντητα τα

ερωτήματα των πολιτών -βεβαίως και εκείνων

που τον ψήφισαν- για τα μείζονα ζητήματα

που τους απασχολούν;

ΓΙAΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤAΚΟΣ
Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

«Ο Τσίπρας έδειξε πόσο επικίνδυνος 
γίνεται μπροστά στα προσωπικά 

και κομματικά του αδιέξοδα»
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Σωτήρη 
Πίκουλα

Η απόφαση 
του Αλ. Τσίπρα για αποχή
από τις ψηφοφορίες 
της Βουλής, λίγες μέρες
μετά την απόρριψη 
της πρότασης δυσπιστίας,
αποτελεί συνέχεια 
και εντατικοποίηση 
της προσπάθειάς του 
για δημιουργία τοξικού
κλίματος ενόψει 
των εκλογών



Μετείχε, πάντως, όχι μόνο στη συζήτηση

αλλά και στην ψηφοφορία για την

τροπολογία που αποβλέπει στη μη

ανακήρυξη εγκληματικών οργανώσεων

ως κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές.

Είχαν πει ότι εξαιρούν τη συγκεκριμένη ψηφοφο-

ρία από την αποχή. Και τελικά τι έκαναν; Δήλωσαν

«παρών». Δεν ψήφισαν τη διάταξη. Αποτέλεσαν

άλλη μία φορά θλιβερή εξαίρεση. Πρότειναν στην

αρχή μια δική τους τροπολογία που έβαζε ιδεο-

λογικές προϋποθέσεις και θα οδηγούσε σε εκεί-

νο που έλεγαν ότι ήθελαν να αποφύγει. Θα άνοιγε,

δηλαδή, την κερκόπορτα για εξαιρέσεις και άλ-

λων κομμάτων. Βέβαιο επίσης είναι ότι, αν γινό-

ταν δεκτή η πρότασή τους, η ρύθμιση θα κρινόταν

από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγμα-

τική και θα κατέπεφτε. Και η εγκληματική οργά-

νωση -που ο Κασιδιάρης αναγνώρισε με το εξώ-

δικο που έστειλε στη Βουλή ότι είναι δική του- θα

είχε δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Αυτό

ήθελε τελικά ο κ. Τσίπρας; Δεν τον απασχόλησε

καθόλου το γεγονός ότι για άλλη μία φορά ΣΥΡΙΖΑ

και Χρυσή Αυγή βρέθηκαν τόσο κοντά; 

Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί

συνθήκες για να αμφισβητήσει το

εκλογικό αποτέλεσμα;

Ο κ. Τσίπρας είχε ζητήσει εδώ και καιρό ένα πλαί-

σιο ενεργειών που «θα διασφαλίσουν», όπως εί-

πε, «τη δημοκρατική και αδιάβλητη διεξαγωγή»

των εκλογών. Για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση

πολιτικός αρχηγός προσπάθησε να δημιουργήσει

αιτιάσεις για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτε-

λέσματος. Έδειξε ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνος

μπορεί να γίνεται μπροστά στα προσωπικά και

κομματικά του αδιέξοδα. Έδειξε, όμως, και τη βε-

βαιότητά του για νέα ήττα στις νέες εκλογές. Εγκα-

τέλειψε έτσι το τροπάριο εκείνο και στράφηκε

στον κοινοβουλευτικό ακτιβισμό και τον λαϊκισμό,

στην πόλωση και τον διχασμό. Παλιά του τέχνη…

Οι αναποφάσιστοι αποτελούν ένα

ερώτημα ως προς την πρόθεσή τους σε

αυτές τις εκλογές. Πώς θα μπορέσετε να

πείσετε πολίτες χωρίς ιδιαίτερη πολιτική

ταυτότητα;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία

απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες, χωρίς δια-

κρίσεις και διαχωρισμούς. Τονίζουμε ότι πρώτιστη

υποχρέωση όλων είναι η συμμετοχή. Κανένας να

μην εγκαταλείπει το δικαίωμά του σε άλλους. Κα-

νένας να μη λέει «αφήνω την απόφαση στους άλ-

λους». Πολιτική είναι η μοίρα των ανθρώπων, είναι

η μοίρα της πατρίδας μας. Και στη διαμόρφωσή της

έχουμε όλοι ισότιμο λόγο. Επισημαίνουμε την

ανάγκη σταθερότητας και συνέχειας, που είναι

ακόμη πιο επιτακτική σε καιρούς διεθνούς αβεβαι-

ότητας και εξωγενών κρίσεων. Την ανάγκη για μια

κυβέρνηση που μπορεί να διαχειρίζεται με αποτε-

λεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία αλλε-

πάλληλες πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις. 

Επισημαίνουμε τις επιτυχίες που κατέγραψε τα

τελευταία χρόνια η πατρίδα μας και ζητούμε εντο-

λή για τη συνέχισή τους. Δεν λέμε ότι λύθηκαν

όλα τα προβλήματα στη διάρκεια της θητείας μας,

ούτε διεκδικούμε το αλάθητο. Ξέρουμε ότι υπάρ-

χουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Πι-

στεύουμε ότι οι πολίτες θα απαντήσουν με συναί-

σθηση ευθύνης στο πραγματικό δίλημμα των

εκλογών. Και το δίλημμα αυτό είναι απλό και ξε-

κάθαρο: Μητσοτάκης ή Τσίπρας; Ποιος είναι ο κα-

ταλληλότερος πρωθυπουργός; Ποιος υπήρξε ο

πιο ικανός και αποτελεσματικός κατά τη διάρκεια

της θητείας του; Με ποιον η χώρα ενίσχυσε τη θέ-

ση της στο διεθνές περιβάλλον; Ποιος έβγαλε τη

χώρα από το ευρωπαϊκό περιθώριο και την έφερε

στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων; Ποιος

απέδειξε στην πράξη ότι πιστεύει στη μείωση των

φόρων; Ποιος ενίσχυσε τις στρατηγικές συμμα-

χίες και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας;

Ποιος εφάρμοσε πολιτικές που έφεραν τη χώρα

στην πρωτοπορία των επενδύσεων, των εξαγω-

γών, της ανάπτυξης, της μείωσης της ανεργίας;

Ποιος εφάρμοσε πολιτικές με πραγματικό κοινω-

νικό και προοδευτικό πρόσημο;

Ποια είναι τα μεγάλα αβαντάζ αυτής της

κυβερνητικής θητείας, πάνω στα οποία

θα στηριχτεί η Νέα Δημοκρατία για την

προεκλογική της στρατηγική και

καμπάνια;

Παρά τις εξωγενείς κρίσεις που δημιούργησαν

έκτακτες ανάγκες, αποδείξαμε συνέπεια. Ό,τι εί-

παμε το κάναμε. Αποδείξαμε ότι η Ελλάδα άλλαξε

σελίδα, άλλαξε επίπεδο. Αποδείξαμε έμπρακτα ότι

η Ελλάδα γίνεται σήμερα πιο ισχυρή οικονομικά,

γεωπολιτικά, στρατιωτικά. Η οικονομία μας βρί-

σκεται ένα μόλις βήμα πριν από την ανάκτηση της

επενδυτικής βαθμίδας. Η ανάπτυξη καταγράφει

ρυθμούς διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές σπάνε κάθε προ-

ηγούμενο ρεκόρ. Η ανεργία είναι 6 μονάδες πιο

κάτω από εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ψηφια-

κός μετασχηματισμός βελτίωσε τις υπηρεσίες του

κράτους προς τους πολίτες, κατάργησε ουρές και

ταλαιπωρία. Παρουσιάζουμε, ταυτόχρονα, το σχέ-

διό μας για την επόμενη τετραετία: συγκεκριμένες

πολιτικές, μεταρρυθμίσεις και έργα, που θα μας

επιτρέψουν να κάνουμε το μεγάλο άλμα μπροστά.

Δεσμευόμαστε για καλύτερους μισθούς, προσιτή

στέγη για όλους ξεκινώντας από τις νέες και τους

νέους μας, καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε ολό-

κληρη τη χώρα, ταχύτερη απονομή της δικαιοσύ-

νης, εμπέδωση της ασφάλειας παντού. 

Έχει αρχίσει να επανέρχεται το σενάριο

συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, είτε στο

πλαίσιο των διερευνητικών εντολών την

πρώτη Κυριακή είτε μετά τις δεύτερες

εκλογές. Το θεωρείτε πιθανό ή θα πάμε

και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση, όπως

λένε κάποια στελέχη σας;

Έχουμε πει με ειλικρίνεια -και μάλιστα από την

ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την πρότασή του για

απλή αναλογική- ότι το σύστημα αυτό παράγει

ακυβερνησία, αστάθεια, αβεβαιότητα. Για αυτό,

άλλωστε, καταψηφίσαμε την πρότασή του και ψη-

φίσαμε στη συνέχεια νέο εκλογικό νόμο. Τώρα,

εξαιτίας της ανευθυνότητας και του καιροσκοπι-

σμού του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα θα αναγκαστεί να προ-

χωρήσει σε δεύτερη κάλπη. Ο νικητής, ωστόσο,

θα αναδειχθεί από την πρώτη κάλπη. Η δεύτερη

θα έρθει για καταγράψει την τελική σύνθεση της

Βουλής. Για αυτό η συμμετοχή στην κάλπη της

απλής αναλογικής είναι μείζονος σημασίας. Αυτή

θα προκαθορίσει το τελικό αποτέλεσμα.

Έχουμε πει με ειλικρίνεια ότι θα διεκδικήσουμε

από την ελληνική κοινωνία ανανέωση της εντολής

για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αυτό φαίνεται

ήδη απολύτως εφικτό. Δεν υπάρχει κάτι που να

δείχνει ότι δεν είναι εφικτή μια νέα αυτοδυναμία.

Για αυτό προχωρούμε με αισιοδοξία, αλλά και συ-

νεχή κινητοποίηση. Χωρίς εφησυχασμό και -

όπως είπε ο πρωθυπουργός- χωρίς αλαζονεία.

Στο διεθνές περιβάλλον των μεγάλων προκλήσε-

ων και της παρατεινόμενης αστάθειας, η χώρα

χρειάζεται σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά.

Χρειάζεται μια συμπαγή κοινοβουλευτική πλει-

οψηφία, έναν πρωθυπουργό που θα μπορεί να

παίρνει γρήγορα, έγκαιρα αποφάσεις, χωρίς

ατέρμονες εσωτερικές διαδικασίες. Αλλά με τη

δυνατότητα, όπως το κάναμε και σε αυτή την πρώ-

τη μας τετραετία, να αξιοποιήσουμε ιδέες, δυνά-

μεις, πρόσωπα πέραν της Νέας Δημοκρατίας.

Θα θέλατε να μείνετε στην κυβέρνηση

Μητσοτάκη, εφόσον υπάρξει νίκη στις

επερχόμενες εκλογές, ή να επιστρέψετε

στο ΕΒΕΑ;

Στην παρούσα φάση προτεραιότητα είναι η ολο-

κλήρωση του κυβερνητικού έργου και η εκλογική

νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ώστε η χώρα να συ-

νεχίσει να βαδίζει μπροστά. Σε αυτή την κοινή

προσπάθεια έχω επιλέξει να συμβάλω με όλες

μου τις δυνάμεις και είμαι αισιόδοξος ότι θα πε-

τύχουμε. Εμπιστεύομαι την κρίση των πολιτών

και είμαι βέβαιος ότι το μήνυμα της κάλπης θα εί-

ναι ξεκάθαρο. Όλα τα υπόλοιπα, θα τα δούμε στον

κατάλληλο χρόνο.
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Ό,τι είπαμε 
το κάναμε.

Αποδείξαμε ότι 
η Ελλάδα 

άλλαξε σελίδα, 
άλλαξε επίπεδο.

Αποδείξαμε
έμπρακτα ότι 

η Ελλάδα γίνεται
σήμερα πιο ισχυρή

οικονομικά,
γεωπολιτικά,
στρατιωτικά



Α
πανωτά χτυπήματα από δεξιά και
αριστερά δέχεται το ΠΑΣΟΚ, που
μοιάζει να κινείται πλέον με μετέω-
ρο βηματισμό στην πολιτική σκα-

κιέρα. Μετά την επιχείρηση «δολιοφθοράς»
που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθεια πολιτικής περιθωριο-
ποίησης του ΠΑΣΟΚ μπήκε δυναμικά και η ΝΔ. 

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση
της ένταξης στη ΝΔ του πρώην αναπληρωτή
εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος, Σπύρου
Καρανικόλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεφύ-
λασσε χθες ένα νέο ισχυρό χτύπημα στο ΠΑ-
ΣΟΚ. Ανακοίνωσε δυο υποψηφιότητες με τη
ΝΔ στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
Στην Αρκαδία τον Απόστολο Σπυρόπουλο, γιο
του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου
Σπυρόπουλου, που αποχώρησε πρόσφατα με
ηχηρό τρόπο, και στην Περιφέρεια Δωδεκανή-
σων τη διεθνολόγο, διδάκτορα Ευρωπαϊκών
Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων και πρώην υπ.
βουλευτή Ελευθερία Φτακλάκη. 

Μπορεί για τους Καρανικόλα, Φτακλάκη η με-
ταγραφολογία να περνάει στο ντούκου με απα-
ξιωτικά σχόλια του τύπου «σιγά τα στελέχη», για
τον Σπυρόπουλο όμως δεν ισχύει το ίδιο. Πόσω
μάλλον όταν οι αιτίες της αποχώρησής του ερεί-
δονται σε έντονο εσωκομματικό παρασκήνιο,
όπου ενδεχομένως να ζητηθεί και ο λόγος.

Το «γαλάζιο» καλωσόρισμα στους δυο
«Η Νέα Δημοκρατία καλωσορίζει στις τάξεις

της τον Απόστολο Σπυρόπουλο. Ο Απόστολος
Σπυρόπουλος με επαγγελματική διαδρομή ως
στέλεχος επιχειρήσεων και πλούσια πολιτική
δράση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, του οποίου μέχρι
πρόσφατα ήταν συντονιστής των τομέων πολιτι-
κής, αποφάσισε να συστρατευτεί στην προσπά-
θεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ για
μια Ελλάδα σύγχρονη, ευρωπαϊκή, με ανάπτυξη,
προοπτική για τους νέους και κοινωνικό μέρι-
σμα για όλους. Ο Απ. Σπυρόπουλος, με απόφαση
του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δη-
μοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, θα δώσει τη
μάχη των προσεχών βουλευτικών εκλογών από
το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Αρκαδία», επισημαί-
νει η ανακοίνωση του κόμματος. 

Στο ίδιο ύφος και το καλωσόρισμα για την
Ελευθερία Φτακλάκη που θα είναι στο ψηφο-
δέλτιο της ΝΔ στα Δωδεκάνησα: «Με πλούσια
θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως αντιπερι-
φερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και σημαντική πο-
λιτική δράση ως τομεάρχης Νησιωτικής Πολι-
τικής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αποφάσισε να συ-
στρατευτεί στην προσπάθεια του Κυριάκου
Μητσοτάκη και της ΝΔ για μια Ελλάδα σύγχρο-
νη, ευρωπαϊκή, με ανάπτυξη για όλους και με

ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές και τις
ακριτικές περιοχές».

Επίδειξη ισχύος Κυριάκου
για αυτοδυναμία

Μόνο τυχαίες δεν είναι αυτές οι κινήσεις από
την πλευρά του πρωθυπουργού, όπως επίσης
και η χρονική συγκυρία που γίνονται οι ανακοι-
νώσεις. Την ώρα, λοιπόν, που το ΠΑΣΟΚ κινεί-
ται με ένα πολιτικό στίγμα ελαφρώς θολωμένο
και ο ΣΥΡΙΖΑ ισορροπεί «κάνοντας θόρυβο»
ανάμεσα στο μακρινό παρελθόν και έναν «ιδιό-
τυπο ρεαλισμό του σήμερα», η ΝΔ βάζει ξαφνι-
κά τις «μηχανές στο κόκκινο» και επιχειρεί να
κυριαρχήσει στο πολιτικό Κέντρο, πεδίο όπου,
όπως εκτιμούν, θα παιχθεί η αυτοδυναμία στον
δεύτερο γύρο. Εξάλλου και οι τρεις «μεταγρα-
φές» από το ΠΑΣΟΚ κινούνται πολιτικοϊδεολο-
γικά σε αυτόν το χώρο. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με «κατα-
δρομική λογική» κάνει τις τελευταίες ώρες μια
επίδειξη ισχύος για αυτοδυναμία. Εκεί που όλοι
έβλεπαν σχεδόν τελειωμένη την υπόθεση μετε-
κλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, αίφνης ο κ.

Μητσοτάκης άρχισε να γκρεμίζει γέφυρες, οδη-
γώντας το κομματικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ στην
ανάγκη επανασχεδιασμού της στρατηγικής του.
Αν επιχειρούσαμε, δε, την εν λόγω συγκυρία να
τη περιγράψουμε με χαρτοπαιχτική διάλεκτο,
κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε για «Φλος
Μητσοτάκη στον άσο… του ΠΑΣΟΚ».

Όπως μας έλεγε με γλαφυρό ύφος βετερά-
νος της πολιτικής, τις τελευταίες μέρες το ΠΑ-
ΣΟΚ μοιάζει σαν ένα σταματημένο αυτοκίνητο
στη μέση ενός διπλού δρόμου και ο οδηγός
βλέπει να έρχονται καταπάνω του με φόρα δυο
νταλίκες και από τα δύο ρεύματα. Και όλοι πα-
ρακολουθούν με αγωνία για το εάν ο οδηγός θα
καταφέρει να αποφύγει το ατύχημα…

Τα χτυπήματα από τη ΝΔ έγιναν αιφνιδιαστικά
και ακόμη είναι νωρίς για αποτίμηση. Εκτιμούν,
όμως, ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια,
«φθηνού εντυπωσιασμού» όπως λένε, καθώς
ήταν σε γνώση του κόμματος η προσέγγιση, έν-

θεν κακείθεν, στελεχών του κόμματος που υπο-
κύπτουν σε υποσχέσεις για καρέκλες εξουσίας.
Ωστόσο η στρατηγική που είχε προταθεί για δια-
χείριση της τρίτης διερευνητικής εντολής, προ-
κειμένου να επιτευχθεί συνεργασία και να μην
οδηγηθούμε σε δεύτερο γύρο, μοιάζει πλέον να
«μπάζει νερά». Από όσο μπορεί κάποιος να δια-
βάσει τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, εί-
ναι ένας πολιτικός που πολύ δύσκολα θα δεχό-
ταν «συνεταίρο» που θα του «τραβάει κάθε τρεις
και λίγο το μανίκι» στη διακυβέρνηση της χώ-
ρας. Άρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις που τον
δείχνουν να προηγείται, πρωταρχικός σκοπός
του είναι η αυτοδυναμία και θα κάνει τα πάντα
για να την κατακτήσει.  Την ώρα, όμως, που στο
ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται οι πρώτες συνέπειες από
τα χτυπήματα στα δεξιά, οι ρωγμές που έχει
υποστεί από αριστερά είναι πολύ πιο σοβαρές. Ο
Αλέξης Τσίπρας πλέον δεν κρύβει ούτε στο ελά-
χιστο τις προθέσεις του και επιδιώκει με κάθε
μέσο να λεηλατήσει το ΠΑΣΟΚ. Είτε με «καπέ-
λωμα» στα ευρωπαϊκά θέματα όπως πρόσφατα
στην προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών είτε
ακόμη ακόμη και στα θέματα που αφορούν την
ιστορία του Κινήματος.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις είναι ραγδαίες
και το ΠΑΣΟΚ φαντάζει ως εύκολος στόχος. Σί-
γουρα όμως δεν είναι… και πλέον τα βλέμματα
είναι στραμμένα στις αναγκαίες και καθαρές
αποφάσεις που καλείται να πάρει «χθες» η ηγε-
σία του Κινήματος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ12

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

«Φλος» Μητσοτάκη,
στον άσο… το ΠΑΣΟΚ

Νέο ισχυρό πλήγμα στον Νίκο Ανδρουλάκη - Μετά 
τον Καρανικόλα, φόρεσαν τη «γαλάζια» φανέλα 

και ο Απόστολος Σπυρόπουλος με την Ελευθερία Φτακλάκη

Πάνω ο πρωθυπουργός με τον Απόστολο 
Σπυρόπουλο και κάτω με την Ελευθερία Φτακλάκη 

Έντονη η πρώτη αντίδραση
Έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη «μεταγραφή» του Απόστολου Σπυρό-

πουλου στη Νέα Δημοκρατία.  Σχολιάζοντας την εξέλιξη, το Γραφείο Τύπου του
κόμματος τόνισε: «Τώρα εξηγείται στον ελληνικό λαό γιατί άνθρωποι που ουδέποτε
είχαν ανακηρυχθεί υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, βαφτί-
ζονταν ως “υποψήφιοι” από τους μιντιακούς βραχίονες της Νέας Δημοκρατίας. Όλα
αυτά τα επικοινωνιακά πανηγύρια δείχνουν το πολιτικό ήθος του κ. Μητσοτάκη.
Πρωταγωνιστεί στην εξαχρείωση του δημοσίου βίου, για άλλη μια φορά μετά τις
υποκλοπές, συνεχίζοντας την οικογενειακή του παράδοση».



O
Σπύρος Καρανικόλας, στέλε-
χος πλέον της ΝΔ, αμέσως
μετά την επίσημη ανακοίνω-
ση για την ένταξή του στους

κόλπους της «γαλάζιας» παράταξης, η
οποία προκάλεσε τα «βιτριολικά» σχόλια
της Χαριλάου Τρικούπη, εξηγεί στην «Po-
litical» τους λόγους που τον οδήγησαν σε
οριστικό διαζύγιο με το ΠΑΣΟΚ. Θεωρεί
ότι σε «αυτή την κρίσιμη συγκυρία απαι-
τείται να κάνουμε υπερβάσεις και να
ενώσουμε δυνάμεις για να πάμε τη χώρα
ακόμα πιο μπροστά και να μην κάνουμε
καταστροφικά βήματα προς τα πίσω».
Δηλώνει κεντρώος, αποφεύγει την προ-
σωπική αντιπαράθεση με τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, αλλά αφήνει ευθείες αιχμές κα-
τά της ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν
έχει ξεκάθαρο και σαφές πολιτικό στίγ-
μα, ούτε και σαφείς πολιτικές θέσεις».
Κληθείς δε να απαντήσει στα περί μετε-
κλογικών συνεργασιών, αποφεύγει να
μπει στην ουσία αυτής της διάστασης και
τάσσεται ανοιχτά υπέρ μιας ισχυρής αυ-
τοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ. 

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν
στην απόφαση να φύγετε από το ΠΑ-
ΣΟΚ και να ενταχθείτε στον μέχρι πρό-
τινος πολιτικό σας αντίπαλο, τη ΝΔ,
που ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύ-
που επικρίνατε τις πολιτικές της; 

Οι λόγοι που αποχώρησα από το Κίνη-
μα Αλλαγής τον περασμένο Ιούνιο είναι
καθαρά πολιτικοί, με αμιγώς πολιτικά
κριτήρια. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρί-
σιμων προκλήσεων και κρίσεων για τη
χώρα, η ηγεσία, δυστυχώς, δεν έχει ξε-
κάθαρο και σαφές πολιτικό στίγμα, ούτε
και σαφείς πολιτικές θέσεις, με αποτέ-
λεσμα να θολώνονται οι θέσεις του ΚΙ-
ΝΑΛ. Η απόφασή μου να ενταχθώ στη
Νέα Δημοκρατία εδράζεται στο γεγονός
ότι σε αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη συγ-
κυρία απαιτείται να κάνουμε υπερβά-

σεις και να ενώσουμε δυνάμεις για να
πάμε τη χώρα ακόμα πιο μπροστά και να
μην κάνουμε καταστροφικά βήματα
προς τα πίσω που θα οδηγήσουν τη χώ-
ρα σε αδιέξοδα, αστάθεια και περιπέτει-
ες. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, εξάλλου, έχουν αποδείξει
ότι ενεργοποιούν δυνάμεις που μπορεί
να κινούνται ακόμα και έξω από την πα-
ραδοσιακή βάση της ΝΔ, αλλά μοιρά-
ζονται ένα κοινό όραμα προόδου και ευ-
ρωπαϊκής πορείας της χώρας. 

Γιατί δεν πήγατε προς την όχθη του
ΣΥΡΙΖΑ, αφού ιδεολογικά τουλάχι-
στον είναι πιο κοντά στη σφαίρα της
Κεντροαριστεράς; 

Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να επιση-
μάνω ότι ανήκω ιδεολογικά στον χώρο του
Κέντρου και συντάσσομαι απόλυτα στο
αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Το δίλημμα λοιπόν
είναι ένα: Θα ενώσουμε δυνάμεις για να
πάμε τη χώρα μπροστά με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ή θα
κάνουμε καταστροφικά βήματα οπισθο-
δρόμησης στις δυνάμεις του λαϊκισμού
και της δημαγωγίας που έβαλαν τη χώρα
σε επώδυνες περιπέτειες και που τώρα
αμετανόητοι απειλούν ότι η δεύτερη φορά
θα είναι αλλιώς, ότι θα πολιτευτούν και με
τον άγριο τρόπο αν χρειαστεί και που βαλ-
τώνουν την πολιτική ζωή της χώρας στην
τοξικότητα, στη λάσπη, στις απειλές και
στον ακραίο πολωτικό διχαστικό λόγο;
Επιλέγω, λοιπόν, για το σήμερα και το αύ-
ριο της πατρίδας μου την πορεία προς τα
εμπρός με πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και μια αυτοδύναμη και ισχυ-
ρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

Πώς απαντάτε στα βιτριολικά σχό-
λια στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την
προσχώρησή σας στη ΝΔ;

Η απόφασή μου να προσχωρήσω στη
Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά πολιτική
και με καθαρά πολιτικά κριτήρια. Δεν θα
μπω σε καμία προσωπική αντιπαράθεση
με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παρά τις ει-
ρωνείες που ακούω αυτές τις μέρες για
το πρόσωπό μου. Σέβομαι και τιμώ την
ιστορία και την προσφορά του ΠΑΣΟΚ,
αλλά γνωρίζετε ότι ήμουν από τα λίγα
στελέχη που την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ
επιδίωκε την πολιτική εξαφάνιση του
ΠΑΣΟΚ έδινα σκληρές μάχες, παρά τη
στοχοποίησή μου. 

Πώς σχολιάζετε την έως τώρα πολι-
τική πορεία του ΠΑΣΟΚ υπό την
ηγεσία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη; 

Όπως σας είπα, η σημερινή ηγεσία εκ-
πέμπει αρκετές φορές θολά και αντιφα-
τικά μηνύματα στην κοινωνία, με αποτέ-
λεσμα οι πολίτες να μην αντιλαμβάνον-
ται τι ακριβώς πρεσβεύει σήμερα το ΚΙ-
ΝΑΛ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
η απόφαση του ΚΙΝΑΛ για αυτόνομη μεν
πορεία στις εκλογές, αλλά ταυτόχρονα
να μιλάει για κυβέρνηση από την πρώτη
κάλπη της απλής αναλογικής, χωρίς
ωστόσο να διευκρινίζει και το «με ποι-
ους». Αυτή όμως η εικόνα της ασάφειας
στα μηνύματα που εκπέμπει έχει ήδη

σημαντική επιρροή και στη σταθερά δη-
μοσκοπική πτωτική πορεία του ΚΙΝΑΛ
όλους αυτούς του μήνες. 

Θεωρείτε ότι είναι εφικτή μια μετε-
κλογική συνεργασία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
και αν συμβεί αυτό, ποια θα είναι η
πολιτική σας συμπεριφορά; 

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη
μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση
που θα συνεχίσει τον αγώνα για περισ-
σότερες μεταρρυθμίσεις, για τον ακόμα
μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό του κρά-
τους με την ταυτόχρονη στήριξη της κοι-
νωνίας, για την προάσπιση των εθνικών
μας συμφερόντων, αλλά και τη διαρκή
μάχη κατά του λαϊκισμού και της δημα-
γωγίας, που είναι μια μάχη υπέρ της δη-
μοκρατίας. Η πατρίδα έχει ανάγκη έναν
ισχυρό και ικανό πρωθυπουργό, με διε-
θνές κύρος, που θα υπερασπιστεί με
σθένος τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
και που θα έχει ισχυρή δύναμη και εντο-
λή από τον ελληνικό λαό να παίρνει απο-
φάσεις, όταν αυτό χρειαστεί. Για αυτό
πιστεύω ότι μόνο η αυτοδύναμη και
ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη θα δώσει συνέχεια σε μια Ελλά-
δα ακόμα πιο ισχυρή, μια Ελλάδα που
μπορεί να πετύχει ακόμα μεγαλύτερα
άλματα, μια Ελλάδα ευημερούσα για
όλους.
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ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

«Θολά και αντιφατικά
τα μηνύματα της ηγεσίας 
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ»
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Δ
εν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκτι-
μούν ότι ίσως επαναληφθεί η πε-
ρίοδος... ηρεμίας, όπως είχε γίνει το
1999 μετά τους σεισμούς σε Ελλάδα

και Τουρκία, όπου και οι δύο πλευρές είχαν
συνδράμει στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό
επιζώντων στις σεισμόπληκτες περιοχές. Η
αμοιβαία στήριξη εκείνη την εποχή οδήγησε

στη συμφωνία αλληλεγγύης
και συνεργασίας που είχαν
υπογράψει τότε οι δήμαρχοι
Αθήνας και Κωνσταντινούπο-
λης, γυρίζοντας... προσωρινά
σελίδα στις ελληνοτουρκικές

σχέσεις.
Ωστόσο, κάποιοι άλλοι τονί-

ζουν ότι η κατάσταση δεν είναι
ίδια. Η οικονομική κρίση στην Τουρκία έχει «γο-
νατίσει» τους πολίτες και μαζί της παρασέρνει
και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος χά-
νει στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από όλους τους
πολιτικούς του αντιπάλους. Όπως αναφέρει ο
γνωστός Τούρκος πολιτικός αναλυτής Εργκιούν
Μπαμπαχάν, «το τουρκικό κράτος βασίζεται σε
τρεις εχθρούς: στους Αρμένιους, τους Κούρ-
δους και τους Έλληνες. Γιατί με αυτό τον τρόπο
κρατάει τους πολίτες σε πόλωση. Άλλες φορές
στρέφεται προς τους Αρμένιους, άλλες φορές
προς το PKK. Δημιουργεί φανταστικούς εχ-
θρούς και κλιμακώνει την ένταση. Δεν θα διστά-
σει λοιπόν να δημιουργήσει εκ νέου ένταση με
την Ελλάδα».

Eφ’ όπλου λόγχη
Στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν υπάρ-

χει κανένας εφησυχασμός. Και οι τρεις κλάδοι
συνεχίζουν να ασκούνται σε ξηρά, αέρα και θά-
λασσα σε εθνικό, διασυμμαχικό και διμερές
επίπεδο, διατηρώντας την ετοιμότητά τους απέ-
ναντι σε κάθε σενάριο τουρκικής κλιμάκωσης.

Ολοκληρώθηκε μάλιστα η συνεκπαίδευση
με τη συμμετοχή στελεχών Ειδικών Δυνάμεων

και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από τις
ΗΠΑ και την Ιταλία, η οποία περιλάμβανε εκτέ-
λεση αλμάτων Ελευθέρας Πτώσεως στη στρα-
τιωτική βάση του 4ου Τάγματος Αλπινιστών
Αλεξιπτωτιστών στη Βερόνα της Ιταλίας (φω-
τό). Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν αξιωμα-
τικοί και υπαξιωματικοί της Διοίκησης Ειδικού
Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, καθώς και προσωπικό
του 10th Special Forces Group των ΗΠΑ και
του 4ου Τάγματος Αλπινιστών Αλεξιπτωτιστών
της Ιταλίας. Παράλληλα, διεξήχθη στην ευρύ-
τερη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κρή-
της η πρώτη φάση της συνεκπαίδευσης με την
ονομασία «DEDALO 23», των ελληνικών Ενό-

πλων Δυνάμεων με την ισπανική ναυτική δύ-
ναμη, η οποία αποτελείται από το αεροπλανο-
φόρο Αμφιβίων Επιχειρήσεων «ESPS JUAN
CARLOS I», τη φρεγάτα «ESPS BLAS DE LE-
ZO», το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων «ESPS
GALICIA» και το πλοίο γενικής υποστήριξης
«ESPS CANTABRIA». Οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις συμμετείχαν στη συνεκπαίδευση με
προσωπικό και μέσα των τριών Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της Διοίκησης
Ειδικού Πολέμου με δύο επιθετικά ελικόπτερα
AH-64A, ένα μεταφορικό ελικόπτερο CH-47D
και ένα ελικόπτερο UH-1H, με ένα υποβρύχιο,
μια φρεγάτα με το οργανικό της ελικόπτερο και

ένα σκάφος ανορθόδοξου πολέμου, τέσσερα
μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ένα τμήμα Ειδι-
κών Επιχειρήσεων του Τμήματος Ναυτικών Ει-
δικών Επιχειρήσεων. Από τα πολεμικά πλοία
της ισπανικής ναυτικής δύναμης επιχείρησαν
8 μαχητικά αεροσκάφη AV-8B. Κατά τη διάρ-
κεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν σύν-
θετα διακλαδικά προκεχωρημένα επιχειρη-
σιακά σενάρια όπως εναέρια μάχη μεταξύ δια-
φορετικών τύπων αεροσκαφών, ασκήσεις πο-
λέμου επιφανείας, συνδυασμένη ανθυποβρυ-
χιακή άσκηση ασκήσεις ναυτικών προχωρητι-
κών ελιγμών, εκτέλεση αεροπορικών σενα-
ρίων, ναυτικά γυμνάσια επικοινωνιών και ανε-
φοδιασμού εν πλω και εκτέλεση σεναρίων εγ-
γύς αεροπορικής υποστήριξης από μαχητικά
αεροσκάφη F-16 και AV-8B με κατάδειξη από
ελεγκτές τερματικής καθοδήγησης.

«Κάθε χώρα που έχει απειλήσει ο

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν τα τελευταία χρόνια, όπως η Ελ-

λάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αρμενία,

ακόμη και η Κουρδική Αυτόνομη Διοί-

κηση της Βόρειας και Ανατολικής

Συρίας (AANES), έχει προ-

σφέρει βοήθεια στην

Τουρκία την ώρα της

ανάγκης».

Έτσι ξεκινάει το

πρόσφατο άρθρο του ο

Μάικλ Ρούμπιν, πρώην

αξιωματούχος του αμε-

ρικανικού Πενταγώνου,

στρατιωτικός αναλυτής του

American Enterprise Institute και του

Washington Examiner και ειδικός σε

θέματα Τουρκίας και Μέσης Ανατολής.

Ας δούμε αναλυτικά τα μηνύματα που στέλ-

νει ο διακεκριμένος Αμερικανός αναλυτής:

1. Ηανθρωπιστικήβοήθεια

δεν θα δοθείσε Κούρδους

Ο Μάικλ Ρούμπιν προειδοποιεί τη

διεθνή κοινότητα ότι υπάρχει κίνδυνος

οΤούρκοςπρόεδροςναεπιλέξεισεποι-

ες πόλεις θα δώσει την ανθρω-

πιστική βοήθεια, αφήνον-

τας εκτός τις πληγεί-

σες περιοχές όπου

κ α τ ο ι κ ο ύ σ α ν

Κούρδοι. «Η κυ-

βέρνηση Μπάιντεν,

προς τιμήν της, έχει

προσφέρει επίσης

βοήθεια στην Τουρκία,

συμπεριλαμβανομένης

της αποστολής ομάδων έρευνας

και διάσωσης. Δεδομένης της προθυ-

μίας τουΕρντογάνναπαίξειμε τηνπολι-

τικήακόμηκαι τηνπιοακατάλληληστιγ-

μή, το State Department πρέπει να δια-

σφαλίσει ότι όλοι οι Τούρκοι μπορούν

να έχουν πρόσβαση στη βοήθειά του

σύμφωνα με τις ανάγκες τους και όχι

όπως ο Ερντογάν μπορεί να έχει την τά-

ση να τη χειραγωγήσει ανάλογα με την

εθνικότητα ή την πολιτική τους. Αν η

τουρκική κυβέρνηση δεν είναι διατε-

θειμένη να βοηθήσει, για παράδειγμα,

κουρδικές πόλεις και χωριά στη ζώνη

του σεισμού, τότε οι Ηνωμένες Πολιτεί-

ες θα πρέπει να το κάνουν άμεσα. Αν ο

Ερντογάν εμποδίσει το έργο τους, ο

Λευκός Οίκος θα πρέπει να τον καλέσει

δημόσια», τονίζει ο Μάικλ Ρούμπιν. 

2. ΟΕρντογαν ίσωςχρησιμοποιήσει

τα χρηματικά ποσά για την εκλογική

του καμπάνια

Σε άλλο σημείο του άρθρου ο Μάικλ

Ρούμπιν αναφέρει ότι ο Ερντογάν θα

εκμεταλλευτεί την οικονομική βοήθεια

των κρατών για προσωπικό όφελος.

Όπως λέει, «είναι επίσης σημαντικό να

υπάρχουν παρατηρητές στο έδαφος για

ναδιασφαλιστείότιοΕρντογάνδεναπο-

σπά χρήματα και βοήθεια για την επι-

δίωξη της εκλογής του».

3. Υπάρχει κίνδυνοςο Ερντογάν

να χρηματοδοτήσει νέες πολεμικές

επιχειρήσεις

Ο Μάικλ Ρούμπιν συνεχίζει κρούον-

τας τον κώδωνα του κινδύνου ότι «ο

Ερντογάν δεν πρέπει να επιδιώξει πλε-

ονέκτημα και να χρησιμοποιήσει την τε-

ράστια διεθνή βοήθεια για να αναπλη-

ρώσει τουςπόρουςγια τηχρηματοδότη-

ση πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό μπο-

ρεί να φαίνεται σκληρό, αλλά η διαφθο-

ρά έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των

δύο δεκαετιών του Ερντογάν στην εξου-

σία σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια».

Σύνταξη μετά
θάνατον και
για άγαμους
πεσόντες
Μέχρι σήμερα οι πεσόντες
άγαμοι αξιωματικοί και υπα-
ξιωματικοί των Ενόπλων Δυ-
νάμεων δεν δικαιούνταν σύν-
ταξη μετά θάνατον. Έως τώρα
έπαιρνε σύνταξη μόνο η σύζυ-
γος των έγγαμων πεσόντων.
Όμως, μετά το τραγικό δυστύ-
χημα με το F4 Phantom, ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ με τη σύμφωνη
γνώμη του πρωθυπουργού
υπέβαλε ήδη προς έγκριση
στον υπουργό Εθνικής Άμυνας
τροπολογία που να ρυθμίζει το
θέμα με τέτοιον τρόπο ώστε να
λαμβάνεται σύνταξη από ένα
μέλος της πατρικής οικογέ-
νειας του άγαμου πεσόντος.

Προειδοποίηση Μ. Ρούμπιν για εργαλειοποίηση των 7,8R από τον Ερντογάν

Νέα διπλωματία σεισμών;

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Κανένας εφησυχασμός στις Ένοπλες Δυνάμεις 
της χώρας παρά την περίοδο φαινομενικής ηρεμίας



«Η
δημοκρατική παράταξη διχάστηκε επί
μια δεκαετία με πράξεις και λόγια που
δεν έπρεπε να υπάρξουν», παραδέχε-
ται στην «Political» η -από την ανδρεϊ-

κή παράδοση του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ προερχόμενη- βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοδώρα Τζάκρη. Πιστεύει όμως
πως «σήμερα υπέρτερες διακυβεύσεις (πατρίδα, δημοκρα-
τία) δημιουργούν ιστορική αναγκαιότητα γεφύρωσης του
χάσματος» και θεωρεί «εντελώς αφύσικη τυχόν συνεργασία
Μητσοτάκη - ΠΑΣΟΚ». Αντίθετα «μια ευρεία συμμαχία ζων-
τανών παραγωγικών δυνάμεων που σήμερα είναι “μη προ-
νομιούχοι” θα πάρει την τύχη της Ελλάδας στα χέρια της και
θα προκόψει».

«Τη Δευτέρα μετά τις εκλογές θα έχουμε στο Μέγαρο

Μαξίμου τελετή παράδοσης - παραλαβής», είπε ο Αλέ-

ξης Τσίπρας στην Πάτρα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να κάνει ανατροπή και να έρθει

πρώτο κόμμα παρά τις δημοσκοπήσεις;
Δεν έχω ακόμη συναντήσει στην Πέλλα κάποιον που να

ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και δεν σκοπεύει να το επαναλάβει.
Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και ο συναγερμός υπέρ δημο-
κρατίας θα φέρει στην κάλπη κόσμο που επιφυλασσόταν,
όπως οι νέοι. Ας λένε οι δημοσκοπήσεις. 

Καταρχάς, όσο πλησιάζουν οι εκλογές όλες τους
«διορθώνουν». Δεύτερον, πολλές εταιρείες που βγάζουν
ακραία αποτελέσματα έχουν αποδεδειγμένες σχέσεις
διαπλοκής. Τρίτον, σε μεγάλο βαθμό καταμετρούν την
επικοινωνιακή υπεροπλία της κυβέρνησης στο περιεχό-
μενο των ειδήσεων και στην ατζέντα και έτσι τους δημι-
ουργείται μια ψευδώς φιλοκυβερνητική εικόνα. Τέταρ-
τον, η Κύπρος αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι μια σταθερή
μεροληψία σε βάρος της Αριστεράς παρατηρείται, ενδε-
χομένως γιατί είναι πιο απρόθυμοι ή πιο δυσπρόσιτοι τη-
λεφωνικά οι ψηφοφόροι της. Πέμπτον, μου το λέει εμπι-
στευτικά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που δεν τις προκηρύσ-
σει. Πάντως, η υπεραισιοδοξία των κυβερνητικών, αν
αληθεύει, δεν με ενοχλεί καθόλου, δεδομένου ότι στο τέ-
λος ξυρίζουν τον γαμπρό.

Αν έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θέλει κυβερνητι-

κούς συμμάχους. Κρίνετε ότι οι όμοροι χώροι της Κεν-

τροαριστεράς θα συγκλίνουν σε ένα κοινό πρόγραμμα

προοδευτικής διακυβέρνησης παρά τις εκδηλωμένες

αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις;
Η δημοκρατική παράταξη διχάστηκε επί μια δεκαετία με

πράξεις και λόγια, που πολλά αποδείχτηκαν ότι δεν έπρεπε
να υπάρξουν. Σήμερα υπέρτερες διακυβεύσεις (πατρίδα,
δημοκρατία) δημιουργούν την ιστορική αναγκαιότητα γεφύ-
ρωσης του χάσματος. Δεν αρκούν η αντικειμενική ανάγκη
χρειάζεται και η υποκειμενική ωριμότητα.

Κατανοώ τη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα, καθώς και
την ανάγκη εγγυήσεων αυτονομίας εκ μέρους του ελάσσο-
νος εταίρου της σύγκλισης. Θεωρώ πάντως εντελώς αφύσι-
κη τυχόν συνεργασία Μητσοτάκη - ΠΑΣΟΚ και την έχω χα-
ρακτηρίσει και στο παρελθόν περίπτωση συνδρόμου Στοκ-
χόλμης. Δεν πρόκειται να συμβεί!

Το σκάνδαλο των υποκλοπών κυριαρχεί στην πολιτική

αντιπαράθεση. Επιπλέον, στον αφρό της επικαιρότητας

παραμένουν και οι σχέσεις της λεγόμενης «Greek

Mafia» με ανώτατα στελέχη της ΕΛΑΣ. Αναμφίβολα όλα

τούτα δηλητηριάζουν την πολιτική μας ζωή. Μια προ-

οδευτική διακυβέρνηση πώς θα θωράκιζε τον δημόσιο

βίο από τέτοια φαινόμενα;
Το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο θριάμβευσε το 2019 με δύο άξο-

νες: α) ότι τάχα η «ιδεοληπτική» Αριστερά απειλούσε τη
συνταγματική νομιμότητα λόγω μη φιλελεύθερης τοποθέ-
τησης και β) ότι κινδύνευε η ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώ-
ρας, εξ ου και το διάσημο «Μένουμε Ευρώπη». Τι απέγινε; Τι
έδειξαν όλα αυτά που περιγράφετε σε επίπεδο θεσμών του
κράτους; Ζήσαμε την πιο αντιευρωπαϊκή και αντιφιλελεύ-
θερη κυβέρνηση μετά τη χούντα!

Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχει το
πάνδημο αίτημα της αυστηρής προσήλωσης στη νομιμότητα
και το Σύνταγμα. Αυτό θα γίνει από μια ευρύτατη πλειοψη-
φία που με την πολυμέρεια και τη διαφάνειά της θα διαθέτει
αντίβαρα και άμυνες απέναντι σε ερασιτεχνισμούς και
υπερβολές που υπήρξαν και από μεριάς μας στο παρελθόν.
Χρειάζεται λοιπόν κυβέρνηση συμμαχική, κεντροαριστερή
και πεπειραμένη!

Τα θέματα της οικονομίας, με συνεχείς ανατιμήσεις

στα πολλά και σύνθετα προβλήματα του ΕΣΥ που αγχώ-

νουν την κοινωνία μας, πώς θα μπορούσαν να ξεπερα-

στούν σε περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσης;
Η ακρίβεια και ο ευτελισμός κάθε έννοιας δημόσιου αγα-

θού, με πιο εμφατική περίπτωση τη συνειδητή επίθεση διά-
λυσης στο ΕΣΥ, είναι μορφές μιας προσπάθειας αναδιανο-
μής πόρων και εξουσίας υπέρ μιας μειοψηφίας κρατικοδί-
αιτων επιχειρηματιών της διαπλοκής, μαθημένων να παί-

ζουν με σημαδεμένη τράπουλα. Είναι αυτό που ο Ανδρέας
Παπανδρέου ονόμασε πριν από 50 χρόνια «κατεστημένο» ή
«προνομιούχους». Από κει προκύπτει και ο αυταρχικός,
επαρχιώτικος και αντιευρωπαϊκός χαρακτήρας του καθε-
στώτος. Μια ευρεία συμμαχία ζωντανών παραγωγικών δυ-
νάμεων που σήμερα είναι «μη προνομιούχοι» θα πάρει την
τύχη της Ελλάδας στα χέρια της και θα προκόψει. Το πολιτι-
κό σύστημα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ευη-
μερία του λαού. Τι φέρνει περισσότερη ευημερία σε μια χώ-
ρα με πολύ λιγότερους πόρους; Καθαρά η πολιτική οργάνω-
ση της κοινωνίας! Δημοκρατία και οικονομία δεν είναι σε
ένταση, αλλά η μία προϋπόθεση της άλλης.

Πώς θα δίνατε εσείς το πολιτικό σας στίγμα;
Πιστεύω ότι η πολιτική εικόνα μου εκφράζει αρκετά αυ-

θεντικά τις ρίζες μου:
Α) Προέρχομαι από την ανδρεϊκή παράδοση του λεγομέ-

νου «πατριωτικού» ΠΑΣΟΚ, στην ονομαστική του οριοθέτη-
ση από το λεγόμενο «εκσυγχρονιστικό». Παραμένω κεντρο-
αριστερή και ευλόγως στο κλίμα της σύγκλισης νιώθω σαν
το ψάρι στο νερό. Οι απόψεις μου στα λεγόμενα εθνικά ζη-
τήματα είναι γνωστές και έχω την αρμοδιότητα της αναπλη-
ρώτριας τομεάρχου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Β) Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα στην εσωτερική ζωή του
ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική κατεύθυνση του προέδρου Αλέξη Τσί-
πρα, αλλά χωρίς να το χρησιμοποιώ αυτό ως στοιχείο εσω-
κομματικής ταυτότητας. Τα έχω δει αυτά 20 χρόνια τώρα στη
Βουλή και ξέρω πώς καταλήγουν.

Γ) Προερχόμενη από τη μαχόμενη δικηγορία μιας πόλης
της Μακεδονίας, γνωρίζω τα πάθη της μεσαίας τάξης και
ιδιαίτερα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πολιτι-
κή μου δράση συχνά επηρεάζεται και από αυτό. Τα τρία
υπουργεία που έχω υπηρετήσει μέχρι τώρα επίσης είχαν
πολύ μεσαία τάξη και Μακεδονία.Θ
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Ζούμε την πιο αντιευρωπαϊκή
και αντιφιλελεύθερη

κυβέρνηση μετά τη χούντα»
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κυβέρνηση μετά τη χούντα»

«Ζούμε την πιο αντιευρωπαϊκή
και αντιφιλελεύθερη

κυβέρνηση μετά τη χούντα»

«Ζούμε την πιο αντιευρωπαϊκή
και αντιφιλελεύθερη

κυβέρνηση μετά τη χούντα»

«Ζούμε την πιο αντιευρωπαϊκή
και αντιφιλελεύθερη

κυβέρνηση μετά τη χούντα»
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Χτυποκάρδια
και περηφάνια
για δύο ήρωες

του ΕΚΑΒ!

Α
υτές τις μέρες που η γειτονική Τουρ-
κία δοκιμάζεται από τους φονικούς
σεισμούς, οι άνδρες της ΕΜΑΚ με
τους διασώστες του ΕΚΑΒ-ΕΤΙΚ δί-

νουν μια πραγματική μάχη στα χαλάσματα σώ-
ζοντας ανθρώπινες ζωές. Για εμάς είναι ήρωες.
Με λίγες ώρες ύπνου αλλά τεράστια ψυχικά
αποθέματα κάνουν τα αδύνατα δυνατά κάτω
από αντίξοες συνθήκες και με θερμοκρασίες
υπό το μηδέν. Στην «Political» μίλησαν οι συγ-
γενείς δύο διασωστών του ΕΚΑΒ: η κυρία Δή-

μητρα Ρήγα, μητέρα του Γιάννη
Ρήγα, και ο Θεόδωρος Φέκας,
αδελφός του Άκη Φέκα. Και οι
δύο νέοι σε ηλικία διασώστες
βρίσκονται στην Τουρκία και
δουλεύουν μαζί ώρες ατελεί-
ωτες σώζοντας ζωές. Η μητέρα
του Γιάννη, συνταξιούχος νο-
σηλεύτρια, ζει στην Κυπαρισ-
σία με τον σύζυγό της και κα-

μαρώνει τον γιο της, που δίνει τον δικό του δύ-
σκολο αγώνα. Στο τηλέφωνο ήταν πολύ συγκι-
νημένη. Η φωνή της έσπαγε κάθε φορά που
σκεφτόταν τον γιο της από τότε που ήταν μικρό
παιδάκι και προσπαθούσε να βοηθάει το συ-
νάνθρωπο.

«Συγκινούμαι»
«Ο Γιάννης μου είναι ένα παιδί που, το λέω

και συγκινούμαι, το καμαρώνω! Είμαι πολύ πε-
ρήφανη για το παιδί μου. Από τη β’ προς γ’ γυ-
μνασίου ήταν εθελοντής πυροσβέστης. Εδώ
στην Κυπαρισσία δούλευε σε ένα ξενοδοχείο
στην πισίνα ως ναυαγοσώστης και δίπλα ήταν η
θάλασσα. Είχε σώσει δύο ηλικιωμένους κυρί-
ους στη θάλασσα. Όταν με πήρε τηλέφωνο, μου
λέει “μαμά φεύγω για Τουρκία στους σεισμούς,
πετάω σε μια ώρα με ένα C-130. Δώσε μου την

ευχή σου”», μας λέει η κυρία Δήμητρα και η
φωνή της σπάει. Μέσα από τα λόγια της μάνας
ξεπροβάλλει η αγάπη και αφοσίωση μιας οικο-
γένειας που καμαρώνει τα παιδιά της και τα
σπρώχνει στο καλό. «Ο Γιάννης μου είναι θρή-
σκιος, εξομολογείται, πάει στο Άγιον Όρος.
Αυτές τις μέρες όλη η Κυπαρισσία με παίρνει
τηλέφωνο και μου λένε “είδαμε τον Γιάννη σου”
και εγώ καμαρώνω το παιδί μου». Ο Γιάννης
θέλει να γίνει ΕΚΑΒίτης σε μηχανή, ενώ από
μικρός τού άρεσε να γίνει πυροσβέστης. Η ζωή
του μετά την πρόσληψή του στο ΕΚΑΒ ταυτί-
στηκε με την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Αψηφά το ρίσκο και ρίχνεται στα δύσκολα.

«Ανησυχώ»
Μαζί του και ο Άκης (Βισσάριος) Φέκας. Πα-

τέρας δύο ανήλικων παιδιών με καταγωγή από
τα Σερβωτά Τρικάλων, πήρε με άριστα το πτυχίο
του διασώστη. Είναι η πρώτη του εμπειρία σε
μεγάλο σεισμό. Ο αδελφός του Θοδωρής μάς
λέει πόσο ανησυχούν αυτός, η αδελφή τους και
οι γονείς τους για τον Άκη. Το ίδιο άγχος είχε ο
Θοδωρής για τον αδελφό του και όταν μπήκε
στο ΕΚΑΒ. «Εγώ αγχώθηκα λίγο στην αρχή για
τον αδελφό μου γιατί έχει να κάνει με τραυμα-
τίες, με δύσκολες καταστάσεις, αλλά ο αδελ-
φός μου είναι δυνατός και πάντα ήθελε να βοη-
θάει τον κόσμο. Εμείς έχουμε ένα άγχος το πώς
θα είναι εκεί γιατί γίνονται συνέχεια μετασει-
σμοί και πώς θα είναι και η ψυχολογική του κα-
τάσταση με αυτά που θα δει και θα ζήσει εκεί»,
μας λέει ο Θοδωρής, ο οποίος περιμένει κάθε
μέρα με αγωνία ένα μήνυμα από τον αδελφό
του ότι είναι καλά. Η επικοινωνία των διασω-
στών με τους δικούς τους είναι μέσω μηνυμά-
των όταν υπάρχει σήμα. Κάθε μήνυμα «είμαι
καλά» που στέλνουν δίνει ανακούφιση στους
γονείς και τα αδέρφια που τους περιμένουν.

Η μητέρα του Γιάννη Ρήγα και ο αδελφός του Άκη Φέκα, 
που παλεύουν με νύχια και με δόντια για να ανακουφίσουν 

τους Τούρκους σεισμόπληκτους,  μιλούν με καμάρι 
για τους αγαπημένους τους στην «Political»

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 
kpapakosto@yahoo.gr

Ο Γιάννης Ρήγας και η μητέρα του, 
Δήμητρα (ένθετη φωτό)

Ο Άκης Φέκας 
με τον αδελφό του, Θοδωρή



Ο
Παύλος Χρηστίδης, μέλος
του Πολιτικού Συμβουλίου
του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος
στον Νότιο Τομέα Αθηνών,

στέλνει στην «Ρ» το δικό του μήνυμα στο
μέτωπο που έχει το κόμμα του με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας μια φράση που,
όπως λέει με σαρκαστική διάθεση, τους
αρέσει: «Αυτήν τη φορά θα είναι αλ-
λιώς». Διευκρινίζει την πολιτική στάση
που ακολουθεί το κόμμα του απέναντι
στη μετωπική σύγκρουση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
λέγοντας με έμφαση: «Δεν είμαστε θε-
σμικοί για να είμαστε αρεστοί». Σε μια
προσπάθεια να αποκωδικοποιήσει τη
διαπραγματευτική λογική που θα αξιο-
ποιήσει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη διερευνη-
τική εντολή υπογραμμίζει ότι «δεν θα εί-
ναι η λογική της καρέκλας», προσθέτον-
τας με νόημα ότι «δεν είμαστε οι βολικοί
εταίροι καμίας πιθανής κυβερνητικής
συνεργασίας».

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε την παρού-
σα συγκυρία για να αφήσει στον πο-
λιτικό διάλογο υπονοούμενα για πο-
λιτικό εκβιασμό του Νίκου Ανδρου-
λάκη;

Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του δεν εκβιά-

ζονται. Τελεία και παύλα. Αντιλαμβανό-

μαστε ότι δεν αρέσει ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ

ούτε στη ΝΔ ένα ΠΑΣΟΚ που δεν ποδηγε-

τείται, που δεν εκβιάζεται και μπορεί να

στέκεται με καθαρή, δυνατή φωνή χωρίς

εξαρτήσεις. Αν υπάρχει στρατηγική επι-

λογή του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει ξανά την πόρ-

τα της χυδαίας συκοφαντίας, της δολοφο-

νίας χαρακτήρων αλά 2011, καλό θα είναι

να ξέρει το εξής: το 2023 δεν είναι 2015 ή

2011. Και για να χρησιμοποιήσω μια φρά-

ση που τους αρέσει, «αυτήν τη φορά θα

είναι αλλιώς». Και ο νοών νοείτω. 

Με τις προβλέψεις των δημοσκοπή-
σεων η ΝΔ φέρεται να είναι το πρώ-
το κόμμα. Με ποια διαπραγματευτι-
κή λογική θα αξιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ
την τρίτη διερευνητική εντολή, με

δεδομένο ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει
δηλώσει ότι δεν θα κάνει παζάρια
εξουσίας;

Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι η λογι-
κή της καρέκλας. Στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ
συνωστίζονται για μια καρέκλα εξουσίας.
Ζουν και αναπνέουν για αυτό. Κάποιος
πρέπει να μιλήσει για τον τόπο. Κάποιος
πρέπει να μιλήσει με καθαρή φωνή για το
τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα. Και το ΠΑ-
ΣΟΚ αλλά και όλοι εμείς αυτό θα κάνουμε,
θα μιλήσουμε με καθαρή φωνή για το
μέλλον της χώρας, για τη νέα εποχή που
ανοίγεται μπροστά μας. Δεν έχουν δου-
λειά στη νέα εποχή οι «πάτσηδες», η αλα-

ζονεία και ο τυχοδιωκτισμός. Ο ελληνικός
λαός θα γνωρίζει ότι η τρίτη εντολή θα εκ-
φράσει μια παλλαϊκή διαταγή προς το πο-
λιτικό σύστημα για οριστική αλλαγή πο-
ρείας. Δεν είμαστε οι βολικοί εταίροι κα-
μίας πιθανής κυβερνητικής συνεργασίας.
Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ με
τις αρχές και τις αξίες του.

Πώς θα αντιμετωπίσετε την πίεση
που θα υποστεί το κόμμα σας, αν η
προσπάθεια για συνεργασία πέσει
στο κενό και οδηγηθούμε σε δεύτε-
ρο γύρο; 

Όταν όλα τα συστήματα του παλαιοκομ-

ματισμού, η πλειοψηφία του μιντιακού

συστήματος αλλά και η εγχώρια δια-

πλοκή θέλουν να σε οδηγήσουν στη μία

ή στην άλλη επιλογή, δεν υπάρχει άλ-

λος δρόμος από το να υπηρετήσεις

ασυμβίβαστα αρχές και αξίες. Αυτό που

έχει ξεχαστεί πλέον μέσα σε έναν κυνι-

κό, στα όρια του χυδαίου, πολιτικό δια-

γωνισμό. Αυτό που έλεγε πάντα η Φώ-

φη Γεννηματά σε δύσκολες στιγμές. Ότι

δεν ξεχνάμε ποτέ, δεν εγκαταλείπουμε

ποτέ τις αξίες μας. Αλλιώς δεν έχει κα-

νένα νόημα να είμαστε στην πολιτική.

Αυτό δεσμευόμαστε όλοι εμείς τα στε-

λέχη του ΠΑΣΟΚ στον ελληνικό λαό. Ότι

δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να χάσου-

με τη φωνή μας. Η φωνή του θα είναι η

φωνή μας.

Με δεδομένο ότι η μάχη των εντυ-

πώσεων δρα καταλυτικά στη συμ-

περιφορά του εκλογικού σώματος,

θεωρείτε ότι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ

να ποντάρει στη θεσμική αντιπαρά-

θεση θα αποδώσει ως προς την ικα-

νοποίηση των αυξημένων προσδο-

κιών;

Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά η

θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι

καλλωπιστικό στοιχείο. Είναι η αυτο-

νόητη στάση σε μια δημοκρατία και

ένα πολιτικό σύστημα που σέβεται τον

εαυτό του και τον πολίτη. Δεν είμαστε

θεσμικοί για να είμαστε αρεστοί. Δεν

είμαστε θεσμικοί για να κερδίσουμε

κάποια δημοσκοπική μονάδα. Μπορεί

στη ΝΔ ή στον ΣΥΡΙΖΑ να βάζουν στο

κρεβάτι του Προκρούστη κάθε φορά

αρχές, αξίες, ακόμη και την ίδια τη Δη-

μοκρατία μήπως και τους βολέψει, η

παράταξη αυτή όμως έρχεται από πο-

λύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά

γιατί, με τα λάθη της, είχε πάντα πυξί-

δα, έναν και μοναδικό στόχο, να υπη-

ρετεί τον ελληνικό λαό.
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Μέλος ΠΣ ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

«Η θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ 
δεν είναι καλλωπιστικό στοιχείο»
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Ο 47χρονος καθηγητής Πανεπι-
στημίου Νικόλας Φαραντούρης,
υποψήφιος, όπως όλα δείχνουν,

με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη μονοεδρική Κε-
φαλονιάς και Ιθάκης, δεν είναι ένας
συμβατικός πολιτικός. Ίσως δεν είναι
καν πολιτικός.

Θα μπορούσε κανείς να του αποδώ-

σει τον χαρακτηρισμό του αντισυστημι-
κού Κεφαλονίτη που μιλάει και γράφει
με στίχους, με αναφορές στην αρχαία
ελληνική γραμματεία, την παγκόσμια
λογοτεχνία και το θέατρο. Ενίοτε και με
νότες, αφού για όσους δεν γνωρίζουν
παίζει και πολύ καλό πιάνο! Σίγουρα
δεν είναι «στημένος» πολιτικός, έχει

πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό και
αυτό τον κάνει να διαφέρει από τον στε-
νό ορισμό ενός επαγγελματία της πολι-
τικής.

Για αρκετούς που τον γνώριζαν από
παλιά, η πρώτη (ευχάριστη) έκπληξη
ήταν η εμπλοκή του με την πολιτική.
Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους

δικηγόρους Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δι-
καίου Ενέργειας και έναν εξαιρετικά κα-
ταξιωμένο πανεπιστημιακό με διεθνή
ακτινοβολία. Γεννηθείς το 1976, ο Κεφα-
λονίτης καθηγητής αποφοίτησε από τη
Νομική Αθηνών το 1997 και συνέχισε με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστή-
μιο της Οξφόρδης στο Δίκαιο της ΕΕ. 

Ο τρελοκεφαλονίτης 
σύμβουλος του Τσίπρα

Νικόλας 
Φαραντούρης
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Τα κρασιά, το πιάνο 
και η σύγκριση 
με τον Αντώνη Τρίτση...

Σ
ήμερα κινείται μεταξύ Κεφαλονιάς και του... υπόλοιπου κόσμου. Είναι κα-
θηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας στο Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών και διευθυντής του πρώτου και πλέον δημοφι-
λούς διεπιστημονικού μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα, αφιε-

ρωμένου στη Στρατηγική, το Δίκαιο και τα Οικονομικά της Ενέργειας.
Όμως, ο Κεφαλονίτης σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα έχει και άλλες πτυχές: σύζυ-

γος, πατέρας τριών παιδιών, οινοπαραγωγός των εκλεκτών κεφαλονίτικων κρα-
σιών Ionian Trilogy Premium Wines, ιστιοπλόος, πιανίστας και ποιητής. Παίζει
πιάνο σε μπαρ, τηλεοπτικά πλατό και γενικώς όποτε βρει μπροστά του πλήκτρα ξε-
σηκώνοντας με το «Bella Ciao» τη νεολαία.

Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές: Λέκτρα Θερινά (Στοιχειάγρα 2009), Εν
πτήσει - Πόλεις σε τέσσερις ηπείρους (Περισπωμένη 2013), Πράξις Γ’ (Περισπωμέ-
νη 2019). Όμως, το ερώτημα παραμένει: Ένας τρελοκεφαλονίτης που θυμίζει τον
Αντώνη Τρίτση και κινείται με την ίδια άνεση στην Οξφόρδη, τη Νέα Υόρκη και τα
καφενεία του χωριού αρκεί για να αλλάξει την εικόνα της πολιτικής σήμερα;

Αναγορεύτηκε διδάκτωρ Νομικής του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε ηλικία 25
ετών και έκτοτε ξεκίνησε μια εντυπωσιακή
καριέρα ως δικηγόρος και πανεπιστημια-
κός στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τις Βρυ-
ξέλλες και την Αθήνα, συνεργαζόμενος με
κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
δικηγορικές εταιρείες, όπως η Goldman
Sachs και η Νorton Rose, και διδάσκοντας
στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Η δεύτερη έκπληξη ήταν η επιλογή να
διεκδικήσει τη μονοεδρική Κεφαλονιάς
και Ιθάκης, αφήνοντας τα «σαλόνια» του
κέντρου ή του ψηφοδελτίου Επικρατείας
και μάλιστα σε μια περίοδο που οι δημο-
σκοπήσεις έδειχναν τον ΣΥΡΙΖΑ να υπο-
λείπεται κατά 10% της ΝΔ... Σήμερα βέ-
βαια τα πράγματα είναι διαφορετικά και
όλα τα προγνωστικά δείχνουν τον «τρελο-
κεφαλονίτη» καθηγητή Νικόλα Φαραν-
τούρη ως το φαβορί για τη μονοεδρική της
πατρίδας του.

Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ λένε
ότι από το 2020, με την κλιμάκωση της
ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και του
κόστους ζωής, η παρουσία του καθηγητή
Νικόλα Φαραντούρη ως συμβούλου του
Αλέξη Τσίπρα στα τηλεοπτικά πλατό, τα ρα-
διόφωνα και τον Τύπο εντός και εκτός Ελ-
λάδας έδωσε πόντους στον ΣΥΡΙΖΑ και
πρόβαλε ένα νέο τεχνοκρατικό και ταυτό-
χρονα πολιτικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που
εξηγούσε σύνθετα προβλήματα με απλό
τρόπο και πρότεινε λύσεις.

«Ο Κεφαλονίτης καθηγητής ξέρει τα θέ-
ματα γιατί τα έχει χειριστεί», λένε οι δημο-
σιογράφοι που τον έχουν φιλοξενήσει. Για
πάνω από 20 χρόνια έχει διδάξει ως πανε-
πιστημιακός και έχει χειριστεί ως δικηγό-
ρος σύνθετα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου,
Ανταγωνισμού, Αγορών, Περιβάλλοντος,
Μεταφορών και Ενέργειας ενώπιον διε-
θνών δικαστηρίων, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Χρημάτισε μέλος της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού, νομικός σύμβουλος
και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ευρωπαϊ-
κούς και διεθνείς οργανισμούς (UNCI-
TRAL, IMO κ.ά.) και για πάνω από μια
10ετία (2009-2019) νομικός σύμβουλος,
διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και πρό-
εδρος του Ομίλου ΔΕΠΑ.

Μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές
επιτυχίες του ήταν η δικαστική νίκη στην
υπόθεση 200 εκατ. δολαρίων κατά της
τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου Bo-
tas, που έδωσε ανάσα στην ελληνική αγο-
ρά μειώνοντας τις τιμές εισαγωγής φυσι-
κού αερίου από Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν.
Το 2016-2019 διετέλεσε πρόεδρος της Επι-
τροπής Νομικών Υποθέσεων της EURO-
GAS, της ένωσης 45 ενεργειακών εταιρει-
ών-κολοσσών στην Ευρώπη.

Με τους γονείς του 
σε παλιό στιγμιότυπο

Δεινός βουτηχτής 
από μικρή ηλικία Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί σχέση ισχυρής φιλίας

Όλη η οικογένεια σε πλήρη σύνθεση

Ξεκάθαρα καλλιτεχνική φλέβα

Στα χρόνια τα φοιτητικά

Τη μέρα που έδωσε όρκους αιώνιας 
πίστης με την αγαπημένη του

Φήμες λένε ότι είναι 
και εξαιρετικός χορευτής

Στην παιδική χαρά πάνω σε πυραύλους… Στην εφηβεία με στιλ Τζέιμς Ντιν

Νικόλας Φαραντούρης
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Η «Barbara» 
και η βαρβαρότητα

Η
προ ημερών επίσκεψη της «Barbara» (έτσι μας

συστήθηκαν φέτος τα έκτακτα καιρικά φαινό-

μενα) στα μέρη μας αποδείχθηκε, μέχρι στιγ-

μής, λιγότερο καταστροφική από το αναμενόμενο. Και

ευτυχώς! Το συνειδητοποιήσαμε με τον, πρωτοφανούς

έντασης, σεισμό που χτύπησε τη Συρία και την Τουρκία

τις ίδιες ημέρες και προκάλεσε χιλιάδες θανάτους και

ανυπολόγιστες καταστροφές σε ακόμα περισσότερα

νοικοκυριά.

Κάθε φυσική καταστροφή, βέβαια, είναι και μια ευ-

καιρία να αναλογιστούμε τι κάνουμε για την αντιμετώ-

πισή της και, γιατί όχι, για την πρόληψή της. Και αν η

αποτροπή επισκέψεων του Εγκέλαδου δεν μπορεί να

μεθοδευτεί, για την «Barbara», την «Katrina» ή όπως

αλλιώς ονομάζονται οι χιονοπτώ-

σεις, οι πλημύρες, οι ξηρασίες, η

υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν

ισχύει το ίδιο. Ξέρουμε πια καλά

ότι όλα αυτά οφείλονται και στην

κλιματική κρίση, για την αντιμε-

τώπιση της οποίας κάνουμε λιγό-

τερα από όσα χρειάζονται.

Αλλά η αλήθεια αυτή δεν μπο-

ρεί να είναι το άλλοθι για να μην

κάνουμε, εδώ και τώρα, όσα μπο-

ρούμε για την αντιμετώπιση όλων

των φυσικών καταστροφών. Λογι-

κό δεν είναι να διδάσκεται στα

σχολεία η ενδεδειγμένη συμπερι-

φορά στην περίπτωση της μιας ή της άλλης έκτακτης

περίστασης; Να δημιουργηθούν πρωτόκολλα έκτακτης

λειτουργίας για τη μια ή την άλλη υπηρεσία δημόσιας

χρήσης;

Άλλωστε η ασφάλεια του πολίτη είναι κάτι πολύ ευ-

ρύτερο από απειλές, σύμμετρες ή ασύμμετρες. Είναι,

πριν από όλα, αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων

και των αρνητικών συνεπειών τους στην καθημερινή

μας ζωή. Οι απειλές αυτές μπορεί να είναι εθνικές ή και

οικουμενικές. Σε κανονικές συνθήκες όμως αφορούν

τις φυσικές καταστροφές και βέβαια τη φτώχεια και τον

κοινωνικό αποκλεισμό. Όλα όσα υπαγορεύουν την

ανάγκη αξιόπιστης Πολιτικής Προστασίας, σε ένα ευ-

ρύτερο πλαίσιο ελάχιστων εγγυημένων καλύψεων για

όλες και όλους.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να μιλήσουμε πραγματικά για

ασφάλεια του πολίτη, πρέπει να συμφωνήσουμε στις

απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να σχεδιά-

σουμε την αντιμετώπισή τους πριν συμβούν. Κοντολο-

γίς, η αντιμετώπιση της «Barbara» (όπως και κάθε φυ-

σικής καταστροφής) δεν είναι παρά μια (ακόμα) μάχη

κατά της βαρβαρότητας. Έχοντας στο μυαλό μας ότι

(κατά Καστοριάδη τουλάχιστον) η εναλλακτική της βαρ-

βαρότητας είναι ο Σοσιαλισμός.

του
Δημήτρη
Οικονόμου

Αναπληρωτής
γραμματέας 
επικοινωνίας 
του ΠΑΣΟΚ 

Α
ν δεν ήταν επικίνδυνο, θα ήταν τουλά-

χιστον φαιδρό: Όσο ανεβαίνει ο προ-

εκλογικός πυρετός και αποκαλύπτε-

ται η ένδεια επιχειρημάτων και προγράμματος

του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ο αρχηγός του καταφεύγει σε

μια όξυνση, άνευ δικαιολογητικής βάσης, με

υποτιθέμενα ψευτοδιλήμματα περί δημοκρα-

τίας. Είναι, άραγε, ο ίδιος τόσο «δημοκράτης»

όσο θέλει να δείχνει;

«Αρχή άνδρα δείκνυσι» λέει ο Κρέοντας

στην Αντιγόνη. Και για να απαντηθεί το παρα-

πάνω ερώτημα, πρέπει να δούμε πόσο «δημο-

κρατική» ήταν η πρωθυπουργική του θητεία.

Αλλά και τα πεπραγμένα του για να φτάσει εκεί.

Και τα πεπραγμένα του μετά από αυτήν.

Ας ξεκινήσω από το πώς έφτασε να γίνει αρχηγός της

αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέσα από τη λαϊκιστική κα-

πηλεία της οργής στις πλατείες, που μπορεί να δικαιολο-

γούσε τις διαμαρτυρίες, δεν δικαιολογούσε, όμως, την

πολιτική υιοθέτηση συνθημάτων όπως το κάψιμο της

Βουλής. Φαντάζομαι, κανείς δεν πιστεύει πως αυτή η λο-

γική προσέδιδε κάποιον «δημοκρατικό» τόνο στην αντι-

πολιτευτική τακτική του. Δεν μπορεί να είναι ούτε λογικό

ούτε δημοκρατικό να υποδαυλίζεις τους παραλογισμούς

και το «μπουκάρισμα». Αυτός στη Βουλή, τα στελέχη του

μετά στο Νομισματοκοπείο.

Και αφού γλιτώσαμε τον πρόδρομο της εισβολής στο

Καπιτώλιο, έφτασε η θητεία του ως πρωθυπουργού. Με

ένα δημοψήφισμα που άλλα αποφασίστηκαν και

άλλα έκανε. Για τη «δημοκρατική», δε, δεύτερη

συνεχόμενη θητεία του, είναι πιο εύγλωττο να

μιλήσει η δικαιοσύνη. 

Όπως μίλησε. Και έχει ήδη κάτσει στο σκαμνί

δύο υπουργούς του για αθέμιτες παρεμβάσεις.

Και για θεαματικό φινάλε, ψήφισε ολομόναχος

και με τη Βουλή προ διαλύσεως λόγω εκλογών

δύο σημαντικότατους Κώδικες, τον Ποινικό και

της Ποινικής Δικονομίας, με τον ίδιο τον υπουρ-

γό του, κ. Σταύρο Κοντονή, να καταγγέλλει το

κόμμα του για ακραία διαπλοκή.

Και ήρθε το μετά. Με τα παραληρήματα για

έλεγχο των «αρμών της εξουσίας», με τους Πο-

λάκηδες που θα έβαζαν δημοσιογράφους τρία μέτρα κά-

τω από τη γη, διότι δεν τους άρεσε η κριτική, και εσχάτως

με τους Σπίρτζηδες που θέλουν να επαναφέρουν αυτή τη

«δημοκρατία» «είτε με το καλό είτε με το άγριο».

Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημα που έθεσα στην αρ-

χή του παρόντος είναι πως δεν μπορεί ο Τσίπρας να μιλά

για δημοκρατία. Το θετικό είναι ότι το γνωρίζει και ο λαός.

Τον έμαθε. Τον ξέρει. Και, δυστυχώς, για την Αριστερά

«της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας» που δήθεν πρε-

σβεύει, τον έκανε να την απεχθάνεται. Διότι τη συνέδεσε

με τα κηρύγματα μίσους, μισαλλοδοξίας και διχόνοιας

που σε κάθε ευκαιρία εκπέμπει.

Ας αφήσει, λοιπόν, τα ψεύτικα διλήμματα. Ας τα στρέ-

ψει στον εαυτό του.

Πόσο «δημοκράτης» 
είναι τελικά ο κ. Τσίπρας;

της
Σοφίας 
Νικολάου

Δικηγόρος,
πρώην γενική
γραμματέας 
Αντεγκληματικής
Πολιτικής
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Κ
αι νέα σημαντική πρωτοβουλία από την Πολω-
νία για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Τη φορά
αυτή η Βαρσοβία φέρνει το ζήτημα των Γερμα-

νικών Πολεμικών Επανορθώσεων σε ΟΗΕ και ΗΠΑ.
Έτσι, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση στις 3/1/2023

της απόρριψης εκ μέρους του Βερολίνου της πολωνι-
κής ρηματικής διακοίνωσης για τις Πολεμικές Επανορ-
θώσεις (www.euronews.com 4/1/2023), η Βαρσοβία
χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο ανακοίνωσε ότι θα
απευθυνθεί για στήριξη στον ΟΗΕ (www.dw.com
7/1/2023) αλλά και στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολωνία απέστειλε επιστολές
στους τέσσερις βασικούς αξιωματούχους του ΟΗΕ, ήτοι
στον γενικό γραμματέα Antonio Guterres, στον πρό-
εδρο της Γενικής Συνέλευσης Csaba Kοrösi, στον ύπα-
το αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον εκ-
πρόσωπο του ΟΗΕ στη Γενεύη. Οι εν λόγω επιστολές
συνοδεύονταν από αναλυτική Έκθεση σε σχέση με τη
θεμελίωση της πολωνικής αξίωσης για καταβολή στη
Βαρσοβία των Γερμανικών Πολεμικών Επανορθώσεων
(https://polishnews.co.uk 14/1/2023).

Επιπλέον, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Πολωνίας
στον ΟΗΕ, πρέσβης Krzysztof Szczerski, συναντήθηκε
στις 13/1/2023 με τον Ούγγρο πρόεδρο της Συνέλευσης
του ΟΗΕ Csaba Kοrösi (www.un.org 13/1/2023), ζητών-
τας του να εξετάσει την υπόθεση των Πολεμικών Επα-
νορθώσεων τις οποίες απαιτεί η Πολωνία από τη Γερμα-
νία.

Ακολούθως ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
της Πολωνίας, υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και
αρμόδιος για τις Πολεμικές Επανορθώσεις Arkadiusz
Mularczyk συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2/2/2023
με την αναπληρώτρια γραμματέα του ΟΗΕ Di Carlo Ro-
smary, με την οποία είχε μια παραγωγική συνομιλία για
τις Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις (www.pol-
skieradio.pl 3/2/2023).

Είχαν προηγηθεί το διήμερο 31/1/2023 και 1/2/2023
συναντήσεις του Arkadiusz Mularczyk με πάνω από 20

μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον
(https://socialbites.ca 7/2/2023), μεταξύ των οποίων
ήταν οι γερουσιαστές Ted Cruz, Rick Scott και Todd
Young αλλά και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων
Cohen, Schneider, Joe Wilson, French Hill, John Berg-
man και άλλοι (www.polskieradio.pl 2/2/2023). 

Επίσης, ο Arkadiusz Mularczyk συναντήθηκε και με
τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Dereck Hogan
(https://tvpworld.com 2/2/2023) αλλά και με εκπροσώ-
πους της πολωνικής ομογένειας των ΗΠΑ (https://po-
landdaily24.com 7/2/2023).

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε άρθρο μας από τον
Σεπτέμβριο (www.notismarias.gr 12/9/2022) «με τη
συμπλήρωση 83 χρόνων από την εισβολή του Χίτλερ
στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, η πολωνική πο-
λιτική ηγεσία ανακοίνωσε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι
η Βαρσοβία θα διεκδικήσει από το Βερολίνο το ποσό
του 1,32 τρισ. ευρώ ως Πολεμικές Επανορθώσεις
(https://apnews.com 1/9/2022)». 

Στο πλαίσιο αυτό ο ηγέτης του κυβερνώντος Κόμμα-
τος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) Jaroslaw Kaczynski
(https://www.ft.com 1/9/2022) τόνισε ότι η Πολωνία με
βάση σχετική Έκθεση του πολωνικού Κοινοβουλίου
που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Σεπτεμβρίου 2022
προχωρά πλέον άμεσα στη διεκδίκηση του παραπάνω
αστρονομικού ποσού.

Η Έκθεση του πολωνικού Κοινοβουλίου για το «κό-
στος της ναζιστικής κατοχής της Πολωνίας το διάστημα
1939-1945» απαρτίζεται από τρεις τόμους
(https://www.france24.com 1/9/2022) με αποδεικτό
υλικό για τις θηριωδίες των ναζί στην Πολωνία καθώς
και για τις καταστροφές της χώρας από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτόν
εργάστηκαν συστηματικά επί πέντε τουλάχιστον χρόνια
30 ιστορικοί, οικονομολόγοι, νομικοί και άλλοι ειδικοί
(https://www.euronews.com 1/9/2022). 

Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, τα θύματα κατά τη διάρ-
κεια της γερμανικής κατοχής στην Πολωνία ανέρχονται

σε 6 εκατομμύρια Πολωνούς πολίτες, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται 3 εκατομμύρια Εβραίοι
(www.dw.com 3/10/2022). 

Βέβαια η Γερμανία πιστή στην πάγια τακτική της, διά
στόματος Μπέρμποκ (https://www.theguardian.com
2/9/2022) αλλά και Σολτς (https://notesfrompoland
.com 7/9/2022), απέρριψε τις πολωνικές διεκδικήσεις
λέγοντας ότι δεν υφίσταται θέμα καταβολής των Πολε-
μικών Επανορθώσεων στην Πολωνία, γιατί το θέμα έχει
δήθεν κλείσει νομικά. 

Από πολωνικής πλευράς στη συνέχεια απορρίφθηκε
ως απαράδεκτη και νομικά αβάσιμη η παραπάνω δήλω-
ση Σολτς και δηλώθηκε ότι η Πολωνία θα προχωρήσει
στη διεκδίκηση των Πολεμικών Επανορθώσεων με κά-
θε πολιτικό, διπλωματικό και νομικό μέσο.

Ακολούθησε στις αρχές Οκτωβρίου η επίδοση στη
Γερμανία της Πολωνικής Ρηματικής Διακοίνωσης με
την οποία η Βαρσοβία ζητούσε 1,3 τρισ. ευρώ ως Πολε-
μικές Επανορθώσεις (www.dw.com 3/10/2022). 

Στη συνέχεια, στα τέλη Νοεμβρίου 2022 η Πολωνία
απέστειλε διπλωματική νότα σε 50 χώρες για το ζήτημα
των Πολεμικών Επανορθώσεων (https://notesfrompo-
land.com 23/11/2022). Στις χώρες αυτές συμπεριλαμ-
βάνεται μάλιστα και η Ελλάδα.

Όπως αναλύσαμε από τη στήλη αυτή
(www.political.gr 10/12/2022, σελ.20) στις αρχές Δε-
κεμβρίου 2022 ακολούθησε η σημαντική είδηση ότι η
Βαρσοβία ζητά τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για
τις Πολεμικές Επανορθώσεις που οφείλει να καταβάλει
η Γερμανία όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε άλλες
χώρες (www.thetimes.co.uk 6/12/2022). Και φυσικά
εννοείται και στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας διεκδικεί
εδώ και δεκαετίες την καταβολή των περίφημων Γερ-
μανικών Αποζημιώσεων. Από το Βερολίνο, λοιπόν,
όπου βρέθηκε στις 6-7 Δεκεμβρίου 2022 για επίσημη
επίσκεψη ο Arkadiusz Mularczyk σε δηλώσεις του στο
γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, αφού επισήμανε
ότι «το ζήτημα των Πολεμικών Επανορθώσεων είναι για
την Πολωνία θεμελιώδες», τόνισε: «Η Γερμανία πλέον
έχει μόνο μία επιλογή: είτε να καθίσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων με την Πολωνία είτε η Βαρσοβία να
θέσει το θέμα σε όλα τα διεθνή fora -στον ΟΗΕ, στο Συμ-
βούλιο της Ευρώπης, στην ΕΕ» (www.newsbreak.gr
8/12/2022). Και κατέληξε προτείνοντας τη σύγκληση
διεθνούς διάσκεψης για τις Πολεμικές Επανορθώσεις
λέγοντας: «Πέραν των διμερών συνομιλιών, θα πρέπει
να διεξαχθεί και μια Διεθνής Διάσκεψη για το θέμα,
διότι αφορά πολλές άλλες χώρες» (www.newsbreak.gr
8/12/2022).

Στη συνέχεια το story είναι γνωστό, με τη Γερμανία να
απορρίπτει την πολωνική ρηματική διακοίνωση και την
Πολωνία να απευθύνεται για στήριξη σε ΟΗΕ (www.ju-
rist.org/news 5/1/2023) και ΗΠΑ.

Έτσι, ενώ η Βαρσοβία μόλις πρόσφατα ξεκίνησε τη
διεκδίκηση Πολεμικών Επανορθώσεων από τη Γερμα-
νία, τελικά κατάφερε να κάνει σε λιγότερο από ένα εξά-
μηνο όσα δεν έκανε η Αθήνα τα τελευταία χρόνια. 

Οψόμεθαλοιπόν για τη συνέχεια.

Η Πολωνία φέρνει το ζήτημα των Γερμανικών 
Αποζημιώσεων σε Κογκρέσο και ΟΗΕ

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Δ
υστυχώς, το θαύμα δεν έγινε. Η
«Political» βρέθηκε χθες από
το πρωί στη γειτονιά των δύο
Ελλήνων ηλικιωμένων στην

Αντιόχεια που αγνοούνταν εδώ και πέντε
μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που
ταρακούνησε την Τουρκία και τη Συρία.

Μέχρι αργά το απόγευμα οι
συγγενείς τους περίμεναν
με αγωνία μια ευχάριστη
είδηση από το στόμα των
διασωστών. Αυτή δεν ήρθε
ποτέ. 

Τα σωστικά συνεργεία της
ΕΜΑΚ έφτασαν από νωρίς
το πρωί στο σημείο και επι-
χείρησαν μαζί με τις τουρκι-
κές Αρχές, με τις εκτιμήσεις
τους να μην είναι αισιόδο-

ξες. «Μόνο από θαύμα θα καταφέρουν να
σωθούν κάποιοι, όσους προλάβουμε να σώ-
σουμε», μας έλεγαν χθες οι διασώστες, θυ-
μίζοντας πως έχει ήδη περάσει το κρίσιμο
διάστημα των 72 ωρών από τη στιγμή του
σεισμού.

Η επιχείρηση για την ανεύρεση των δύο
Ελλήνων στην Αντιόχεια διακόπηκε από
την ΕΜΑΚ χθες το μεσημέρι. Μετά τις
αγωνιώδεις προσπάθειες και αφού ούτε
με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ούτε
και με τις έρευνες εντοπίστηκε κάποιο ση-
μάδι ζωής, αποφασίστηκε να παύσει τη
δραστηριότητά της και να κινηθεί σε άλλο
σημείο.

Λίγες ώρες αργότερα οι Τούρκοι διασώ-
στες, που έψαχναν στα συντρίμμια της πο-
λυκατοικίας στην οποία βρισκόταν το ζευ-
γάρι των Ελλήνων, εντόπισαν αρχικά το
πτώμα του 65χρονου άνδρα κάτω από τό-
νους τσιμέντου και λίγο αργότερα βρέθηκε
και το σώμα της 62χρονης γυναίκας του
ομογενούς.

«Είναι κάτω από τα χαλάσματα»
Ο ανιψιός του ζευγαριού είχε μιλήσει λί-

γες ώρες πριν βρεθούν θαμμένοι στα ερεί-
πια: «Ο θείος μου ο Γιώργος μαζί με τη γυ-
ναίκα του μετά τον σεισμό εξαφανίστηκαν,
κανείς δεν τους έχει δει. Είναι στην Αντιό-
χεια. Είχε μια επικοινωνία ο γαμπρός τους,
την πρώτη ημέρα που έγινε ο σεισμός, με
την Πρεσβεία και έδωσε πληροφορίες πως
έχουμε Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι
κάτω από τα ερείπια στην Αντιόχεια. Μετά
περιμέναμε να πάρουμε κάποια απάντηση,
μια ενημέρωση».

«Τοπικές ομάδες έψαχναν. Έβγαλαν την
πρώτη μέρα τρεις τέσσερις γείτονες ζωντα-
νούς. Χθες έβγαλαν και άλλον έναν. Ήταν
και αυτός ζωντανός. Περιμένουμε τη βοή-
θεια να δούμε τι θα γίνει με τον θείο μου.
Ακόμα είναι εγκλωβισμένοι κάτω στα ερεί-
πια», είχε πει ο Μενουνέ για το ζευγάρι που
ζούσε στην Αντιόχεια τα τελευταία δέκα
χρόνια και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
είδαν την πολυκατοικία τους να καταρρέει.

«Είχα επαφή μαζί τους πριν από είκοσι μέ-
ρες, ενώ μετά τον σεισμό δεν κατάφερε η κό-
ρη τους να επικοινωνήσει μαζί τους. Και εγώ
προσπάθησα να τους πάρω την ίδια μέρα, με-
τά τον σεισμό, αλλά δεν απάντησε ο θείος
μου. Δηλαδή, δεν έπιασε το κινητό και κανείς
δεν μπορούσε να τους μιλήσει από τότε», τό-
νισε χαρακτηριστικά χθες σε δηλώσεις του.

Ακόμη και μέχρι χθες το βράδυ χτυπούσε
το κινητό τηλέφωνο του άνδρα, με τον γαμ-
πρό του να τον αναζητά.

Η κόρη του ζευγαριού μίλησε το μεσημέ-
ρι στην τηλεόραση του STAR: «Δεν έχω νέα
για τους γονείς μου. Είμαι στην Κωνσταντι-
νούπολη. Ήρθα από το Ντουμπάι γιατί ζω
εκεί. Όλη την ώρα προσπαθώ να πάρω τηλέ-
φωνο σε ανθρώπους και να βρω κάτι για
τους γονείς μου, αλλά τίποτα. Η τελευταία
φορά που μίλησα μαζί τους ήταν πριν από
τον σεισμό».

Στο Χατάι η ΕΜΑΚ
«Χθες επικοινώνησα με τον γαμπρό των

δύο αγνοούμενων Ελλήνων. Μας υπέδειξε
το σημείο. Αργά το βράδυ κλιμάκιο της
ΕΜΑΚ έφυγε με διασωστικό σκύλο και πήγε
στο κέντρο του Χατάι. Η αποστολή μας, κα-
νονικά, δουλεύει πιο νότια από το σημείο
όπου είναι οι δύο Έλληνες. Πήγαμε κατά
παρέκκλιση των πρωτοκόλλων στο εξαώ-
ροφο κτίριο, στο οποίο κάθε όροφος έχει
δύο διαμερίσματα», είχε επισημάνει νωρί-
τερα σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου
της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ο χώρος
έχει “δουλευτεί” από άλλες διασωστικές
ομάδες, καθώς βρήκαμε σήμανση με σπρέι
που αφήνουν οι ομάδες όταν κάνουν έρευ-
νες. […] Υπάρχουν εγκλωβισμένοι, όμως
δεν βρήκαμε αυτούς που ταιριάζουν με τις
περιγραφές του γαμπρού».

Η κατάσταση σε όλες τις περιοχές του Χα-
τάι της Τουρκίας αλλά και τις συριακές πό-
λεις που χτυπήθηκαν παραμένει δραματι-
κή. Οι κάτοικοι των περιοχών ζητούν άμεση
βοήθεια, καθώς δεν έχουν πού να μείνουν
και καταγγέλλουν πως η κυβέρνηση Ερντο-
γάν τους έχει αφήσει αβοήθητους.

Ξύλο στους πλιατσικολόγους
Στο μεταξύ, υπάρχουν και κάποιοι που

θέλουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση
και κάνουν ντου σε εγκαταλελειμμένα σπί-
τια -εκμεταλλευόμενοι την απουσία των
τρομαγμένων ιδιοκτητών τους- για να αρ-
πάξουν ό,τι μπορούν. Μάλιστα, στο διαδί-
κτυο κυκλοφόρησε μεγάλος αριθμός από
βίντεο με τους πλιατσικολόγους που «συνέ-
λαβαν» αγανακτισμένοι πολίτες να βρί-
σκονται στο έδαφος και να δέχονται κλο-
τσιές και μπουνιές.

Εντοπίστηκαν
νεκροί οι δύο
Έλληνες
της Αντιόχειας

Αποστολή
στην Τουρκία: 

Μίλτος 
Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com

Η «Political» βρέθηκε στην ισοπεδωμένη γειτονιά όπου ζούσε 
το ζευγάρι των ηλικιωμένων συμπατριωτών μας 
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Ο
τελευταίος -τραγικός- απολογι-
σμός από τους φονικούς σεισμούς
της Νότιας Τουρκίας, με βάση τα
επίσημα στοιχεία των τουρκικών

και συριακών Αρχών, κατέγραψε ότι οι νεκροί
ξεπέρασαν τις 23.000. Και αυτός ο αριθμός -
δυστυχώς- μπορεί και να υπερδιπλασιαστεί
τα επόμενα 24ωρα.

Συμπληρώθηκαν πλέον 100 ώρες από τις
καταστροφικές δονήσεις και αυτό σημαίνει
ότι οι πολυάριθμοι αγνοούμενοι κάτω από τα
ερείπια δύσκολα θα προλάβουν να ανασυρ-
θούν ζωντανοί. Oι «New York Times» γρά-
φουν ότι ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που έπλη-

ξε τη Νότια Τουρκία τη Δευ-
τέρα σκότωσε τόσο πολ-
λούς ανθρώπους τόσο γρή-
γορα που κατέλυσε τη δια-
δικασία της κηδείας, επιτα-
χύνοντας τον τρόπο με τον

οποίο αποχαιρετούν οι οικο-
γένειες τους οικείους τους.

Έτσι, σημειώνει ο αρθρογράφος, έχουν ανα-
σταλεί τα τελετουργικά, κατά τα οποία οι
συγγενείς πλένουν με αγάπη και καλύπτουν
το σώμα του νεκρού, τελούν την κηδεία και
καλωσορίζουν φίλους και συγγενείς που
εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους. Η νέα,
καθοδηγούμενη από την κρίση διαδικασία
έχει στόχο να τιμήσει τους νεκρούς και να
τους θάψει γρήγορα προς χάριν τόσο των
εθίμων όσο και της δημόσιας υγείας. 

Ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία αυ-
ξήθηκε στις 19.000 μέχρι χθες το απόγευμα
και ο αριθμός των τραυματιών ανήλθε σε
74.242, όπως ανακοίνωσε η αρχή διαχείρι-
σης καταστροφών της γειτονικής χώρας. 

Στη Συρία περισσότεροι από 4.000 έχουν
σκοτωθεί, αν και οι διασώστες είπαν ότι πολ-
λοί περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν κά-

τω από τα ερείπια. Το επίσημο άθροισμα των
στοιχείων για τους νεκρούς από τις ελεγχό-
μενες από την κυβέρνηση και τους αντάρτες
περιοχές ανέρχεται προς το παρόν στις
4.122.

Νέες ευχαριστίες σε Μητσοτάκη
Εκφράζονται πλέον βάσιμοι φόβοι ότι ο

αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπερά-

σει ακόμη και εκείνον του σεισμού του
Ιράν πριν από 20 χρόνια, όταν είχαν σκο-
τωθεί σχεδόν 31.000 άνθρωποι. Ήδη ο δι-
πλός σεισμός των 7,8 και 7,7 Ρίχτερ της
Δευτέρας αποτελεί την έβδομη μεγαλύ-
τερη φυσική καταστροφή σε απόλυτο
αριθμό θανάτων στον κόσμο κατά τον 21ο
αιώνα, ξεπερνώντας τον σεισμό και το
τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011.  

Σε διπλωματικό επίπεδο τις ευχαριστίες
της Τουρκίας προς τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό εξέφρασε ο εκπρόσωπος της
τουρκικής προεδρίας και στενότατος σύμ-
βουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμ-
πραήμ Καλίν, για τη στήριξη που παρέχει η
χώρα μας μετά τους φονικούς σεισμούς.   

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο μήνυ-
μα στο Twitter του Κυριάκου Μητσοτάκη
για τους καταστροφικούς σεισμούς, ο Ιμ-
πραήμ Καλίν δήλωσε το εξής: «Κύριε
πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για όλη
την υποστήριξή σας».

Στο εσωτερικό της Τουρκίας ο Ταγίπ Ερντογάν παραδέχτη-
κε ότι η αντίδραση των τουρκικών Αρχών στον καταστροφικό
σεισμό δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο θα ήθελε η τουρκική κυ-
βέρνηση. Σε ομιλία του στην πόλη Αντιγιαμάν, η οποία χτυπή-
θηκε από τον καταστροφικό σεισμό, επισήμανε πως ο αριθ-
μός των νεκρών στη χώρα εκείνη τη στιγμή έχει ανέλθει σε
18.991 και πρόσθεσε πως η τουρκική κυβέρνηση προτίθεται
να πληρώνει το ενοίκιο σε όσους σεισμόπληκτους δεν θέλουν
να μένουν σε σκηνές. Τόνισε επίσης πως η κήρυξη του Αντι-
γιαμάν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα περιορίσει τις
κλοπές που σημειώνονται σε καταστήματα μετά τον κατα-
στροφικό σεισμό και θα επιτρέψει στο κράτος να επιβάλει τις
απαραίτητες κυρώσεις. 

Η καταστροφή έγινε σε χρονική στιγμή αποφασιστικής ση-
μασίας για τον αρχηγό του τουρκικού κράτους, ο οποίος λογα-
ριάζει πώς θα παραμείνει στην εξουσία μετά τις φετινές εκλο-
γές. Το μικρό χρονικό περιθώριο που μεσολαβεί ελαχιστοποι-
εί τα περιθώρια της τουρκικής αντιπολίτευσης να συμφωνή-
σει σε κοινό υποψήφιο. Αν και ορισμένοι δεν αποκλείουν το
ενδεχόμενο οι εκλογές να αναβληθούν εξαιτίας της κατα-
στροφής.

Για τον Τούρκο πρόεδρο η συγκυρία έμοιαζε ευνοϊκή
αφού με την πτώση της δημοτικότητάς του, που κατέγραφαν

οι σφυγμομετρήσεις πέρυσι λόγω της οικονομικής κρίσης
και του πληθωρισμού που πέταγε στα ουράνια (πάνω από
85%), έβλεπε τα ποσοστά του να συνέρχονται σιγά σιγά.
Όμως, η απουσία αποτελεσματικής διαχείρισης της κατα-
στροφής τις πρώτες μέρες μετά τον σεισμό από την κυβέρ-
νησή του δεν αποκλείεται να αντιστρέψει την τάση.

Την ίδια ώρα, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν απο-
φάσισε να αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του με-
τά τον σεισμό, όπως ανακοίνωσε ένας στρατιωτικός αξιω-

ματούχος της οργάνωσης. «Σταματήστε τις επιχειρήσεις
στις πόλεις στην Τουρκία. Αποφασίσαμε να μην πραγμα-
τοποιήσουμε καμία επιχείρηση όσο το τουρκικό κράτος
δεν μας επιτίθεται», δήλωσε ο Τζεμίλ Μπαγίκ, υψηλόβαθ-
μος αξιωματούχος της οργάνωσης, τον οποίο επικαλείται
το πρακτορείο Firat, που πρόσκειται στο PKK, το οποίο θε-
ωρείται από την Άγκυρα τρομοκρατική οργάνωση.

Ανθρωπιστική βοήθεια $85 εκατ. από ΗΠΑ
Ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πο-

λιτειών θα χορηγήσει 85 εκατ. δολάρια για κατεπείγουσα
βοήθεια στην Τουρκία και τη Συρία. Από την πλευρά του ο
ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέ-
ας, αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, και συν-
τονιστής της έκτακτης βοήθειας Μάρτιν Γκρίφιθς θα με-
ταβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στις πληγείσες περιοχές
στην Τουρκία και τη Συρία. 

Ο Γκρίφιθς θα μεταβεί στο Γκαζιαντέπ στον νότο της
Τουρκίας και στο Χαλέπι στη Βορειοδυτική Συρία. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης αυτής θα συναντηθεί επίσης «με
τις Αρχές της συριακής πρωτεύουσας, της Δαμασκού».
Στη Συρία μεταβαίνει ακόμη και ο γενικός διευθυντής του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι δύο χώρες μετρούν τις πληγές τους από τον καταστροφικό σεισμό 
- Φόβοι ότι ο τελικός τραγικός απολογισμός θα είναι υπερδιπλάσιος

Πάνω από 23.000 οι νεκροί
έως τώρα σε Τουρκία και Συρία

«Πιέζεται» ασφυκτικά 
ο Ερντογάν

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη



Α
κόμη και την ώρα που ο τουρκι-
κός λαός υφίσταται τις τρομα-
κτικές συνέπειες μιας φυσικής
καταστροφής, κάποιες φωνές

στη γείτονα εξακολουθούν να δημιουρ-
γούν ψυχροπολεμικό κλίμα στις σχέσεις
με την Ελλάδα και τη Δύση.

Μπορεί να αποτελούν θλιβερή μειονό-
τητα αλλά προέρχονται από τους κύκλους
εκείνους που πρωτοστατούν διαχρονικά
στη διαμόρφωση επιθετικότητας εις βά-
ρος της Ελλάδας.

Και αυτό τη στιγμή που η τουρκική Πρε-
σβεία εξέφρασε τα ευχαριστήριά της για
την ελληνική βοήθεια και ο τουρκικός Τύ-
πος όπως και οι πολίτες στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης εξυμνούν τους Έλληνες
διασώστες…

Μία από αυτές τις έξαλλες παραφωνίες
προήλθε από τον λεγόμενο και «πατέρα»
της «Γαλάζιας Πατρίδας» και πρώην αρ-
χηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
της Τουρκίας, Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος
έφθασε στο σημείο να απαξιώσει την απο-
στολή βοήθειας, τους εθελοντές και όλες
τις ομάδες που έσπευσαν και δίνουν
ηρωική μάχη με τον χρόνο και το ψύχος
στη γειτονική χώρα.

Μάλιστα αναφέρεται και στο 1999,
στον τότε σεισμό, λέγοντας ότι και τότε
κάποιοι… γείτονες έστειλαν βοήθεια κι
αυτοί ήταν κατάσκοποι, αφήνοντας να
εννοηθεί ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει
και σήμερα.

«Θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να
αναλύσουμε τους στρατιωτικούς και
κοινωνικούς κινδύνους αυτού του σει-
σμού, ο οποίος χτύπησε επαρχίες όπως
το Χατάι, το Καχραμάνμαρας, τη Μαλά-
τεια, την Γκαζιαντέπ, το Κιλίς και το Ντι-
γιάρμπακιρ στις 6 Φεβρουαρίου 2022.
Ειδικά στις επαρχίες μας όπως η Γκα-
ζιαντέπ, το Χατάι και το Κιλίς, υπάρχουν
προσφυγικοί καταυλισμοί καθώς και
προσφυγικές γειτονιές».

«Ευκαιρία στους εχθρούς 
της χώρας»

«Τόσο η κοινωνική ψυχολογική δομή
όσο και οι διαστάσεις ασφάλειας αυτής
της κατάστασης πρέπει να αξιολογηθούν
προσεκτικά. Από την άλλη πλευρά, υπάρ-
χει μια αμερικανική βάση στην περιοχή.
Δεν πρέπει να λησμονείται ότι τέτοια περι-
βάλλοντα μπορεί να προσφέρουν ευκαι-
ρίες στους εχθρούς της Τουρκίας να
εφαρμόσουν αυτά τα σενάρια. Οι λύκοι
αγαπούν τον ομιχλώδη καιρό. Υπάρχουν
διακοπές στις δραστηριότητες έρευνας
και διάσωσης και παροχής βοήθειας στην
Τουρκία κ.λπ.

Μπορεί να υπάρχουν αυτοί που θέλουν
να πουν και να προκαλέσουν εσωτερική

αναταραχή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο
λαός μας και η Πολιτεία μας να είναι σε
εγρήγορση και να μην επιτρέπουν καμία
αναταραχή, σύγχυση και χάος στην ενότη-
τα και την αλληλεγγύη. 

Σε τέτοιες καταστροφές μεγάλης κλίμα-
κας, είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε
τους δεσμούς γύρω από το κράτος μας,
χωρίς τη διάκριση εξουσίας-αντιπολίτευ-
σης.Δεν είναι η ώρα να εκμεταλλευτούμε
πολιτικά αυτήν την καταστροφή! Η Πολι-
τεία και το έθνος ανήκουν σε όλους μας!»,
λέει ο Γιαϊτζί στο νέο του παραλήρημα και
προσθέτει: «Αποδείχθηκε ότι, όπως το
1999, κάποιοι “γείτονες” με τη δικαιολογία

της βοήθειας έστειλαν ομάδες που κατα-
σκόπευαν».

Από κοντά και η… φωνή 
του Ερντογάν, ο Μπουσαλί

Στην έξαλλη αυτή φωνή έρχεται να προ-
στεθεί και ο σύμμαχος, φιλορώσος νεοε-
θνικιστής σύμμαχος του Ερντογάν, Οζγ-
κούρ Μπουσαλί, που υποστηρίζει ότι το
αεροπλανοφόρο «USS George HW Bush»,
που έχει διαταχθεί από το Πεντάγωνο να
σπεύσει προκειμένου να συνδράμει στην
αποστολή ανθρωπιστικού υλικού, θα ει-
σβάλει στην Τουρκία. Όπως σχολιάζει ο
Αμπντουλά Μποζκούρτ (του Nordic Moni-

tor), είναι μια ευκαιρία να ακούσει κανείς
φωναχτά αυτά που σκέφτεται ο Ερντογάν.

Όποιος και αν είναι ο πολιτικός αντίκτυ-
πος της καταστροφής, η υλικοτεχνική
πρόκληση της διεξαγωγής εκλογών στις
πληγείσες περιοχές είναι τεράστια. Στην
περιοχή που επλήγη από τους σεισμούς
ζουν περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι
και εκατοντάδες χιλιάδες χρειάζονται κά-
που να μείνουν, αφού ο σεισμός κατέστρε-
ψε τα σπίτια τους ή είναι πολύ επικίνδυνο
να ξαναμείνουν σε αυτά.«Είναι πραγματι-
κά πολύ νωρίς να μιλάμε για τις εκλογές»,
δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος ο οποίος
μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.
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Σε παράκρουση ο «πατέρας» της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
- Ενώ ο τουρκικός λαός και ο Τύπος ευχαριστούν 

την ΕΜΑΚ για τη βοήθειά της, ο Τζιχάτ Γιαϊτζί εμπνεύστηκε
ακόμα μια θεωρία συνωμοσίας σε βάρος της Ελλάδας 

«Βαφτίζει»… 
κατασκόπους
τους ήρωες 
διασώστες μας

«Βαφτίζει»… 
κατασκόπους
τους ήρωες 
διασώστες μας

«Βαφτίζει»… 
κατασκόπους
τους ήρωες 
διασώστες μας

Επιμέλεια: Ορέστης Κατσαρέας



Κ
ατατέθηκε στην αρμόδια επι-
τροπή της UNESCO ο φάκελος
υποψηφιότητας του Ολύμπου
για την ένταξή του στον κατάλο-

γο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής και
Φυσικής Κληρονομιάς έπειτα από τη συ-
νεργασία του υπουργείου Πολιτισμού και
του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τον Οκτώ-
βριο του προηγούμενου έτους υποβλήθηκε ο προ-
καταρκτικός φάκελος υποψηφιότητας, ο οποίος
αξιολογήθηκε από την επιτροπή της UNESCO. Τα
δύο υπουργεία και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) συνερ-
γάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο και αφού έλαβαν
υπόψη όλες τις παρατηρήσεις της Επιτροπής ολο-
κλήρωσαν το τελικό περιεχόμενο του φακέλου.

Ένα από τα ισχυρότερα
ελληνικά brand names

«Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της χώρας μας,
είναι συνδεδεμένο με τη αρχαία μυθολογία, με τον
Όμηρο, με την Ιστορία της Ελλάδας στο πέρασμα των
αιώνων. Η κατοικία των θεών αποτελεί ένα από τα
ισχυρότερα ελληνικά brand names. Συνεργαστήκα-
με συστηματικά και ουσιαστικά με τους συναρμόδι-
ους φορείς ώστε να συντάξουμε έναν πλήρη φάκε-
λο, ο οποίος περιλαμβάνει τις αναγκαίες προϋποθέ-
σεις για την προστασία και την ανάδειξη της μοναδι-
κής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής φυσιογνω-
μίας του Ολύμπου και την ένταξή του στον κατάλογο
Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής
Κληρονομιάς», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

«Σε λίγους μήνες ελπίζουμε ότι η UNESCO θα
υποδεχτεί στην αγκαλιά της το μυθικό βουνό. Βήμα
βήμα δημιουργήσαμε μια πρωτοποριακή ασπίδα
προστασίας για τον Όλυμπο, καθώς πριν από έναν
χρόνο εκδώσαμε το Προεδρικό Διάταγμα για την
προστασία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλ-
λοντος της περιοχής, ενώ σήμερα καταθέσαμε τον
επικαιροποιημένο φάκελο υποψηφιότητας του
Ολύμπου για τον κατάλογο των Μνημείων Πολιτιστι-
κής και Φυσικής Κληρονομιάς», δήλωσε ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Αμυράς.

Η απόφαση της UNESCO σε ό,τι αφορά την ένταξη
του Ολύμπου στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας

Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς αναμένεται
έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Η σημερινή κατάθεση
του φακέλου αποτελεί το έργο μιας μακράς διαδικα-
σίας που ξεκίνησε με την υποβολή αίτησης για τη
δοκιμαστική λίστα υποψηφιοτήτων το 2014.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα μέχρι στιγμής μόλις
δύο περιοχές είναι εγγεγραμμένες στον Κατάλογο
Μνημείων Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς:
τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Παγκοσμίως ο κατά-
λογος περιλαμβάνει 1.155 μνημεία. Για να ενταχθεί
μια περιοχή στον κατάλογο θα πρέπει να πληροί μια
σειρά κριτηρίων που σχετίζονται με τα στοιχεία της
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα γεωλογικά -
μορφολογικά χαρακτηριστικά, την πλούσια βιοποι-
κιλότητα του τόπου, καθώς και την ύπαρξη σημαντι-
κών οικολογικών και βιολογικών διεργασιών για την
εξέλιξη της ζωής.

Η ένταξη μιας περιοχής στον Κατάλογο Μνημείων
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UN-
ESCO συνοδεύεται από σημαντικά και πολλαπλά
οφέλη για την τοπική κοινωνία που συνδέονται με
την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της τουριστι-
κής κίνησης, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται και αυ-
στηροί κανόνες που αφορούν την προστασία και τη
διαχείριση του ανθρωπογενούς και φυσικού περι-
βάλλοντός της.

Σύμβολο του πολιτισμού μας
το υψηλότερο όρος της χώρας

Ο Όλυμπος είναι το υψηλότερο βουνό της χώρας
μας, με ύψος 2.918 μ. Το 1938 αποτέλεσε τον πρώτο
Εθνικό Δρυμό της Ελλάδας, το 1981 χαρακτηρίστηκε
ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO και, τέλος, το
2021 με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ανακηρύχθη-
κε σε Εθνικό Πάρκο.

Ο ορεινός όγκος του Ολύμπου είναι μια από τις
πλουσιότερες περιοχές της Ελλάδας σε χλωρίδα
και συχνά χαρακτηρίζεται ως «ο παράδεισος των
βοτανολόγων» με 1.700 είδη και υποείδη φυτών, τα
οποία αντιπροσωπεύουν το 25% της ελληνικής χλω-
ρίδας. Ο δε αριθμός των 26 ενδημικών φυτών του
Ολύμπου αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό ενδημι-
κών φυτών που απαντάται σε οποιοδήποτε άλλο ελ-
ληνικό βουνό. Ο Όλυμπος αποτελεί διαχρονικό
σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και κτή-
μα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι
πολυάριθμοι μύθοι για τους Δώδεκα Θεούς του
Ολύμπου, οι μορφές, οι χαρακτήρες, τα πάθη και οι

έριδές τους διαβάστηκαν, μελετήθηκαν, ερμηνεύ-
τηκαν και αποτέλεσαν έμπνευση για την ανάπτυξη
και την εξέλιξη της τέχνης, της λογοτεχνίας, των
θρησκευτικών και κοινωνικών αντιλήψεων σε ολό-
κληρο τον δυτικό κόσμο.

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά του Ολύμπου
συμπληρώνεται από τα ελληνικά δημοτικά τραγού-
δια με θέμα τον Όλυμπο, τα οποία διασώζονται μέχρι

τις μέρες μας και αντιμετωπίζουν το προτεινόμενο
μνημείο, είτε ανθρωπομορφικά είτε ως ένα καταφύ-
γιο για τους κατατρεγμένους. Τέλος, αξίζει να επιση-
μανθεί ότι ο Όλυμπος αποτελεί πόλο έλξης για χι-
λιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, τόσο για αλπινιστές
όσο και για φυσιολάτρες που έρχονται από όλο τον
κόσμο να θαυμάσουν το «βουνό των θεών» με τις
απόκρημνες κορυφές και τα φυσικά του κάλλη.
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Το «βουνό των θεών» υποψήφιο 
για τον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
και Φυσικής Κληρονομιάς

Ο Όλυμπος στην UNESCO, μα τον Δία!Ο Όλυμπος στην UNESCO, μα τον Δία!Ο Όλυμπος στην UNESCO, μα τον Δία!
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«Δεν επηρεάζει
την Ελλάδα
ο σεισμός
στην Τουρκία»

Δραματικές είναι οι προβλέ-
ψεις για τους νεκρούς από τον
σεισμό σε Τουρκία και Συρία σύμ-
φωνα με τον σεισμολόγο Άκη
Τσελέντη (φωτό), ο οποίος εκτί-
μησε ότι συνολικά θα φτάσουν τις
150.000 ανθρώπους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σή-
μερα» στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τσελέντης
εμφανίστηκε επιφυλακτικός
όσον αφορά τις εκτιμήσεις ενός
σεισμού μεγέθους ανάλογου με
αυτόν της Τουρκίας, σημειώνον-
τας πως «δεν μπορώ να πετάξω
μια “βόμβα”, καθώς ο κίνδυνος
είναι υπαρκτός αλλά όχι στην ίδια
έκταση».

Ο σεισμολόγος εξήγησε ότι
στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μεγά-
λα ρήγματα στην ξηρά αλλά μόνο
στον υποθαλάσσιο χώρο.

Ανησυχία εξέφρασε για τα δη-
μόσια κτίρια τα οποία έχουν
ελεγχθεί όπως είπε μόνο στο 25%,
ενώ αναφορικά με τα σχολεία
επέρριψε ευθύνες στους δήμους,
οι οποίοι όπως είπε οφείλουν οι
ίδιοι να περνούν από ελέγχους
κτίρια και όχι να πετάνε το «μπα-
λάκι» στον ΟΑΣΠ.

Καταλήγοντας ο κ. Τσελέντης
επανέλαβε ότι ο σεισμός στην
Τουρκία δεν επηρεάζει τον ελλα-
δικό χώρο. «Αν είχε σημειωθεί
στο ρήγμα της Βόρειας Ανατο-
λίας, θα ανησυχούσα», τόνισε χα-
ρακτηριστικά.

Π
ερίπου το 20% της ελληνικής
χερσαίας επικράτειας καλύ-
φθηκε με χιόνι την περασμέ-
νη Τετάρτη (8/2) σύμφωνα με

τους υπολογισμούς που έκανε το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, αναλύοντας τα
δορυφορικά δεδομένα για την «Μπάρμ-
παρα». Ωστόσο, οι προβλέψεις της Εθνι-
κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέ-
ρουν πως το κύμα κακοκαιρίας που μας
ταλαιπώρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της
εβδομάδας έφτασε στο τέλος του. 

Δριμύ ψύχος
Αναλυτικά, ο καιρός θα είναι βελτιωμέ-

νος στα ανατολικά και στα νότια της χώ-
ρας, με τοπικές νεφώσεις, ενώ οι όποιες
βροχοπτώσεις θα είναι πρόσκαιρες και
θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, την Κρήτη
και πιθανόν τα Δωδεκάνησα.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα ανέ-
βει άμεσα και η θερμοκρασία -καθώς
τα χιόνια λιώνουν, δημιουργούν συνθή-
κες ψύχους- με τη μέγιστη τιμή της στις
δυτικές και νότιες περιοχές της Ελλά-
δας να φτάνουν τους 12-13 βαθμούς
Κελσίου. 

Ανάλογη εικόνα και σε ό,τι αφορά τους
ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από βόρει-
ες διευθύνσεις με ένταση 4-5 Μποφόρ,
ενώ κατά τόπους (σ.σ.: στα νότια) θα φτά-
νουν ακόμη και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική
αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του και-
ρού από σήμερα το μεσημέρι. 

Διάνοιξη δρόμων
Μπορεί η «Μπάρμπαρα» να φεύγει,

ωστόσο, τα προβλήματα που προκάλεσε
θα είναι εδώ για λίγα 24ωρα ακόμη, κα-
θώς στα βόρεια της Αττικής, την Εύβοια,
τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Μαγνη-
σία τα χιόνια λιώνουν και σε αρκετά ση-
μεία σχηματίζεται παγετός, κατά τόπους
ολικός. 

Ωστόσο, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας συνεχίζει να επιχειρεί για τη διάνοιξη
δρόμων που είναι ακόμη στρωμένοι με
χιόνι, ενώ συνεχίζονται και οι εργασίες
των κλιμακίων του ΔΕΔΔΗΕ για την απο-
κατάσταση και των τελευταίων προβλη-
μάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Περαιτέρω βελτίωση του καιρού ανα-
μένεται από αύριο, όπου ο καιρός θα είναι
γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά
τόπους αυξημένες στα βορειοανατολικά
της χώρας, ενώ και η θερμοκρασία θα
«τσιμπήσει» κι άλλο στα ηπειρωτικά πλη-
σιάζοντας στις κανονικές για την εποχή
τιμές. 

Η «Μπάρμπαρα» φεύγει,
αλλά ο παγετός μένει
σε Στερεά και Μαγνησία

papadkos@gmail.com

Γράφει   
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ενώ το κύμα κακοκαιρίας έφτασε στο τέλος του 
και η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, 

κάποιες περιοχές αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα 

Σε διαβούλευση
το «αντι-bullying»
νομοσχέδιο
του υπ. Παιδείας 

Στη διαβούλευση τέθηκε χθες το «αντι-bul-
lying» νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με
τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή:
Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες
διατάξεις». Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου
έρχονται να συμπληρώσουν υφιστάμενες δράσεις
του ΥΠΑΙΘ σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ο δι-
πλασιασμός ψυχολόγων-κοινωνικών λειτουργών
στα σχολεία, οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, ο
σύμβουλος σχολικής ζωής, σχετικές θεματικές
στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και των
νέων προγραμμάτων σπουδών, ενίσχυση υποστη-
ρικτικών θεσμών, όπως τα ΚΕΔΑΣΥ. 

Τι προβλέπει
Το νέο σχέδιο νόμου στοχεύει στην πρόληψη

και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και εκφοβι-
σμού εντός των εκπαιδευτικών δομών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώ-
ρας. Ειδικότερα:
• Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ανατίθεται στον
Διευθυντή Σχολείου, ο οποίος συνεπικουρείται
από έναν Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.
• Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, θεσμοθε-
τείται η συλλογική αντιμετώπιση και ο χειρισμός
περιστατικών. Λειτουργούν ομάδες δράσης ανά
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στις οποίες συμμετέ-
χουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί.
• Σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκ-
παίδευσης, ενημερώνονται οι Περιφερειακοί Δι-
ευθυντές και οι Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ της Διεύ-
θυνσης.
• Εκτός από την αντιμετώπιση των περιστατικών
σε επίπεδο σχολικής μονάδας, προβλέπεται η λει-
τουργία ειδικής επταμελούς επιστημονικής επι-
τροπής στο υπουργείο Παιδείας, με τη συμμετοχή
ειδικών επιστημόνων. 
• Πέραν του επιστημονικού δυναμικού και των
επιμορφώσεων εκπαιδευτικών κατά του φαινο-
μένου της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβι-
σμού, επιστρατεύονται ψηφιακά εργαλεία για τη
διευκόλυνση της υποβολής αναφορών από τους
μαθητές. Εισάγεται η λειτουργία ψηφιακής πλατ-
φόρμας υποδοχής και αξιοποίησης ακόμα και
ανώνυμων αναφορών από μαθητές. Η ανώνυμη
αναφορά διευκολύνει το θύμα ή συμμαθητή του
να αναφέρει σχετικά περιστατικά. 
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Τ
ουλάχιστον 30 δισ. ευρώ είναι αυτήν τη
στιγμή... ετοιμοπόλεμα προκειμένου να
αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες σε
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, εφό-

σον η χώρα μας λάβει την πολυπόθητη επενδυτι-
κή βαθμίδα.

Όπως δηλώνει στην «Political» κορυφαίος Έλ-
ληνας αξιωματούχος, «τα δυνητικά κεφάλαια
ανέρχονται τουλάχιστον στο πενταπλάσιο σε σχέ-
ση με αυτά που έχουν τοποθετηθεί έως σήμερα,
ενώ μπορούν να είναι και δεκαπλάσια, εφόσον η
Ελλάδα συνεχίσει να παρουσιάζει το σημερινό
success story». Σημειώνεται ότι η επόμενη ανα-
βάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από τους
τέσσερις μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης
στην κατηγορία «Β» θα εντάξει αυτομάτως τη χώ-
ρα μας στις «ώριμες» οικονομίες. Σημειώνεται
ότι στις 10 Μαρτίου αναμένεται η αξιολόγηση από
την DBRS, ενώ στις 21 Απριλίου από τη Standard
& Poor’s.

H επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική
βαθμίδα σημαίνει ότι ισχυρά διεθνή κεφάλαια
-κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία του εξωτερι-
κού που σήμερα απαγορεύεται να αγοράσουν
ελληνικά ομόλογα και μετοχές- θα διαθέσουν
μέρος του ενεργητικού τους στις δύο αυτές κα-
τηγορίες. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει
υψηλό δημόσιο χρέος, εντούτοις αυτό βρίσκε-
ται σε έντονα πτωτική πορεία ως ποσοστό του
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος, ενώ διαθέ-
τει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ
στην Ευρωζώνη αλλά και παγκοσμίως. Επιπλέ-
ον, η Ελλάδα διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα που
ανέρχονται σχεδόν στο 20% του ΑΕΠ, οπότε
υπάρχει ασφάλεια χρηματοδότησης του δανει-
ακού της προγράμματος.

Οι αναμενόμενες εισροές μπορεί να είναι ακό-

μη και δεκαπλάσιες σε σχέση με τα σημερινά
επίπεδα, εφόσον υπάρχει πολιτική σταθερότητα
και εφαρμόζονται... κατά γράμμα οι μεταρρυθμί-
σεις, τις οποίες έχει ανακοινώσει η Ελλάδα. Ισχυ-
ρό κίνητρο για επενδυτικές πρωτοβουλίες από
χρηματοοικονομικούς κολοσσούς που δραστη-
ριοποιούνται σε αξιόχρεες χώρες αποτελούν οι
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και των
ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία υπολογίζεται ότι
έως το 2027 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 80
δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 100 δισ. ευρώ στο τέλος
του 2030.

Τα παραπάνω στοιχεία και η ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας θα οδηγήσουν σε σημαντι-
κή υποχώρηση του κόστους δανεισμού για το Δη-
μόσιο, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να βελτιω-
θούν θεαματικά και οι όροι των χρηματοδοτήσε-
ων του τραπεζικού συστήματος προς τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, εκτός από ελλη-
νικά ομόλογα και τις μετοχές του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι βασικοί
κλάδοι της οικονομίας, δηλαδή Τράπεζες, Ενέρ-
γεια, Κατασκευές, Real Estate, Logistics, Τουρι-
σμός - Ξενοδοχεία, Τυχερά Παιχνίδια - Ψυχαγω-
γία, Βιομηχανία και Πρωτογενής Τομέας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΠΕΤΑΣ
Βίκος: Το διαμάντι
της Ηπείρου της
οικογένειας Σεπετά

Intracom 
Properties: 
Η νέα δύναμη 
στο real estateP
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«Αναμένονται τουλάχιστον
πενταπλάσιες εισροές», 

δηλώνει κορυφαίος Έλληνας
αξιωματούχος στην «Political»

Τριάντα δισ. θα φέρει
η επενδυτική βαθμίδα
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ε έναν από τους πλέον ισχυ-
ρούς «παίκτες» στην ανάπτυ-
ξη και διαχείριση ακινήτων
αναμένεται να εξελιχθεί η In-

tracom Properties, θυγατρική του Ομί-
λου Intracom, του Σωκράτη Κόκκαλη,
η οποία βρίσκεται μια ανάσα από την
είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέ-
σω της μετοχικής σχέσης που ανα-
πτύσσει με την εισηγμένη τεχνική εται-
ρεία Κλουκίνας-Λάππας. 

Η Intracom Properties διαθέτει 6
επενδυτικά ακίνητα, εμβαδού άνω των
88.000 τμ, εκ των οποίων τρία είναι
ιδιόκτητα και στεγάζουν δραστηριότη-
τες της εταιρείας, ενώ τα άλλα τρία εί-
ναι μισθωμένα με leasing. Η Intracom
Properties διαθέτει τα δύο μεγάλα κτί-
ρια εγκαταστάσεων σε Παιανία και
Μαρκόπουλο, συνολικού εμβαδού
29.600 τμ, με αποτίμηση 38,6 εκατ. ευ-
ρώ, καθώς και βιομηχανικό ακίνητο
στην Ξάνθη 3.000 τμ, αξίας 1,5 εκατ. ευ-
ρώ. Ταυτόχρονα, έχει κτίρια επαγγελ-
ματικών γραφείων στην περιοχή Ελλη-
νορώσων, εμβαδού 6.800 τμ και αξίας
14 εκατ. ευρώ, 3 γραφεία στη Λεωφόρο
Κηφισίας 64 στο Μαρούσι, τα οποία εί-
ναι εκμισθωμένα στο Ίδρυμα Κόκκαλη,
στη Sportnews και στην Trade Estates
του Ομίλου Φουρλή. 

Από την άλλη πλευρά, στο χαρτοφυ-

λάκιο της Intracom ανήκει το 34% της
Κέκροψ, η οποία κατέχει το… πολύπα-
θο ακίνητο των 300 στρεμμάτων στο
Παλαιό Ψυχικό, για το οποίο υπάρχει
πολύχρονη δικαστική διαμάχη με το
Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκτιμάται
ότι η αξία της θυγατρικής για το ποσο-
στό που κατέχει στην Κέκροψ φτάνει
ακόμη και έως τα 100 εκατ. ευρώ, με
δεδομένο ότι το συγκεκριμένο οικόπε-
δο είναι «φιλέτο» και βρίσκεται σε μία
από τις top ακριβές περιοχές. 

Το «κλειδί» των εξελίξεων
Η απόσχιση του κλάδου ακινήτων

εξυπηρετεί τη στρατηγική του Ομίλου
Κόκκαλη για την αξιοποίηση της περι-
ουσίας που διαθέτει και η οποία θα

αβγατίσει μέσα από το «όχημα» της
Κλουκίνας-Λάππας, που θα εξασφαλί-
σει το… ταξίδι προς το Χρηματιστήριο
Αθηνών.

Η απόκτηση πακέτου μετοχών από
την Intracom στην τεχνική εταιρεία
ανοίγει τον δρόμο για εξαγορές και
υψηλού επιπέδου ανάπτυξη στο real
estate. Με την ακίνητη περιουσία της
Κλουκίνας-Λάππας, η Intracom Pro-
perties θα φτάσει κοντά σε ένα χαρτο-
φυλάκιο αξίας 200 εκατ. ευρώ, ενώ τα
εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα
της τεχνικής εταιρείας αποτελούν το
μεγάλο στοίχημα για την Intracom, η
οποία με την απόκτηση των μεριδίων
των κύριων μετόχων της Κλουκίνας-
Λάππας θα ελέγχει λίγο πάνω από 75%

των μετοχών, οπότε θα προχωρήσει
στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης. 

Η Κλουκίνας-Λάππας διαθέτει δύο
εμπορικά ακίνητα «φιλέτα» στην Ερ-
μού, τα οποία είναι μισθωμένα από την
Adidas και τη Zara, κτίριο γραφείων
στην Οδό Παστέρ 3 στους Αμπελόκη-
πους, καθώς και συγκρότημα κτιρίου
γραφείων και αποθηκών, επιφάνειας
9.000 τμ στον Ταύρο. Επιπλέον, ξεχωρι-
στή είναι η περίπτωση των αγροτεμα-
χίων στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Τα ακίνη-
τα βρίσκονται στο νέο πρότυπο Βιομη-
χανικό Πάρκο Οινοφύτων, το οποίο θα
αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, γειτ-
νιάζοντας μάλιστα με εγκαταστάσεις
του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη της περιο-
χής, του Ομίλου Βιοχάλκο. Η έκταση
αυτή δίνει τεράστιες δυνατότητες ανά-
πτυξης στο βιομηχανικό real estate,
ενώ οι τιμές αγοράς γης παρουσιάζουν
ισχυρή άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Εκτός των παραπάνω ακινήτων, η τε-
χνική εταιρεία έχει εργοστάσιο παρα-
γωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στο
Κεράσοβο Ιωαννίνων με έσοδα πέρυσι
που άγγιξαν τις 900.000 ευρώ. Συνε-
πώς, στην «προίκα» των περίπου 65
εκατ. ευρώ που έχει σήμερα στο χαρ-
τοφυλάκιό της η Intracom Properties
θα προστεθούν και επιπλέον 100 εκατ.
ευρώ μέσα από την απόκτηση της
Κλουκίνας-Λάππας. Το σχέδιο του Σω-
κράτη Κόκκαλη είναι ευρύτερο, καθώς
πέραν των εμπορικών ακινήτων θέλει
να ισχυροποιήσει την παρουσία του στα
βιομηχανικά, τουριστικά και οικιστικά
ακίνητα.

Η νέα δύναμη στο real estate 

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Τα σχέδια του Σωκράτη Κόκκαλη 
και η «προίκα» της Κλουκίνας-Λάππας

I N T R A C O M  P R O P E R T I E S  
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O
ταν ο Πέτρος Σεπετάς, πο-
λιτικός μηχανικός με ΜΒΑ
στις ΗΠΑ, στις αρχές της
δεκαετίας του ’90 είπε πως

θέλει να δημιουργήσει τη δική του
βιομηχανία εμφιάλωσης νερού, κά-
ποιοι τον θεώρησαν απερίσκεπτο. Μά-
λιστα στέλεχος της βιομηχανίας τρο-

φίμων και ποτών εί-
χε σχολιάσει: «Πού
πας να τα βάλεις με
την PepsiCo;».

Και είναι αλήθεια
πως τη συγκεκρι-
μένη περίοδο η
PepsiCo με το νερό
Ήβη Λουτράκι ήταν
απόλυτος κυρίαρ-

χος στην αγορά. Ωστόσο ο Πέτρος Σε-
πετάς, που από μικρός ήθελε να γίνει βιομήχανος,
δεν πτοήθηκε και έκανε πολλά βήματα μπροστά και
το 1992 μαζί με την Ελένη Θεοχάρη, σύζυγο και συνο-
δοιπόρο του στα projects, έθεσαν σε λειτουργία το
εργοστάσιο του εμφιαλωμένου νερού Βίκος στην Πε-
ρίβλεπτο Ιωαννίνων.

Ο πρώτος μεγάλος πελάτης
Ο πρώτος μεγάλος πελάτης ήταν η αλυσίδα Conti-

nent, για την οποία παρήγαγε το πρώτο private label νε-
ρού στην Ελλάδα που έφερε το σήμα «Μιτσικέλι». Η
εταιρεία θα καταφέρει να στήσει δίκτυο σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη και θα ξεκινήσει η μεγάλη προσπάθεια να
διεκδικήσει πιο δυναμικά μια καλή θέση στην αγορά.

Η συμφωνία-ορόσημο 
Ορόσημο για την εταιρεία αποτέλεσε η συμφωνία

με τη Lidl Ελλάς πριν καν αυτή ανοίξει το πρώτο κατά-
στημα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Το συγκεκρι-
μένο deal έδωσε «φτερά» στην εταιρεία τη δεκαετία
του 2000.

Συνεχίζει το όραμα η νέα γενιά 
Σήμερα στην εταιρεία έχουν ενταχθεί και οι τρεις

γιοι της οικογένειας -Κωνσταντίνος, Ρηγίνος, Παύ-
λος- συμβάλλοντας ο καθένας με τον δικό του τρόπο

στην ανάπτυξή της. Η νέα γενιά της οικογένειας συνε-
χίζει το όραμα και το ενισχύει με φρέσκες ιδέες, απο-
δεικνύοντας πως η Βίκος είναι μια εταιρεία που «βλέ-
πει» μπροστά και στοχεύει στην εξέλιξή της στο μέλ-
λον, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
νέων καινοτόμων προϊόντων.

Μπαράζ επενδύσεων 
και τζίρος πάνω από 100 εκατ. 

Πέρυσι η Βίκος ΑΕ έθεσε σε λειτουργία τη νέα
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης
αναψυκτικών στο Καλπάκι Ιωαννίνων του Δήμου Πω-
γωνίου. Το νέο βιομηχανοστάσιο αποτελεί μια τερά-

στια επένδυση ύψους 22 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, με την οποία ολοκληρώνεται ένας κύ-
κλος επενδύσεων 47 εκατομμυρίων την τε-
λευταία επταετία.

Η οικογένεια Σεπετά δεν σταμάτησε ποτέ
να ονειρεύεται και να θέτει νέους στόχους
και έτσι το 2014 έχοντας πια το δεύτερο με-
γαλύτερο μερίδιο στην αγορά νερού αποφά-
σισε να επενδύσει και να μπει στην αγορά
ποτού και συγκεκριμένα στα αναψυκτικά. Η
αρχική επιδίωξη που είχε θέσει στο προ-
σκήνιο το 2014 ήταν να αγγίξει μερίδιο αγο-
ράς 10%, ποσοστό στο οποίο η επιχείρηση
βρίσκεται πλέον αρκετά κοντά. Τα αναψυκτι-
κά αποτέλεσαν εγχείρημα του πρεσβύτερου
ηλικιακά από τους τρεις διαδόχους της οικο-
γένειας Σεπετά, Κωνσταντίνου, σε μια προ-
σπάθεια να φέρει μια νέα κατηγορία στο
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η Βίκος στην

κατηγορία αναψυκτικών τρέχει με 10,2% ανάπτυξη
τζίρου και η αγορά αναπτύσσεται με 1,4% με βάση
στοιχεία Σεπτεμβρίου του 2022 και σε σχέση με τον
Αύγουστο του ίδιου έτους. Η Cola που αποτελεί τη με-
γαλύτερη πρόκληση για τον Βίκο έχει φτάσει σε μερί-
διο αγοράς 8,5%.

Με τζίρο 91 εκατ. ευρώ το 2021 και ρυθμούς ανά-
πτυξης 18%-20% το 2022 η διοίκηση της εταιρείας
εκτιμά ότι αναφορικά με την περυσινή χρονιά θα
σπάσει το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ. Σήμερα, μετά
και την ολοκλήρωση της νέας μονάδας στο Καλπάκι,
διαθέτει τέσσερα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και
αναψυκτικών και ένα εργοστάσιο παραγωγής προ-
πλάσματος φιαλών από PET και πώματα. Ο αριθμός
των εργαζομένων της ανέρχεται σε 449 και είναι εν-
τυπωσιακό ότι πολλοί εξ αυτών βρίσκονται στην εται-
ρεία πάνω από 20 έτη. Επιπλέον, κάθε χρόνο κατα-
βάλλει 200.000 ευρώ στον Δήμο Πωγωνίου στον
οποίο βρίσκονται οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις,
πέραν των άλλων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης που αναλαμβάνει.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΠΕΤΑΣ
Βίκος: Το διαμάντι 

της Ηπείρου 
της οικογένειας

Σεπετά 

Ο Ηπειρώτης που γύρισε την πλάτη
στις πολυεθνικές και έκανε 
το όνειρό του πραγματικότητα

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com
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Τ
α περίεργα με τη μετοχή
της Attica Bank συνεχίζον-
ται  και  τόσο η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς όσο και οι

χρηματιστηριακές αρχές κωφεύουν.
Ο τίτλος της τράπεζας με free float
περίπου στο 2% επιδίδεται σε ένα ξέ-
φρενο ράλι, που όμως δεν δικαιολο-
γείται με όρους αποτίμησης και θε-
μελιωδών στοιχείων.

Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται
στα 477 εκατ. ευρώ και η αποτίμηση
πάνω από το P/BV=2, την ώρα που οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες δια-
πραγματεύονται με P/BV κοντά στη
μονάδα.

Περίεργα πράγμα που δεν εξη-
γούνται λογικά και για αυτό τίθενται
δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο εί-
ναι τι κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς; Γιατί δεν αναστέλλει τη δια-
πραγμάτευση της μετοχής για την
προστασία του επενδυτικού κοινού;
Και τι κάνουν οι χρηματιστηριακές
αρχές; Απλώς παρακολουθούν την
περίεργη κίνηση της μετοχής;

Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιοι
ανεβάζουν τη μετοχή εδώ και αρκετό
καιρό κόντρα στα θεμελιώδη του τίτ-
λου και την αποτίμησή της. Στην αγο-
ρά κυκλοφορούν φήμες πως πίσω
από το άνευ λόγου και αιτίας ξέσπα-
σμα της μετοχής κρύβεται κερδο-
σκοπικό λόμπι, το οποίο περιέργως,
ενώ γνωρίζει ότι με free float 2% και
χωρίς να συμμετέχει ο βασικός μέ-

τοχος είναι πιθανόν να ξεκινήσουν
έντονες ρευστοποιήσεις και η «χα-
σούρα» του θα είναι μεγάλη, εντού-
τοις συνεχίζει να τοποθετείται στον
τίτλο.

Ένα δεύτερο σενάριο υποστηρίζει
πως μπορεί όλο αυτό να γίνεται από
κάποιον που έχει μετοχές της Τράπε-
ζας Αττικής σε πολύ υψηλότερες τι-
μές από τις τότε τρέχουσες,  και
έσπευσε να ανεβάσει την τιμή για ευ-
νόητους λόγους.

Και επειδή στην αγορά οι φήμες
για το ποιος κρύβεται πίσω από το
αδικαιολόγητο ράλι της μετοχής δί-
νουν και παίρνουν, είναι υποχρέωση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να
ελέγξει ενδελεχώς τις συναλλαγές
και να εντοπίσει αν έχουν γίνει παρα-
τυπίες.

Πού είναι χαμένη, λοιπόν, η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς; Πώς είναι
δυνατόν από τις 12 Δεκεμβρίου η με-
τοχή να έχει free float περίπου 2% και
να σημειώνει άνοδο πάνω από 300%,
χωρίς αυτό να δικαιολογείται με βά-
ση την αποτίμηση;

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγ-
μή που δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο
αναφορικά με την Αύξηση Μετοχι-
κού Κεφαλαίου της Attica Bank, το
πότε θα γίνει, ποιοι θα είναι οι επεν-
δυτές, αν θα υπάρξει συνένωση δυ-
νάμεων με άλλη τράπεζα ή αν θα
χρειαστεί και άλλη ΑΜΚ.

Και είναι απορίας άξιο γιατί η με-
τοχή δεν τίθεται σε αναστολή. Ακόμα
πιο αξιοπερίεργο είναι γιατί δεν έχει
υπάρξει έστω διακοπή της διαπραγ-
μάτευσης του τίτλου, κατά τη διάρ-
κεια της συνεδρίασης που ο τίτλος
είχε τρελή διακύμανση μεταξύ του
+20% και του -22,5%.

Άραγε, έχετε ποτέ σκεφτεί τη στιγμή που φτάνετε
στο ξενοδοχείο για να περάσετε τις διακοπές σας ή
όταν επισκέπτεστε έναν αρχαιολογικό χώρο αν αυ-
τές οι δραστηριότητες είναι το ίδιο εύκολες και αυτο-
νόητες για έναν άνθρωπο που μετακινείται με αμαξί-
διο λόγω κινητικών προβλημάτων;

Οι άνθρωποι του Orbito Travel το σκέφτηκαν πριν
από όλους και έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν
το πρώτο αμιγώς διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτο-
ρείο που απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με κι-
νητικά προβλήματα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

Η προσέγγιση είναι ολιστική, έτσι ώστε να καλύ-
πτονται διαδικτυακά όλες οι ανάγκες των ταξιδιω-
τών. Μέσω της πλατφόρμας και με απλές διαδικα-
σίες τα ΑμεΑ μπορούν εύκολα να φτάσουν στον προ-

ορισμό τους με αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
να διαμείνουν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμά-
τια ή hostel, να επισκεφθούν εστιατόρια, καφέ και
μπαρ, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και να
μετακινηθούν με pickup service ή να νοικιάσουν αυ-

τοκίνητο καθώς και να τους προσφερθούν υπηρε-
σίες προστιθέμενης αξίας, όπως, για παράδειγμα,
ενοικίαση αναπηρικών αμαξιδίων, ταξιδιωτική
ασφάλιση των αμαξιδίων καθώς και εύρεση φροντι-
στών.

Όλα τα αποτελέσματα πληρούν τις προδιαγραφές
των ταξιδιωτών με κινητικά προβλήματα ενώ γίνεται
και χρήση εικονικής πραγματικότητας 360 μοιρών
που παράγεται από το ίδιο το πρακτορείο. 

Πρόσφατα, η Orbito Travel βραβεύτηκε στον 5ο
κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης CapsuleT,
στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομίας, των νέ-
ων τεχνολογικών ιδεών και των έξυπνων λύσεων
στον τουρισμό.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ελληνικό το μοναδικό παγκοσμίως online ταξιδιωτικό πρακτορείο για ΑμεΑ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Προβληματίζει η απραξία
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ATTICA BANK
Τα αξιοπερίεργα 

με τη μετοχή 
και τα αμείλικτα 

ερωτήματα





H Coca-Cola Τρία Έψιλον άνοιξε
ένα νέο και συναρπαστικό κεφά-
λαιο στην κατηγορία του καφέ, κα-
λωσορίζοντας στο χαρτοφυλάκιό
της τον κορυφαίο ιταλικό καφέ Caf-
fè Vergnano. H προσθήκη του Caffè
Vergnano ενδυναμώνει την ευελι-
ξία του χαρτοφυλακίου της εταιρεί-
ας, συμβάλλοντας στην υλοποίηση
του οράματός της να αποτελεί συ-
νεργάτη επιλογής για τους πελάτες
της, 24/7. Ο Caffè Vergnano αντιπροσωπεύει τον αυθεντικό ιταλικό espresso, με περισσότερα από 140 χρό-
νια ιστορίας, έχοντας πάντα στον πυρήνα του αξίες όπως η κληρονομιά, η ποιότητα, η βιωσιμότητα, το πάθος
και η κομψότητα, αναφέρει η ανακοίνωση. Παράγεται από μια ιταλική οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία
από το 1882 και έδρα τη Santena στην Ιταλία, που προσφέρει τον αυθεντικό ιταλικό espresso σε όλο τον κό-
σμο, για πάνω από 140 χρόνια.
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Δ
ιατηρεί τη θετική της
στάση για τις ελληνικές
μετοχές η Optima Bank,
καθώς οι ανοδικοί κατα-

λύτες υπερβαίνουν τους καθοδι-
κούς κινδύνους και οι αποτιμήσεις
παραμένουν ελκυστικές παρά το
πρόσφατο ράλι. Ωστόσο, σημειώνει
ότι είναι πιο επιφυλακτική μετά την
πρόσφατη ανοδική κίνηση και ανα-
μένει η αστάθεια να κλιμακωθεί
πριν/και εντός της εκλογικής πε-
ριόδου, καθώς υπάρχει αβεβαιότη-
τα για το χρονοδιάγραμμα και το
αποτέλεσμα των εκλογών. Ωστόσο,
η Optima Bank πιστεύει ότι αυτή η
βραχυπρόθεσμη αστάθεια θα δημι-
ουργήσει μεσοπρόθεσμες ευκαι-
ρίες αγοράς. Η χρηματιστηριακή
αναμένει η Ελλάδα να ανακτήσει
την επενδυτική βαθμίδα μετά τις

εκλογές και εντός του δεύτερου
εξαμήνου του 2023. Η ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας θα ανοί-
ξει τον δρόμο για την αναβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανότητας τρα-

πεζών και μη χρηματοπιστωτικών
εταιρειών καθώς και για την ανα-
βάθμιση του Χρηματιστηρίου της
Αθήνας σε καθεστώς ανεπτυγμέ-
νης αγοράς.

Motor Oil: Στον δείκτη MSCI
Standard Greece η μετοχή

Η μετοχή της Motor Oil εισέρχεται στον
δείκτη MSCI Standard Greece, ανακοί-
νωσε η MSCI μετά την αναθεώρηση των
δεικτών της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Société Générale, οι πιθανές εισροές
στη μετοχή της Motor Oil εκτιμώνται στα
74,69 εκατ. δολάρια. Έως σήμερα στον
δείκτη MSCI Greece Standard συμμετεί-
χαν οι μετοχές της Eurobank, του ΟΤΕ,
της Alpha Bank, του ΟΠΑΠ, της Εθνικής,
της Mytilineos, της Jumbo, της ΔΕΗ και
της Τέρνα Ενεργειακή.

Mytilineos: Ολοκληρώθηκε 
η εξαγορά της WATT+VOLT

Η Mytilineos ανακοινώνει την ολο-
κλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς του
συνόλου των μετοχών της εταιρείας
WATT+VOLT - «Watt and Volt Ανώνυμη
Εταιρεία Εκμετάλλευσης Εναλλακτικών
Μορφών Ενέργειας» στις 6/2/2023. Ο
Αναστάσιος Παπαναγιώτου αναλαμβά-
νει τη θέση του Executive Director της
δραστηριότητας M Energy Customer
Solutions του Κλάδου Ενέργειας της
Mytilineos.

Hellas Direct: Ασφάλεια
αυτοκινήτου σε δόσεις 
με χρεωστική κάρτα

Η ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct
προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου σε δό-
σεις με χρεωστική κάρτα. Οι οδηγοί που
επιλέγουν δόσεις με χρεωστική κάρτα
συνδυάζουν τη συμφέρουσα τιμή του
ετήσιου συμβολαίου -με όφελος έως 40%
σε σχέση με μεμονωμένα μηνιαία συμ-
βόλαια- με τη δυνατότητα πληρωμής με
τον μήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Ο νέος τρόπος πληρωμής της
ασφάλειας αυτοκινήτου από τη Hellas Di-
rect είναι διαθέσιμος σε όλους, είτε
έχουν πιστωτική κάρτα είτε όχι. Χωρίς αι-
τήσεις ή εγκρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις,
χωρίς δεσμεύσεις.

Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στη Menarini
Hellas ανέλαβε ο Γρηγόρης Πολίτης, ο οποίος κατεί-
χε μέχρι πρόσφατα τη θέση του Head of Commercial
Operations. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Menari-
ni Hellas διαθέτει πολυετή εμπειρία στη φαρμακευ-
τική βιομηχανία, καθώς έχει διατελέσει ανώτερο
στέλεχος σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, σε διαφο-
ρετικούς τομείς, στις εταιρείες Takeda Hellas και
AstraZeneca Ελλάδας. Είναι απόφοιτος του τμήμα-
τος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Θετική για το ΧΑ η Optima Bank

Ο Γρηγόρης Πολίτης νέος CEO της Menarini Hellas

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

Με το Caffè Vergnano ενισχύεται το χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola HBC
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Adidas: Ο Κάνιε Γουέστ «φέρνει»
απώλειες έως και 1,2 δισ.

Για πτώση των
πωλήσεών της κα-
τά υψηλά μονοψή-
φια ποσοστά το
2023 προειδοποί-
ησε η Adidas και
βλέπει τη μετοχή
της να πραγματο-
ποιεί βουτιά άνω
του 10%. Ειδικότε-
ρα, η Adidas δή-
λωσε ότι ενδεχό-
μενη αποτυχία να
πουλήσει τα απο-
θέματα της σειράς
Yeezy, που συνδια-
χειριζόταν με τον
Κάνιε Γουέστ, θα
μπορούσε να μει-
ώσει τα έσοδά της στο έτος κατά 1,2 δισ. ευρώ
και τα λειτουργικά της κέρδη κατά 500 εκατ.
Υπενθυμίζεται ότι ο παγκόσμιος γίγαντας των
αθλητικών ειδών τον περασμένο Οκτώβριο
«πάγωσε» τη συνεργασία του με τον διάσημο
ράπερ, ύστερα από αντισημιτικές και άλλες
εμπρηστικές δηλώσεις που είχε κάνει δημο-
σίως ο τελευταίος.

Honda: Ανώτερα 
των προσδοκιών τα κέρδη 

Ανώτερα των προσδοκιών ήταν τα λειτουρ-
γικά κέρδη που ανακοίνωσε η Honda. Συγκε-
κριμένα, τα λειτουργικά κέρδη της ιαπωνικής
αυτοκινητοβιομηχανίας το τρίμηνο που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 280,4 δισ. γεν
ή 2,13 δισ. δολάρια, έναντι λειτουργικών κερ-
δών 229,4 δισ. γεν το αντίστοιχο διάστημα πέ-
ρυσι, με τη συναινετική εκτίμηση 11 αναλυτών
σε έρευνα της Reifinitv να προβλέπει λειτουρ-
γικά κέρδη 239,4 δισ. γεν.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τους παραγωγούς 
της Μπάρμπα Στάθης

Κλουκίνας-Λάππας: Εσφαλμένη
η απόφαση του Πρωτοδικείου

Την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών σύμφωνα με την οποία διατάσσεται έλεγ-
χος της διαχείρισης της εταιρείας για τη χρήση του
2020 αμφισβητεί η Κλουκίνας-Λάππας, θεωρών-
τας την «όλως εσφαλμένη και αναιτιολόγητη». Η εν
λόγω απόφαση ακολουθεί σχετικό αίτημα του με-
τόχου κ. Σπεντζάρη, ο οποίος μεταβίβασε το μεγα-
λύτερο μέρος από τις μετοχές του στην Intracom,
και η Κλουκίνας-Λάππας δηλώνει ότι προτίθεται
να ασκήσει έφεση επ’ αυτής.

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος
ΑΕ ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια σχετικών δημο-
σιευμάτων, έλαβε την παρακάτω δήλωση από τον
μέτοχο Deutsche Teleκom AG στις 9/2/2023: «Δή-
λωση της Deutsche Telekom για φημολογούμενη
πρόθεση πώλησης στην Ελλάδα: Η φήμη είναι εν-
τελώς ανυπόστατη. Η επιχειρηματική απόδοση
του ΟTΕ είναι εξαιρετική. Το μάνατζμεντ κάνει πο-
λύ καλή δουλειά. Η Deutsche Telekom έχει δώσει
πολλές φορές έμφαση τους τελευταίους μήνες
στο ότι η επένδυσή της στην Ελλάδα είναι στρατη-
γικής σημασίας για την ίδια».

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

ΕΤΕ: Αυξάνει τα επιτόκια 
των προθεσμιακών
καταθέσεων έως 3% 
Και η Εθνική Τράπεζα προστέθηκε στις τράπεζες
Eurobank και Alpha Bank που ανακοίνωσαν αυ-
ξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων. Η ΕΤΕ ανακοί-
νωσε επίσης επιτόκια στις προθεσμιακές κατα-
θέσεις που φτάνουν έως 3%. Παράλληλα, θα δια-
θέσει από τις 17 Φεβρουαρίου το Αμοιβαίο Κε-
φάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - Ομολο-
γιακό, το οποίο θα διανέμει ετησίως μέρισμα και
για τον πρώτο χρόνο 3%.

Η
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή αναλαμ-
βάνει, σε συνεργασία με την Μπάρμπα
Στάθης, τη διοργάνωση εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος για τους

συμβολαιακούς παραγωγούς που συνεργάζονται
με την εταιρεία, με κεντρικό θεματικό άξονα τη
Βιώσιμη Λίπανση των Κηπευτικών. Το πρόγραμμα
έχει τίτλο «Διαφυλλικές λιπάνσεις με βιοδιεγέρτες
σε αειφορικά συστήματα παραγωγής κηπευτικών
για την ενίσχυση της ευρωστίας και παραγωγικότη-
τας» και εστιάζει σε θέματα βέλτιστων καλλιεργητι-
κών πρακτικών, ενώ συνδυάζει και επίδειξη ψη-
φιακής συμβουλευτικής μέσω της τηλεπισκόπισης,
με χρήση ΣμηΕΑ (drone) και δορυφορικών εικό-
νων. Οι παραγωγοί της Μπάρμπα Στάθης θα παρα-
κολουθήσουν ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί τον Φεβρουάριο
και τον Μάρτιο του 2023 στις βασικές καλλιεργητι-
κές περιοχές της εταιρείας (Νέα Απολλωνία, Εύ-
ρωπος, Χάλκη, Αμύνταιο Φλώρινας) από τα στελέχη
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής με την καθοδήγηση της Γεωπο-
νικής Διεύθυνσης της Μπάρμπα Στάθης. 

Deutsche Telekom: Καμία
πρόθεση πώλησης του ΟΤΕ



Π
ροοπτικές και προκλήσεις
της ηλεκτροκίνησης μέσα
από την τελευταία μελέτη
της Deloitte – πολυεθνικής

εταιρείας επαγγελματικών υπηρεσιών
με κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη
των ΗΠΑ. 

Συνομιλητής μας ο Σωτήρης Μπατζιάς,
partner strategy consulting της Deloitte,
ο οποίος συμμετείχε στο 6ο συνέδριο για
την ηλεκτροκίνηση, που διοργάνωσαν
στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου η Ελ-
ληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας
(HAEE) και το insider.gr.

Σύμφωνα με τη μελέτη της De-
loitte για το 2022, «συντηρείται πα-
νευρωπαϊκά μέρος της αβεβαι-
ότητας γύρω από την εξέλιξη της
ηλεκτροκίνησης». Πώς το τεκμη-
ριώνετε αυτό; 

Η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης, μετά τον
κορονοϊό και την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία, έρχεται αντιμέτωπη με
σειρά από προκλήσεις. Σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, το 51% των ερωτηθέντων εξακολου-
θεί να εκφράζει την πρόθεση να ξαναγο-
ράσει όχημα συμβατικών καυσίμων, όταν

προ κορονοϊού το ποσοστό ήταν 49%. Η
πρόθεση για αγορά ηλεκτρικού ή υβριδι-
κού οχήματος έφτασε το 43%, από 40%
πριν από την έναρξη της πανδημίας, ενώ
για τα αμιγώς ηλεκτρικά σημειώθηκε αύ-
ξηση από 9% σε 16%. Συνεπώς, ενώ δια-
φαίνεται η προοπτική της ηλεκτροκίνη-
σης, εξακολουθούν να υπάρχουν βραχυ-
πρόθεσμα πιέσεις για πιο μαζική μετάβα-
ση από τα συμβατικά καύσιμα στην ηλε-
κτρική ενέργεια, η οποία θα εξυπηρετήσει
και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, παρατηρείται μια αποκλι-
μάκωση των βασικότερων αιτιών που
διαχρονικά αποτελούν τις σημαντικότε-
ρες προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο: Κόστος απόκτη-
σης ηλεκτρικού οχήματος, διαθεσιμό-
τητα φορτιστών και αυτονομία περιορί-

ζονται ως παράγοντες ανησυχίας για
την αγορά ηλεκτρικού οχήματος
(αθροιστικά από 76% το 2020 σε 41% το
2022). Επίσης, ο χρόνος φόρτισης δεν
αποτελεί πλέον τόσο έντονη αιτία ανη-
συχίας (από 13% σε 10%). Όμως, σταδια-
κά εμφανίζονται νέα ζητήματα που
πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η
βιωσιμότητα και οι επιλογές αειφορίας
για: μπαταρίες (7%), θέματα απόδοσης
μπαταρίας (7%), θέματα ασφάλειας της
τεχνολογίας των μπαταριών (6%), πε-
ριορισμένη δυνατότητα αξιοποίησης
των ΑΠΕ για φόρτιση στο σπίτι (6%), κό-
στος φόρτισης και λειτουργικά κόστη
(6%), ασάφεια που σχετίζεται με τη με-
ταπωλητική αξία (4%), και αυξημένη
ανάγκη για προγραμματισμό των μετα-
κινήσεων (5%).

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Προγράμματα όπως το “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, 
τα “Πράσινα ταξί” και το “Φορτίζω παντού” 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση»
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«Ο σχεδιασμός 
που θα ακολουθήσει 
την υιοθέτηση 
του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ
θα πρέπει να διασφαλίσει 
τη σταδιακή επίλυση 
των προκλήσεων 
για την ηλεκτροκίνηση,  
με αξιοποίηση των ευκαιριών
και των προοπτικών 
που συνδέονται με τις ΑΠΕ»,
τονίζει ο Σωτήρης 
Μπατζιάς, partner 
strategy consulting 
της Deloitte

Να αξιοποιηθούν οι ΑΠΕ 
στην ηλεκτροκίνηση 



Πόσο σημαντική είναι η φέρουσα ικα-
νότητα του δικτύου για την ανάπτυξη
της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα; 

Η πυκνότητα και η λειτουργία του
συνδέονται άμεσα με τις δυνατότητες
του δικτύου διανομής να εξυπηρετήσει
τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες φόρ-
τισης των ηλεκτρικών οχημάτων.  Με-
γαλύτερες προκλήσεις αναμένονται με
την παροχή σημείων φόρτισης υψηλής
ή υπερ-υψηλής ισχύος για τη μείωση
του χρόνου φόρτισης, κυρίως σε δημό-
σια σημεία, ειδικότερα όταν είναι συγ-
κεντρωμένα γεωγραφικά (π.χ. σε σταθ-
μούς ανεφοδιασμού σε εθνικές οδούς)
και σε μεγάλο αριθμό (π.χ. συστοιχία
από ταχυφορτιστές). Η χρήση τοπικών
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
από ανανεώσιμες που θα την χρησιμο-
ποιούν για φόρτιση των οχημάτων, αλλά
και η δυνατότητα στον χρήστη να επι-
στρέφει ενέργεια πίσω στο δίκτυο, ανα-
μένεται να εμφανιστούν πιο δυναμικά
τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στη
σταθεροποίηση του συστήματος και στη
μείωση του συνολικού κόστους χρήσης
του ηλεκτρικού οχήματος.

Απαιτείται, συνεπώς, ένας επενδυτικός
προγραμματισμός. Σε αυτήν τη βάση προ-
γραμματίζονται έργα, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να
είναι μπροστά από τις εξελίξεις και από
τους αυξημένους στόχους διείσδυσης σε
ό,τι αφορά τους υποσταθμούς, στο δίκτυο,
εξυπηρετώντας παράλληλα και την αυξη-
μένη διείσδυση παραγωγής από ΑΠΕ
(σ.σ.: το 2025-2030, ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμ-
ματίζει η διαθέσιμη δυναμικότητα να φτά-
σει τα 15,5 Γιγαβάτ).

Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
για τον εξηλεκτρισμό της αυτοκί-
νησης το προς διαβούλευση ΕΣΕΚ;

Στην αναθεωρημένη έκδοση του υπό
διαβούλευση ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για
την Ενέργεια και το Κλίμα), οι στόχοι για
την ηλεκτροκίνηση, συγκεκριμένα το
ποσοστό ηλεκτρικών οχημάτων εκτός
φορτηγών στις νέες πωλήσεις (2026-
2030), έχουν αναπροσαρμοστεί ελα-
φρώς προς τα κάτω για το 2025, από 6%
σε 5%, και έχουν διπλασιαστεί για το
2030, από 16% σε 32%. Προγράμματα
όπως το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», τα
«Πράσινα ταξί» και το «Φορτίζω παν-
τού» (σ.σ.: προβλέπει εγκατάσταση πα-
νελλαδικώς 8.900 φορτιστών ηλεκτρο-
κίνησης προϋπολογισμού 80 εκατ. ευ-

ρώ) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
αξιοποιώντας πόρους και από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Αναμένεται να εντατικο-
ποιηθεί και η εμφάνιση επιχειρηματι-
κών μοντέλων μέσω των οποίων οι εμ-
πλεκόμενοι (π.χ. κατασκευαστές αυτο-
κινήτων, ενεργειακές εταιρείες, κατα-
σκευαστές hardware και start-up εται-
ρείες) θα τοποθετηθούν στην αγορά
ηλεκτροκίνησης.  

Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός του
αναθεωρημένου ΕΣΕΚ θα πρέπει να
διασφαλίσει την σταδιακή επίλυση των
συγκεκριμένων προκλήσεων για την
ηλεκτροκίνηση, με αξιοποίηση των ευ-
καιριών και των προοπτικών που συν-
δέονται με τις ΑΠΕ.

Ο χρόνος προσαρμογής της αυτο-
κινητοβιομηχανίας μήπως δεν εί-
ναι αρκετός;

Είναι γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομη-

χανία στην Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με μεγάλο
όγκο εισαγωγών και περιορισμένους
εγχώριους προμηθευτές, γεγονός που
την καθιστά ευάλωτη σε κινδύνους και
προβλήματα συντονισμού. Η κρίση του
Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία
έχουν οδηγήσει σε υψηλές τιμές ενέρ-
γειας, που επηρεάζουν την παραγωγή
οχημάτων και τη ζήτηση για αγορά ηλε-
κτρικών. Επίσης, η αύξηση του κόστους
πρώτων υλών, λόγω μεγαλύτερης ζήτη-
σης, και οι καθυστερήσεις στην αλυσί-
δα τροφοδοσίας έχουν οδηγήσει σε
άνοδο των τιμών στις μπαταρίες. Αυτή η
τάση ενδεχομένως να καθυστερήσει τη
σύγκλιση των τιμών μεταξύ ηλεκτροκι-
νητήρων και παραδοσιακών οχημάτων
εσωτερικής καύσης (όπως αυτό παρου-
σιάζονταν πριν από δύο-τρία χρόνια).

Σημειώνεται ότι από το 2035 και μετά
απαγορεύονται στην ΕΕ οι πώλησης νέ-
ων ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης. 

Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές ηλεκτρικών
και συμβατικών αυτοκινήτων αναμένε-
ται σταδιακά να συγκλίνουν, καθώς οι
εφοδιαστικές αλυσίδες θα προσαρμό-
ζονται, το ενεργειακό κόστος θα περιο-
ρίζεται και τα ηλεκτρικά θα γίνονται πιο
προσιτά λόγω των οικονομιών κλίμα-
κας. Η τεχνολογική εξέλιξη αναμένεται
να στηρίξει μακροπρόθεσμα την πτώση
της τιμής των μπαταριών.

Με βάση τις τρέχουσες τάσεις και
αναλύσεις της παγκόσμιας αγοράς, από
το 2026 αναμένεται να αποκλιμακωθεί
σημαντικά το κόστος απόκτησης ηλε-
κτρικού οχήματος. Σε αυτήν τη βάση, η
κλιμάκωση της διείσδυσης της ηλε-
κτροκίνησης στο νέο ΕΣΕΚ εκτιμάται
από το 2025. 
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Σωτήρης Μπατζιάς, partner strategy consulting της
Deloitte: «Το υδρογόνο θεωρείται συμπληρωματι-
κό καύσιμο με την ηλεκτρική ενέργεια για τις μετα-
φορές. Ιδιαίτερα το πράσινο υδρογόνο διαδραματί-
ζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα αυτόν και η προ-
οπτική του κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια (η
παραγωγή του γίνεται από ηλεκτρικό ρεύμα προερ-
χόμενο από ΑΠΕ). Το ΕΣΕΚ αναγνωρίζει τη δημι-

ουργία οικονομίας πράσινου υδρογόνου για τα επό-
μενα χρόνια με χρήσεις στις μεταφορές (κυρίως βα-
ρέα οχήματα, ναυτιλία, αεροπορία), τη βιομηχανία
και υπό συνθήκες στην ηλεκτροπαραγωγή. Γι’ αυτό
ενσωματώνει στοχοθεσία για αύξηση (0,8%) των
οχημάτων με υδρογόνο στις νέες πωλήσεις το
2026-2030, συμπληρωματικά με τη στοχοθεσία για
ηλεκτρικά οχήματα, εκτός φορτηγών (32%)».

Το υδρογόνο στις μεταφορές 



ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL MultiMEDIA36

ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Φουντώνουν τα σενάρια και οι φήμες για
μετακινήσεις παρουσιαστών του ΑΝΤ1 σε

άλλες ζώνες. Η σφοδρή επιθυμία του Γρηγόρη
Αρναούτογλου να επιστρέψει στην πρωινή ζώ-
νη συνοδεύτηκε και από ένα ραντεβού με υψη-
λόβαθμο στέλεχος του καναλιού. Σκοντάφτει
όμως στο τείχος «Γιώργος Λιάγκας», ο οποίος
διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι θα παραμείνει
αμετακίνητος. Σε περίπτωση πάντως που μετα-
κινηθεί στην απογευματινή ζώνη, θεωρείται
πιθανό να αναλάβει και βραδινή εκπομπή. Από
την άλλη, η Μαρία Αναστασοπούλου θα παρα-
μείνει απόλυτη πρωταγωνίστρια στο «Καλημέ-
ρα, Ελλάδα» με σύμβουλο πλέον τον Γιώργο
Παπαδάκη.  

�Προτού ακόμη λήξει το συμβόλαιό
του με τον ΣΚΑΪ (31 Ιουλίου) ο Γιώρ-

γος Αυτιάς έχει προτάσεις από δύο κανά-
λια, με τον σταθμό του Φαλήρου ωστόσο
να έχει τον πρώτο λόγο στις επιθυμίες του
παρουσιαστή.

� Το «πράσινο φως» φαίνεται ότι ανάβει ο
ΑΝΤ1 στη Σοφία Αλιμπέρτη για το «Dr Oz».

Παρ’ όλα αυτά, μαθαίνουμε ότι εκκρεμούν ση-
μαντικές λεπτομέρειες σχετικές με το περιεχό-
μενο της εκπομπής και τον τρόπο που θα γίνει η
παρουσίαση. Επιπλέον υπάρχουν και κάποιες
οικονομικές εκκρεμότητες που χρειάζεται να
διευθετηθούν. Για την ώρα πάντως δεν έχουν
πέσει οι υπογραφές. 

�Πασίγνωστο τηλεοπτικό ζευγάρι
θέλει να σπάσει το συμβόλαιό του

αλλά δεν μπορεί. Το δίδυμο επιθυμεί να
ολοκληρώσει φέτος τη συνεργασία του με
το κανάλι στο οποίο βρίσκεται και να μετα-
κινηθεί σε άλλον σταθμό. Αυτό όμως δεν
είναι καθόλου εύκολο, καθώς σε περί-
πτωση που σπάσει το συμβόλαιο, αν και η
οικονομική ρήτρα δεν είναι ιδιαίτερα με-
γάλη, υπάρχει ο όρος πως απαγορεύεται
να εμφανιστούν σε άλλο κανάλι για δύο
χρόνια. Σε περίπτωση που ο όρος παρα-
βιαστεί, ο σταθμός θα κινηθεί νομικά. 

� Στο μεταξύ, σε άλλο κανάλι παρουσιάστρια
ξεκαθάρισε στους ιθύνοντες «να μη δια-

νοηθούν» να την ξαναβάλουν μαζί με συγκε-
κριμένο παρουσιαστή του σταθμού. Η παρου-
σιάστρια δεν θέλει ούτε να ακούσει για συνερ-
γασία των δύο, καθώς έμεινε αρκετά δυσαρε-
στημένη από την τηλεοπτική τους συνύπαρξη.
Έτσι, οποιοδήποτε σενάριο τους θέλει του χρό-
νου μαζί απομακρύνεται. 

�Στις 18 Φεβρουαρίου ο Νίκος Κο-
κλώνης πιάνει ξανά την μπαγκέτα

του για να ενορχηστρώσει το μεγάλο πάρτι
της ελληνικής τηλεόρασης («J2US»)! Το
εντυπωσιακό hi-tech πλατό μεταμορφώ-
νεται και πάλι χάρη σε νέες τεχνολογίες
που θα δούμε για πρώτη φορά.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Με Φαίη Σκορδά τα live shows του «The Voice»

Τ
ο «The Voice» οδεύει με ταχύτα-
το βηματισμό προς τα live και
φαίνεται ότι το θρίλερ της πα-
ρουσίασης φτάνει στο τέλος του.

Η Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες μας, είπε το μεγάλο «ναι». Τα τέσ-
σερα live του «The Voice» θα βγουν στον
αέρα του ΣΚΑΪ τα τέσσερα Σάββατα από
τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου.
Με δεδομένο ότι ο Γιώργος Λιανός βρί-
σκεται στον Άγιο Δομίνικο για το «Survi-
vor All Star», η πολιορκία της Φαίης
Σκορδά ήταν στενή από το κανάλι και την
εταιρεία παραγωγής τις τελευταίες εβδο-
μάδες.

Όπως μαθαίνουμε, η Φαίη Σκορδά
έδωσε τα χέρια για να αναλάβει την πα-
ρουσίαση των live shows, αν και οι υπο-
γραφές δεν έχουν πέσει ακόμη. Αναμέ-
νουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν να
τη δούμε σε αυτό το πολύ διαφορετικό
κόνσεπτ, στην παρουσίαση ενός ζωντα-
νού show στην prime time ζώνη. 

Χωρίς εκπομπή στον ΑΝΤ1 η Βίκυ
Χατζηβασιλείου. Η πολυσυζητημέ-
νη συνεργασία δεν θα γίνει πραγμα-
τικότητα. Οι συζητήσεις μεταξύ των
δύο πλευρών δεν είχαν αίσιο τέλος
καθώς, σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες μας, η κατεύθυνση του περιε-
χομένου της εκπομπής ήταν κάτι
που δεν την εξέφραζε. Έτσι, οι συ-
ζητήσεις έληξαν και το project τελι-
κά δεν θα προχωρήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανάλι και
παρουσιάστρια είχαν κάνει τις πρώ-

τες κουβέντες πριν από τα Χριστού-
γεννα, ενώ μια ομάδα συνεργατών
είχε αρχίσει ήδη να εργάζεται για τη
νέα εκπομπή. Ωστόσο, η διάσταση
μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφο-
ρά το περιεχόμενο φαίνεται ότι πα-
ρέμεινε αγεφύρωτη. 

Ο ΑΝΤ1 ήθελε κυρίως κοινωνικό
περιεχόμενο, ενώ η Βίκυ Χατζηβασι-
λείου επιθυμούσε να κάνει κάτι σχε-
τικό με το wellbeing. Εκ του αποτε-
λέσματος, τη φετινή σεζόν δεν πρό-
κειται να δούμε τίποτε από τα δύο. 

Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις Χατζηβασιλείου - ΑΝΤ1

Mega... συζητήσεις για τις ψυχαγωγικές εκπομπές
Ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ των παρουσιαστών της

ψυχαγωγίας του Mega και του σταθμού για την επόμενη
χρονιά. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, κλείστηκαν ήδη και οι
πρώτες συμφωνίες. Η Σίσσυ Χρηστίδου (φωτό δεξιά) και η
Μαρία Μπεκατώρου (φωτό αριστερά) είναι οι δύο πρώτες
παρουσιάστριες που έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση
του συμβολαίου τους με το κανάλι. Το ενδιαφέρον επικεν-
τρώνεται το επόμενο διάστημα στην Ελεονώρα Μελέτη και
τη Δανάη Μπάρκα, οι οποίες, αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει
ακόμη το τοπίο, εκτός μεγάλης ανατροπής θα συνεχίσουν
κανονικά και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Οι αλλαγές
στους συνεργάτες ωστόσο θα πρέπει να θεωρηθούν δεδο-
μένες στις περισσότερες εκπομπές του σταθμού. 
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Επιστολή των «11» για τα διόδια 
Με επιστολή τους προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κ.

Καραμανλή, έντεκα δήμαρχοι των Δήμων Καλαβρύτων, Αγρινίου,
Αιγιάλειας, Ακτίου, Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Δωρίδος, Θέρμου, Μεσο-
λογγίου, Ναυπάκτου, Πατρέων εκθέτουν τα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι δημότες καθώς και οι εργαζόμενοι που χρη-
σιμοποιούν σε σταθερή βάση τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, ζητώντας
μείωση των τιμών των διοδίων της Γέφυρας ΑΕ καθώς και συνάντη-
ση με τον υπουργό σχετικά με το θέμα.

Σχολικός κάδος κομποστοποίησης
Ένας σχολικός κάδος κομποστοποίησης -ελληνικής κατα-

σκευής- βρίσκεται πλέον στον προαύλιο χώρο του Δημαρχεί-
ου Καλαμάτας. Η επιλογή της τοποθεσίας έγινε για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς, με στόχο οι μαθητές που επισκέπτονται το
δημαρχείο να ενημερώνονται από την Υπηρεσία Καθαριότη-
τας για τη χρήση του κάδου, τη διαδικασία και τα οφέλη της
κομποστοποίησης.

Φουντώνει η κόντρα
στη Στερεά Ελλάδα 

Ο Απόστολος Γκλέτσος είναι αποφασι-
σμένος να διεκδικήσει εκ νέου την Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως επικεφα-
λής του συνδυασμού «Ενωτική Περιφε-
ρειακή Κίνηση». Ο γνωστός ηθοποιός,
που στο παρελθόν έχει διατελέσει δή-
μαρχος Στυλίδας, θα βρεθεί αντιμέτω-
πος με τον νυν περιφερειάρχη Φάνη
Σπανό. Η κόντρα καλά κρατεί μεταξύ των
δύο στα Περιφερειακά Συμβούλια Στε-
ρεάς Ελλάδας και όσο βαδίζουμε προς
τις αυτοδιοικητικές θα φουντώνει. Πα-
ράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσει
συντόμως τους πρώτους του υποψηφί-
ους ο Κώστας Μαρκόπουλος με τον συν-
δυασμό του «Στερεά Περιφέρεια».

Δεν… πάει Μανιάτικα 
η δομή ΟΚΑΝΑ 

Η αντίδραση του
Δήμου Πειραιά και
της τοπικής κοινω-
νίας για πιθανή δη-
μιουργία δομής
ΟΚΑΝΑ στα Μανιά-
τικα, καθώς και η
πρωτοβουλία του
δημάρχου Γιάννη
Μώραλη να συναν-
τηθεί με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Θανάση
Θεοχάρη, απέφερε θετικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να μη
γίνει η δομή στην Ε’ Κοινότητα αλλά σε
νέο σημείο, το οποίο θα συναποφασιστεί
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
«Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε το καλύτε-
ρο δυνατό σημείο για να μετακινηθεί αυ-
τή η δομή, η οποία είναι απαραίτητη και
χρήσιμη για τους συνανθρώπους μας
που την έχουν ανάγκη», τόνισε ο δήμαρ-
χος Πειραιά.

Στήριξη στο ΕΚΑΒ με 52 σύγχρονα ασθενοφόρα

Μ
ε 52 σύγχρονα, πλήρως εξο-
πλισμένα ασθενοφόρα ενι-
σχύεται ο στόλος του ΕΚΑΒ
με χρηματοδότηση της Πε-

ριφέρειας Αττικής ύψους 3,4 εκατ. ευρώ
μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη, παρου-
σία του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, του
υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη και της ανα-
πληρώτριας υπουργού Υγείας Μ. Γκάγκα,
από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Ν. Παπαευ-
σταθίου και τον εκπρόσωπο της προμη-
θεύτριας εταιρείας.

«Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση
θα αγοραστούν 52 πλήρως εξοπλισμένα
ασθενοφόρα, προκειμένου οι διασώστες
του ΕΚΑΒ να μπορούν να αντεπεξέρχον-
ται στο καθημερινό τους λειτούργημα με
σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα», σημεί-

ωσε ο περιφερειάρχης.Το έργο του περι-
φερειάρχη εξήρε ο υπουργός Υγείας,
αναφέροντας ότι κατά την πανδημία όλες
οι περιφέρειες συνεισέφεραν, όμως, η
Περιφέρεια Αττικής είναι πρωτοπόρος,

καθώς χρηματοδότησε προσλήψεις επι-
κουρικού προσωπικού, την αναβάθμιση
υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα νοσοκο-
μεία και τώρα την προμήθεια 52 ασθενο-
φόρων, ένα πάγιο αίτημα του ΕΚΑΒ.

Ποιος δραστήριος δήμαρ-
χος με ποδοσφαιρική αύρα

βρέθηκε στην πρώτη γραμμή
της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα»,
παρεμβαίνοντας όταν έβλεπε τα κα-
κώς κείμενα, παραδίδοντας μαζί και
ένα μικρό ρεσιτάλ «γαλλικών»; 

Πλατφόρμα μέντορινγκ (https://men-
toring.sw.hmu.gr) για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων αλλά και την εργασιακή
καθοδήγηση ωφελούμενων, ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων, με απώτερο
σκοπό την εύρεση εργασίας, δημι-
ουργήθηκε από την Περιφέρεια Κρή-
της σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμμα-
τος επισιτιστικής βοήθειας σε από-
ρους (ΤΕΒΑ) που χρηματοδοτεί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Νέα πλατεία-στολίδι μπροστά 
στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου 

Το «πράσινο φως» για τη δημιουρ-
γία πλατείας μπροστά από το ανακαι-
νισμένο Δημοτικό Θέατρο Βόλου, με
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσα-
λίας 2014-2020, έδωσε υπογράφον-
τας τη σχετική σύμβαση έργου ο περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Το
έργο, συνολικού προϋπολογισμού έν-
ταξης 790.000 ευρώ, έχει δικαιούχο και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βόλου.

«Μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία με τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο
και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 αποκαθίσταται
μια εστία πολιτισμού και αποδίδεται ένας σημαντικός πόλος έλξης που συμβάλλει
στην αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού και τουριστικού
κεφαλαίου στον Βόλο», επισήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός
σχετικά με τον νέο χώρο πρασίνου και αναψυχής, που θα αναβαθμίσει την περιοχή.

Πλατφόρμα 
μέντορινγκ 
για ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες

Περιφέρεια Αττικής
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Η νέα σύμβουλος αειφορίας της ONE TEAM Μαργα-
ρίτα Καραβασίλη επί 28 έτη εργάστηκε ως μόνιμος
υπάλληλος στο υπουργείο Περιβάλλοντος (πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ), διετέλεσε ακόλουθος Περιβάλλοντος στη
ΜΕΑ και πρόεδρος της ομάδας «Περιβάλλον» του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρ-
κεια της Ελληνικής Προεδρίας (1ο εξάμηνο 2003) και
στη συνέχεια πρώτη γενική επιθεωρήτρια Περιβάλ-
λοντος, επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρη-
τών Περιβάλλοντος, την οποία και συγκρότησε.

Το 2009 επιλέχθηκε με τη διαδικασία του opengov
στη θέση της ειδικής γραμματέως Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας στο νεοσύστατο ΥΠΕΚΑ.
Υπήρξε επιστημονική σύμβουλος του Διεθνούς Προ-
γράμματος Εργασίας για την Αρχιτεκτονική και ΑΠΕ
της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA-ARES) από

το 2006 έως πρόσφατα, πρόεδρος της Εθνικής Επιτρο-
πής για την Πολιτική Εξοικονόμησης Ενέργειας, μέλος
της Εθνικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Αρχιτεκτονι-
κών Διαγωνισμών E4UROPAN, μέλος Επιστημονικής
Επιτροπής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) αλλά και του εθελοντικού οργανι-
σμού Ecocity, του οποίου υπήρξε για ένα διάστημα
πρόεδρος και σήμερα μέλος του ΔΣ.

Η προσθήκη της στο δυναμικό της ONE TEAM απο-
τελεί, όπως επισημαίνεται, επιστέγασμα του στρατηγι-
κού σχεδιασμού της εταιρείας, που αποσκοπεί στην
ανάπτυξη και παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών στα πεδία αειφόρου ανάπτυξης,
εταιρικής βιωσιμότητας και κριτηρίων ESG, μέσω της
αξιοποίησης των βέλτιστων επιστημονικών εργαλείων
και μεθόδων.

Οι ισολογισμοί της ΕMSA Media τα τελευταία χρόνια
αναφέρουν μηδενικό κύκλο εργασιών και σε
αυτούς σημειώνεται πως δραστηριότητά
της είναι οι υπηρεσίες χαρτοφυλακίου
(holding), καθώς και οι υπηρεσίες παρο-
χής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.
Στο Linkedin η EMSA Media δηλώνει πως
είναι ένα digital hub που προσφέρει εξειδι-
κευμένες εμπορικές, τεχνικές, λειτουργικές (op-
erational) και marketing υπηρεσίες σε ένα δίκτυο
ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων sites.

Αρκετές και οι αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό.
Από τον Σεπτέμβριο πρόεδρος ΔΣ και διευ-

θύνων σύμβουλος ο Θανάσης Τρίμης
(φωτό), o οποίος, όπως φαίνεται, παρα-
μένει executive chairman της Green
Pixel, της εταιρείας παραγωγής του

Ομίλου Star-Alpha. Στα τέλη Δεκεμβρί-
ου εντάχθηκαν στο ΔΣ και οι Ειρήνη Πάν-

ζαρη (αντιπρόεδρος), Κική Συλβεστριάδου
(CEO της Nova Media) και Βασίλης Τσίτουρας
(Head of Μedia Finance της Nova) ως μέλη. 

Η Δημοτική Μονοπρόσωπη ΑΕ Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας-«ELEUSIS 2023» προ-
κηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας προβολής και
διανομής έργου πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευ-
ρώπης», συνολικής αξίας 400.000 ευρώ (χωρίς τον
ΦΠΑ). Η σύμβαση αφορά την ανάπτυξη και υιοθέ-
τηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη
διαφύλαξη, τεκμηρίωση και ανάδειξη τόσο του πα-

ραγόμενου έργου σύγχρονης καλλιτεχνικής παρα-
γωγής όσο και του πολιτιστικού αποθέματος της
πόλης της Ελευσίνας. Ο ανάδοχος θα διασφαλίσει,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυ-
ξης, την ύπαρξη του απαιτούμενου πληροφορια-
κού και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού και λογισμι-
κού, καθώς και των ατόμων ειδικού και γενικού
προσωπικού που απαιτούνται για την άρτια ολο-
κλήρωση του έργου.

Ξημερώνει νέα εποχή στην EMSA Media
� Η Solid Havas προβάλλει στο νέο τηλεοπτικό σποτ την

υπόσχεση της ΓΙΩΤΗΣ να στηρίζει γυναίκες που επιθυ-
μούν να γίνουν μητέρες μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεννιέται».

� Η LG Electronics (LG) με την καμπάνια της «We All De-
serve A Little Magic» ανοίγει έναν νέο, μαγικό κόσμο

για το 2023, καθώς δημιουργήθηκε για να σας θυμίσει πως
«αξίζει να βάλετε λίγη μαγεία στη ζωή σας» μέσα από τα
προϊόντα της.

� Τα προϊόντα ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ πρωταγωνιστούν σε μια πα-
ραγωγή στο κέντρο της οποίας είναι φυσικά η θάλασσα

και μαζί της όλες οι
θετικές αναμνήσεις
που σε όλους μας
ξυπνάει. Οι θαλασ-
σινές γεύσεις και η
νοστιμιά που φέρνει
στο τραπέζι των κα-
ταναλωτών η εται-
ρεία δίνουν το έναυ-
σμα για να ξεκινήσει από τους ήρωες της ταινίας ένα «ταξί-
δι» και μαζί τους να «ταξιδέψουν» και οι θεατές. Γιώργος
Κανελλόπουλος και soho square έβγαλαν το αποτέλεσμα
αυτό σε παραγωγή της Foss production.

� Νέα καμπάνια από την PITSOS. Το δεύτερο burst της corpo-
rate επικοινωνίας -και κάτω από το concept του «ιδανικού

σπιτιού»- επικοινωνεί και τις προϊοντικές κατηγορίες. Η καμπά-
νια αναπτύσσεται στην τηλεόραση και σε digital περιβάλλον. Την
παραγωγή ανέλαβε η Βοο Productions σε σκηνοθεσία Βασίλη
Μπουραντά και sound design Bounce.

� Στον αέρα βρίσκεται το νέο τηλεοπτικό σποτ, το οποίο
σχεδίασε η Metagenesis Advertising για λογαριασμό

της HomeMarkt. Την παραγωγή τηλεοπτικού επιμελήθηκε η
Another View σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καψιμάνη.

� H McCann Athens υπογράφει την καμπάνια για τον «Προ-
σωπικό Γιατρό» του υπουργείου Υγείας, με το σποτ να είναι

ήδη στον αέρα, ενώ συνοδεύεται και από σχετικό digital ampli-
fication. Mε πρωταγωνιστή έναν ασθενή που αδίκως δέχεται
ιατρικές γνωματεύσεις από λάθος και άκυρους ανθρώπους.

Mικρά - μικρά

H Mαργαρίτα Καραβασίλη σύμβουλος αειφορίας της ΟΝΕ ΤΕΑΜ

Digital Spec €400.000 για το «ELEUSIS 2023»
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Εξαιρετικός δείχνει να είναι ο παλαιός, γηρασμένος και ασυντήρητος στό-
λος οχημάτων της Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»
σε πάνω από 1,8 εκατ. ελέγχους αυτοκινήτων, μόλις 27 ΙΧ κόπηκαν με επικίν-
δυνες ελλείψεις, κανένα ταξί δεν βρέθηκε με επικίνδυνη έλλειψη σε πάνω
από 27.000 ελέγχους, ενώ αντίθετα κόπηκαν 2 λεωφορεία σε πάνω από
21.000 ελέγχους, 6 βαν έως 3,5 τόνους σε πάνω από 294.000 ελέγχους και
μόλις 5 φορτηγά σε πάνω από 102.000 ελέγχους!

Τα παραπάνω στοιχεία είναι πραγματικά εντυπωσιακά αν τα δει κανείς αυ-

τόνομα, καθώς μπορεί κανείς να υποθέσει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τους
ελέγχους στα ΚΤΕΟ. Άλλωστε ο καθένας μπορεί να δει καθημερινά στους
δρόμους να κινούνται χιλιάδες κυριολεκτικά σαράβαλα αυτοκίνητα, φορτηγά
και ταξί στα οποία φαίνεται η κατάστασή τους από την πρώτη ματιά…

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλά-
δος Κωνσταντίνος Βήκας εξηγεί ότι το χαμηλό ποσοστό απόρριψης οχημά-
των από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου οφείλεται στο εξαιρετικά υψηλό ποσο-
στό αποχής, το οποίο υπολογίζεται σε 40% ή σε περίπου 1,8 εκατ. οχήματα!
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ΚΤΕΟ: Σε 1,8 εκατ. ελέγχους κόπηκαν μόλις 27 ΙΧ!

T
ο Cupra Formentor κατάφερε να ανακη-
ρυχθεί το πιο δυναμικό σε εμφάνιση και
σίγουρα το πιο σπορ σε οδηγικά χαρακτη-
ριστικά crossover της κατηγορίας του.

Τώρα με την plug-in έκδοσή του προσθέτει οφέλη
σε όσους αναζητούν ένα διαφορετικό εταιρικό αυ-
τοκίνητο, ενώ παράλληλα οι ιδιώτες καταναλωτές
θα απολαμβάνουν επίσης τις φοροελαφρύνσεις λό-
γω του χαμηλού κυβισμού του κινητήρα αλλά και
των εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών CO2.

Οι 40.890 ευρώ που κοστίζει ακούγονται εκ
πρώτης όψεως αρκετά χρήματα, όμως τα δικαιο-
λογεί το πλούσιο τεχνολογικό του υπόβαθρο και ο
αντίστοιχος plug-in ανταγωνισμός που όμως στε-
ρείται τον χαρακτήρα από τον οποίο ξεχειλίζει το
Formentor. Αν βέβαια συμπληρώσει κανείς και
περίπου 3.000 ευρώ, θα πάρει και την κορυφαία
έκδοση VZ που δοκιμάσαμε και σίγουρα δεν περ-
νά απαρατήρητη είτε βρίσκεται σταθμευμένο το
αυτοκίνητο είτε κινείται…

Επιθετική όψη
Το Cupra Formentor τραβάει τα βλέμματα. Το

αιχμηρό εμπρόσθιο μέρος και το μοναδικό σήμα
στο χρώμα του χαλκού, με πολλές ακμές και κου-
πέ στιλ στο τελείωμα της οροφής, πραγματικά
αποτελούν χαρακτηριστικά που δεν συναντά κα-
νείς εύκολα σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα.
Όταν, δε, πρόκειται για την έκδοση VZ με τους 245
ίππους και μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρει-
ες, τότε το αυτοκίνητο αποκτά πιο επιθετική όψη.

Βέβαια η έκδοση plug-in προδίδεται μόνο από
το πορτάκι στο εμπρός αριστερό φτερό που κρύ-

βει την πρίζα φόρτισης.Η συγκεκριμένη έκδοση
VZ έχει κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως οι
πολύ όμορφες 19άρες ζάντες με «χρυσές» δαγ-
κάνες της Cupra, τα διακοσμητικά στοιχεία του
χαλκού.

Σπορ εσωτερικό
Η καμπίνα επιβατών του Cupra Formentor VZ

e-Hybrid διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνο-
λογίας, όπως είναι ο πλήρως διαμορφώσιμος ψη-
φιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών, η με-
γαλύτερη οθόνη των 12 ιντσών για το σύστημα πο-
λυμέσων στο κέντρο της κονσόλας, αλλά και τα
όμορφα μπάκετ εμπρόσθια καθίσματα με τη βελ-
τιωμένη πλευρική στήριξη. Όπως συμβαίνει και
στο εσωτερικό των υπολοίπων Formentor, έτσι
και εδώ η ποιότητα των υλικών είναι εξαιρετική.

Ο χώρος αποσκευών, από την άλλη, λόγω της
παρουσίας της μπαταρίας για το υβριδικό σύστη-
μα κίνησης, μειώνει αισθητά τον όγκο του πορ-
τμπαγκάζ στα 345 λίτρα από 450 λίτρα στα υπό-
λοιπα Formentor.

Οι 245 ίπποι του Cupra Formentor VZ e-Hybrid
προέρχονται συνδυαστικά από τον βενζινοκινητή-
ρα χωρητικότητας 1,4 λίτρου απόδοσης 150 ίππων
και του ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 116 ίππων.

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται στον εμπρό-
σθιο άξονα μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου δι-
πλού συμπλέκτη 6 σχέσεων που λειτουργεί ως
σειριακό μόνο με paddles στο τιμόνι. Ο οδηγός
μπορεί να επιλέξει μεταξύ διάφορων προφίλ
όπως Comfort, Sport και CUPRA (υπάρχει φυσικά
και αυτό που διαμορφώνεις ανάλογα με τα γούστα
σου, που ονομάζεται Individual). Βέβαια η επιλο-

γή της λειτουργίας Cupra αποτελεί μονόδρομο αν
θέλεις να «παίξεις».

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι φυσικά η δυνατό-
τητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης για 45 πραγμα-
τικά χιλιόμετρα, που βοηθά και στη χαμηλή κατα-
νάλωση καυσίμου, που ανήλθε κατά τη διάρκεια
της δοκιμής μας σε περίπου 6 λίτρα για κάθε 100
χλμ.

Γονίδια Cupra
Το Cupra Formentor VZ e-Hybrid με τα 245 ίπ-

πους σίγουρα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και
πλούσια εξοπλισμένο plug-in υβριδικό με ευχά-
ριστο οδηγικό χαρακτήρα και γονίδια Cupra!

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Cupra Formentor
VZ e-Hybrid απέδειξε ότι μπορεί να κινηθεί από-
λυτα οικονομικά στα όρια του ΚΟΚ, ενώ ακόμη και
όταν το ταχύμετρο ξεπερνά τα 200 χλμ/ώρα παρα-
μένει ευθύβολο και σταθερό εμπνέοντας ένα μο-
ναδικό αίσθημα ασφάλειας στους επιβάτες.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το καλό στήσιμο του αυτοκινήτου με τη ρυθμιζόμενη
ανάρτηση φροντίζει να περιορίσει τις κλίσεις του
αμαξώματος και να αυξήσει την πρόσφυση.

Μέσα στην πόλη, το Cupra Formentor VZ e-Hy-
brid μαγνητίζει τα βλέμματα, αλλά ο οδηγός θα
απολαύσει την ηρεμία της ηλεκτροκίνησης αλλά
και την ανάρτηση που απορροφά όλες τις κακοτε-
χνίες του οδοστρώματος. Επίσης η ύπαρξη κάμε-
ρας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρί-
σματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο
οδηγό. Ωστόσο οι 19άρες ζάντες με τα ελαστικά
χαμηλού προφίλ χρειάζονται προσοχή, γιατί σκί-
ζονται εύκολα και κοστίζουν ακριβά…

39

Δοκιμάζουμε το Cupra Formentor
VZ e-Hybrid με 245 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Μ
ετά το θριαμβευτικό αλλά και
αποστομωτικό 3-0 επί του
Ολυμπιακού στον πρώτο ημι-
τελικό του Κυπέλλου με δύο

γκολ του Λιβάι Γκαρσία (το δεύτερο με πέ-
ναλτι) και αυτογκόλ του Σαμασέκου, η ΑΕΚ,
ως τρανό φαβορί για την κατάκτηση και του
τίτλου αύριο Κυριακή περιμένει ένα... δώρο.

Από τον Άρη που υποδέχεται
τον Παναθηναϊκό. Αν οι
«πράσινοι» χάσουν βαθμό ή
βαθμούς, τότε η Ένωση θα
ξαναπατήσει και πάλι την κο-
ρυφή, καθότι έχει εύκολο
ματς με τον Λεβαδειακό στην
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά».
Έχει και ένα παιχνίδι λιγότε-

ρο, αυτό με τον Ατρόμητο, που δεν έγινε λό-
γω της μεζούρας. Ο Παναθηναϊκός, που δεν
πατάει καλά με την επανέναρξη του πρωτα-
θλήματος, θα πρέπει πάση θυσία να νικήσει
στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αν όχι, η εσω-
στρέφεια θα συνεχιστεί. Ο ΠΑΟΚ έχει δύ-
σκολη αποστολή με τον Αστέρα στην Τρίπο-
λη, ενώ ο Ολυμπιακός μετά τη συντριβή του
θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του με
τον Παναιτωλικό στο «Καραϊσκάκης» και

τον Μίτσελ να υπογράφει τη «Μιτσελιάδα»
της αμφισβήτησης. Το πλήρες πρόγραμμα:

Σάββατο: ΠΑΣ Γιάννινα - Ιωνικός (20.00,
Nova). Αύριο, Κυριακή: Βόλος - Ατρόμητος
(16.00, Cosmote TV), Άρης - Παναθηναϊκός

(20.00, Nova). Δευτέρα: Λαμία - ΟΦΗ
(17.00, Nova), Αστέρας Τρ. - ΠΑΟΚ (17.00,
Nova), ΑΕΚ - Λεβαδειακός (18.30, Cosmote
TV), Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (21.00,
Cosmote TV).

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

Μετά το αποστομωτικό 
3-0 επί του Ολυμπιακού 
στο Κύπελλο τέθηκε 
«θέμα Μίτσελ» στον Πειραιά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(21 αγ.)

Παναθηναϊκός ............................48
ΑΕΚ (20) ......................................47
ΠΑΟΚ ..........................................43
Ολυμπιακός ................................43
Βόλος ..........................................32
Άρης ............................................31
Ατρόμητος (20) ............................25
Παναιτωλικός..............................24
Αστέρας Tρ. ................................22
ΟΦΗ ............................................20
ΠΑΣ Γιάννινα ..............................20
Ιωνικός ........................................14
Λεβαδειακός................................13
Λαμία............................................12

Η ΑΕΚ προκάλεσε… «Μιτσελιάδα»
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Μ
ε ορολογίες συναφείς με λεξιλόγιο
«τραγουδιών» τράπερ, στο Μονομε-
λές Πειθαρχικό Όργανο της Super
League 1 έγινε η εκδίκαση της πολύ-

κροτης υπόθεσης Μεζούραγκεϊτ για το παιχνίδι
Ατρόμητος - ΑΕΚ και η «Political» τραβάει την
κουρτίνα πέρα από τις αντεγκλήσεις μεταξύ της
ΑΕΚ από τη μία και των Παναθηναϊκού και Ολυμ-

πιακού από την άλλη. Το πρωτά-
θλημα δεν πρόκειται να τελειώσει,
τουλάχιστον στην ώρα του. Εξαρτά-
ται αποκλειστικά από την απόφαση
της Δευτέρας.

Πιο συγκριμένα, αν δικαιωθεί ο
Ατρόμητος και αποφασιστεί η τέλε-
ση του αγώνα στο Περιστέρι, τότε το

ερώτημα είναι το εξής: Η ΑΕΚ θα προσφύγει στο
Δευτεροβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΠΟ, την Επιτροπή
Εφέσεων, για να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά; Αυτό δεν είναι
σίγουρο. Για μη φέρει σε αδιέξοδο το πρωτάθλημα, το οποίο
θέλει να κατακτήσει και φέρεται ως το πρώτο φαβορί. Διότι
οποιαδήποτε προσφυγή μπορεί να τα τινάξει όλα στον αέρα
χρονικά.

Αν δικαιωθεί η ΑΕΚ και η δικαστής αποφασίσει ότι η ΑΕΚ
πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, τότε είναι βέ-
βαιο ότι ο Ατρόμητος θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων
της ΕΠΟ, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει εντός μιας εβδο-
μάδας. Αν δικαιωθεί ο Ατρόμητος, θα διεξαχθεί το παιχνίδι

και το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά.
Αν όμως δεν δικαιωθεί ο Ατρόμητος, ποιο θα είναι το επό-

μενο βήμα του; Να προσφύγει στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικα-
στήριο της Λωζάννης, το γνωστό CAS. Που σημαίνει ότι η

απόφαση μπορεί να τραβήξει τρεις μήνες. Στις 12
Μαρτίου ωστόσο τελειώνει η κανονική περίοδος στο
πρωτάθλημα της Super League 1 και η διοργανώτρια
θα πρέπει να επικυρώσει τη βαθμολογία ώστε να ξε-
κινήσουν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ. Δηλαδή, οι έξι
πρώτες της βαθμολογίας να πάρουν μέρος στο μίνι
πρωτάθλημα για τον τίτλο και την έξοδο στην Ευρώπη
και οι υπόλοιπες για τη σωτηρία. Πώς θα επικυρωθεί
η βαθμολογία όταν θα είναι σε εκκρεμότητα ο αγώ-
νας του Ατρομήτου στο Περιστέρι και η απόφαση του
CAS θα βγει σίγουρα πέραν της 12ης Μαρτίου; Δημι-
ουργείται έτσι ένα μπάχαλο άνευ προηγουμένου για
μια μεζούρα. Αυτή που μέτρησε τα δοκάρια στο Περι-
στέρι και σε μια εστία τα βρήκε κοντύτερα κατά 1,2
και 2 πόντους. Λέγεται στην ποδοσφαιρική πιάτσα ότι
ο Ατρόμητος θα δικαιωθεί για να αποφευχθεί το μπά-
χαλο. Τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου

ωστόσο απαρτίζονται από τακτικούς δικαστές.
Όμως, το μαρτύριο μπορεί και να μην τελειώσει εδώ. Ο

Ολυμπιακός ως έχων «έννομο συμφέρον» μπορεί να ακο-
λουθήσει την ίδια διαδικασία και να φτάσει μέχρι το CAS
διεκδικώντας να ξαναγίνει το παιχνίδι του με τον Ατρόμητο
στο Περιστέρι, το οποίο είχε λήξει 1-1, επειδή τα δοκάρια
ήταν κοντύτερα. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν ακόμη λόγο παραπάνω,
διότι και αυτός έφερε 1-1, στη δε συγκεκριμένη εστία είχε
δοκάρι με τον Ράφα Σοάρες. Ο ΠΑΟΚ δεν θα συνταχθεί ωστό-
σο με τον Ολυμπιακό, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, λόγω
της συμμαχίας Μελισσανίδη - Σαββίδη.

Μεζούραγκεϊτ:
Στον «αέρα»

το πρωτάθλημα
ή... μαγείρεμα;Γράφει 

o Άλκης  
Φιτσόπουλος

Η «Political» τραβάει την κουρτίνα: 
Αν η ΑΕΚ δικαιωθεί, τότε η υπόθεση 

μπορεί να φτάσει στο CAS 
που θα αποφασίσει σε τρεις μήνες!



Η
«βασίλισσα της νύχτας» είναι full
in love! Η πιο λαμπερή σταρ
όλων των εποχών Ζωζώ Σαπουν-
τζάκη, το απόλυτο θηλυκό του

θεάματος που λατρεύτηκε από το αντρικό
κοινό όσο λίγες, ζει τον απόλυτο έρωτα στο
πλευρό του γοητευτικού συνομήλικου συν-
τρόφου της Πύρρου Αναγνωστόπουλου.
Φέτος, γιορτάζουν είκοσι χρόνια κοινής
διαδρομής, μεγάλης αγάπης, σεβασμού
και, κυρίως, ευτυχίας αληθινής!

«Ο έρωτας στην τρίτη ηλικία πηγάζει από
την επιθυμία να κάνεις κάποιον άλλον ευ-
τυχισμένο», γράφει στο βιβλίο της η ψυχο-
λόγος Μέρι Φάιφερ, με τη φράση να ταιριά-
ζει γάντι στο ειδύλλιο του λαμπερού ζευγα-
ριού που κρατά αποστάσεις μόνο από τη
δημοσιότητα.

Έρωτας με την πρώτη ματιά
Την ημέρα που γνωρίστηκαν, κάπου στα

μέσα του 1990, η Ζωζώ βρισκόταν σε σοκ.
Μόλις είχε βγει ελαφρά τραυματισμένη από
τη στραπατσαρισμένη Μερσεντές που οδη-
γούσε, με κατεύθυνση τη διώροφη έπαυλή
της στην Κινέτα.

Ήταν κουρασμένη, την πήρε ο ύπνος στο
τιμόνι, βγήκε εκτός πορείας στην εθνική
οδό και τράκαρε. Κάλεσε την ασφαλιστική
της και εκεί για πρώτη φορά αντάμωσαν οι
ματιές τους. Ο διευθυντής της εταιρείας
Πύρρος Αναγνωστόπουλος κατέφθασε επί

τόπου για να εξυπηρετήσει τη διάσημη πε-
λάτισσά του και έμεινε έκθαμβος από την
ομορφιά της.

Η μπριόζα θεά του κινηματογράφου με τη
σειρά της «υπέκυψε» στα ζωηρά μπλε μά-
τια του γοητευτικού άντρα που εμφανίσθη-
κε σαν φύλακας-άγγελος στην πιο δύσκολη
στιγμή της ζωής της.

Το τέλειο ζευγάρι
Ο μπον βιβέρ Γιαννιώτης με τα ζωηρά

μπλε μάτια και το βλέμμα του χολιγουντια-
νού Πολ Νιούμαν έγινε το άλλο της μισό.
«Είμαι με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια τώ-
ρα που με καταλαβαίνει, που ξέρει πώς εί-
μαι, με εμπιστεύεται και είναι πολύ ωραίο
πράγμα», είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη
συνέντευξή της.

Στις δημόσιες εμφανίσεις τους, εκείνος
της κρατά το χέρι και στέκεται διακριτικά
δίπλα της ντυμένος στην πένα με ακριβά
κοστούμια και μεταξωτό μαντίλι στο πέτο
του σακακιού του.

Η Ζωζώ, πάλι, δεν αποχωρίζεται το εντυ-
πωσιακό κομψό outfit που επιμελείται ο επί
χρόνια στενός συνεργάτης της Χάρης Αρ-
γυρός, επιλέγοντας για εκείνη κομμάτια
γνωστών οίκων και πανάκριβα αξεσουάρ.
Αψεγάδιαστη, όμορφη και με προσεγμένο
μακιγιάζ από τα μαγικά χέρια της make up
artist Βίνας Ευστρατιάδη, η ιέρεια της σκη-
νής παραμένει η μία και μοναδική!
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Eπιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα
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Ζωζώ, για σένα ζω!

Το απόλυτο θηλυκό του θεάματος, που
λατρεύτηκε από το αντρικό κοινό όσο

λίγες, ζει τον απόλυτο έρωτα 
στο πλευρό του γοητευτικού συντρόφου

της Πύρρου Αναγνωστόπουλου



Ο παρουσιαστής των «Δεκατιανών» στον ΣΚΑΪ
Γιώργος Γρηγοριάδης και η δημοσιογράφος του
Open Χριστίνα Ιορδανίδου θα γίνουν πρώτη φορά
γονείς. Το ερωτευμένο ζευγάρι ανακοίνωσε τα
χαρμόσυνα νέα με βίντεο που ανάρτησε στο In-
stagram, με την εγκυμονούσα μαμά να κρατά τη
φουσκωμένη κοιλίτσα της και τον μελλοντικό
μπαμπά να χαμογελά όλο υπερηφάνεια. Το ει-
δύλλιό τους «γεννήθηκε» στα πλατό της εκπομ-
πής του Νίκου Μάνεση στον Alpha και ο ερχομός
του μωρού θα ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Περιμένουν τον πελαργό

Happy birthday

Αχ, αυτός ο έρωτας! Ο Άκης Παυλόπουλος είχε
γενέθλια και η σύζυγός του Ελένη Φωτοπούλου
του ευχήθηκε δημόσια με λόγια αγάπης: «Πριν
από 53 χρόνια γεννήθηκε ένα μωράκι που για μέ-
να είναι τόσα πολλά. Το σπίτι μου, η αγκαλιά μου,
το χάδι μου, ο συνοδοιπόρος μου, ο καλύτερός
μου φίλος, ο άνθρωπός μου, ο μπαμπάκας των
παιδιών μου, η συντροφιά και η παρηγοριά μου, ο
Άκης μου. Εύχομαι να κάνει για πολλά ακόμα
χρόνια τούτο τον κόσμο κομματάκι καλύτερο».

Με σκούφο, παλτό και… σα-
γιονάρες εμφανίσθηκε μέσα
στη χιονοθύελλα η Τατιάνα
Μπλάτνικ! Το απροσδόκητο
outfit της συζύγου του πρίγκι-
πα Νικόλαου κάνει τον γύρο
του διαδικτύου, με την ίδια να
αυτοτρολάρεται στο Insta-
gram γράφοντας με χιούμορ:
«Γνωρίστε την αληθινή Τάτι
που αγοράζει μήλα με τις σα-
γιονάρες μέσα στη χιονοθύελ-
λα μετά το πεντικιούρ», ανέ-
φερε, ποζάροντας με τις μπό-
τες της ανά χείρας! 

Το πεντικιούρ 
της πριγκίπισσας

Μαύρη πέτρα έριξε πίσω του ο Σωκράτης
Αλαφούζος.  Ο ηθοποιός κάνει καριέρα
στην Αμερική ως σκηνοθέτης, με τις ται-
νίες του να «σαρώνουν» τα βραβεία στα
παγκόσμια φεστιβάλ κινηματογράφου. Ο
πρωταγωνιστής ανακοίνωσε περιχαρής
πως αναλαμβάνει καθήκοντα καθηγητή
στο «Dodge College of Film and Media
Arts», μια από τις καλύτερες κινηματο-
γραφικές σχολές των ΗΠΑ, όπου θα δι-
δάσκει μαθήματα Advanced Directing
Performance Techniques.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Την έκανε τσακωτή

Στην άλλη άκρη της Γης

O
Θεός αγαπά τον κλέφτη, μα πιο πολύ αγαπά τον νοικοκύ-
ρη, όπως λέει ο σοφός λαός. Τέλος στη δράση πασίγνω-
στου μοντέλου που δανειζόταν ρούχα από γνωστές εται-
ρείες με τη συμφωνία να τα διαφημίσει στη βραδινή εκ-

πομπή «The Tonight Show» έβαλε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο
παρουσιαστής κατήγγειλε δημόσια τη νεαρή celebrity που γνωρί-
σαμε σε ριάλιτι μόδας -χωρίς να αναφέρει το όνομά της- πως με
πρόσχημα τη δήθεν μελλοντική εμφάνισή της στο σόου πληρωνό-
ταν από επιχειρήσεις ένδυσης, προκειμένου να φορέσει on air κομ-
μάτια από συλλογές τους. «Κάποια “έξυπνη” και παμπόνηρη προ-
σπάθησε να εκμεταλλευτεί την εκπομπή μου λέγοντας πως είναι
καλεσμένη μας. Πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Με αναγούλιασε αυτή η
ιστορία», ανέφερε ο οικοδεσπότης του ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας πως
το όνομά της δεν είναι στη λίστα των καλεσμένων του για τη σεζόν. 
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Επιθετική η μπέμπα!
Σοκ προκάλεσε στο διαδίκτυο η εμφάνιση της Μαρίας Ηλιάκη
με μαυρισμένο μάτι. Τον τελευταίο καιρό, η παρουσιάστρια εί-
χε εξαφανισθεί από τα social media και αιτία ήταν ο τραυματι-
σμός της. «Εγώ δεν μεγαλώνω παιδί, τον Ρόκι Μπαλμπόα μεγα-
λώνω. Από την πολλή αγάπη η Κατερινούλα μού έριξε μια κου-
τουλιά. Γι’ αυτό δεν εμφανιζόμουν, ήμουν… μαύρη», έγραψε
χαριτολογώντας.



Π
ολλά επαγγέλματα βάζουν τους ερ-
γαζόμενους σε υψηλό κίνδυνο χρόνι-
ου τραυματισμού της σπονδυλικής
στήλης. Ο αντίκτυπος αυτών των

τραυματισμών στους εργαζόμενους, τους εργο-
δότες και την οικονομία είναι σημαντικός. Το πλή-
θος δε των επαγγελμάτων που το κάνουν αυτό
μπορεί να σας εκπλήξει. 

Ο κ. Παντελής Σταυρινού, διευθυντής νευροχει-
ρουργός, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Κολονίας στη Γερμανία μάς αναφέρει τα
επαγγέλματα στα οποία παρατηρείται αυτή η επι-
βάρυνση.

ΟΟικοδόμοι: Οι άνθρωποι που εργάζονται σε ένα
εργοτάξιο περνούν πολύ χρόνο σηκώνοντας, λυ-
γίζοντας, κουβαλώντας, τραβώντας, επανειλημ-
μένα. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις -και ειδι-
κά οι δονήσεις- οδηγούν σε υπερβολική καταπό-
νηση του μυοσκελετικού συστήματος και τραυμα-
τισμούς και ο πόνος στην πλάτη είναι εξαιρετικά
συχνός. Οι εργάτες όμως είναι εκτεθειμένοι και
σε κίνδυνο οξέος τραύματος. Όποιος ανεβαίνει
σκάλες ή εργάζεται σε σκαλωσιές κινδυνεύει να
πέσει. Οι σοβαροί τραυματισμοί της σπονδυλικής
στήλης από πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν ανα-
πηρία και μερικές φορές είναι απειλητικοί για τη
ζωή.

Νοσηλευτές: Ο πληθυσμός στο σύνολό του με-
γαλώνει, γεγονός που εν μέρει ευθύνεται για τον
αυξανόμενο αριθμό γηροκομείων και γηριατρι-
κών κλινικών. Οι νοσηλευτές σε αυτά τα ιδρύματα
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για πόνο στην πλάτη

και τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης. Για το
80% όλων των τραυματισμών στην πλάτη και
στους ώμους ευθύνονται ο τρόπος και το βάρος
που καλούνται να σηκώσουν κατά τις μετακινή-
σεις των ασθενών. Η μεταφορά ενός ασθενούς
μεταξύ του κρεβατιού, της μπανιέρας και της
τουαλέτας απαιτεί ανύψωση, κράτημα και τρά-

βηγμα, κινήσεις που καταπονούν σημαντικά τη
σπονδυλική στήλη. 

Υπάλληλοι σε αποθήκες ή σουπερμάρκετ: Η ερ-
γασία σε μια αποθήκη ή σε ένα σουπερμάρκετ
απαιτεί συχνά από τους εργαζόμενους να σηκώ-
νουν βάρη, να σπρώχνουν, να τραβούν ή να έχουν
για ώρα άβολες στάσεις σώματος. Ορισμένες μά-
λιστα εργασίες απαιτούν τον χειρισμό μηχανημά-
των τα οποία παράγουν έντονους κραδασμούς σε
ολόκληρο το σώμα.

Οδοντίατροι και χειρουργοί: Και τα δύο επαγ-
γέλματα απαιτούν παρατεταμένη ορθοστασία,
σκύψιμο, κάμψη και άβολη στάση του σώματος,
συχνά με την επιπλέον επιβάρυνση ποδιάς μολύ-
βδου. Αυτή η εργασία μπορεί να είναι διανοητικά
έντονη και μπορεί να αποσπάσει προσωρινά την
προσοχή του ιατρού από την κακή στάση σώματος
που έχει κατά την πραγματοποίησή της, με αποτέ-
λεσμα να επιβαρύνεται περισσότερο η σπονδυλι-
κή του στήλη. 

Επαγγέλματα τα οποία έχουν επίσης υψηλά πο-
σοστά αυχεναλγίας και οσφυαλγίας είναι αυτά του
αχθοφόρου, του οδηγού, του κηπουρού, του
αγρότη και πολλά άλλα. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο αντίκτυπος αυτών 
των τραυματισμών 
στους εργαζόμενους, τους εργοδότες
και την οικονομία είναι σημαντικός

Ο καλός 
ύπνος βοηθά
«Το μέρος που όλοι περνάμε ένα μεγάλο
μέρος του χρόνου μας είναι το κρεβάτι.
Αυτό καθιστά ζωτικής σημασίας το να
έχουμε ένα στρώμα που μας επιτρέπει να
κάνουμε ξεκούραστο ύπνο. Ένα καλό
στρώμα διατηρεί την ίδια φυσική ευθυ-
γράμμιση της σπονδυλικής στήλης που
έχουμε όταν στεκόμαστε και μπορεί να
βοηθήσει στην πρόληψη του πόνου στην
πλάτη», αναφέρει ο ειδικός και μας δίνει
συμβουλές για ξεκούραστο ύπνο: «Προ-
σπαθήστε να μην κοιμάστε μπρούμυτα. Αν
κοιμάστε ανάσκελα, βάλτε ένα μαξιλάρι
κάτω από τα γόνατα. Αν κοιμάστε πλάγια,
βάλτε ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια
σας. Θα βοηθήσει να ευθυγραμμιστεί η
σπονδυλική σας στήλη. Χρησιμοποιήστε
ανατομικό μαξιλάρι».

Επαγγέλματα που την επιβαρύνουν 

Παντελής Σταυρινού, 
διευθυντής νευροχειρουργός,

επίκουρος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου 

Κολονίας στη Γερμανία

Σ Π Ο Ν Δ Υ Λ Ι Κ Η  Σ Τ Η Λ Η  



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η διέλευση του Ερμή στη νέα του θέση θα σας δώ-
σει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τους στό-
χους σας και τις φιλοδοξίες σας. Πολύ πιθανόν να
υπάρξουν άτομα που θα συμμετέχουν στα οράματα
και τις επιθυμίες σας έως τις 2 Μαρτίου 2023.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με τον Ερμή στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας θα
υπάρξουν πολλές εξελίξεις στα επαγγελματικά
σας. Αν μέχρι τώρα δεν έχετε ενεργοποιηθεί σε
ένα επαγγελματικό σας ζήτημα, το επόμενο διά-
στημα είναι το πλέον κατάλληλο για να δείξετε
τις αξίες σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο κυβερνήτης του ζωδίου σας Ερμής περνά σε
ένα πολύ φιλικό για εσάς ζώδιο, αυτό του Υδρο-
χόου. Το διάστημα που θα παραμείνει σε αυτή τη
θέση θα έχετε καλύτερες συνθήκες σε κάθε το-
μέα που σας απασχολεί, διότι η επικοινωνία σας
θα βοηθήσει ουσιαστικά να τακτοποιηθούν πολ-
λά θέματά σας, με τον καλύτερο τρόπο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Ερμής στη νέα του θέση ενεργοποιεί τον όγδοο
ηλιακό σας τομέα. Έτσι τα οικονομικά σας γίνονται
ένα σημαντικό μονοπάτι που θα παίξει καταλυτικό
ρόλο αυτό το διάστημα. Τα συναισθηματικά σας θα
αναζωπυρωθούν, με μηνύματα, ταξίδια και όμορ-
φες συζητήσεις.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Ερμής στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δι-
κό σας δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας με τους
άλλους. Θα υπάρξει εξωστρέφεια σε κάθε επαφή
σας και ίσως να θελήσετε να μοιραστείτε με ευκο-
λία κάτι που σας αφορά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο κυβερνήτης σας Ερμής περνά στο ζώδιο του
Υδροχόου, ενεργοποιώντας την εργασία σας, την
υγεία και την καθημερινότητά σας. Στο ζώδιο του
Υδροχόου ο Ερμής θα ανοίξει με ευκολία νέες
ιδέες και προορισμούς, που θα δημιουργήσουν
ένα καινούργιο πρότυπο, που μπορεί να το ακο-
λουθήσετε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η νέα θέση του Ερμή είναι πολύ θετική για εσάς,
εφόσον δημιουργεί καλές σχέσεις με τα αγαπημέ-
να σας πρόσωπα. Αν είστε ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, τα πράγματα είναι επίσης πολύ θετικά για
εσάς, εφόσον η δημιουργικότητά σας επικοινωνεί-
ται με ευκολία στους άλλους.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Ερμής στο ζώδιο του Υδροχόου από αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο ενεργοποιεί το τέταρτο ηλιακό σας
σπίτι, έως τις 2 Μαρτίου, που αφορά θέματα κατοι-
κίας και οικογένειας. Είναι επίσης πολύ πιθανό να
μετακινηθείτε λόγω σπουδών ή εργασίας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής στον Υδροχόο σηματοδοτεί για εσάς
αυξημένες μετακινήσεις, πολλές συζητήσεις,
αλλά και συμφωνίες, που θα αποδειχθούν
αρκετά καλές. Αν είστε σε μια περίοδο που
σας χαρακτηρίζουν η διδασκαλία και η εκμά-
θηση, είστε στην καλύτερη στιγμή, εφόσον θα
αναλάβετε με ευκολία κάθε έντονη μελέτη
και ανταλλαγή γνώσεων με τους άλλους.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Ερμής άφησε έπειτα από αρκετό καιρό το δικό
σας ζώδιο και πέρασε στον τομέα των οικονομικών
σας, όπου θα αρχίσετε να κάνετε νέα πλάνα για τα
εισοδήματά σας. Αν έχετε ανοιχτούς τους ορίζον-
τές σας, ώστε να αντιληφθείτε τις αλλαγές που έρ-
χονται στο πορτοφόλι σας, δεν θα νιώσετε καμία
ανασφάλεια, αντίθετα θα αυξήσετε την εισροή
χρήματος και θα κάνετε πιο εύκολη την καθημερι-
νότητά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Από αυτό το Σαββατοκύριακο έως τις 2 Μαρτί-
ου ο Ερμής θα βρίσκεται στο ζώδιό σας και θα
έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με τις
ανάγκες σας, έχοντας μάλιστα την εύνοια των
γύρω σας. Πολύ πιθανόν οι νέες γνωριμίες αυ-
τής της περιόδου να σας παράσχουν γνώσεις
και ενημέρωση σε κάτι που σας αφορά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Ερμής στον δωδέκατο τομέα σας θα σας δημι-
ουργήσει συνθήκες παρασκηνιακές, ώστε να μά-
θετε ή να ενημερωθείτε για κάποια πράγματα που
σας αφορούν. Μπορεί επίσης να κατηγορηθείτε για
κάτι ή να πάρετε λάθος αποφάσεις στις 22-23 Φε-
βρουαρίου και 1-2 Μαρτίου.
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OΕρμής ύστερα από μεγάλη παραμονή
στο ζώδιο του Αιγόκερου περνά στο
ζώδιο του Υδροχόου έως τις 2
Μαρτίου. Η σκέψη μας γίνεται

περισσότερο πρωτοποριακή και δεν
περιορίζεται σε κανόνες και νόμους, όπου η
ιστορία έχει δείξει ότι όλα αλλάζουν όσο ο
κόσμος εξελίσσεται και μαζί τα στερεότυπα. 
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Πλειστηριασμοί 
και λαϊκισμοί

A
ς ξεκινήσουμε από τα βασικά: A Lan-
nister Always Pays His Debts! Πρέπει
να πληρώνουμε τα χρέη μας, έστω και

αν δεν είμαστε από βασιλική γενιά. Λαϊκισμοί
περί σεισάχθειας, διαγραφής χρεών κοκ είναι
για τα παραμύθια.

Αλλά πρέπει και οι δανειστές -πόσω μάλλον
όταν δεν είναι οι πραγματικοί δανειστές και εί-
ναι funds- να αντιληφθούν ότι δεν παίζουμε
στο «Game of Thrones». Δεν είναι παιχνίδι, εί-
ναι η πραγματική ζωή. Δεν έχουν να κάνουν με
ηθοποιούς αλλά με αληθινούς ανθρώπους. 

Δεν γίνεται να χάνουν το ακίνητό τους άν-
θρωποι σε αδυναμία, άνθρωποι που έχουν
ανάγκη. Δεν γίνεται να κρατούν το ακίνητό τους
όσοι αρνούνται να πληρώσουν. Κορόιδα είναι

οι άλλοι που πληρώνουν;

Δεν είναι δυνατόν κάποιος να
χάνει το ακίνητό του και να συνεχί-
ζει να χρωστά, εφόσον η τράπεζα
είχε κρίνει ότι αποτελούσε επαρκή
εξασφάλιση. Ούτε μπορεί να επε-
κτείνεται η οφειλή και σε άλλη ακί-
νητη περιουσία, εφόσον ισχύει η
προηγούμενη συνθήκη.

Δεν γίνεται κανείς να μένει για
πάντα εγκλωβισμένος: να πληρώ-

νει χωρίς να μειώνεται το δάνειό του. Η σχέση
τόκων - κεφαλαίου πρέπει να οδηγεί σε κάποιο
-έστω και μακρινό- ορατό τέλος.

Δεν γίνεται να μην μπορεί ένας δανειολήπτης
να επιστρέψει το ακίνητό του για να εξοφλήσει
την οφειλή του. Πόσω μάλλον που με τις συνε-
χείς αυξήσεις επιτοκίων οι τράπεζες περιορί-
ζουν τη δυνατότητά του να βρει αγοραστή.

Η γκάμα των προσφερόμενων λύσεων πρέ-
πει να διευρυνθεί και να είναι πραγματικές λύ-
σεις!

Να προστατεύεται όποιος αντικειμενικά (όχι
με βάση φορολογική δήλωση) έχει πρόβλημα,
με σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών
κριτηρίων (και η μεσαία τάξη έχει ψυχή). Να
υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για την πρώτη κα-
τοικία χωρίς να ευνοούνται οι μπαταχτσήδες
και να μεταφέρεται το πρόβλημα στους συνε-
πείς και στην κοινωνία. Να βγάζουν εύλογο
κέρδος οι δανειστές χωρίς να γίνονται δουλο-
πάροικοι στα σπίτια τους οι δανειολήπτες.

Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Δανειστές, δανειολήπτες και κράτος.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε
με δημόσιους πόρους. Οι τράπεζες δεν μπορεί
να κάνουν ότι δεν ξέρουν και δεν είδαν. Και η
Πολιτεία δεν μπορεί να οχυρώνεται πίσω από
τους «νόμους» της αγοράς, γιατί αυτή ψηφίζει
τους νόμους.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε την αυξημένη κινητι-
κότητά σας τις τελευταίες εβδομάδες. Κυρίως επί του
κοινωνικού πεδίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Έλ-
ληνες περιμένουν τη στήριξη, έστω και συμβολική,
της Προέδρου της Δημοκρατίας. Όμως, Έλληνες
υπάρχουν σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Μή-
πως θα ήταν καλή ιδέα να εξετάσετε το ενδεχόμε-
νο επισκέψεων σε μέρη όπου ζουν συγκεν-
τρωμένοι αρκετοί ομογενείς; Γιατί κάπως
θα πρέπει η Πολιτεία μας να δείξει ότι εν-
διαφέρεται να συσφίξει τις σχέσεις μαζί
τους. Να ακούσετε τι μπορεί να χρει-
άζονται από την πατρίδα, να δείτε πώς

θα μπορούσαν οι ίδιοι να βοηθήσουν την Ελλάδα.
Δεν περιμένουμε τη «θεία από την Αμερική», η

Ελλάδα δεν είναι πλέον Ψωροκώσταινα, αλ-
λά εκεί έξω υπάρχει ένα σημαντικό δυναμι-
κό που μπορεί να αξιοποιηθεί. Που επιθυμεί
την προσοχή του τόπου από τον οποίο έφυ-
γαν οι γονείς ή οι παππούδες του. Μια ιδέα

ρίχνουμε. Γιατί φαίνεται ότι τα κόμματα
άφησαν αναξιοποίητη την ευκαιρία της
ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού.
Προφανώς όμως εσείς μπορείτε να

κινηθείτε χωρίς τις δεσμεύσεις και
τις σκοπιμότητές τους.

� Η στήλη συνεχίζει τις... ανταπο-
κρίσεις από τα λάιτ πρωινάδικα.

Τη Φαίη Σκορδά επέλεξε η Νίκη Κε-
ραμέως για να επικοινωνήσει με το
κοινό της ζώνης. Η υπουργός Παι-
δείας απάντησε για τα «πτυχία» των
ηθοποιών, μίλησε για τις προτεραι-
ότητές της στην Παιδεία, για τα 15
χρόνια που δούλεψε ως δικηγόρος
σε τρεις χώρες, για τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ώστε να συνδυά-
ζει οικογένεια και πολιτική. «Ζορί-
ζομαι όπως κάθε σκληρά εργαζόμε-
νος γονιός», εξομολογήθηκε στη
Φαίη Σκορδά. 

••••••••••••

� Και την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές (τρόπος του

λέγειν, απλώς θέλαμε να χρησιμο-
ποιήσουμε ένα δημοσιογραφικό
κλισέ) είδαμε στο Facebook ότι βγή-
κε και ο Άδωνις Γεωργιάδης στην
Κατερίνα Καινούργιου. Η οποία ανα-
νέωσε και τη συνεργασία της με τον
Alpha. Γουρλής ο υπουργός Ανά-
πτυξης.

••••••••••••

� Επί του χθεσινού μας πρωτοσέ-

λιδου, η Μισέλ Ασημακοπούλου

μίλησε στο Action24 και επισήμανε

ότι θέμα Κράτους Δικαίου στην Ελ-

λάδα έβαλε και ο Νίκος Ανδρουλά-

κης. «ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ανταγωνί-
ζονται ποιος θα διασύρει την Ελλάδα
στο εξωτερικό», είπε χαρακτηριστι-

κά η ευρωβουλευτής της ΝΔ. 

••••••••••••

� Καθώς στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνη-
σαν πάλι να λένε ότι τα funds

θα πάρουν τα σπίτια των φτωχών,

όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα μπο-
ρείτε να αναζητήσετε τον χθεσινό
διάλογο Κουρουμπλή - Ρωμανού
στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία
Αναστασοπούλου. Ο διευθυντής του
Γραφείου Τύπου της ΝΔ ενημέρωσε

τον βουλευτή της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ότι η απόφαση του Αρεί-
ου Πάγου επικυρώνει νόμο που ψή-
φισε το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι που θα
διέγραφε τα χρέη ο Αλέξης και θα
έσκιζε τα μνημόνια.

Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά
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jantipas@gmail.com
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