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EDITORIAL

Σαν την 
καλαμιά 

στον κάμπο...
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 34

ΣΕΛ. 4

με τον Γιάννη Αντύπα

Η κότα, 
το αυγό και 
το ΠΑΣΟΚ

ΝAΝΣΥ ΝΕΝEΡΟΓΛΟΥ - 
ΠΕΤΑΛΩΤH
Γιατί βοηθάμε άλλους;

Η «ΑΛΩΣΗ»
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη
• Ακόμη δύο «πράσινα» 

στελέχη υποψήφια με τη ΝΔ 
• Ποια είναι 

και πού 
κατεβαίνουν

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ GOV.GR

• Πότε ανακοινώνεται το «επίδομα 
προσωπικής διαφοράς» • Ποιους αφορά

Αφού νομοθέτησε 
υπέρ των funds, τώρα τάζει 

προστασία και ρύθμιση χρεών

ΚΕΝΤΡΙ Οι πρώην υπάλληλοι της ΕΥΠ και το λαθρεμπόριο πληροφοριών ΣΕΛ. 8

ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Ποια είναι η μοναδική
πόλη που γλίτωσε 
από τον θάνατο;

ΣΕΛ. 17
ΣΕΛ. 10

«Επαναστάτης» 
με μισό 

εκατομμύριο χρέη!

Αλέξη, πόσα θες 
να μας τρελάνεις; 

ΣΕΛ.  6

ΦΩΝΑΖΕΙ Ο… ΚΥΡΤΣΟΣ 
ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ



Τ
ο μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να έχει το
κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι εγκλωβι-
σμένο στη στρατηγική της αυτονομίας, η
οποία, αν και στην αρχή διεφάνη ως πλεο-

νέκτημα του Νίκου Ανδρουλάκη, τείνει να εξελιχθεί
σε βαρίδι... Το πλαγιοκόπημα που δέχεται και από τη
ΝΔ και από τον ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να πιέζει το ΠΑΣΟΚ
και να το οδηγεί σε μια κατάσταση άρνησης αποφά-
σεων (no decision making). Η δημιουργική ασάφεια
με την οποία κινείται ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος
Ανδρουλάκης δεν βοηθάει ούτε τον ίδιο ούτε τη χώ-
ρα... Προφανώς και ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι κρίσι-
μος στη δημιουργία μιας κυβέρνησης που θα μπορέ-
σει να δώσει στον τόπο σταθερότητα.

Για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ όμως είναι άλλο πράγμα να
διαπραγματευτεί τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνη-

ση (με τη θετική έννοια) και άλλο πράγμα να συρθεί
πίσω από τις εξελίξεις με μονοψήφια νούμερα,
απλώς για να διασωθεί πολιτικά. Τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα αθροιστικά θα επιβεβαιώσουν τον κανόνα του
διπολισμού στην Ελλάδα και δεν φαίνεται να αντιμε-
τωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέ-
πει πρώτα να διασφαλίσει την «ταυτοτική» του επι-
βίωση στον χώρο του Κέντρου και μετά να συμβάλει
στη διακυβέρνηση της χώρας.

Δυστυχώς ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι τόσο λί-
γος που δεν επιτρέπει πολλά περιθώρια επιλογών και
καθυστερήσεων για τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεγα-
λύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο τα δημο-
σκοπικά ποσοστά όσο η επιρροή του στον μεσαίο χώ-
ρο, η οποία κινδυνεύει να ελαχιστοποιηθεί. Από... πο-
λύφερνη κυβερνητική νύφη σταθερότητας κινδυ-

νεύει να βρεθεί στο ράφι είτε ως ουρά της ΝΔ είτε ως
ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου
επιθυμούν καθαρές επιλογές και όχι γρίφους. Δεν
μπορούν να υιοθετήσουν επιλογές του τύπου «ψηφί-
στε μας και θα σας πούμε μετά τις εκλογές τι κυβέρ-
νηση επιθυμούμε και ποιον θέλουμε για πρωθυ-
πουργό».

Βεβαίως, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τις αντι-
δράσεις του εκλογικού σώματος ούτε να τις καθορί-
σει. Όμως, ο τριπολισμός αποτελεί μια δύσκολη εξί-
σωση, το αποτέλεσμα της οποίας δεν είναι σταθερό.
Δεν είναι υπερβολική η εκτίμηση αρκετών αναλυτών
ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να βρεθεί «μόνο σαν την κα-
λαμιά στον κάμπο» ή, ακόμη χειρότερα, να διαλυθεί
εις τα εξ ων συνετέθη...

«P»
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Σαν την καλαμιά στον κάμπο...

Η δημιουργική
ασάφεια 
με την οποία
κινείται 
ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Νίκος
Ανδρουλάκης 
και το no decision
making 
δεν βοηθούν 
ούτε τον ίδιο 
ούτε τη χώρα...
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Πυρά από Μενδώνη
και Βορίδη 
κατά του Τσίπρα!

Μπορεί να μην ψηφίζει νομο-
σχέδια ο Αλέξης Τσίπρας, πάν-
τως βρίσκει ευκαιρία να επιτεθεί
στην κυβέρνηση με παρεμβά-
σεις στην Ολομέλεια, που συνή-
θως επιφυλάσσουν όμως σκλη-
ρές απαντήσεις. Η επωδός του
για καθεστωτική νοοτροπία στο
ζήτημα των πτυχίων των καλλι-
τεχνών προκάλεσε την έντονη
αντίδραση τόσο του Μάκη Βορί-
δη όσο και της Λίνας Μενδώνη.

«Καθεστώς είναι αυτοί που
θέλουν να ελέγξουν τους αρ-
μούς της εξουσίας και έδωσαν
όλα τα αρχαία στο Υπερταμείο»,
του απάντησε η παριστάμενη
υπουργός Πολιτισμού, θυμίζον-
τας τα πεπραγμένα της δικής
του διακυβέρνησης και σημεί-
ωσε με νόημα πως στην απερ-
γιακή κινητοποίηση συμμετέχει
μόνο το 15% των εργαζομένων
του υπουργείου. Έκανε δε λόγο
για επαγγελματίες της οργής
που αξιοποιούν τις ανησυχίες
των εργαζομένων και κατηγό-
ρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι τώρα κό-
πτεται για την καλλιτεχνική εκ-
παίδευση, αλλά επί 4,5χρόνια
δεν έπραξε απολύτως τίποτα.
Για υποκινούμενες πολιτικά κι-
νητοποιήσεις έκανε λόγο ο
υπουργός Εσωτερικών.

«Οι άνθρωποι του πολιτισμού
είναι υπό δίωξη στον τόπο μας
από μια κυβέρνηση που φέρεται
σαν καθεστώς και προσπαθεί να
επιβάλει την εργασιακή βαρβα-
ρότητα», είπε ο Α. Τσίπρας ανα-
φερόμενος στη ρύθμιση για τα
πτυχία καλλιτεχνών και δεσμεύ-
θηκε για την αναγνώριση των
πτυχίων των σχολών, για τη θέ-
σπιση ανώτατης καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης και για τη διασφά-
λιση συλλογικών συμβάσεων.
Υποσχέθηκε ακόμη ακύρωση
της απόφασης για να γίνουν Νο-
μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου τα μουσεία.

Π
ελοπόννησος. Θράκη. Κρήτη. Επό-
μενος εν εξελίξει σταθμός η Δυτική
Μακεδονία. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης προσθέτει συνεχώς κομμάτια

στο παζλ των ανά την περιφέρεια περιοδειών του,
μεταφέροντας πλέον εμφατικά το μήνυμα της
«γαλάζιας» πανστρατιάς, με το βλέμμα στις εθνι-
κές εκλογές του 2023. 

Με τον μηχανισμό της οδού Πειραιώς να κινεί-
ται στα… κόκκινα του κινητήρα της κάλπης, ο
πρωθυπουργός αναμένεται να καταλήξει σύντο-

μα όσον αφορά το momentum
των πολιτικών εξελίξεων, με την
9η Απριλίου να κυριαρχεί ως
ημερομηνία στη σεναριολογία
που αλλάζει συνεχώς επίπεδο
έντασης. Κεντρικός στόχος του
Μεγάρου Μαξίμου και του «γα-
λάζιου» οικοσυστήματος το πο-
λυπόθητο «151+». Η επίτευξή

του περνά μέσα από τη συστράτευση. Μέσα από
τα νέα ανοίγματα στο Κέντρο. Μέσα από την προ-
σέλκυση ψηφοφόρων από ομάδες-κλειδιά,
όπως η νέα γενιά και οι γυναίκες. Μέσα, επίσης,
από το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης της
απλής αναλογικής, που αποτελεί τον μίτο στην
απόληξη του οποίου εμφανίζεται η αυτοδυναμία.

«Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι η κρίσι-
μη κάλπη. Αυτή θα στείλει το μήνυμα του ποιος θα
κυβερνήσει τον τόπο την επόμενη τετραετία», εί-
ναι το πρωθυπουργικό σήμα.

Το τελικό και κομβικό δίλημμα
Μέσα σε αυτήν την πορεία μέχρι την αποκάλυ-

ψη της απάντησης στο πολιτικό ερώτημα του…
ενός εκατομμυρίου (ο χρόνος των εκλογών), η
κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδια με έντονο κοι-
νωνικό πρόσημο και προετοιμάζεται για το επό-
μενο κύμα στήριξης των πολιτών (μέσα στις επό-
μενες ημέρες έρχονται οι ανακοινώσεις για τους
συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση), με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, από την Πτολεμαΐδα, να
κρατάει σε θέση πρωταγωνιστική έναν από τους
κεντρικούς πυλώνες της προεκλογικής στρατηγι-
κής της οδού Πειραιώς. Το πολλάκις εκπεφρα-
σμένο «το είπαμε, το κάναμε» ή, αλλιώς, την υλο-
ποίηση των δεσμεύσεων του 2019. «Αυξήσαμε
τους μισθούς, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλη-
σης, κάναμε την Ελλάδα πιο ασφαλή και πιο ισχυ-
ρή γεωπολιτικά. Και, το πιο σημαντικό, όταν μας
τύχαιναν δυσκολίες στηρίξαμε την κοινωνία. Την
εποχή του κορονοϊού δώσαμε παραπάνω από 40
δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να κρατή-
σουμε όρθιες τις επιχειρήσεις και να στηρίξουμε
τους εργαζόμενους. Και τώρα που αντιμετωπί-
ζουμε μια πρωτοφανή κρίση ακρίβειας, πάλι το
κράτος είναι εδώ για να στηρίξει κυρίως τους πιο
ευάλωτους συμπολίτες μας», τόνισε. 

Στον δρόμο προς την τελική αναμέτρηση, αυτό

που γίνεται εμφανές, σε κάθε περίπτωση, είναι
ότι η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν θα
ακολουθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη λογική της πόλω-
σης και της οξύτητας, προβάλλοντας, σε αντιδια-
στολή, τα θετικά αφηγήματα για το «αύριο» της
χώρας, αλλά και τις στοχεύσεις της επόμενης τε-
τραετίας. Από κοντά, έρχονται και τα διλήμματα
της εθνικής κάλπης, τα οποία επανέφερε με έν-
ταση ο κ. Μητσοτάκης από τη Δυτική Μακεδονία.
«Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Και ποι-
ος θα κυβερνά τελικά αυτόν τον τόπο; Η σοβαρή
και υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία ή ο ανεύθυνος και

λαϊκιστής ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό είναι το δίλημμα. Είναι
πολύ απλό, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι ποιον θέ-
λετε να έχετε πρωθυπουργό της χώρας, να σας
εκπροσωπεί στο εξωτερικό και να αγωνίζεται για
τα δικά σας συμφέροντα. Σε αυτά θα απαντήσουν
οι Έλληνες πολίτες, σε αυτά θα απαντήσουν πρώ-
τα και πάνω από όλα οι αγωνιστές, παλιοί και νέοι
φίλοι της παράταξης. Παλιοί αγωνιστές που έδω-
σαν αγώνες στα δύσκολα, αλλά και νέοι φίλοι οι
οποίοι ήρθαν και προστέθηκαν στις δυνάμεις μας
για μία μεγάλη προοδευτική, πατριωτική συμμα-
χία. Αυτήν εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και με
αυτήν τη συμμαχία θα οδηγήσουμε την Ελλάδα
στο μέλλον με ασφάλεια, συνέπεια και σταθερό-
τητα», τόνισε, ξεδιπλώνοντας τον διπλό δρόμο
της πανστρατιάς και των ανοιγμάτων πέρα από τα
«γαλάζια» κομματικά τείχη.

Τα πρώτα ονόματα για τα ψηφοδέλτια
Με την προεκλογική εκστρατεία της οδού Πειραιώς να κάνει τα πρώτα της δυναμικά βήματα,
λίγες είναι οι λεπτομέρειες που απομένουν όσον αφορά την ανακοίνωση των ονομάτων που θα
περιλαμβάνονται στις λίστες των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας.
Αρχής γενομένης από τη Μακεδονία, όπου σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνει την
περιοδεία του, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης νέοι υποψήφιοι αναμένεται να είναι,
μεταξύ άλλων, οι Διαμαντής Γκολιδάκης, Παναγιώτης Κόκκορης, Δημήτρης Βενιέρης, Αφρο-
δίτη Νέστορα, Γιάννης Ταχμαζίδης, Σμάρω Μανιάτη, Νίκος Καραγιαννακίδης, Σωκράτης Δη-
μητριάδης, Μάριος Δράμαλης, Μαρία Χατζηδημητρίου και Φωτεινή Πεσματζόγλου-Δεβετζή.
• Στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, νέοι υποψήφιοι αναμένεται να είναι, μεταξύ άλλων,
οι Φάνης Παπάς, Άρτεμις Αγαθοκλέους, Κατερίνα Ζιούτα, Μαρία Γιαννοπούλου, Παναγιώτης
Θεοδώρου, Σοφία Λαβασά και Νίκος Βιδάλης.
• Στην Α’ Αθήνας, νέοι υποψήφιοι αναμένεται να είναι, μεταξύ άλλων, οι Κυριάκος Πιερρακά-
κης, Όμηρος Τσάπαλος, Δημήτρης Πιστόλας, Άννα Ροκοφύλλου, Φαίδρα Τσαλαχούρη, Εβίτα
Βαρελά, Θέκλα Παρασκευούδη, Πώλα Δαμιανού, Σακίμπ Μαριάμ και Κατερίνα Κουρκούλη.
• Στις έτερες περιφέρειες της Αθήνας, νέοι υποψήφιοι αναμένεται να είναι, μεταξύ άλλων, οι
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Σταύρος Νικολαΐδης (Νότιος Τομέας), Άρια Αγάτσα, Μανώλης
Κουτσογιαννάκης, Φωτεινή Βρύνα, Αυγουστίνος Γαλιάσος (Βόρειος Τομέας).

«Γαλάζια» πανστρατιά για το 151+

Η επίτευξη της αυτοδυναμίας 
περνά μέσα από 

τη συστράτευση δυνάμεων 

του Δημήτρη

Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com



Α
πανωτά είναι τα χτυπήματα που προκαλεί ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στον χώρο του ΠΑΣΟΚ μετά τις
μετακινήσεις στελεχών από τη Χαριλάου Τρικούπη
στην Πειραιώς, αρκετά μάλιστα εκ των οποίων ανα-

κοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφια με τη «γαλάζια» παράταξη.
Εκτός από τον Απόστολο Σπυρόπουλο, την Ελευθερία

Φτακλάκη και τον Σπύρο Καρανικόλα, σύμφωνα με απο-
κλειστικές πληροφορίες της «Political»,
δύο ακόμη στελέχη του ΠΑΣΟΚ κλείδω-
σαν και εντάσσονται στα «γαλάζια» ψηφο-
δέλτια. Πρόκειται για τη Χαρά Ντερμανά-
κη, πρώην υποψήφια βουλευτή του ΠΑ-
ΣΟΚ στα Χανιά, και τον Γιώργο Γουλτίδη. Η
Χανιώτισσα εκπαιδευτικός και συγγραφέ-
ας Χαρίκλεια Ντερμανάκη εθεάθη πριν
από τα Χριστούγεννα σε κομματική εκδή-

λωση της ΝΔ, γεγονός που άρχισε να κινεί τις υποψίες
πολλών, οι οποίες πλέον επιβεβαιώνονται.

Ποια είναι η Χαρά Ντερμανάκη
Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ από γονείς μετανάστες. Τα

παιδικά και εφηβικά της χρόνια τα έζησε στα Χανιά και
υπήρξε στέλεχος και υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στα Χανιά το 2012. Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από τα φοιτητι-
κά της χρόνια. Ασχολήθηκε ενεργά με την Τοπική Αυτο-
διοίκηση και τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει διατελέσει
αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Χανίων, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Γηρο-
κομείου Χανίων και έφορος του Εθνικού Αθλητικού Κέν-
τρου Χανίων. Ασχολείται επίσης με τη λογοτεχνική γρα-
φή. Έχει εκδώσει δύο βιβλία, συλλογές διηγημάτων και
νουβέλες, «Ιστορίες που δεν ήθελαν να μεγαλώσουν» το
πρώτο, την παρουσίαση του οποίου έκαναν η Άννα Δια-
μαντοπούλου και ο Γιώργος Φλωρίδης, και «Η γυναίκα
στο δωμάτιο» το δεύτερο. Αρθρογραφεί τακτικά στον το-
πικό Τύπο, σε sites πανελλαδικής εμβέλειας όπως το
Marketnews, στο περιοδικό «In Town», ενώ αρθρογρα-
φούσε και στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ εντάσσεται και ο Γιώργος Γουλ-
τίδης, ο οποίος επίσης προέρχεται από τον χώρο του ΠΑ-
ΣΟΚ, είναι δημόσιος υπάλληλος και μένει στη Βέροια.
Έχει μεγάλη εμπειρία από εκλογές, καθώς εκλέγεται ως
αιρετός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (δημοτικός σύμβου-
λος Βέροιας), ενώ γνωρίζει πολύ καλά και από διαδικα-
σίες διεξαγωγής εθνικών εκλογών. Και ο κ. Γουλτίδης
αποφάσισε να συστρατευτεί στη μάχη δίπλα στη ΝΔ και
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ποιος είναι ο Γιώργος Γουλτίδης
Είναι χημικός μηχανικός, δημόσιος υπάλληλος, 58

ετών. Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, καθώς είχε ενταχθεί
στη μαθητική του νεολαία σε ηλικία 15 ετών. Περνώντας
όλα τα στάδια του κόμματος, διετέλεσε για πέντε χρόνια
υπεύθυνος του Πολιτικού Γραφείου πρώην υπουργού
Ημαθίας. Ενεργοποιήθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
από το 1998 έως το 2002, όταν εκλέχτηκε δημοτικός σύμ-
βουλος Δήμου Βεργίνας. 

Στην πορεία εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Δήμου
Βέροιας από το 2014 έως και σήμερα. Το 1992 με δύο
συνεργάτες δημιούργησε την εταιρία ΒΙΟΤΕΚΑ και ΕΜΕ
(Βιολογικές Τεχνικές Κατασκευές και Εναλλακτικές
Μορφές Ενέργειας). Το 2004 με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
διορίστηκε υπάλληλος στο υπουργείο Υποδομών και
υπηρετεί έως και σήμερα στην ΕΥΔΕ Ηπείρου - Μακε-
δονίας - Θράκης και θήτευσε στο ΔΣ του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Βορείου Ελλάδος του υπουργείου για μια
τετραετία.

Να σημειώσουμε, τέλος, πως σε ό,τι αφορά τον Σπύρο
Καρανικόλα, επειδή ακούστηκε ότι θα είναι στο ψηφοδέλ-
τιο Επικρατείας, οι πληροφορίες της «P» επιμένουν ότι
δεν θα είναι και θα ενταχθεί στο επικοινωνιακό επιτελείο
της Πειραιώς. Η στρατηγική της ΝΔ κινείται ξεκάθαρα
στον χώρο του Κέντρου, αφού έτσι κι αλλιώς, όπως προ-
κύπτει από τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει τεράστια διείσδυση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
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Πολλή γκρίνια έχουν προκαλέσει στην Κου-
μουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη οι τελευ-
ταίες δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν ένα
άκρως θετικό κλίμα για την κυβερνώσα παράτα-
ξη. Η αυτοδυναμία πλησιάζει για τη ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ
μένει πίσω πάνω από 7 μονάδες και το ΠΑΣΟΚ
«δοκιμάζεται» σε μονοψήφια νούμερα. Όπως
προκύπτει από τα ευρήματα των δύο δημοσκοπή-
σεων (Marc και GPO που παρουσιάστηκαν το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο), η ΝΔ είναι αρκετά
κοντά στην αυτοδυναμία τη δεύτερη Κυριακή, ενώ
οι τελευταίες εξελίξεις με την πρόταση μομφής
κατά της κυβέρνησης αλλά και η κόντρα για το
μπλόκο κατά του κόμματος Κασιδιάρη δεν φαίνε-
ται να οδηγούν σε πολιτική ανατροπή, όπως ίσως
θα περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τις μετακινήσεις
στελεχών από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ δείχνουν τη
νέα επιθετική στρατηγική που έχει υιοθετήσει
το Μέγαρο Μαξίμου για την κυριαρχία στον χώ-
ρο του Κέντρου. Στόχος του Κυριάκου Μητσο-

τάκη και των «γαλάζιων» στελεχών, σύμφωνα
με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, είναι
να εξηγήσουν στους πολίτες «γιατί είναι νάρκη
του ΣΥΡΙΖΑ η απλή αναλογική» και ότι η «προ-
οδευτική διακυβέρνηση»
είναι μια επικίνδυνη τερα-
τογένεση. Οι πληροφορίες
μάλιστα αναφέρουν ότι η
ΝΔ θα συνεχίσει ακάθεκτη
στον δρόμο της προσέγγι-
σης κεντρώων στελεχών
από τον ευρύτερο χώρο του
ΠΑΣΟΚ, στρατηγική που θα
κορυφωθεί όταν ανακοι-
νωθούν οι εκλογές για να
υπάρχει το αβαντάζ του αιφνιδιασμού.

Το γκάλοπ της Marc που δημοσιεύεται στην
εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» καταγράφει προβάδι-
σμα 7,7 ποσοστιαίων μονάδων του κυβερνώντος
κόμματος, στην αναγωγή επί των εγκύρων στις
εκλογές της απλής αναλογικής. Προβάδισμα που

ανεβαίνει στις 9 μονάδες επί των εγκύρων στις
δεύτερες κάλπες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον
α’ γύρο των εκλογών με απλή αναλογική η ΝΔ
συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου επί των εγ-

κύρων το 33,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ
26% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
10,2%. Το προβάδισμα της ΝΔ
όμως αυξάνεται στον β’ γύρο
των εκλογών με ενισχυμένη
αναλογική, καθώς επί των
εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει
37,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 28,2% και το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9%.

Το 48,9% των ερωτηθέν-
των αξιολογεί θετικά ή μάλ-

λον θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 26,4% έχει
θετική ή μάλλον θετική γνώμη για την αντιπολι-
τευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση
«ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυ-
πουργό;» το 48% απάντησε τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, ενώ το 31,6% τον Αλέξη Τσίπρα.

Στις 7,4 μονάδες δίνει 
τη διαφορά η GPO

Προβάδισμα 7,4 ποσοστιαίων μονάδων δια-
τηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δη-
μοσκόπηση της GPO που δημοσιεύτηκε το Σάβ-
βατο στην εφημερίδα «Παραπολιτικά». Όπως
προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, το κυ-
βερνών κόμμα είναι πιο κοντά στην αυτοδυνα-
μία στις δεύτερες εκλογές. Αναλυτικά, η ΝΔ
συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου το 33,8%, ο
ΣΥΡΙΖΑ 26,4% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,8%.

Στο ερώτημα «αν δεν προκύψει αυτοδύναμη
κυβέρνηση, τι θα θέλατε να κάνει το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ;», το 36,8% απάντησε «καμία συνεργα-
σία», το 33,9% «συνεργασία με τη ΝΔ» και το
20,8% «συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ». Το 63,1% των
Ελλήνων κρίνει αρνητικά την απόφαση Τσίπρα
να απέχει το κόμμα του από τη Βουλή, ενώ το
65,2% συμφωνεί με τη ρύθμιση-μπλόκο στο
κόμμα Κασιδιάρη, για την οποία η Κουμουν-
δούρου ψήφισε «παρών».

Εφικτή η αυτοδυναμία της «γαλάζιας» παράταξης στις δεύτερες κάλπες

«Άλωση» του ΠΑΣΟΚ
από τον Μητσοτάκη!

Ακόμη δύο «πράσινα» στελέχη 
κατέρχονται υποψήφια με τη ΝΔ 

Διαδοχικές
δημοσκοπήσεις
«δείχνουν» νέα

διακυβέρνηση της χώρας
από τη Νέα Δημοκρατία

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

του Κώστα 

Τσιτούνα 

kostastsitounas@gmail.com



Σε τέσσερα χρόνια, το 99,9% των υπηρεσιών του κρά-
τους θα παρέχεται στους πολίτες σε ψηφιακή μορ-
φή, ολοκληρώνοντας την επαναστατική μεταρ-
ρύθμιση του εκσυγχρονισμού της χώρας. 

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σε
συνέντευξή του στον Real FM, ενόψει της
σημερινής ημερίδας στο Μέγαρο Μουσικής,
«το gov.gr είναι μια μεταρρύθμιση που έχει αγκα-
λιαστεί από όλους τους πολίτες μέχρι σήμερα». Η ημερί-
δα ξεκινάει από το πρωί, είναι θεματική και όλα τα ση-
μεία εκείνα που συναπαρτίζουν το gov.gr θα είναι σε
διαφορετικά πάνελ «για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το

οποίο συνέβη και τι έρχεται». Το κλείσιμο των εργασιών
της ημερίδας θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναφερθεί στο ψηφια-
κό άλμα που καταγράφεται στην καθημερινότη-
τα του πολίτη.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, μέσα στο
επόμενο δίμηνο όλες οι μεγάλες δομές υγείας

της χώρας θα δίνουν δεδομένα στο my Health
και έτσι ο καθένας θα έχει την κυριότητα των δεδο-

μένων του, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή ένας πολί-
της μπορεί μέσω του my Health να έχει τα αποτελέσμα-
τα από 59 νοσοκομεία για πάνω από 430 εξετάσεις που
θα κάνει. Σχετικά με το δίπλωμα αυτοκινήτου και την

αστυνομική ταυτότητα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρι-
σης ψηφιακών διπλωμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
και έτσι μέσα από το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» θα μπο-
ρεί η Ευρώπη να αναγνωρίζει τα ελληνικά διπλώματα
και η Ελλάδα τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών. 

Τέλος, ανακοίνωσε ότι μέσα στον Μάρτιο θα είναι
έτοιμη η οπτική ίνα και έτσι θα υπάρξει καλωδίωση των
πολυκατοικιών. Σχετικά με το ζήτημα του κόστους, ο κ.
Πιερρακάκης ανέφερε ότι το κόστος των 700-1.000 ευ-
ρώ ανά πολυκατοικία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το
Δημόσιο, εφόσον γίνει η αίτηση στη σχετική πλατφόρμα
που θα βγει στον «αέρα» σε λίγο καιρό.
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«Δ
ώρο» Μητσοτάκη σε
900.000 συνταξιούχους
που δεν είδαν αυξήσεις
στις συντάξεις τους λόγω

της προσωπικής διαφοράς ανακοινώνεται
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ακόμη και
σήμερα, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί
πακέτο μέτρων ύψους 1 δισ. ευρώ που θα
αφορά εργαζομένους και επιχειρήσεις, 

Με την κίνηση για τη στήριξη των συνταξι-
ούχων η κυβέρνηση δείχνει ότι αφουγκρά-

ζεται τις αγωνίες τους εν
μέσω ακρίβειας, μετά τις…
γκρίνιες που εκφράστηκαν
για το γεγονός ότι δεν θα
δουν πραγματικές αυξή-
σεις τη φετινή χρονιά, κα-
θώς έπεσαν… θύματα του
Νόμου Κατρούγκαλου. Με
την παρέμβαση αυτή ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης θέλει να σηματοδοτή-
σει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το
σύνολο των απόμαχων της εργασίας, οι
οποίοι έφτασαν στην… πηγή και δεν ήπιαν
νερό! Η φράση του πρωθυπουργού στην κο-
πή της πίτας της Διοικούσας του Νοτίου Το-
μέα της Νέας Δημοκρατίας «ακούω δικαιο-
λογημένα παράπονα για την προσωπική
διαφορά και μπορώ να σας πω κάντε λίγη
υπομονή, θα υπάρχουν καλές εξαγγελίες
και για τους συνταξιούχους που δεν είδαν
καμία αύξηση τον τελευταίο μήνα» αποτυ-
πώνει και το πνεύμα των μέτρων που θα
ανακοινωθούν.

Στήριξη
Τις προηγούμενες ημέρες, ο πρωθυπουρ-

γός ενημερώθηκε από τον υπουργό Οικονο-
μικών Χρήστο Σταϊκούρα ότι τα στοιχεία του
προϋπολογισμού παραπέμπουν σε ξεκάθα-
ρο δημοσιονομικό χώρο και του έδωσε εν-
τολή να εξαντλήσει τα περιθώρια για τη στή-
ριξη των… παραπονούμενων συνταξιού-
χων. Έτσι, το επίδομα υπολογίζεται ότι θα
φτάσει έως τα 300 ευρώ και σχεδιάζεται να
δοθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσια-
κά κριτήρια στις εξής κατηγορίες:

1. Σε όσους δεν έλαβαν καμία αύξηση λό-
γω θετικής προσωπικής διαφοράς. 

2. Σε όσους δεν έλαβαν την έκτακτη οικο-
νομική ενίσχυση των 250 ευρώ τα Χριστού-
γεννα και ανήκουν στην κατηγορία των συν-

ταξιούχων που λαμβάνουν 800-1.000 ευρώ
μηνιαίως. 

3. Σε όσους έχουν συντάξεις ακόμη και
πάνω από 1.000 ευρώ και δεν ωφελήθηκαν
ουσιαστικά από την κατάργηση της Εισφο-
ράς Αλληλεγγύης.

Ενίσχυση ποσοστών
Με τη νέα παρέμβαση η κυβέρνηση θα

καλύψει πλήρως το περίγραμμα των
2.500.000 συνταξιούχων, στοχεύοντας στην
ενίσχυση των ποσοστών της στις προσεχείς
εκλογές, ενώ εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει
συμπληρωματικά και το μέτρο του market
pass, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα
στις επόμενες ημέρες και θα δώσει μια μι-
κρή ανακούφιση στα οικονομικά των νοικο-

κυριών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις αυξη-
μένες τιμές των τροφίμων. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση με τις εξαγγελίες
για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο από το
2024 και σε συνδυασμό με την κατάργηση της
Εισφοράς Αλληλεγγύης και της κράτησης 1%
υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλ-
λήλων θα επιχειρήσει ένα δυναμικό άνοιγμα
προς τη συγκεκριμένη κατηγορία, ώστε να
διατηρήσει υψηλά τα ποσοστά της και να προ-
σελκύσει νέους ψηφοφόρους.  Παράλληλα, η
προοπτική της μείωσης των φόρων και τη νέα
τετραετία αγγίζει άμεσα συνταξιούχους και
δημόσιους υπαλλήλους, ενώ η νέα αύξηση
του βασικού μισθού από την 1η Απριλίου αγ-
γίζει τους εργαζομένους του ιδιωτικού το-
μέα. Αντίβαρο στους εργοδότες και τους
ελεύθερους επαγγελματίες θα αποτελέσει ο
νέος κύκλος μείωσης των φορολογικών επι-
βαρύνσεων, ο οποίος αγγίζει οριζοντίως και
καθέτως όλες τις κατηγορίες εργαζομένων
και εργοδοτών της χώρας. 

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ανακοινώνεται το «επίδομα προσωπικής διαφοράς» 
- Έρχονται μέτρα ύψους1 δισ. ευρώ

Κ. Πιερρακάκης: Μέσω gov.gr  το 99,9% των ψηφιακών υπηρεσιών σε 4 χρόνια!

«Δώρο» Μητσοτάκη 
σε τρεις κατηγορίες 
συνταξιούχων 

Γράφει 
o Λουκάς  

Γεωργιάδης
loukas1972@gmail.com

Από παλαιότερη συνάντηση
του πρωθυπουργού 
με εκπροσώπους 
οργανώσεων συνταξιούχων
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του ειδικού συνεργάτη 

K
αι να που η ζωή είναι τροχός
και γυρίζει... Η είδηση ήρθε
αιφνιδιαστικά: αίτημα άρσης
της ασυλίας του ευρωβουλευ-

τή Γιώργου Κύρτσου, την ώρα που ο ίδιος
εμφανίζεται «λάβρος» κατά της κυβέρνη-
σης και κατακεραυνώνει όποιον έχει αντί-
θετη άποψη από τη δική του ή από του...
ΣΥΡΙΖΑ.

Η ιστορία του Γιώργου Κύρτσου είναι λί-

γο έως πολύ γνωστή στους περισσότε-

ρους. Μια διαδρομή, που χαρακτηρίζεται

από την αλλαγή κατευθύνσεων έως και

πολιτικών πεποιθήσεων ανάλογα με το...

φύσημα του ανέμου, δεν θα μπορούσε να

μην έχει παρόμοια συνέχεια ακόμη και

σήμερα που ο άλλοτε δημοσιογράφος, δι-

ευθυντής και εκδότης έχει περάσει τα 70

έτη και διαθέτει κάποιους χρόνους κοινο-

βουλευτικής εμπειρίας από το Ευρωκοι-

νοβούλιο.

Η ικανότητα του Γιώργου Κύρτσου να

«καβαλάει το κύμα», να πηγαίνει με αυτόν

που διαφαίνεται ότι έχει το ρεύμα και να

είναι trend φαίνεται βέβαια πως φθίνει.

Διότι δεν φαίνεται -και δημοσκοπικά- να

ισχύει για τον ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα ό,τι

ίσχυε για το ΚΚΕ της περιόδου 1975-1977,

του οποίου υπήρξε μέλος (ΚΝΕ Λονδίνου),

όπως προφανώς και δεν ισχύει ό,τι ίσχυε

στις αρχές του ’90 για τον Κωνσταντίνο

Μητσοτάκη, στις αρχές του ’00 για τον Κώ-

στα Καραμανλή και το 2019 για τον Κυριά-

κο Μητσοτάκη.

Βίος και… πολιτεία
Ο Γιώργος Κύρτσος βέβαια έχει περάσει

και από τον ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζα-
φέρη το 2012, ενώ αναγκάστηκε να υπο-
βληθεί σε… κυβίστηση το 2014 για να εν-
ταχθεί στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δη-
μοκρατίας από τον Αντώνη Σαμαρά, τον
οποίο παλαιότερα κατήγγελλε με θέρμη.

Κάπως έτσι λοιπόν φαίνεται να ενεργεί
και σήμερα ο ευρωβουλευτής, η ασυλία
του οποίου ζητείται να αρθεί λόγω χρεών
στο Δημόσιο. Ο κ. Κύρτσος, ο οποίος μέσα
από τη σελίδα του στο Twitter και τις δημό-
σιες τοποθετήσεις του εγκαλεί κάθε τόσο
την κυβέρνηση για μια σειρά από ζητήμα-
τα, προφανώς ξέχασε να... εγκαλέσει τον
εαυτό του για τις εκατοντάδες χιλιάδες ευ-
ρώ που έχει αφήσει ως χρέος προς το ελ-
ληνικό Δημόσιο από τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες. Χρήματα που προφα-
νώς επιβαρύνουν τον μέσο Έλληνα φορο-
λογούμενο, όπως συμβαίνει με κάθε στρα-

τηγικό κακοπληρωτή, διότι ως τέτοιος
μπορεί να χαρακτηριστεί ο κ. Κύρτσος.

Συγκεκριμένα, από τις 27 Ιανουαρίου
2023 έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, το οποίο
υπογράφει ο αντεισαγγελέας του Ανώτα-
του Δικαστηρίου Γεώργιος Σκιαδαρέσης,
στο Ευρωκοινοβούλιο. Το αίτημα έχει υπο-
βληθεί με βάση τον Κανονισμό του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και μαζί με αυτό
διαβιβάζεται και η ποινική δικογραφία. Αν
η ασυλία αρθεί, στον Γιώργο Κύρτσο θα
ασκηθεί «ποινική δίωξη για το αδίκημα της

μη καταβολής χρεών προς το ελληνικό Δη-
μόσιο, συνολικού ύψους 459.918,18 ευρώ,
κατά παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 εδά-
φιο β’ του νόμου 1882/90, πράξη που φέ-
ρεται τελεσθείσα στην Αθήνα στις
15/4/2018 υπό την ιδιότητα του διευθύνον-
τος συμβούλου, προέδρου και νομίμου εκ-
προσώπου της εταιρείας με την επωνυμία
“Free Sunday Εκδοτική Ανώνυμη Εται-
ρεία”», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά
που έχει κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα για
τον Γιώργο Κύρτσο. Το ίδιο συνέβη και στις

2 Οκτωβρίου 2018, όταν και το Ευρωκοινο-
βούλιο είπε «ναι» στην άρση της ασυλίας
του για χρέη ύψους 627.752,65 ευρώ για
την ίδια εταιρεία. Τότε ο Γιώργος Κύρτσος
μάλιστα ψήφισε και ο ίδιος υπέρ της άρσης
της ασυλίας του, λέγοντας στη συνέχεια
πως εισήλθε στη ρύθμιση των 120 δόσεων
και ότι η οφειλή θα αποτελέσει σταδιακά
παρελθόν.

Πιστόλιασμα
Με βάση το νέο αίτημα για την άρση της

ασυλίας του κ. Κύρτσου, το οποίο γίνεται
εκ νέου για χρέη στο Δημόσιο, καταλαβαί-
νει κανείς πως προφανώς ο νυν ευρωβου-
λευτής και άλλοτε εκδότης και δημοσιο-
γράφος πολύ απλά... δεν πληρώνει τις δό-
σεις της ρύθμισης. Με λίγα λόγια, έχει «πι-
στολιάσει» και πάλι τα χρέη του προς το
ελληνικό Δημόσιο, αλλά την ίδια ώρα με
ύφος χιλίων καρδιναλίων και εμφανή την
εμπάθειά του προς την κυβέρνηση ασκεί
δριμεία κριτική κατά πάντων.

Για να είμαστε και πιο ακριβείς, όχι κατά
πάντων, καθώς εσχάτως φαίνεται να έχει
βρει το «αποκούμπι» του στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλ-
λωστε, παρότι μέχρι πρότινος ανήκε στη
Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κύρτσος πάντα
ήταν... προσεκτικός σε ό,τι αφορά την
αξιωματική αντιπολίτευση. Ουδέποτε έχει
«χτυπήσει» τον Αλέξη Τσίπρα και την Κου-
μουνδούρου, σε αντίθεση με ό,τι συμβαί-
νει στις θέσεις του για την κυβέρνηση. Δεν
είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν -κάτι που αν
συνεχίσει στον ίδιο τόνο ο κ. Κύρτσος, θα
γίνει βεβαιότητα- ότι όλη αυτή η στάση
έχει έναν ξεκάθαρο σκοπό. Να πιέσει ο κ.
Κύρτσος την κυβέρνηση έτσι ώστε να
«κλείσουν» τα ανοικτά ζητήματα που έχει.
Αυτό μετά και τις τελευταίες εξελίξεις εί-
ναι προφανές ότι δεν θα συμβεί και ο κ.
Κύρτσος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις
συνέπειες των πράξεών του.

Σε κάθε περίπτωση, ο άλλοτε εκδότης
και δημοσιογράφος θα έπρεπε να είναι πιο
συνετός και φειδωλός σε όσα λέει και
πράττει, καθώς οι εξελίξεις έρχονται να τον
εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Με νέα αίτηση
για άρση ασυλίας λόγω χρεών στο Δημό-
σιο, με «φέσι» που ξεπερνάει τις 450.000
ευρώ, και με μια πορεία που είναι ο ορι-
σμός του «όπου φυσάει ο άνεμος», ένα
πράγμα θα καταφέρει. Να έρχεται στο μυα-
λό των πολιτών η παροιμία «φωνάζει ο κλέ-
φτης», κάθε φορά που θα υπάρχει μια το-
ποθέτηση του 71χρονου ευρωβουλευτή...

Αίτημα άρσης ασυλίας του... κριτή των πάντων 
για μη καταβολή χρεών προς το ελληνικό Δημόσιο, 

συνολικού ύψους 459.918,18 ευρώ

Φωνάζει ο... Κύρτσος!



«Όχι» Μπακογιάννη
για Πυρκάλ 

Στον Δήμο Αθηναίων έβγαλαν
απαγορευτικό για το κυβερνητικό
σχέδιο μετεγκατάστασης των
υπουργείων στο κτίριο της Πυρκάλ
στον Υμηττό. Δεν ξέρω αν
είναι μια βεντέτα
του δημάρχου
Κώστα Μπακο-
γιάννη με τους
υπουργούς του
πρωθυπουργού,
αλλά έχει αρχίσει
και ενοχλεί. Το δε
σκεπτικό ότι θα φύγουν
14.000 εργαζόμενοι από το κέντρο
δεν μπορώ να το λάβω σοβαρά. Λες
και μας έλειψαν οι άνθρωποι στο
κέντρο της Αθήνας, όπου κυκλοφο-
ρούν καθημερινά εκατομμύρια κό-
σμου. Πάντως, ο δήμος ισχυρίζεται
ότι δεν έχει κάνει καμία συζήτηση
με κυβερνητικά στελέχη για να
ακουστεί η άποψή του. 

Συμβαίνει κάτι 
με τον κ. Νίκο 
και τη νέα 
ηγεσία του ΠΝ; 

Ρωτάμε γιατί χθες, στην κοπή της
πίτας του Γενικού Επιτελείου Ναυ-
τικού, ο υπουργός Άμυνας κ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος
δεν έδωσε το «πα-
ρών» ως είθισται
σε τέτοιες εκ-
δηλώσεις και
ούτε ενημέρω-
σε ότι δεν θα πα-
ρευρεθεί λόγω κά-
ποια υποχρέωσης. Πάν-
τως, για τις Βρυξέλλες αναχώρησε
το βράδυ της Δευτέρας. Άγνωστες
οι βουλές του υπουργού… Εκτός
και αν με αυτό τον τρόπο αποφάσι-
σε να δείξει τη δυσαρέσκειά του για
την επιλογή της νέας ηγεσίας.

Τους βουλευτές της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας εί-
δαμε σε αγώνα μπάσκετ που έγινε προς τιμήν του Συλλόγου
Φλόγα για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Την ορ-
γάνωση του event ανέλαβαν η ΔΗΜΤΟ και η ΟΝΝΕΔ Χαλαν-
δρίου και έγινε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Αγίας Πα-
ρασκευής. Μάλιστα, είδαμε τη Νίκη Κεραμέως, τον Άδωνι
Γεωργιάδη, τον Δημήτρη Καιρίδη, τον Γιώργο Κουμουτσάκο
αλλά και τον «γαλάζιο» Σάκη Ιωαννίδη με μπασκετικές στο-
λές να παίζουν κανονικό μπάσκετ. 
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Άναψαν τη... Φλόγα

Δ
εν ήταν τυχαίο τελικά το τηλεφώνημα του πρωθυπουργού στον πρόεδρο
της Αιγύπτου Αλ Σίσι την Παρασκευή. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι
το θέμα συζήτησης ήταν ο ελληνοαιγυπτιακός GREGY Ιnterconnector, δη-
λαδή το μεγάλο καλώδιο που θα συνδέει Αίγυπτο και Ελλάδα. Το τηλεφώ-

νημα προετοίμαζε τη συνάντηση που είχαν στην Αίγυπτο την επόμενη μέρα ο πρό-
εδρος Αλ Σίσι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τον Δημήτρη Κοπελούζο με θέμα την
επισκόπηση της προόδου των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με
την Ελλάδα, το project «GREGY», που προχωρά με ταχείς ρυθμούς ο όμιλος, σε συνέ-
χεια ανάλογης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Οκτώβριο. 

Το παίρνει πάνω του 
ο Κυριάκος με τράπεζες
Κυβερνητικές πηγές μού λένε ότι τις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυ-
βέρνησης και τραπεζιτών τις έχει αναλάβει πλέον ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός και περιμένει τις προτάσεις τους. Το ραντεβού θα γίνει το
επόμενο διάστημα. Οι αυξήσεις επιτοκίων, που προκάλεσαν αύξηση
στις δόσεις των δανείων, έχουν δημιουργήσει προβληματισμό, κα-
θώς συμπιέζουν το εισόδημα και δημιουργούν μια φθοροποιό κατά-
σταση λίγο πριν από τις εκλογές. Και υπολογίζεται από την ΕΚΤ ότι θα
έχουμε και νέα αύξηση των επιτοκίων. Επίσης, στην ατζέντα θα βρε-
θούν και οι αυξήσεις των επιτοκίων στις καταθέσεις. 

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη και
το ραντεβού Αλ Σίσι - Κοπελούζου

Ταξίδι Κατσανιώτη 
σε Τουρκία

Την οργάνωση του ανθρωπιστικού υλικού
έχει αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών,
συγκεκριμένα ο υφυπουργός Εξωτερικών
Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος είναι σε
διαρκή επαφή με δήμους, περιφέρειες, Εκ-
κλησία και συλλόγους. Οι πηγές μού λένε ότι
την Τετάρτη θα αρχίσει η αποστολή του υλι-
κού. Φορτηγά από Θεσσαλονίκη θα ταξιδέ-
ψουν στα Άδανα, ενώ οχηματαγωγά πλοία
γνωστών εφοπλιστών θα φύγουν από Πει-
ραιά. Το υλικό αυτό θα έχει είδη πρώτης
ανάγκης, κουβέρτες, σκηνές και τρόφιμα
μακράς διάρκειας. Μέσα στην εβδομάδα θα
φύγει και αεροπλάνο cargo που θα μεταφέ-
ρει υγειονομικό υλικό. Επίσης, μέσα στην
εβδομάδα θα ταξιδέψει και ο ίδιος ο κ. Κα-
τσανιώτης στην Τουρκία για να επιβλέψει την
αποστολή των εκατοντάδων τόνων υλικού. 

Τριχοτομήθηκε 
το ΠΑΣΟΚ 

Μέρα ΠΑΣΟΚ ήταν η χθεσινή, καθώς πέρα
από την ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη στο Μενίδι,
είχαμε άλλες δύο πράσινες εκδηλώσεις. Η
πρώτη ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του
βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινό-
πουλου, ο οποίος προσπαθεί να μας πείσει ότι
Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο
πράγμα… Το βιβλίο συμπαρουσίασαν ο Κώ-
στας Σκανδαλίδης και ο Λευτέρης Κουσούλης.
Η δεύτερη έχει να κάνει με τον Γιάννη Σγουρό,
ο οποίος τίμησε το έργο της Φώφης Γεννηματά
στην Αυτοδιοίκηση στην Παλαιά Βουλή, ενώ
τίμησε και δύο «πασοκικές» φιγούρες εκτός
πολιτικής, τον μουσικοσυνθέτη Χρήστο Νικο-
λόπουλο και τον σκηνοθέτη Τάσο Μπιρσίμ.
Πάντως, όπως μαθαίνω, ο Γιάννης Σγουρός
πολύ δύσκολα θα πάρει το χρίσμα από τον Νί-
κο Ανδρουλάκη για την Περιφέρεια Αττικής. 

Δημοσκοπικές μου πηγές μού
λένε ότι δύο κυβερνητικά στε-
λέχη βρίσκονται στις τελευταί-
ες θέσεις των περιφερειών
τους και μπορεί και να μη
βγουν. Ειδικά το ένα από αυτά
έχει βρεθεί στη δίνη του κυ-
κλώνα το τελευταίο διάστημα.
Τελικά για άλλους είναι ευχή
και για άλλους κατάρα η υπουρ-
γική καρέκλα. 



ΟΟ Ξενοκώστας, ο Προκοπίου
και οι κορβέτες…
Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω εγ-
κύρως ότι οι ιδιοκτήτες των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Προκοπίου και Ελευσίνας-Σύρου Ξενοκώστας ασκούν
ισχυρές πιέσεις στην κυβέρνηση, προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν υποκατασκευαστικό έργο στο πρόγραμμα
ναυπήγησης για τις κορβέτες. Αυτός είναι και ο λόγος
που το ΚΥΣΕΑ στην πρόσφατη συνεδρίαση δεν πήρε απο-
φάσεις για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Σε περίπτωση
που επιλεγούν οι γαλλικές κορβέτες, τότε το προβάδισμα
στο υποκατασκευαστικό έργο το έχουν τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά. Αντίθετα, αν επιλεγούν οι ιταλικές κορβέ-
τες, τότε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος θα περά-
σει στα Ναυπηγεία του ομίλου ΟΝΕΧ.

A
μεση ήταν η αντίδραση του αρχηγείου
της ΕΛΑΣ σε δημοσίευμα τοπικής ιστο-
σελίδας του Έβρου, σύμφωνα με την
οποία συνοριοφύλακες που ήθελαν να

αποφύγουν την τοποθέτησή τους στην οριογραμ-
μή Ελλάδας - Τουρκίας προχώρησαν σε εικονικά
σύμφωνα συμβίωσης. Μάλιστα, το δημοσίευμα
κάνει λόγο για
«φάμπρικα»,
με τον υπουρ-
γό Προστασίας
του Πολίτη,
Τάκη Θεοδω-
ρικάκο, να δί-
νει εντολή στις
αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Σώ-
ματος για άμε-
ση διερεύνηση
της υπόθεσης.

Χαρακτηρι-
στικά γινόταν
λόγος για δε-
κάδες εικονι-
κά σύμφωνα
σ υ μ β ί ω σ η ς
από τους 250
νέους συνο-
ριοφύλακες, οι οποίοι προσελήφθησαν με σκο-
πό να ενισχυθεί η φύλαξη στην πρώτη γραμμή.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι με το σύμφωνο συμ-
βίωσης οι συνοριοφύλακες αποκτούν περισσό-
τερα μόρια και έτσι έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να υπηρετήσουν στην πρωτεύουσα του
Έβρου (σ.σ.: Αλεξανδρούπολη) και όχι στα σύ-
νορα. Την έρευνα για να διαλευκανθεί εάν υπάρ-
χει πράγματι περίπτωση απάτης μέσω της σύνα-
ψης εικονικών συμφώνων συμβίωσης ανέλαβε
ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ στον Έβρο.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, σε
πρώτη φάση στο μικροσκόπιο μπαίνουν δέκα
σύμφωνα συμβίωσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγξουν τις συνθή-
κες κάτω από τις οποίες οι νέοι συνοριοφύλακες
βρέθηκαν -επί της ουσίας παντρεμένοι- με γυναί-
κες που ζουν στον Έβρο.
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Κάποια πρώην στελέχη της ΕΥΠ επιδί-
δονται μετά μανίας στο εμπόριο και ενίο-

τε στο… λαθρεμπόριο πληροφοριών. Το εν-
διαφέρον τους επικεντρώνεται στην επιχειρη-
ματική κατασκοπεία, έχοντας μάλιστα διαμορ-
φώσει τιμολόγιο για τις υπηρεσίες τους.

Κανείς δεν είχε μισή κακή κουβέντα να πει για τον
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό. Τον
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία μόλις 50 ετών έπειτα από μάχη με τον καρ-
κίνο, αποχαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την
απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου
Σαντορινιού. Ενός πολιτικού που υπηρέτησε με
ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη
δημόσια ζωή, ιδίως στον τομέα της νησιωτικής
πολιτικής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην
οικογένειά του».
«Τα λόγια είναι φτωχά όταν πρόκειται να αποχαι-
ρετήσεις έναν δικό σου άνθρωπο που φεύγει τόσο
νωρίς», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Twitter για τη θλιβε-
ρή απώλεια.  «Έδινε πάντα τη μάχη με ήθος και με
υψηλή κοινοβουλευτική ευπρέπεια», σημείωσε ο
προεδρεύων Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ ο πρό-
εδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας επεσήμανε
ότι «η μοίρα η ανθρώπινη δεν κάνει εξαιρέσεις. Το
ελληνικό Κοινοβούλιο θυμάται πάντα τη μαχητι-
κότητα, την αγάπη του στην ιδιαίτερη πατρίδα του
που την εκπροσώπησε με πίστη, με θάρρος και με
ακαταδεξιά, έναντι της σοβαρής περιπέτειας που
τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια». 
«Εμείς όλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποκλινόμαστε
μπροστά του», τόνισε συγκινημένος ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Πάνος Σκουρλέτης.

Τον χαιρετούσαν 
εξ αποστάσεως…

Θράσος Φωτεινός: 
Η Πράσινη Αριστερά 
δεν είναι πυροτέχνημα

Θλίψη για τον χαμό 
του Σαντορινιού

Νευρική κρίση στη Χαριλάου Τρικούπη προκα-
λούν οι μεταγραφές στελεχών προς τη Νέα Δημο-
κρατία. Εκτός από τον Σπύρο Καρανικόλα και τον
γιο του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, και άλ-
λα στελέχη προετοιμάζονται για
ηρωική έξοδο, γιατί εκτιμούν
ότι το κόμμα του Νίκου Αν-
δρουλάκη δεν έχει μέλλον.
Ανάμεσα σε αυτούς που
έχουν ανοίξει δίαυλο επικοι-
νωνίας με το Μαξίμου περι-
λαμβάνονται και τέσσερις βου-
λευτές. Βέβαια, σε καμία περίπτωση
ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να δεχθεί
προσχωρήσεις βουλευτών ειδικά από το ΠΑΣΟΚ,
με το οποίο ενδέχεται να συνεργαστεί σε περίπτω-
ση κατά την οποία η ΝΔ δεν καταφέρει να εξασφα-
λίσει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
Χιλιάδες βρέθηκαν στην κοπή της πίτας του
Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά πολλοί έφυγαν με το…
παράπονο ότι δεν μπόρεσαν να τον προσεγγί-
σουν και να του σφίξουν το χέρι. Όλοι εξεπλά-
γησαν από την κοσμοσυρροή αλλά και ο ίδιος ο
υπουργός όπως προκύπτει από αναρτήσεις του
στα social media. Μάλιστα, όλοι βάζουν στοι-
χήματα για το αν μπορεί να μαζέψει τόσο κό-
σμο ο Τσίπρας σε προεκλογική συγκέντρωση!
Και αφού δεν μπορούν να μαζέψουν τόσο κό-
σμο, θα αρχίσουν και πάλι να επιτίθενται στον
Άδωνι! Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρε-
μαστάρια… 

Μεγάλες αλήθειες από τον Θράσο Φωτει-
νό. «Η Πράσινη Αριστερά δεν είναι

ένα ακόμα κόμμα παραγόντων.
Δεν είναι ένα πυροτέχνημα…
Ήρθαμε για να μείνουμε στην
πολιτική σκηνή. Στόχος μας εί-

ναι να μας μάθουν και η είσοδος
στη Βουλή». Το παραπάνω δήλωσε

ο προεδρεύων της Πράσινης Αριστεράς
και υποψήφιος με τη Συνεργασία Μαζί Θράσος
Φωτεινός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον
94.0 και την εκπομπή «Δημοτικές Διαπλοκές».

Στο μικροσκόπιο
τα σύμφωνα
συμβίωσης
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Π
οια είναι η αλήθεια για τα SSI
(Security of Supply and Infor-
mation), πρώην ΑΩ, τα οποία
είναι ενίοτε όχι και τόσο αθώα.

Η στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ (Α/ΓΕΕ-
ΘΑ και Α/ΓΕΑ) είναι εξαιρετικά καχύπο-
πτη και συγκρατημένη με τα SSI της προ-
μήθειας των F-35 διότι:

1) Αφορούν ένα ποσό απροσ-
διόριστο μεν, αλλά κυμαινόμε-
νο μεταξύ 600 και 800 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.

2) Τα επιτελεία, αν και
απευθύνθηκαν πολλές φορές
στην εταιρεία, δεν έλαβαν απάν-
τηση ούτε για το ακριβές (κατά
προσέγγιση, έστω) ποσό ούτε,
το κυριότερο, για την ανάλυσή
του σε επιμέρους έργα, τιμο-
λογημένα. Μάλιστα εξεπλά-
γησαν από απαντήσεις όπως
«ούτε εμείς μπορούμε να ξέ-
ρουμε», «και να ξέραμε δεν θα
μπορούσαμε να σας πούμε».

3) Το ΓΕΑ με εντολή του ΓΕΕΘΑ απευ-
θύνθηκε και στην Πολεμική Αεροπορία
των ΗΠΑ, η οποία επεξεργάζεται τη LOA
(Letter of Offer and Acceptance) για τα F-
35 και θα έρθει προς απάντηση της LOR
(Letter of Request), την οποία έχει εδώ
και μήνες αποστείλει το ΓΕΑ. Το ΓΕΑ -
σύμφωνα με αεροπορικές πηγές- έλαβε
απάντηση ότι τα SSI θα μπουν στη LOA
κατ’ απαίτηση της κατασκευάστριας εται-

ρείας, δηλαδή, της Lockheed Martin. 
Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία,

δηλαδή οι ΗΠΑ, θα αποστείλει τη LOA
στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία, δη-
λαδή στην Ελλάδα, μόνο σε ό,τι αφορά τη
διαμόρφωση του υπό παραγγελία αερο-
σκάφους και τις τιμές ενός εκάστοτε αε-

ροσκάφους. Συνεπώς, δεν ενδιαφέ-
ρονται οι ΗΠΑ για το αν θα μπει

το σύστημα SSI ή όχι. 
4) Ο πόνος για την εγχώ-

ρια εμπλοκή σε κατα-
σκευαστικά και άλλα έργα

ενόψει της προμήθειας των
F-35 ας καταλαγιάσει. Ούτως

ή άλλως ελληνικές εταιρείες θα
κάνουν όλα τα έργα, είτε με

είτε χωρίς SSI. Δεν είναι
καλύτερα να ξέρουμε επα-
κριβώς, κατά το δυνατόν, τι

θα κάνουμε και πόσο θα
μας κοστίσει; Δεν είναι επιει-

κώς απαράδεκτο να βάλουμε
ένα κόστος στην τιμή του αεροσκάφους
χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς αφορά; Δεν
είναι καλύτερο τελικά να μην «αγοράσου-
με γουρούνι στο σακί»; Όταν μάλιστα «το
σακί» κάνει 800.000.000 δολάρια; Ο
Α/ΓΕΕΘΑ και ο Α/ΓΕΑ είμαστε σίγουροι
ότι πράττουν το καλύτερο για τις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας. Περιμένουμε, λοι-
πόν, να τοποθετηθούν και όσοι είναι αντί-
θετοι με τις κινήσεις τους και να αιτιολο-
γήσουν.

«Τους έβαλε 
τα γυαλιά» 
και πάλι ο Ανδρέας 

«Τους βάζει και πάλι τα γυαλιά» ο
Ανδρέας Παπανδρέου. Ο λόγος για τα
χαρακτηριστικά χρυσά μεταλλικά
γυαλιά του Ανδρέα Παπανδρέου που
βγαίνουν σε δημοπρασία για φιλαν-
θρωπικό σκοπό με πρωτοβουλία του
γιου του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου
Παπανδρέου. Η πρωτοβουλία ανήκει
στη φιλανθρωπική οργάνωση της
Μαρίνας Βερνίκου, η οποία συγκεν-
τρώνει αντικείμενα διάσημων αν-
θρώπων, προκειμένου να τα δημο-
πρατήσει. Τα χρήματα που θα συγ-
κεντρωθούν από τη δημοπράτηση θα
δοθούν στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών
με Καρκίνο «Ελπίδα». «Είναι φίλη η
Μαρίνα Βερνίκου. Πιστεύω ότι θα
άρεσε στον Ανδρέα κάτι αντίστοιχο.
Δεν νομίζω ότι έπαιρνε σοβαρά τα
αντικείμενα. Δεν είχε τέτοια τρέλα.
Και για καλό σκοπό έχει αξία κάτι τέ-
τοιο. Δεν είναι ότι δίνουμε κάποιο
γραπτό κειμήλιο. Κάτι που ήταν μέσα
στη ζωή του που σήμερα ο κόσμος
για κάποιο λόγο το θέλει, υποθέτω.
Ειδικά σήμερα που υπάρχει πάθος
για το παρελθόν του Ανδρέα. Δεν
έχουμε τόσα αντικείμενα, έχουμε
αρχείο με ομιλίες, φωτογραφίες»,
ανέφερε ο Νίκος μιλώντας στον
ΑΝΤ1. Σχετικά, δε, με το ποσό που θα
ήθελε να χτυπηθούν τα γυαλιά, είπε
χαρακτηριστικά: «Αν πήγαιναν
10.000, θα ήμουν χαρούμενος. Βάζω
ψηλά τον πήχη, αλλά δεν ξέρεις μέσα
στη σημερινή τρέλα πώς πάει». 

Διαψεύδει η Τσανακλίδου
Το όνομα της τραγουδίστριας Τάνιας Τσανακλίδου, η οποία είναι ιδιαίτε-
ρα ενεργή κατά της κυβέρνησης στα social media ενώ πρωτοστατεί και
στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών κατά του Προεδρικού Διατάγμα-
τος για τους καλλιτέχνες -κινητοποιήσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει… ρέ-
στα αυτή την περίοδο-, ήταν από τα δημοφιλέστερα για τα ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό ότι έχει προσεγγιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
κάποιοι στα social media το εμφάνισαν τις προηγούμενες ημέρες ως
δεδομένο. Σε μια τέτοια ανάρτηση πάντως παρενέβη η ίδια η τραγουδί-
στρια για να διαψεύσει την είδηση. «Δεν ισχύει, αγαπητέ μου, όχι του-
λάχιστον αυτή τη φορά», ήταν η απάντηση της Τσανακλίδου που άφησε
πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο για επόμενη κάλπη.

Νέο σχέδιο της κυβέρνησης 
για πλειστηριασμούς

Η σπέκουλα του ΣΥΡΙΖΑ με τους πλειστηριασμούς
έχει ενεργοποιήσει τα ανακλαστικά του Μαξίμου.
Όπως πληροφορούμαι από έγκυρη πηγή, αναμένε-
ται τις επόμενες ημέρες νομοθετική πρωτοβουλία
της κυβέρνησης με την οποία θα δίνεται η δυνατότη-
τα σε όσους αποδεδειγμένα βρίσκονται σε δύσκολη
οικονομική κατάσταση να σώσουν την πρώτη κατοι-
κία από τους πλειστηριασμούς. Πάντως σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το μοντέλο
της Κύπρου όπως ζήτησε ο Νικήτας Κακλαμάνης,
σύμφωνα με το οποίο όσοι έχουν κόκκινα δάνεια
έχουν δυνατότητα να τα εξαγοράζουν οι ίδιοι από τις
τράπεζες. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε στάση
πληρωμών και από τους συνεπείς δανειολήπτες,
που θα άφηναν τα δάνεια να κοκκινίσουν και στη
συνέχεια να τα εξαγοράσουν στο 15% της αξίας τους.

Θα ξαναπάει Ζάππειο ο Τσίπρας
Μόνο που δεν πανηγύριζαν στην Κουμουνδούρου

για την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία νομιμο-
ποιεί τους πλειστηριασμούς από τις εισπρακτικές
εταιρείες. Όπως πληροφορούμαι εγκύρως, με εντο-
λή του Αλέξη Τσίπρα προετοιμάζεται
ένα σχέδιο νόμου για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας
το οποίο θα αποτελέσει και το
βαρύ όπλο του ΣΥΡΙΖΑ στις
εκλογές. Με δεδομένο ότι οι
πλειστηριασμοί αφορούν επτα-
κόσιες χιλιάδες οικογένειες, ο
ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει να κερδίσει δύο με
τρεις ποσοστιαίες μονάδες κόβοντας την αυτοδυνα-
μία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα ο Αλέξης Τσί-
πρας πλαισιωμένος από στελέχη του κόμματός του
πρόκειται να δώσει συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο
για να ανακοινώσει τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Το αουτσάιντερ 
που συνεχώς ανεβαίνει 

Η Α’ Αθηνών έχει ένα αουτσάιντερ και λέγεται
Όμηρος Τσάπαλος! Πρόκειται για τον εκπρόσωπο
τύπου του ΕΦΚΑ που τα τελευταία δύο χρόνια έχει
αναλάβει την επικοινωνιακή προβολή στα ΜΜΕ του
έργου που γίνεται στον Φορέα,
όπως την εκκαθάριση 500.000
συντάξεων τους τελευταίους
24 μήνες. Ο ίδιος ανήκει στη
σχολή των «μεταρρυθμι-
στών», είναι μόλις 35 ετών
και πρόκειται να είναι υποψή-
φιος βουλευτής με τη Νέα Δημο-
κρατία στην Α’ Αθηνών. Μάλιστα ακού-
γεται πως έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον
Κυριάκο Πιερρακάκη, επίσης υποψήφιο στην ίδια
εκλογική περιφέρεια. Οι πληροφορίες της «Politi-
cal» λένε πως το αουτσάιντερ συνεχώς ανεβαίνει
και προσεγγίζει με αργά και σταθερά βήματα τους
ισχυρούς της εκλογικής περιφέρειας…

Η αλήθεια για τα SSI
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Πρώτα νομοθετεί, μετά φωνάζει
Τ

ο θέμα των πλειστηριασμών έχει
επιστρέψει στην ατζέντα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του προέδρου του. Ο
Αλέξης Τσίπρας σηκώνει τους

τόνους και απαιτεί από την κυβέρνηση
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα
προστατεύει την πρώτη κατοικία των πολι-
τών μέχρι τις εκλογές, ενώ παράλληλα ξε-
καθάρισε ότι ο... πρώτος νόμος της «προ-
οδευτικής κυβέρνησης» που ευελπιστεί να
φτιάξει θα είναι «η προστασία της πρώτης
κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των
χρεών».

Όλα αυτά με αφορμή την απόφαση του
Αρείου Πάγου, με την οποία η διαπραγμα-
τευτική ικανότητα των οφειλετών «ψαλιδί-
ζεται» σημαντικά απέναντι στις εταιρείες
διαχείρισης. Μόνο που η απόφαση του
Αρείου Πάγου έρχεται πρακτικά να επιβε-
βαιώσει τον νόμο 4354/2015 του ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν μάλιστα άλλα κόμματα της αντιπολί-
τευσης επισημαίνουν την υποκρισία του
ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα στο συγκε-
κριμένο ζήτημα, εκείνοι το υποβαθμίζουν
σημειώνοντας πως τώρα σημασία έχει να
ανακοπεί το κύμα των πλειστηριασμών και
όχι το «ποιος ψήφισε τον νόμο». 

«Περήφανη διαπραγμάτευση»
Η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα για προ-

στασία της πρώτης κατοικίας βέβαια υπήρ-
χε και πριν από το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγι-
νε κυβέρνηση. Μετά την «περήφανη δια-
πραγμάτευση» όμως και τη συμφωνία που
έφεραν Αλέξης Τσίπρας και Ευκλείδης
Τσακαλώτος ανατρέποντας το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος του Ιουλίου του 2015,
τα σχετικά με τους πλειστηριασμούς νομο-
σχέδια άρχισαν να έρχονται με ρυθμούς...
πολυβόλου.

Πρώτα νομοθετήθηκε η πώληση των δα-
νείων στα funds δίχως προηγούμενη ενημέ-
ρωση του δανειολήπτη. Στη συνέχεια νομο-
θετήθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
για τη διευκόλυνση των δανειστών και για να
παρακαμφθούν οι αντιδράσεις, ενώ όταν ού-
τε και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν
έλυναν το ζήτημα των κινητοποιήσεων εναν-
τίον τους, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να κάνει ιδιώνυμο
αδίκημα την παρεμπόδιση πλειστηριασμών,
στις οποίες καλεί συχνά πυκνά απ’ όταν έγινε
και πάλι αντιπολίτευση.

Μάλιστα, κάποιους από αυτούς τους νό-
μους -στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θέ-
λει να βάλει «μπλόκο»- η κομματική εφη-
μερίδα του τους υποδεχόταν με τίτλους
όπως αυτός του Νοεμβρίου του 2017: «Τέρ-
μα η ασυλία στους κακοπληρωτές πολυτε-

λείας - Η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύ-
σει την 3η αξιολόγηση». 

Στον «πάγο» λόγω
πένθους τα ψηφοδέλτια

Οι ανακοινώσεις αναμένονταν τη Δευτέ-
ρα για τα ψηφοδέλτια, στο τμήμα αυτό που
τουλάχιστον έχουν «κλειδώσει». Όχι δηλα-
δή για τα «ηχηρά» ονόματα με τα οποία
ασχολούνται αποκλειστικά ο πρόεδρος του
κόμματος και η ομάδα που βρίσκεται γύρω
από εκείνον, αλλά για τους «δεδομένους».

Τους ήδη υπάρχοντες βουλευτές δηλαδή
αλλά και τη μεγάλη πλειονότητα εκείνων
που συγκρότησαν την Κοινοβουλευτική
Ομάδα της συμπολίτευσης την περίοδο
2015-2019. Η τραγική είδηση όμως του θα-
νάτου του πρώην υπουργού και βουλευτή
Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαν-
τορινιού, που έγινε γνωστή το πρωί της
Δευτέρας, τα «πάγωσε» όλα στην Κου-
μουνδούρου. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, ο
οποίος είχε περάσει από θέσεις υφυπουρ-
γού και αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας
στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, έδινε
εδώ και καιρό μάχη με τον καρκίνο, ενώ τις
τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν στο
Νοσοκομείο της Ρόδου. 

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανά-
του του, στο κόμμα κηρύχθηκε τριήμερο
πένθος με όλες τις κομματικές εκδηλώσεις
και συνεδριάσεις -συμπεριλαμβανομένης
και της Πολιτικής Γραμματείας για τα ψη-
φοδέλτια- να ακυρώνονται μέχρι νεωτέ-
ρας. Ως εκ τούτου, τόσο η συνεδρίαση όσο
και τα ψηφοδέλτια πάνε στην καλύτερη πε-
ρίπτωση για το τέλος της τρέχουσας εβδο-
μάδας και... βλέπουμε.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των ψηφο-
δελτίων βέβαια, τα οποία βρίσκονται στο
στάδιο του «κλειδώματος» και της «ανα-
κοίνωσης» από τα... μέσα Δεκεμβρίου, δεν
είναι τα περισσότερα -ήδη γνωστά- ονόμα-
τα που θα ανακοινωθούν, αλλά το σε ποιες
θέσεις θα βρίσκονται τα ονόματα των τε-
χνοκρατών που στελεχώνουν το στενό πλέ-
ον επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και για το
οποίο η εσωκομματική αντιπολίτευση του
κόμματος δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια.
Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι Νι-
κόλας Φαραντούρης, Γρηγόρης Γεροτζιά-
φας και Ζαχαρούλα Τσιριγώτη θα διεκδι-
κήσουν «σταυρό» και δεν θα βρίσκονται
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπου έχουν
μείνει ανοιχτές δύο εκλόγιμες θέσεις, κα-
θώς -θεωρητικά- οι άλλες δύο έχουν
«κλειδώσει» από Ευάγγελο Αποστολάκη
και Πόπη Τσαπανίδου.

Αφού επί
διακυβέρνησής του

έφερε τα funds 
στην Ελλάδα, τώρα
o ΣΥΡΙΖΑ... κουνάει

το δάχτυλο και τάζει
ρύθμιση χρεών 

και προστασία 
πρώτης κατοικίας



Μ
ε αμείωτη ένταση το ΠΑΣΟΚ
συνεχίζει να δέχεται μεγά-
λες πιέσεις και χτυπήματα
στο μαλακό υπογάστριο. Αί-

σθηση αλλά και οργή έχουν προκαλέσει
στη Χαριλάου Τρικούπη πληροφορίες που
δημοσίευσε η «Εστία», σύμφωνα με τις
οποίες «κυβερνητικά στελέχη διαδίδουν
ότι επίκειται νέο πλήγμα για κορυφαίο πα-
ράγοντα του ΠΑΣΟΚ προερχόμενο από τις
δικαστικές αρχές του Βελγίου. Λένε συγ-
κεκριμένα ότι εντός του προσεχούς δια-
στήματος θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας
του στελέχους αυτού που κατέχει θέση σε
κορυφαίο ευρωπαϊκό όργανο με την κατη-
γορία των ύποπτων σχέσεων με ξένη δύνα-
μη - και μάλιστα όχι αραβική. Μιλούν για
χώρα κείμενη ανατολικώς με την οποία η
Ευρώπη έχει έντονη αντιπαλότητα».

Την ίδια στιγμή, στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν
να αμβλύνουν τις εντυπώσεις από τις συνέ-
πειες αυτής της πολιτικής πίεσης που υπέ-
στησαν τις τελευταίες μέρες, τόσο από δε-
ξιά όσο και από αριστερά, με τον Νίκο Αν-
δρουλάκη να βγαίνει μπροστά. Στη Χαριλά-
ου Τρικούπη, αν και δεν έπεσαν από τα
σύννεφα, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους
για τις προσχωρήσεις πρώην στελεχών
τους στη ΝΔ και κυρίως για την επικοινω-
νιακή διαχείριση που έγινε εκ μέρους του
πρωθυπουργού.

«Δεν το κάναμε σημαία»
Ενδεικτικά ήταν τα σχόλια στελεχών του

ΠΑΣΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά
και η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στη
συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega:
«Πρόκειται για στελέχη που είχαν ήδη
αποχωρήσει σε προηγούμενο χρόνο, συν
ένα στέλεχος που αποκλείσαμε από τα ψη-
φοδέλτιά μας. Επέλεξαν να πάνε στη Νέα
Δημοκρατία. Καλό ταξίδι. Τους κανόνες και
το ηθικό πλαίσιο τα βάζουμε εμείς» και

πρόσθεσε: «Όταν ο πρωθυπουργός χρησι-
μοποιεί το Μέγαρο Μαξίμου ως ατελιέ φω-
τογραφιών, το θεωρείτε θεσμικά σωστό;
Αυτά, ξέρετε, γίνονται στα γραφεία των
κομμάτων. Και σε εμάς έχουν έρθει υπο-
ψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε
στα ψηφοδέλτιά μας πρώην υποψήφιο της
Νέας Δημοκρατίας και εν ενεργεία περι-
φερειακό σύμβουλο της Κεντρικής Μακε-
δονίας. Δεν το κάναμε σημαία ούτε έγινε
πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες».

«Κοινές αγωνίες»
Στο μεταξύ, μόνο απαρατήρητη δεν πέ-

ρασε μια αποστροφή στον λόγο του κ. Αν-
δρουλάκη, που ερμηνεύτηκε ως ένα ήπιων
τόνων κάλεσμα στους ψηφοφόρους του
ΣΥΡΙΖΑ: «Έχω κοινές αγωνίες με τον κό-
σμο της Αριστεράς. Με την ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχουμε άλλες αγωνίες. Είναι συμπε-
ριφορά κόμματος της Αριστεράς να έρχε-
ται ο νόμος που εμποδίζει τους εγκλημα-
τίες νεοναζιστές, οι οποίοι έχουν δολοφο-
νήσει ανθρώπους, να συμμετέχουν υπό τον
μανδύα κόμματος στις επόμενες εκλογές
και να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο; Είναι προ-
οδευτικό να μου επιτίθενται με fake news
και υπονοούμενα;». 
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Εκεί πάντως που θα επικεντρώσουν την κριτική τους μέσα
στο επόμενο διάστημα είναι η προστασία της κύριας κατοικίας
των αδύναμων δανειοληπτών μετά τα νέα δεδομένα που δια-
μορφώνει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Εκτιμούν ότι, πέρα
από ένα έντονο κοινωνικό θέμα, αποτελεί και μια καλή ευκαι-
ρία να αναδειχτεί ο εμπαιγμός των δανειοληπτών από ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με ενώσεις δα-
νειοληπτών, όπου δήλωσε τη συμπαράστασή του, επέκρινε την
κυβέρνηση για το ότι με τη στάση της τους αφήνει ακάλυπτους
και πρόταξε ως ιδανική λύση την ψήφιση της τροπολογίας που
έχουν καταθέσει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. «Τα
στοιχεία δείχνουν ότι αν δεν γίνει κάτι, το 2023 απειλούνται με
πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας 50.000 νοικοκυριά», ση-
μείωσε ο κ. Ανδρουλάκης περιγράφοντας το χάσμα επιτοκίων
καταθέσεων και στεγαστικών δανείων αλλά και το γεγονός ότι
τα funds αγοράζουν τα δάνεια από τις τράπεζες στο 10%-20% της
αξίας τους, αλλά απαιτούν εκβιαστικά από τους πολίτες το 80%-
90% του δανείου. 

Τι προβλέπει
Για την ιστορία, η τροπολογία της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήμα-

τος Αλλαγής προβλέπει: 
• Προστασία της κύριας κατοικίας στη φιλοσοφία του νό-

μου του ΠΑΣΟΚ το 2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια. 
• Προστασία της αγροτικής γης. 
• Συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους,

όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η πρόνοια για 120 δόσεις
για τα χρέη στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ, με «κούρεμα» 30%
της οφειλής για τους συνεπείς. 

• Λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. 

Τα γκάλοπ
Στο μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να προκα-

λούν σκεπτικισμό στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, καθώς τα πο-
σοστά που δίνουν κινούνται οριακά στο 10%. Ταυτόχρονα
όμως στους ερωτηθέντες παρατηρείται και μια σύγχυση
αναφορικά με τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει το

ΠΑΣΟΚ στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά», το
36,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην απολύτως
αυτόνομη στάση του κόμματος και εμφανίζεται αντίθετο σε
οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Το 33,9% τάσσεται υπέρ
μιας συνεργασίας με τη ΝΔ και το 20,8% προκρίνει τη συμ-
πόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν έχω την κουλτούρα των πολιτικών μου αντιπάλων, που
θέτουν εκβιαστικά διλήμματα πριν τις εκλογές. Ας πάμε στην
ουσία της πολιτικής. Μιλάμε για μια κουλτούρα συναίνεσης στη
βάση του προγράμματος και όχι για μοίρασμα εξουσίας... Το
πώς θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση θα το ορίσει η λαϊκή ετυμη-
γορία. Κυβερνήσεις δεν γίνονται στα παρασκήνια ούτε σε γρα-
φεία ολιγαρχών. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό, το βράδυ της πρώ-
της Κυριακής θα θέσουμε τις δέκα εθνικές και κοινωνικές μας
προτεραιότητες ώστε βάσει αυτών να σχηματιστεί κυβέρνηση
και να μην οδηγήσουν σε αστάθεια τη χώρα ούτε ο κ. Μητσοτά-
κης ούτε ο κ. Τσίπρας», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ιδανική για τους δανειολήπτες η τροπολογία του Κινήματος

Οργή στη Χαριλάου Τρικούπη για τη διαρροή 
πληροφοριών περί αιτήματος από τις Βρυξέλλες 

για άρση ασυλίας κορυφαίου παράγοντα του Κινήματος...

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Στήνουν πολιτικό 
«βρόχο» στο ΠΑΣΟΚ 
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Ε
πτασφράγιστο μυστικό κρατούσε ο Νί-
κος Δένδιας την επίσκεψή του στην
Τουρκία, την οποία προετοίμαζε από τη
Λατινική Αμερική όπου πραγματοποιού-

σε περιοδεία. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που
δεν δημοσιοποιεί τις διπλωματικές κινήσεις του,
αφού ακόμη δεν έχει διαψεύσει αλλά ούτε έχει επι-
βεβαιώσει αν είχε τελικά μυστική συνάντηση με τον
υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι
στο Κάιρο πριν από λίγες εβδομάδες. 

Τελευταία στιγμή
Αυτή τη φορά ο προβληματισμός μήπως πάει κά-

τι στραβά οδήγησε το υπουργείο Εξωτερικών στο να
ανακοινώσει τη συνάντησή του με τον Τσαβούσο-

γλου λίγο πριν απογειωθεί το κυ-
βερνητικό αεροσκάφος από το
αεροδρόμιο της Ελευσίνας. 

Η καλή προσωπική σχέση
Δένδια - Τσαβούσογλου έπαιξε
ρόλο στο να οργανωθεί γρήγορα

το ταξίδι. Άφησαν πίσω την περί-
φημη εκείνη συνέντευξη Τύπου
στην Άγκυρα όπου είχαν αντιπα-

ράθεση μπροστά στις κάμερες και χθες είδαμε μια
ζεστή αγκαλιά που χαιρετίστηκε από το σύνολο της
διεθνούς κοινότητας. 

«This is wonderful», έγραψε ο Αμερικανός πρέ-
σβης στην Άγκυρα που παρακολουθεί από κοντά τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και έχει άμεση επαφή με
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.  Αλλά και οι δηλώσεις των δύο
υπουργών Εξωτερικών θύμιζαν δηλώσεις υπουρ-
γών άλλων κρατών. Ο Νίκος Δένδιας ξεκίνησε λέ-
γοντας ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου για τα πολύ θερμά λόγια που επιφύ-
λαξε για τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών
και για τη θερμή αναφορά του στην παρουσία τους
εκεί. «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπι-
νες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώ-
στες που επιχείρησαν εδώ στην Τουρκία, όπως επί-

σης και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν και
από τους Ευρωπαίους διασώστες, διότι είχαμε την
ευκαιρία μαζί με τον κύριο Τσαβούσογλου να επι-
σκεφθούμε τους Αυστριακούς, τους Ολλανδούς και
τους Ισλανδούς διασώστες. Από ό,τι μας είπαν, 205
ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων
και των Ελλήνων.

Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ότι η προσπάθεια
της Ελλάδας να βοηθήσει τον τουρκικό λαό και την
τουρκική κοινωνία να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο
πλήγμα δεν σταματάει εδώ. Έχω εντολή από τον
πρωθυπουργό μου, κ. Μητσοτάκη, να διαβεβαιώσω
ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την
Τουρκία σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, είτε διμερώς

είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ.
Πέρα από αυτό, θα ήθελα να προσυπογράψω

απολύτως αυτό το οποίο ο Μεβλούτ είπε προηγου-
μένως: Ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε φυσικές
καταστροφές για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Εθνικά υπερήφανος
Και κατέληξε μιλώντας για την υπερηφάνεια που

νιώθει που οι Έλληνες βοήθησαν την τουρκική κοι-
νωνία και τον τουρκικό λαό σε αυτήν τη δύσκολη
στιγμή. 

Από την πλευρά του ο Τσαβούσογλου ευχαρίστη-
σε την Ελλάδα, διότι ήταν μία από τις πρώτες χώρες
που επικοινώνησαν αμέσως μετά τον σεισμό με τις
τουρκικές Αρχές, δηλώνοντας έτοιμη να βοηθήσει.
«Αμέσως έστειλαν σωστικά συνεργεία και πολλά
αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια στις σεισμό-
πληκτες περιοχές», σημείωσε.

Είναι πράγματι wonderful, όπως λέει και ο Αμε-
ρικανός πρέσβης. Και σίγουρα αντανακλά τη θετική
άποψη και ευγνωμοσύνη που νιώθουν απέναντι
στον ελληνικό λαό οι Τούρκοι πολίτες. Μένει τώρα
να τοποθετηθεί επ’ αυτού ο ίδιος ο Τούρκος πρό-
εδρος Ερντογάν. Διότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε
πώς από τις απειλές για εκτόξευση πυραύλου Tay-
fun προς την Ελλάδα θα πρέπει να ερμηνεύσει και
να ακολουθήσει το θυμικό του λαού του. Διότι ενδε-
χόμενη αλλαγή της στάσης του και της ρητορικής
του θα βοηθήσει εκείνον στις εκλογές που έχει
μπροστά του. Κυρίως όμως θα βοηθήσει να υπάρξει
ηρεμία και ασφάλεια στην περιοχή. 

Το επτασφράγιστο μυστικό του Δένδια, η υποδοχή 
του Τσαβούσογλου και η ελπίδα έναρξης μιας νέας εποχής 

για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Θα έχει ουσία και διάρκεια 
η διπλωματία των σεισμών;

«Αυτή τη στιγμή πετούν μόνο δύο μεταγωγικά αεροσκάφη, ένα
C-130 και ένα C-27». Αυτά ήταν τα λόγια που άκουσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν καθυστέρησε λεπτό να
δράσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες στρατιωτι-
κές πηγές, ύστερα από επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, μετά από τρία χρόνια προσπαθειών από τη στρα-
τιωτική ηγεσία (ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ), «ξεκόλλησε» το θέμα και με εν-
τολή του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησαν οι επαφές του
ΓΕΕΘΑ με πρεσβείες χωρών μεγάλων δυνάμεων, ώστε να
βρεθεί η πιο συμφέρουσα λύση για μεταχειρισμένα μετα-
γωγικά αεροσκάφη, καθώς τα καινούργια θα καθυστερή-
σουν πολύ να έρθουν και η ανάγκη είναι άμεση.

Έχει γίνει ήδη μια πρώτη επαφή του ΓΕΕΘΑ με τον Αμε-
ρικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνη κα τον Ακόλουθο Άμυνας
των ΗΠΑ στην Αθήνα, με σκοπό την προμήθεια τεσσάρων
μεταχειρισμένων μεταγωγικών C-130J, δηλαδή, της τελευ-
ταίας έκδοσης του αμερικανικής κατασκευής μεταγωγικού αερο-
σκάφους. Η επαφή έγινε εξαρχής με τους Αμερικανούς, καθώς,
όπως είναι γνωστό, έχουν το «Εnd User Certificate (ΕUC)».

Η προμήθεια των μεταγωγικών C-130 θα περάσει με σχέδιο νό-
μου από τη Βουλή, αντίστοιχο των μαχητικών Rafale, για να επιτα-
χυνθεί η διαδικασία απόκτησής τους.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ, σε ένα περιβάλλον
αυξημένων προκλήσεων, επιθυμούν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ
και οι χώρες που έχουν συμμαχίες, όπως η Ελλάδα, να έχουν δυ-

νατότητες να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που προκύπτουν.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την

τεχνική υποστήριξη των C-130 και των C-27 που είναι κα-
θηλωμένα, οπότε αναμένεται να βελτιωθούν και οι διαθε-
σιμότητες των τελευταίων.

Θυμίζουμε ότι το πολυετές άλυτο ζήτημα της προμή-
θειας νέων μεταγωγικών αεροσκαφών ήρθε ξανά στο
προσκήνιο, λόγω του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130

που μετέφερε τη δεύτερη αποστολή της ΕΜΑΚ στην Τουρ-
κία και αναγκάστηκε να προσγειωθεί λόγω τεχνικού προ-
βλήματος εν ώρα πτήσης.

Το πρόβλημα δεν επιδιορθώθηκε και η ελληνική αποστολή με-
τέβη στην Τουρκία με μικρότερο μεταγωγικό αεροσκάφος C-27,
αφήνοντας μάλιστα πίσω και το ειδικό όχημα επιχειρήσεων.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην «Political» ότι το 2020 έγι-
ναν οι πρώτες εισηγήσεις από τη νέα στρατιωτική ηγεσία στο
υπουργείο Άμυνας, καθώς είχε κριθεί απαραίτητο να λυθεί το
πρόβλημα της μεταφορικής μας ικανότητας. Από τότε ακολούθη-
σαν πολλές ακόμα εισηγήσεις, αλλά όπως αναφέρουν οι ίδιες πη-
γές, «δεν είχε δοθεί η πρέπουσα σημασία από τους αρμόδιους».

Οι κινήσεις που έγιναν, ώστε κάποια από τα C-130 της Πολεμι-
κής μας Αεροπορίας να επιδιορθωθούν στο Ισραήλ και κάποια
στην EAB, δυστυχώς δεν προχώρησαν. Επίσης η αποσυναρμολό-
γησή τους -σε περίπτωση που τελικά μεταφέρονταν στο Ισραήλ-
εγκυμονούσε τεχνικούς κινδύνους.

Γερουσιαστές στη Σούδα
Όπως είχαμε γράψει στην «Political», μέλη της Επιτροπής Αμυντι-

κών Υποθέσεων των ΗΠΑ επισκέφθηκαν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Ναυτικής Αποτροπής στη Σούδα. Την αντιπροσωπεία Αμερικανών
γερουσιαστών και βουλευτών, η οποία συνοδευόταν από τον πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη και αποτελείτο από τον πρό-
εδρο της Γερουσίας Μάικ Ρότζερς ως επικεφαλής καθώς και από
μέλη του Κογκρέσου, όπως οι Ελληνοαμερικανoί βουλευτές Γκας
Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκη, υποδέχτηκαν ο υπουργός Άμυ-
νας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Θυμίζουμε ότι ο στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος είχε συναντηθεί με τους δύο Ελληνοαμερικανούς βουλευ-
τές που δίνουν σκληρή μάχη για να μπλοκάρουν την πώληση αμερι-
κανικών F-16 στη Τουρκία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην
Ουάσιγκτον τον Ιούλιο του 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο περιθώριο της
επίσκεψης της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Σούδα συζήτησε το θέ-
μα της προμήθειας των C-130J με τους δύο Ελληνοαμερικανούς
βουλευτές, οι οποίοι ανέφεραν ότι θα υποστηρίξουν το ελληνικό αί-
τημα και θα το προωθήσουν, ώστε να εξεταστεί θετικά από τις αρμό-
διες υπηρεσίες των ΗΠΑ.

C-130: Το παρασκήνιο 
και οι επαφές 

με τους Αμερικανούς

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη



Η
πέμπτη αναπροσαρμογή του βασικού επι-
τοκίου της ΕΚΤ από τον Ιούλιο του 2022
φέρνει επιπλέον επιβαρύνσεις για τους δα-

νειολήπτες, διευρύνοντας κοντά στις 5 εκατοστιαίες
μονάδες την απόσταση των επιτοκίων χορήγησης
δανείων και απόδοσης καταθέσεων. 

ΣΣε αυτόν τον νέο κύκλο ανατιμολογήσεων εισέρ-
χεται η εγχώρια αγορά καταθέσεων και δανείων με-
τά την αύξηση του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά
50 μονάδες βάσης, στο 3%, την περασμένη εβδομά-
δα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αντιμετώπι-
ση των πληθωριστικών πιέσεων, έπεται μάλιστα και
συνέχεια, καθώς η ΕΚΤ προανήγγειλε νέα αύξηση
του ευρω-επιτοκίου στο 3,5% τον Μάρτιο. 

Παρά λοιπόν την αποκλιμάκωση του πληθωρι-
σμού από τα τέλη του 2022, ο δείκτης τιμών κατανα-
λωτή στο 8,5% στην Ευρωζώνη παραμένει μακριά
από τον μόνιμο στόχο του 2% της ευρωπαϊκής νομι-
σματικής πολιτικής.

Οι σχετικές αποφάσεις σαφώς επηρεά-
ζουν την Ελλάδα, αφού έχουν άμεση επί-
δραση στο κόστος χρήματος στην αγορά.
Από τη μία πλευρά ακριβαίνουν ανησυχητι-
κά τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου και
από την άλλη αναπροσαρμόζονται λίγο
υψηλότερα οι αποδόσεις στις καταθέσεις
νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έφτα-
σαν τα 189 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους.

Στα στεγαστικά δάνεια, οι μόνοι δανει-
ολήπτες που δεν θα επιβαρυνθούν είναι
όσοι αποπληρώνουν δάνειο με σταθερό
επιτόκιο για όλη τη διάρκεια ισχύος του,
ενώ στη πλειονότητα των υφιστάμενων δα-
νείων με κυμαινόμενο επιτόκιο οι μηνιαίες καταβο-
λές θα αυξηθούν σημαντικά.

Ειδικότερα, για δάνειο 100.000 ευρώ, με διάρκεια
αποπληρωμής τα 20 έτη, η αρχική μηνιαία δόση των
500 ευρώ θα κινηθεί προς τα 660 ευρώ το επόμενο
δίμηνο, ενώ μέσα σε ένα 9μηνο θα αυξηθεί σε ετή-
σια βάση σε επιπλέον 1.920 ευρώ, ανάλογα και με
την ταχύτητα προσαρμογής των euribor.

Ως προς τα νέα στεγαστικά, οι τράπεζες σε αυτή τη
φάση δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αλλαγές
στα προϊόντα σταθερού επιτοκίου με στόχο να πα-
ραμείνουν ελκυστικά, ώστε να διατηρηθεί η ζήτηση
σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. Στα δάνεια
σταθερών δόσεων με διάρκεια τα 3 και 5 έτη το επι-
τόκιο διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 4%, ενώ για
10ετή διάρκεια σε επίπεδα άνω του 5%. 

Για αυτό τον λόγο, ορισμένοι όμιλοι θα προβούν σε πε-
ρικοπές των spreads στα κυμαινόμενα επιτόκια, ώστε το
τελικό κόστος να μην ξεπερνά το 5%. Στα καταναλωτικά
δάνεια θα υπάρξουν επίσης επιβαρύνσεις για όσους
έχουν επιλέξει προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου συν-
δεδεμένα με τους διατραπεζικούς δείκτες euribor.

Στις κατηγορίες των επιχειρηματικών και επαγ-
γελματικών δανείων, η πλειονότητα των δανείων
έχει χορηγηθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο, είτε από
την τράπεζα ή συνδεδεμένο με κάποιον από τους
δείκτες euribor. 

Στη δεύτερη περίπτωση οι αυξήσεις στο τελικό
κόστος εφαρμόζονται αυτόματα, ενώ στα υπόλοιπα
προγράμματα δεν υπάρχει επιβάρυνση. Σύμφωνα
μάλιστα με τις τράπεζες θα εξεταστούν μειώσεις
στα spreads για τη συγκράτηση του κόστους δανει-
σμού με κινήσεις που έχουν προϋπολογιστεί στον
επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.

Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, το υπόλοιπο των δα-
νείων φτάνει σήμερα τα 115 δισ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 72 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά, τα 29 δισ.
ευρώ στεγαστικά και περίπου τα 9 δισ. ευρώ κατα-
ναλωτικά. 

Όσον αφορά τώρα τις καταθέσεις, ξεκίνησε από
την Εθνική Τράπεζα ένας νέος κύκλος
αυξήσεων στα επιτόκια των προθεσμια-
κών λογαριασμών. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να ακολουθήσουν και οι άλ-
λες τράπεζες με αναπροσαρμογές των
αποδόσεων έως και κατά 40 μονάδες
βάσης, ανάλογα με το ποσό και τη διάρ-
κεια. 

Επί παραδείγματι, για 100.000 ευρώ
προθεσμιακή κατάθεση το μέσο επιτόκιο
θα κυμαίνεται για δίμηνο και τρίμηνο στο
0,3-0,4%, ενώ για 12μηνα προγράμματα
θα κυμαίνεται κάτω του 1%. Σύμφωνα με
τις συστημικές τράπεζες, εκτιμάται πως
το κόστος των επιτοκίων καταθέσεων θα

τις επιβαρύνει από 1 έως 1,2 δισ. ευρώ.

Το μπαράζ αυξήσεων στα επιτόκια από την ΕΚΤ
απέχει από τη νομισματική πολιτική των άλλων κεν-
τρικών τραπεζών που επέλεξαν να ακολουθήσουν
μικρότερες επιτοκιακές αυξήσεις. Ενώ λοιπόν ανα-
μένεται από την ΕΚΤ εξασθενημένη ανάπτυξη και
αύξηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη το 2023, ο τε-
λικός προορισμός κορύφωσης των επιτοκιακών αυ-
ξήσεων παραμένει στο 3,5%. 

Στην παρούσα φάση στη χώρα μας, τα επιτόκια
δανείων ξεπερνούν το 5%, ενώ οι τελευταίες αυξή-
σεις δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού
χρέους που αγγίζει τα 256 δισ. ευρώ.

Η μόνη αντίδραση στην ταχύτατη αύξηση έως και
30% των δόσεων αποπληρωμής δανείων είναι η επι-
δότηση εγγυήσεων και επιτοκίων. 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο «ακριβό χρήμα»
να φρενάρει την αναπτυξιακή μας πορεία, να καθυ-
στερήσει τις επενδύσεις, να αυξήσει υπερβολικά το
κόστος δανεισμού, να διογκώσει τα κόκκινα δάνεια,
να μειώσει τη ροή κεφαλαίων στην αγορά και γενικά
να γίνει τροχοπέδη για την εθνική μας οικονομία.
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Π
όσο συχνά πιάνετε τον εαυτό σας να βοηθά τους άλ-
λους; Ποιους βοηθάμε συνήθως; Στις περισσότερες
περιπτώσεις βοηθάμε φίλους, μέλη της οικογένειας,

γνωστούς μας ή συναδέλφους. Ωστόσο, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, βοηθάμε επίσης άτομα με τα οποία δεν έχουμε κα-
μία σχέση, για παράδειγμα, όταν δωρίζουμε τα ρέστα μας σε
έναν άστεγο στον δρόμο ή όταν δίνουμε μέρος του μισθού μας
σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. 

Αν και δεν είναι πολύ συνηθισμένο, υπάρχουν επίσης καλά
τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανθρώπων
που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να
σώσουν αγνώστους ή ακόμα και ζώα,
όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει το διά-
στημα αυτό με τον σεισμό στη γειτονική
μας χώρα.

Το να βοηθάμε άγνωστους ανθρώπους,
ή ακόμα και ζώα, για κάποιους είναι εξαι-
ρετικά περίεργο, καθώς δεν έχουμε προ-
φανές άμεσο όφελος. Έτσι φαίνεται να
έρχεται σε αντίθεση με την κλασική ακα-
δημαϊκή υπόθεση ότι οι συμπεριφορές
βοήθειας εξελίχθηκαν επειδή παρείχαν
οφέλη στον βοηθό. Αν, για παράδειγμα,
θελήσω να βοηθήσω τον φίλο μου σήμε-
ρα, σίγουρα θα με βοηθήσει και εκείνος

αύριο. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι η κατανόηση
της συμπεριφοράς βοήθειας προς αγνώστους έχει απασχο-
λήσει πολλούς κοινωνικούς ερευνητές. 

Ποιοι είναι οι παράγοντες
που ωθούν κάποιον να παρέχει βοήθεια;

Η ενσυναίσθηση είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά που
έχει ένα άτομο το οποίο έχει βοηθητική συμπεριφορά. Έχει,
δηλαδή, την ικανότητα να ταυτιστεί με ένα άτομο και να κατα-
λάβει τι βιώνει και τι αισθάνεται. Έρευνες έχουν δείξει ότι η
σχέση μεταξύ της ενσυναίσθησης και των ενεργειών βοήθει-
ας είναι εξαιρετικά δυνατή. 

Γενικά, οι άνθρωποι που βοηθούν τους άλλους δεν σκέ-
φτονται προσωπικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν ως
αποτέλεσμα. Το κάνουν αυτοματοποιημένα. Σε αυτή την περί-
πτωση, το όφελος δεν υπερτερεί της θυσίας. Τα μελλοντικά
οφέλη μπορεί να εστιάζουν περισσότερο στην ικανοποίηση
που θα νιώσει ο βοηθός παρά σε παρόμοια αποπληρωμή από
το άτομο που θα βοηθηθεί.

Τέλος, υπάρχει και η προοπτική της κοινωνικής ανταλλα-
γής. Αν και η έννοια των ενεργειών βοήθειας δεν περιστρέφε-
ται γύρω από το τι μπορεί να κερδίσει ένα άτομο ως αποτέλε-
σμα, ορισμένες περιπτώσεις υποκινούνται από προσωπικό
όφελος. Σε αυτή την περίπτωση, οι άνθρωποι βοηθούν τους
άλλους για τις κοινωνικές ανταμοιβές που λαμβάνουν. Οι αν-
ταμοιβές μπορεί να είναι το κέρδος μίας φιλίας ή η αναγνώρι-
ση και η επιβράβευση.

Γιατί βοηθάμε 
άλλους;

Νέα εποχή «ακριβού 
χρήματος» στην αγορά

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Βασίλη 
Κορκίδη 

Πρόεδρος 
ΕΒΕΠ
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Σ
ε διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις, σε τηλεοπτι-
κές και ραδιοφωνικές συζητήσεις, σε έντυπες
συνεντεύξεις, ακόμη και σε συζητήσεις στον

ναό της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, όλα κρύβουν
σκοπιμότητες από τους πρωταγωνιστές. Ποιος θα είναι
«ο καλύτερος», ποια έξυπνη φράση που θα πει θα «γρά-
ψει» και θα γίνει πρωτοσέλιδο στα ΜΜΕ και viral στα
social media. 

Αν και το κοινό είναι τις περισσότερες φορές ομοι-
ογενές, οι πολιτικοί νιώθουν την ανάγκη να επιβεβαι-
ώσουν την παρουσία τους μέσω συνθημάτων, άλλοτε
υβριστικών, προσβλητικών και άλλοτε αγοραίου ύφους
τις περισσότερες φορές. 

Η ένδεια των επιχειρημάτων και η ανάγκη διαφο-
ροποίησής τους οδηγούν σε ανεπίτρεπτες λεκτικές
εκφράσεις, δανεισμένες ακόμη και από κόμικς. Στην
τελευταία αναμέτρηση μνημονεύτηκε και το διάσημο
κατοικίδιο των αδελφών Ντάλτον. Λοιδορία, ειρω-
νεία, οργή, απέχθεια; Ο καθένας μπορεί να το εξηγή-
σει όπως θέλει, ακόμη και να το θεωρήσει αγοραίο.
Αν οι πολιτικοί μας είχαν στη διάθεσή τους ένα αντί-
τυπο από τον Οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι», με τα 333+1
tips, έξυπνες φράσεις, πολιτικές ατάκες σύμφωνες

με τους κανόνες του πολιτικού πολιτισμού, θα είχαν
και τη λύση της έξυπνης ατάκας έτοιμη και θα ξεχώ-
ριζαν από τους αντιπάλους τους. Ο πλέον κατάλλη-
λος Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας και για όσους
υποψήφιους δημοτικούς άρχοντες δηλώνουν «απε-
λεύθεροι», ανεξάρτητοι από κομματικά δεσμά. Με
μία φράση το αποδεικνύουν. Και έχουν να διαλέξουν
ανάμεσα από πολλές!

1. Η πολιτική δειλία είναι το πιο θανάσιμο αμάρτημα
ενός πολιτικού προσώπου, με ποινή την οριστική έξοδό
του από τον «παράδεισο» της πολιτικής. Όπως ο Αδάμ!

2. Έρχεται η ώρα, λόγω εκλογών, να «κτιστούν» γέ-
φυρες ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν ποτάμια!

3. Πολλοί διαθέτουν την «κοινή λογική». Λίγοι την
έχουν σε «πρώτη ζήτηση», σε λειτουργία!

4. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, μην ψάχνετε για
το απόλυτο μαύρο ή άσπρο. Αφθονεί η ποικιλία του
γκρίζου.

5. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, μπορεί να ζήσεις
με ένα πρόβλημα που αδυνατείς να λύσεις, αρκεί να μην
το βλέπεις.

6. Οι ιδέες σε κάνουν ανεξάρτητο πολιτικό, όχι η δή-
λωση στην υποψηφιότητά σου.

7. Στην πολιτική όταν μιλάς μπορεί να κάνεις λάθος.
Όταν σιωπάς, ποτέ.

8. Στις εκλογικές αναμετρήσεις όπου κυριαρχεί η
ακραία πόλωση, κερδίζουν πάντα οι δύο πρώτοι μνη-
στήρες της εξουσίας. Μετωπική η σύγκρουση των μο-
νομάχων.

9. Ο χρόνος παραμονής στην εξουσία ηγετών τα τε-
λευταία χρόνια συναγωνίζεται τον χρόνο που απαιτείται
για την είσοδο ενός πελάτη ξενοδοχείου μέσα από την
περιστρεφόμενη πόρτα. Μικρός ο «κύκλος της ζωής»
τους.

10. Τα δημοσκοπικά ζητήματα μιλάνε πάντα για πα-
ράσταση νίκης και ποτέ για παράσταση ήττας. Δημο-
σκοπική συνήθεια ή περιττή πληροφόρηση;

11. Λαϊκισμός είναι πάντα η εξεύρεση απλών λύσεων
σε περίπλοκα προβλήματα. Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε
αντί να λυθεί από τον Μέγα Αλέξανδρο. Υπάρχει κάποια
συσχέτιση;

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

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις επι-
κοινωνήστε στο email: grammateia @nkmedia -
group.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν τις ανησυχίες

τους για τα όσα συμβαίνουν και απαιτούν λύ-

σεις από την ηγεσία της ΕΕ. Η σύγκρουση

Ρωσίας - Ουκρανίας έχει ανατρέψει τους οικογενει-

ακούς προϋπολογισμούς και έχει οδηγήσει σε από-

γνωση τα νοικοκυριά. 
Οι εθνικές εκλογές θα κριθούν από την καθημερινό-

τητα. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει την κοινωνία και όλοι

αναζητούν λύσεις βιώσιμες και σταθερές.

Η ΕΕ αδυνατεί να ανταποκριθεί, παρά τις φιλότιμες

προσπάθειες ορισμένων επιτρόπων, αφήνοντας τα

πράγματα στην τύχη τους.
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι

πολίτες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι το πιο

σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Πε-

ρισσότερα από εννέα στα δέκα άτομα που απάντησαν

στην έρευνα θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί

σοβαρό πρόβλημα (93%), με σχεδόν οκτώ στα δέκα άτο-

μα (78%) να το θεωρούν πολύ σοβαρό. Όταν τους ζητή-

θηκε να επιλέξουν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντι-

μετωπίζει ο πλανήτης, πάνω από το ένα τέταρτο (29%)

επέλεξε είτε την κλιματική αλλαγή (18%) είτε την υπο-

βάθμιση της φύσης (7%) είτε τα προβλήματα υγείας που

οφείλονται στη ρύπανση (4%).

Όσον αφορά την απάντηση σε επίπεδο πολιτικής, εν-

νέα στους δέκα Ευρωπαίους (90%) συμφωνούν ότι οι εκ-

πομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μει-

ωθούν στο ελάχιστο, αντισταθμίζοντας παράλληλα τις

εναπομένουσες εκπομπές, ώστε να καταστεί η ΕΕ κλι-

ματικά ουδέτερη έως το 2050. Σχεδόν εννέα στους δέκα

Ευρωπαίους (87%) πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να θέ-

σει η ΕΕ φιλόδοξους στόχους για την αύξηση της χρήσης

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το ίδιο ποσοστό πι-

στεύει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να παράσχει στήριξη για

τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Η πλειονότητα (64%) των πολιτών της ΕΕ έχουν αναλά-

βει ήδη σε ατομικό επίπεδο δράση για το κλίμα και προ-

βαίνουν συνειδητά σε βιώσιμες επιλογές στην καθημε-

ρινή τους ζωή. Όταν ρωτήθηκαν ποιον θεωρούν αρμό-

διο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι πο-

λίτες υπογράμμισαν την ανάγκη για διαρθρωτικές με-

ταρρυθμίσεις που θα συνοδεύουν την ατομική δράση,

υποδεικνύοντας τις εθνικές κυβερνήσεις (63%), τις επι-

χειρήσεις και τη βιομηχανία (58%) και την ΕΕ (57%). Πε-

ρισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους που συμ-

μετείχαν στην έρευνα (81%) συμφωνούν ότι οι καθαρές

μορφές ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερη

δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, ακόμη και αν αυτό

οδηγήσει σε μείωση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά

καύσιμα. Τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (75%) πιστεύουν

ότι οι επενδύσεις στην οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει

να στοχεύουν κυρίως στη νέα πράσινη οικονομία.

Αναγνωρίζεται σαφώς ότι η αντιμετώπιση της κλιματι-

κής αλλαγής προσφέρει ευκαιρίες στους πολίτες της ΕΕ

και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σχεδόν οκτώ στους δέκα

Ευρωπαίους (78%) συμφωνούν ότι η ανάληψη δράσης

για το κλίμα θα οδηγήσει σε καινοτομία που θα καταστή-

σει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα (78%) συμφωνούν ότι η προ-

ώθηση της εμπειρογνωσίας της ΕΕ στον τομέα των κα-

θαρών τεχνολογιών σε χώρες εκτός ΕΕ μπορεί να συμ-

βάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ.

Επτά στους δέκα Ευρωπαίους (70%) πιστεύουν ότι η μεί-

ωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων μπορεί να ωφε-

λήσει οικονομικά την ΕΕ. Περισσότεροι από επτά στους

δέκα Ευρωπαίους (74%) συμφωνούν ότι το κόστος των

ζημιών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή είναι πο-

λύ υψηλότερο από τις επενδύσεις που απαιτούνται για

την πράσινη μετάβαση.
Με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη έχουν δε-

σμευτεί να καταστήσουν την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως

το 2050. 
Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ

καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχω-

ρήσουν σε έργα ουσίας και προοπτικής. Οι πολιτικές για

το κλίμα και την ενέργεια θα είναι ριζοσπαστικές. Η οι-

κονομία θα ενισχυθεί και οι πολίτες θα δουν μπροστά

τους έργα ουσίας.
Η Ελλάδα έχει μείνει αρκετά πίσω και αν θέλει να

διεκδικήσει «επενδύσεις του μέλλοντος» με διάρκεια,

οφείλει να δράσει άμεσα. Οι χρόνοι πιέζουν και οι συν-

θήκες αλλάζουν. Οφείλει η κάθε κυβέρνηση να έχει και

εναλλακτικό σχέδιο στην ατζέντα της.
Πιστεύω μέσα στο πολωτικό προεκλογικό κλίμα

να έχει υψηλή θέση στην αντιπαράθεση η κλιματική

αλλαγή. 

Η προεκλογική αντιπαράθεση να έχει επίκεντρο την κλιματική αλλαγή

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



Τ
ο Πεντάγωνο καλεί το Κογκρέσο
των ΗΠΑ να αποκαταστήσει τη χρη-
ματοδότηση για δύο άκρως απόρ-
ρητα προγράμματα στην Ουκρανία,

τα οποία ανεστάλησαν πριν από τη ρωσική
εισβολή πέρυσι, όπως αναφέρει σε δημοσί-
ευμα η αμερικανική εφημερίδα «Washing-
ton Post», επικαλούμενη 15 νυν και πρώην
αξιωματούχους των ΗΠΑ (οι περισσότεροι
μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας).

Εφόσον εγκριθεί, η κίνηση θα επιτρέψει
στα στρατεύματα των Ειδικών Επιχειρήσεων
των ΗΠΑ να στρατολογήσουν Ουκρανούς
πράκτορες για την παρακολούθηση των κι-
νήσεων των ρωσικών στρατευμάτων και την
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Νομοσχέδιο
«Οι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυ-

νας προετοιμάζουν μια πρόταση προς εξέ-
ταση από τους νομοθέτες τους επόμενους
μήνες, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες για
την πολιτική του Πενταγώνου και το νομο-
σχέδιο χρηματοδότησης του επόμενου
έτους», ανέφερε το άρθρο, προσθέτοντας ότι
ενδεχόμενη έγκριση δεν αναμένεται πριν
από το 2024.

Η εφημερίδα γράφει ότι «αν εγκριθούν,
αυτά τα μη πολεμικά προγράμματα θα μπο-
ρούσαν να ξαναρχίσουν το 2024, αν και πα-
ραμένει ασαφές αν η κυβέρνηση Μπάιντεν
θα επέτρεπε στους Αμερικανούς κομάντος
να επιστρέψουν στην Ουκρανία ή ο στρατός
θα επιδιώξει να το κάνει αυτό από κάποια
γειτονική χώρα».

Διχασμένοι
Αξιωματούχοι του Κογκρέσου δήλωσαν

ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί το αποτέ-
λεσμα, ειδικά με δεδομένο ότι οι Ρεπουμ-
πλικάνοι είναι διχασμένοι σχετικά με το πο-
σό των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί για
την Ουκρανία. Ωστόσο, «άλλοι υποστηρίζουν

ότι το σχετικά μικρό κόστος των προγραμμά-
των -15 εκατ. δολάρια ετησίως για τέτοιες
δραστηριότητες παγκοσμίως- το κάνει να
υπερτερεί σε σύγκριση με τα δεκάδες δισε-
κατομμύρια δολάρια που δεσμεύονται για
την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ου-
κρανικών δυνάμεων», ανέφερε η εφημερί-
δα.

Τα νεότερα προγράμματα «υποκατάστα-
των ή αντικαταστατών», όπως αυτά που χρη-
σιμοποιούνται στην Ουκρανία, θεωρούνται
μια μορφή «παράτυπου πολέμου». Προορί-
ζονται για χρήση ενάντια σε αντιπάλους,
όπως η Ρωσία και η Κίνα, με τους οποίους οι
Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ανταγω-
νισμό και όχι σε ανοιχτή σύγκρουση. 

Πριν από τη ρωσική εισβολή τα στρατεύ-
ματα των Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ
εκτελούσαν δύο προγράμματα ανορθόδο-

ξου πολέμου δι’ αντικαταστατών στην Ου-
κρανία. Στο πρώτο «είχαμε ανθρώπους που
αποδομούσαν τη ρωσική προπαγάνδα και
διηγούνταν την αληθινή ιστορία στα blogs»,
είπε ένα άτομο από την κοινότητα των Ειδι-
κών Επιχειρήσεων.

Καταδρομείς
Οι Αμερικανοί καταδρομείς χρησιμοποί-

ησαν το δεύτερο πρόγραμμα για να στείλουν
Ουκρανούς στρατιώτες σε κρυφές αποστο-
λές αναγνώρισης στην Ανατολική Ουκρανία.
Τα προγράμματα ανορθόδοξου πολέμου και
τα πολυάριθμα προγράμματα αντιτρομοκρα-
τίας επιτρέπουν σε ομάδες των Green
Berets, Marine Raiders και Navy SEAL σε
συμφωνία με την κυβέρνηση υποδοχής και
την αρμόδια πρεσβεία των ΗΠΑ να τους ανα-
θέτουν αποστολές και να δίνουν εντολές.

ΟΟι Ηνωμένες Πολιτείες
σχεδιάζουν νέο
όπλο μαζικής
καταστροφής

Το αμερικανικό Πεντάγωνο σχεδιά-
ζει ένα νέο «όπλο μαζικής καταστρο-
φής» που περιλαμβάνει μια ομάδα από
χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη
που χτυπούν από αέρα, γη και νερό για
να καταστρέψουν τις εχθρικές άμυνες.
Οι ειδικοί φοβούνται ότι οι άνθρωποι
θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο
των «σμήνων».

Το άκρως απόρρητο έργο, που ονο-
μάστηκε AMASS (Autonomous Multi-
Domain Adaptive Swarms of
Swarms), θα μπορούσε να αντιπρο-
σωπεύει έναν αυτοματοποιημένο πό-
λεμο σε άνευ προηγουμένου κλίμακα.
Το AMASS βρίσκεται ακόμη στα στά-
δια σχεδιασμού, αλλά η DARPA (De-
fense Advanced Research Project A-
gency) ήδη συλλέγει προσφορές από
προμηθευτές για τη σύμβαση των 78
εκατ. δολαρίων.

Τα μικρά drones θα είναι εξοπλι-
σμένα με όπλα, εργαλεία πλοήγησης
και επικοινωνίας, ενώ οι ικανότητές
τους κυμαίνονται από την εμπλοκή
ραντάρ έως την πραγματοποίηση θα-
νατηφόρων επιθέσεων. Ενώ η τεχνο-
λογία θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο
οι ΗΠΑ συμμετέχουν σε πολέμους, οι
ειδικοί του κλάδου δεν κρύβουν τις
ανησυχίες τους.

Ο Ζάκαρι Κάλεμπορν, από το Πανε-
πιστήμιο George Mason στη Βιρτζίνια,
είπε: «Καθώς το σμήνος των drones
μεγαλώνει διαρκώς σε πλήθος, θα εί-
ναι σχεδόν αδύνατο για τους ανθρώ-
πους να διαχειριστούν αποφάσεις και
να δράσουν με σύνεση και ασφάλεια».
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Οι ΗΠΑ έχουν καταληφθεί από μια εμμονή με τα UFO και
τα κατασκοπευτικά μπαλόνια τις τελευταίες εβδομάδες. Αρ-
χικά κατέρριψαν ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι στις
4 Φεβρουαρίου, αφού το αερόστατο είχε διασχίσει το μεγα-
λύτερο μέρος της χώρας - «εισβάλλοντας» πρώτα από την
Αλάσκα, ταξιδεύοντας στον Καναδά και μετά κατέβηκε μέσω
της Μοντάνα. Από εκεί το αερόστατο διέσχισε τις ΗΠΑ μέχρι
τη Νότια Καρολίνα, προτού καταρριφθεί πάνω από τον Ατ-
λαντικό Ωκεανό.

Το οκταήμερο ταξίδι του κινεζικού μπαλονιού στις ΗΠΑ ξε-
κίνησε μια συζήτηση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σχε-
τικά με το ποια θα έπρεπε να ήταν η ενδεδειγμένη πορεία δρά-
σης, με πολλούς να επικρίνουν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Αλλά ο Μπάιντεν, φοβούμενος πιθανότατα μήπως φανεί
αδύναμος έναντι της Κίνας στα μάτια πολλών που βλέπουν
τον Νέο Ψυχρό Πόλεμο ως τη μεγαλύτερη απειλή που αντι-
μετωπίζουν οι ΗΠΑ, υιοθέτησε μια τακτική του στιλ «πρώτα
καταρρίπτουμε και μετά κάνουμε ερωτήσεις», αναφορικά με

τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.
ΗΠΑ και Καναδάς έχουν καταρρίψει τρία τέτοια αντικεί-

μενα το τελευταίο τριήμερο, το τελευταίο πάνω από τη λίμνη
Χιούρον. Στην πραγματικότητα, μια «ανωμαλία στο ραντάρ»
που εντοπίστηκε πάνω από τη Μοντάνα το βράδυ του Σαββά-
του είναι πιθανότατα το ίδιο αντικείμενο που καταρρίφθηκε
κοντά στο Μίσιγκαν και περιγράφεται ως ένα αντικείμενο σε
σχήμα οκταγώνου με «κρεμασμένα σκοινιά» αλλά χωρίς
ωφέλιμο φορτίο.

Αμερικανική υστερία με διαρκείς καταρρίψεις αγνώστων αντικειμένων
Επιμέλεια: Oρέστης Κατσαρέας

Πράσινα μπερέ, «βατράχια»
και κομάντο στο παιχνίδι

Απόρρητα προγράμματα ανορθόδοξου πολέμου 
στην Ουκρανία συζητά το Πεντάγωνο
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Σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της Τουρκίας είχε ο
σεισμός της περασμένης εβδομάδας, γεγονός που
θα αναγκάσει τον Ταγίπ Ερντογάν να αναθεω-
ρήσει ενδεχομένως τον χρόνο των εκλογών.
Το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης
έκλεισε για μία εβδομάδα, αφού πρώτα
βούτηξε 16% και έχασε 35 δισ. δολάρια
από την κεφαλαιοποίησή του. Κάτι τέτοιο
είχε να συμβεί 24 ολόκληρα χρόνια, από
το 1999, όταν ο μεγάλος σεισμός στην Ανα-
τολική Τουρκία έγινε η αφορμή να κλείσει το
χρηματιστήριο στη γειτονική χώρα επίσης για
μία εβδομάδα προκειμένου να μην επηρεαστούν οι μετο-

χές. Η τουρκική οικονομία κρέμεται από μια κλωστή και
δεν αποκλείεται να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο. Διεθνείς αναλυτές, αν και αρχικά εκτιμού-
σαν πως το μέγεθος των απωλειών στην τουρκι-

κή οικονομία θα φτάσει έως και το 2% του
τουρκικού ΑΕΠ, στις τελευταίες εκτιμήσεις
τους έχουν αναθεωρήσει, λέγοντας πως οι
σεισμοί θα κοστίσουν έως και το 6% του
τουρκικού ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 50 δισ.

δολάρια.
Και ενώ απέχουμε θεωρητικά μόλις τρεις μή-

νες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο Ερντογάν
στηρίζεται από χώρες όπως η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία,

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Ο πληθωρι-
σμός τρέχει με το δυσθεώρητο ποσοστό του 58%, ενώ τον
περασμένο Οκτώβριο ήταν στο 86%. Η λίρα έχει υποτιμηθεί
36% το 2022.

Τα οικονομικά δεδομένα της χώρας του μελετά και ο
πρόεδρος της Ρωσίας, καθώς, σύμφωνα με τη Welt 2022, η
οικονομία στη χώρα του συρρικνώθηκε μόνο κατά 2,5%
έως 3,5%. Οι ρωσικές εισαγωγές ήταν πολύ πιο σημαντικές
από ό,τι αναμενόταν. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκτιμά ότι η ρωσι-
κή οικονομία έχει ξεπεράσει τους κραδασμούς που προ-
κάλεσαν οι δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος
της Μόσχας ως αντίποινα για την εισβολή στην Ουκρανία
και αναμένει, όπως είπε, ήπια ανάπτυξη για το 2023.

Ερντογάν και Πούτιν αναλύουν τα οικονομικά δεδομένα τους
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Ο
Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών ανακοίνωσε την ολο-
κλήρωση της επιχείρησης
διάσωσης επιζώντων μετά την

αλληλουχία των φονικών σεισμών 7,8 και
7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε Τουρ-
κία και Συρία. Ήδη έχουν καταγραφεί πά-
νω από 4.500 νεκροί στη Συρία, οι οποίοι
μαζί με τις 31.643 που έχουν σκοτωθεί
στην Τουρκία, σύμφωνα με τον τελευταίο
απολογισμό, φέρνουν μέχρι στιγμής τον
επίσημο αριθμό σε περισσότερους από
36.100. Η διαδικασία διάσωσης από τον
σεισμό σε Τουρκία και Συρία έρχεται στο
τέλος της, αλλά ένας νέος Γολγοθάς βρί-
σκεται μπροστά στους επιζώντες.

Διότι οι συνέπειες της καταστροφής αγ-
γίζουν τώρα εκατομμύρια ανθρώπους.
Εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι κοιμούνται
στον δρόμο σε θερμοκρασίες που πέφτουν
συχνά κάτω από το μηδέν. Άνθρωποι που
βγήκαν ζωντανοί κοιμούνται σε αυτοσχέ-
διες τέντες και αυτοκίνητα και «δεν έχουν
να πάνε πουθενά», όπως μετέδωσε αντα-
ποκριτής του βρετανικού Μέσου.

Υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη για
άμεση μετάβαση τώρα στην παροχή στέ-
γης, τροφής, σχολικής και ψυχοκοινωνι-
κής περίθαλψης, όπως δήλωσε ο επικε-
φαλής της βοήθειας των Ηνωμένων
Εθνών Μάρτιν Γκρίφιθς κατά τη διάρκεια
επίσκεψης στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ ανέφερε επί-
σης ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα προσφέρουν
βοήθεια, η οποία θα μεταφέρεται από τις
κυβερνητικές περιοχές της Συρίας στις βο-
ρειοδυτικές περιοχές της χώρας που ελέγ-
χονται από τους αντάρτες, που είναι επίσης
καταστραμμένες από τον φονικό σεισμό.

Τρόμος για εξάπλωση χολέρας
Επίσης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το μέγε-

θος του σεισμού, η έκταση των σεισμόπλη-
κτων περιοχών, οι συνθήκες διαβίωσης των
κατοίκων και οι ζημιές στις δομές υγείας
δημιουργούν εκεί τον πιο επικίνδυνο συν-

δυασμό για την εξάπλωση μολυσματικών
νόσων, όπως η χολέρα. Το 1999, μετά τον
σεισμό μεγέθους 7,6 βαθμών Ρίχτερ στο Ιζ-
μίτ της Τουρκίας, καταγράφηκε, μεταξύ άλ-
λων, αυξημένη συχνότητα ηπατίτιδας Α και
Ε σε παιδιά σε καταυλισμούς, δερματικών
λοιμώξεων γενικά σε σεισμόπληκτους, ενώ
περιστατικά λοιμώξεων με συμπτώματα
από το γαστρεντερικό εντοπίζονταν σε παι-
διά που διαβιούσαν σε καταυλισμούς χρό-
νια μετά τον σεισμό. Αλλά και σε πολιτικό

επίπεδο ο Ταγίπ Ερντογάν είναι αρκετά
στριμωγμένος και δεν φαίνεται να έχει την
πρωτοβουλία των κινήσεων. Αντιλαμβάνε-
ται ότι θα πρέπει να επουλώσει γρήγορα τις
πληγές των καταστροφών με ορατό τον κίν-
δυνο απώλειας του ελέγχου, παρά την επι-
βολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης για
τρεις μήνες στις δέκα επαρχίες. Βέβαια,
πλήττεται η εικόνα του κραταιού ηγέτη μιας
ισχυρής χώρας που δήθεν τα καταφέρνει
μόνη της και υψώνει το ανάστημά της.

Ωστόσο, αυτήν τη στιγμή τον απασχολεί πώς
θα ανατρέψει την αρνητική εικόνα του στο
εσωτερικό και προς τούτο οφείλει να ανα-
θεωρήσει, έστω και προσωρινά, τακτικές
και στρατηγικές πτυχές της εξωτερικής του
πολιτικής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η Άγκυρα στρά-
φηκε κατά εργολάβων και κατασκευα-
στών που ερευνώνται για κακοτεχνίες και
απάτες. Οι τουρκικές Αρχές δεσμεύτηκαν
να διενεργήσουν εις βάθος έρευνα εναν-
τίον κάθε προσώπου για το οποίο υπάρ-
χουν υποψίες ότι φέρει ευθύνη για την
κατάρρευση ετοιμόρροπων κτιρίων. Ήδη
ξεκίνησαν και οι πρώτες συλλήψεις.

Τώρα αρχίζει ο «Γολγοθάς»
για εκατομμύρια αστέγους

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης - 
Ξεπέρασαν τις 36.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία
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Υπερασπιστής
της Καϊλή
ο «δικηγόρος του…
διαβόλου» Σβεν Μαρί

Ο πρώην δικηγόρος του Σαλάχ Αμ-
πντεσλάμ (ο μοναδικός εν ζωή από τους
τζιχαντιστές που φέρεται ότι πραγματο-
ποίησαν τις επιθέσεις στο Παρίσι το
2015) αναλαμβάνει την υπεράσπιση της
Εύας Καϊλή στην υπόθεση διαφθοράς
Qatargate στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Σβεν Μαρί, ένας εξέχων δικηγόρος
στο Βέλγιο, ανακοίνωσε στο Politico ότι
θα αναλάβει αντί του ελληνικής καταγω-
γής Αντρέ Ριζόπουλου, ο οποίος εκπρο-
σωπούσε μέχρι τώρα την Καϊλή.

«Παίρνω τη σκυτάλη», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά σε μήνυμά του.

Ο πρώην δικηγόρος της κ. Καϊλή επι-
βεβαίωσε στο Politico ότι δεν είναι πλέ-
ον υπεύθυνος για την υπόθεσή της, αλλά
αρνήθηκε να απαντήσει γιατί συμβαίνει
αυτό.

Ο Μαρί είναι ένας πολύ γνωστός δικη-
γόρος στο Βέλγιο, τόσο λόγω των -υψη-
λού προφίλ- πελατών του όσο και λόγω
των δημόσιων εμφανίσεών του.

Εκτός Βελγίου είναι κυρίως γνωστός
ως ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον
Αμπντεσλάμ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος
για φόνο και καταδικάστηκε σε ισόβια
κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Ήδη πριν από αυτή την υπόθεση, ήταν
γνωστός ως «δικηγόρος του διαβόλου»
λόγω προηγούμενων πελατών του,
όπως ο Φουάντ Μπελκασέμ, ο οποίος
στρατολογούσε νεαρούς άνδρες για να
πολεμήσουν για το Ισλαμικό Κράτος. Ο
Μαρί είναι γνωστός ως ειλικρινής προ-
σωπικότητα στα βελγικά μέσα ενημέρω-
σης και έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν είναι
ένας δικηγόρος που θέλει μόνο να υπε-
ρασπίζεται θύματα».

Σ
ε «ποτάμι» που απειλεί να κατα-
πιεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
εξελίσσονται οι αποκαλύψεις με-
τά τον σεισμό στην Τουρκία για

χαριστικές συμπεριφορές απέναντι σε ερ-
γολάβους στη γείτονα χώρα, με αποτέλε-
σμα να κατασκευαστούν «χάρτινα» κτίρια
όπως αποκαλύφθηκε μετά το διπλό χτύπη-
μα του Εγκέλαδου με 7,8 και 7,7 Ρίχτερ την
προπερασμένη Δευτέρα.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τις αποκαλύ-
ψεις για τις κακοτεχνίες -ενδεικτικά το
Bloomberg αναφέρθηκε σε καταγγελίες
ότι «οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι
γνωστό ότι αφαιρούν κολόνες στήριξης από
ορισμένα καταστήματα και χώρους στάθ-
μευσης και κάνουν αλλαγές στους τοίχους
στήριξης, τις πόρτες και τα παράθυρα των
κτιρίων»- οι τουρκικές Αρχές έχουν επιδο-
θεί σε ένα πογκρόμ κατά των εργολάβων.

Εξαίρεση σε αυτόν τον θλιβερό «κανό-
να» που έχει προκαλέσει τον θάνατο πε-
ρισσότερων από 33.000 ανθρώπων, οι πε-
ρισσότεροι εκ των οποίων στην επαρχία
Χατάι, η πόλη Ερζίν, η οποία δεν έχει ούτε
έναν νεκρό στα περίχωρά της από ολική
κατάρρευση κτιρίων.

Μπλόκο στις παράνομες κατασκευές
«Η Ερζίν είναι μια πόλη 42.000 κατοίκων

σε απόσταση 15 χλμ. από την πόλη Οσμανί-
γιε, 110 χλμ. από την επαρχία Χατάι και πο-
λύ κοντά στα Άδανα. Εντούτοις δεν χάσαμε
ούτε έναν άνθρωπο ούτε και έχουμε τραυ-
ματίες. Οι μόνες απώλειες είναι κάτοικοι
της πόλης μας που βρίσκονταν σε γειτονι-

κές περιοχές», δήλωσε χαρακτηριστικά
στο Euronews ο δήμαρχος της Ερζίν, Οκές
Ελμάσογλου.

Ο ίδιος απέδωσε την πραγματικότητα
αυτή στο γεγονός ότι κατά την περίοδο της
δημαρχίας του δεν επέτρεψε καμία παρά-
νομη κατασκευή.

«Μου έλεγαν “θα χτίσουμε ένα κτίριο, θα
μας δώσετε άδεια;” κι εγώ τους απαντούσα
“δεν έχω τέτοια εξουσία. Δεν μπορώ να κάνω
κάτι τέτοιο”», δήλωσε ο δήμαρχος της Ερζίν.

Όπως συμπλήρωσε, μιλώντας στο Euro-
news, «ακόμα και αν πολεμήσεις το φαινό-

μενο αυτό, οι πολίτες θα συνεχίσουν να
προσπαθούν να χτίσουν παράνομες κατα-
σκευές. Αν δεν έχεις αρκετό προσωπικό,
δεν έχεις 100% πιθανότητα να το ελέγξεις
αυτό. Αλλά εμείς είχαμε τη θέληση και εί-
παμε ότι δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο τη δική
μας περίοδο».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Ελμά-
σογλου, ο δήμος της Ερζίν είχε θεσπίσει
και επέβαλε και τα σχετικά πρόστιμα,
έχοντας στείλει υποθέσεις στη δικαιοσύνη.
«Με αυτή την έννοια η συνείδησή μου είναι
καθαρή», κατέληξε ο Τούρκος δήμαρχος.

Ποια είναι η μοναδική πόλη της επαρχίας Χατάι, όπου δεν υπήρξε 
θύμα, ούτε καν τραυματίας και δεν κατέρρευσαν κτίρια 

από τον σεισμό - Πώς εξηγεί το θαύμα 
ο δήμαρχός της Οκές Ελμάσογλου

Το προφίλ του πρώτου πολίτη
Ο Οκές Ελμάσογλου γεννήθηκε στην Ερζίν το 1979 και εκεί πήγε σχολείο μέ-

χρι το λύκειο. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το τουρκικό κανάλι NTV, πήρε
πτυχίο στη Νομική από το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά, το 2002.
Αφού ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ο Ελμάσογλου
επέστρεψε στην Ερζίν το 2005 για να ξεκινήσει εκεί την επαγγελματική

του σταδιοδρομία, αφού πρώτα θήτευσε για λίγους μήνες, προκειμένου
να αποκτήσει εμπειρία, ως δικηγόρος στην Κωνσταντινούπολη.

Ο 44χρονος Ελμάσογλου, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, έχει
θητεύσει τρεις φορές ως μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου της
επαρχίας Χατάι. Στη θέση του δημάρχου της Ερζίν εξελέγη στις εκλογές του Μαρτίου του 2019
ως υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με μεγάλη πλειοψηφία.

Γιατί ο θάνατος
δεν άγγιξε 
την Ερζίν



Ε
πέστρεψε την Κυριακή σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη η ελληνική διασωστική
αποστολή που είχε σταλεί στην
Τουρκία έπειτα από τον καταστροφι-

κό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθη-
κε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στη
Νοτιοανατολική Τουρκία και τη Συρία.

Την αποστολή υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, ο υπουργός Υγείας, η φυσική
ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς
και μέλη του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, στο αερο-
δρόμιο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης, ο υπουργός Υγείας Θά-
νος Πλεύρης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος
Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχη-
γός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτη-
γος Γεώργιος Πουρναράς, ο προϊστάμενος
κλάδου επιχειρήσεων του αρχηγείου Πυρο-
σβεστικού Σώματος, υποστράτηγος Αθανάσιος
Μπαλάφας, καθώς και ο διευθυντής Ιατρικών
Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Δημήτρης Πύρρος.

Κάναμε αυτό που θα κάναμε και στην πα-
τρίδα μας, δεν κάναμε τίποτα παραπάνω και
τίποτα λιγότερο, δήλωσε ένα από τα στελέχη
της ΕΜΑΚ.

«Αφοσίωση και αυτοθυσία»
Ο υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης συνεχάρη

ένα προς ένα τα μέλη της αποστολής για τον
επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και τον
ηρωισμό που επέδειξαν στις επιχειρήσεις στην
Τουρκία, τονίζοντας ότι όρισαν με την ανθρω-
πιά τους τι σημαίνει αλληλεγγύη στην πράξη.

Ειδικότερα, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε: «Είναι
μια μεγάλη, συγκινητική στιγμή για όλους μας.
Για την οικογένεια της ΕΜΑΚ, του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, του υπουργείου Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας, του υπουργεί-
ου Υγείας και του ΕΚΑΒ. Είμαστε εδώ να υπο-
δεχτούμε τους ήρωές μας. Γύρισαν όλοι πίσω
ασφαλείς. Γύρισαν πίσω στα παιδιά τους, στις
οικογένειές τους. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα,
καθώς όλοι βλέπατε τους μετασεισμούς και
γνωρίζουμε τι σημαίνει να ενεργεί κανείς υπό
τέτοιες συνθήκες. Από το πρώτο βράδυ που
επιχείρησαν απέδειξαν τον επαγγελματισμό
τους, την αφοσίωση στο καθήκον και την αυτο-
θυσία τους. Όλοι ακούγαμε τα καλύτερα λόγια.
Από τους διεθνείς ανταποκριτές, τις ξένες απο-
στολές, τις τουρκικές Αρχές, τους σεισμόπλη-
κτους. Ακόμη κι όταν πήγα και εγώ ο ίδιος την
περασμένη Πέμπτη στα Άδανα μαζί με τον γε-
νικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη
Παπαγεωργίου.

Η υπερηφάνεια μας διαπερνούσε. Γιατί τίμη-
σαν τα ελληνικά χρώματα. Και έστειλαν το μή-
νυμα ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα σε αυτήν τη
δύσκολη στιγμή, σε αυτήν τη στιγμή ανθρωπιάς

όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε όλο τον κό-
σμο μέσα από τις οθόνες των μεγάλων πρακτο-
ρείων ειδήσεων. Όρισαν τι σημαίνει αλληλεγ-
γύη, όρισαν με την ανθρωπιά τους την αλλη-
λεγγύη στην πράξη. Θα επαναλάβω τα λόγια
που άκουσα την περασμένη Πέμπτη, στο αερο-
δρόμιο στα Άδανα. Όλοι αναζητούσαν τους Έλ-
ληνες διασώστες για να επιχειρήσουν να σώ-
σουν τους δικούς τους ανθρώπους. Τέτοια
αξιοπιστία περιέβαλε αυτό το Σώμα. Την
ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ, όλη την ομάδα».

Θα τους τιμήσει ο πρωθυπουργός
Την Πέμπτη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης

θα ορίσει μια ειδική τελετή αναγνώρισης στο
Μέγαρο Μαξίμου, για να εκφράσει το μεγάλο

«ευχαριστώ» εκ μέρους της Πολιτείας και του
ελληνικού λαού προς τους ήρωές μας.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Γεώργιος
Πουρναράς, συνεχάρη τα στελέχη της ελληνι-
κής αποστολής για την επιχειρησιακή τους
δράση και τον επαγγελματισμό που επέδει-
ξαν, επιχειρώντας σε ένα δύσκολο μετακατα-
στροφικό περιβάλλον.

Συνολικά, στις σεισμόπληκτες περιοχές επι-
χείρησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της
Τρίτης 7 Φεβρουαρίου 36 πυροσβέστες από
την 1η και 2η ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή τριών δια-
σωστικών σκύλων και ειδικού διασωστικού
οχήματος. Την αποστολή συνόδευαν δύο αξιω-
ματικοί - μηχανικοί του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερεί-
πια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, οκτώ για-
τροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ, καθώς και ο
πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

Εν τω μεταξύ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της
Κυριακής έφτασαν στο αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία» στη Θεσσαλονίκη οι δεκαπέντε άνδρες της
ΕΜΑΚ μαζί με τον γιατρό και τους δύο διασώ-
στες του ΕΚΑΒ, που πήραν μέρος σε διασώσεις
σεισμόπληκτων στην Τουρκία. Συνάδελφοί
τους τους υποδέχτηκαν με λουλούδια στα χέ-
ρια και με ανοιχτές αγκαλιές.

«Όλα τα μέλη της ομάδας δούλεψαν με αυ-
ταπάρνηση και απέδειξαν το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσής τους», δήλωσε ο αξιωματικός
επιχειρήσεων της 2ης ΕΜΑΚ, αντιπύραρχος
Μιλτιάδης Καραγεωργιάδης, και συνέχισε:
«Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, μια τεράστια
καταστροφή, ισοπεδώθηκαν ολόκληρες πε-
ριοχές. Από την πρώτη ώρα που ακούσαμε για
τον σεισμό όλοι θέλαμε να βρεθούμε εκεί, τε-
λικά βρεθήκαμε, προσπαθήσαμε από το πρώτο
έως το τελευταίο λεπτό. Φανταστείτε ότι ως το
πρωί (σ.σ.: χθες) επτά μέλη της ομάδας προ-
σπαθούσαν να απεγκλωβίσουν την 24χρονη
αθλήτρια που ήταν θαμμένη κάτω από τα ερεί-
πια, δυστυχώς δεν είχε αποτέλεσμα. Ξεκινή-
σαμε την επιχείρηση χωρίς να έχουμε κάποιο
οπτικό ή ακουστικό σήμα, παρ’ όλα αυτά προ-
σπαθήσαμε ως τις 7 το πρωί, αλλά χωρίς απο-
τελέσματα. Είμαστε χαρούμενοι που είχαμε
κάποιους απεγκλωβισμούς ζωντανών, μακάρι
να βρεθούν και άλλοι, αν και το χρονικό περι-
θώριο στενεύει όσο οι ώρες περνούν και μι-
λούμε πλέον για θαύματα».
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Ποιοι υποδέχτηκαν τους Έλληνες διασώστες 
κατά την επιστροφή τους από την Τουρκία, 

όπου έδωσαν μάχες μέσα στα χαλάσματα 

«Οι Τούρκοι μάς έλεγαν “είστε αδέλφια...”»
Η ελληνική ομάδα επιχείρησε στην επαρχία Χατάι σε αρκετή απόσταση από το επίκεντρο των
σεισμών αλλά και εκεί η καταστροφή ήταν μεγάλη. Ο αντιπύραρχος Μιλτιάδης Καραγεωργιάδης
σημείωσε τη θέρμη με την οποία υποδέχτηκαν την ελληνική αποστολή Τούρκοι πολίτες. «Μας
αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Πολύ συγκινητικό ήταν τώρα που επιστρέφαμε και είχαμε στο
διασωστικό όχημα την ελληνική σημαία, μας χαιρετούσαν, μας έλεγαν “είστε αδέλφια”. Πολύ
συγκινητικό». Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και η διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Κεντρικής
Μακεδονίας Χριστίνα Καραμπελίδου για να υποδεχθεί τους διασώστες που πήραν μέρος στην
αποστολή, η οποία δήλωσε πολύ συγκινημένη και υπερήφανη για το υγειονομικό προσωπικό και
γενικώς για όλα τα μέλη της. «Είχαν μια άψογη συνεργασία», ανέφερε η κυρία Καραμπελίδου.

Υπερηφάνεια
για τους ήρωες
της ΕΜΑΚ που
γύρισαν στο σπίτι



ττου Δημήτρη Δραγώγια

Μ
ε την προβολή τεσσάρων βίν-
τεο από το σημείο της δολοφο-
νικής επίθεσης εναντίον του
Άλκη Καμπανού και υπό τα

βλέμματα των γονιών του 19χρονου, συνεχί-
στηκε για έβδομη μέρα, ενώπιον του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης,
η δίκη των 12 κατηγορουμένων για το φονι-
κό επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, τα ξημε-
ρώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στην πε-
ριοχή της Χαριλάου.

Οι γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή παρα-
κολούθησαν καρέ καρέ τα βίντεο, την ίδια ώρα
που ο μάρτυρας αστυνομικός του Τμήματος
Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης κατέ-
θετε στο δικαστήριο για τις κινήσεις και θέσεις
τόσο των κατηγορουμένων όσο και των οχημά-
των τους αναφορικά με τους χρόνους τέλεσης
του άγριου εγκλήματος.

Επρόκειτο για υλικό το οποίο περιλαμβάνε-
ται στον φάκελο της δικογραφίας και προέρχε-
ται από ένα κατάστημα ψιλικών, ένα χρυσοχο-
είο και από δύο μπαλκόνια παρακείμενων πο-
λυκατοικιών (τα δύο πρώτα από κάμερες
ασφαλείας και τα υπόλοιπα από κινητά τηλέ-
φωνα). Την προβολή τους είχε ζητήσει το δικα-
στήριο, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα μερί-
δας της υπεράσπισης.

Καταδρομική επίθεση
Ο αστυνομικός κλήθηκε να τοποθετήσει

έναν έναν τους κατηγορούμενους χρονικά και
χωροταξικά στο αιματηρό συμβάν, επαναλαμ-
βάνοντας για μία ακόμη φορά ότι επρόκειτο για
«καταδρομική επίθεση». Από τις αστυνομικές
έρευνες φαίνεται, δε, να προέκυψε -όπως κα-
τέθεσε ο αστυνομικός- ότι η επίθεση έγινε ως
«αντίποινα» για προγενέστερο οπαδικό επει-
σόδιο στο οποίο είχε εμπλακεί, ως θύμα, ένας
εκ των κατηγορουμένων.

Δεχόμενος ερωτήσεις από την πλευρά της
πολιτικής αγωγής, ο μάρτυρας αναφέρθηκε
ακόμα μια φορά στο γενετικό υλικό που βρέ-
θηκε στα τρία αυτοκίνητα, σημειώνοντας πως
το τρίτο είχε πλυθεί καλά μέσα και έξω, ωστόσο
και σε αυτό βρέθηκε δείγμα DNA.

Ο κ. Κούγιας επέμεινε για αρκετή ώρα στα
όπλα που έφεραν μαζί τους οι κατηγορούμε-
νοι, με τον μάρτυρα να επαναλαμβάνει ότι κρα-
τούσαν λοστούς, κλομπ, ξύλα, μαχαίρια, ένα
δρεπάνι και ένα καραμπίτ.

«Το καραμπίτ κάνει τεράστια ζημιά όταν
βγαίνει από το σώμα, λόγω της ανώμαλης λεπί-
δας. Ωστόσο δεν βρέθηκε πάνω του DNA κα-
θώς ήταν εκτεθειμένο για μέρες έξω στη φύ-
ση», είπε μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι το μα-
χαίρι είχε απορριφθεί από τους κατηγορούμε-
νους. «Χρησιμοποιείται για να ανοίγει κιβώτια,
είναι μικρό αλλά κάνει μεγάλη ζημιά», συμ-
πλήρωσε.

Ο μάρτυρας πρόσθεσε πως από την 1η Φε-
βρουαρίου μέχρι και την 6η, οπότε και συνελή-
φθησαν οι περισσότεροι κατηγορούμενοι, με-
ρικοί από αυτούς συναντήθηκαν μεταξύ τους.

«Δεν έκλαιγαν στην προανακριτική διαδικασία,
ήταν απαθείς και οι δώδεκα», τόνισε.

Αποχώρησε χειροκροτούμενος
Από τη χθεσινή διαδικασία δεν έλειψαν οι

αντεγκλήσεις μεταξύ των δικηγόρων πολιτικής
αγωγής και υπεράσπισης και για αυτό το δικα-
στήριο χρειάστηκε να κάνει μια ολιγόλεπτη
διακοπή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Στο
βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο ίδιος αστυνομι-
κός και απάντησε στις ερωτήσεις των συνηγό-
ρων υπεράσπισης. Εκτιμάται ότι η κατάθεσή
του θα συνεχιστεί και κατά την προγραμματι-
σμένη σημερινή συνεδρίαση.

«Μη με χτυπάτε άλλο». Χρησιμοποιώντας τα
τελευταία λόγια του γιου του, ο Αριστείδης
Καμπανός εξέφρασε την αντίδρασή του στο
περιεχόμενο των ερωτήσεων που δεχόταν
μάρτυρας-αστυνομικός από συνήγορο υπερά-
σπισης ενός εκ των 12 κατηγορούμενων για τη
δολοφονία του 19χρονου Άλκη.

Αφού επανέλαβε την παραπάνω φράση,
αποχώρησε από την αίθουσα του Μεικτού Ορ-
κωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, συνοδευό-
μενος από τη σύζυγό του, χειροκροτούμενος
από το ακροατήριο.
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Έκρηξη του
Αριστείδη Καμπανού
στη δίκη 
για τη δολοφονία 
του γιου του Άλκη -
Κατάθεση
αστυνομικού: «Οι 12
κατηγορούμενοι
ήταν απαθείς 
στην προανάκριση»

Το «μη με χτυπάτε
άλλο» του… πατέρα

Ανήλικος απήγαγε και βίασε 13χρονη 
με την προτροπή του πατέρα του στη Ρόδο
Στην εξιχνίαση υπόθεσης βιασμού στη Ρόδο, με θύμα μια 13χρονη Ρομά, την οποία «έκλεψε»

χωρίς τη θέλησή της ένας 17χρονος επίσης Ρομά, τον οποίο γνώριζε, προχώρησε το Σάββατο η
ΕΛΑΣ. Σχηματίστηκε δικογραφία και κατά του 41χρονου πατέρα του ανήλικου δράστη, όπως ανα-
φέρει το dimokratiki.gr. Συγκεκριμένα, την 9η Φεβρουαρίου 2023 η ανήλικη κατέθεσε στην Υπο-
διεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου παρουσία πραγματογνώμονα ψυχολόγου ότι την 4η Φεβρουαρίου
2023 και περί ώραν 22.00, ενώ μετέβαινε στην οικία της γιαγιάς της, που διαμένει δίπλα στην οικία
της μητέρας της, άγνωστος άνδρας, τον οποίο είχε δει ελάχιστες φορές ως τότε, την εξανάγκασε
διά της βίας να εισέλθει σε αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας μεγαλύτερης ηλικίας, πιθανότατα ο
πατέρας του, και τη μετέφεραν σε άγνωστη οικία.

Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεση της 13χρονης, αμφότεροι την εξανάγκασαν με χρήση βίας και
απειλών να έρθει σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή με τον ανήλικο, παρά τη θέλησή της και
με την προτροπή του έτερου μεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα.

Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν τα στοιχεία των δραστών, εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν
από το θύμα. Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε πρόσφατη πλήρης ρήξη παρθενικού
υμένα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εκτός των ορίων του αυτοφώρου θα υποβληθεί στην Ει-
σαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω. 



Σ
ε πλήρη εξέλιξη είναι η κατεπεί-
γουσα έρευνα που διέταξε η Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
μετά τις καταγγελίες και τα αν-

θρώπινα δράματα που είδαν το φως της
δημοσιότητας για το γηροκομείο, το οποίο
κάποιοι χαρακτήρισαν «κολαστήριο ψυ-
χών», στον Κορυδαλλό.

Μάλιστα, η ποινική δικογραφία που
έχει ξεκινήσει να συντάσσει η ΕΛΑΣ εν-
δεχομένως να αφορά και κακουργηματι-
κές πράξεις, για τις οποίες θα κληθούν να
δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη οι
υπεύθυνοι της δομής, που βρίσκεται πλέ-
ον σε καραντίνα και υπό αστυνομικό
κλοιό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 41
ηλικιωμένους που υπήρχαν στο γηροκο-
μείο την Παρασκευή, οι τέσσερις έχουν

μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Αττικής
και πλέον βρίσκονται εκεί 37 υπό την
εποπτεία και τη φροντίδα γιατρών και νο-
σηλευτών που όρισε η Πολιτεία. Αυτό
που προκαλεί σοκ είναι από την πρώτη
έρευνα της Περιφέρειας Αττικής την Τε-
τάρτη μέχρι την επομένη -δύο μέρες αρ-
γότερα- μια ηλικιωμένη, η οποία έπασχε
από άνοια αλλά εντοπίστηκε να νοσεί και
από κορονοϊό και απεβίωσε. Για τον συγ-
κεκριμένο θάνατο μάλιστα διεξάγεται
παράλληλη έρευνα από την ΕΛΑΣ, ενώ
διατάχθηκε και κατεπείγουσα νεκροψία-
νεκροτομή. 

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο σημείο
Μέρα εξελίξεων είναι η σημερινή, κα-

θώς λήγει το πενθήμερο της καραντίνας
για τους ηλικιωμένους που νοσούν με κο-
ρονοϊό, με αποτέλεσμα να πρέπει να απο-
μακρυνθούν όλοι προκειμένου το γηροκο-
μείο στον Κορυδαλλό να σφραγιστεί. Για
αυτό και αναμένεται να βρεθεί στη δομή
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να λάβει
εκ νέου δείγματα για να διαπιστωθεί πόσοι

ακόμη είναι θετικοί στην Covid-19 αλλά και
αν έχουν κολλήσει και άλλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι από
τους τρόφιμους έχουν συγγενείς θα πρέ-
πει να τους παραλάβουν οι ίδιοι, ενώ για
όσους δεν έχει εντοπιστεί κάποιος συγγε-
νής, υποχρεωμένες για τη μετεγκατάστα-
σή τους είναι αρμόδιες υπηρεσίες, που θα
πρέπει να βρουν νέους χώρους φιλοξε-
νίας για τους ηλικιωμένους.

Την ίδια ώρα, όσα αποκαλύπτονται για τις
συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων στο
γηροκομείο του Κορυδαλλού προκαλούν
φρίκη και αποτροπιασμό. Δεν είναι μόνο
ότι οι 41 παππούδες και γιαγιάδες βρέθη-
καν όλοι τους υποσιτισμένοι -κάποιοι ακό-
μη και αφυδατωμένοι-, ενώ ορισμένοι εί-
χαν κολλήσει ψώρα και άλλοι νοσούσαν με
Covid-19 χωρίς να λαμβάνουν κάποια αγω-
γή. Είναι οι ανθρώπινες ιστορίες που απο-
καλύπτονται πλέον με καταγγελίες ακόμη

και από πρώην εργαζόμενους στη δομή.
«Έδεναν τους ηλικιωμένους στα καλορι-
φέρ και τα κρεβάτια», λέει γυναίκα που για
κάποιους μήνες εργάστηκε στο γηροκο-
μείο. 

Τι απαντά για τις καταγγελίες
ο πρώην ιδιοκτήτης της δομής

Σύμφωνα δε με τα λεγόμενά της, είχε
ενημερώσει τον ιδιοκτήτη της δομής για
όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές
πόρτες, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι παρά
το υποτιθέμενο ενδιαφέρον του.

Να σημειώσουμε τέλος ότι από την
πλευρά του ο πρώην ιδιοκτήτης της δομής,
μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, υποστή-
ριξε ότι όλες αυτές οι καταγγελίες που
έχουν έρθει στη δημοσιότητα τις τελευταί-
ες μέρες είναι κακόβουλες και συκοφαν-
τικές, καθώς και ότι προέρχονται από αν-
ταγωνιστές.
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Υποσιτισμένοι,
αφυδατωμένοι
και δεμένοι
στα καλοριφέρ

Σφραγίζεται το γηροκομείο-κολαστήριο, 
μεταφέρονται οι ηλικιωμένοι

Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζει η ΕΛΑΣ την καταγγελία
μιας 28χρονης κοπέλας ότι έπεσε θύμα βιασμού από
δύο άνδρες με απειλή όπλων σε κλαμπ στην Πετρούπο-
λη το βράδυ του Σαββάτου. Μάλιστα, χρειάστηκε να δώ-
σει και συμπληρωματική κατάθεση στους αστυνομι-
κούς του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης, αναφέ-
ροντας εκ νέου όσα φαίνεται να έγιναν στο κλαμπ, όπου
διασκέδαζε μαζί με μια φίλη της. Σύμφωνα με την
28χρονη, οι δύο δράστες προσομοίαζαν σε Ρομά και
την απείλησαν με όπλο για να τους ακολουθήσει στην
τουαλέτα, όπου φέρεται να ήταν και άλλοι θαμώνες που
όχι μόνο δεν αντέδρασαν αλλά γελούσαν όταν τους ζή-
τησε βοήθεια. Για το περιστατικό έχουν κληθεί να κα-
ταθέσουν και εργαζόμενοι στο κλαμπ, ενώ έχει ζητηθεί
και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ένα μίνι οπλοστάσιο επιχεί-
ρησαν να περάσουν στην Ελ-
λάδα τρεις Τουρκοκύπριοι
(δύο άνδρες και μία γυναίκα
με διαβατήριο Μ. Βρετανίας)
μέσω του τελωνειακού σταθ-
μού στους Κήπους του Έβρου.
Κατά την είσοδό τους από την
Τουρκία στη χώρα μας απο-
δείχτηκε πως είχαν μετατρέ-
ψει το ΙΧ τους σε... κρύπτη για
45 πιστόλια των 7,65mm (δύο
διαφορετικοί τύποι όπλων).
Καθοριστικό ρόλο στον εντο-
πισμό του μίνι οπλοστασίου
και στη σύλληψη των τριών έπαιξε ο αστυνομικός
σκύλος «Μάγια», ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας έκαναν «φύλλο και φτερό» το όχημα εντο-
πίζοντας ακόμη 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 18 πακέτα
παράνομων τσιγάρων, 27 νομίσματα και 10 τμήματα

νομισμάτων για τα οποία διε-
ρευνάται αν εμπίπτουν στις
διατάξεις της νομοθεσίας περί
προστασίας των αρχαιοτήτων
και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς, 1 μεταλλικός
τρίφτης για κάνναβη, 9 κινητά
τηλέφωνα και 12 κάρτες sim,
μία ηλεκτρονική συσκευή και
το χρηματικό ποσό των 700
ευρώ. Σε βάρος των τριών
Τουρκοκύπριων συλληφθέν-
των σχηματίσθηκε δικογρα-
φία για παραβάσεις των νό-
μων περί όπλων και περί εθνι-

κού τελωνειακού κώδικα. Παράλληλα, οι Αρχές διε-
ρευνούν ποιοι θα ήταν οι αποδέκτες των 45 πιστολιών,
ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φο-
ρά που τους τελευταίους μήνες εντοπίζεται μίνι οπλο-
στάσιο στον Έβρο. 

Στο μικροσκόπιο  της ΕΛΑΣ
καταγγελία για βιασμό σε κλαμπ

Μίνι οπλοστάσιο επιχείρησαν
Τουρκοκύπριοι να περάσουν
από το τελωνείο του  Έβρου



Δ. Βενιέρης: Και στο βάθος
το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο

Όποιος παρακολουθεί τις συχνές δημόσιες
παρεμβάσεις του δημοσιογράφου Δημήτρη Βε-
νιέρη στα social media, παρατηρεί το τελευταίο
χρονικό διάστημα να τηρεί σκληρά «γραμμή
Μαξίμου». Τα χτυπήματα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι κα-
θημερινά, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι πλέ-
ον δεν είναι δημοσιογραφικά σχόλια αλλά αναρ-
τήσεις προεκλογικής εκστρατείας. 

ΣΣτο πλευρό του Κυριλλίδη
ο Κλεάνθης Μανδαλιανός 

Σε «γάμο» οδηγήθηκαν ο Κλεάνθης Μανδαλια-
νός και ο Γιώργος Κυριλλίδης. Ο τελευταίος εδώ
και καιρό έχει ανακοινώσει πως ο κύκλος του στον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης έκλεισε οριστικά
και θα κατέβει υποψήφιος σε άλλον δήμο. Τελικά,
έγινε επίσημα γνωστό πως στις εκλογές του Οκτω-
βρίου θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κ. Μανδα-
λιανού στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 48
και 49 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ,
καθώς εμπλέκονται σε επίθεση εναντίον οδηγού λεω-
φορείου. Συγκεκριμένα, επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν
οδηγό λεωφορείου των ΚΤΕΛ Κιλκίς το απόγευμα της
Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 48χρονος
Αλγερινός και ένας 49χρονος Παλαιστίνιος ξυλοκόπη-
σαν με μπουνιές και κλοτσιές έναν 62χρονο οδηγό λεω-
φορείου, που βρισκόταν σε υπηρεσία, επί της οδού
26ης Οκτωβρίου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στην αυ-
τόφωρη σύλληψη των δύο δραστών της επίθεσης, οι

οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τέλος, παραγ-
γέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης για το επεισόδιο: «Στην αυτόφωρη σύλ-
ληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 48 και 49 ετών προχώρη-
σαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς εμπλέκονται
σε επίθεση εναντίον οδηγού λεωφορείου. Συγκεκριμέ-
να, απογευματινές ώρες (12/2/2023), οι προαναφερό-
μενοι άντρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χτύπη-
σαν στο σώμα και στο κεφάλι 62χρονο οδηγό λεωφο-
ρείου που βρισκόταν σε υπηρεσία. Οι δράστες, με τη δι-
κογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθη-
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα».

Μαθαίνουμε ότι τακτοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρει-
ες και ετοιμάζεται να μπει στη μάχη της διεκδίκησης του
Δήμου Θεσσαλονίκης ο επιχειρηματίας και τραγουδι-
στής Δημήτρης Φίστας. 

Ήδη έχει μια ομάδα που τον στηρίζει και δεν αποκλεί-
εται να ανακοινώσει πολύ σύντομα πως κατεβαίνει υπο-
ψήφιος δήμαρχος, αρχίζοντας το τρέξιμο για τη διεκδί-
κηση του σταυρού.

Και ο επιχειρηματίας-καλλιτέχνης Δ. Φίστας στη μάχη για τον δήμο

Πλήθος κόσμου στην κοπή
της πίτας του Φάνη Παπά

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους κό-
σμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής
της βασιλόπιτας του πολιτικού γραφείου του
Φάνη Παπά, για τους υποστηρικτές του από την
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο πολι-
τευτής της Νέας Δημοκρατίας υποδέχθηκε αρ-
κετά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ Βαθμού, συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγα-
πητούς του φίλους στα Λουτρά Λαγκαδά, σε μια
όμορφη εκδήλωση όπου πλήθος κόσμου έδωσε
το «παρών».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανακοίνωσε 
υποψηφιότητα 
ο Δ. Τσαβλής
Επίσημος διεκδικητής του
Δήμου Θεσσαλονίκης και με
τη βούλα ο Δρόσος Τσαβλής.
Ο γιατρός και ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος ανα-
κοίνωσε πως κατεβαίνει
στη μάχη των εκλογών του
Οκτωβρίου ως επικεφαλής
του συνδυασμού «Όλοι Μα-
ζί». Ο κ. Τσαβλής είχε προ-
αναγγείλει την κάθοδό του
εδώ και καιρό, ασκώντας
σκληρή κριτική για τα πε-
πραγμένα της διοίκησης
Ζέρβα. Στο πλευρό του έχει
δημοτικούς συμβούλους
και υποψηφίους με τους
οποίους είχαν συμπορευτεί
το 2019 με την παράταξη του
νυν δημάρχου.

Ανταποκρίθηκαν 
στη διοικούσα της ΝΔ 
παρά το κρύο
Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια αγ-
καλιά για το περιαστικό δάσος της
Θεσσαλονίκης, το οποίο… μετρά
πλέον 400 περισσότερα δέντρα!
Παρά το τσουχτερό κρύο, τουλάχι-
στον 50 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα της Διοικούσας Επι-
τροπής Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας
Δημοκρατίας, καθώς και της ΔΕΕΠ
Α’ Θεσσαλονίκης και της ΟΝΝΕΔ
και με την υποστήριξη της Διεύ-
θυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής
Μακεδονίας φύτεψαν δέντρα και
θάμνους, αναβαθμίζοντας οικολο-
γικά την περιοχή. Τα φυτά διατέθη-
καν από το δασικό φυτώριο Λαγκα-
δά, ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθε-
λοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας, μέλη της οποίας έδω-
σαν το «παρών» στην αναδάσωση.

Σήμερα ο Τ. Θεοδωρικάκος
στο δημαρχιακό μέγαρο     

Στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του
δημαρχείου Θεσσαλονίκης θα γίνει τελικά η εκ-
δήλωση της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης με
ομιλητή τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τά-
κη Θεοδωρικάκο και τίτλο «Η ασφάλεια της πα-
τρίδας και των πολιτών». Η ομιλία θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ημέρα
των ερωτευμένων, στις 6.00 το απόγευμα και
αναμένεται πλήθος κόσμου να δώσει το «παρών».
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Ο Κ. Μπακογιάννης
στον Θ. Καράογλου

Το ποιοτικό άλμα που έχει κάνει η
Ελλάδα τα τελευταία 3,5 χρόνια στην
αισθητή βελτίωση της διαχείρισης των
ζητημάτων της καθημερινότητας του
πολίτη και η πολυεπίπεδη αναβάθμιση
του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβου-
λίες που ανέλαβε η κυβέρνηση ήταν τα
δύο θέματα που κυριάρχησαν στη με-
γάλη πολιτική εκδήλωση που διοργά-
νωσε ο Θεόδωρος Καράογλου με κεν-
τρικό ομιλητή τον Δήμαρχο Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη και τίτλο «Ισχυρή
Αυτοδιοίκηση, Καλύτερη Ελλάδα».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και
απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεν-
τρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νος Ζέρβας.

Συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί 
που ξυλοκόπησαν οδηγό λεωφορείου ΚΤΕΛ
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Για τη γιορτή του Αγίου Βα-
λεντίνου ο Δήμος Γλυφάδας
φοράει τα... κόκκινά του και ο
«Δρόμος των Ποιητών» μετα-
τρέπεται σε «Δρόμο των Ερω-
τευμένων» με ερωτική διάθεση,
μπαλόνια και πολλή μουσική.
«Γιορτάζουμε την αγάπη και τον
έρωτα και σας καλούμε να πε-
ράσετε όμορφα, να αλλάξουμε
για λίγο παραστάσεις από την
καθημερινότητα, η οποία δυ-
στυχώς σημαδεύεται από μια
τραγική επικαιρότητα που μας
έχει συγκλονίσει βαθιά», ήταν
το μήνυμα του δημάρχου Γ. Πα-
πανικολάου. 

Ο δήμαρχος Αγίας Πα-
ρασκευής Βασίλης
Ζορμπάς έβαλε τα
αθλητικά του, συμμε-
τέχοντας σε φιλαν-
θρωπικό αγώνα μπά-
σκετ που διοργάνω-
σαν η ΔΗΜΤΟ και η
ΟΝΝΕΔ Χαλανδρίου
μεταξύ πολιτικών και
παλαιμάχων αθλητών
για τους σκοπούς της
«Φλόγας». Πάντα σε
φόρμα ο δήμαρχος εκ-
προσώπησε άξια την
Τοπική Αυτοδιοίκηση
της βόρειας Αθήνας.  

Περιφέρεια Κρήτης: 

Ομόφωνη εκλογή
Ευάγγελου Ζαχάρη 

Νέος πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κρήτης εκλέχτηκε ομό-
φωνα ο Ευάγγελος
Ζαχάρης. Ο περι-
φερειάρχης Κρή-
της Σταύρος Αρνα-
ουτάκης πρότεινε
τον κ. Ζαχάρη για
τη θέση του προ-
έδρου μετά την
απόφαση του μέ-
χρι πρότινος προέδρου Παύλου Μπαρι-
τάκη να αποχωρήσει οικειοθελώς για
να πολιτευτεί. Η παράταξη της Ριζο-
σπαστικής Συνεργασίας απείχε από τη
διαδικασία για λόγους πολιτικής επι-
λογής, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τό-
σο οι επικεφαλής των παρατάξεων όσο
και το σύνολο των περιφερειακών
συμβούλων αναφέρθηκαν με εγκωμια-
στικά σχόλια για τον νέο πρόεδρο.

Παράταξη Σαραούδα:
Ο λαός ξέρει… 

Η παράταξη του δημάρχου Στράτου Σα-
ραούδα απάντησε για το πρόσφατο συμ-
βάν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου, σύμ-
φωνα με την «Ελπίδα για τη Μεταμόρφω-
ση», συγκεκριμέ-
νες παρατάξεις και
ανεξάρτητοι δημο-
τικοί σύμβουλοι
προσπάθησαν στην
πρόσφατη συνε-
δρίαση να σταματή-
σουν με την αρνητι-
κή τους ψήφο χρη-
ματοδοτήσεις ύψους 730.000 ευρώ της
Περιφέρειας Αττικής για έργα υποδομής
στη Μεταμόρφωση. «Ο λαός είναι σοφός
και ξέρει ποιος δουλεύει για τη Μεταμόρ-
φωση και ποιος τους δουλεύει», καταλή-
γει η τοποθέτηση στην οποία αναφέρον-
ται ονομαστικά όσοι προσπάθησαν να βά-
λουν «φρένο». 

Δωρεάν πρόσβαση σε δομές προσχολικής
αγωγής και ΚΔΑΠ μέσω του νέου ΕΣΠΑ

Με 6,17 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
χρηματοδοτεί για το έτος 2022-23 την προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προ-
σχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με
αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.
Είναι η πρώτη δράση που εντάχθηκε στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και ανα-
μένεται να ωφελήσει περισσότερα από 4.000 παιδιά
της Δυτικής Ελλάδας. «Είναι μεγάλη χαρά που το νέο
ΕΣΠΑ για τη Δυτική Ελλάδα ανοίγει με μια δράση που
αφορά τα παιδιά μας, δηλαδή το μέλλον του τόπου
μας, ενώ σημαντική είναι επίσης η ωφέλεια και για χι-
λιάδες εργαζόμενους σε δομές προσχολικής αγω-
γής», ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ποιος προβεβλημένος
δημοτικός σύμβουλος,

πρώην αντιδήμαρχος στα
βόρεια της Αθήνας, άφησε αιχ-
μές στο Δημοτικό Συμβούλιο
για εθελοντική ομάδα του δή-
μου ως προς τη συνδρομή της
στην κακοκαιρία «Μπάρμπα-
ρα»; Τυχαία αναφορά ή μήπως
συνδέεται με υποψηφιότητα
απέναντι σε αυτήν του νυν δη-
μάρχου;

Με μεγάλη συμμετοχή των ΟΤΑ - με-
λών του ΕΔΔΥΠΠΥ, στελεχών της κυ-
βέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής
και συνεργατών του ΕΔΔΥΠΠΥ το Δί-
κτυο έκοψε την πρωτοχρονιάτική πίτα
του. «Το ΕΔΔΥΠΠΥ και τα ΚΕΠ Υγείας
θα ενισχυθούν με περαιτέρω δράσεις,
νέα προγράμματα και συνεργασίες τη
νέα χρονιά, ώστε η υγεία και ο προ-
συμπτωματικός έλεγχος να γίνουν η
βασική προτεραιότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση των
κατοίκων όλης της χώρας», τόνισε ο
πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Έργο ανάδειξης αστικού τοπίου
και μνημείων στον Δήμο Ηλιούπολης 

Την αναμόρφωση του αστικού τοπίου και την προστασία των υπαίθριων μνημείων του
Δήμου Ηλιούπολης χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής μετά και τη σχετική προγραμμα-
τική σύμβαση που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και ο δήμαρχος Ηλιούπο-
λης Γ. Χατζηδάκης. Με προϋπολογισμό 229.834
ευρώ, το έργο στοχεύει στην επιβράδυνση των
διαδικασιών φθοράς των περίπου 21 γλυπτών που
κοσμούν την Ηλιούπολη, καθώς και τη συνδιαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου διαφόρων σημεί-
ων της πόλης. «Η προστασία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες
που επιτρέπουν την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της Αττικής μας προς όφελος του τουρισμού και των πολιτών. Η Ηλιού-
πολη αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση στη φιλοξενία ενός πολυπληθούς έργου μνη-
μείων και γλυπτών», ανέφερε ο περιφερειάρχης, ενώ ο δήμαρχος τον ευχαρίστησε συ-
νολικά για τη συμβολή του στην υλοποίηση έργων και υποδομών στον Δήμο Ηλιούπολης.

Η Γλυφάδα γιορτάζει τον έρωτα

Ισχυρό ΕΔΔΥΠΠΥ

Σούταρε για καλό σκοπό ο Ζορμπάς

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
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ιο φιλικός για τους οφειλέ-
τες γίνεται ο εξωδικαστι-
κός συμβιβασμός, καθώς
μέσα στα επόμενα 24ωρα

το υπουργείο Οικονομικών φέρνει νο-
μοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει τη
διατύπωση αιτιολογίας για όσους
απορρίπτουν αιτήσεις των οφειλετών. 

Τείχος προστασίας
Το υπουργείο προωθεί νέες ρυθμί-

σεις έτσι ώστε να ορθώσει τείχος προ-
στασίας στους οφειλέτες μετά την επι-
κύρωση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ από τον
Άρειο Πάγο, ο οποίος έκρινε ως...
αυτονόητη την απόφαση των
funds να προχωρούν σε
πλειστηριασμούς α’ κατοι-
κίας. Όπως δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας στον τη-
λεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, με τον
νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ, έγι-
ναν 30.000 πλειστηριασμοί, ενώ κάλεσε
τις τράπεζες να «τρέξουν» με ταχύτερα
βήματα τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Όπως ανέφερε, στόχος είναι η προστα-
σία όσων έχουν πραγματική ανάγκη,
ενώ με την απόφαση του Αρείου Πάγου
ξεκαθαρίζεται ότι θα συνεχιστεί το ίδιο
καθεστώς που ισχύει από το 2015.

Η «περήφανη 
διαπραγμάτευση» του 2015

Πρέπει να τονιστεί ότι η άρση της
προστασίας της α’ κατοικίας και η μετα-
φορά των «κόκκινων» δανείων σε
funds και διαχειριστές απαιτήσεων
ήταν αποτέλεσμα της «περήφανης δια-
πραγμάτευσης» του 2015, η οποία οδή-
γησε στο τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο,
προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 200
δισ. ευρώ στο εύρος ολόκληρης της οι-

κονομίας.  Αποτέλεσμα της Πρώτης
Φοράς... Συμφορά ήταν η λήψη ακραί-
ων φορολογικών μέτρων και περικο-
πών σε μισθούς, συντάξεις και γενικά
στα εισοδήματα, με αποτέλεσμα τη θε-
αματική αύξηση του αριθμού των οφει-
λετών και κατ’ επέκταση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων.

Έτσι, το 2017 ψηφίστηκαν οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί και μάλιστα
με πρόβλεψη αυτεπάγγελτης δίωξης
και αυτόφωρου για όσους τους εμποδί-
ζουν, ενώ τον Φεβρουάριο του 2019
οριστικοποιήθηκε η άρση της προστα-
σίας της α’ κατοικίας. 

Προς νέα ρύθμιση - 120 δόσεις
Από την άλλη, ο κ. Σταϊκούρας απέρ-

ριψε το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα
ρύθμιση σε 120 δόσεις, καθώς, όπως
είπε, «αν ο πολίτης πιστεύει ότι υπάρ-
χουν πάντα 120 δόσεις, τότε δεν θα πλη-
ρώνει κανένας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι
η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει την
καλύτερη λύση που να δείχνει ότι «σε-
βόμαστε τόσο τον πολίτη που τα φέρνει
δύσκολα όσο και αυτόν που ξεκίνησε
τώρα να τα φέρνει δύσκολα». 

Το ζητούμενο, όπως τόνισε ο
υπουργός Οικονομικών, είναι «να μη
χαλάσει η κουλτούρα πληρωμών».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων
μέτρων στήριξης των νοικοκυριών,
απάντησε ότι «έχει δημιουργηθεί
ασφαλής δημοσιονομικός χώρος»
και τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί
με τον πρωθυπουργό πού θα δοθεί
αυτή η στήριξη.

Τα μηνιαία τέλη κυκλοφορίας
Τέλος, λίγο πριν από το Πάσχα θα

ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηνιαία τέ-
λη κυκλοφορίας, η υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει φέτος
από τις 25 Μαρτίου, ενώ σε σχέση με τις
αντικειμενικές αξίες ο κ. Σταϊκούρας
άφησε ανοικτό το περιθώριο βελτιώσε-
ων, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα γίνουν
οριακές αλλαγές, όπου υπάρχουν πολύ
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ζώνης. 

Νέο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρί-
βειας προωθεί τα επόμενα 24ωρα η κυβέρνηση, καθώς αύ-
ριο ανακοινώνεται το «καλάθι» με τα προϊόντα της Σαρακο-
στής και έως την προσεχή Δευτέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα
για το market pass.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το «καλάθι της Σαρα-
κοστής» θα περιλαμβάνει 4-5 προϊόντα, όπως λαδερά, ταρα-
μοσαλάτα και χαλβά, ενώ με βάση τα τρέχοντα δεδομένα οι

τιμές θα είναι συγκρατημένες και αναμένεται να παραμεί-
νουν σταθερές κατά τα πρότυπα του «καλαθιού του νοικοκυ-
ριού». Η διατήρηση των σταθερών τιμών του «καλαθιού» για
15η εβδομάδα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουρ-
γείου, έχει οδηγήσει σε μια εξοικονόμηση δαπανών 80 ευρώ
μηνιαίως, συν περίπου 52 ευρώ που θα είναι το όφελος για το
85% του πληθυσμού από την εφαρμογή του market pass. Ση-
μειώνεται ότι η γρήγορη υποβολή των στοιχείων στη σχετική
πλατφόρμα θα φέρει χρήματα στους λογαριασμούς των κα-

ταναλωτών από τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, ενώ το μέτρο
θα κοστίσει στον προϋπολογισμό 650 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παρουσιάζει τά-
σεις ταχύτερης συγκράτησης απ’ ό,τι στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σημαντική συμβολή έχουν
και οι τιμές στις λαϊκές αγορές, οι οποίες «τσίμπησαν» κατά
την τελευταία περίοδο λόγω της κακοκαιρίας, ενώ μέσα στις
προσεχείς μέρες οι τιμές εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν σε
κανονικά επίπεδα.

Τι φέρνει η επόμενη μέρα της απόφασης του Αρείου Πάγου
για την α’ κατοικία - Δεν θα έρθει νέα ρύθμιση 120 δόσεων

Αύριο το «σαρακοστιανό καλάθι», έως τη Δευτέρα 20/2 το market pass

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χρ. Σταϊκούρας: «Πιο φιλικός 
γίνεται ο εξωδικαστικός» 
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Σ
ε τροχιά υλοποίησης, αν και
ακόμη σε πρώιμο στάδιο,
μπαίνουν τα πρώτα σχέδια
για τη δημιουργία αγοράς

υδρογόνου στην Ελλάδα με την ευ-
ρωπαϊκή πρωτοβουλία Clean Hydro-
gen Partnership να περιλαμβάνει έρ-

γα σε Κόρινθο και
Κρήτη, στις «κοιλάδες
υδρογόνου» μικρής
κλίμακας. 

Πρόκειται για έργα
με παραγωγική ικανό-

τητα και κατανάλωση
τουλάχιστον 500 τόνων

πράσινου υδρογόνου σε ετήσια βάση,
ενώ το ύψος της χρηματοδότησης σε
αυτό το στάδιο ανέρχεται στα 8 εκα-
τομμύρια ευρώ για κάθε έργο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Po-
litical», έχει ξεκινήσει η διαδικασία
υπογραφής συμφωνίας χρηματοδό-
τησης μεταξύ των αρμόδιων Αρχών
της ΕΕ και των κοινοπραξιών, με σκο-

πό να ολοκληρωθούν μια σειρά πρα-
κτικά ζητήματα και να ξεκινήσουν επί-
σημα οι διαδικασίες. Η ακριβής ταυ-
τότητα των έργων δεν έχει γίνει ακόμη
γνωστή, ωστόσο, στην περίπτωση της
Κορίνθου, κατά πάσα πιθανότητα, η
δράση αφορά το έργο IPCEI «Blue
Med» της Motor Oil, το οποίο θα ανα-
πτυχθεί στις εγκαταστάσεις του Ομί-
λου στην Κόρινθο.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα εστιάζει σε
περιοχές όπου η εφοδιαστική αλυσίδα
του υδρογόνου είτε ακόμη δεν υπάρ-
χει είτε βρίσκεται σε πρωτόλειο επίπε-
δο ανάπτυξης. Πλην της ελληνικής
συμμετοχής, η πρόσφατη απόφαση
της Clean Energy Partnership περι-
λαμβάνει ανάλογα έργα σε Βουλγαρία
(Στάρα Ζαγόρα), Ιρλανδία (Garlway),

Ιταλία (Λομβαρδία), Τουρκία (Νότιος
Μαρμαράς) και Λουξεμβούργο.

Τι είναι και πού χρησιμεύουν
Οι κοιλάδες υδρογόνου είναι τοπικά

οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν
την παραγωγή και μεταφορά υδρογό-
νου καθώς και πλήθος τελικών χρή-
σεων όπως είναι οι μεταφορές και η
βιομηχανία. Ταυτόχρονα, αποτελούν
σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη
και ωρίμανση των τεχνολογιών υδρο-
γόνου, επιτρέποντας την ανάπτυξη
μιας βιώσιμης οικονομίας υδρογόνου.
Ο στόχος είναι να καταδειχθεί πως τα
διαφορετικά μέρη στη χρήση του
υδρογόνου ως ένας ενεργειακός το-
μέας μπορεί να ταιριάξουν σε ένα
ολοκληρωμένο σύστημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-

κοίνωση της Clean Energy Joint Un-
dertaking, πλέον η εν λόγω προσέγγι-
ση βρίσκει πλατιά αποδοχή και συνι-
στά μια εκ των βασικών προτεραιοτή-
των της βιομηχανίας και της Κομισιόν
με στόχευση στην ανάπτυξη έργων
υδρογόνου μεγάλης κλίμακας και στη
δημιουργία διασυνδεδεμένων οικο-
συστημάτων υδρογόνου ανά την Ευ-
ρώπη.

Μια κοιλάδα υδρογόνου δεν στο-
χεύει μονάχα να αποδείξει πως οι τε-
χνολογίες υδρογόνου μπορούν να λει-
τουργούν σε συνέργεια, αλλά επίσης
πως μπορούν να λειτουργούν συμ-
πληρωματικά με άλλα στοιχεία: παρα-
γωγή πράσινης ενέργειας, υποδομές
αερίου, δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,
μπαταρίες κλπ. Αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν 25 κοιλάδες υδρογόνου ανά την
Ευρώπη σε διάφορα επίπεδα ανάπτυ-
ξης και ωρίμανσης στο πλαίσιο της
πλατφόρμας «Mission Innovation Hy-
drogen Valleys Platform».

Σχεδόν τα 800 εκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι
προτεινόμενες επενδύσεις των τριών Εταιρειών Διανο-
μής Αερίου για την ανάπτυξη του δικτύου που προβλέ-
πονται στα Προγράμματα Ανάπτυξης που κατέθεσαν
προς έγκριση στη ΡΑΕ για την περίοδο 2023-2027. 

Για την ακρίβεια, το ποσό ανέρχεται σε 788 εκατομ-
μύρια ευρώ και αφορά τις επενδύσεις που προτείνουν
να υλοποιήσουν οι Εταιρείες Διανομής Αερίου Αττικής,
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και η ΔΕΔΑ, ως η εταιρεία
που έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του δικτύου στις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Το μεγαλύτερο σε ύψος επενδυτικό πλάνο έχει η ΔΕ-
ΔΑ. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται σε Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο σκοπεύει να

επενδύσει 378,282 εκατ. ευρώ έως το 2027, προκειμέ-
νου να φτάσει τον αριθμό των πελατών σε 103.127.

Χωρίς ιδιαίτερες επεκτάσεις αλλά και δίχως τη συμ-
περίληψη επενδύσεων σε ανανεώσιμα καύσιμα αε-

ρίων, η ΕΔΑ Αττικής υπέβαλε πρόγραμμα ανάπτυξης δι-
κτύου διανομής με κύριο στόχο την πύκνωσή του.

Οι επενδύσεις που προτείνει ανέρχονται σε 159,59
εκατ. ευρώ έως το 2027 και στόχος είναι οι ενεργές
συμβάσεις να ανέλθουν σε 277.419 από 103.176 που εί-
ναι σήμερα.

Από την πλευρά της η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με ευθύνη ανά-
πτυξης του δικτύου σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία,
προτείνει επενδυτικό πρόγραμμα 136,6 εκατ. ευρώ
και 113,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με ορίζοντα το 2027.
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο στόχος είναι για
ενεργούς πελάτες που θα ξεπερνούν τις 331.818 από
275.172 σήμερα, ενώ στη Θεσσαλία ο αντίστοιχος
στόχος είναι να ξεπεράσουν τις 147.177 από 118.512
που είναι σήμερα.

Επενδυτικός «πυρετός» €800 εκατ. έως το 2027 από τις εταιρείες διανομής αερίου

Σε Κόρινθο και Κρήτη οι πρώτες
«Κοιλάδες Υδρογόνου» 

Υπό έγκριση χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ύψους 8 εκατ. για κάθε έργο 

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης



Π
ρωταθλήτρια ανάπτυξης
θα είναι η Ελλάδα την
τριετία 2022-2024 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο

πληθωρισμός θα παρουσιάσει ση-
μαντική αποκλιμάκωση το 2024. 

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
της χειμερινής έκθεσης προβλέψεων
της Κομισιόν, η οποία αναφέρει ότι η
ανάπτυξη το 2022 διαμορφώθηκε
στο 5,5% και προβλέπει ότι φέτος θα
υποχωρήσει στο 1,2% και το 2024 θα
ανέβει στο 2,2%. 

Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος στην
Ευρωζώνη για το 2022 διαμορφώνε-
ται στο 3,5%, φέτος θα υποχωρήσει
στο 1,8% και το 2024 στο 1,6%. Σε σχέ-
ση με τον πληθωρισμό, φέτος αναμέ-
νεται να υποχωρήσει στο 4,5% και το
2024 στο 2,4%. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει
ότι η αξιοποίηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης θα είναι καθορι-
στική για τη διατήρηση των αναπτυ-
ξιακών ρυθμών στην οικονομία,
αφού οι ιδιωτικές επενδύσεις από
εταιρείες θα επιβραδυνθούν λόγω
της περιοριστικής νομισματικής πο-

λιτικής και της ανόδου των επιτοκίων.
Ταυτόχρονα, η ΕΕ υπογραμμίζει τη
σημασία του τουριστικού προϊόντος
για την ελληνική οικονομία, ωστόσο,
εκφράζει αμφιβολίες για την πορεία
του τουρισμού φέτος, λόγω των επι-
πτώσεων της διεθνούς κρίσης στα οι-
κονομικά των νοικοκυριών. Ταυτό-
χρονα, διατυπώνει τις επιφυλάξεις
της για την τροφοδότηση του πληθω-
ρισμού από τη νέα αύξηση του κατώ-
τατου μισθού που θα ισχύσει από την
1η Απριλίου.

Ενισχύονται τα επενδυτικά 
σχέδια για όλες τις κατηγορίες
επιχειρήσεων

Εξάλλου, ισχυρή ώθηση στην ανά-
πτυξη αναμένεται να δώσει η προκή-
ρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων για
τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»
του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022,
που ξεκίνησε χθες, με σκοπό την έγ-
κυρη και ομαλή προετοιμασία των
επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων
από την πλευρά των ενδιαφερόμενων
επενδυτών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός
του καθεστώτος ανέρχεται σε 380
εκατ. ευρώ και αντλεί αυτούς τους

πόρους από το συγχρηματοδοτού-
μενο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυ-
ξιακή Μετάβαση 2021-2027»
(ΠΔΑΜ 2021-2027), από τον οποίο
τα 266 εκατ. ευρώ κατανέμονται για
ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων
στη Δυτική Μακεδονία και τα υπό-
λοιπα 114 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις
επενδυτικών σχεδίων στους Δή-
μους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορ-
τυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου. 

Επισημαίνεται η αύξηση των ανώ-
τατων ορίων ενίσχυσης του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά
10%, στις περιοχές μετάβασης, ώστε
πλέον για τις μεγάλες επιχειρήσεις
το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται
στο 50%, για τις μεσαίες στο 60% και
για τις μικρές και πολύ μικρές στο
70%. Το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυ-
ξιακή Μετάβαση» μπορεί να ενισχύ-
σει επενδυτικά σχέδια για όλες τις
κατηγορίες επιχειρήσεων, με τα
ακόλουθα ελάχιστα όρια προϋπολο-
γισμού να είναι στις 100.000 ευρώ
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
250.000 ευρώ για μικρές επιχειρή-
σεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες και
15.000.000 ευρώ για μεγάλες. 

ΠΠέφτουν 105 εκατ. ευρώ
για επιχειρηματικότητα
σε λιγνιτικές περιοχές

«Ζεστό» χρήμα 105 εκατ. ευρώ θα διο-
χετεύσει η κυβέρνηση σε αναπτυξιακές
δράσεις στις λιγνιτικές περιοχές, αλλά και
στη δημιουργία επιχειρήσε-
ων από ανέργους.

Συγκεκριμένα, με
κοινή απόφαση του
υπουργού Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα και του
αναπληρωτή υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων Νίκου Παπαθα-
νάση, διατίθενται μέσω
του «Πράσινου Ταμεί-
ου» 60,671 εκατ. ευρώ για
βιώσιμες οικονομικές δρα-
στηριότητες χαμηλού ανθρακικού αποτυ-
πώματος στις Περιφερειακές Ενότητες
Κοζάνης και Φλωρίνης, καθώς και στον
Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Οι δρα-
στηριότητες αφορούν δράσεις κυκλικής
οικονομίας, καινοτομίας, ενεργειακής
μετάβασης και ενεργειακές κοινότητες
και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. 

Από την άλλη πλευρά, χθες ξεκίνησε ο
νέος κύκλος επιχειρηματικότητας της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που
αφορά νέους ηλικίας 18-29 ετών οι οποίοι
θα ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση,
λαμβάνοντας ενίσχυση 14.800 ευρώ σε 3
δόσεις. 

Επίδομα ανθυγιεινής 
εργασίας έως 200 ευρώ

Στα 200 ευρώ αυξάνεται αναδρομικά
από την 1η/1/2023 το ανώτατο επίδομα
ανθυγιεινής εργασίας για εργαζομένους
στην υγεία και πυροσβέστες, ενώ προ-
στίθενται και νέες κατηγορίες δικαιού-
χων. Αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική
Απόφαση των κ.κ. Σκυλακάκη, Χατζη-
δάκη, Πλεύρη, Στυλιανίδη, ενώ παράλ-
ληλα διευρύνονται οι ειδικότητες εργα-
ζομένων που μπορούν να λάβουν το
συγκεκριμένο είδος επιδόματος. Οι πέν-
τε νέες κατηγορίες του επιδόματος αν-
θυγιεινής εργασίας διαμορφώνονται σε
70-200 ευρώ, έναντι 30-150 ευρώ που
ίσχυε έως τις 31/12/2022. Στις κατηγο-
ρίες δικαιούχων του επιδόματος προστί-
θενται οι εργαζόμενοι σε Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, ΟΚΑΝΑ & ΚΕΘΕΑ, Εθνικό
Κέντρο Αποκατάστασης, Ελληνικό Κέν-
τρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και
Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού. Τέλος, οι
ωφελούμενοι του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος ανέρχονται σε 5.000.
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Πρωταθλητές της ανάπτυξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν για τη χώρα μας 
- Ενισχύσεις 380 εκατ. ευρώ μέσω Αναπτυξιακού 

και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2024

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η Enel Hellas κατέχει ισχυρή θέση στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με
εγκατεστημένη ισχύ 480 MW. Η Enel από το
φθινόπωρο είχε αναθέσει στην BNP
Paribas την αναζήτηση πώλησης του 50%
του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες το τίμημα που ζη-
τούσε αρχικά είναι 1 δισ. ευρώ. Όπως ήταν
αναμενόμενο, τα 480 MW της Enel Hellas
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σημαντικών
επενδυτών. Στους ενδιαφερόμενους συγ-
καταλέγονταν η Macquarie, η KKR, η State
Grid (κατέχει το 24% του ΑΔΜΗΕ) και η CVC
Capital Partners. Τελικά, φαίνεται πως η Enel θα δώσει σύντομα τα χέρια με τους Αυστραλούς της Macquarie,
με την εν Ελλάδι ομάδα της Macquarie να καρπώνεται την επιτυχία.
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κτώ διαδοχικές ανοδι-
κές εβδομάδες συμ-
πλήρωσε το ελληνικό
χρηματιστήριο, το

οποίο αρνείται να διορθώσει,
κόντρα στην άποψη πολλών ανα-
λυτών ότι είναι απαραίτητη μια
διόρθωση που θα φέρει αποφόρ-
τιση και τεχνική εξισορρόπηση σε
δείκτες και μετοχές. Ο διευθύνων
σύμβουλος της Fast Finance ΑΕ-
ΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης σε ανάλυ-
σή του τονίζει πως «η κίνηση της
αγοράς είναι αδιόρθωτη χωρίς
αύριο, με τη ρευστότητα να είναι
σε ιδανικά επίπεδα. Μέχρι στιγ-
μής οι διορθώσεις είναι ενδοσυ-
νεδριακές, ενώ βλέπουμε μόνο

επιμέρους αποφορτίσεις σε τίτ-
λους που επανέρχονται και πάλι
γρήγορα σε ισορροπία ή και ανο-
δική κίνηση. Η αγορά χρειάζεται
μια εξαέρωση, αν μη τι άλλο στις
1.033 μονάδες, που είναι και η
κοντινότερη στήριξή μας. Όσο
έχουμε κλεισίματα πάνω από τις
1.041 μονάδες, η τάση παραμένει
επιθετική. Ο τραπεζικός συνεχί-
ζει να είναι και ο πιο hot κλάδος,
μιας και τυχόν ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας ευνοεί
πρωτίστως τον χρηματοπιστωτικό
τομέα. Από την άλλη, όσες μετο-
χές έχουν σενάρια ή πιθανή αύ-
ξηση τζίρου και κερδών προσελ-
κύουν τη μεγάλη ζήτηση». 

Μοτοδυναμική: Διαψεύδει 
την έξοδο της μετοχής από το ΧΑ

Σε «ρητή διάψευση» των δημοσιευμά-
των περί εξόδου της μετοχής της Μοτο-
δυναμικής από το Χρηματιστήριο Αθηνών
προχώρησε η διοίκηση της εταιρείας. Σε
ανακοίνωση που απαντά σε ερώτημα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία
αναφέρει: «Ρητά διαψεύδουμε δημοσι-
εύματα που αναφέρουν ότι η διοίκηση
της Μοτοδυναμικής ετοιμάζει δημόσια
πρόταση για έξοδο (delisting) της μετο-
χής από το Χρηματιστήριο Αθηνών».

Στο 52,81% το ποσοστό 
της Πειραιώς στη MIG

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι
στις 10 Φεβρουαρίου απέκτησε
32.607.373 μετοχές της MIG, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου
3,4707% των δικαιωμάτων ψήφου αυ-
τής, με τιμή απόκτησης €0,1668 ανά με-
τοχή. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει
πλέον 496.243.300 δικαιώματα ψήφου
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,8193%
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψή-
φου της εταιρείας.

Τεχνική Ολυμπιακή: Αγορά
ακινήτου έναντι 1,5 εκατ.

Η Τεχνική Ολυμπιακή, με ανακοίνωσή
της, γνωστοποίησε την υπογραφή συμ-
βολαίου με αντικείμενο την αγορά ορι-
ζόντιας ιδιοκτησίας από την εταιρεία με
την επωνυμία «Χίλτοπ Ελλάς Τεχνική
Ανώνυμος Εταιρεία». Η οριζόντια ιδιο-
κτησία ευρίσκεται στο Ψυχικό και έχει
επιφάνεια 520,38 τετραγωνικά μέτρα, με
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου
δώδεκα και 0,50 εκατοστά (12,50/100) επί
του όλου οικοπέδου επιφανείας μέτρων
τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων
τριάντα τριών (2.933). To τίμημα για την
ως άνω συναλλαγή ανήλθε σε
€1.500.000.

Στην υλοποίηση επενδύσεων τουλάχιστον 30
εκατ. ευρώ προχωράει εντός της επόμενης τριε-
τίας ο Όμιλος Πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην
ενίσχυση της omnichannel εξυπηρέτησης των
πελατών του μέσα από την ενίσχυση των πληρο-
φοριακών του υποδομών και της πλατφόρμας e-
commerce, καθώς και στην ανανέωση του δι-
κτύου των καταστημάτων του. Είναι γεγονός ότι
η ανάπτυξη της πολυκαναλικής εμπειρίας ήρθε
εντονότερα στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό
διάστημα, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών
πωλήσεων σε όλο το φάσμα της αγοράς λιανικής
και το e-commerce να αποτελεί ανερχόμενο και
ταυτόχρονα αναπόσπαστο κομμάτι της εμπει-
ρίας του καταναλωτή. Ταυτόχρονα όμως η αλυ-
σίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προχωράει

σε επενδυτικές δαπάνες που στόχο έχουν την περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας των λευκών συσκευών,
όπου το ποσοστό επί του συνολικού της τζίρου κινείται περίπου στο 10%.

Δείχνει να μπορεί και υψηλότερα το χρηματιστήριο

Σε επενδύσεις 30 εκατ. προχωράει ο  Όμιλος Πλαίσιο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Enel και η πώληση του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα
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Βίκος: Έμφαση στην κατηγορία
του pink grapefruit

Με 5% στη Foodlink
η Sadion Investment

Η εταιρεία Φούντλινκ ΑΕ γνωστοποιεί στο
επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία Realest Link
AE, η οποία ανήκει κατά ποσοστό 50% στον
Βασίλειο Καρακουλάκη (πρόεδρος του ΔΣ της
Φούντλινκ ΑΕ) και κατά ποσοστό 50% στον
Αχιλλέα Μάμαλη (αντιπρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του ΔΣ της Φούντλινκ ΑΕ)
πούλησε την Πέμπτη 9/2/2023 με εξωχρημα-
τιστηριακή συναλλαγή 1.167.339 μετοχές της
εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος
116.733,90 ευρώ στην εταιρεία Sadion Invest-
ments LTD, συμφερόντων του Κωνσταντίνου
Παπαζήση (μέλος ΔΣ της Φούντλινκ ΑΕ). Πριν
από την ανωτέρω συναλλαγή η Realest Link
AE κατείχε 5.836.696 κοινές ονομαστικές με-
τά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές εκδόσεως
της Φούντλινκ ΑΕ ή σε ποσοστό 25%. Κατόπιν
της ανωτέρω συναλλαγής κατέχει 4.669.357
κοινές ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου
μετοχές ή σε ποσοστό 20%. Αντίστοιχα, η εται-
ρεία Sadion Investments LTD πριν από την
ανωτέρω συναλλαγή δεν κατείχε μετοχές εκ-
δόσεως της Φούντλινκ ΑΕ. Κατόπιν της ανω-
τέρω συναλλαγής κατέχει 1.167.339 κοινές
ονομαστικές μετά δικαιωμάτων ψήφου μετο-
χές ή σε ποσοστό 5%.

Στηρίζει τους πληγέντες 
σε Τουρκία και Συρία η Παγκρήτια

Η Παγκρήτια Τράπεζα με αίσθημα αλληλεγ-
γύης προς τους σκληρά δοκιμαζόμενους λα-
ούς της Τουρκίας και της Συρίας συνδράμει
στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέν-
των από τους καταστροφικούς σεισμούς. Με
ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμ-
βουλίου προχώρησε στη δωρεά ποσού
100.000€ προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
προκειμένου, μέσω του μηχανισμού που δια-
θέτει, να καλυφθούν για το επόμενο διάστημα
οι καθημερινές ανάγκες 1.000 δοκιμαζόμε-
νων συνανθρώπων μας στις γειτονικές χώρες.
Η σκέψη και οι ευχές όλων των ανθρώπων της
Παγκρήτιας είναι δίπλα σε όσους έχουν πλη-
γεί από αυτή την ανυπολόγιστη καταστροφή
και στα σωστικά συνεργεία που δίνουν τη με-
γάλη μάχη να σώσουν ζωές, καταλήγει η σχε-
τική ανακοίνωση.

ΑΔΜΗΕ: Υπεράκτια αιολικά,
αποθήκευση ενέργειας 
και ρομποτική τεχνολογία

Συμφωνίες 3 εκατ. στον κλάδο
ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας

Πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας του κλάδου ένδυσης - κλωστοϋφαντουρ-
γίας της περιοχής απέδωσε και φέτος η ενεργή στήριξη
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περι-
φερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Συνολικά 24 επιχειρή-
σεις ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας από την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν σε δύο από τις
μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις μόδας, τη Munich Fab-
ric Start (24-26/1/2023) στο Μόναχο και τη MOMAD (3-
5/2/2023) στη Μαδρίτη, καθώς επίσης και στη μεγαλύτε-
ρη έκθεση μόδας στην Ελλάδα, την Athens Fashion
Trade Show (26-29/1/2023). Τα αποτελέσματα της συμ-
μετοχής των επιχειρήσεων ήταν εντυπωσιακά, αφού
πραγματοποίησαν 1.018 Β to B συναντήσεις με ξένους
και Έλληνες αγοραστές, οι οποίες είχαν ως άμεσο απο-
τέλεσμα παραγγελίες ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Τις νέες συσκευασίες των αναψυκτικών από
γυαλί και αλουμίνιο (can) παρουσιάζει η Βίκος στη
φετινή HORECA, με κεντρικό μήνυμα το «Cans
are here, let’s raise our glasses» με «όχημα» την
Pink Grapefruit Soda. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην κατηγορία του pink grapefruit, κα-
θώς σχεδόν έναν χρόνο μετά την επίσημη είσοδό
της στην αγορά έχει καταφέρει να κατακτήσει ση-
μαντικό μερίδιο της κατηγορίας. «Το Pink Grape-
fruit είναι η απάντηση της Βίκος στη νέα τάση της
αγοράς, η οποία ήρθε να καλύψει το κενό που
υπήρχε στην αγορά για ένα εναλλακτικό αναψυ-
κτικό. Η Pink Grapefruit Soda της Βίκος πήγε πά-
ρα πολύ καλά το καλοκαίρι στο κανάλι του super
market», σημείωσε ο marketing manager της
ηπειρώτικης βιομηχανίας Κωνσταντίνος Σεπετάς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

H Intracom Defense υποδέχτηκε
την πρέσβειρα της Λιθουανίας

Ανώτατα στελέχη της Intracom Defense (IDE) εί-
χαν την τιμή και τη χαρά να υποδεχτούν την πρέ-
σβειρα της Λιθουανίας στην Ελλάδα Lina Sker-
stonaite στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κο-
ρωπί. Η πρέσβειρα είχε την ευκαιρία να επισκε-
φθεί τις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής
της IDE και να ενημερωθεί για τις δυνατότητες
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για τις διε-
θνείς συνεργασίες που αναπτύσσει η IDE με δια-
κεκριμένες εταιρείες και οργανισμούς. Ενημε-
ρώθηκε επίσης για το Σύστημα Επικοινωνιών και
Πληροφοριών WiSPR, το οποίο εξοπλίζει διάφο-
ρους τύπους στρατιωτικών οχημάτων του λιθουα-
νικού στρατού και έχει αποδείξει τις προηγμένες
και καινοτόμες δυνατότητές του στο πεδίο.

Α
ποθήκευση ενέργειας, υπεράκτια αι-
ολικά αλλά και επιστράτευση… ρομπότ
για την επιθεώρηση του δικτύου και τον
εντοπισμό βλαβών μπαίνουν στο επεν-

δυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ για την επόμενη δεκαετία
(2024-2033), παράλληλα με τις «κλασικές» επεν-
δύσεις για την επέκταση του δικτύου μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και τις νησιωτικές διασυνδέ-
σεις. Σύμφωνα με το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανά-
πτυξης του συστήματος που τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα, μετά
την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων
(η 4η και τελευταία φάση είναι σε εξέλιξη) και της
Κρήτης (η «μικρή» διασύνδεση λειτουργεί από το
2021 και η μεγάλη είναι υπό κατασκευή με ορίζοντα
ολοκλήρωσης το 2024), παίρνουν σειρά τα Δωδε-
κάνησα και τα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου μέ-
σω Κορίνθου και Εύβοιας αντίστοιχα.
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ήμερα, Τρίτη, θα εκδοθεί, τελικά, η
απόφαση για την τύχη του αγώνα
Ατρόμητος - ΑΕΚ από το Μονομε-
λές Δικαιοδοτικό Όργανο της Su-

per League 1. Ήταν να εκδοθεί χθες, Δευτέ-
ρα, αλλά ως φαίνεται τα υπομνήματα των εμ-
πλεκομένων στη μη διεξαγωγή του αγώνα

της προπερασμένης αγωνι-
στικής χρειάζονται περισσό-
τερη μελέτη. 

Όπως είναι γνωστό, το ματς
στο Περιστέρι δεν έγινε ποτέ,
καθώς οι άνθρωποι της Ένω-
σης κατήγγειλαν ότι τα δοκά-
ρια στη μία από τις δύο εστίες
ήταν πιο χαμηλά. Κατά 1,5 και

2 εκατοστά, όπως ανέφερε στο Φύλλο Αγώ-
νος ο διαιτητής Μανούχος. Τα δοκάρια με-
τρήθηκαν με μεζούρα, την οποία οι άνθρω-
ποι της ΑΕΚ δανείστηκαν από περιπολικό. Η
ΑΕΚ αρνήθηκε να παίξει και η υπόθεση
έφτασε στο Πρωτοβάθμιο Αθλητικό Δικα-
στήριο. Εκεί, ο Ατρόμητος υποστήριξε ότι το
ύψος των δοκαριών μετριέται μόνο με λέι-
ζερ, όπως προβλέπει ο κανονισμός της FIFA. 

H «Political» στο φύλλο του περασμένου
Σαββάτου αποκάλυψε ότι αν στην οποιαδή-
ποτε απόφαση υπάρξει προσφυγή στο Δευ-
τεροβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο, την Επι-
τροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, υπάρχει ορατός
κίνδυνος το πρωτάθλημα να τιναχτεί στον αέ-

ρα, καθότι είναι σίγουρο ότι η υπόθεση δεν
θα σταματήσει εκεί. Μπορεί να φτάσει στο
Ανώτατο Διαιτητικό δικαστήριο της Λοζάνης,

το CAS, το οποίο θα πάρει απόφαση όχι σε
διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Που
σημαίνει ότι σε πρώτη φάση δεν θα επικυρω-

θεί η βαθμολογία της κανονικής περιόδου,
που τελειώνει στις 12 Μαρτίου, για να αρχί-
σουν τα πλέι οφ. 

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

Το Μονομελές Δικαιοδοτικό
Όργανο καθυστέρησε κατά 

μία ημέρα την έκδοσή της

Ατρόμητος - ΑΕΚ: 
Σήμερα 
η απόφαση



Ο
Παναθηναϊκός με γκολ των
Μαντσίνι και Παλάσιος πέ-
ρασε νικηφόρα με ανατροπή

(2-1) από το «Κλεάνθης Βικελίδης»
κόντρα στον Άρη, ο οποίος είχε
προηγηθεί με τον Οντουμπάτζο,
ενώ ο Ατρόμητος έχασε 2-1 από τον
Βόλο στο Πανθεσσαλικό και το εν-
διαφέρον, πέραν της κορυφής,
εστιάζεται στις υποψήφιες για την
6η θέση ομάδες που θα διεκδική-
σουν συμμετοχή στα πλέι οφ. Θα εί-
ναι ο Άρης ή ο Ατρόμητος, ο οποίος
έχει και ένα ματς λιγότερο, αυτό με
την ΑΕΚ; Οι «κιτρινόμαυροι του
Βορρά» έχουν μια ασφάλεια έξι
βαθμών, 31 έναντι 25, αλλά στις
εναπομείνασες τέσσερις αγωνιστι-
κές όλα μπορούν να συμβούν σε
αυτό το απρόβλεπτο πρωτάθλημα.

Λογικά θα χρωματίσουν τα πλέι οφ
τη μεθεπόμενη αγωνιστική, όπου ο
Άρης υποδέχεται την ομάδα του
Περιστερίου. Ο Άρης έχει ακόμη να
παίξει εκτός με τον ΟΦΗ και τη Λα-
μία και εντός με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο

Ατρόμητος, ο οποίος έχασε στις κα-
θυστερήσεις από τον Βόλο, υποδέ-
χεται τον Λεβαδειακό, μετά πάει
στην Τρίπολη για το ματς με τον
Αστέρα και στο φινάλε αντιμετωπί-
ζει τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. 

Μάχη Άρη, Ατρομήτου για τα πλέι οφ «Ο Άλκης είχε τη φωτογραφία
μου στο κινητό του»

Ο Αργεντινός επιθετικός του Παναθηναϊκού
Ντανιέλε Μαντσίνι, ο οποίος σκόραρε εναντίον
του Άρη, στον οποίο αγωνίστηκε για τρία χρόνια,
σχημάτισε με τα δάχτυλά του το «Α» μετά το γκολ
στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.
Οι δηλώσεις του: «Καταρχάς θα ήθελα να αποτί-
νω τον σεβασμό μου στον Άρη και τον κόσμο του.
Η κίνηση που έκανα ήταν το “Α” για τον Άλκη που
χάθηκε τόσο άδικα. Μου είχαν πει ότι είχε στο κι-
νητό του μια φωτογραφία μου, ήταν κίνηση που
βγήκε από μέσα μου».

Έπιασε το πέναλτι 
και… πέθανε!

Και άλλος θάνατος ποδοσφαιριστή την ώρα του
αγώνα, στην Ολλανδία αυτήν τη φορά. Ο 25χρο-
νος τερματοφύλακας Άρνε Έσπελ της ερασιτε-
χνικής Σιντ Ελόις Βίνκελ, μόλις απέκρουσε πέ-
ναλτι, φώναξε δυνατά «ναι» και στη συνέχεια κα-
τέρρευσε. Το ιατρικό τιμ της ομάδας του έσπευσε
άμεσα στο σημείο για να του παράσχει τις πρώτες
βοήθειες, με τους γιατρούς να καταβάλουν με-
γάλη προσπάθεια για να τον επαναφέρουν κάνο-
ντας χρήση απινιδωτή. Δυστυχώς όμως δεν το
κατάφεραν. 

Η μοναδικότητα του Λάζαρου
Ο 36χρονος Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος

υπέγραψε στον Άρη και έγινε ο πρώτος ποδο-
σφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα και των
πέντε «μεγάλων» ομάδων της Ελλάδας. Ξεκίνη-
σε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, μετά πήγε στον
Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό. Δοκιμά-
στηκε στις ακαδημίες της Λίβερπουλ, ενώ έχει
παίξει ακόμη στις Μπολόνια, Ελλάς Βερόνα,
Σαμπντόρια, Ατρόμητο και Ανόρθωση.

«Σταμάτησα το ποδόσφαιρο...»
Επηρεασμένος από τον φονικό σεισμό στην

Τουρκία και τη Συρία, ο διεθνής Τούρκος φορ
Εμρέ Τσολάκ της ισπανικής Ιντερσίτι αποφάσισε
να σταματήσει το ποδόσφαιρο στα 31 του χρόνια.
Πόσταρε στο Instagram: «Σταμάτησα το ποδό-
σφαιρο... Φιλάω τα χέρια όλων όσοι έχουν δου-
λέψει με εμένα. Ο Θεός να σας έχει καλά. Από
σήμερα θα ζω για την ευτυχία της οικογένειάς
μου. Υπάρχει θάνατος, περάστε χρόνο με τους
αγαπημένους σας».

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 5-3 (από δύο γκολ οι Βινίσιους, Βαλβέρ-
δε, ένα ο Μπενζεμά) την Αλ Χιλάλ στον τελικό που έγινε στο Μα-
ρόκο και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων για πέμπτη
φορά στην ιστορία της. Ήταν ο 100ός της τίτλος στα 121 χρόνια
ύπαρξής της, ενώ με αυτόν ο Φλορεντίνο Πέρεθ έφτασε τους 31
ως πρόεδρος της Ρεάλ, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Σαντιάγο
Μπερναμπέου.

Μετά την Άννα Κορακάκη η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έγινε η δεύτερη Ελληνίδα αθλήτρια 
που έπιασε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Στο μίτιγκ της Μελβούρνης
η Ντρισμπιώτη με επίδοση 1:28’.12’’ (τερμάτισε 2η μετά την Τζεμάιμα Μπόνταγκ)
όχι μόνο θα είναι παρούσα στο κορυφαίο αθλητικό πλανητικό γεγονός, αλλά κατέρριψε 
και το πανελλήνιο ρεκόρ που κατείχε από το 2004 η Αθηνά Παπαγιάννη (1:28’.58’’).

SPORTS
ΤΡΙΤΗ  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 29
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Αντιγόνη 
προκρίθηκε
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες



Η
μεγάλη γιορτή του έρωτα σήμερα
έχει την τιμητική της. Διάσημα και
πολυσυζητημένα ζευγάρια, που μο-
νοπωλούν την εγχώρια showbiz, θα

γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο με τιμή και δόξα,
όρκους αγάπης, κόκκινα τριαντάφυλλα, καρδού-
λες, σοκολατάκια αλλά και γλυκά φιλιά αγάπης,
όπως ορίζει άλλωστε το έθιμο της παράδοσης για
τον πιο ερωτικό άγιο! Η «Political» ξεχώρισε τα
πέντε πιο hot ειδύλλια που αποτελούν την επιτομή
του ρομαντισμού.

Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος
«Έρωτά μου αγιάτρευτε»! Η «ωραία Ελένη» της

ελληνικής τηλεόρασης και ο κούκλος επιχειρη-
ματίας Μάκης Παντζόπουλος παραμένουν στο
Νο1 της λίστας με τα πιο λατρεμένα ζευγάρια. Το
love story τους θυμίζει χολιγουντιανή κινηματο-
γραφική ταινία με happy end, αφού κατέληξε στα
σκαλιά της εκκλησίας και στην απόκτηση της
όμορφης κορούλας τους Μαρίνας. Ο γάμος τους
μετράει οκτώ χρόνια ευτυχίας, με τη λαμπερή πα-

ρουσιάστρια να μην κρύβει τα έντονα συναισθή-
ματα που τρέφει για τον αγαπημένο της σύζυγο,
μιλώντας συχνά για τον άσβεστο έρωτά τους.

Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης
Τον ιδανικό άνδρα στο πρόσωπο του γόη πρω-

ταγωνιστή Βασίλη Μπισμπίκη βρήκε η σούπερ
σταρ της πίστας και μαμά δύο παιδιών Δέσποινα
Βανδή. Μετά το διαζύγιο με τον Ντέμη Νικολαΐδη
η τραγουδίστρια ερωτεύτηκε τόσο δυνατά τον Βα-
σίλη Μπισμπίκη που και η ίδια δεν το πιστεύει.
«Δεν μπορούσα να το παλέψω ούτε να αντισταθώ,
οπότε έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Ή να το ζή-
σω ή να το αφήσω. Δεν ήθελα να το αφήσω», απο-
κάλυψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - 
Βασίλης Σταθοκωστόπουλος

Στην αρχή ήταν φίλοι, μετά ερωτεύτηκαν και
στην καραντίνα συγκατοίκησαν! Έτσι απλά, ήσυχα
και γλυκά ξεκίνησε ο έρωτας για τη Ροδίτισσα πα-
ρουσιάστρια και τον επιχειρηματία νυχτερινών

κέντρων. Σήμερα το ευτυχισμένο ζευγάρι θα γιορ-
τάσει τη μέρα της αγάπης παρέα με τον μονάκριβο
γιο τους που ήρθε πρόσφατα στη ζωή για να συμ-
πληρώσει την οικογενειακή ευτυχία τους!

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Αλεξάνδρου
Η ζωή για τη δημοφιλή influencer και τον γόη του

μόντελινγκ άλλαξε αιφνίδια το καλοκαίρι του 2021. Ο
έρωτάς τους ήταν με την πρώτη ματιά και γρήγορα
έγιναν ζευγάρι, με τη σχέση τους να απασχολεί κα-
θημερινά τα Media. Σήμερα η Ιωάννα Τούνη και ο Δη-
μήτρης Αλεξάνδρου θα γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεν-
τίνο με παρέα το μόλις λίγων ημερών αγοράκι τους!

Μιχάλης Μουρούτσος - Κατερίνα Παλαιολόγου
Τον Άγιο Βαλεντίνο θα γιορτάσουν πρώτη φορά

ο Ολυμπιονίκης του τάε κβον ντο Μιχάλης Μου-
ρούτσος με τη νέα του αγαπημένη. Η εντυπωσια-
κή Κατερίνα Παλαιολόγου είναι η γυναίκα που
έκλεψε την καρδιά του κορυφαίου αθλητή και το
ειδύλλιο έγινε πρόσφατα γνωστό με μια κοινή
selfie από πρόσφατο ρομαντικό ταξίδι τους!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Ο Άγιος Βαλεντίνος της showbiz!

Η «Political» ξεχώρισε τα πέντε πιο hot ειδύλλια που αποτελούν την επιτομήτου ρομαντισμού



Υπάρχει και αυτός ο τρόπος φλερτ: να δελεάσεις
το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει με ένα κιλό ζου-
μερά καλοψημένα παϊδάκια! Ένας μερακλής και
καλοφαγάς θαυμαστής της Νάσιας Κονιτοπού-
λου έχει φάει «κόλλημα» μαζί της και αντί να της
κάνει τα γλυκά μάτια, της στέλνει φωτογραφίες
από ψησταριές με καλούδια. «Έχω έναν θαυμα-
στή από το Γαρδίκι Φθιώτιδας που μου στέλνει
παϊδάκια σε φωτογραφίες για να με δελεάσει να
πάω και να γνωριστούμε», αποκάλυψε η νησιώ-
τισσα τραγουδίστρια!

Τα παϊδάκια της αγάπης

«Τσουχτερή» εμφάνιση

Αμοιβή-σφοντύλι για τη Λένα Ζευγαρά! Η δη-
μοφιλής τραγουδίστρια για τη μία και μοναδι-
κή εμφάνισή της στις εορταστικές καρναβαλι-
κές εκδηλώσεις του Δήμου Ξάνθης θα εισπρά-
ξει το ποσό των 26.040 ευρώ, με το ύψος της
αμοιβής της να προκαλεί ζαλάδα αλλά και έν-
τονες αντιδράσεις στα Media. Ωστόσο, όπως
έγινε γνωστό, στα χρήματα περιλαμβάνονται η
συνολική δαπάνη για τις εγκαταστάσεις ήχου
και φώτων, τα αεροπορικά εισιτήρια για εκείνη
και την ορχήστρα της και η φιλοξενία και σίτι-
σή τους «μαλακώνοντας» τις διαμαρτυρίες.

Ο Σταθοκωστόπουλος junior
έγινε σαράντα ημερών και
έκανε την πρώτη του βόλτα σε
πάρκο στα νότια προάστια, με
τη διάσημη μαμά του Κωνσταν-
τίνα Σπυροπούλου να ποζάρει
με καμάρι. «Γίναμε 40 ημερών
και πήραμε την ευχούλα μας. Η
μέρα επιβάλλει βολτίτσα με το
καρότσι μας. Δεν μπορώ να πά-
ρω τα μάτια μου από πάνω
σου», έγραψε η παρουσιά-
στρια στο Instagram.

Βόλτα 
με τον μπέμπη

Λίγο πριν αποχαιρετήσει τον Άγιο Δομίνικο
και το «Survivor All Star», η Κατερίνα Δαλά-
κα πήρε την εκδίκησή της. Η πρώην νική-
τρια του ριάλιτι επιβίωσης με το που έφτασε
στο ξενοδοχείο της παραγωγής ανακοίνωσε
περιχαρής «έπειτα από 36 μέρες επιτέλους
έπιασα κινητό στα χέρια!» και ευθύς αμέ-
σως έκανε unfollow τον συμπαίκτη της Στά-
θη Σχίζα και την αγαπημένη του Αλεξάνδρα
Παναγιώταρου.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σε πλειστηριασμό οι βέρες

Φουρνέλο η Δαλάκα

Τ
α χρυσά δαχτυλίδια που φόρεσαν στον γάμο τους ο Τόλης
Βοσκόπουλος και η Στέλλα Στρατηγού βγαίνουν σε δημο-
πρασία. Οι εντυπωσιακές βέρες των 18Κ, διακοσμημένες
με διαμάντια και τα αρχικά του αείμνηστου ζευγαριού χα-

ραγμένα στο εσωτερικό, βρίσκονται στις προθήκες συλλεκτικών
κοσμημάτων γνωστής γκαλερί, έτοιμες να περάσουν στα χέρια νέου
ιδιοκτήτη. Ο επιχειρηματίας Γιώργος Τσαγκαράκης αποκάλυψε σε
δηλώσεις του ότι οι βέρες βρέθηκαν στα χέρια του από συγγενικό
πρόσωπο της σπουδαίας ηθοποιού και πρώτης συζύγου του «πρίγ-
κιπα της πίστας» Στέλλας Στρατηγού. Η τιμή εκκίνησης στη δημο-
πρασία θα είναι οι 2.500 ευρώ, αλλά εκτιμάται πως θα φτάσουν μέ-
χρι και τις 7.500 ευρώ, χρήματα που θα δοθούν στην οικογένεια της
πρωταγωνίστριας. Εγχώριοι συλλέκτες λέγεται πως θα «κονταρο-
χτυπηθούν» για την απόκτηση των θρυλικών κοσμημάτων, που είναι
άμεσα συνδεδεμένα με τον μύθο του κορυφαίου ερμηνευτή.
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Όλα cool
Με μια αιφνιδιαστική κίνηση η Ελένη Μενεγάκη έβαλε τέλος
στις φήμες που την ήθελαν σε παρασκηνιακή κόντρα με τον συ-
νεργάτη της Δημήτρη Ουγγαρέζο. Η «ωραία Ελένη» έδωσε το
«παρών» στο μικρό πάρτι γενεθλίων του ραδιοφωνικού παρα-
γωγού, παρέα με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και την αρχι-
συντάκτρια της εκπομπής. Οι τρεις τους επισκέφτηκαν τον εορ-
τάζοντα στο σπίτι του και πόζαραν στο σαλόνι με χαμόγελα...
συγχώρεσης!



Τ
ο hollywood smile ή lifting δοντιών,
όπως συνήθως αποκαλείται, είναι η
οδοντιατρική επεμβατική διαδικασία με
την οποία επιτυγχάνεται με σύγχρονο

και επιστημονικό τρόπο ο συνδυασμός σωστού
σχήματος, μεγέθους και χρώματος των δοντιών
από απολύτως εξειδικευμένους οδοντιάτρους
στον τομέα αυτό.

«Σύμφωνα με έρευνες, το πρώτο χαρακτηριστι-
κό που προσέχουν οι άλλοι πάνω μας όταν μας
γνωρίζουν για πρώτη φορά είναι το χαμόγελό μας.
Φανταστείτε λοιπόν πόση αυτοπεποίθηση και σι-
γουριά θα νιώθατε τόσο σε επαγγελματικό όσο και
σε κοινωνικό επίπεδο με ένα υγιές, λαμπερό και
όμορφο χαμόγελο. Η σύγχρονη αισθητική οδον-

τιατρική έχει ως στόχο ακριβώς το χαμόγελο αυτό,
όπως όλοι το βλέπουμε στις εγχώριες και διεθνείς
διασημότητες. Είναι εύκολο να το αποκτήσουμε με
ένα απολύτως εξατομικευμένο και σύνθετο σχέδιο
θεραπείας, το οποίο καταρτίζεται από εξειδικευ-
μένους οδοντιάτρους στον τομέα αυτόν. Οι τεχνι-
κές και τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μας επιτρέ-
πουν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ακρι-
βώς αυτό που χρειάζεται ο κάθε ένας ασθενής, σε-
βόμενοι τις ιδιαιτερότητές του», αναφέρει η οδον-
τίατρος δρ Χριστίνα Τζιαφά με εξειδίκευση στην
αισθητική οδοντιατρική.

Οι πιο προηγμένες αισθητικές τεχνικές που
υπάρχουν σήμερα και μπορούν να αξιοποιηθούν
μεμονωμένα ή και με σωστό συνδυασμό είναι η

λεύκανση των δοντιών, οι όψεις σύνθετης ρητίνης,
οι ολοκεραμικές όψεις (veneers), οι ολοκεραμικές
θήκες ή στεφάνες, η γλυπτική των ούλων και η ορ-
θοδοντική με αόρατους διαφανείς νάρθηκες. Ψε-
γάδια όπως το κακό σχήμα δοντιών, οι δυσχρω-
μίες, η λάθος θέση (πχ, συνωστισμός ή μεγάλα
αραιά διαστήματα), το ουλικό χαμόγελο, κατάγμα-
τα στα πρόσθια δόντια λόγω τραυματισμών μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν απόλυτα.

«Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά σε γε-
νικές γραμμές τα 8 πρόσθια της άνω και τα 6 πρό-
σθια της κάτω γνάθου είναι συνήθως τα δόντια στα
οποία παρεμβαίνουμε. Αφού έχουμε ολοκληρώ-
σει όλες τις θεραπείες που εξασφαλίζουν την
υγεία του στόματος (καθαρισμός, εμφράξεις, εν-
δοδοντικες θεραπείες), προχωρούμε στη λήψη
αποτυπωμάτων για να σχεδιάσουμε στο εκμαγείο
το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε
στα δόντια, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν
τη χρυσή αναλογία του χαμόγελου. Στη συνέχεια
αποφασίζουμε ποια από τις δύο τεχνικές θα ακο-
λουθήσουμε», αναφέρει η κυρία Τζιαφά. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Lifting δοντιών, όπως συνήθως
αποκαλείται, είναι η οδοντιατρική
επεμβατική διαδικασία 
με την οποία επιτυγχάνεται 
ο συνδυασμός σωστού σχήματος,
μεγέθους και χρώματος

Όψεις ρητίνης ή ολοκεραμικές
Η οδοντίατρος εξηγεί ποιες είναι οι δύο τεχνικές που μπορούν να δώσουν ένα λαμπερό χα-
μόγελο. «Είναι οι όψεις σύνθετης ρητίνης. Με σύγχρονες νανοϋβριδικές σύνθετες ρητίνες,
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, αφού τροχίσουμε τα δόντια (ένα 1mm περίπου), προχωρού-
με στην τοποθέτησή τους με διαστρωματική τεχνική και σε ένα ραντεβού έχουμε φτιάξει
ένα υπέροχο χαμόγελο για τον ασθενή και οι ολοκεραμικές όψεις ή ολοκεραμικές στεφά-
νες. Αφού τροχίσουμε τα δόντια και κάνουμε λεπτομερή και ακριβή επιλογή χρώματος των
δοντιών (σύμφωνα με παραμέτρους, όπως το χρώμα των ματιών, των μαλλιών κλπ), λαμβά-
νουμε τελικό αποτύπωμα και το αποστέλλουμε στον οδοντοτεχνίτη, ο οποίος θα κατασκευά-
σει τις ολοκεραμικές όψεις ή στεφάνες με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και υλικά που
έχει στη διάθεσή του στο εργαστήριο σήμερα. Όταν τα ολοκεραμικά μας είναι έτοιμα, έρ-
χονται για την τελική πρόβα στο στόμα του ασθενούς. Αφού τα δοκιμάσουμε στο στόμα και
όταν ο ασθενής είναι απολύτως ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, προχωρούμε στην τελι-
κή τους συγκόλληση», καταλήγει η ειδικός.

Hollywood smile Δρ Χριστίνα Τζιαφά, 
οδοντίατρος με εξειδίκευση 
στην αισθητική οδοντιατρική



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)
Αν και κάποια θέματα στην προσωπική σας
ζωή σάς έχουν κουράσει, εσείς έχετε την
πεποίθηση ότι θα βρεθούν λύσεις ή θα
υπάρξουν οι καταλληλότερες συνθήκες για
να ανταπεξέλθετε σε ζητήματα που σας
απασχολούν. Ένα νομικό θέμα ή ένα ταξίδι
θα έχει το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Καλή μέρα για να τακτοποιήσετε κάποια οι-
κονομικά ζητήματα για εσάς κυρίως που
ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Για εσάς του
δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου να περιμέ-
νετε ανατροπές και έντονες διεκδικήσεις
από τους άλλους. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
σας φέρει στο προσκήνιο την προσωπική
σας ζωή. Ίσως μάλιστα να νιώσετε έντονη
την επιθυμία να ανανεώσετε τις σχέσεις σας,
αλλά επίσης υπάρχει η προοπτική να παρου-
σιαστούν άτομα που θέλουν να στηρίξουν τα
όνειρά σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η μέρα σας θα έχει το στοιχείο της ανανέω-
σης μέσα από την καριέρα αλλά και τις γνω-
ριμίες σας. Η Αφροδίτη θα φροντίσει όσους
από εσάς χρειάζονται επιβεβαίωση μέσα
από την προσωπική τους ζωή. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η μέρα σας θα είναι αρκετά ευχάριστη, αν
ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Για εσάς
που ανήκετε στο δεύτερο και τρίτο δεκαή-
μερο, ίσως πρέπει να καταλάβετε ότι οι
σχέσεις σας θέλουν περισσότερη υπομο-
νή και επιμονή.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα σας απασχολήσουν έντονα οικο-
γενειακές υποθέσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι
τα συναισθήματά σας θα βρίσκονται προ-
στατευμένα από τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα. Όμορφη μέρα για να εκφράσετε την
αγάπη σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς ο τρόπος της επικοι-

νωνίας σας σήμερα θα σας βοηθήσει να

βρείτε λύσεις και να ακολουθήσετε τη σω-

στή οδό σε κάθε σας θέμα. Ανανεωθείτε,

κυρίως εσείς του πρώτου δεκαημέρου.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς η Σελήνη εγκατα-

λείπει το δικό σας ζώδιο και περνά στο ζώ-

διο του Τοξότη. Καλό είναι σήμερα να ασχο-

ληθείτε με τα οικονομικά σας, αλλά μην κά-

νετε υπερβολές και άσκοπες αγορές.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα φέρει σε

εσάς του πρώτου δεκαημέρου πολύ καλές

εξελίξεις σε προσωπικά θέματα. Βέβαια,

δεν ισχύει το ίδιο σε εσάς του δεύτερου και

τρίτου δεκαημέρου, όπου η εύθραυστη

αλήθεια σάς πληγώνει.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους θα υπάρξουν κά-

ποια επαγγελματικά θέματα που θα σας

απασχολήσουν με θετικό τρόπο και μάλιστα

θα ανεβάσουν την ψυχολογία σας. Στην προ-

σωπική σας ζωή μην αφήσετε τα πράγματα

να είναι θολά, δώστε τους ταυτότητα και, αν

δεν μπορέσετε, τότε αφήστε τα να φύγουν

μακριά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσείς οι Υδροχόοι είναι αλήθεια ότι ζείτε

μια περίπλοκη περίοδο, όπου οι φίλοι στη-

ρίζουν τα σχέδιά σας, αλλά από την άλλη

κάτι τα εμποδίζει να ολοκληρωθούν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καλή μέρα για εσάς τους Ιχθύς, όπου θα

μπορέσετε να τακτοποιήσετε τα επαγγελμα-

τικά σας με τον καλύτερο τρόπο αλλά και να

πάρετε πολύ αγάπη από τα πρόσωπα που

βρίσκονται στο πλάι σας. 
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H Σελήνη σήμερα από το μεσημέρι περνά στο
ζώδιο του Τοξότη, όπου νιώθουμε μια έντονη
ανάγκη για να εξωτερικεύσουμε τα
συναισθήματά μας και να δούμε κάποια

πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η θέση της
Αφροδίτης στους Ιχθύς λειτουργεί με έντονη
συναισθηματική φόρτιση στα ζώδια του Νερού αλλά
και σε ένα από τα ζώδια της Γης, εκείνο της
Παρθένου. 
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Η κότα, το αυγό 
και το ΠΑΣΟΚ

M
πορεί η «επιστήμη» να μην έχει κατα-
φέρει να απαντήσει στο ερώτημα αν
το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το

αυγό, αλλά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ τα πράγμα-
τα είναι ξεκάθαρα: το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι τα
στελέχη του. 

Δεν είναι ο μύθος, δεν είναι το όνομα, είναι τα
πρόσωπα που έκαναν ή (θα) κάνουν(;) τη δια-
φορά. Είναι ο πρόεδρος, ο προπονητής και οι
παίκτες που κατεβαίνουν στο γήπεδο. Οι ομά-
δες χάνουν ή κερδίζουν, όχι οι φανέλες.

Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μελίνα Μερ-
κούρη και ο Γιώργος Γεννηματάς, ήταν ο Κώ-
στας Σημίτης και οι δέκα πρωθυπουργήσιμοι.
Το ερώτημα, που κρατά πλέον αρκετά χρόνια,

είναι απλό: Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
σήμερα μπορούν να το κάνουν με-
γάλο ξανά; 

Ή το πάλαι ποτέ κραταιό κίνημα
είναι «καταδικασμένο» να συμπλη-
ρώνει κυβερνητικά σχήματα; Μπο-
ρούν να προκύψουν από το σημε-
ρινό ΠΑΣΟΚ όχι δέκα, αλλά ένας ή
δύο πρωθυπουργήσιμοι; 

Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε την
απάντηση. Σε λίγες εβδομάδες θα ξέ-

ρουμε αν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει μέλλον. 

Το ποσοστό και -το κυριότερο- ο τρόπος με
τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ηγετική
ομάδα διαχειριστούν την τρίτη εντολή, την
οποία φαίνεται ότι θα πάρουν, είναι οι καθορι-
στικοί παράγοντες που θα κρίνουν το αύριο στη
Χαριλάου Τρικούπη.

Αν θα ξεκινήσει μια διαδικασία «επιστρο-
φής» στις «μεγάλες πίστες» ή αν θα είναι ένα
ακόμη βήμα στην πολιτική έρημο που ξεκίνησε
ουσιαστικά το 2012. 

Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.
Όσοι κάνουν εύκολη κριτική καλό θα είναι να
μη βιάζονται. Δεν φταίνε και για όλα οι «νέοι».
Η κληρονομιά από τη δεκαετία του 2010 δεν
ήταν και το καλύτερο εφόδιο. 

Αλλά την αποδέχτηκαν. Και η σημερινή ηγε-
σία κρίνεται για τον τρόπο που αξιοποίησε την
εντολή μετά την εκλογή του 2021. Τι έκανε ή δεν

έκανε ολόκληρο το 2022. Τι λέει ή δεν λέει
τώρα, στο εκλογικό 2023. 

Σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε, λοι-
πόν, αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να ξεγε-

λάσει για μία ακόμη φορά εκείνο
το… άτιμο χρονοντούλαπο της ιστο-
ρίας. Στο οποίο μπαινοβγαίνει από
την εποχή του «Γιώργο, προχώρα,
άλλαξέ τα όλα».

Εννέα Απριλίου ή 21 Μαΐου δεν έχει διαφορά
σε ό,τι αφορά τη δέσμευσή σας για εξάντληση
της τετραετίας. Όμως, ίσως έχει διαφορά για
το πολιτικό μας σύστημα. Δανία του Νότου δεν
γίναμε ποτέ, που μας είχε υποσχεθεί ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου. Ιταλία ή Βέλγιο, όπου το
κράτος λειτουργεί με τα κόμματα να διαβου-
λεύονται για μήνες για τον σχηματισμό κυβέρ-
νησης, δεν είμαστε. Η πολιτική αβεβαιότητα
επηρεάζει και την οικονομία μας. Ακόμη και
στα πιο απλά: πχ, κάποιοι δεν θα πάνε να πλη-
ρώσουν τα δάνειά τους με τη δικαιολογία ότι

θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τους τα χαρίσει.
Καλό είναι, λοιπόν, να μην υπάρχουν
περιθώρια για ψευδαισθήσεις.
Να μην παρατείνεται η εκκρε-
μότητα που τις τρέφει. Κύριε
πρόεδρε, πρέπει να ξεκα-
θαρίσει το τοπίο. Να ξέ-
ρουν όλοι τον ορίζοντα
και το νέο σημείο εκκί-
νησης. Όποιο και αν
είναι αυτό. Τον Απρί-
λιο ή τον Μάιο.

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Το σημαντικό
είναι 
να το ζεις

� «Βυθίστηκε» το Mall στο Μαρούσι, όπου ο Άδωνις

Γεωργιάδης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

πολιτικού του γραφείου. Τον αντιπρόεδρο της ΝΔ και

υποψήφιο στον Βόρειο Τομέα Αθηνών προλόγισε ο γνω-

στός δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος δεν

έχασε την ευκαιρία να «καρφώσει» την Πόπη Τσαπανί-

δου. «Μην έρθεις με φόρα… θέλουμε σοβαρότητα», εί-

πε χαρακτηριστικά και όλοι πήραν το μήνυμα.

••••••••••••

� «Η συμμετοχή του @pasok στην κυβέρνηση συν-
δέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις & στό-

χους που θα διατυπωθούν δημόσια & θεσμικά για να
τους γνωρίζουν οι πολίτες, οι οποίοι με την ψήφο τους
θα υποδείξουν τη λύση για το πώς θα κυβερνηθεί ο τό-
πος», έγραψε στο Twitter ο Μιχάλης Κατρίνης. Η στήλη

συμφωνεί μαζί του, μία απορία μόνο: πότε θα διατυπω-

θούν δημόσια και θεσμικά; Γιατί η προεκλογική περίο-

δος είναι σε εξέλιξη και τώρα διαμορφώνονται οι τάσεις

της κοινής γνώμης.

� Επειδή κάποιοι συνεχίζουν να… υποδύονται ότι

δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε τι προβλέ-

πει το Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο αντιδρούν οι ηθο-

ποιοί. Σύμφωνα με τον Αλέξη Πατέλη, οικονομικό σύμ-

βουλο του πρωθυπουργού, «αυτό που λέει το ΠΔ είναι

ότι οποιοσδήποτε απόφοιτος μεταλυκειακής εκπαίδευ-

σης δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιθυμεί να εργαστεί στο

Δημόσιο σε θέση διοικητικού υπαλλήλου, προσλαμβά-

νεται και αμείβεται στην κατηγορία υπαλλήλων δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης». Απλά είναι τα πράγματα. 

••••••••••••

� Μια παράκληση προς τους υποψήφιους δημάρχους

και περιφερειάρχες. Κρατηθείτε δύο μήνες. Δεν γί-

νεται να «εξυπηρετηθείτε» όλοι μαζί, βουλευτές, τοπι-

κοί άρχοντες κοκ. Αν ξεκινήσετε από τώρα την προ-

εκλογική σας εκστρατεία, θα είστε σταθερά δεύτερη

επιλογή. Αφήστε δύο μήνες «καθαρούς» στους συνα-

δέλφους σας που διεκδικούν μια έδρα στη Βουλή. Στη

σειρά, στη σειρά!


