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«Ξερίζωσες 
την καρδιά μου»

ΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Μην αλλάξεις πλευρό,
είναι καλό το όνειρο!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΗΣ
Αλήθειες, κύριε Τσίπρα.
Αλήθειες… 

π. ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΟΣ
Έγινε «σεισμός» 
στις καρδιές, 
παρά τις απειλές!..

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
«Κινούμενη άμμος»
οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές 

Γράφουν
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Τα μπαλόνια 
της... φωτιάς
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ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 34με τον Γιάννη Αντύπα

Το μπρα ντε φερ
των αρχηγών

EDITORIAL
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το σπαρακτικό αντίο
της μάνας του 42χρονου 

ΣΕΛ. 12-13

ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ
ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ GOV.GR
Κοσμοσυρροή στο Μέγαρο 
Μουσικής στην εκδήλωση 
του Κυριάκου Πιερρακάκη
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Κ Υ Ρ Ι ΑΚ Ο Σ  Μ ΗΤ Σ ΟΤ Α Κ ΗΣ

«Δεν πιστεύω τίποτα 
από όσα λέει ο Τσίπρας» 
• Ρίχνει στα σχοινιά της «αποχής» τον ΣΥΡΙΖΑ 
• Αξιοπιστία και δίκαιος απολογισμός η γραμμή της ΝΔ 

ΣΕΛ. 3-4

ΣΕΛ. 16

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Μίλτος Σακελλάρης

«Πώς έζησα 
τη φρίκη
των σεισμών» 
Ο δημοσιογράφος της «P» καταγράφει το χρονικό της κόλασης

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ 150.000 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 

• Ποιοι και πώς θα πάρουν 
το εφάπαξ επίδομα 
• Όλες οι λεπτομέρειες 
αναλυτικά στην «P»

ΣΕΛ. 25

ΣΕΛ. 6

Η «οικοδομική
αμνηστία»

του Ερντογάν
στα κτίρια-τάφους

ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
ΚΑΤΑ ΤΣΙΠΡΑ

• «Αλέξη, ξέχνα τις υποψηφιότητες 
για...γλάστρες του star system»

• Toν περιμένουν στη 
γωνία μετά τις εκλογές

Το μανιφέστο των «54» για τα ψηφοδέλτια 



Ο
νέος ψυχρός πόλεμος που έχει ξεσπάσει
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας γίνεται με αφορμή
τα κατασκοπευτικά -κατ’ άλλους, μετεω-
ρολογικά- μπαλόνια. Ο κίνδυνος από μια

σπίθα να ξεσπάσει φωτιά μεταξύ των δύο δυνάμεων
είναι περισσότερο ορατός από ποτέ. Οι ΗΠΑ αναγνω-
ρίζουν ότι το πρόβλημα με τα κατασκοπευτικά αερό-
στατα της Κίνας δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά υπάρχει
εδώ και χρόνια. Από την άλλη μεριά, η Κίνα έχει πε-
ράσει στην αντεπίθεση, υπογραμμίζοντας ότι και αυ-
τή έχει καταγράψει αριθμό αντίστοιχων παραβιάσε-
ων τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά γεννούν τον κίνδυ-
νο οι αεροπορίες των εμπλεκόμενων χωρών να αρχί-
σουν να καταρρίπτουν οτιδήποτε περνάει τον εναέριό
τους χώρο από ένα ύψος και να οδηγηθούμε σε επι-
κίνδυνα και αχαρτογράφητα νερά.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταγράψουν στρατιωτι-

κές πληροφορίες για το οπλοστάσιο της Κίνας, κάτι
που σαφώς κάνει με παρόμοιο τρόπο και το Πεκίνο.
Βεβαίως, όλα τα παραπάνω έχουν οικονομικό υπό-
βαθρο, αφού οι ΗΠΑ αναζητούν ξανά τρόπους να αυ-
ξήσουν την εγχώρια βιομηχανική βάση και προσπα-
θούν να αποκόψουν την Κίνα από την πρόσβαση σε
τεχνολογίες παραγωγής υψηλής τεχνολογίας. Από τη
μεριά της η Κίνα προσπαθεί να κάνει μια μεγάλη
στροφή όχι μόνο στην τεχνολογική αυτάρκεια, επι-
διώκοντας να μπορεί να διευρύνει σημαντικά το τι
μπορεί να παράγει μόνη της, αλλά και στην αξιοποί-
ηση της εσωτερικής κατανάλωσης ως αναπτυξιακού
μοχλού.

Κάποιοι έσπευσαν να μιλήσουν ακόμη και για εξω-
γήινους... Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε το βράδυ της
Δευτέρας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη εξωγήινης
δραστηριότητας που να σχετίζεται με τις πρόσφατες

καταρρίψεις αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντι-
κειμένων στον εναέριο χώρο της Βόρειας Αμερικής.

Ο φόβος ενός «ατυχήματος» βρίσκεται βέβαια στο
πίσω μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, ειδικότερα
της Ευρώπης. Ας μη λησμονούμε ότι την ώρα που οι
σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων περνούν κρίση, η
Ρωσία προετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για μια
νέα μεγάλη επίθεση κατά της Ουκρανίας μέσα στις
επόμενες εβδομάδες.

Kάτι δεν πάει καλά σε παγκόσμιο επίπεδο και
χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία. Οι εντάσεις μεταξύ
των δύο μπλοκ κλιμακώνονται σε τέτοιο σημείο που
θα ήταν εξαιρετικά αποσταθεροποιητικές. Θα
ακρωτηρίαζαν ενδεχομένως την παγκόσμια βιομη-
χανία, προκαλώντας ελλείψεις και ανεξέλεγκτες
αυξήσεις τιμών. 

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γιώργος Μητροφάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Αντύπας,

Αντώνης Αντωνόπουλος,

Δημήτρης Γκάτσιος, 

Aλεξία Τασούλη,

Σωτήρης Πίκουλας, Γιάννης Παργινός, 

Αντώνης Αναστασόπουλος,

Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου, 

Λουκάς Γεωργιάδης, 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 

Κώστας Παπαδόπουλος, 

Μιχάλης Mαστοράκης, 

Γεωργία Γαραντζιώτη,

Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός, 

Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα, 

Άλκης Φιτσόπουλος, Oρέστης Κατσαρέας

Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στη Πάντειο

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 

Ευτυχία Κόλβερη,  

Βασίλης Υψηλός,

Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κουτσογιάννης,

Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση, Δημήτρης Συρμάτσης

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τα μπαλόνια της... φωτιάς

O κίνδυνος ενός
«ατυχήματος» 

μπορεί να οδηγήσει 
σε επικίνδυνα 

και αχαρτογράφητα νερά
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Κ
ρατώντας σε πρώτο πλάνο την
κοινωνική διάσταση της κυβερ-
νητικής πολιτικής, ο πρωθυ-
πουργός ολοκλήρωσε χθες

ακόμα μία περιοδεία, σε μια περιφέρεια-
κλειδί για την επίτευξη του κεντρικού στό-
χου της αυτοδυναμίας. 

Η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε…
όχημα προς το πολυπόθητο «151+» για Μέγαρο
Μαξίμου και οδό Πειραιώς, καθώς πρόκειται
για μια περιοχή στην οποία εντοπίζονται πιέ-
σεις εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, που
προέρχονται (κατά κύριο λόγο) από το κόμμα
Βελόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
στελέχη που συνόδευσαν τις τελευταίες 48
ώρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην περιοδεία
του εμφανίζονται άκρως ικανοποιημένα από
την υποδοχή των πολιτών. Και ο ίδιος, θέτοντας
και πάλι εμφατικά τα μεγάλα διλήμματα των
επερχόμενων εκλογών, είναι έτοιμος να συνε-
χίσει τον κύκλο των επισκέψεών του σε περι-
φέρειες, τη στιγμή που στο… ημερολόγιο της
Ηρώδου Αττικού 19 κυκλώνονται οι επόμενοι
σταθμοί: Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Το κοινωνικό πρόσημο
Τι κρατούν οι «γαλάζιοι», με το βλέμμα στα

αποτελέσματα που έχει παράξει η περιοδεία
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδο-
νία; Πρώτον, το αναπτυξιακό σχέδιο 380 έργων
για την περιοχή, με προϋπολογισμό τεσσάρων
δισεκατομμυρίων ευρώ. «Στον πυρήνα του
σχεδίου βρίσκεται η δίκαιη αναπτυξιακή μετά-
βαση της περιοχής από τη λιγνιτοπαραγωγή σε
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», σχολιάζουν οι
«γαλάζιοι». Δεύτερον, τις πρωθυπουργικές
ανακοινώσεις για την περαιτέρω στήριξη συν-
ταξιούχων και δανειοληπτών. Στο πλαίσιο αυτό:

• Οι συνταξιούχοι που δεν είδαν αυξήσεις,
λόγω της προσωπικής διαφοράς, θα λάβουν
έκτακτο βοήθημα ύψους από 200 έως 300 ευ-
ρώ, ανάλογα με το ύψος των συντάξεών τους.
«Η προσωπική διαφορά ήταν ένα δημιούργημα
του νόμου Κατρούγκαλου και θέλω να εκφρά-
σω επιεικώς τον προβληματισμό μου για αυ-
τούς που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους κατά της
προσωπικής διαφοράς, ενώ οι ίδιοι τη θεσμο-
θέτησαν… Το έκτακτο βοήθημα θα δοθεί εφά-
παξ… Έρχεται στο πλαίσιο των δημοσιονομι-
κών μας δυνατοτήτων… Αυτή η κυβέρνηση δεν
πρόκειται να φύγει από τον δρόμο της δημο-

σιονομικής σταθερότητας, αλλά όσο δημιουρ-
γείται χώρος θα φροντίσουμε να διορθώνουμε
τις όποιες αδικίες…», ήταν η χαρακτηριστική
αποστροφή του πρωθυπουργού.

• Σχήμα από 36 έως 72 δόσεις για νέες οφει-
λές συνεπών δανειοληπτών. Όπως σημείωσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσης, για όλους όσοι
επιδιώκουν να αναβιώσουν τη συμμετοχή τους
σε παλαιότερα σχήματα δόσεων, θα μπορούν
να το κάνουν μέσω της καταβολής δύο μηνι-
αίων δόσεων.

Η αξιοπιστία
Σε πολιτικό momentum, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης προτάσσει την έννοια της «αξιοπιστίας»,
προκειμένου να αναδείξει τις έντονες διαχωρι-
στικές γραμμές ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία
και ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέρει (σε κάθε ευκαιρία) το
σύνθημα «συνέχεια, συνέπεια, σταθερότητα»,
θέτει τα διλήμματα της κάλπης και επενδύει στα
θετικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα της
χώρας, σε αντιδιαστολή με το κλίμα πόλωσης
και οξύτητας που οι «γαλάζιοι» καταγγέλλουν
ως… μπούσουλα της Κουμουνδούρου.

«Ξέρω με ποιο κλίμα θα κατευθυνθούμε
εμείς στις εκλογές. Θα είναι ένα κλίμα θετικού

λόγου. Ένα κλίμα δίκαιου απολογισμού αυτών
που έγιναν αλλά και θετικής προοπτικής για
αυτά που μπορούν να γίνουν… Θα εξακολου-
θώ να μιλάω θετικά… Το ερώτημα πρέπει να
τεθεί στον κ. Τσίπρα. Γιατί επιμένει σε αυτήν
την πόλωση. Γιατί αναλώνει όλο του τον χρόνο
για να λέει πόσο αντιδημοκρατικοί και κακοί
είμαστε, να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, σε
πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που βιώνουν οι
πολίτες… Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια
στην Ευρώπη… Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί με το
ζόρι να συσπειρώσει το κοινό του, μπας και
προσεγγίσει το ποσοστό που έλαβε το 2019 και
όχι επειδή έχει φιλοδοξία να κερδίσει τις εκλο-
γές και να περάσει τη Νέα Δημοκρατία…», ση-
μείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα
Μέσα Ενημέρωσης της Δυτικής Μακεδονίας ο
πρωθυπουργός.

Σε κάθε περίπτωση (και αυτό γίνεται όλο και
πιο εμφατικό καθώς η χώρα εισέρχεται στην
προεκλογική περίοδο) μέλημα του Μεγάρου
Μαξίμου και της οδού Πειραιώς είναι το… απε-
ταξάμην τη χαλαρή ψήφο. Για τους «γαλάζι-
ους» η πρώτη κάλπη είναι η… μητέρα των μα-
χών και αυτό έσπευσε να το καταστήσει, εκ νέ-
ου, σαφές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο κ. Τσί-

πρας είπε ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση ηττημέ-
νων, αλλά δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέ-
ει. Το 2012 είχε πει ότι θα έκανε κυβέρνηση ητ-
τημένων και η αναφορά που έκανα εγώ στην
πολιτική τερατογένεση ισχύει… Αριθμητικά θα
μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση από το
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα. Είναι ένα εν-
δεχόμενο… Δεν πιστεύω τον κ. Τσίπρα όταν
λέει ότι δεν θα το διερευνήσει. Δεν τον πιστεύω
και είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Άρα, οι πολίτες
που θα ψηφίσουν στην πρώτη κάλπη να γνωρί-
ζουν ότι αριθμητικά αυτό το ενδεχόμενο μπο-
ρεί να υπάρξει… Αν και φαίνεται πολύ δύσκο-
λο, γιατί το προοδευτικό μέτωπο που προσπα-
θεί να δημιουργήσει δεν φαίνεται να έχει πολ-
λούς αποδέκτες…», σχολίασε.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό των κορυφαίων
«γαλάζιων» θέλω από τη διπλή (κατά τα φαινό-
μενα) αναμέτρηση του 2023, οι κομματικές μη-
χανές της Νέας Δημοκρατίας μπαίνουν πλέον
στο φουλ, με τα ψηφοδέλτια να «κλειδώνουν»,
καθώς απομένει το πράσινο φως του Κυριάκου
Μητσοτάκη στις υποψηφιότητες. Ο ίδιος έδει-
ξε, πάντως, ότι οι λίστες έχουν περάσει από κό-
σκινο. «Υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης
στελεχών… Θέλουμε τα καλύτερα δυνατά ψη-
φοδέλτια και, προφανώς, ο έλεγχος του βιογρα-
φικού αποτελεί υποχρέωση του κόμματος. Το
κάνουμε πάντα. Μπορεί να υπάρχουν αστοχίες
και υπήρξαν αστοχίες. Θέλουμε να τις ελαχιστο-
ποιήσουμε, εάν όχι να τις μηδενίσουμε…», ήταν
το σήμα που εξέπεμψε.

«Όχημα» η Δ. Μακεδονία για το 151+

Πώς τα 380 έργα στην περιφέρεια και ο προϋπολογισμός 
των 4 δισ. ευρώ θα βάλουν τα θεμέλια για την επίτευξη 

της αυτοδυναμίας και τη φθορά της Ελληνικής Λύσης του Βελόπουλου

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος
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Ρ
ελάνς στα τελευταία μέτρα του
εκλογικού μαραθωνίου, πριν
ακόμη από την επίσημη προκή-
ρυξη των εκλογών, επιχειρεί η

κυβέρνηση με ένα μπαράζ νέων μέτρων
στήριξης που έρχονται να προστεθούν στις
κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν
ήδη ληφθεί για τη στήριξη των πολιτών.

Το σκεπτικό του Μεγάρου Μαξίμου δεν
είναι μόνο η αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης, που εδώ και έναν χρόνο ρίχνει τη
σκιά της στην ελληνική κοινωνία, αλλά και
η αποκατάσταση αδικιών που έρχονται από
το παρελθόν, όπως και το «χειροπιαστό»
για τους πολίτες αποτύπωμα της ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας και της προ-
οπτικής που διαμορφώνεται. Πέρα όμως
από τον αντίκτυπο που οι κινήσεις της κυ-
βέρνησης μπορεί να έχουν στην κοινή
γνώμη, είναι σαφές ότι βάζουν ουσιαστικά
«στη γωνία» την αξιωματική αντιπολίτευση
μετά την απόφασή της να απέχει από όλες
τις ψηφοφορίες στη Βουλή, άρα να μην
έχει τη δυνατότητα να υπερψηφίζει τα μέ-
τρα που λαμβάνονται για να δώσουν ανάσα
στους πολίτες και να ανταποκριθούν στα
αιτήματά τους.

Πακέτο μέτρων
Με το κυρίαρχο σενάριο να παραμένει η

πρώτη εκλογική αναμέτρηση με απλή
αναλογική να διεξαχθεί στις 9 Απριλίου, η
κυβέρνηση έχει περιθώριο περίπου έως
τις 10 Μαρτίου για να προωθήσει προς ψή-
φιση ένα πακέτο μέτρων που ο δημοσιο-
νομικός χώρος, που έχει εξασφαλιστεί,
δίνει τη δυνατότητα στο οικονομικό επιτε-
λείο να λάβει, χωρίς να τίθενται σε κίνδυ-
νο ο προϋπολογισμός και η θετική πορεία
της οικονομίας. Σε αυτό τον τόνο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι δεν
πρόκειται ούτε τώρα ούτε για την επόμενη
τετραετία να εξαγγείλει μέτρα και παρο-
χές που δεν μπορούν να υλοποιηθούν,
όπως αντιθέτως κάνει ο Αλέξης Τσίπρας,
υποσχόμενος μια οικονομική πολιτική
που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ελ-
ληνική οικονομία.

Στην αιχμή του δόρατος αυτής της πολιτι-
κής περιλαμβάνεται η εφάπαξ καταβολή
έκτακτης ενίσχυσης σε εκείνους τους συν-
ταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις στις
συντάξεις τους εξαιτίας της προσωπικής
διαφοράς, καθώς και σε όσους είδαν μόνο
μικρές αυξήσεις. Δεύτερο μέτρο προ των
πυλών, η νομοθετική ρύθμιση για τις αλλα-

γές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που
αναμένεται εντός της εβδομάδας στη Βου-
λή. Τρίτο μέτρο, που εκτιμάται ότι θα δρο-
μολογηθεί έως το τέλος του μήνα, οι πα-
ρεμβάσεις στη ρύθμιση των οφειλών προς
την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στα μέτρα που έρχονται και έχουν ήδη
ανακοινωθεί και ψηφιστεί περιλαμβάνεται
ακόμη η αύξηση του κατώτατου μισθού,
που αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τις
αρχές Μαρτίου, ώστε να εφαρμοστεί από
1ης Απριλίου, αλλά και το market pass, η
καταβολή του οποίου αρχίζει επίσης από
τις αρχές Μαρτίου.

Ενίσχυση ευάλωτων
Στη φαρέτρα της κυβέρνησης βρίσκεται,

σύμφωνα με πληροφορίες, και η στοχευ-
μένη περαιτέρω ενίσχυση ευάλωτων νοι-
κοκυριών πριν από το Πάσχα, αν ο δημο-
σιονομικός χώρος το επιστρέψει, όπως τα
άτομα με αναπηρία και οι μακροχρόνια
άνεργοι. Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε

θα πρόκειται για ενίσχυση ανάλογη με αυ-
τήν που είχε δοθεί την περίοδο των Χρι-
στουγέννων.

Εκτός από τα οικονομικά μέτρα, η κυ-
βέρνηση συνεχίζει και την προώθηση και
ψήφιση άλλων νομοσχεδίων, όπως αυτό
για την αντιμετώπιση του bullying στα σχο-
λεία, επισημαίνοντας ότι κάθε πρωτοβου-
λία που μπορεί να δείξει το πνεύμα αλλα-
γών σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας
θα δρομολογείται όσο το Κοινοβούλιο πα-
ραμένει σε λειτουργία.

Μπούμερανγκ
«Από την ψήφιση όλων αυτών των μέ-

τρων ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απών», επισημαί-
νουν κυβερνητικά στελέχη, υπογραμμί-
ζοντας ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα
γυρίζει μπούμερανγκ στην αξιωματική αν-
τιπολίτευση, που θα δυσκολευτεί να εξη-
γήσει γιατί δεν στήριξε μέτρα θετικά για
την πλειονότητα των πολιτών. Αντιθέτως,
θα παραμείνει θεατής μιας οικονομικής

πολιτικής με απτά αποτελέσματα, έχοντας
να αντιπαραθέσει μόνο μη κοστολογημέ-
νες υποσχέσεις για το μέλλον, που είναι
σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν, με άλλα
λόγια ένα δεύτερο «πρόγραμμα Θεσσαλο-
νίκης» που θα μείνει στα χαρτιά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει
σε κάθε τόνο ότι η κυβέρνηση θα συνεχί-
σει το έργο της έως την τελευταία μέρα, με
το κυβερνητικό επιτελείο να εκτιμά ότι ο
χρόνος που απομένει έως τις εκλογικές
αναμετρήσεις θα λειτουργήσει μόνο προς
όφελος της «γαλάζιας» παράταξης, δίνον-
τας την ευκαιρία για την υλοποίηση όλο
και περισσότερων δεσμεύσεων. Παράλ-
ληλα, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα κοι-
νωνικών και επαγγελματικών ομάδων θα
παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ώστε να
βρίσκονται λύσεις προς όφελος όλων. Εί-
ναι χαρακτηριστική η συνάντηση κυβερ-
νητικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου
με εκπροσώπους των αγροτών ώστε να
συζητηθούν τα αιτήματά τους και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ σήμερα
ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκ-
προσώπους των καλλιτεχνών ώστε να
αναζητηθεί κοινός τόπος στην αντιπαρά-
θεση που έχει προκύψει με αφορμή το
επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα για την ανα-
γνώριση των σπουδών τους.

ktsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η ρελάνς Μητσοτάκη με την κυβερνητική αποκατάσταση 
αδικιών του παρελθόντος θα κορυφωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 

θα... μετρά απουσίες από τα βουλευτικά έδρανα 
και απώλειες δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία

Στα... σχοινιά 
της αποχής 
ο Τσίπρας!

Στα... σχοινιά 
της αποχής 
ο Τσίπρας!
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Τ
η συμπλήρωση των τριών χρόνων λει-
τουργίας του Gov.gr γιόρτασε χθες το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στο Μέγαρο Μουσικής με την εορτα-

στική εκδήλωση «Ένα κράτος ψηφιακό, η Ελλά-
δα σε κίνηση», παρουσιάζοντας την «αθέατη
πλευρά» της επιχειρησιακής δομής για κάθε το-
μέα ξεχωριστά, τους συντελεστές, τους ανθρώ-
πους που ψηφιοποίησαν και απλούστευσαν τις
διαδικασίες, που προσπάθησαν και δημιούργη-
σαν τις πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιήθη-
καν κατά κόρον από τους πολίτες.

Κορυφαίο πρόσωπο ήταν βεβαίως ο υπουρ-
γός Κυριάκος Πιερρακάκης, ο άνθρωπος που
έκανε το θαύμα πραγματικότητα, και παρουσία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανα-
λύθηκε η «ακτινογραφία» των επιμέρους τομέ-
ων του Gov.gr.

«Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος που σέ-
βεται τον πολίτη και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύ-
νης. Το εγχείρημα της ψηφιακής διακυβέρνησης
έχει τύχει, πιστεύω, καθολικής αναγνώρισης»,
ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδή-
λωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης για τα τρία χρόνια Gov.gr. «Ακούστηκαν πολ-
λά γαλλικά από εμένα για να καταφέρουμε να
στείλουμε τα SMS για το 112 και το καταφέραμε.
Αυτή ήταν η πρώτη κατάκτηση και η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση στην Ελλάδα έγινε ένα πρόπλα-
σμα και για ευρωπαϊκές λύσεις όπως το ευρω-
παϊκό πιστοποιητικό με το οποίο στηρίξαμε τον
τουρισμό μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-
πουργός. 

Gov.gr - wallet 
Τις πρώτες μέρες της «γέννησης» του Gov.gr

και τις εμπειρίες του μοιράστηκε ο Διονύσης
Κοντογιώργης, προϊστάμενος υπηρεσίας Συντο-
νισμού Gov.gr, λέγοντας ότι «είναι οι έξι χαρα-
κτήρες που άλλαξαν τη ζωή πολλών ανθρώπων
και τη δική μας. Λόγω πανδημίας έπρεπε να βγει
το Gov.gr τον Μάρτιο, ήταν πολύ δύσκολα τα
πρώτα βράδια». Ανέφερε ακόμη ότι «φτάσαμε
στο σημείο κάθε βδομάδα να βγάζουμε κάτι νέο
που ήταν έτοιμο να λειτουργήσει».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Λουρίδας, διευ-
θυντής Ανάπτυξης ΕΔΥΤΕ GRNET, τόνισε ότι
«ήταν ένας αγώνας για να μπορέσει να βγει και
να αναπτυχθεί μέχρι σήμερα». Μάλιστα υπο-
γράμμισε ότι «η τεχνολογία που χρησιμοποιήθη-
κε στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι η τεχνολο-
γία που αναπτύξαμε για το Covid wallet για να
σωθούν τα στοιχεία τους, όπως ταυτότητα».

Συγκινητικές στιγμές είναι το Gov.gr για τον
Κώστα Χαμπίδη, διευθυντή γραφείου υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για την
Ψηφιακή Διακυβέρνηση: «Το Gov.gr ήταν οι
πρώτες εξετάσεις του νέου υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, αποδεικνύει πως ό,τι υπο-
σχεθήκαμε έγινε σε συνθήκες πίεσης. Γίνεται
αντιληπτό ότι δεν χτίστηκε ένας κατάλογος υπη-
ρεσιών αλλά ένα οικοσύστημα εφαρμογών όπου
συνεργάζονται όλοι οι δημόσιοι φορείς. Είναι μια
νέα αντίληψη στη δημόσια αντίληψη, ένας μηχα-
νισμός που συνεχώς επαναχρησιμοποιείται».

Διαλειτουργικότητα 
Τη σημασία της διαλειτουργικότητας μεταξύ

των υπηρεσιών τόνισε ο Δημοσθένης Αναγνω-
στόπουλος, γενικός γραμματέας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος
μίλησε αρχικά για τη χρησιμότητα των κωδικών
πρόσβασης Taxisnet που ήταν περιορισμένου
σκοπού, ωστόσο επεκτάθηκε σήμερα η δυνατό-
τητα χρήσης τους για 663 συστήματα.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Δρυμιώτης,
πρόεδρος ΔΕΛΤΑ - Singular, εξήρε το έργο του
υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υπο-
γράμμισε το τεχνολογικό άλμα που έγινε στο θέ-
μα των εκλογών, για να καταλήξει ότι «το αποτέ-
λεσμα από τα λεφτά που ξοδεύτηκαν για εξοπλι-
σμό ήταν μηδέν».

Δικαιοσύνη και Gov.gr 
Ο Πάνος Αλεξανδρής, γενικός γραμματέας Δι-

καιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ξεκί-
νησε αναφέροντας υπηρεσίες του δικαστηρια-
κού κλάδου που έχουν ψηφιοποιηθεί: Ενιαίο πι-
στοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (πριν
ήταν 25 διαφορετικά πιστοποιητικά), άυλο συ-
ναινετικό διαζύγιο, πιστοποιητικά και δικαστικές
αποφάσεις από κάθε Ειρηνοδικείο ηλεκτρονικά.

Η Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχα-
νικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-

στημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρος
του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπι-
κά Δεδομένα και την Τεχνολογία (Εuropean Pub-
lic Law Organisation - www.eplo.org), τόνισε τη
σημασία της ισότητας στο θέμα χρήσης των εφαρ-
μογών. Για την τήρηση της αρχής προσωπικών δε-
δομένων μίλησε ο Κωνσταντίνος Λαμπρινουδά-
κης, καθηγητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημά-
των Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπογραμμίζοντας
ότι «από πίσω υπάρχει πολλή δουλειά για να προ-
στατέψουν τα δεδομένα των πολιτών. Θα πρέπει
να γίνεται ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων».  

Smart Cities 
Για τη διαδικασία διαβουλεύσεων με τους δή-

μους, ώστε να δημιουργηθούν «έξυπνες» πόλεις
αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες στην ψηφιακή
αναβάθμισή τους, μίλησε ο Κώστας Τσαντίδης,
διευθυντής γραφείου υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

Υγεία
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μίλησε για

ένωση δυνάμεων αναφερόμενος στις προληπτι-
κές εξετάσεις: «Αναζητάμε τους πολίτες για να
πάνε να κάνουν δωρεάν εξετάσεις σε δημόσιες ή
ιδιωτικές δομές».

«Είδαμε τι πρέπει να γίνει από την πολιτοκεν-
τρική πλευρά», είπε η Νίκη Τσούμα, πρόεδρος
και διευθύνουσα σύμβουλος ΗΔΙΚΑ, ενώ η Ει-
ρήνη Αγαπηδάκη, γενική γραμματέας Δημόσιας
Υγείας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα προληπτι-
κών εξετάσεων, στην άυλη συνταγογράφηση πα-
ραπεμπτικών και στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννη-
ματά» για την πρόληψη καρκίνου μαστού. 

«Γινόμαστε σοβαρό κράτος», 
τόνισε ο πρωθυπουργός 

στην ομιλία του

Ο Πιερρακάκης
και οι αφανείς 
ήρωες 
του Gov.gr 

«Μέρα μεγάλης χαράς 
και συγκίνησης»

Εμφανέστατα συγκινημένος και απολύ-
τως υπερήφανος, ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
έκανε στην ομιλία του ιδιαίτερη αναφορά
στο έργο του υπουργείου και στη λειτουρ-
γία του Gov.gr, καθώς και στο πόσο άλλαξε η
ζωή των πολιτών τα τρία χρόνια της λει-
τουργίας του.

«Οι αλλαγές ξεκίνησαν αμέσως γιατί τα
γεγονότα είναι πάντα αμείλικτα. Έτσι το 112
ετέθη βασική προτεραιότητα», στα διόδια
χρησιμοποιείται ο ίδιος πομποδέκτης, έγι-
νε απλούστευση της δήλωσης γέννησης
του παιδιού, καταργήθηκε το ΦΑΞ, «επιτα-
χύναμε όμως λόγω Covid την πλατφόρμα
και έτσι το Gov.gr ήρθε δύο μήνες νωρίτερα
απ’ ό,τι το περιμέναμε», τόνισε ο Κυριάκος
Πιερρακάκης και συνέχισε  τη διαδρομή
της ψηφιακής πύλης θυμίζοντας το 13033,
την άυλη συνταγογράφηση, τη βίβλο ψη-
φιακού μετασχηματισμού και ότι η μετάβα-
ση στο 5G έγινε με καινοτόμα δημοπρασία.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε εκτενή αναφο-
ρά και στις ξένες επενδύσεις: «Υπήρξαν
πολλές επενδύσεις από ξένες εταιρείες,
όπως Amazon, Microsoft, Google, το ευρω-
παϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό Covid που το
εισηγηθήκαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, το My Health που είναι το πρόπλασμα
ιατρικού φακέλου, ο τρόπος χορήγησης
των επιδομάτων, οι “έξυπνες πόλεις” με
πρόγραμμα για τους 332 δήμους για να κά-
νουν και οι δήμοι τη μετάβαση. Και βέβαια
με το ΜΙΤΟΣ η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα
που μετράει τον εαυτό της καθ’ ολοκληρίαν,
μετράμε τις διαδικασίες και έχουμε ήδη
αποτιμήσει πάνω από 5.000 διαδικασίες, οι
οποίες την επόμενη τετραετία θα ψηφιο-
ποιηθούν όλες. Και βέβαια το wallet, το
ChatGPT και η τεχνητή νοημοσύνη είναι
ήδη στη ζωή μας, οι διάδρομοι 5G, τα
drones είναι εδώ. Το μέλλον ή το σχεδιά-
ζεις ή το υφίστασαι. Είναι μια οριζόντια πο-
λιτική, αφορά όλα τα υπουργεία, είναι κτή-
μα όλης της δημόσιας διοίκησης».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης του είπε: «Στο έργο που
παρουσιάζεται από το πρωί την πνοή τη δώ-
σατε εσείς». 
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Με «δημιουργική ασάφεια», που θυ-
μήθηκε από τα παλιά, απάντησε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας πολλά από τα ερωτήματα
που του τέθηκαν στο κεντρικό δελτίο του
Alpha όπου εμφανίστηκε το βράδυ της
Τρίτης. Ο πρόεδρος εκτίμησε ότι οι κάλ-
πες της απλής αναλογικής μπο-
ρούν να δώσουν την προοδευτική
κυβέρνηση που προκρίνει ο ίδιος,
χωρίς όμως να αποκλείσει ρητά
και κατηγορηματικά μια «κυβέρ-
νηση ηττημένων» για την οποία
και ρωτήθηκε. «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερ-
δίσει τις εκλογές, μόνο τότε θα
έχουμε πολιτική σταθερότητα. Ο
Μητσοτάκης λέει ότι θα κάνει εκλογές
μέχρι την αυτοδυναμία. Δεν χρειαζόμα-
στε κάτι τέτοιο. Δεν είναι διπλές οι εκλο-
γές. Μονές είναι».

Απαντώντας στο αν θεωρεί τις δημο-

σκοπήσεις λανθασμένες, απέφυγε να
αρνηθεί ευθέως την αξιοπιστία τους, αλ-
λά τόνισε πως «δεν αποτελούν πλέον
ασφαλές εργαλείο πρόβλεψης του εκλο-
γικού αποτελέσματος». Παράλληλα,
ανέτρεψε όσα είχε υπονοήσει η εκπρό-

σωπος Τύπου του κόμματος περί
εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλά-
κη με το υλικό των υποκλοπών,
λέγοντας πως «θεωρούμε ότι όν-
τως ο κ. Μητσοτάκης δεν τον
άκουγε επειδή ήταν πράκτορας,
αλλά για να τον έχει σε ομηρία.
Δεν πιστεύω ότι είναι εκβιαζόμε-
νος. Ανέδειξε το ζήτημα. Άλλοι

έκαναν την πάπια».
Καλούμενος να απαντήσει για το πολι-

τικό του μέλλον σε περίπτωση που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ηττηθεί στις εκλογές, ο πρόεδρος
του κόμματος αρνήθηκε να δεσμευτεί για

οτιδήποτε, λέγοντας πως «εγώ έχω θέσει
τους προσωπικούς μου στόχους με βάση
αυτό που είναι ωφέλιμο για την παράταξη
και τον τόπο» αλλά και πως «δεν έχω να
αποδείξω πολλά πράγματα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χλεύασε τους
παλιούς του συντρόφους, όπως τον Πα-
ναγιώτη Λαφαζάνη, για την κριτική που
του ασκούν ιδιαίτερα στο ζήτημα των
πλειστηριασμών και αφού γέλασε στην
αναφορά του ονόματός του, αρκέστηκε να
πει πως «ο Λαφαζάνης έχει κριθεί από
τον ελληνικό λαό». Δήλωσε παράλληλα
πως όλοι οι πλειστηριασμοί επί των ημε-
ρών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αφορούσαν
στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ επι-
στρέφοντας στον πρώην υπουργό Ενέρ-
γειας της κυβέρνησής του ανέφερε πως
«θέλησε να αποκτήσει δημοσιότητα και
δεν πήρε ούτε 0,5%. Αν είχε δίκιο, δεν θα

ήταν εκτός Βουλής».Ο Αλέξης Τσίπρας
χαρακτήρισε «φιλοδώρημα πριν από την
κάλπη» την έκτακτη ενίσχυση των συντα-
ξιούχων που δεν πήραν αύξηση τον Ια-
νουάριο, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός από την Κοζάνη, ενώ υποστήρι-
ξε πως το πρόγραμμα που παρουσίασε
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι
«κοστολογημένο άρθρο - άρθρο».

Όταν, τέλος, του επισημάνθηκε πως
κατηγορεί την κυβέρνηση για πράγματα
που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τα επι-
δόματα, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε
πως «ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2018 συγκυ-
βερνούσε με την τρόικα. Δεν ήταν δικές
μας όλες οι επιλογές, όπως δεν ήταν
και των προηγούμενων. Δεν μπορείς να
συγκρίνεις μια περίοδο χωρίς επιτρο-
πεία με μια περίοδο που συγκυβερνού-
σαμε με την τρόικα».

Η δημιουργική... ασάφεια Τσίπρα που έθεσε στόχο τη νίκη από την πρώτη Κυριακή

Οι 54«εφιάλτες» του Αλέξη
Ο

ι κάλπες πλησιάζουν, τα ψη-
φοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ… ανα-
κοινώνονται από τα μέσα Δε-
κεμβρίου και όλο μένουν στα

συρτάρια της Κουμουνδούρου και οι
«γκρίνιες» στο εσωτερικό του κόμμα-
τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
δεν λένε να κοπάσουν. Πότε είναι για
την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος
Πόπη Τσαπανίδου και πότε για την προ-
σωποκεντρική «μεταμόρφωση» του
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία γίνεται ιδιαίτερα δια-
κριτή στην υπόθεση της κατάρτισης
των ψηφοδελτίων.

Ο πρόεδρος του κόμματος έχει ανα-
λάβει προσωπικά τις διαπραγματεύσεις
με τα «βαριά χαρτιά», χωρίς να συμ-
βουλεύεται κανέναν πέραν της στενής
ομάδας των συμβούλων του. Για αυτό
άλλωστε και όσα ονόματα έχουν ανα-
κοινωθεί για τα ψηφοδέλτια της Κου-
μουνδούρου τα έχει ανακοινώσει ο
ίδιος ο πρόεδρος από τους δικούς του
λογαριασμούς στα social media και όχι
τους κομματικούς.

Επιστολή-καμπανάκι
Η εσωκομματική αντιπολίτευση, η

Ομπρέλα, αντιδρούσε μέχρι στιγμής
μονάχα σε επίπεδο «γκρίνιας» στους
διαδρόμους. Κάποια στελέχη της όμως
-αν δεν υπήρξε κεντρική επιλογή της
τάσης- αποφάσισαν να εκφραστούν

έστω και με μισόλογα, κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου με ανοιχτή επι-
στολή στα μέλη της Κεντρικής Επιτρο-
πής του κόμματος.

Στην επιστολή αυτή καλούν τα μέλη
της Κεντρικής Επιτροπής να συμπερι-
λάβουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος
«ανθρώπους βγαλμένους από τα σπλά-
χνα των τάξεων που θέλουμε να εκπρο-
σωπήσουμε, να μη μετατραπεί δηλαδή
το κόμμα σε κόμμα ακαδημαϊκών, για-
τρών, δικηγόρων και μηχανικών». Ενώ
για τις «μεταγραφές» του κόμματος, τα
πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλαδή,
που έχουν ήδη βρει θέσεις σε ανώτατα
κλιμάκια του κόμματος, αναφέρουν
πως «στελέχη που έχουν εκπροσωπή-
σει σε υψηλόβαθμες θέσεις άλλες κυ-
βερνήσεις και έχουν πάρει την ευθύνη
υλοποίησης αντιλαϊκών μέτρων θα
πρέπει να αποδεχτούν δημοσίως τις
αρχές, τις αξίες και τους προγραμματι-
κούς στόχους του ΣΥΡΙΖΑ».

Το κείμενο που «φωτογραφίζει» μια
σειρά πρώην «πράσινα» στελέχη φέρει
τις υπογραφές 54 στελεχών, μεταξύ
των οποίων και η πρώην βουλευτής του
κόμματος Φωτεινή Βάκη, ενώ τα περισ-
σότερα από τα στελέχη που το υπογρά-
φουν είχαν υπογράψει και τη διαμαρ-
τυρία για την αλλαγή ψήφου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο έκτακτο επίδομα για τους ενστό-
λους τον περασμένο Δεκέμβριο.

του Αντώνη 

Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@gmail.com

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος 
για τον καταρτισμό των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ 

και τις επιλογές του προέδρου



ΣΣτον Δυτικό Τομέα ο πρωθυπουργός κατά 99% 
Οι πληροφορίες μου μού λένε ότι ο πρωθυπουργός κατά 99% έχει απο-

φασίσει να κατέβει ξανά στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας, όπως είχε
κάνει και το 2019. Ωστόσο, κορυφαίοι συνεργάτες του θεωρούν ότι
αυτή τη φορά δεν θα κρατήσει την έδρα του Δυτικού Τομέα και έτσι
τη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 4 βουλευτές. Για

την ιστορία, ο ίδιος έχει επιλέξει και τον νομό Έβρου ενώ έχει και
τρίτη επιλογή. 

Συνάντηση Μιλτιάδη
με Ευρωπαίους
πρέσβεις για Τουρκία 

Στο Σουηδικό Ινστιτούτο πήγε για επί-
σκεψη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτε-
ρικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και εκεί
βρήκε τον πρέσβη της Σουηδίας και
όλους τους πρέσβεις των χωρών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση
έγινε διότι η Σουηδία έχει αναλάβει την
προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και εί-
ναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις διαθέ-
σεις τους ειδικά σε θέματα που θα απα-
σχολήσουν το επόμενο εξάμηνο, πχ, το
Σύμφωνο Σταθερότητας. Μεγάλο κομμάτι
της συζήτησης με τους πρέσβεις ήταν η
βιβλική καταστροφή στην Τουρκία ενώ
αναφέρθηκε και το πρωτοσέλιδο της
«Hurriyet» με τίτλο «Εfxaristo poli file». 

Ο Τριαντόπουλος 
και η Νέα Αγχίαλος 

Περιχαρής έκανε ανάρτηση στο Face-
book ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό
και υποψήφιος βουλευτής στη Μαγνησία
Χρήστος Τριαντόπουλος, o οποίος ανέ-
φερε ότι το πολιτικό αεροδρόμιο της Νέ-
ας Αγχιάλου έχει την καλύτερη βαθμολο-
γία στο Google από όλα τα ελ-
ληνικά αεροδρόμια. Στα
θετικά αναφέρονται οι
σύγχρονες εγκαταστά-
σεις, το ευγενικό/βοη-
θητικό προσωπικό, η
καθαριότητα, η εύκολη
πρόσβαση, το δωρεάν
πάρκινγκ, η γρήγορη εξυπη-
ρέτηση, η καλή τοποθεσία για μετάβαση
σε γύρω προορισμούς. Πολλά τουριστικά
γραφεία στη Μαγνησία έσπευσαν να συγ-
χαρούν τον κ. Τριαντόπουλο για αυτή την
απρόσμενη επιτυχία.

Μαθαίνω ότι δεν πέρασε απαρατήρητη
στην Πειραιώς η συγκέντρωση που έκα-
νε για τη γιορτή του το «γαλάζιο» στέλε-
χος και πολιτευτής της ΝΔ στον Δυτικό
Τομέα Χαράλαμπος Καούκης, ή αλλιώς
Μπάμπης. Την επομένη τον πήρανε τη-
λέφωνο για να κλείσουν ραντεβού μαζί
του το δίδυμο Μαρινάκης - Νέζης. Ο
Μπάμπης έχει μια άλλη δυναμική, αφού
ως πρώην διευθυντής εφορίας στο Περι-

στέρι έχει εξυπηρετήσει και τα… πεζο-
δρόμια. Στη γιορτή του στο GoldBar στο
Μπουρνάζι πέρασαν γύρω στα 1.500 άτο-
μα. Είδαμε και κορυφαία στελέχη όπως ο
Χάρης Θεοχάρης, ο Θάνος Πλεύρης και η
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ενώ πή-
γαν μια βόλτα και όλοι οι δήμαρχοι της
περιοχής, με τον κ. Παχατουρίδη να συγ-
χαίρει το «γαλάζιο» στέλεχος για τη συγ-
κέντρωσή του. 
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Ποιος είναι ο Μπάμπης που ψάχνει όλη η ΝΔ

Τ
ο αδιαχώρητο έγινε στην κοπή της πίτας του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα σε ξενοδοχείο «Intercontinen-
tal». Όχι μόνο γέμισε η αίθουσα, αλλά πολύς κόσμος και φίλοι του Γιώργου δεν

κατάφεραν καν να μπουν μέσα. Ενδεικτικό της λαοθάλασσας είναι ότι ακόμη και ο ίδιος ο
κ. Πατούλης δυσκολεύτηκε να εισέλθει στην αίθουσα, αφού χαιρετούσε έναν προς έναν
όλους όσοι έσπευσαν να του ευχηθούν από κοντά. Υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν
δίπλα του για να τον στηρίξουν στην υποψηφιότητά του για μια νέα νίκη στην περιφέρεια.

Το αδιαχώρητο στην κοπή 
της πίτας του Πατούλη

Ύποπτες διαρροές
για Ανδρουλάκη
διακινούνται…

Ύποπτες διαρροές στον Τύπο, σε εφη-
μερίδα που δεν τη λες φιλοκυβερνητική
αλλά και στο διαδίκτυο περί άρσης ασυ-
λίας πολιτικού αρχηγού, παρατηρήθη-
καν τις τελευταίες μέρες. Τα δημοσιεύ-
ματα μιλάνε για περίεργες διασυνδέ-

σεις του πολιτικού αρχηγού
με δυνάμεις όχι φιλικές

με την Ευρωπαϊκή
Ένωση (μάλλον Ρω-
σία, Κίνα), τις οποίες
εξετάζουν οι βελγι-

κές δικαστικές Αρ-
χές. Ουσιαστικά τα

κείμενα «φωτογραφί-
ζουν» τον Νίκο Ανδρουλάκη, πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι ότι στη Χαρι-
λάου Τρικούπη θεωρούν ότι οι διαρροές
αυτές έχουν ως πηγή τον ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος μέσω της εκπροσώπου του Πό-
πης Τσαπανίδου έχει ήδη κατηγορήσει
τον Νίκο Ανδρουλάκη ως «εκβιαζόμε-
νο» λόγω των υποκλοπών και ίσως να
θέλει να συνεχίσει αυτό το παρελκυστι-
κό παιχνίδι των εντυπώσεων… Το πού
είναι το ψέμα και πού η αλήθεια θα το
δούμε τις επόμενες μέρες… 

Ετοιμάζει μεγάλη
εκδήλωση 
στο Μαρούσι 

Μου λένε έντονα ότι και ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κωστής Χατζηδάκης
ετοιμάζει τις επόμε-

νες μέρες μεγαλει-
ώδη συγκέντρωση
στο γήπεδο «Σπύ-
ρος Λούης» στο

Μαρούσι. Οι πληρο-
φορίες μου είναι ότι θα

κληθούν πολλοί υπουργοί και
στελέχη και θα είναι εφάμιλλη σε μέ-
γεθος εκείνης του Άδωνι στο Mall. 

Ιθύνων νους ο Γιούρκας… 
Νέα ποδοσφαιρικά γηπεδάκια δημιούργησε ο δήμαρχος

Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στου Γουδή ακριβώς πίσω
από το κτίριο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη λεω-
φόρο Κατεχάκη. Ιθύνων νους της δράσης υπήρξε ο πρώην πο-
δοσφαιριστής Γιούρκας Σεϊταρίδης, δημοτικός σύμβουλος με
την παράταξη «Αθήνα Ψηλά», ο οποίος παρατήρησε ότι στην
ευρύτερη περιοχή υπάρχουν τοπικά σωματεία που θα ήθελαν
ένα γήπεδο για να προπονούνται. Έτσι, λοιπόν, δεν άργησε ο
δήμος και έφτιαξε τα γήπεδα αλλά και εξέδρα 850 ατόμων. 



Σ
υναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ όταν αρ-
γά το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε
έξω από την οικία του πρέσβη των ΗΠΑ
στην Αθήνα ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαινε

ένας Πακιστανός, με πιστοποίηση από την Πολιτι-
κή Προστασία και έναν κίτρινο φάρο. Ο ίδιος στον
έλεγχο που του έγινε, αρχικά από πλήρωμα της
Άμεσης Δράσης, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει
την παρουσία του στο σημείο, ενώ διαπιστώθηκε
ότι κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές
για υπόθεση διακίνησης παράνομων μεταναστών,
έχοντας μάλιστα εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Για
την περίπτωσή του ενημερώθηκαν άμεσα η Κρα-
τική Ασφάλεια αλλά και οι Αμερικανοί πράκτορες
που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του
Τζορτζ Τσούνη. Ο Πακιστανός αφέθηκε ελεύθε-
ρος, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος του,
ωστόσο είναι σίγουρο ότι θα το σκεφτεί πολύ καλά
να... ξαναπεράσει από την περιοχή. Σε κάθε περί-
πτωση πάντως φάνηκε πως η ΕΛΑΣ και αντιλή-
φθηκε άμεσα το ύποπτο όχημα και έδρασε αστρα-
πιαία, προβαίνοντας στον προβλεπόμενο έλεγχο
σε μια «ευαίσθητη» χρονικά περίοδο.
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Ο πρωθυπουργός δέχτηκε μια ερώτηση από το
τοπικό Μέσο Ράδιο Καψούρα της Πτολεμαΐ-
δας για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ήταν
ίσως το πιο ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο της πε-
ριοδείας του. «Με αφορμή τη μέρα των ερω-
τευμένων, εκπροσωπώντας το Ράδιο Καψού-
ρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης
είστε», ρώτησε τον πρωθυπουργό ο δημοσιο-
γράφος. Εκείνος ξαφνιάστηκε αρχικά και γε-
λώντας απάντησε: «Επιτέλους μια ερώτηση
που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Κοιτάξ-
τε, συνοδεύομαι από τη σύζυγό μου, την οποία
κάλεσα να περάσει τη μέρα των ερωτευμένων
μαζί μου στη Δυτική Μακεδονία, οπότε νομί-
ζω ότι από αυτά μπορείτε να βγάλετε τα συμ-
περάσματά σας. Να πω χρόνια πολλά σε όλους
τους ερωτευμένους σήμερα και να πω και εγώ
το κλισέ ότι οι ερωτευμένοι δεν γιορτάζουν
μόνο τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλιώς
δεν θα υπήρχε και Ράδιο Καψούρα, έτσι δεν
είναι; Αλλιώς θα κάνατε εκπομπή μόνο μία
φορά τον χρόνο. Έτσι δεν είναι;».

Επαναλειτουργία Σχολής
Αστυφυλάκων στα Γρεβενά

Η υπευθυνότητα 
του Σταϊκούρα

Επική ερώτηση 
στον πρωθυπουργό

Ήρθαν στην επι-
φάνεια και δει-
νόσαυροι από το
παρελθόν. Η με-
τακίνηση του
Αποστόλη Σπυ-
ρόπουλου από το
ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ
έχει δημιουργή-
σει σοβαρό πρό-
βλημα ακόμη και
στα πολιτικά
α π ο λ ι θ ώ μ α τ α
του κόμματος.
Έστειλε, λέει,
σκληρό μήνυμα
προς τον Απο-
στόλη Σπυρόπουλο ο Χρήστος Πολυζωγόπουλος! Ο
πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Ε και; Πού ήταν ο κ. Πο-
λυζωγόπουλος όλα αυτά τα χρόνια και θυμήθηκε
να βγει τώρα στην επιφάνεια;

Περί πολιτικών
απομάχων...

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ
Μια σημαντική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
κατά την επίσκεψή του στα Γρεβενά. Ανακοί-
νωσε την επαναλειτουργία της Σχολής Δοκί-
μων Αστυφυλάκων στην πόλη. Ιστορική υποση-
μείωση: η σχολή άνοιξε την εποχή που πρωθυ-
πουργός ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης και ξανανοίγει σήμερα, επί πρωθυ-
πουργίας του γιου του. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνι-
σε ότι το κτίριο της σχολής θα αποκατασταθεί
άμεσα ώστε να λειτουργήσει από το νέο εκπαι-
δευτικό έτος, φιλοξενώντας 200 δόκιμους
αστυφύλακες. Τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη συνόδευσαν ο αντιπεριφερειάρχης Θα-
νάσης Φωλίνας, ο δήμαρχος Γιώργος Δαστα-
μάνης, ο γενικός επιθεωρητής Αστυνομίας Βο-
ρείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Γεώργιος Δού-
βαλης, και ο αστυνομικός Διευθυντής Γρεβε-
νών Κωνσταντίνος Ντίνας.

Όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο Σταϊκούρας
αποφεύγει να μιλάει για παροχές. Ξέρει πολύ
καλά ότι οι αγορές έχουν τεντωμένες τις... κε-
ραίες και ξεχωρίζουν από... χιλιόμετρα αν

πρόκειται για τις κλασικές προεκλογι-
κού τύπου παροχές ή για ενι-

σχύσεις με βάση τις αντοχές
της οικονομίας. Με την υπο-
δειγματική άσκηση της οι-
κονομικής πολιτικής ο
Χρήστος Σταϊκούρας έχει

καταφέρει να κερδίσει τον
θαυμασμό όλων όσοι καταλα-

βαίνουν και, φυσικά, των συνα-
δέλφων του στο Eurogroup και το Ecofin. Άλ-
λωστε, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεν
ψηφίστηκε τυχαία από το περιοδικό «The
Banker» του Ομίλου Financial Times ως ο
«υπουργός Οικονομικών της χρονιάς 2023». Η
σύνεση, η υπευθυνότητα και η αποτελεσματι-
κότητα επιβραβεύονται! 

Γιατί σήμανε
συναγερμός έξω
από την κατοικία
Τσούνη;

Ο Κυριάκος και η ΕΜΑΚ
Έφτασε στα αυτιά μου η πληροφορία ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης τις επόμενες μέρες έχει ζητήσει να δει από κοντά τις
ομάδες της ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην Τουρκία προκειμένου
να τους συγχαρεί διά ζώσης. Το πότε θα βρει χρόνο είναι
άγνωστο, διότι είναι σε συνεχές τρέξιμο. Φαντάζομαι, πριν
αναχωρήσει για Μόναχο... 
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Α
πό τους πρώτους που έφτασαν στην εκδήλωση Πιερρακάκη στο Μέ-
γαρο Μουσικής ήταν το νέο απόκτημα της ΝΔ Σπύρος Καρανικόλας,
ο οποίος φυσικά δέχτηκε αρκετά συγχαρητήρια από τους παριστα-
μένους για τη «μεταγραφή» του. Ο πρώτος από τους πολιτικούς που

έφτασαν στον χώρο της εκδήλωσης για το Gov.gr ήταν ο υφυπουργός Θοδωρής
Λιβάνιος, ο οποίος παρέα με τον εκπρόσωπο της ΝΔ Τάσο Γαϊτάνη εκτελούσε
χρέη πρώτου οικοδεσπότη. Εντύπωση έκανε η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης σε όσους προσήλθαν στο Μέγαρο Μουσικής. Σε κάθε γω-
νιά υπήρχε ευγενέστερο προσωπικό που κατηύθυνε τον κόσμο στον χώρο της
εκδήλωσης. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι ο οικοδεσπότης ήθελε να γλυκά-
νει τους επισκέπτες, για αυτό και στους μπουφέδες σερβίρονταν νόστιμα ντό-
νατς, τα οποία τίμησαν πολλοί. Μεγάλο «παρών» και ο πρέσβης ΗΠΑ Τζορτζ
Τσούνης, ο οποίος είχε πολύ θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Πε-
ριττό να σας πω ότι ήταν εκεί σχεδόν ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο!

Ψάχνει 
στις κινητοποιήσεις 
για υποψηφίους

Ότι ο Αλέξης Τσίπρας ψάχνει για ηχηρά
ονόματα που θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια

του κόμματος είναι
γνωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι
μόνο στηρίζει τις κινη-
τοποιήσεις των καλλι-
τεχνών κατά του Προ-
εδρικού Διατάγματος
για τα πτυχία τους, αλ-
λά θέλει να πρωτοστα-
τήσει σε αυτές. Μονα-
δικό του κίνητρο δεν
είναι βέβαια τα «δίκια
των καλλιτεχνών», για
τα οποία φώναζε στη

Βουλή. Ο Τσίπρας ψάχνει και για κάποιον
διάσημο που θα μπει στα ψηφοδέλτια του
κόμματος και θα προκαλέσει αίσθηση, κα-
θώς οι απορρίψεις από καλλιτέχνες φαίνε-
ται πως είναι περισσότερες από όσες αρχικά
αναμένονταν στην Κουμουνδούρου.

Ο ΓΑΠ είναι εδώ... 
δεν έφυγε ποτέ 

Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Γιώργος Πα-
πανδρέου επικοινώνησε με τον Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου για να εκφράσει τα συλλυπη-
τήριά του για τον θάνατο του Ντενίζ Μπαϊ-
κάλ, καθώς και την οδύνη του για τους φονι-
κούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία την
προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός είχε επίσης τηλεφωνική επικοινω-
νία με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχο Κων-
σταντινούπολης, αλλά και με τον πρώην
υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μουράτ
Καραγιαλτσιίν για να εκφράσει τη συμπόνια
και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού
προς τη γείτονα χώρα σε αυτές τις τραγικές
συνθήκες. Ο Γιώργος, να ξέρετε, είναι εδώ,
δεν έφυγε ποτέ, που λέμε, από το κόμμα και
μην ξεχνάτε ότι ακόμη έχει τη «σφραγίδα»
την οικογενειακή. Το σημειώνω αυτό για την
περίπτωση που υπάρξουν ραγδαίες εξελί-
ξεις το προσεχές διάστημα στη Χαριλάου
Τρικούπη. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών... 

Φαντάσου να τη βάλει στο Επικρατείας
Με αυτό το «πρόεδρε, έλα με φόρα» έγινε ο μαύρος χαμός στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφού, όπως έλεγαν παλαιά στελέχη του
κόμματος, η τηλεπερσόνα Πόπη Τσαπανίδου δεν έχει καμία πο-
λιτική ζύμωση και πολλά άλλα... Η ίδια δικαιολογήθηκε λέγον-
τας: «Από τη μια μας ξινίζουν οι αυθόρμητες στιγμές των δημό-
σιων προσώπων και από την άλλη παραπονιόμαστε για τον ξύλι-
νο λόγο τους. Κυριαρχεί ο καθωσπρεπισμός που ναρκοθετεί
την οικειότητα πάνω στην οποία πρέπει να χτίζουμε τις σχέσεις
μας με τους πολίτες. Γινόμαστε βαρετοί και αδιάφοροι». Βεβαί-
ως, η ατάκα της Πόπης πάει στα συντρόφια της, τα οποία θα
βγουν στα κάγκελα αν τη δουν στο Επικρατείας. 

Η αγρότισσα της ΝΔ
Η είδηση πέρασε στα ψιλά, αλλά εί-
ναι εξόχως σημαντική. Η ΝΔ επέλε-
ξε ως υποψήφια στην Ανατολική Ατ-
τική τη Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνο-
τρόφο τέταρτης γενιάς με πλούσια
και μαχητική συμμετοχή στα δρώ-
μενα του κλάδου της, η οποία υπη-
ρετεί ως γραμματέας του Κτηνοτρο-
φικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής. Η Μάγδα ζει με την οικο-
γένειά της στο Μενίδι και είναι, όπως λέμε, οι τελευταίοι βοσκοί
της Αθήνας!

Με την κατάρτιση των ψηφο-
δελτίων του ΣΥΡΙΖΑ για τις
εθνικές εκλογές, να μου το θυ-
μάστε ότι θα σπάσουμε πλάκα
στο τέλος από τις αντιδράσεις
των παλαιοκομματικών-σκλη-
ροπυρηνικών. Μια πρώτη γεύ-
ση είναι το αλαλούμ που επι-
κρατεί στο συνδικαλιστικό του
ΣΥΡΙΖΑ με τους Συριζαίους και
τους πρώην Πασόκους. Πέ-
φτουν κορμιά, μαθαίνω… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Aν έχετε καμιά φτηνή προσφορά από διαφημιστική εταιρεία,
να μου την πείτε να ενημερώσω το ΠΑΣΟΚ που ψάχνει εταιρεία

να «τρέξει» την προεκλογική καμπάνια του κόμματος. Το ταμείον
είναι μείον έτσι κι αλλιώς και η Χαριλάου Τρικούπη ψάχνει κάτι οικονομικό.
Πάνε οι καλές εποχές που το κόμμα είχε δέκα εταιρείες να το «τρέχουν»... 

Ιστορική κίνηση 
για την ΑΕΚ
από τον Γ. Σταμάτη

Ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ντοκουμέν-
το θα εκτίθεται στο Μουσείο Ιστορίας της
ΑΕΚ στην «OPAP Arena». Πρόκειται για το
καταστατικό του συλλόγου, το οποίο βρι-
σκόταν στον φάκελο της εκχώρησης της
έκτασης στην οποία διαμορφώθηκε το
πρώτο γήπεδο της ΑΕΚ και έχει επιστρέψει
ξανά. Πρόκειται για ένα έγγραφο του 1929,
το οποίο είχε συμπεριληφθεί στον φάκελο
προς τη Γενική Γραμματεία Προνοίας, στην
οποία αρχικά ανήκε η έκταση. Η υπηρεσία
αυτή μετονομάστηκε σε ΓΓ Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας και είναι
αυτή που επέστρεψε στην ΑΕΚ το εν λόγω
έγγραφο διά χειρός του γενικού γραμματέα
Γεωργίου Σταμάτη.

Σεισμός
στο Μέγαρο Μουσικής
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Στους Ακρίτες της 96 ΑΔΤΕ ο Α/ΓΕΕΘΑ

«Και ιερά τα πάτρια τιμήσω»... 

Μ
πορεί η Αθήνα να περιμένει
«ηρεμία» το επόμενο διάστημα
στα Ελληνοτουρκικά, ωστόσο οι

ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν
την ετοιμότητά τους, καθώς οι ισορροπίες
παραμένουν λεπτές.

Το περίφημο «M�ÇOTAK�S YOK» φαί-
νεται ότι παραμένει για τον Τούρκο πρό-

εδρο, καθώς ακόμη δεν
έχει ευχαριστήσει δημο-
σίως την Ελλάδα και τον
πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη για την άμεση
συνδρομή της χώρας στις

σεισμόπληκτες περιοχές
με συνεχείς επιχειρήσεις

για τον εντοπισμό και τη διάσωση επι-
ζώντων. Θυμίζουμε ότι ο Ερντογάν βρί-
σκεται ήδη με την πλάτη στον τοίχο, κα-
θώς σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπή-
σεις χάνει σχεδόν από όλους τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους. 

Παράλληλα, η Τουρκία αντιμετωπίζει τη
χειρότερη οικονομική κρίση από τότε που

ο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης ανέβηκαν στην εξουσία το
2002, η οποία και βυθίζει στη φτώχεια
τους Τούρκους πολίτες. Τούρκοι αναλυτές
εκτιμούν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν το άμεσο
διάστημα έχει να αντιμετωπίσει μια νέα
εσωτερική κρίση στη χώρα του. Όσο και αν
η προπαγάνδα των φιλοκυβερνητικών μέ-

σων ενημέρωσης συνεχίζεται, ο λαός που
έχει πληγεί δεν φαίνεται να πείθεται, ενώ
θεωρείται απίθανο να βρεθεί λύση για τη
στέγαση των εκατοντάδων χιλιάδων αν-
θρώπων που έμειναν άστεγοι. Τούρκοι
αναλυτές εκτιμούν ότι αν ο Ερντογάν πιε-
στεί, δεν θα διστάσει να αυξήσει την έντα-
ση για να στρέψει εκ νέου την προσοχή του

λαού στα εθνικά θέματα.
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πάν-

τως συνεχίζουν να παρακολουθούν όλες
τις κινήσεις στο πεδίο. Αν και η τουρκική
αεροπορία δεν έστειλε την τελευταία
εβδομάδα μαχητικά αεροσκάφη να πα-
ραβιάσουν τον εθνικό εναέριο χώρο, δεν
έλειψαν οι απρόσκλητοι επισκέπτες.
Σχεδόν καθημερινά τουρκικά αεροσκά-
φη ναυτικής συνεργασίας, κατασκοπευ-
τικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη
έκαναν την... καθιερωμένη επίσκεψή
τους στον αέρα του Αιγαίου καταγράφον-
τας παραβιάσεις. 

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Οπλισμένα μαχητικά δεν έστειλε η Τουρκία αυτές τις μέρες, 
όμως οι απρόσκλητοι... επισκέπτες δεν έλειψαν 

από τον εναέριο χώρο μας

Τ
ην 96 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων
Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) επισκέπτεται ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταν-
τίνος Φλώρος, καθώς σήμερα εγκαι-

νιάζεται το νέο κτίριο όπου θα διαμένουν οι αμ-
φίβιοι καταδρομείς του 3ου Ειδικού Τάγματος
Εθνοφυλακής (ΕΤΕΘ). Στρατιωτικές πηγές ανα-
φέρουν ότι η κατασκευή του κτιρίου ήταν από
τις πρώτες εισηγήσεις του Α/ΓΕΕΘΑ, γιατί τα
στελέχη και οι οπλίτες του ΕΤΕΘ έμεναν για 15
χρόνια σε κοντέινερ. Το ΓΕΕΘΑ εξασφάλισε και
μέσα από δωρεές ιδιωτών τη χρηματοδότηση
του κτιρίου, το οποίο πληροί όλες τις προδια-
γραφές μιας αξιοπρεπούς συμβίωσης για τα
στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας της
χώρας μας. Επαγρύπνηση, αποφασιστικότητα
και συνεχής εκπαίδευση είναι το τρίπτυχο της
στρατιωτικής ηγεσίας που ηχεί στα αυτιά των
στελεχών των ακριτικών μας περιοχών που εί-
ναι πανέτοιμοι 365 μέρες τον χρόνο να υπερα-
σπιστούν με κάθε τρόπο το νησιά μας, την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο
Αιγαίο από εχθρική ενέργεια.

Στο στόχαστρο η Χίος
«Είστε τόσο ικανό προσωπικό και διατηρείτε

στα χέρια σας το χρέος να υπερασπίζεστε την
πατρίδα. Η αξιοπρέπεια και η τιμή της πατρίδας
είναι στα δικά σας χέρια». Αυτά ήταν τα λόγια του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ προς τα στελέχη και τους στρα-
τεύσιμους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επί-
σκεψής του στην 96 ΑΔΤΕ και δεν ήταν καθόλου
τυχαία, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που η
Χίος είχε μπει στο στόχαστρο των Τούρκων
αξιωματούχων και στρατιωτικών αναλυτών, που
έθεταν θέμα αποστρατιωτικοποίησης, ενώ δεν

δίσταζαν να αναφέρουν ακόμη και για τον τρόπο
που θα μπορούσαν να «χτυπήσουν» το νησί.

«Ο αρχηγός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμε-
ων επισκέφτηκε τη Χίο, η οποία βρίσκεται σε
απόσταση μόλις 2.800 μέτρων από τις ακτές μας
κοντά στο Καραμπουρούν. Δηλαδή, όταν εμείς
εκτοξεύσαμε τον Τayfun, ο Έλληνας αρχηγός εί-
χε κουνήσει το δάχτυλο προς την Τουρκία. Πή-
γαν στην Αμερική, δήλωσαν πως θα πάρουν 20
F-35 και το ένα και το άλλο... Αλήθεια; Τότε ορί-
στε ο Τayfun», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά
γνωστός Τούρκος στρατιωτικός αναλυτής στο
τηλεοπτικό δίκτυο Α Haber με αφορμή την επί-
σκεψη της στρατιωτικής ηγεσίας στο νησί.

Νέο φυλάκιο στην Παναγιά
Η νησίδα Παναγιά είναι ο τελευταίος αιγαιοπε-

λαγίτικος βράχος. Είναι το έσχατο σύνορο της
ελληνικής επικράτειας στα θαλάσσια σύνορα με
την Τουρκία και συνεχώς γίνεται στόχος τουρκι-
κών υπερπτήσεων. 

Μια μέρα μετά τα εγκαίνια του νέου κτιρίου
του 3ου ΕΤΕΘ, στις 16 Φεβρουαρίου, ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ θα μεταβεί στην Παναγιά -ανήκει στο
σύμπλεγμα των Οινουσσών- μαζί με τον υφυ-
πουργό Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά για να παραβρε-
θούν στα εγκαίνια του του νέου φυλακίου του
νησιού.  Πρόκειται για ένα φυλάκιο σε μια τόσο
νευραλγική θέση, που πλέον θα εξασφαλίζει
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στο προσωπι-
κό που διαμένει σε αυτό, το οποίο φυλάει και
επιτηρεί την περιοχή.

Φαινομενική
ή πραγματική
«ηρεμία» στο Αιγαίο;



Δ
ιέξοδο διαφυγής από το ασφυκτικό «πρεσά-
ρισμα» που δέχεται τις τελευταίες μέρες
αναζητά για το κόμμα του ο Νίκος Ανδρουλά-
κης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πυκνώνει πλέον

τις δημόσιες παρεμβάσεις του και επικεντρώνει την κρι-
τική του σε θέματα της καθημερινότητας. Επιμένει στην
τακτική ίσων αποστάσεων με «μετρημένες» βολές σε
Μητσοτάκη - Τσίπρα και απομακρύνει από τη ρητορική
του τις αναφορές σε μετεκλογικές συνεργασίες. 

Ταυτόχρονα, όμως, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα
τριήμερο απευθύνει κάλεσμα σε ψηφοφόρους της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας σε ανοιχτή συγκέντρωση στις Αχαρνές το
βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε
άμεση λήψη μέτρων προστασίας της κύριας κατοικίας

των αδύναμων δανειοληπτών από τους
πλειστηριασμούς και τους εκβιασμούς
των funds. Έκανε αναλυτική αναφορά
στη νομοθετική πρωτοβουλία της ΚΟ και
τόνισε πως «διεκδικούμε την προστασία
της αγροτικής γης για να μην αφελληνι-
στεί η ελληνική οικονομία». 

Ειδική αναφορά έκανε στη νέα γενιά
μη προνομιούχων αλλά και στη μικρομε-

σαία επιχειρηματικότητα, «που βλέπει την ανάπτυξη, τις
επενδύσεις, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
την ενεργειακή μετάβαση να προορίζονται για έναν κλει-
στό κύκλο ευνοούμενων του Μαξίμου», τα μεσοστρώμα-
τα, τους πιο αδύναμους, τους χαμηλόμισθους και τους
χαμηλοσυνταξιούχους «που ο πληθωρισμός και η ενερ-
γειακή κρίση συρρικνώνουν τα εισοδήματά τους» αλλά
και τους νέους «που ζητούν καλές δουλειές και ευκαι-
ρίες να ανοίξουν τα φτερά τους», για να συμπληρώσει με
έμφαση: «Δεν φτάνει ένα Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να
γίνει ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας.
Δεν μπορεί η παραγωγική βάση της Ευρώπης να είναι
στα χέρια των Κινέζων και η ασφάλειά της στα χέρια των
Αμερικανών». 

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, υποστήριξε ότι «ο
Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχτηκε με την εντολή να
επουλώσει το τραύμα ανυποληψίας στους θεσμούς που

άφησε πίσω της η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αντ’
αυτού με αρχιτέκτονα τον ανιψιό του εξέθεσε τη χώρα
μέσα από μια θεσμική εκτροπή. Διολισθαίνει σε έναν
αλαζονικό καθεστωτισμό χωρίς καμία μεταρρυθμιστική
πνοή». Σε υψηλούς τόνους και η κριτική προς τον Αλέξη
Τσίπρα. «Δυστυχώς, αποδείξατε περίτρανα ότι απέναντι
σε αυτό το σοβαρό παράπτωμα της Νέας Δημοκρατίας

δεν σας ενδιαφέρoυν η Δημοκρατία και η ενίσχυση των
θεσμών, αλλά το πώς θα κλέψετε μερικές ψήφους για να
πάτε καλύτερα στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή είναι άλ-
λη μία αξιακή μας διαφορά».

Για ακόμη μία φορά έκανε άνοιγμα στους ψηφοφό-
ρους άλλων κομμάτων, ενώ δεν έκρυψε τη δυσφορία
του για τις προσχωρήσεις στελεχών του κόμματός του
στη ΝΔ: «Για όσους πήραν απόφαση να γίνουν “χρυσές
μεταγραφές αεροδρομίου”, το μόνο που έχω να τους πω
είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι γραφείο εύρεσης εργα-
σίας. Αν θέλουν εργασία στη Νέα Δημοκρατία -όπως
έγινε και πριν από μερικά χρόνια προς τον ΣΥΡΙΖΑ-, κα-
λό τους ταξίδι!».

Εμπαιγμός των συνταξιούχων
Οξεία κριτική επιφύλασσε η Χαριλάου Τρικούπη και

στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τους συνταξι-
ούχους, με τον εκπρόσωπο Τύπου να κάνει λόγο για εμ-
παιγμό. «Παρά τις δεσμεύσεις του το 2019 ότι θα καταρ-
γήσει τον νόμο Κατρούγκαλου που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
πρωθυπουργός όχι μόνο διατήρησε την προσωπική δια-
φορά στις συντάξεις, αλλά επιχειρεί προεκλογικά να ρί-
ξει στάχτη στα μάτια των συνταξιούχων που δεν πήραν
αύξηση. Αρκετά με τον εμπαιγμό της Νέας Δημοκρα-
τίας», ισχυρίστηκε ο κ. Μάντζος και πρόσθεσε: «Είναι η
ώρα για καθαρές λύσεις: • Να καταργηθεί η προσωπική
διαφορά από 1/1/2024 και ως τότε να δοθεί εφάπαξ ποσό,
που θα καλύψει την απώλεια εισοδήματος με βάση τον
πληθωρισμό του 2022. • Να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκα-
λου/Βρούτση σε ό,τι αφορά τους συντελεστές αναπλή-
ρωσης, δηλαδή, να ενισχυθεί η ανταποδοτική σύνταξη
και να αντιμετωπιστούν οι αδικίες που δημιούργησαν. -
Να χορηγηθεί νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιού-
χους, όπως προτείνουμε. • Να προωθηθούν τα επαγγελ-
ματικά ταμεία. • Να επανέλθει σε εθνικό έλεγχο το Υπερ-
ταμείο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος για τη νέα γενιά».
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Διέξοδο διαφυγής από τις συμπληγάδες
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ αναζητά το ΠΑΣΟΚ

Ανάμεσα σε δύο… πόλους

Η χθεσινή επίσκεψη του υπουργού
Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν στην
Τουρκία είχε πολλά κοινά με εκείνη του
Νίκου Δένδια. Και οι δύο χώρες δεν δια-
τηρούν άριστες σχέσεις με την Άγκυρα.
Και όμως, μπροστά στην ανθρωπιστική
καταστροφή του σεισμού, Αθήνα και Ιε-
ρουσαλήμ έβαλαν στην άκρη την πολιτική
και έστειλαν αμέσως βοήθεια.

Tώρα που η Άγκυρα θα πρέπει να επα-
νεξετάσει τις σχέσεις της με τους συμμά-
χους της, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να
κοιτάξει το πώς έχουν σφυρηλατήσει η
Ελλάδα και το Ισραήλ μια διαρκή εταιρική
σχέση σε στρατηγικό επίπεδο με ένα κοι-
νό όραμα για την ασφάλεια στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Και αυτή η σχέση φαίνεται
στην πράξη. 

Για παράδειγμα, τον περασμένο Δε-
κέμβριο, η Ελλάδα απείχε από την ψήφι-

ση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που
ζητούσε από το Διεθνές Δικαστήριο να
εκδώσει επειγόντως συμβουλευτική
γνώμη για την υποτιθέμενη «παρατετα-
μένη κατοχή, εποικισμό και προσάρτηση
του λεγόμενου “παλαιστινιακού εδά-
φους” από το Ισραήλ».

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών ενέκρινε περισσότερα ψηφίσματα
επικριτικά για το Ισραήλ από ό,τι εναντίον
όλων των άλλων εθνών μαζί το 2022.

Αλλά και από την άλλη πλευρά, το Ισ-
ραήλ και η παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα
συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ελλάδα
σε σχέση με τις εντάσεις που προέρχον-

ται από την Άγκυρα. Έτσι, στο θέμα της
πώλησης των F-16 στην Τουρκία, το οποίο
παραμένει σε εκκρεμότητα, δεν είναι μό-
νο ο Ρόμπερτ Μενέντεζ και οι γερουσια-
στές που δίνουν μάχη αλλά και ο φιλέλ-
ληνας Αμερικανοεβραίος πρόεδρος της
επενδυτικής τράπεζας Joseph Sasson
που εδρεύει στις ΗΠΑ, David Sasson, o
οποίος έγραψε επιστολές σε μέλη του
Κογκρέσου καλώντας τις ΗΠΑ να μην
πουλήσουν F-16 στην Τουρκία. 

Τώρα λοιπόν που υπάρχει μια πρωτο-
φανής ανταπόκριση της Δύσης με αφορ-
μή τον σεισμό, ίσως ο Ταγίπ Ερντογάν να
δει πώς λειτουργεί η διεθνής τάξη πραγ-

μάτων των σοβαρών κρατών. Ακόμη και
χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας ευχαρί-
στησε γενικά για τη βοήθεια τους εθε-
λοντές και τις ομάδες διάσωσης απο-
φεύγοντας -μέχρι στιγμής-τουλάχιστον
να κατονομάσει χώρες της Δύσης. Ο
Ερντογάν δεν θα έχει καλύτερη ευκαιρία,
και μάλιστα πριν από τις εκλογές που
έχει μπροστά του, να ευχαριστήσει προ-
σωπικά τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, τον Αμερικανό πρό-
εδρο Τζο Μπάιντεν ή τον πρόεδρο του Ισ-
ραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν περι-
μένει κανείς να αλλάξει πολιτική συμπε-
ριφορά από τη μια ημέρα στην άλλη, θα
μπορέσει όμως να διορθώσει κάπως το
πληγωμένο κύρος του από τις κατηγο-
ρίες που δέχεται λόγω των χειρισμών του
πριν και μετά τον σεισμό. 

Αλεξία Τασούλη

Ελλάδα και Ισραήλ παίρνουν 
από το «χέρι» την Τουρκία

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 
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Μ
ια ανήμπορη γιαγιούλα, κον-

τά στα 90, από μικρό χωριό

της ακριτικής Θεσπρωτίας,

παρακάλεσε συγχωριανό της και την

κατέβασε στην πόλη, αγόρασε λίγα, αυ-

τά μπορούσε, τρόφιμα μακράς διαρ-

κείας από σουπερμάρκετ και τα έδωσε

με τα ίδια της τα χέρια, αυτό ήθελε, για

να πάνε στους «καψερούς», όπως είπε,

Τούρκους και Σύριους, που τους χτύπη-

σαν ανελέητα καταστροφικοί σεισμοί,

και δημιουργήθηκε ένα απέραντο χάος

με χιλιάδες θύματα και εκατομμύρια

αστέγους. 

Εξίσου συγκινητικό και το

άλλο περιστατικό, που απο-

κάλυψε ο δήμαρχος Αθηναί-

ων, με ανάρτησή του σε μέσο

κοινωνικής δικτύωσης: «Ο

κ. Νίκος είναι 92 χρονών,

Βορειοηπειρώτης, κι ήρθε

στην Αθήνα πριν από 4 μή-

νες. Τον επόμενο μήνα θα

ξεκινήσει να λαμβάνει το

Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-

λεγγύης. Η κόρη του είναι

άνεργη και έχει μια εγγονή 8

χρονών. Εδώ και 2 μήνες έγινε μέλος

της Λέσχης Φιλίας Αγίου Ελευθερίου.

Έρχεται καθημερινά για ζεστασιά, κου-

βέντα και παρέα. Καθόταν μπροστά στην

τηλεόραση της Λέσχης και παρακολου-

θούσε τις ειδήσεις.

Άνοιξε ένα παλιό πορτοφόλι, που είχε

μέσα μόνο ένα χαρτονόμισμα των 5 ευ-

ρώ και μερικά νομίσματα. “Θα έπαιρνα

κάτι στην εγγόνα μου, που ήρθε πρώτη

στα αγγλικά”. Βγήκε έξω, πήγε στο δι-

πλανό παντοπωλείο και επέστρεψε με

μια σακούλα τρόφιμα. Την άφησε πάνω

στο τραπέζι με τα είδη πρώτης ανάγκης

που συγκεντρώνει η Λέσχη για την

Τουρκία και τη Συρία και κάθισε ξανά

στην παρέα του». 

Και πολλά ακόμη τέτοια συγκινητικά
ανθρωπιστικά περιστατικά έχουν κατα-
γραφεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και
αυτό που κάνει εντύπωση είναι η θερμή
ψυχική αντίληψη και προσέγγιση του
δράματος στην Τουρκία και στη Συρία
από τους Έλληνες. Κάτι που προκάλεσε

τη συμμετοχή, με διάφορους τρόπους,
πολλών στον αγώνα του καλού, δηλαδή
τη συμπαράσταση προς τους σεισμό-
πληκτους. Οι συναισθηματικές και βου-
λητικές λειτουργίες εκδηλώθηκαν στην
πολύ θετική τους φόρτιση. 

Αλλά και από την απέναντι όχθη, την
Τουρκία, απλοί και ταλαιπωρημένοι άν-
θρωποι κάθε ηλικίας λένε, βάζοντας με
νόημα το χέρι στην καρδιά τους, «ευχα-
ριστούμε, Έλληνες» τόσο για την ομάδα
της ΕΜΑΚ, που έσπευσε από την πρώτη
στιγμή να απεγκλωβίσει ζωντανούς κά-
τω από τα ερείπια, όσο και για την αν-
θρωπιστική βοήθεια, που διαρκώς

στέλνεται από την Ελλάδα.

Ακόμη και ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου αναγνώρισε, με μή-
νυμά του στο Twitter, την ελληνι-
κή υποστήριξη: «Ευχαριστώ για
την υποστήριξη και την αλληλεγ-
γύη του ελληνικού κράτους και
του ελληνικού λαού μετά τον κα-
ταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα
ήταν από τις πρώτες χώρες που
προσέφεραν βοήθεια στην Τουρ-

κία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας
γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας είναι
ένας πραγματικός γείτονας».

Πριν από τον διπλό σεισμό η πολιτική
ηγεσία της Τουρκίας απειλούσε την
εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και μάλι-
στα με ακραίες και προκλητικές εκφρά-
σεις, αλλά και ενέργειες.  Μακάρι να αλ-
λάξει τακτική, φαίνεται ότι είναι αναγ-
κασμένη και πιεσμένη από τα πράγματα
να το κάνει για ένα διάστημα τουλάχι-
στον, αλλά εκτιμάται από αναλυτές ότι
θα επανέλθει κάποια στιγμή.

Αυτές οι δύσκολες και απροσδόκητες
περιστάσεις από τους καταστροφικούς
σεισμούς έδειξαν ότι όχι μόνο δεν χωρί-
ζει τίποτα τους λαούς, αλλά είναι πολλά
αυτά που τους ενώνουν και ότι χρει-
άζονται ο ένας τον άλλον. Και ότι όλοι,
ανεξάρτητα από το θρήσκευμα, τη
γλώσσα και την καταγωγή, είμαστε άν-
θρωποι, με ανάγκες, με προβλήματα, με
ανησυχίες, με όνειρα, που αλληλέγγυοι
μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις πιο

απίθανες δυσκολίες και να τραβήξουμε
δημιουργικά προς τα εμπρός.

Αυτό οφείλουν να το καταλάβουν, όχι
ευκαιριακά, αλλά διαχρονικά, και οι πο-
λιτικοί στην Τουρκία και να ξεφύγουν
από τον εγκλωβισμό τους στην ακραία
ρητορική κατά της Ελλάδας. 

Ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός
μπορούν να πορευτούν ειρηνικά ως κα-
λοί γείτονες, χωρίς πολεμικές ιαχές και
κραυγές. Με αφορμή τον θλιβερό σει-
σμό και οι Έλληνες και οι Τούρκοι, για
τους πολίτες μιλάμε, έδειξαν ότι νιώ-
θουν έτοιμοι να συμπορευτούν χέρι χέ-
ρι, ψυχή ψυχή, σε έναν δρόμο ανθρω-
πιάς και αλληλοκατανόησης. Θα τους
αφήσουν, άραγε; 

Στο όνομα της αγάπης και της αδελ-
φοσύνης, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία
και στην Τουρκία και στην Ελλάδα δεν
επιθυμεί την «αλληλοσφαγή», οι λαοί
ενωμένοι μπορούν και πρέπει να οικο-
δομήσουν καινούργιες, δίκαιες και ει-
ρηνευμένες σχέσεις, έστω και αν το
ιστορικό παρελθόν είναι βεβαρυμένο,
καθώς οι Έλληνες δεινοπάθησαν από
την Τουρκία. Το χθες δεν αλλάζει, είναι
δυνατό, όμως, να αλλάξει το σήμερα και
το αύριο. 

Οι άνθρωποι θέλουν οι ίδιοι και τα
παιδιά τους να ζουν χαρούμενοι, χωρίς
να τους δηλητηριάζουν οι έχθρες και
όλων των ειδών τα μίση και χωρίς να
τους πλακώνουν την καρδιά μαύρα συ-
ναισθήματα.

Το «τσουνάμι» συμπαράστασης προς
τους σεισμόπληκτους φανέρωσε ότι εί-
ναι υπέροχο το αυτονόητο: Να μην είμα-
στε ψυχροί, συμβατικοί, απαθείς, κατά
συνθήκην παρατηρητές της κατάστασης
του άλλου.

Όλοι ας γίνουμε μια δύναμη και ας
αγωνιστούμε, ώστε το όνειρο της αδελ-
φωμένης συνύπαρξης, αν είναι δυνατόν
από το ένα έως το άλλο άκρο της Γης, να
γίνει το συντομότερο πραγματικότητα. 

Η ανθρωπιά στη γνησιότητά της μετα-
δίδει τα αυθεντικά αισθήματα που μας
διακατέχουν και αποτελεί κίνηση-ενέρ-
γεια ανυπόκριτη και ανεπιτήδευτη.

Ε
πίσημα, η προεκλογική εκστρα-
τεία των υποψηφίων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης ξεκινάει

δύο μήνες πριν από την ημερομηνία
των εκλογών.

Ανεπίσημα, ξεκινούσε από αρκετούς
έναν χρόνο πριν και για κάποιους την
επομένη των αυτοδιοικητικών εκλογών,
θέλοντας να εκμεταλλευτούν όλα τα οφέ-
λη της πολιτικής επικοινωνίας, που για να
αποδώσει χρειάζεται χρόνο και όχι λί-
γους μήνες πριν από τις εκλογές.

Στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, που θα γίνουν τον Οκτώβριο, η προ-
εκλογική εκστρατεία των περισσότερων
υποψηφίων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και
μάλλον θα αργήσει. Ίσως και να έχει μετα-
τεθεί για μετά τις εθνικές εκλογές που

προηγούνται των αυ-
τοδιοικητικών και αλ-
λάζουν εκ βάθρων τα
δεδομένα για αρκε-
τούς δυνητικούς υπο-
ψηφίους.

Μια ιδιαιτερότητα
που αναμένεται να αλ-
λάξει την τελική αν-
θρωπογεωγραφία των
υποψηφίων αλλά και
τη στάση των κομμά-
των μετά τα αποτελέ-
σματα των εθνικών

εκλογών.

Στην κυριολεξία, αναμένεται να μετα-
τραπεί σε «κινούμενη άμμο» το προ-
εκλογικό τοπίο για τους περισσότερους
αυτοδιοικητικούς υποψηφίους και θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
στη στρατηγική που θα ακολουθήσουν
και στη στελέχωση των ψηφοδελτίων και
στις νέες πολιτικές ιδιαιτερότητες που θα
προκύψουν και θα επηρεάσουν την έκ-
βαση της εκλογικής τους μάχης.

Αυτό γιατί μετά τις εθνικές εκλογές
αναμένεται να υπάρξει ένα «θολό» εκλο-
γικό τοπίο, με υποψήφιους αυτοδιοικητι-
κούς να είναι οι περισσότεροι χωρίς κομ-
ματικό χρίσμα, άλλοι με ολίγη κομματική
στήριξη, πολλοί ανεξάρτητοι και αντάρ-
τες. Ένα πολύμορφο σύνολο που θα δη-
μιουργήσει ένα ανεπανάληπτο κομφού-
ζιο και στους υποψηφίους και στις τοπι-
κές κοινωνίες!

«Κινούμενη άμμος»
οι αυτοδιοικητικές
εκλογές 

του
Λευτέρη 
Σιαπλαούρα

Πολιτικός
μηχανικός 
MSc, MBA

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου

Έγινε «σεισμός» στις καρδιές, 
παρά τις απειλές!..
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Μ
ε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τον Αλέξη

Τσίπρα σε τηλεοπτικό μήνυμα να καλεί τον

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανα-

στείλει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελ-

ματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι και τις εκλογές. 

Δεσμεύτηκε, μάλιστα, ότι με εκείνον πρωθυπουργό η

πρώτη νομοθετική πράξη θα είναι η προστασία της πρώ-

της κατοικίας και η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών για

όλους τους πολίτες. 

Θα μου πείτε, βέβαια, γιατί με τόσο ενδιαφέρον παρα-

κολούθησα το μήνυμα του εξωκοινοβουλευτικού (από

δική του επιλογή) αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης; 

Γιατί πραγματικά δεν βαριέσαι να βλέπεις αυτές τις

σοβαροφανείς παραστάσεις ενός ανθρώπου που έχει

τσακωθεί με την αλήθεια και την πραγματικότητα. 

Θα μου πείτε, από την άλλη, ότι είναι αυτός που απερ-

γούσε το 2015-2019 για μέτρα που ο ίδιος εφάρμοζε.

Καμία λογική.

Πάμε στο προκείμενο και σε κάποιες αλήθειες που
πρέπει επιτέλους να ακουστούν, ειδικά σε ό,τι αφορά

τους πλειστηριασμούς και τα πεπραγμένα ΣΥΡΙΖΑ το
διάστημα 2015-2019. 

Επί ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, οι πλειστηριασμοί έφτασαν τις
30.000 και από τον Φεβρουάριο του 2019, δηλαδή 6 μή-
νες πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση του τό-
που η Νέα Δημοκρατία, με υπογραφή του κ.
Τσακαλώτου ήρθε ο νόμος 4346/2015 που
έφερε την κατάργηση της πρώτης κατοικίας. 

Να θυμηθούμε περισσότερα; Βεβαίως. Το
έτος 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τους ηλε-
κτρονικούς πλειστηριασμούς με τον τότε
υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο να δη-
λώνει ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί εί-
ναι καλοί όχι μόνο για να είναι αξιόπιστες οι
τράπεζες αλλά κυρίως για κοινωνικούς λό-
γους. 

Υπάρχει κι άλλο; Βεβαίως. Ποιος έφερε
τον νόμο πώλησης των δανείων σε ξένα
funds; Μα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4354/2015 δεν νομοθέ-
τησε το δικαίωμα οι δανειολήπτες να εξαγοράζουν το
δάνειό τους.

Έτσι κράτησε σε ένα βαθύ σκοτάδι τους δανειολήπτες

δίνοντας το πράσινο φως στις τράπεζες να πουλάνε σε
funds τα κόκκινα δάνεια όπως και την κατάργηση της
υποχρέωσης των ιδρυμάτων να ενημερώνουν τους δα-
νειολήπτες 12 μήνες πριν από τη μεταβίβαση του δανεί-

ου. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε και μάλιστα με τρόπο
οριζόντιο την προστασία της πρώτης κατοικίας,
ενώ μετέτρεψε μέχρι και το αδίκημα της απόπει-
ρας παρεμπόδισης πλειστηριασμού πρώτης κα-
τοικίας σε ιδιώνυμο.

Δηλαδή, τι έκανε; Έφερε τροπολογία για αυτε-
πάγγελτη δίωξη και αυτόφωρη διαδικασία για
όσους εμποδίζουν ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς.

Μα γιατί τα λέμε όλα αυτά; Με αφορμή μάλιστα
τα όσα ανέφερε πάλι ο κύριος Τσίπρας; 

Γιατί στις αυταπάτες του, στις παραισθήσεις
του, στα ψέματά του, έχουμε την υποχρέωση να

απαντάμε με αλήθειες και δεδομένα. Να μην αφήνουμε
τίποτα στην τύχη του. 

Αυτή θα είναι η αντιμετώπισή σας. Αλήθειες, κύριε
Τσίπρα. Αλήθειες.

Αλήθειες, κύριε Τσίπρα. Αλήθειες… 

του
Χρήστου 
Σούλη

Οικονομολόγος
και τομεάρχης 
περιβάλλοντος
της ΝΔ 

Α
ναλωνόμαστε σε «ασκήσεις επί χάρτου»

και σενάρια (ρεαλιστικά και μη) προσπα-

θώντας να προβλέψουμε την επόμενη μέ-

ρα των εκλογών, μια και υπάρχουν κάποια δεδο-

μένα που είναι... δεδομένα! Το θέμα είναι κάποιοι

να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και να...

προσαρμόζονται αναλόγως.

Για παράδειγμα:

Ό,τι και να γίνει (πλην απρόβλεπτου ατυχήμα-

τος), η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα και έχει τις μεγαλύ-

τερες -ρεαλιστικές- πιθανότητες να σχηματίσει

κυβέρνηση. Επίσης, έχει μια συμπαγή μορφή που

δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να διασπάσει...

Από την άλλη πλευρά, τα δύο «μεγάλα» κόμματα

της αντιπολίτευσης, εκτός από τα «θεματάκια»

που έχουν μεταξύ τους, έχουν σοβαρότερα και

από μόνα τους... 

Για παράδειγμα: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει -εδώ και χρόνια-

πέσει στον λάκκο που ο ίδιος έσκαψε, κυνηγώντας

τη «δεύτερη φορά Αριστερά» και την προοδευτική

διακυβέρνηση με λάθος τρόπο, αφού οι προσπά-

θειες «μυρίζουν» χυδαιότητα και πρακτικές της

περασμένης 20ετίας... Με μια εμμονικά μονοθε-

ματική αντιπολίτευση (βλ. υποκλοπές) προσπαθεί

να πείσει τους εντός και εκτός Κουμουνδούρου ότι

μπορεί να κυβερνήσει... 

Κύριε Τσίπρα μου, μην αλλάξετε πλευρό γιατί εί-

ναι καλό το όνειρο!

Μέσα στο κόμμα του τον χαρακτηρίζουν «Λου-

δοβίκο», μια και οι αποφάσεις του είναι από κατα-

στροφικές έως επικίνδυνες. Εκτός κόμματος οι

υπόλοιποι της αντιπολίτευσης του έχουν γυρίσει

ξεκάθαρα την πλάτη. Τελευταίο παράδειγμα, το

ταξίδι του στις Βρυξέλλες με συνταξιδιώτη του τον

Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο -για μια ακόμη

φορά- δεν αντάλλαξαν ούτε μια ματιά και όχι άδι-

κα, μια και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης το μόνο που θέλει από το ΠΑΣΟΚ είναι η

δεξαμενή των ψηφοφόρων του, αν όχι και των

υποψηφίων του...

Μεταξύ μας τώρα, πολύ άδικο δεν του ρίχνω, μια

και το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του μετά βίας περ-

νούν τη βάση λόγω της «αφωνίας» στο... εκτός Χα-

ριλάου Τρικούπη, του «εμφυλίου» στο… εντός Χα-

ριλάου Τρικούπη και της «ομίχλης» εντός κι εκτός

τόσο για τις προθέσεις όσο και για τις θέσεις!

Και να ήταν μόνο αυτά... Η «άλωση» έχει τα χα-

ρακτηριστικά του «ντου από παντού»! Από τη μια, ο

Αλέξης Τσίπρας παίρνει την μπουκιά από το στόμα

του Νίκου Ανδρουλάκη «κλέβοντας» τη δημοφιλία

του στο στρατόπεδο των Ευρωσοσιαλιστών (τον

«καπέλωσε» εμφανιζόμενος σαν μέλος, έστω και

αν είναι μόνο παρατηρητής, παίρνοντάς του την

ομιλία) και αντί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κάνει

«κάτι» αναλώθηκε σε καβγά ανακοινώσεων που

ούτε 10χρονα παιδιά θα έκαναν.

Από την άλλη, οι αποχωρήσεις είναι συνεχείς

και τα «καρφιά» έχουν ονοματεπώνυμο -λέγε

με Ανδρέα Λοβέρδο!- αφού αρκούσε μια εμφά-

νισή του στη μεταμεσονύκτια εκπομπή «Έλεος»

(της πανέξυπνης Αννίτας Πάνια και του παμπό-

νηρου Ηλία Ψινάκη) για να τινάξει την μπάνκα

στον αέρα και κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη

να κάνουν λόγο για μεθοδευμένο αντάρτικο, σε

μια στιγμή μάλιστα που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη

τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για την «επόμενη

μέρα»...

Αυτά λέγονται «δεδομένα»!

Τώρα, αν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης θεωρεί ότι με αυτά και εκείνα μπορεί να

κόψει πρώτος το νήμα, ΟΚ! Και αν ο πρόεδρος

του ΠΑΣΟΚ φαντάζεται ότι θα είναι «διψήφιος»,

πάλι ΟΚ!

«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» που λέει και ο Πι-

ραντέλο… Εγώ προτιμώ να πω το «μην αλλάξεις

πλευρό γιατί είναι καλό το όνειρο»!

Μην αλλάξεις πλευρό, είναι καλό το όνειρο!

του
Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος



Γ
ια πολλούς Τούρκους που έχουν
ζήσει προηγούμενους σει-
σμούς, υπάρχει ένα καταθλιπτι-
κό αίσθημα déjà vu. Μετά τον

σεισμό του 1999 στην Τουρκία, ο οποίος
στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από
18.000 ανθρώπους, οι οικοδομικοί κανονι-
σμοί -και η διαφθορά- είχαν κατηγορηθεί
ευρέως για την έκταση της καταστροφής.

«Για άλλη μια φορά σάπια κτίρια, για άλ-
λη μια φορά κλέφτες ασυνείδητοι εργολά-
βοι οικοδομών», έγραφε τότε μια μεγάλη
τουρκική εφημερίδα, καταγγέλλοντας την
κατάρρευση χιλιάδων κτιρίων.

Με τους καταγεγραμμένους νεκρούς
του πρόσφατου σεισμού να έχουν φτάσει
τις 37.000 και καθώς οι επιχειρήσεις διά-
σωσης κάτω από τα συντρίμμια των 7,8 Ρί-
χτερ τελειώνουν, η οργή αυξάνεται.

Κατασπατάληση φόρων
Οι επικριτές του Ταγίπ Ερντογάν κατηγο-

ρούν την κυβέρνησή του ότι δεν εφάρμοσε
τους οικοδομικούς κανονισμούς, ότι υπο-
δαύλισε τη διαφθορά και ότι σπατάλησε τους
ειδικούς φόρους που εισπράχθηκαν μετά
τον τελευταίο μεγάλο σεισμό του 1999 προ-
κειμένου να γίνουν τα κτίρια πιο ανθεκτικά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κου-
ρούμ δήλωσε ότι 24.921 κτίρια σε ολόκληρη
τη σεισμόπληκτη περιοχή κατέρρευσαν ή
υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό
των 7,8 Ρίχτερ, αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για περισσότερα από 170.000 κτίρια.

«Ο δολοφόνος δεν είναι ο σεισμός, αλλά
εκείνοι που μετατρέπουν τις πόλεις σε μαζι-
κούς τάφους στο όνομα του πολεοδομικού
μετασχηματισμού, εκείνοι των οποίων οι
υπογραφές βρίσκονται στο κάτω μέρος κά-
θε έγκρισης οικοδομής», έγραψε ο αρθρο-
γράφος Φεράι Αϊτεκίν Αϊντογκάν στην εφη-
μερίδα «BirGün» την περασμένη εβδομάδα.

Η λαϊκή οργή και τα οικονομικά προβλή-
ματα που προκλήθηκαν από τον σεισμό
του 1999 βοήθησαν στην ανάδειξη του
κόμματος ΑΚ του Ερντογάν στην εξουσία
το 2002, καθώς υποσχόταν μια νέα αρχή,

απαλλαγμένη από την ενδημική διαφθορά
του παρελθόντος.

Με την ανάληψη της εξουσίας από τον
Ερντογάν, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μαζι-
κών έργων υποδομής: νέα αεροδρόμια, λι-
μάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι και δημόσια
έργα στέγασης ξεπήδησαν σε όλη τη χώρα,
συμβάλλοντας στη σημαντική οικονομική
επιτυχία της Τουρκίας.

«Οι κατασκευές ήταν ένας από τους πυ-
λώνες της οικονομικής άνθησης της Τουρ-
κίας τα πρώτα 10-12 χρόνια του ΑΚ», δή-
λωσε ο Βόλφγκανγκ Πίκολι, διευθυντής
έρευνας στην εταιρεία συμβούλων Teneo,
αναφέροντας τη «στενή σχέση» του κόμ-
ματος με τον κατασκευαστικό κλάδο.

«Ήταν ένα από τα πράγματα που αποθε-
ώθηκαν -η ικανότητά τους να δημιουργούν
υποδομές πολύ γρήγορα, αλλά τελικά…
ήταν πολύ γρήγορα όπως φάνηκε εκ των
υστέρων», λέει χαρακτηριστικά ο Τίμοθι
Ας, αναλυτής για τουρκικά θέματα στην
BlueBay Asset Management.

Διαφθορά και παραβιάσεις
Με τη διαφθορά να παραμένει μεγάλη

στη χώρα, οι εργολάβοι άρχισαν να παρα-
κάμπτουν τους πολεοδομικούς κανονι-
σμούς, με πολιτικούς και τοπικούς αξιω-
ματούχους να επωφελούνται κάνοντας τα
στραβά μάτια στις παραβιάσεις.

Το 2007, η κυβέρνηση ψήφισε νέους κα-
νονισμούς με στόχο την αναβάθμιση του

κατασκευαστικού τομέα, επιδιώκοντας να
καταστήσει τα νέα κτίρια αντισεισμικά και
να ενισχύσει τα παλιά.

Οι κανόνες σχεδιασμού έχουν από τότε
αυστηροποιηθεί περαιτέρω, με πιο πρό-
σφατη εξέλιξη το 2018, οπότε προβλέπον-
ταν υποχρεωτικά περισσότερες χαλύβδι-
νες κολόνες και δοκοί για την απορρόφη-
ση των επιπτώσεων των σεισμών.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ίδιου
έτους, η κυβέρνηση εξέδωσε «οικοδομική
αμνηστία» για τα υφιστάμενα κτίρια που εί-
χαν παραβιάσει τους κανόνες, έναντι πλη-
ρωμής κάποιου ποσού στο κράτος, νομιμο-
ποιώντας ουσιαστικά κάθε κακοτεχνία.

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό οικο-
δομικής αμνηστίας χορηγείται σε κτίρια τα
οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του
αντισεισμικού και οικοδομικού κανονι-
σμού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πλη-
ρωθεί το πρόστιμο -ακόμα και σε περιπτώ-
σεις που το κτίριο κανονικά θα έπρεπε να
κατεδαφιστεί. Μάλιστα, υπάρχουν πληρο-
φορίες ότι το επιτελείο Ερντογάν σχεδίαζε
να δώσει νέα αμνηστία ενόψει των εκλο-
γών του Μαΐου, σύμφωνα με δημοσίευμα

στο τουρκικό duvaR. Σε περιοδεία του στο
Καχραμάν Μαράς, στη Μαλάτεια και στη
Χατάι (Αλεξανδρέττα), τις πόλεις δηλαδή
που ισοπέδωσε ο σεισμός, ο Ερντογάν
έλεγε: « Έχουμε λύσει τα προβλήματα
144.556 πολιτών με την (οικοδομική)
αμνηστία». Περισσότεροι από 10 εκατομ-
μύρια άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση, αποφέ-
ροντας στο κράτος περισσότερα από 3 δι-
σεκατομμύρια δολάρια σε φόρους ακίνη-
της περιουσίας και τέλη εγγραφής.

Πηγή κρατικών εσόδων
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πε-

ρισσότερα από τα μισά από τα 13 εκατομ-
μύρια κτίρια της Τουρκίας παραβίαζαν -
και παραβιάζουν- τους κανονισμούς, κα-
θιστώντας την αμνηστία δημοφιλή μεταξύ
των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και μια
προσοδοφόρα πηγή κρατικών εσόδων.

Μία ακόμη αμνηστία προτάθηκε πέρυσι,
παρά τις επικρίσεις, ακόμη και πριν από
τον τελευταίο σεισμό.

Πέρυσι, με αφορμή την επέτειο της 17ης
Αυγούστου, του σεισμού του 1999, ο Σύλλο-
γος Αρχιτεκτόνων δήλωνε ότι «όποιος ψη-
φίζει υπέρ της αμνηστίας σχεδιασμού είναι
υπεύθυνος για υποκίνηση σε δολοφονία».

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τους αντιπά-
λους του ότι προσπαθούν να εκμεταλλευ-
τούν την κατάσταση για πολιτικούς σκο-
πούς και ότι δεν αντιμετώπισαν τη διαφθο-
ρά σε δήμους που διοικούνται από την αν-
τιπολίτευση, οι οποίοι επίσης επλήγησαν
σοβαρά από την καταστροφή.

Και τώρα υπόσχεται να ερευνήσει σχο-
λαστικά οποιονδήποτε είναι ύποπτος για
την κατάρρευση των κτιρίων, διατάσσον-
τας τη σύλληψη περισσότερων από 100
ατόμων μέχρι στιγμής.
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Με αφορμή την περσινή επέτειο για τον σεισμό του 1999, 
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων δήλωνε ότι «όποιος ψηφίζει 

υπέρ της αμνηστίας σχεδιασμού είναι υπεύθυνος 
για υποκίνηση σε δολοφονία»

Η «οικοδομική 
αμνηστία»
του Ερντογάν 
στα κτίρια-τάφους



Ω
ς τη χειρότερη φυσική κατα-
στροφή σε διάστημα ενός αι-
ώνα που έχει πλήξει χώρα της
ευρωπαϊκής περιφέρειάς του,

με έναν απολογισμό που υπερβαίνει πλέ-
ον τις 35.000 νεκρούς, χαρακτήρισε τον
σεισμό που κατέστρεψε τη Νοτιοανατολι-
κή Τουρκία και τη Βόρεια Συρία ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). «Είμαστε
μάρτυρες της χειρότερης φυσικής κατα-
στροφής στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Ευρώπης σε
διάστημα ενός αιώνα και εξακολουθούμε
να μετράμε την έκτασή της», δήλωσε ο δι-
ευθυντής του ευρωπαϊκού κλάδου του
οργανισμού Χανς Κλούγκε.

Ο ευρωπαϊκός κλάδος του ΠΟΥ περι-
λαμβάνει 53 χώρες, μεταξύ των οποίων
την Τουρκία. Η Συρία εντάσσεται στη ζώνη
Ανατολικής Μεσογείου του ΠΟΥ. «Το αλη-
θινό κόστος του δεν είναι ακόμα γνωστό
και η αποκατάσταση και η ίαση θα απαιτή-
σουν χρόνο και τεράστιες προσπάθειες»,
υπογράμμισε στη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου που έδωσε μέσω Ίντερνετ.

Η μαύρη λίστα
Και ενώ ο τουρκικός Τύπος ευχαριστεί

θερμά την ελληνική αποστολή, ο θλιβερός
απολογισμός αγγίζει πια τις 40.000. Συγ-
κεκριμένα 31.974 είναι οι νεκροί στην
Τουρκία και 3.688 στη Συρία. Ο ΟΗΕ πάν-
τως εκφράζει τη βεβαιότητα ότι αριθμός
των νεκρών θα αυξηθεί. Περίπου 26 εκα-
τομμύρια άνθρωποι έχουν «ανάγκη αν-

θρωπιστικής βοήθειας» στην Τουρκία και
τη Συρία, υπενθύμισε.

Η κατεπείγουσα ιατρική ανάπτυξη, με
τρία αεροπλάνα και υλικό περίθαλψης για
400.000 ανθρώπους, είναι η μεγαλύτερη
που έχει πραγματοποιήσει στα 75 χρόνια

ύπαρξής του ο αρμόδιος για την Ευρώπη
κλάδος του ΟΗΕ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μίλησε για νέα
σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στις
πολιτικές παρενέργειες του σεισμού, ο
πρώην πρόεδρος της τουρκικής Βουλής και

πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός στις
κυβερνήσεις Ερντογάν, Μπουλέντ Αρίντς,
ζήτησε την αναβολή των εκλογών λόγω των
σεισμών, κατά έξι ή και δώδεκα μήνες. 

Νομικά αδύνατο
Συγκεκριμένα ζήτησε να τροποποιηθεί

και το Σύνταγμα που προβλέπει αναβολή
εκλογών μόνο λόγω πολέμου. Εξήγησε
ότι οι εκλογικοί κατάλογοι σε αυτές τις
επαρχίες έχουν καταστεί άκυροι και έχει
καταστεί νομικά και de facto αδύνατο να
διεξαχθούν εκλογές σε αυτές τις περιφέ-
ρειες και ότι η Τουρκία πρέπει να σωθεί
από το άγχος των εκλογών αυτές τις μέ-
ρες του μεγάλου πόνου.  Το Σύνταγμα της
Τουρκίας προβλέπει ότι οι εκλογές μπο-
ρούν να αναβληθούν μόνο σε περίπτωση
πολέμου, αλλά κατά τον κ. Αρίντς, ανα-
πληρωτή πρωθυπουργό της Τουρκίας
από το 2009 ως το 2015, αυτό δεν αποτε-
λεί πρόβλημα.  Στην ανάρτησή του ισχυρί-
ζεται ότι το Σύνταγμα δεν είναι και κανένα
ιερό κείμενο και μπορεί να τροποποιηθεί.
Έντονη ήταν η αντίδραση της τουρκικής
αντιπολίτευσης. 

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (μικρή φωτό)
απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναβολής των
εκλογών που ανεπισήμως έχει ορίσει ο πρό-
εδρος Ταγίπ Ερντογάν για τις 14 Μαΐου και
ζήτησε τον άμεσο ορισμό της ημερομηνίας
επισήμως. Υπενθύμισε και εκείνος το άρθρο
78 του τουρκικού Συντάγματος περί αναβο-
λής εκλογών μόνο σε περίπτωση πολέμου.

TETΑΡΤΗ  15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ15

Με τη χαριτωμένη δήλωση ότι λατρεύει την ταινία «ET ο
εξωγήινος», η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαί-
ωσε όλους τους Αμερικανούς πολίτες ότι δεν υπάρχει κα-
μία ένδειξη ζωής προερχόμενης από άλλους πλανήτες. Σε
ενημέρωση σχετικά με τα ιπτάμενα αντικείμενα τα οποία
έχουν καταρριφθεί τις τελευταίες μέρες, ο Λευκός Οίκος
ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν εξωγήινη προέλευση. Την περα-
σμένη εβδομάδα ένα αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε
ένα οκταγωνικό αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον,
σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Είχε προηγηθεί κατάρριψη
και ενός άλλου αντικειμένου πάνω από τον Βόρειο Κανα-
δά, με τις ΗΠΑ να είναι σε συνεννόηση με την καναδική κυ-
βέρνηση, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι υπήρξε προσωπι-
κή επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον πρόεδρο του Κα-
ναδά Τζαστίν Τριντό. 

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η στενότερη παρακολούθηση του
εναέριου χώρου των ΗΠΑ ενδεχομένως να εξηγεί εν μέρει
την αύξηση του αριθμού των αντικειμένων που εντοπίζον-
ται. Τα αντικείμενα αυτά δεν θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν
κίνδυνο για τους ανθρώπους στο έδαφος αλλά καταρρί-
φθηκαν για προληπτικούς λόγους. Δεν υπήρχε επίσης κα-
μία ένδειξη ότι διέθεταν ικανότητα ελιγμών ή πρόωσης.
Έπρεπε να καταρριφθούν επειδή δεν μπορούσε να απο-
κλειστεί ότι συνέλεγαν πληροφορίες και μπορεί να είχαν
πετάξει πάνω από ευαίσθητες τοποθεσίες. Η κατάρριψή
τους με μαχητικά αεροσκάφη ήταν ο ασφαλέστερος και
αποτελεσματικότερος τρόπος, πρόσθεσε.

Πιθανότατα τα συντρίμμια βρίσκονται σε μεγάλο βάθος,
είπε ο Κίρμπι.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Αμερικανός αξιωματούχος ρω-
τήθηκε κατ’ επανάληψη και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν

έχουν στείλει κανένα μπαλόνι στον εναέριο χώρο της Κίνα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η
Κίνα διαθέτει ένα πρόγραμμα με αερόστατα για συλλογή
πληροφοριών που σχετίζεται με τον κινεζικό στρατό.

Μάλιστα, σημείωσε πως το εν λόγω πρόγραμμα που εν-
τοπίστηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν διέφευγε της
προσοχής της κυβέρνησης Τραμπ. Στη συνέχεια ο Κίρμπι
υποστήριξε πως επειδή οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν με βεβαι-
ότητα να ταυτοποιήσουν τα χαρακτηριστικά των αντικειμέ-
νων, ενήργησαν με τεράστια προσοχή, ώστε να προστατεύ-
σουν τα συμφέροντα της χώρας και την εναέρια ασφάλεια. 

Οι «New York Times», πάντως, αναρωτήθηκαν: Αν η
αλήθεια είναι εκεί έξω, σίγουρα δεν είναι ακόμη εμφανής.
Και κατέληξε με δύο ερωτήματα: Τι είναι αυτά τα ιπτάμενα
σκάφη; Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες τα εντοπίζουν πλέον
πιο συχνά και τα καταρρίπτουν;

Ερωτήματα και εξηγήσεις για τα ιπτάμενα αντικείμενα πάνω από τις ΗΠΑ

Η καταστροφή του αιώνα
και η κόντρα για τις κάλπες

Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο 
για το πιο ακραίο φυσικό φαινόμενο στην ευρωπαϊκή περιφέρεια

των τελευταίων 100 χρόνων, η τουρκική αντιπολίτευση 
δεν δέχεται κουβέντα για αναβολή των εκλογών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη
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Πώς έζησα την κόλαση της Τουρκίας
Ε

ννέα μέρες φρίκης και επίγειας κόλασης. Εννέα
μέρες θανάτου με κάποια θαύματα ζωής. Όταν
ξύπνησα το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου στη χιο-
νισμένη Αττική, άνοιξα την τηλεόραση να δω τι

συμβαίνει με την κακοκαιρία. 
Το πρώτο θέμα της επικαιρότητας όμως σε όλο τον πλα-

νήτη αλλά και στην Ελλάδα είχε αλλάξει και ήταν γεμάτο
πόνο. Η αποστολή μου ξεκίνησε αμέ-
σως, με τις εικόνες που αντίκρισα να
είναι συγκλονιστικές. Εικόνες που θυ-
μίζουν ταινία Αποκάλυψης. Εικόνες
τρομακτικές, γεμάτες θλίψη και πέν-
θος. Η Τουρκία είχε χτυπηθεί από δι-
πλό φονικό σεισμό στέλνοντας στον
θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Σίγουρα
δεν περίμενα ότι θα αντικρίσω μέσα σε

λίγες ώρες εικόνες χάους και καταστροφής σε μια χώρα
που βυθίστηκε στο σκοτάδι. Δίπλα στην Ελλάδα. 

Η πρώτη επαφή με τη φρίκη
Το ταξίδι στα βάθη της Ανατολής δεν ήταν εύκολο. Από

την Αθήνα πέταξα για την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί
στην Αττάλεια και μετά στα Άδανα. Η πρώτη επαρχιακή
πόλη της επαρχίας Χατάι που είχε χτυπηθεί από τον φο-
νικό εγκέλαδο. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησα το
ταξίδι με το αυτοκίνητο. Οι δρόμοι ήταν στο «κόκκινο».
Ένας πραγματικός πανικός. Μέσα σε λίγες ώρες μέτρη-
σα πάνω από 200 ασθενοφόρα να περνούν από δίπλα
μου. Όλοι πήγαιναν προμήθειες και σκηνές, ενώ συγγε-
νείς έψαχναν τους αγαπημένους τους. Η πρώτη επαφή
μου με την Αντιόχεια και το Καχραμάνμαρας ήταν σοκα-
ριστική. Δύο πόλεις ισοπεδωμένες που είχαν κυριευτεί
από τον πανικό, την αγανάκτηση και το χάος. Σε κάθε ση-
μείο μπορούσα να διακρίνω ισοπεδωμένα κτίρια. Ήταν
πρακτικά αδύνατο, όσοι διασώστες και αν έφταναν στην
Τουρκία, να σώσουν όλους τους εγκλωβισμένους. Για
αυτούς ήταν ίσως και θέμα τύχης πού θα φτάσουν πρώ-
τοι οι διασώστες. Ο θάνατος πέρασε και εγκαταστάθηκε
από τις επαρχιακές πόλεις, κάτι που καταλάβαινα από
την πρώτη στιγμή. Από σημείο σε σημείο. Μέρα με τη μέ-
ρα. Άνθρωποι μόνοι, αβοήθητοι για μέρες στους δρό-

μους μέσα στο κρύο. Όσο κατέγραφα τις εικόνες, έβλε-
πα μπροστά μου την απελπισία τους. Απελπισία που
αποτυπωνόταν στις φωτιές που άναβαν για να μπορέ-
σουν να κρατηθούν ζωντανοί όσο περίμεναν καρτερικά
να εντοπιστούν οι συγγενείς τους ή να καταφέρουν να
τους μιλήσουν στο τηλέφωνο. 

Οι ήρωες της ΕΜΑΚ
Μαζί με αρκετούς Έλληνες απεσταλμένους δημοσιο-

γράφους ακολουθήσαμε την ελληνική ΕΜΑΚ μέσα στην
επαρχία Χατάι, την πρώτη διασωστική ομάδα που έφτασε
στην Τουρκία για να βοηθήσει και να σώσει ανθρώπινες
ζωές. «Είναι μέσα μια γυναίκα. Την λένε Αϊρίν. Της μιλάω,
μου κρατάει το χέρι για ώρες. Ένα δοκάρι έχει πλακώσει
το πόδι της και μας εμποδίζει να τη διασώσουμε. Πάνω
της είναι μια μητέρα που κρατάει το βρέφος της και έχουν
γίνει η ασπίδα της. Την κράτησαν ζωντανή. Πιστεύω ότι θα

καταφέρουμε να τη διασώσουμε σε λίγες ώρες από τώ-
ρα», ήταν τα όσα μου είπε ένας Έλληνας διασώστης, ο
οποίος δεν ήθελε να γίνει αναφορά στο όνομά του. Άλλω-
στε, ήταν τόσο ταπεινός. «Θα το έκανα για τον οποιονδή-
ποτε. Αυτή είναι η δουλειά μου, να σώζω ζωές», είπε. Τε-
λικά τον είδα μαζί με τους  συναδέλφους του («τα αδέρφια
μου», όπως μου είπε) να διασώζουν πέντε ανθρώπινες
ζωές και να χαρίζουν ελπίδα και σε εμάς και στους γείτο-
νες από την Τουρκία. Από κοντά είδα και τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου να αγκαλιάζει τον υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Δένδια για πρώτη φορά μετά τις απειλές που είχε
εξαπολύσει μαζί με άλλους κυβερνητικούς παράγοντες
της κυβέρνησης Ερντογάν κατά της χώρας μας τα τελευ-
ταία χρόνια. Μια αγκαλιά που μπορεί να σημαίνει πολλά
για το μέλλον. Μπορεί και όχι. Ένα βράδυ ήμουν τόσο μα-
κριά από τη βάση μου, περίπου 5,5 ώρες με το αυτοκίνητο,
που δεν το άντεχα και χρειάστηκε να μείνω στο αμάξι. Το
πρωί οι Έλληνες θα επιχειρούσαν στο σημείο όπου βρέ-
θηκε τελικά νεκρό το ζευγάρι Ελλήνων στην Αντιόχεια.

Ανέλπιδες προσπάθειες για ζωή
Η οσμή θανάτου έκανε την εμφάνισή της έπειτα από λί-

γες μέρες. Χιλιάδες ήταν αυτοί που παρέμεναν εγκλωβι-
σμένοι και είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή σχεδόν
ακαριαία, καθώς δεν διασώθηκαν ποτέ. Σε κάθε πόλη αν-
τίκρισα την τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Παντού από την
πρώτη μέρα είχαν στηθεί σκηνές. Ένα προσωρινό κατά-
λυμα για κάποιους, όχι για όλους. Μηχανήματα άρχισαν
πλέον να απομακρύνουν τα μπάζα, καθώς οι διασώστες
άρχισαν να απομακρύνονται μαζί με τις ελπίδες για ζων-
τανούς. Ένας κύριος στο Οσμανίγε μού είπε: «Ευχαριστώ
τον Θεό που είμαι ζωντανός. Έχασα το σπίτι μου, τώρα
κοιτάω το σήμερα. Έχω την οικογένειά μου. Δεν κοιτάω το
αύριο. Αύριο δεν ξέρεις τι γίνεται». Σίγουρα ήταν κάτι που
δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ο απεσταλμένος της «Political» 
περιγράφει τις εικόνες χάους 

και καταστροφής που αντίκρισε 
μετά τον διπλό καταστροφικό 

σεισμό στη γειτονική χώρα

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Γηροκομείο Κορυδαλλού:
«Είδα νοσηλεύτρια 
να τραβά από τα μαλλιά 
και να βρίζει γιαγιά»

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας
αναμένεται να ολοκληρωθεί η
διαδικασία απομάκρυνσης των
ηλικιωμένων από το γηροκομείο
- κολαστήριο στον Κορυδαλλό,
καθώς υπάρχουν ακόμη τρόφι-
μοι που νοσούν από κορονοϊό και
δεν μπορούν να απομακρυνθούν.
Ωστόσο, σήμερα -και με την πεν-
θήμερη καραντίνα να έχει συμ-
πληρωθεί- είναι πολύ πιθανό να
γίνει νέος έλεγχος από κλιμάκιο
της Περιφέρειας Αττικής και του
ΕΟΔΥ, ενώ αξίζει να σημειώσου-
με ότι το μεσημέρι της Τρίτης μία
ακόμη γυναίκα ηλικίας 95 ετών
διεκομίσθη με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς
επιδεινώθηκε η κατάσταση της
υγείας της. 

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι
μαρτυρίες για τα όσα βίωναν οι
ηλικιωμένοι τρόφιμοι, με την κυ-
ρία Αφροδίτη να δηλώνει στην
«Political»: «Μένω από την πίσω
πλευρά του κτιρίου. Άκουγα αρ-
κετά συχνά φωνές, κραυγές,
όμως μία μέρα άκουσα μαζί και
κλάμα. Έστρεψα το βλέμμα μου
και είδα μία νοσηλεύτρια να τρα-
βάει από τα μαλλιά μια γιαγιά, η
οποία είχε πέσει στα τέσσερα, να
τη σέρνει στο μπαλκόνι και να τη
βρίζει. Σοκαρίστηκα, πήγα, χτύ-
πησα το κουδούνι της εισόδου,
αλλά δεν μου άνοιξε κανείς».
Από την πλευρά τους, οι αστυνο-
μικοί του ΤΑ Ασφαλείας Κορυ-
δαλλού αναζητούν συνεχώς νέα
στοιχεία για να εμπλουτίσουν τη
δικογραφία που σχηματίζεται,
ζητώντας πληροφορίες και τυ-
χόν υλικό (βίντεο και φωτογρα-
φίες) από πρώην εργαζόμενους.

Κώστας Παπαδόπουλος

«Η
θυσία του γιου μου για μια κα-
λύτερη χώρα δεν θα πάει χαμέ-
νη». Είναι τα πρώτα λόγια στο
μακροσκελές κείμενο της Μαί-

ρης Παναγάκου, της μητέρας του Αντώνη-Αλέ-
ξανδρου Παναγάκου, ο οποίος στα 42 του χρόνια
αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του μετά τη
δικαστική διαμάχη που είχε με συγχωριανούς
του στον Κότρωνα της Μάνης.

Ο γιος της πασίγνωστης τηλεοπτικής μαγεί-
ρισσας, ένας ευαίσθητος και παθιασμένος με
ό,τι καταπιανόταν άνδρας, λύγισε από την πίεση
που βίωνε τα τελευταία χρόνια. Πήρε το πιστόλι
των 9mm που κατείχε νόμιμα, έβαλε τη γεμιστή-
ρα, όπλισε, το έστρεψε στον κρόταφό του και πά-
τησε τη σκανδάλη. Τον Αντώνη - Αλέξανδρο Πα-
ναγάκο βρήκε νεκρό ο 74χρονος κύριος Νίκος,
ο οποίος έτρεξε στον προαύλιο χώρο της ξενο-
δοχειακής μονάδας που είχε δημιουργήσει η οι-
κογένεια του 42χρονου, τον είδε μέσα στη λίμνη
αίματος και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Στο νοσοκο-
μείο Σπάρτης, όπου και μεταφέρθηκε, διαπι-
στώθηκε απλώς ότι ήταν νεκρός, με τον εισαγγε-
λέα να διατάζει νεκροψία-νεκροτομή, από την
οποία πιστοποιήθηκε ότι πρόκειται για αυτοχει-
ρία. Τι όμως έσπρωξε τον γιο της Μαίρης Πανα-
γάκου στο απονενοημένο διάβημα, βυθίζοντας
τη μητέρα του στην ανείπωτη θλίψη; 

«Ζητούσε το δίκιο του»
«Την Πέμπτη 9/2/23 στο Τριμελές Πρωτοδι-

κείο Γυθείου (...) αντί να καταδικάσουν τους 9
που θα σας τους απαριθμήσω σε λίγο, καταδίκα-
σαν ξανά τον γιο μου Αντώνη - Αλέξανδρο, σε
μια υπόθεση που πρωτόδικα είχε αθωωθεί, για
ρευματοκλοπή σε εκκλησάκι που στην κατα-
στροφική πυρκαγιά της 2ας Ιουλίου 2017 έδινε
με μπαλαντέζα ρεύμα στο εκκλησάκι από γεννή-
τρια. Ο Αντώνης προσπάθησε για μια φορά να
ζητήσει το δίκιο του από το δικαστήριο και να τι-
μωρηθούν αυτοί που 9 χρόνια τον κατηγορούν
ψευδώς. Όμως, ο πρόεδρος είχε εμμονή με την
μπαλαντέζα και ο παλιάνθρωπος δικηγόρος του
Γυθείου με ψεύτικες βεβαιώσεις τον κατηγόρη-
σε, για να αθωώσει τους παλιανθρώπους πελά-
τες του, ότι τελικά η πρωτόδικη απόφαση ήταν
λάθος και τελικά έκλεβε! Αλήτη, θυμάσαι όταν
σε είχαμε δικηγόρο ότι πήγες με τον αντίδικό
μας;», γράφει μεταξύ άλλων στη μακροσκελή
ανάρτησή της η πασίγνωστη τηλεοπτική μαγεί-
ρισσα μη μπορώντας να πιστέψει ότι ο γιος της
δεν είναι πλέον στη ζωή.

Γράφει ακόμη η Μαίρη Παναγάκου πως «κα-
θετί που γράφω είναι αληθινό, πραγματικό και
αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων γράφω. Ο
Αντώνης έγραψε και άφησε 5 σελίδες πυκνο-
γραμμένες για τη δίκη της 9ης Νοεμβρίου. Μό-

λις συνέλθω θα δημοσιεύσω όλες τις υπογρα-
φές και τις επιστολές», προετοιμάζοντας το
έδαφος για αποκαλύψεις που θα «δείξουν» τι
ήταν αυτοί και ποιοι που «έσπρωξαν» τον
42χρονο στο να δώσει τέλος στη ζωή του. «Ξε-
ρίζωσες την καρδιά μου και την πήρες μαζί σου,
άγγελέ μου, Ντένη μου, ποιον θα αγκαλιάζω,
ποιον θα φιλάω, ποιος θα με πειράζει; Ποιος θα
μου λύνει όλα τα προβλήματα; Ποιος θα είναι
δίπλα μου, κοντά μου, αγκαλιά μου;», καταλήγει
στο σπαρακτικό της αντίο η πασίγνωστη τηλεο-
πτική μαγείρισσα.

Καταγγέλλει μπούλινγκ
Η Μαίρη Παναγάκου έχει δώσει ήδη κατάθε-

ση στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που χει-
ρίζονται την υπόθεση, υποδεικνύοντας πρόσω-
πα από τον Κότρωνα της Μάνης που, σύμφωνα
με την ίδια, ασκούσαν μπούλινγκ στον γιο της.
Πρόκειται για τα πρόσωπα με τα οποία είχε μα-
κροχρόνια δικαστική διαμάχη, Ο Αντώνης - Αλέ-
ξανδρος Παναγάκος ήταν προσωπικός φίλος
του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θε-
οδωρικάκου, τον οποίο είχε επισκεφτεί στο γρα-
φείο του στην Κατεχάκη, ενώ είχαν και αρκετές
συναντήσεις στον κοινό τόπο καταγωγής του.
«Μας ενώνει η αγάπη μας για τον τόπο μας, τον
Κότρωνα της καρδιάς μας!», είχε γράψει σε μια
από τις φωτογραφίες τους ο 42χρονος. 

Η τηλεμαγείρισσα Μαίρη Παναγάκου με ανάρτηση στο διαδίκτυο
αναφέρεται στην αυτοκτονία του γιου της Αντώνη και υπόσχεται 

να αποκαλύψει εκείνους που τον «έσπρωξαν» στον θάνατο

«Ξερίζωσες την καρδιά μου,
θα πληρώσουν όσοι φταίνε»

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην εθνική

τραγωδία στο Μάτι καταγράφει η μαρτυρία του πραγματο-

γνώμονα Δημήτρη Λιότσιου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμε-

λειοδικείου της Αθήνας. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι

γνώριζαν», τόνισε ο μάρτυρας που διενήργησε έρευνα με εν-

τολή των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, αναφερόμενος

στην πορεία της φωτιάς και την επικινδυνότητα που υπήρχε,

καθώς ήταν κοντά σε σπίτια και οι άνεμοι ήταν ισχυροί.

Ο μάρτυρας, ο οποίος θεωρείται κομβικής σημασίας κα-

θώς έχει καταγγείλει πως δέχθηκε πιέσεις από τον πρώην

αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και κατηγορούμενο

στην υπόθεση, προκειμένου να μην προχωρήσει στον κα-

ταλογισμό ευθυνών για την υπόθεση της φονικής πυρκα-

γιάς, παρουσίασε στο δικαστήριο τα στοιχεία που έχει συγ-

κεντρώσει, με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή και μιας

οθόνης για την προβολή εγγράφων και φωτογραφιών. 

Ο κ. Λιότσιος επιχείρησε να συνθέσει την εικόνα της

μοιραίας ημέρας, επικαλούμενος τις καταγεγραμμένες

συνομιλίες, τα ημερολόγια καταγραφής ενεργειών και τις

τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ εστίασε στις ενέργειες που δεν

έγιναν από τους αρμόδιους. Ο πραγματογνώμονας έδωσε

έμφαση στο γεγονός ότι δεν υπήρξε εντολή για μεταστάθ-

μευση αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ σημείωσε ότι το

ΕΣΚΕ δεν έδωσε έγκαιρη εντολή για εναέρια επιτήρηση

της Αττικής, με αποτέλεσμα να αναλάβει δράση ιδιωτική

αερολέσχη. «Αερολέσχη; Γελάνε και τα ντουβάρια», ήταν

το σχόλιο συνηγόρου οικογενειών θυμάτων.

«Το ότι δεν έγινε η μεταστάθμευση αεροσκαφών συνέ-

βαλε στην εξάπλωση της πυρκαγιάς», κατέθεσε ο μάρτυ-

ρας, ο οποίος εξήγησε πως «πρέπει να λαμβάνεται μέρι-

μνα έγκαιρης μεταστάθμευσης σε κατάλληλα αεροδρό-

μια» για να μην επηρεάζονται τα αεροσκάφη από τους ανέ-

μους. «Υπήρχε Καναντέρ στο Πικέρμι. Με τη χρήση της

επιτήρησης και την άμεση βολή από το αεροσκάφος αυτό,

έχουμε πολλές πιθανότητες να καταστείλουμε άμεσα τη

φωτιά…», είπε και συμπλήρωσε πως, τελικά, την εναέρια

επιτήρηση τη μοιραία ημέρα έκανε ιδιωτική αερολέσχη, η

οποία δεν εντόπισε καπνό.

«Είκοσι λεπτά είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα πορεία

της πυρκαγιάς. Σε συνδυασμό με τους ανέμους πήρε με-

γάλες διαστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας,

ο οποίος εξέφρασε τη θέση πως τις πρώτες ώρες η επιτή-

ρηση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και με drones.

Ο μάρτυρας, ο οποίος θα συνεχίσει την κατάθεσή του την

ερχόμενη Πέμπτη, εκτίμησε πως «αν είχαν στείλει τρία

εναέρια μέσα, η πυρκαγιά ίσως να ήταν ελεγχόμενη και δί-

νοντας εντολή εκκένωσης των οικισμών, θα ήταν πιθανό να

μην είχαμε θρηνήσει τόσα θύματα».

Δίκη για το Μάτι: «Με εντολή εκκένωσης των οικισμών πιθανό να μην είχαμε θρηνήσει τόσα θύματα»

Τ
ις δύσκολες ώρες στον αγώνα για

να σώσουν ζωές περιέγραψαν

στελέχη της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ

που βρέθηκαν στην Τουρκία λίγες

ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η ελλη-

νική αποστολή ήταν η πρώτη που έφτασε στα

συντρίμμια και έγινε δεκτή με θέρμη από

τους Τούρκους.

Ο πυραγός Θωμάς Κρικέλης αναφέρθηκε

στην πιο δύσκολη στιγμή της επιχείρησης, τη

διάσωση της Αϊρίν, που έφτασε στο σημείο να

ζητήσει να της κόψουν το πόδι για να απεγ-

κλωβιστεί. «Είμαι υπερήφανος για την ομάδα

μου και όσα καταφέραμε στο πεδίο. Τα παιδιά

δεν κρατιόντουσαν, ήθελαν να πηδήξουν

ακόμα και από το αεροπλάνο», είπε ακόμα ο

πυραγός Κρικέλης, με τον επιπυραγό Πανα-

γιώτη Γιαννόπουλο να κάνει λόγο για την «πιο

δύσκολη αποστολή μέχρι την επόμενη».

Ο πυραγός Κωνσταντίνος Νίκας μίλησε για

τη στιγμή που βγήκε ένα αγοράκι 11 ετών.

«Έτυχε να είμαι απέναντι όσο η ομάδα δού-

λευε με το 6χρονο κορίτσι που διασώσαμε.

Ήμουν εγώ να προσπαθώ με όποιον τρόπο

μπορώ γιατί δεν είχα τα μέσα, του δίναμε νε-

ρό με ένα ποτήρι και έφτανα στο σημείο να το

βρέχω επειδή ήταν ξαπλωμένο, σε κάποια

στιγμή είχε γίνει μούσκεμα, ζήτησα ένα κα-

λαμάκι, μου έφεραν ένα καλαμάκι πράσινο

σε σχήμα φοίνικα και κάθε φορά που το

έβγαζα μου έλεγε “no, no” για να συνεχίσω.

Παράλληλα έλεγε συνεχώς “10%”, ότι δηλαδή

δεν άντεχε άλλο και ήταν στα όριά του. Τον

έβγαλαν τελικά άλλοι συνάδελφοι και πήγαν

όλα καλά».

Ο επικεφαλής της ομάδας του ΕΚΑΒ Σω-

κράτης Δούκας μίλησε για την άφιξη της ελ-

ληνικής αποστολής στην επαρχία Χατάι: «Ήρ-

θε ένας πιτσιρικάς 7-8 ετών και μου έφερε

ένα κουτί μπισκότα. Για μένα ήταν αυτή η ει-

κόνα πιο δυνατή από όλες τις άλλες».

«Ερχόντουσαν με κατάγματα 
και ακρωτηριασμένα δάχτυλα»

Στον επιπυραγό Παναγιώτη Γιαννόπουλο

εντύπωση έκανε η στιγμή «παιδιών να παί-

ζουν σε παιδική χαρά χαμογελώντας, εν μέ-

σω της καταστροφής».

«Μας συγκλόνιζαν οι φωνές των θαμμένων

ζωντανών, που μετά σταματούσαν και είχαμε

αγωνία να τις ξανακούσουμε», συμπλήρωσαν

τα στελέχη της ΕΜΑΚ.

Ιατρός του ΕΚΑΒ είπε ότι «από την πρώτη

στιγμή που στήσαμε τη βάση μας, ερχόντου-

σαν τραυματίες με κατάγματα και ακρωτη-

ριασμένα δάχτυλα, εκεί καταλάβαμε τι θα

συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Για τη φιλική συμπεριφορά των Τούρκων οι

πυροσβέστες της ΕΜΑΚ είπαν: «Σε μικρά

διαλείμματα των επιχειρήσεων που παίρναμε

μια ανάσα, πολίτες έρχονταν να μας δώσουν

ένα ποτήρι ζεστό τσάι και ένα κομμάτι ψωμί.

Όταν βρεθήκαμε σε μια ουρά ενός αυτοσχέ-

διου πάγκου, όλοι οι άνθρωποι που πεινού-

σαν έκαναν στην άκρη για να εξυπηρετηθού-

με εμείς πρώτοι».

Δημοσιογράφος του τουρκικού πρακτο-

ρείου Anadolu ρώτησε τους Έλληνες διασώ-

στες πώς βλέπουν τις καλές σχέσεις των δύο

λαών τις τελευταίες μέρες, λόγω του τραγι-

κού γεγονότος:

«Εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική.

Γνωρίζουμε ότι σε μια καταστροφή ζητάς

πρώτα βοήθεια από τον διπλανό σου και μετά

από την υπόλοιπη ευρύτερη γειτονιά. Και

εμείς σαν γείτονες τρέξαμε πρώτοι. Η θέση

μας είναι να σώζουμε ανθρώπους ανεξαρτή-

τως εθνικότητας. Ο ρόλος μας είναι να υπο-

στηρίζουμε την ανθρώπινη ζωή», απάντησε ο

επικεφαλής των διασωστών του ΕΚΑΒ, ο

οποίος παραδέχτηκε ότι «τα τραύματα αυτά

δεν φεύγουν, θα κάνουμε συνεδρίες, θα

έχουμε στήριξη, είναι κάποια πράγματα που

τα κουβαλάς μαζί σου».

«Η αγωνία να ξανακούσουμε
φωνές θαμμένων ζωντανών»

Μέλη της αποστολής της ΕΜΑΚ 
και του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν 
στην Τουρκία μετά τα φονικά 
Ρίχτερ μίλησαν για τις στιγμές 
που τους συγκλόνισαν 



Τ
ο μεγάλο θέμα των ράντζων συνεχί-

ζει να απασχολεί την ηγεσία του

υπουργείου Υγείας και αποτελεί και

προεκλογικό στοίχημα να μην υπάρ-

χουν ράντζα σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής,

όπως συμβαίνει ακόμη στο

Αττικόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες

της «Political», ο υπουργός

Υγείας κάλεσε πάλι τους κα-

θηγητές του Αττικόν και τους

ζήτησε να καταβάλουν κάθε

δυνατή προσπάθεια ώστε να

υπάρχει διαθεσιμότητα σε

κρεβάτια. Ήδη έχουν μειωθεί

τα ράντζα στο νοσοκομείο κατά 50% σε σχέση με

παλιά, όμως το πρόβλημα παραμένει. Ο Θάνος

Πλεύρης διεμήνυσε στους διευθυντές των κλι-

νικών και στους διοικητές των ΥΠΕ της Αττικής

ότι πρέπει το πρόβλημα να εξαλειφθεί και είναι

ντροπή να υπάρχουν ασθενείς που μένουν στα

ράντζα και δεν μεταφέρονται σε κρεβάτι.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το Αττικόν και

δείχνουν να αποδίδουν είναι η συνεργασία με το

Ιατρικό Περιστερίου, όπου θα γεμίσουν, όπως

όλα δείχνουν, τα 30 κρεβάτια που θα διαθέσει το

ιδιωτικό νοσοκομείο για να βοηθήσει στις νο-

σηλείες. Έχουν ήδη μεταφερθεί στο ιδιωτικό

κέντρο αποκατάστασης ATTICA έξι κοινωνικά

περιστατικά που λίμναζαν στο νοσοκομείο και

θα μεταφερθούν σύντομα άλλα δέκα. Αυτά τα

περιστατικά είχαν ξεμείνει στο νοσοκομείο και

«κρατούσαν» κρεβάτια. Γίνεται προσπάθεια να

μεταφέρονται στο Ασκληπιείο της Βούλας τα

ορθοπεδικά περιστατικά που θα πήγαιναν με το

ασθενοφόρο στο Αττικόν τις μέρες εφημερίας

του, ενώ όταν αδειάζουν κρεβάτια στη Βούλα,

μεταφέρονται ασθενείς που πήγαν μόνοι τους

στο Αττικόν και δέχτηκαν εκεί τις πρώτες βοή-

θειες, αλλά χρειάζονται περαιτέρω φροντίδα.

Χθες Τρίτη, για παράδειγμα, ετοιμάζονταν για

μεταφορά στο Ασκληπιείο της Βούλας 5-6 ορ-

θοπεδικά περιστατικά από το Αττικόν.

Ο Ευαγγελισμός είχε καταφέρει να μηδενίσει

τα ράντζα, αλλά με συμφωνία να εφημερεύει

την ίδια μέρα το ΝΙΜΤΣ, ώστε να μεταφέρονται

εκεί περιστατικά για νοσηλεία. Σε αυτή την υγει-

ονομική συνεργασία φαίνεται πως απλώνονται

σύννεφα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της

«Political», η διοίκηση του Ευαγγελισμού είναι

δυσαρεστημένη από τη στάση του στρατιωτικού

νοσοκομείου. Λένε πως το ΝΙΜΤΣ δεν φαίνεται

πλέον τόσο πρόθυμο να συνδράμει τις μέρες

των εφημεριών, παρότι υπάρχει κεντρική από-

φαση. Παράλληλα, η διοίκηση του Ευαγγελι-

σμού ζητάει και εγγράφως διεύρυνση του ωρα-

ρίου κατά το οποίο το ΝΙΜΤΣ συνδράμει στις αρ-

γίες, δηλαδή και μετά τις 2.30 το μεσημέρι, κα-

θώς δεν προλαβαίνουν να στείλουν περιστατικά

με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το ψυχικό αποτύπωμα της πανδημίας
Πάντως, είμαστε σε μια καλή συγκυρία όπου

παρουσιάζεται μείωση στις εισαγωγές και στη
θετικότητα των αναπνευστικών ιών, της γρίπης
και του κορονοϊού. 

Η καθηγήτρια Επιστημολογίας της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού αναφέρει στην
«Political» ότι «παρά την ύφεση των ιώσεων, θα
πρέπει να μας απασχολήσει τώρα το ψυχικό απο-
τύπωμα της πανδημίας σε παιδιά και ενήλικες.
Στις τελευταίες μελέτες και στις ΗΠΑ διατυπώνε-
ται και από παιδιά το ερώτημα “θα πεθάνω;”. Η
πανδημία άφησε στις ψυχές των παιδιών ένα με-
γάλο τραύμα και ήρθε να προστεθεί και η αγωνία
μετά τον σεισμό της Τουρκίας. Πώς θα επουλώ-
σουν τα παιδιά το τραύμα μετά την πανδημία και
μετά τις φυσικές καταστροφές με τις οποίες έρ-

χονται αντιμέτωπα». Παράλληλα, παρά τη στα-
διακή αποκατάσταση των προβλημάτων στην
αγορά του φαρμάκου, σύμφωνα με τη νέα λίστα
του ΕΟΦ παραμένουν σε έλλειψη δεκάδες
σκευάσματα, ανάμεσά τους αντιβιοτικά με δρα-
στική την αμοξυκιλλίνη. 
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Σε ποιες νέες ειδικότητες θα δοθεί επίδομα 
έως 200 ευρώ για επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι αυξάνεται στα 200 ευρώ το ανώτατο ύψος του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για απασχολούμενους στον τομέα της Υγείας. Για πρώτη
φορά θα καταβληθεί από 1ης/1/2023 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους ερ-
γαζόμενους των νοσοκομείων σε ειδικότητες όπως ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, εργοθερα-
πευτές, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακοποιοί, οδοντοτεχνίτες και επόπτες Υγείας, καθώς και σε
σχετικές ειδικότητες που απασχολούνται στην ΑΕΜΥ, στον ΕΟΔΥ, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδο-
σίας, στον ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΘΕΑ, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχι-
κής Υγιεινής και Ερευνών και στο Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού. Η κατηγοριοποίηση (σε 5 κατηγο-
ρίες) έγινε με αποκλειστικό κριτήριο το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων.

Επιχείρηση «Εξαλείψτε τα ράντζα»

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 
kpapakosto@yahoo.gr

Νέα σελίδα για το «Ελπίς»
Συμφωνία του υπουργείου Υγείας και

του Δήμου Αθηναίων επιλύει μια εκ-

κρεμότητα δεκαετιών και ανοίγει νέα

σελίδα για το ιστορικότερο νοσοκομείο

της Αθήνας, το «Ελπίς». Θάνος Πλεύ-

ρης και Κώστας Μπακογιάννης επισκέ-

φθηκαν το νοσοκομείο και ανακοίνω-

σαν την επίλυση ενός διαχρονικού προ-

βλήματος που αφορούσε τον διαχωρι-

σμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του προ-

έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και

του διοικητή του νοσοκομείου «Ελπίς».

Ειδικότερα, υπεγράφη η σχετική

υπουργική απόφαση, μέσω της οποίας

πλέον μεταφέρονται όλες οι αρμοδιό-

τητες από τον διοικητή, ο οποίος ορίζε-

ται από το υπουργείο Υγείας, στον πρό-

εδρο του ΔΣ, ο οποίος αντίστοιχα ορίζε-

ται από τον Δήμο Αθηναίων.

Το προεκλογικό
στοίχημα του
υπουργείου Υγείας
και οι συνεχείς
επαφές του Θάνου
Πλεύρη με
διευθυντές κλινικών
και διοικητές 
των ΥΠΕ Αττικής 
για να δοθεί ένα
τέλος στο πρόβλημα



Ανακοινώνει υποψηφιότητα 
ο Αταμιάν στο Ωραιόκαστρο

Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Ωραιοκά-
στρου ανακοινώνει σήμερα ο Πέτρος Αταμιάν. Ο
πρώην αντιδήμαρχος σε συνάντηση με δημο-
σιογράφους θα εξηγήσει τους λόγους που απο-
φάσισε να πει το «ναι» και να κατέβει στη μάχη
των εκλογών απέναντι στον Παντελή Τσακίρη.
Μια μάχη που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κα-
θώς και οι δύο άνδρες προέρχονται από την ίδια
«γαλάζια» παράταξη.

ΓΓίνεται της… πίτας! 
Τι και αν φτάσαμε στις Απόκριες, οι σύλλογοι και

οι φορείς συνεχίζουν ακάθεκτοι το παραδοσιακό
κόψιμο της βασιλόπιτας. Και σε όλες αυτές τις εκ-
δηλώσεις δίνουν δυναμικά το «παρών» οι υποψή-
φιοι βουλευτές και οι υποψήφιοι δήμαρχοι. Τόσος
κόσμος συγκεντρωμένος πριν από τις εκλογές, τό-
σες ψήφους θα τις άφηναν να πάνε χαμένες; 

του Δημήτρη Δραγώγια

Ε
ν μέσω διαξιφισμών και εντάσεων μεταξύ των
συνηγόρων συνεχίστηκε η δίκη των δολοφό-
νων του Άλκη Καμπανού.  Στον αστυνομικό
του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής που

ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα για τρίτη φορά τέθηκαν
ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης που δεν
τον εξέτασαν χθες, ενώ προβλήθηκε νέο βίντεο -ψηφια-
κή συρραφή δύο εκ των βίντεο της δικογραφίας-, για το
οποίο ωστόσο ο μάρτυρας είπε πως δεν μπορεί να σχο-
λιάσει γιατί έχει υποστεί επεξεργασία.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο αστυνομικός, ένας από
τους κατηγορουμένους δεν έφτασε στο σημείο της επί-
θεσης, παρά το γεγονός ότι κατέβηκε από το αυτοκίνητο
όπου επέβαινε.  Πρόκειται για τον όγδοο κατά σειρά κα-
τηγορούμενο, επιβάτη του δεύτερου αυτοκινήτου, που
καθόταν πίσω από τον συνοδηγό. Απαντώντας σε σχετι-
κή ερώτηση του δικηγόρου του, ο μάρτυρας υποστήριξε
πως «τα τρία έως πέντε δευτερόλεπτα που λείπει ο κα-
τηγορούμενος από το πλάνο του βίντεο, δεν πρόλαβε να

φτάσει στο σημείο. Έκανε περίπου τη μισή απόσταση.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι δεν φτάνει στο σημείο.
Υπάρχουν πολλά μπορεί. Μπορεί να φοβήθηκε ή να είχε
τελειώσει το επεισόδιο. Οτιδήποτε».

Ο αστυνομικός τόνισε ακόμα ότι από τα βίντεο δεν
μπορεί να αποδειχθεί ποιοι ή πόσοι χτύπησαν και τα τρία
θύματα, αλλά ούτε και με τι. «Στα βίντεο φαίνεται μόνο
το τέλος του επεισοδίου», είπε. 

Επίσης αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στο κίνητρο,
λέγοντας πως «οι κατηγορούμενοι δεν είχαν συγκεκρι-
μένο στόχο. Ήθελαν να επιτεθούν σε οποιονδήποτε
οπαδό του Άρη. Ήθελαν να προκαλέσουν ζημιά και η
ζημιά να είναι μεγάλη. Ξέρουν ότι σε μια επίθεση με μα-
χαίρια, λοστούς και αριθμητική υπεροχή δεν υπάρχει
δυνατότητα να επιβιώσει», πρόσθεσε.

Ο μάρτυρας αναφερόμενος στο πόρισμα της ιατροδι-
καστικής εξέτασης είπε πως «δεν είναι ένα το χτύπημα
που επέφερε τον θάνατο. Η έκθεση γράφει αιμορραγία
από το χτύπημα στη μηριαία, χωρίς να σημαίνει ότι χω-
ρίς αυτό θα γλίτωνε».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη.

Συνάντηση ΣΔΙΤ-Παπαθανάση 
με πρωτοβουλία Φάνη Παπά
Ενδιαφέρουσα συνάντηση επιχειρηματιών με
τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Πα-
παθανάση και τον γενικό γραμματέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορέστη Καβαλάκη ορ-
γανώθηκε με πρω-
τοβουλία του πολι-
τευτή ΝΔ Β’ Θεσ-
σαλονίκης Φάνη
Παπά, σε γνωστό
b ar -r es ta ur a nt
της πόλης. Παρευ-
ρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μασούτης
(πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος), ο Σίμος Διαμαντίδης (πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων), ο Τάσος
Καπνοπώλης (πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης), η Χρύσα Γρανού-
ζη (αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης), ο Κλεόβουλος Θεο-
τόκης (γενικός γραμματέας του ΕΕΘ), η Φανή
Μπλιούμη (πρόεδρος Τμήματος Επαγγελμα-
τιών ΕΕΘ) καθώς και αρκετοί επιχειρηματίες,
στελέχη, σύμβουλοι και μέλη από όλους τους
κλάδους της επιχειρηματικής κοινότητας της
Θεσσαλονίκης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Λεκάκης «έστρωσε»
στα ΜΜΕ πράσινα 
τριαντάφυλλα
Με πράσινα τριαντάφυλλα υπο-
δέχθηκε τους δημοσιογράφους
ο Πέτρος Λεκάκης στη συνέν-
τευξη Τύπου για την υποψηφιό-
τητά του στην Α’ Θεσσαλονίκης
με το ΠΑΣΟΚ. Τα τριαντάφυλλα
εξ Ολλανδίας συνδύασαν το κόμ-
μα με την ημέρα του Αγίου Βα-
λεντίνου. 

Τρυφερή ανάρτηση
από τον Θεόδωρο
Καράογλου 
Τον έρωτά του για τη σύζυγό του
μοιράστηκε με τους διαδικτυα-
κούς του φίλους ο Θεόδωρος Κα-
ράογλου. Ο βουλευτής της ΝΔ Β’
Θεσσαλονίκης ανάρτησε μια φω-
τογραφία των δυο τους, αγκαλια-
σμένων και χαμογελαστών, η
οποία συνοδεύτηκε από μια κατα-
κόκκινη καρδιά, την ημέρα του
Αγίου Βαλεντίνου! 

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» αναρτήσεων 
για τους πλειστηριασμούς

Πεδίον δόξης λαμπρόν για τους πασόκους της
Θεσσαλονίκης η απόφαση του Αρείου Πάγου σχε-
τικά με τους πλειστηριασμούς. Βγάζουν ανακοι-
νώσεις και δηλώσεις στοχεύοντας κυβέρνηση και
ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικές οι αναρτήσεις Ελευθε-
ριάδη και Σαουλίδη, που σχολιάστηκαν αρκετά.
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Το θολωμένο μυαλό
του Σπύρου Βούγια 

Έπιασε το μικρόφωνο ο Σπύ-
ρος Βούγιας και ανέβηκε στη
σκηνή για να ερμηνεύσει το τρα-
γούδι του Στέλιου Καζαντζίδη
«Το θολωμένο μου μυαλό». Μά-
λιστα, ο ίδιος ανέφερε πως το
συγκεκριμένο τραγούδι ταιριά-
ζει με τη φάση που περνάει αυτή
την περίοδο. Μήπως εννοεί πως
είναι «θολωμένο το μυαλό» γιατί
δεν έχει αποφασίσει ποιον υπο-
ψήφιο θα στηρίξει στις ερχόμε-
νες εκλογές; Πάντως, κατά γενι-
κή ομολογία ο επικεφαλής δη-
μοτικής παράταξης στον Δήμο
Θεσσαλονίκης στην πίστα τα πή-
γε περίφημα!

Δίκη για τον φόνο του Άλκη: «Ήθελαν να 
κάνουν κακό σε οποιονδήποτε ήταν Άρης»
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Σε ποιον δήμο που
συνορεύει με τον

Κεντρικό Τομέα υπάρ-
χει αντιδήμαρχος-πολυερ-
γαλείο με αισίως πέντε αρμο-
διότητες στις πλάτες του; 

Ταχύτητα 
και αυτοματισμός

Με δυο λέξεις περιέγραψε ο περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός, στην
πρώτη τεχνική συνάντηση εργασίας
για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2021-2027, τον τρόπο που θέλει να
προωθούνται οι ενέργειες, ώστε τα
έργα να ολοκληρώνονται στην ώρα
τους με ταχύτητα και αυτοματισμό!

Ποδαρικό 
στα γρήγορα 

Το νέο τοπόσημο του Δήμου Ηρα-
κλείου, το Κτήμα Φιξ, άνοιξε επίση-
μα τις πόρτες του στο κοινό την Κυ-
ριακή (12/2) με την πρόσκληση να
φτάνει τελευταία στιγμή στους κα-
λεσμένους. Η Δημοτική Αρχή, που
είχε ήδη αναβάλει μία φορά την
πρώτη παρουσίαση λόγω της
«Μπάρμπαρα», πραγματοποίησε
κάπως γρήγορα τη δεύτερη και μά-
λιστα σε μια ημέρα όπου στη Βόρεια
Αθήνα γινόταν χαμός από τις ανα-
βληθείσες εκδηλώσεις. Παρ’ όλα
αυτά, ένα όνειρο δεκαετιών έγινε
πραγματικότητα… 

Δήμος Πεντέλης 

Πιστοποίηση για 38!
Τριάντα οχτώ εθελοντές από το κλι-

μάκιο Πολιτικής Προστασίας του Δή-
μου Πεντέλης εξασφάλισαν την πιστο-
ποίηση, ολοκληρώνοντας τον κύκλο
σεμιναρίων εθελοντών και εθελοντι-
κών ομάδων του υπουργείου Κλιματι-
κής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Πιστοποίηση που θα προσφέρει στην
εθελοντική ομάδα του Δήμου Πεντέ-
λης την πρόσβαση σε επιπλέον πό-
ρους και υλική υποστήριξη! 

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος η Όλγα Πολίτη 
Θύμα εκβιασμού με μονταρισμένες αποκαλυπτικές
φωτογραφίες καταγγέλλει η αντιδήμαρχος Βάρης-

Βούλας- Βουλιαγμένης Όλγα Πολίτη, η
οποία προσέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρο-

νικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με την
αντιδήμαρχο, επιτήδειοι έχουν επε-
ξεργαστεί φωτογραφίες, έχουν πάρει

το πρόσωπό της και την παρουσιάζουν
γυμνή στο διαδίκτυο. Οι φωτογραφίες

στέλνονται με email σε γνωστά της πρόσωπα με την
αναφορά «δείτε την Όλγα Πολίτη γυμνή».

Χιωτάκης στηρίζει
Βάρσου στα βόρεια

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ Νίκος Χιω-
τάκης «μαρτύρησε» την υποψηφιό-
τητα της μέχρι πρότινος εντεταλμέ-
νης περιφερειακής σύμβουλου για
θέματα Αθλητισμού στην Περιφέ-
ρεια Αττικής, Μαργαρίτας Βάρσου,
στις βουλευτικές εκλογές με τη ΝΔ,
στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθήνας.
Μάλιστα, ο πρώην δήμαρχος της…
έδωσε την ευχή του, σημειώνοντας
ότι της αξίζει ο ένας από τους τέσσε-
ρις σταυρούς!

Νέο όνομα ΣΥΡΙΖΑ 
για περιφέρεια 

Άλλη μια επιτυχία ακούγεται από
πλευράς ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια
απέναντι στον Γιώργο Πατούλη. Αφού
έχουν κάψει με τις διαρροές τους
ήδη κάνα δυο ονόματα, αποφάσισαν
να κάψουν και τον δήμαρχο Νίκαιας
Γιώργο Ιωακειμίδη. Άβυσσος η ψυχή
της Κουμουνδούρου…

Δήμος Ιάσμου

Μένει από…
καύσιμα

Αποχή από τις αίθουσες διδασκα-
λίας αποφάσισαν οι μαθητές του Δή-
μου Ιάσμου μέχρι να λυθεί το θέμα με
τη θέρμανση. Το ίδιο πρόβλημα παρα-
τηρείται και στα νηπιαγωγεία ενώ και
οι καθηγητές στο γυμνάσιο προχώ-
ρησαν σε λευκή απεργία μη αντέχον-
τας το κρύο. Ο δήμαρχος Οντέρ Μου-
μίν το χρεώνει στις προηγούμενες
διοικήσεις ενώ ο δήμος μοιάζει με
ακυβέρνητο καράβι.

Παίρνει… μπροστά ο Δήμος Παιανίας
Έτοιμος να περάσει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης είναι ο Δήμος Παι-

ανίας. Έπεσαν οι σχετικές υπογραφές της δανειακής σύμβασης με το Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων και ο δήμος μπαίνει δυναμικά στην εποχή της
ηλεκτροκίνησης με τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας. Η μετάβαση
θα υλοποιηθεί μέσω του έργου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης» ύψους
2.219.285,80 ευρώ, που
εγκρίθηκε από το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης». Τα νέα ηλεκτρικά
λεωφορεία δεν θα αργή-
σουν να βγουν στους δρό-
μους, συνδέοντας τις δυο
δημοτικές κοινότητες,
Παιανία και Γλυκά Νερά.

«Λέλα Καραγιάννη»: 

Εγκαίνια στα… κρυφά 

Α
ντιδράσεις έφεραν τα
εγκαίνια της σύμ-
πραξης του Δήμου

Αθηναίων με την «Αποστολή»
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών για τον «Πολυχώρο
Παιδιών Λέλα Καραγιάννη». 

«Σε αυτό το σπίτι, τα μικρά
παιδιά θα μάθουν, θα ψυχα-
γωγηθούν, θα αναπτύξουν το
συναίσθημα και την ενσυναί-
σθησή τους. Ο δήμος και η Εκκλησία έχουν αποδείξει ότι μαζί μπορούν να κάνουν πολλά
για την κοινωνία και τον άνθρωπο», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, με την αντιπολίτευση
να διατυπώνει ευθέως τον προβληματισμό της για την παραχώρηση της νέας δομής στον
φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή». 

Συγκεκριμένα, η παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» στηλίτευσε το γεγονός ότι η εκδήλωση έγινε
«στα κρυφά, απουσία αντιπολίτευσης», ενώ βάζοντας στο στόχαστρο τις δηλώσεις του Αρ-
χιεπίσκοπου ότι τα παιδιά θα αντιμετωπίζονται ως «δημιουργήματα του Θεού» καταλήγει
διερωτώμενη κατά πόσο τέτοιες συνεργασίες συμβάλλουν σε μια Αθήνα σύγχρονη και
συμπεριληπτική.

Τη δημιουργία ειδικού θεματι-
κού πάρκου για ΑμεΑ δίπλα από
το κτιριακό συγκρότημα των
ΑμεΑ 9.000 τετραγωνικών μέ-
τρων στο παλαιό αεροδρόμιο Ελ-
ληνικού θα χρηματοδοτήσει η
Περιφέρεια Αττικής. Ο περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Πατούλης
ενημερώθηκε από τον δήμαρχο

Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο για τη σχετική πρόταση και δεσμεύ-
θηκε να συμβάλει η περιφέρεια στην ανέγερσή του καθώς και στην εξασφάλιση του
εξειδικευμένου εξοπλισμού. «Οφείλουμε να διασφαλίζουμε καθημερινά την αυτόνο-
μη, ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση και συμμετοχή τους σε κάθε έκφανση της ζωής.
Κοινό μας στοίχημα, λοιπόν, είναι κανένα άτομο με αναπηρία ή χρόνια νόσο να μη μεί-
νει στο περιθώριο της ζωής», ανέφερε ο κ. Πατούλης, με τον δήμαρχο να επισημαίνει
ότι οι γνώσεις του περιφερειάρχη στα αυτοδιοικητικά ζητήματα συμβάλλουν καθορι-
στικά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σημαντικά ζητήματα στην Αττική.

Συμφωνία Πατούλη - Κωνσταντάτου 
για θεματικό πάρκο ΑμεΑ
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Ε
ννέα σημαντικοί παράγοντες
μπορούν να δώσουν ισχυρή
ώθηση στην ελληνική οικο-
νομία τους προσεχείς μήνες,

ενώ ορόσημο για την επιβεβαίωση της
διατήρησης της δυναμικής αποτελεί το
αποτέλεσμα των εκλογών. 

Από την άλλη πλευρά, οι σεισμοί
στην Τουρκία δημιουργούν νέα δεδο-
μένα τόσο για τον τουρισμό και τις εξα-
γωγές όσο και για την προσέλκυση κε-
φαλαίων, καθώς η Ελλάδα έχει μπρο-
στά της το στοίχημα της επενδυτικής
βαθμίδας. 

Ειδικότερα, οι παράγοντες που μπο-
ρούν να δώσουν περισσότερους…
πόντους στην ανάπτυξη φέτος είναι οι
εξής:

1 Η τιμή του φυσικού αερίου έχει
υποχωρήσει στα επίπεδα προ του

πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Ελλάδα
είχε μηδενικές εισαγωγές από τη Ρω-
σία, για πρώτη φορά μετά το 1990! Αυτό
σημαίνει ότι αποκλιμακώνεται αισθητά
το κόστος για την οικονομία, καθώς για
κάθε 10 ευρώ αύξησης της τιμή του αε-
ρίου «ροκανίζονται» 600 εκατ. ευρώ
από τον προϋπολογισμό. 

2 Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος
έχουν υποχωρήσει ακόμη και κά-

τω από τα 0,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα,
σύμφωνα με τα τελευταία τιμολόγια
παρόχων, κάτι που αναμένεται να πε-
ράσει και στη βιομηχανία, συμπιέζον-
τας το κόστος παραγωγής και αναχαιτί-
ζοντας τις ανοδικές τάσεις σε κρίσιμα
προϊόντα, όπως τα τρόφιμα.

3 Ο προϋπολογισμός αναμένεται να
εμφανίσει μικρότερο έλλειμμα στο

α’ τρίμηνο, ενώ την ίδια στιγμή περισ-
σεύουν πόροι λόγω των μειωμένων
επιδοτήσεων στους λογαριασμούς
ρεύματος και αερίου των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων. 

4 Οι προκρατήσεις για τον τουρισμό
έχουν ξεπεράσει τα περσινά επί-

πεδα, ενώ ήδη η επιβατική κίνηση τον
Ιανουάριο σημείωσε νέο ιστορικό ρε-
κόρ με άνοδο 5% έναντι του αντίστοιχου
μήνα του 2019.

5 Η συντριπτική πλειονότητα των έρ-
γων ωριμάζει φέτος, γεγονός που

αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση
στον κατασκευαστικό κλάδο και ιδιαί-
τερα σε κρίσιμους τομείς που συνδέ-
ονται με αυτόν, όπως η τσιμεντοβιομη-
χανία, η μεταλλουργία κ.ά. 

6 Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται
κοντά στο υψηλό 100 μηνών (1.100 μο-

νάδες), με διαρκώς αυξανόμενο επενδυτι-
κό ενδιαφέρον για τράπεζες, ενέργεια, κα-
τασκευές και άλλους κλάδους, με φόντο
την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. 

7 Οι καταστροφικοί σεισμοί στην
Τουρκία μετατοπίζουν σημαντικά

κεφάλαια ξένων επενδυτικών οίκων και
προς την Ελλάδα, καθώς αποτελεί το με-
γαλύτερο περιφερειακό success story.

8 Η ανατροπή του status στη γειτονι-
κή χώρα περιορίζει θεαματικά τον

γεωπολιτικό κίνδυνο στις δύο πλευρές
του Αιγαίου, ύστερα από μια διετία έν-
τασης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία
αποτελούσε αντικίνητρο για την προ-
σέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. 

9 Σημαντικός αριθμός τουριστών
που θα κατευθυνόταν προς τα νό-

τια ή ακόμη και τα δυτικά παράλια της
Τουρκίας αναμένεται να αλλάξει γνώμη
και να συμπεριλάβει στα… πλάνα του
την Ελλάδα. 

Εννέα… άσοι για στήριξη του ΑΕΠ 

Ποιοι παράγοντες μπορούν να δώσουν περισσότερους…
πόντους στην οικονομία τους προσεχείς μήνες - 

Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις στην Τουρκία 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Την πλήρη εμπιστοσύνη των συναδέλφων του στο
Eurogroup για τις επόμενες κινήσεις της ελληνικής
κυβέρνησης στην οικονομία εξασφάλισε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος τους δια-
βεβαίωσε ότι οι ενισχύσεις που δίνονται δεν παραβιά-
ζουν τους δημοσιονομικούς στόχους, ούτε πρόκειται
να οδηγήσουν σε εκτροχιασμό λόγω των προεκλογι-
κών παροχών που γίνονται. 

Με όπλο τις θετικές επισημάνσεις της Κομισιόν για

την πορεία της ανάπτυξης, στην έκθεση χειμερινών
προβλέψεων, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών δια-
βεβαίωσε τους ομολόγους του ότι δεν θα υπάρξει η πα-
ραμικρή απόκλιση ως προς τα μεγέθη του προϋπολογι-
σμού, ενώ απέναντι στην κριτική σχετικά με τη νέα αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, τους
διαβεβαίωσε ότι αυτή δεν θα επηρεάσει την αντιπλη-
θωριστική πολιτική, καθώς η καταναλωτική δαπάνη
συμπιέζεται και ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος της

αύξησης θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις. Άλλω-
στε, προς αυτή την κατεύθυνση βοηθούν οι τελευταίες
εξελίξεις στο μέτωπο των τιμών της ενέργειας, καθώς
αυτές έχουν… προσγειωθεί στα επίπεδα προς της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία. Τέλος, συζητήθηκε το
θέμα της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και σύμ-
φωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν θα υπάρξει αναβίωση
των 120 δόσεων, αλλά η εξόφληση θα γίνεται σε 36 άτο-
κες ή 72 έντοκες.

Οι διαβεβαιώσεις του υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο Eurogroup ενόψει εκλογών
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διατήρηση της Δυτικής Μακε-
δονίας ως του μεγαλύτερου
ενεργειακού κέντρου της χώ-
ρας, προσαρμοσμένου στις

νέες συνθήκες της ενεργειακής μετάβα-
σης, αποτελεί το βασικό μήνυμα της διή-
μερης επίσκεψης που πραγματοποίησαν
υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης με

επικεφαλής τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη στην περιοχή κατά
τις δύο προηγούμενες
ημέρες. Το Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα της κυβέρ-

νησης για την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας

στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλ-
λοντος, όπως παρουσιάστηκε σε ειδική
εκδήλωση από τον υπουργό ΠΕΝ Κώστα
Σκρέκα, βασίζεται πάνω σε 5 άξονες: 
Αναπτυξιακές δράσεις χαμηλού ανθρακι-
κού αποτυπώματος: Το εμβληματικό me-
ga φωτοβολταϊκό 550 MW, ένα εκ των με-
γαλύτερων σε όλη την Ευρώπη, στο ορυ-
χείο της Πτολεμαΐδας είναι το πλέον χα-
ρακτηριστικό. Το ίδιο και τα άλλα φωτο-
βολταϊκά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, δηλαδή

τα 251 MW στην Πτολεμαΐδα, τα 299 MW
στο Αμύνταιο και τα 88 MW στη Φλώρινα. 
Έργα φυσικού αερίου ως μεταβατικού
καυσίμου: Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού
αερίου του ΔΕΣΦΑ βρίσκεται στην τελική
ευθεία. Η κατασκευή του έργου, ύψους
147 εκατ. ευρώ, αφορά την επέκταση του
δικτύου αερίου σε Έδεσσα, Σκύδρα, Νά-
ουσα, Βέροια, Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτο-
λεμαΐδα, Κοζάνη και σε μεταγενέστερο
στάδιο την πόλη της Καστοριάς. Σύμφωνα
με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης
του ΔΕΣΦΑ, η έναρξη λειτουργίας του
αγωγού προβλέπεται τον Αύγουστο του
2023 και έναν μήνα αργότερα, τον Σε-
πτέμβριο του 2023, η ένταξή του στο σύ-
στημα. 
Έργα τηλεθέρμανσης: Διατίθενται 170
εκατ. ευρώ, προκειμένου οι τιμές ενέρ-

γειας να διατηρηθούν σε προσιτά επίπε-
δα, ώστε να έχουν διασφαλίσει τη θέρ-
μανσή τους όλα τα σπίτια και τα καταστή-
ματα. Οι υπόλοιποι δύο άξονες αφορούν
την προώθηση δράσεων κυκλικής οικο-
νομίας και τη βελτίωση του αστικού τοπί-
ου και την προστασία της φύσης, μέτρα τα
οποία θα εξειδικευτούν το επόμενο διά-
στημα. Ο υπουργός ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, «προστατεύουμε ως κόρη οφθαλ-
μού το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και υλο-
ποιούμε σημαντικά έργα αντιπυρικής και
αντιπλημμυρικής προστασίας στη Δυτική
Μακεδονία, συνολικού ύψους 13,5 εκατ.
ευρώ, εντάσσουμε περισσότερα από
1.000 στρέμματα στο Εθνικό Σχέδιο Ανα-
δασώσεων και αναβαθμίζουμε τα ηλε-
κτρικά δίκτυα και από όλα αυτά, η τοπική
κοινωνία θα έχει μεγάλα ανταποδοτικά

οφέλη». Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθ-
μισης από τα οποία επωφελήθηκαν κατα-
ναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας: Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία, περίπου 4 χιλιάδες
νοικοκυριά στην περιφέρεια αυτή επω-
φελήθηκαν από το πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ», για το οποίο διατέθηκαν 52,6 εκατ.
ευρώ, ενώ περίπου 20.000 είναι οι δι-
καιούχοι του προγράμματος «Εξοικονο-
μώ - Αλλάζω συσκευή».

Πτολεμαΐδα5
Ταυτόχρονα, κατά τη δεύτερη ημέρα της
περιοδείας στην περιοχή, ο πρωθυπουρ-
γός πραγματοποίησε επίσκεψη στη νέα
υπερσύγχρονη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ,
Πτολεμαΐδα 5, σημειώνοντας σε ομιλία
του την κρίσιμη σημασία της υποδομής
για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Επιπρόσθετα, τόνισε ότι «η στρατηγική
μετάβασης σε ένα πράσινο μέλλον είναι
δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη και από
την ίδια τη ΔΕΗ που επενδύει σημαντικά
σε μονάδες ΑΠΕ, όπως το μεγάλο φωτο-
βολταϊκό που κατασκευάζεται κοντά».

Χωρίς φυσικό αέριο εκ Ρωσίας κινήθηκε η χώρα
τον μήνα Ιανουάριο με πλήρη περικοπή των εισαγω-
γών του ρωσικού καυσίμου, γεγονός που σημειώνε-
ται για πρώτη φορά από την εποχή που η χώρα μας
ξεκίνησε να προμηθεύεται καύσιμο από τη Μόσχα,
δηλαδή από τη δεκαετία του ’90. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, το 2023 έκανε «πρεμιέρα» με
μηδενισμό των ποσοτήτων καυσίμου από το Σιδηρό-
καστρο –δηλαδή, την «πύλη εισόδου» στη χώρα μας
φυσικού αερίου από τη Ρωσία. 

Όπως μεταφέρουν πηγές της αγοράς στην «Po-
litical», ο μηδενισμός των εισαγωγών οφείλεται
στην κατακόρυφη μείωση της εγχώριας ζήτησης

για καύσιμο τον προηγούμενο μήνα, η οποία άγγιξε
το 38%. Ως συνέπεια, οι προμηθευτές υποχρεώθη-
καν σε αναπροσαρμογή των ποσοτήτων που «πέ-
ρασαν» τα ελληνικά σύνορα, προχωρώντας σε πλή-
ρη περικοπή των παραδόσεων από τη Μόσχα, κα-
θώς τα σχετικά συμβόλαια με την Gazprom επιτρέ-
πουν με μεγαλύτερη ευκολία την αναπροσαρμογή
των παραδόσεων.

Καθοριστικά στη μείωση της ζήτησης του καυσί-
μου επέδρασε, όπως αποδείχτηκε, και η έκτακτη ει-
σφορά των 10 ευρώ/MWh στους ηλεκτροπαραγω-
γούς. Όπως είχε επισημάνει και ο ΕΣΑΗ σε επιστολή
του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας, η έκτακτη εισφορά των 10 ευρώ/MWh είχε ως
αποτέλεσμα η πτώση της τιμής του TTF στα 55 με 60
ευρώ/MWh να αντιστοιχεί στο 14% της συνολικής
αξίας. Όταν είχε επιβληθεί για πρώτη φορά με το αέ-
ριο στα 120 με 130 ευρώ/MWh, η έκτακτη εισφορά
αντιστοιχούσε στο 8%.

Ο πολλαπλασιασμός του κόστους ηλεκτροπαρα-
γωγής οδήγησε στις εταιρείες να δίνουν υψηλές τι-
μές για να ενταχθούν στο σύστημα, με αποτέλεσμα ο
αλγόριθμος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας να επι-
λέγει τις εισαγωγές ρεύματος. Είναι φθηνότερες αν
και προέρχονται από παλιές και πανάκριβες ρυπο-
γόνες μονάδες γειτονικών χωρών.

Γιατί «μηδένισε» το ρωσικό αέριο στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Σε «ρυθμούς» ενεργειακής μετάβασης
Ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας μίλησε 

για τους 5 άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται 
το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της κυβέρνησης 

στη Δυτική Μακεδονία, η οποία παραμένει 
το ενεργειακό κέντρο της χώρας

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης



Ο
ι βασικοί πυλώνες όπου
στηρίζεται το αναπτυξιακό
σχέδιο των έργων που προ-
ωθεί το υπουργείο Υποδο-

μών στη Δυτική Μακεδονία βασίζονται
στις ειδικές περιφερειακές και τοπι-
κές ανάγκες, ενσωματώνοντας όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε
τομέα της οικονομίας και συμβάλλον-
τας στη βελτίωση της καθημερινότητας
και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το οδικό έργο του αυτοκινητόδρο-
μου Ε65, με τον οποίο θα ενωθεί η
Κεντρική Ελλάδα με τη Δυτική Μακε-
δονία, αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2025. Παράλληλα, το
υπουργείο έχει δώσει εντολή στον πα-
ραχωρησιούχο να ολοκληρώσει τις
μελέτες για τη σύνδεση με τη Δεσκάτη,
γεγονός που αποτελούσε πάγιο αίτημα
της περιοχής.

Το υπουργείο προχωρά και το έργο
για την κατασκευή της επαρχιακής
οδού Καστοριάς - Πτολεμαΐδας, στο
τμήμα «ρέμα Κώτουρη», στα όρια του
Νομού Κοζάνης, με σήραγγα στην
Κλεισούρα, όπου ολοκληρώνεται η εγ-
κατάσταση του εργοταξίου, οι πρόδρο-

μες εργασίες του οποίου έχουν ήδη
ξεκινήσει. Στον Κάθετο Άξονα 50 της
Εγνατίας Οδού «Κοζάνη - Φλώρινα -
Νίκη», ο οποίος αποτελεί τμήμα του
Πανευρωπαϊκού «Άξονα Χ», αναφέρ-
θηκε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης κατά
την παρουσίαση του Αναπτυξιακού
Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.

«Τον Δεκέμβριο δημοπρατήθηκαν οι
μελέτες για το τμήμα Πτολεμαΐδα - Ξι-
νό Νερό και ολοκληρώνονται οι μελέ-
τες για το τμήμα Ξινό Νερό - Αμμοχώρι
και αναμένεται να ανατεθούν το επό-
μενο διάστημα οι μελέτες του τμήμα-
τος Αμμοχώρι - Φλώρινα», τόνισε ο κ.
Καραγιάννης.

Καραγιάννης: «Μεγάλα
σιδηροδρομικά έργα»

Η στρατηγική αξία της περιοχής
αναδεικνύεται και από τον προγραμ-
ματισμό των μεγάλων σιδηροδρομι-
κών έργων. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η νέα σιδηροδρομική σύν-
δεση Αεροδρόμιο Καστοριάς - Σύνορα
με Αλβανία μέσω Καστοριάς, Ιεροπη-
γής και Πόγραδετς.

Με αυτήν τη νέα σύνδεση ενισχύεται
η περιφερειακή και διακρατική συνδε-

σιμότητα των ελληνικών πόλεων μετα-
ξύ τους και με τις γειτονικές χώρες. Η
μελέτη σκοπιμότητας για την επιλογή
της χάραξης ολοκληρώθηκε στα τέλη
του 2022 και προτείνει τη σύνδεση μέ-
σω Κοζάνης, Σιάτιστας και Καστοριάς.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο είναι η
«Αναβάθμιση, ανακαίνιση και συντήρη-
ση τμήματος του Σιδηροδρομικού Δι-
κτύου της Βορείου Ελλάδος στο τμήμα
Πλατύ έως τα σύνορα και από σσ Μεσο-
νησίου έως σσ Φλώρινας», το οποίο θα
πραγματοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, συνολι-
κού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ.

«Ο ΟΣΕ θα προχωρήσει εντός του
έτους στη συντήρηση της γραμμής
Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα με στόχο την
επαναλειτουργία της. Μέχρι τέλη του
έτους θα δημοπρατηθεί και το έργο
που αφορά την κατασκευή παραλλα-
γής της σιδηροδρομικής γραμμής
Πτολεμαΐδας - Κοζάνης λόγω των
ορυχείων της ΔΕΗ», σημείωσε ο υφυ-
πουργός Υποδομών.

Τα έργα θα επιφέρουν ορατά και με-
τρήσιμα αποτελέσματα σε όλα τα επί-
πεδα, δημιουργώντας νέες θέσεις ερ-
γασίας και τονώνοντας την τοπική
ανάπτυξη, ενώ προστατεύουν και το
περιβάλλον. 

22022: «Προίκα» 
461 δισ. ευρώ
μέσω του τζίρου
των επιχειρήσεων

Με επιπλέον τζίρο 120 δισ. ευρώ
σε σχέση με το 2021 και συνολικές
πωλήσεις 461,2 δισ. ευρώ έκλεισε
το 2022 για τις επιχειρήσεις, γεγο-
νός που δημιουργεί υψηλές προσ-
δοκίες για τη ροή επενδύσεων στην
οικονομία αλλά και φόρων στον
κρατικό προϋπολογισμό.

Ο πληθωρισμός, η αύξηση της
τουριστικής κίνησης και το νέο
ιστορικό των ελληνικών εξαγωγών
αποτέλεσαν τους τρεις παράγοντες
που συνέβαλαν στην εντυπωσιακή
ενίσχυση της οικονομικής δραστη-
ριότητας, έχοντας ως αποτέλεσμα
την αύξηση του τζίρου κατά την
περσινή χρονιά σε ποσοστό 35,5%
έναντι του 2021. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, η οικονομία ανέκαμψε δυ-
ναμικά κατά την περσινή χρονιά,
καθώς το 2021 ο τζίρος είχε δια-
μορφωθεί στα 340,28 δισ. ευρώ και
πέρυσι «απογειώθηκε» στα 461,24
δισ. ευρώ.

Tη μεγαλύτερη αύξηση στον κύ-
κλο εργασιών κατά 51,8%, μεταξύ
των ετών 2022 και 2021, παρουσία-
σαν οι επιχειρήσεις του τομέα
«Δραστηριότητες Υπηρεσιών Πα-
ροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης», ενώ τη μικρότερη αύ-
ξηση στον κύκλο εργασιών κατά
2,2% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
του τομέα «Δραστηριότητες Σχετι-
κές με την Ανθρώπινη Υγεία και την
Κοινωνική Μέριμνα». Για το σύνολο
των επιχειρήσεων και των δραστη-
ριοτήτων της οικονομίας ο κύκλος
εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2022
ανήλθε σε 125,213 δισ. ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση
με το δ’ τρίμηνο του 2021, που είχε
ανέλθει σε 100,967 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί
η εντυπωσιακή ενίσχυση των Κα-
τασκευών τον Δεκέμβριο, καθώς ο
τζίρος ενισχύθηκε κατά 33,5%, γε-
γονός που συνδέεται με την προ-
ώθηση πολύ σημαντικών projects,
διαμορφώνοντας έτσι μια καλή
αφετηρία για τον κλάδο, ο οποίος
φαίνεται να βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή του ενδιαφέροντος. 

Λουκάς Γεωργιάδης
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Ανάπτυξη και νέες θέσεις
εργασίας στη Δ. Μακεδονία

Ποια έργα «τρέχει» το υπουργείο Υποδομών, 
τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας

και της ποιότητας ζωής των πολιτών

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Ε
φάπαξ επίδομα από 200
έως 300 ευρώ θα λάβουν
περίπου 150.000 συνταξι-
ούχοι ανάλογα με την προ-

σωπική τους διαφορά ως έκτακτη ενί-
σχυση για όσους δεν είδαν ακέραια
αύξηση έως 7,75% στις συντάξεις
τους, καθώς και για όσους πήραν μι-
κρή αύξηση, σύμφωνα με όσα ανα-
κοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε
πως υπήρχαν αδικίες, καθώς υπήρ-
χαν συνταξιούχοι με χαμηλές συν-
τάξεις που δεν πήραν αύξηση.
« Έχουμε καλύτερη εικόνα για την
υλοποίηση. Η οικονομία αναπτύσσε-
ται καλύτερα από το προσδοκώμενο.

Θα υπάρχει έκτακτο βοήθημα
για συνταξιούχους που δεν εί-
δαν αύξηση μεταξύ 200 και
300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος
των συντάξεών τους. Η παρο-
χή αυτή θα δοθεί εφάπαξ.
Εκτιμούμε ότι το κόστος θα
φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ», τό-
νισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σήμερα οι ανακοινώσεις
Σημειώνεται ότι λεπτομέρειες για

το έκτακτο βοήθημα θα ανακοινω-

θούν σήμερα από το υπουργείο
Οικονομικών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η
έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί εν-
τός του Μαρτίου και το ύψος
του θα είναι κλιμακωτό.

Με βάση τις ίδιες πληροφο-
ρίες, το βοήθημα έως 300 ευ-
ρώ θα είναι οριζόντιο για

140.000 - 150.000 συνταξιούχους με
συντάξεις 800 - 1.000 ευρώ, οι οποί-
οι α) δεν έλαβαν καμία αύξηση λόγω
της μεγάλης προσωπικής διαφοράς,

β) δεν έλαβαν την επιταγή ακρίβειας
των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα, κα-
θώς δεν ανήκουν στην κατηγορία
των χαμηλοσυνταξιούχων, αφού οι
συντάξεις τους κυμαίνονται από 800
έως 1.000 ευρώ και γ) δεν είχαν κά-
ποιο όφελος από την κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης, διότι έχουν
μικρότερες συντάξεις από 1.000 ευ-
ρώ μηνιαίως, οπότε δεν επιβαρύ-
νονται από τον συγκεκριμένο φόρο.

Πρόκειται για μια κίνηση που
επιτρέπει ο επιπλέον δημοσιονομι-
κός χώρος που έχει δημιουργηθεί
από την αναπτυξιακή πορεία της
χώρας, όπως είπε σχετικά ο πρω-
θυπουργός.

Ανάσα σε δανειολήπτες με νέες και παλαιές οφει-
λές θα δώσει το νέο σχήμα ρυθμίσεων που προανήγ-
γειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. H
αναβίωση της συμμετοχής σε παλαιότερες ρυθμί-
σεις χρεών -των 100, 120 και 72 δόσεων- που χάθη-
καν λόγω αδυναμίας πληρωμών θα γίνεται με την
πληρωμή δύο δόσεων. Δυνητικοί ωφελούμενοι είναι
πάνω από 350.000 φορολογούμενοι και ασφαλισμέ-
νοι, οι οποίοι λόγω της έκρηξης του πληθωρισμού
και της ακρίβειας έχασαν τη ρύθμιση στην οποία εί-
χαν ενταχθεί.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα
σχήμα από 36 έως 72 δόσεις για νέες οφειλές συνε-
πών δανειοληπτών. Όπως είπε, αναμένονται εξαγγε-
λίες για κάποια σχήματα δόσεων που θα αφορά συ-
νεπείς δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδη-
μία και την ενεργειακή κρίση, που δημιούργησαν
δηλαδή νέες οφειλές τα τελευταία χρόνια. Η νέα
ρύθμιση ουσιαστικά θα αποτελέσει τη συνέχεια της
ρύθμισης που κάλυψε τις οφειλές της πανδημίας,
δηλαδή της περιόδου από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι
και τον Ιούλιο του 2021.

«Δεν αρκεί μόνο η στήριξη στους συμπολίτες μας
που δυσκολεύονται και χάνουν δόσεις ρύθμισης.
Υπάρχουν συμπολίτες μας που ήταν απολύτως συνε-
πείς και αυτήν τη στιγμή δυσκολεύονται να εξυπηρε-
τήσουν τις υποχρεώσεις τους μετά την πανδημία.
Θέλουμε να κάνουμε κάτι και για αυτούς», είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προϋπόθεση η συνέπεια
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη νέα

ρύθμιση είναι οι δανειολήπτες να ήταν συνεπείς με

τις υποχρεώσεις τους μέχρι το καλοκαίρι του 2021
και να δημιούργησαν νέα χρέη σε ασφαλιστικά τα-
μεία και Εφορία λόγω της κρίσης του πληθωρισμού.

Να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση για τα χρέη της παν-
δημίας το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται σε
30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους,
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων,
έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφει-
λών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τό-
κων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Αμαλία Κάτζου 

Ρυθμίσεις-ανάσα για οφειλέτες σε Εφορία και ΕΦΚΑ - Αναβίωση των 120 δόσεων

Έκτακτο εφάπαξ
επίδομα έως €300
για 150.000
συνταξιούχους

Κλιμακωτό το ποσό ανάλογα με τις αποδοχές -
Μέσα στον Μάρτιο η καταβολή του

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com



Τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα απονέμει το Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβου-
λο του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλη Τσαμάζ. Όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση του πανεπιστημιακού ιδρύματος, «η
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη συνεδρίαση
της στις 7/2/2023 αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει τον
τίτλο του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου ΟTΕ, μετά την
εισήγηση και την ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Όπως σημειώνε-
ται, «η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο
που θα ανακοινωθεί». Η απόφαση της Συγκλήτου στηρίχ-
θηκε στη συμβολή του επικεφαλής του Ομίλου ΟTΕ στην
ανάδειξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικό-
τητας μέσα από την επιχειρηματική του δράση, αλλά και
στην προσφορά του στον Ελληνισμό και την κοινωνία.
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αι τους πιο αισιόδοξους συνε-
χίζει να εκπλήσσει το ελληνικό
χρηματιστήριο, που καθημερι-

νά αποδεικνύει πως διαθέτει τα καύ-
σιμα για υψηλότερα. Η συνεχιζόμενη
ανοδική κίνηση είναι απόρροια, όπως
επισημαίνουν οι αναλυτές, των προσ-
δοκιών για ανάκτηση επενδυτικής
βαθμίδας πιθανόν νωρίτερα από όσο
αναμενόταν. Οι εκτιμήσεις κάνουν λό-
γο για τον Μάρτιο από την DBRS ή τον
Απρίλιο από την S&P. Παράλληλα θε-
ωρείται πιθανή η επιστροφή του χρη-
ματιστηρίου στις ώριμες-ανεπτυγμέ-
νες αγορές. Η σημαντική αύξηση της
συναλλακτικής δραστηριότητας απο-
τελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, καθώς
η άνοδος λαμβάνει ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά και υποδηλώνει την παρουσία
ισχυρών ξένων παικτών. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως στις εννέα πρώτες συ-
νεδριάσεις του Φεβρουαρίου έχει
διακινηθεί τζίρος 1,21 δισ. ευρώ, που
σημαίνει ότι οι μέσες ημερήσιες συ-
ναλλαγές τον τρέχοντα μήνα ξεπερ-

νούν τα 133 εκατ. ευρώ. Από αρχές του
έτους μέχρι και 13 Φεβρουαρίου ο ΓΔ
καταγράφει ράλι της τάξης του 17,54%,
ο FTSE 25 κερδίζει 18,33%, ο Mid Cap
είναι στο +15,88%, ενώ ο τραπεζικός
δείκτης αναδεικνύεται πρωταθλητής
των επιδόσεων με κέρδη 34,74%.

Coca-Cola HBC: Αύξηση
εσόδων και κερδών το 2022

Με μεγάλη αύξηση σε έσοδα και κέρδη
έκλεισε το δωδεκάμηνο του 2022 για την
Coca-Cola HBC, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία, καταγράφοντας έτσι άλλο ένα
ισχυρό έτος ανάπτυξης που οφείλεται
στην τιμολογιακή πολιτική, στο μείγμα
προϊόντων και στην αύξηση του όγκου
πωλήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθη-
καν κατά 14,2% σε οργανική βάση και κα-
τά 28,3% σε δημοσιευμένη βάση. Εξαι-
ρουμένων της Ρωσίας και της Ουκρανίας,
η αύξηση των καθαρών εσόδων από πω-
λήσεις διαμορφώθηκε σε 22,7% σε οργα-
νική βάση.

Από Energean 
η πρώτη εξαγωγή πετρελαίου
στην ιστορία του Ισραήλ

Την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου
στην ιστορία του Ισραήλ ανακοίνωσε η
Energean. Συγκεκριμένα, με τη χρησιμο-
ποίηση των αποθηκευτικών χώρων και
των υποδομών εκφόρτωσης του πλοίου
«Energean Power», οι παραχθέντες από
το κοίτασμα Karish ρευστοί υδρογονάν-
θρακες εκφορτώθηκαν με απόλυτη
ασφάλεια σε πετρελαιοφόρο, με κατεύ-
θυνση διεθνείς αγορές. Το φορτίο πωλή-
θηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμ-
φωνίας με τη Vitol και συνιστά την πρώτη
εξαγωγή ενέργειας από μια νέα πηγή
στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία δημι-
ουργεί και ένα πρόσθετο έσοδο για την
Energean.

Λάμψα: Πράσινο φως 
στην επιστροφή ποσού €0,47 

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής
αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,47
ευρώ, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαί-
ου με μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής κατά 0,47 ευρώ και την επιστρο-
φή του ποσού της μείωσης του κεφαλαί-
ου με καταβολή μετρητών στους μετό-
χους αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της Λάμψα ΑΕ.

Η Mytilineos - Energy & Metals και η
EDP Renewables υπέγραψαν μακροπρό-
θεσμη Συμφωνία Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (PPA) για την «πράσινη» ενέρ-
γεια που θα παραχθεί από χαρτοφυλάκιο
αιολικών έργων συνολικής ισχύος 78 MW.
Πρόκειται για τον πρώτο PPA της EDPR
στην Ελλάδα, αλλά και το πρώτο για τη
Mytilineos που αφορά ενέργεια που παρά-
γεται από αιολικά έργα. Η συμφωνία αυτή
επιτρέπει στην EDP Renewables να επιτα-
χύνει την ανάπτυξη αυτού του χαρτοφυλα-
κίου, το οποίο αποτελείται από 3 αιολικά

πάρκα: 23 MW στη Βοιωτία, 21 MW στην Αχαΐα, 35 MW στη Βοιωτία. Όλα τα αιολικά πάρκα αναμένεται να τε-
θούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2024-2025 και στο πλαίσιο αυτού του PPA αναμένεται να παράγουν
ετησίως 232 GWh, που ισοδυναμούν με την κατανάλωση 60 χιλιάδων νοικοκυριών στην Ελλάδα και θα περιο-
ρίζουν περίπου 100 χιλιάδες τόνους εκπομπών CO2 ετησίως.

Ασταμάτητο το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

O Μιχάλης Τσαμάζ επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Mytilineos και EDPR υπέγραψαν για αιολικό PPA 78 MW
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Δομική Κρήτης: Σύμβαση 
10,18 εκατ. με το υπ. Υποδομών
για έργα στον ΒΟΑΚ

Εμπορικό πάρκο στο Χαλάνδρι
απέκτησε η Trade Estates

Το εμπορικό πάρκο της πλατείας Κένεντι
στο Χαλάνδρι είναι η νέα προσθήκη στο χαρ-
τοφυλάκιο ακινήτων της Trade Estates
ΑΕΕΑΠ. Το ακίνητο εξαγοράστηκε από την
εταιρεία Ten Brinke Hellas τον Δεκέμβριο του
2022, με συνολικό τίμημα 6,5 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το όγδοο εμπορικό πάρκο που
προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της
εταιρείας. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε
τον Νοέμβριο του 2022, σε οικόπεδο 2.896 τμ,
με συνολική εμπορική επιφάνεια 3.992 τμ και
αποτελεί καθημερινό προορισμό χιλιάδων
καταναλωτών, καθώς βρίσκεται στην καρδιά
του Χαλανδρίου και είναι μισθωμένο σε δύο
από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς,
την ΑΒ Βασιλόπουλος και τη McDonald’s.

Wood & Company: Εξαιρετικό
έτος για τις ελληνικές τράπεζες

Από τις αρχές του έτους, οι ελληνικές
τράπεζες υπεραποδίδουν έναντι του ευ-
ρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη (στο +19%),
σημειώνει η Wood & Company σε report
με τίτλο «Οδεύοντας προς μια εξαιρετική
χρονιά». Ο οίκος σημειώνει ότι το χάσμα
αποτίμησης έχει συρρικνωθεί, ωστόσο
εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες δεν
έχουν αποτιμηθεί πλήρως ακόμη. Κατά
μέσο όρο, οι τράπεζες διαπραγματεύονται
με P/E ίσο με 6 φορές της εκτίμησης του
οίκου για το 2023 (ή με discount 25% έναν-
τι των ανταγωνιστών τους). 

Αύξηση 4,2% στην παραγωγή
ασφαλίστρων το 2022

Αύξηση κατά 4,2% σημείωσε η παραγωγή
για την ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2022.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα που
πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μεταξύ των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων-μελών της, η συνολι-
κή παραγωγή ασφαλίστρων του 2022 αυξήθη-
κε κατά 4,2% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος, ανερχόμενη στα 4,84 δισ. ευρώ.

Νέα δάνεια άνω του 1,6 δισ.
αναμένει η Optima bank

ΤΙΤΑΝ: Επενδύει στον κλάδο
τσιμεντοειδών προϊόντων 

Την αναπτυξιακή στρατηγική της συνεχίζει η
Titan Cement International (TCI) με τη συμμετο-
χή της στην εταιρεία Περλίτες Αιγαίου, σε συνερ-
γασία με την οικογένεια που κατέχει την πλει-
οψηφία των μετοχών, εξασφαλίζοντας έτσι τις
μακροπρόθεσμες ανάγκες του ομίλου ΤΙΤΑΝ σε
ποζολάνη. Η Περλίτες Αιγαίου ΑΕ ιδρύθηκε το
1994 και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση
περλίτη και ποζολάνης στο Γυαλί του ΝΑ Αιγαίου,
όπου και υπάρχουν σημαντικά αποθέματα υψη-
λής ποιότητας. Η εταιρεία διαθέτει πρόσβαση σε
λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης για τη διακί-
νηση των προϊόντων της στις παγκόσμιες αγορές,
και ειδικότερα τον κατασκευαστικό κλάδο, τον
αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία λιπασμάτων.

Σύμβαση ύψους 10,18 εκατ. ευρώ υπέγραψε η
Δομική Κρήτης με το υπουργείο Υποδομών για
έργα στον ΒΟΑΚ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση. «Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης και έγ-
καιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η
εταιρεία Δομική Κρήτης ΑΕ ανακοινώνει ότι την
9η Φεβρουαρίου 2023 υπέγραψε με το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, Διεύθυνση Υποδομών
Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας
(Δ14), σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου συ-
νολικής αξίας 10.187.584,60 ευρώ (με τον ΦΠΑ)
για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση Οδικής
Ασφάλειας στο Τμήμα Γεωργιούπολη - Πέτρες
του ΒΟΑΚ”», τονίζεται χαρακτηριστικά. Με την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης, το ανεκτέλε-
στο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων
ανέρχεται στο ποσό των 49 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΟΛΠ: Αύξηση στις κρατήσεις 
της κρουαζιέρας κατά 22%

Για τη μεγάλη συνεισφορά του λιμανιού του Πειραιά
στον τουρισμό της χώρας βραβεύθηκε η ΟΛΠ ΑΕ σε
εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Προ-
ορισμός 365 μέρες Ελλάδα». Το βραβείο παρέλαβε ο
πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ Γου Ζενγκάνγκ. Σημειώνεται
ότι μετά το πέρας της πανδημίας, η οποία έπληξε ση-
μαντικά τον κλάδο της κρουαζιέρας το προηγούμενο
διάστημα, υπάρχει δυναμική επανεκκίνηση του κλά-
δου στον Πειραιά. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΛΠ, το
2022 πραγματοποιήθηκαν 677 αφίξεις, έναντι 379 το
2021 και 622 το 2019, αύξηση της τάξεως του 79% και
9% αντίστοιχα. Όσον αφορά το 2023, υπάρχουν ήδη
κρατήσεις για τουλάχιστον 829 κρουαζιερόπλοια, ση-
μαίνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το 2022.

Π
ραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Φε-
βρουαρίου η ετήσια συνάντηση των στε-
λεχών της Optima bank, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας παρουσιάστηκε ο απο-

λογισμός της χρονιάς που πέρασε και περιγράφη-
καν οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της για την
εξέλιξη της ήδη πολύ επιτυχημένης πορείας του ορ-
γανισμού. Το 2022 ήταν μια χρονιά-σταθμός για την
Optima bank, καθώς οι καταθέσεις άγγιξαν τα 2,2
δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο των δανείων της
ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ. Για το 2023, η τράπεζα σκο-
πεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιχει-
ρηματικότητα στην ελληνική αγορά, με νέες δανει-
οδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων που θα ξεπερά-
σουν το 1,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα η τράπεζα, με 84
νέες προσλήψεις μέσα στο 2022, έφθασε τα 450
στελέχη, ενώ το δίκτυο καταστημάτων της επεκτά-
θηκε περαιτέρω φθάνοντας τα 27 καταστήματα.
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Α
ΕΚ και Ολυμπιακός έκαναν
από ένα βήμα μπρος και ο
ΠΑΟΚ ένα πίσω στην κορυφή
της βαθμολογίας, ενώ η Λα-

μία παρέμεινε στην ουρά
της βαθμολογίας.

Στην «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά» ήταν όλα
αναμενόμενα στο ματς της
ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.
Σκορ 3-0, με τον Λιβάι
Γκαρσία να σκοράρει και
πάλι. 

Ο Άμραμπατ με τον Φαν Βέερτ τα άλλα
γκολ κόντρα στον Λεβαδειακό, που
έπαιζε με δέκα για ένα ολόκληρο ημί-
χρονο εξαιτίας της αποβολής του Τζημό-
πουλου.

Η Ένωση παραμένει δεύτερη, αλλά με
ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Ατρόμητο.
Στο «Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός έψα-
χνε σκορ ξεπλύματος της ντροπής του 3-
0 από την ΑΕΚ στο Κύπελλο και το πέτυ-
χε, 6-1 τον Παναιτωλικό. Δύο γκολ ο Χά-
μες Ροντρίγκες (το ένα με πέναλτι) και
από ένα οι Μπακαμπού, Παπασταθόπου-
λος, Βαλμπουενά, Κανός. Ο Καρέλης το
γκολ του Παναιτωλικού.

Στην Τρίπολη γίνανε όλα δυνατά τ’ αδύ-
νατα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ

των Νάσμπεργκ, Τόμας και δέχτηκε δύο
γκολ στις καθυστερήσεις, με τον Σίτο και
Ατιένθα. Υποχώρησε στην τρίτη θέση της
βαθμολογίας ο «δικέφαλος του Βορρά».
Στη Λαμία, ο ΟΦΗ, που κάτι θυμίζει από

Γκέραρντ, ισοπέδωσε 4-1 την τοπική
ομάδα με γκολ των Τοράλ, Μπάκιτς, Τι-
ουσέ, Φελίπε. Ο Τσιλούλης σκόραρε για
τη Λαμία. Λύθηκε και η συνεργασία της
με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη.

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

ΑΕΚ - Λεβαδειακός 3-0, 
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 6-1,
Αστέρας Τρ. - ΠΑΟΚ 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(22 αγ.)

Παναθηναϊκός ............................51

ΑΕΚ (21) ......................................50

Ολυμπιακός ................................46

ΠΑΟΚ ..........................................44

Βόλος ..........................................35

Άρης ............................................31

Ατρόμητος (21) ............................25

Παναιτωλικός..............................24

Αστέρας Τρ...................................23

ΟΦΗ ............................................23

ΠΑΣ Γιάννινα................................21

Ιωνικός ........................................15

Λεβαδειακός................................13

Λαμία............................................12

Δύο εμπρός, ένας πίσω



Ο
Ατρόμητος δικαιώθηκε
στο Μονομελές Δικαιο-
δοτικό Όργανο της Su-
per League 1 σχετικά

με το «μεζούραγκεϊτ» και ο αγώνας
με την ΑΕΚ πρέπει να γίνει κανονι-
κά. Το παιχνίδι της προπερασμένης
αγωνιστικής δεν διεξήχθη ποτέ,
γιατί τα δοκάρια της μιας εστίας
βρέθηκαν πιο χαμηλά, κατά 1,5 και
2 εκατοστά, όπως έγραψε στο Φύλ-
λο Αγώνος ο διαιτητής Μανούχος.
Τα δοκάρια μετρήθηκαν με μεζού-
ρα. Η ένσταση της ΠΑΕ ΑΕΚ απορ-
ρίφθηκε, το Μονομελές θεώρησε
ότι ο Ατρόμητος δεν έχει υπαιτιότη-
τα, καθότι το γήπεδο δεν είναι ιδιο-
κτησίας του, παρά ανήκει στον Δή-
μο Περιστερίου. Εν μέρει έγιναν
δεκτές και οι πρόσθετες παρεμβά-
σεις των ΠΑΕ Παναθηναϊκός και
Ολυμπιακός.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι θα
προσφύγει στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ισχυ-

ριζόμενη ότι υπήρξε παρασκήνιο
στην πρωτοβάθμια απόφαση και
ακόμα ότι δέχεται πόλεμο. 

Δικαίωση Ατρόμητου στο «μεζούραγκεϊτ» Νταντσένκο: 
Τον έσωσε ο απινιδωτής

Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από την Ου-
κρανία για την κατάσταση υγείας του Όλεγκ
Νταντσένκο, παίκτη της ΑΕΚ που παίζει δανεικός
στη Ζόρια. Φαίνεται πως έχει σταθεροποιηθεί η
κατάσταση του 28χρονου δεξιού μπακ, που υπέ-
στη τριπλή ανακοπή κατά τη διάρκεια της προπό-
νησης. Οι γιατροί τον επανέφεραν με απινιδωτή
και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο,
όπου νοσηλεύεται στην Εντατική. Όπως είναι
γνωστό, πριν από δυο χρόνια ο Νταντσένκο έχα-
σε τη σύζυγό του σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Ο businessman Giannis
λανσάρει και ρούχα

Τρία, ακόμα, εμπορικά σήματα κατοχύρωσε ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά το «Greek Freak»,
τα «Stay Fr34ky», «Fr34k Show» και «Unseen
Fr34ky Hours». Το ανακοίνωσε ο εξειδικευμέ-
νος σε οικονομικά θέματα δικηγόρος του Τζος
Γκέρμπεν. Ο δύο φορές MVP του NBA θα λανσά-
ρει μια νέα σειρά ρούχων, κατά πάσα πιθανότητα
σε συνεργασία με τη NIKE, που είναι και η εται-
ρεία παραγωγός των signature «Zoom Freak»
παπουτσιών του Γιάννη.

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι
και Champions League

Δυο ματς για τη νοκ άουτ φάση των «16» του
Champions League θα γίνουν απόψε, με ώρα
έναρξης τις 22.00 και μετάδοση από την Cosmote
TV. Στο Βέλγιο, η Κλαμπ Μπριζ, ευχάριστη έκπλη-
ξη της σεζόν, θα υποδεχτεί την Μπενφίκα και στη
Γερμανία η Ντόρτμουντ την Τσέλσι. Ωστόσο, το
μεγάλο ματς της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα στην
Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι για την Premier
League (21.30 Nova). Η πρώτη Άρσεναλ έχει 51
βαθμούς και ένα ματς λιγότερο και η Σίτι 48.

Πικέ, «ένας απαίσιος
πατέρας»

Νέο επεισόδιο Πικέ - Σακίρα. Ο πρώην αρχη-
γός της Μπαρτσελόνα πήγε τα δυο τους παιδιά
στο σπίτι της πρώην συζύγου του, τα άφησε μέσα
στη βροχή να περιμένουν τη μαμά να τους ανοί-
ξει, ήταν και φορτωμένα με τα βαλιτσάκια τους.
Έφυγε βολίδα με το τζιπ του, έχοντας αφήσει
ανοιχτό το πορτμπαγκάζ! Βούιξαν και τα social
media: «Είναι ένας απαίσιος πατέρας».

Ξένοι διαιτητές μέχρι το 2028
Ήταν περίπου αναμενόμενο. Οι δύο υπερκείμενες Αρχές του ποδοσφαί-
ρου, FIFA/UEFA, αποφάσισαν να διατηρήσουν τους ξένους διαιτητές
στην Ελλάδα έως και το 2028! Μία ακόμα προσβολή κατά των Ελλήνων
διαιτητών, που για λόγους αξιοπρέπειας θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει.
Ουδεμία αντίδραση. Αυτοί… ξέρουν. Με τη συγκεκριμένη απόφαση
εξανεμίζεται και κάθε διάθεση σύστασης επαγγελματικής διαιτησίας.

Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή στο «Καραϊσκάκης» στο ματς του Ολυμπιακού 
με τον Παναιτωλικό 6-1. Ο Ισπανός Σέρχι Κανός πέτυχε γκολ και σήκωσε 
τη φανέλα του ξεσπώντας σε λυγμούς. «Σ’ αγαπάω, μαμά» έγραφε το μπλουζάκι του. 
Την έχασε την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ο διαιτητής
Γκορτσίλας έδειξε κίτρινη κάρτα στον Κανός, αφού τον συλλυπήθηκε.
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«Σ’ αγαπάω, 
μαμά»



Ο
λη η Αθήνα ένα πάρτι! Πλούσιο καρνα-
βαλικό πρόγραμμα, με συναυλίες, πο-
λύχρωμες εκδηλώσεις, παραδοσιακά
δρώμενα και παιδικά παιχνίδια επιφυ-

λάσσει φέτος για τους κάτοικους της πρωτεύου-
σας ο Δήμος της Αθήνας.

Το «γαϊτανάκι» των αποκριάτικων εορτασμών
θα ξεκινήσει από το κέντρο και θα απλωθεί σε πε-
νήντα πέντε γειτονιές της πόλης, για δώδεκα ημέ-
ρες non stop διασκέδασης με την ελεύθερη συμ-
μετοχή πολιτών και επισκεπτών.

Το μεγάλο ξεφάντωμα θα ξεκινήσει αύριο, που
είναι και η Τσικνοπέμπτη (16 Φεβρουαρίου), με
ένα τεράστιο ανοιχτό πάρτι που θα συνδυάζει την
παράδοση με τη μουσική και το γλέντι.

Το κοινό θα συναντήσει τον μποέμ τραγουδο-
ποιό Παντελή Αμπαζή και το συγκρότημα «Ανω-
τάτη Ζαμπετική» στη Βαρβάκειο, θα διασκεδάσει
με το «Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής» του Δή-
μου Αθηναίων στην πλατεία Μοναστηρακίου, ενώ
παραδοσιακά και μουσικά δρώμενα θα γεμίσουν
μουσικές και χορούς τους δρόμους.

Η γιορτή των παιδιών
Στις πλατείες και τις γειτονιές της πόλης θα κά-

νουν την εμφάνισή τους ξυλοπόδαροι και αγαπη-
μένοι παιδικοί ήρωες, με τον «βασιλιά» των Απο-
κριών να ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους για
ένα χορευτικό challenge με πολλή μουσική, δια-
γωνισμούς και face painting. 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, η Πινακο-
θήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Λαϊκής Τέ-
χνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το
Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος και η Τε-
χνόπολη Δήμου Αθηναίων θα ανοίξουν τις πύλες
τους στους λιλιπούτειους καρναβαλιστές για να
γνωρίσουν την αποκριάτικη παράδοση μέσα από
σειρά πολιτιστικών-εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, εργαστήρια, δράσεις και μουσικοθεατρικές
παραστάσεις.

Παραδοσιακά έθιμα, συναυλίες και πάρτι
Κατά τη διάρκεια του δωδεκαήμερου ξεφαντώ-

ματος, πολιτιστικοί σύλλογοι θα παρελαύνουν
στους δρόμους της Αθήνας για να παρουσιάσουν

παραδοσιακούς χορούς και να αναβιώσουν τοπι-
κά έθιμα, ενώ τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου
Αθηναίων με γιορτινή διάθεση θα χαρίσουν τον
δικό τους ρυθμό στο φετινό καρναβάλι.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα και η Big Band θα
βολτάρουν στις γειτονιές της πόλης και το Εργα-
στήρι Ελληνικής Μουσικής με τις μελωδίες του θα
δώσει ρυθμό στα αποκριάτικα γλέντια.

Παρέλαση καρναβαλιστών με τις «Μορφές
Έκφρασης» θα ξεσηκώσουν τον κόσμο με ντα-
ούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα, ενώ στο
Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία
Κάλλας» θα ηχήσουν αργεντίνικες μουσικές
τάνγκο.

Οι γιορτινές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την
Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, παραδοσια-
κά στον Λόφο του Φιλοπάππου με το πέταγμα
χαρταετών και ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι για τα
Κούλουμα, με την αγαπημένη τραγουδίστρια Γω-
γώ Τσαμπά.
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Το «γαϊτανάκι» των εορτασμών θα ξεκινήσει από το κέντρο και θα
απλωθεί σε πενήντα πέντε γειτονιές της πόλης, για δώδεκα ημέρες non
stop διασκέδασης με την ελεύθερη συμμετοχή πολιτών και επισκεπτών

Απόκριες και «This is Athens»!



«J2US» vs Eurovision 1-0. Την απόφασή του να
μη συμμετάσχει στη φετινή ελληνική αποστολή
της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τρα-
γουδιού ανακοίνωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Οι
επαγγελματικές υποχρεώσεις του χορογράφου
στον νέο κύκλο του «J2US» ήταν η αιτία που
αποφάσισε να μείνει εκτός, ενημερώνοντας και
επίσημα την ΕΡΤ. «Ανακοίνωσα πως δεν θα συμ-
μετάσχω, όποιος και αν μας εκπροσωπήσει.
Έχω πάρει δύο φορές την πρώτη θέση. Θα ξανα-
φέρω άλλη μία φορά τη Eurovision στην Ελλάδα
και θα σταματήσω», δήλωσε.

Εκτός ελληνικής αποστολής

Η Λαίδη θα γίνει γιαγιά

Πετάει από χαρά η Άντζελα Δημητρίου! Η τρα-
γουδίστρια θα γίνει σε λίγους μήνες γιαγιά, κα-
θώς η κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη βρίσκεται σε
προχωρημένη εγκυμοσύνη. Το ευτυχές γεγο-
νός αποκάλυψε η μέλλουσα μαμά στο διαδί-
κτυο, αναφέροντας: «Ευλογία για την οικογέ-
νειά μας που θα μεγαλώσει και θα γεμίσει το
σπίτι μας χαμόγελα. Σε περιμένουμε με ανυπο-
μονησία να σου δώσουμε όλη μας την αγάπη!
Όταν δεν χάνεις την πίστη σου στον Θεό, μπο-
ρείς να πετύχεις τα πιο όμορφά σου όνειρα». 

Το νεογέννητο αγοράκι της
Ελένης Φουρέιρα έχει ξετρε-
λάνει το διαδίκτυο! Ο μικρός
φωτογραφήθηκε κοιμισμένος
στην αγκαλιά της ευτυχισμέ-
νης ποπ σταρ, με την ίδια να
εξομολογείται γλυκά: «Εσύ εί-
σαι το σπουδαιότερό μου επί-
τευγμα»! Διασημότητες του
θεάματος έσπευσαν να ευχη-
θούν στη διάσημη μαμά, με τα
likes και τα σχόλια να σπάνε
ρεκόρ, ενώ η ίδια απάντησε
μόνο στην Ιωάννα Τούνη, με
μια κόκκινη καρδιά!

Η καρδούλα 
της Φουρέιρα

Εμφάνιση-έκπληξη του Κωνσταντίνου
Μουσούλη στο πάρτι για τα 59α γενέθλια
της μητέρας του Αγγελικής Νικολούλη. Ο
35χρονος σκηνοθέτης, που ζει και εργά-
ζεται στην Αμερική, ταξίδεψε από τη Νέα
Υόρκη στην Αθήνα, κάνοντάς της το καλύ-
τερο δώρο! Η παρουσιάστρια γιόρτασε την
ιδιαίτερη ημέρα με ένα λουκούλλειο γεύ-
μα σε ταβέρνα και προσκεκλημένους αγα-
πημένους φίλους και συνεργάτες, έχον-
τας συνεχώς τον γιόκα της αγκαλιά!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Άστραψε και βρόντηξε

Για τη μαμά του!

Η
Μιμή Ντενίση έσφαξε με το γάντι τον Λάκη Λαζόπουλο.
Η σπουδαία κυρία του θεάματος απάντησε στις ειρωνι-
κές δηλώσεις του ηθοποιού σχετικά με την ταινία της
«Σμύρνη αγαπημένη»: «Σχολίασε κάτι που είπα για την

ταινία, πως έπρεπε να πάει υποψήφια για Όσκαρ, γιατί έχει ήδη κά-
νει τη διαδρομή της στην Αμερική, έχει προβληθεί στις αίθουσες
και το κοινό την ξέρει. Τώρα, αν αυτό δεν του άρεσε ή το βρήκε κα-
τάλληλο να σατιρίσει, δικαίωμά του. Σάτιρα κάνει, δεν κάνει κάποια
σοβαρή ανάλυση στο πανεπιστήμιο. Ξέρει το παιχνίδι της δημοσιό-
τητας και το παίζει. Και εγώ το ξέρω, αλλά δεν το παίζω. Αν πει “τι
ωραία η ταινία της Μιμής, δεν θα παίξει, αν όμως κάνει κάποιο σχό-
λιο, θα παίξει».
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Ήρθε, έφαγε και έφυγε
«Ταράτσα την έκανε» ο Μπόρις Τζόνσον! Ο πρώην πρωθυπουργός
της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται πως έχει «κόλλημα» με τη χώρα
μας, επιλέγοντας τα γραφικά Καλάβρυτα για ένα τριήμερο ξεκού-
ρασης. Ο γνωστός πολιτικός απόλαυσε παραδοσιακά εδέσματα σε
δημοφιλή ταβέρνα της πόλης, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση
στα κρεατικά της σούβλας, ενώ μετά το φαγητό πόζαρε με τον
ιδιοκτήτη της ψησταριάς (Kalavryta.net) όλο χαμόγελα!



Κ
άθε χρόνο, στο πλαίσιο του προληπτι-
κού τσεκ απ, ελέγχεται ένα πάνελ λιπι-
δίων που περιλαμβάνει τη μέτρηση των
επίπεδων της ολικής χοληστερόλης,

της LDL («κακής») χοληστερόλης και της HDL
(«καλής») χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων. 

«Γενικά, είναι γνωστό ότι όσο υψηλότερα επί-
πεδα ολικής και LDL (“κακής”) χοληστερόλης ανι-
χνεύονται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για
στεφανιαία νόσο. Αντιθέτως, επιθυμητό είναι η
“καλή” ΗDL χοληστερίνη να είναι υψηλή, καθώς
δρα προστατευτικά. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα
είναι η κύρια αιτία θανάτου για άνδρες και γυναί-
κες και είναι υπεύθυνα για τουλάχιστον το 25%
των συνολικών θανάτων. 

Στη χώρα μας η στεφανιαία νόσος αποτελεί την
πρώτη αιτία θανάτου με σταθερή διαφορά από τη
δεύτερη, που είναι τα νεοπλάσματα. Ένας νέος

δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
του λιπιδαιμικού προφίλ και τον κίνδυνο για την
εμφάνιση στεφανιαίας νόσου είναι η μέτρηση των
επιπέδων της non-HDL χοληστερόλης (non-
HDL-C), ο οποίος δίνει μια καλύτερη εκτίμηση
του κινδύνου για καρδιακή νόσο. Αυτό ισχύει ιδι-
αίτερα εάν έχετε υψηλά τριγλυκερίδια», αναφέρει
η Χριστίνα Οικονομίδου, ιατρός βιοπαθολόγος,
και προσθέτει πως «αν αφαιρέσουμε από την ολι-
κή χοληστερίνη την “καλή” χοληστερίνη HDL, τότε
προκύπτει ένας αριθμός που εκφράζει τη non-
HDL χοληστερόλη». 

Η μη HDL χοληστερόλη (non-HDL-C) εμπεριέ-
χει λοιπόν όλους τους «κακούς» τύπους χοληστε-
ρόλης, αντιπροσωπεύει όλα τα συστατικά της χο-
ληστερόλης που μεταφέρονται από αθηρογόνες
λιποπρωτεΐνες όπως LDL, περιλαμβάνει εκτίμη-
ση της ΑpoB (VLDL, IDL), καθώς και της Lp(a). Εί-

ναι, δηλαδή, το αντίθετο της HDL και δίνει μια
εκτίμηση κινδύνου για την ανάπτυξη αθηρωμά-
τωσης. Τα υψηλότερα επίπεδα non-HDL-C υπο-
δεικνύουν αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης.
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή της χο-
ληστερόλης ESC, συνιστάται αξιολόγηση non-
HDL-C για αξιολόγηση κινδύνου ιδιαίτερα σε:
ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή
παχυσαρκία, εξεταζόμενους με πολύ χαμηλό
LDL-C επίπεδα, πιθανά λόγω χρήσης στατινών,
εξεταζόμενους με επίπεδα τριγλυκεριδίων πάνω
από 200mg/dl, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενή-
λικες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη μελλοντι-
κού αθηροσκληρωτικού φορτίου. 

Τα αυξημένα επίπεδα non-HDL-C σε όλα τα
στάδια της ζωής σχετίζονται με την παρουσία
ασβεστοποίησης των στεφανιαίων αγγείων (CAC)
στα μέσα της ενηλικίωσης, σύμφωνα με νέα με-
λέτη. Ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση βρέθηκε
να είναι πολύ ισχυρότερη για επίπεδα non-HDL-C
στους εφήβους για την εκτίμηση μελλοντικού κιν-
δύνου ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου αλλά και για
τον πρωτογενή έλεγχο της δυσλιπιδαιμίας στην
παιδική ηλικία.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο νέος δείκτης αξιολογεί 
το λιπιδαιμικό προφίλ 
και τον κίνδυνο για 
την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου

Σωματική άσκηση και υγιεινή διατροφή 
Η έγκαιρη εξέταση, η ταυτοποίηση και η διαχείριση των αυξημένων επιπέδων non-HDL-
C μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικό στόχο για τη μείωση του βάρους των καρδιακών
παθήσεων στην ενηλικίωση. Ένα μεγάλο μέρος των επιπέδων χοληστερόλης που θα έχει
την προδιάθεση να φτάσει ένας άνθρωπος ελέγχεται από γενετικούς παράγοντες. Το εάν
θα έχουμε αυξημένα επίπεδα LDL-C καθορίζεται στο 61%-83% από την κληρονομικότητα.
Ενώ οι γενετικοί παράγοντες είναι σχεδόν αμετάβλητοι, η εστίαση σε τροποποιήσιμους
παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να είναι το επίκεντρο για νεαρά άτομα που κινδυνεύουν.
Παρ’ όλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι η τροποποίηση του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομέ-
νων της αύξησης της σωματικής δραστηριότητας, της υγιεινής διατροφής και της παύσης
του καπνίσματος, προκαλεί κλινικά σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα λιπιδίων στον ορό. 

Αναγκαία 
στο ετήσιο τσεκ απ 

η εξέταση non-HDL 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα τα συναισθήματά σας γίνονται έν-
τονα και προσπαθείτε να αντιληφθείτε κά-
ποια πράγματα μέσα από μια παρασκηνια-
κή διαχείριση, που αφορά μια προσωπική
σας κατάσταση ή σχέση. Κάποιοι από εσάς
θα προσπαθήσετε κάτι να κρύψετε από
τους άλλους, που αφορά την προσωπική
σας ζωή.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Το φιλικό σας περιβάλλον θα παίξει έναν πο-
λύ σοβαρό ρόλο σήμερα, είτε γιατί θα σας
βοηθήσει να ξεμπλοκάρετε ένα προσωπικό
σας θέμα είτε γιατί θα βρείτε μια πολύ καλή
συμμαχία μέσα από ένα αγαπημένο σας
πρόσωπο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα έχετε κάποια διλήμματα που θα αφορούν
την επαγγελματική και κοινωνική σας πο-
ρεία. Είστε σίγουρα έτοιμοι για αλλαγές,
όμως θα πρέπει να ζυγίσετε πολύ καλά τις
καταστάσεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα έχετε μια καλή μέρα που ανάλογα και με
το προσωπικό σας ωροσκόπιο θα συμβούν
και τα ανάλογα γεγονότα. Γενικότερα εσείς
του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια ευχάρι-
στη εξέλιξη σε προσωπικά θέματα, ταξίδια
και σπουδές. 

Λέων
(23/7-22/8)
Έντονη η διάθεση που θα έχετε για να παρα-
δοθείτε σε μια συναισθηματική επιλογή σας,
αλλά προσοχή στην παραπλάνηση και την
εξαπάτηση που μπορεί να υποστείτε. Επί-
σης, μην είστε εύκολη λεία κάποιων που
γνωρίζουν καλά την τέχνη της… κλεψιάς. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι σχέσεις σας θα έχουν μια γλυκιά εξέλιξη,
εφόσον και εσείς θέλετε να απολαύσετε τη
συντροφιά αγαπημένων σας προσώπων. Οι
αδέσμευτοι μπορεί να κάνετε ενδιαφέρου-
σες γνωριμίες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι μια πολύ καλή χρονική στιγμή, ώστε
να κάνετε ένα όμορφο διάλειμμα και να
παραδοθείτε σε κάποιες ενδιαφέρουσες
αλλαγές. Αλλάξτε κάτι πάνω σας που σας
έχει κουράσει, που μπορεί να βρίσκεται
στα ρούχα σας, στα μαλλιά σας, αλλά και
πάνω στο πρόσωπο και το σώμα σας. Γενι-
κότερα απολαύστε μια γλυκιά μέρα, ακόμη
και στον εργασιακό σας χώρο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η προσωπική σας ζωή θα γίνει αρκετά εν-
διαφέρουσα σήμερα, ιδίως αν ανήκετε στο
τρίτο δεκαήμερο. Αν είστε ένας αδέσμευτος
Σκορπιός, μπορεί να συναντήσετε ένα πρό-
σωπο που θα σας είναι αρκετά αξιοπρόσε-
κτο και συμβατό με τις δικές σας επιθυμίες.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η οικογένειά σας αυτή τη χρονική στιγμή
έχει ανάγκη τη συσπείρωση, την αγκαλιά
σας και την υποστήριξή σας. Από την άλλη,
η προσωπική σας ζωή θα έρθει πιο κοντά
στα πρόσωπα που αποτελούν το οικογενει-
ακό σας περιβάλλον.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια αρκετά ξεχωριστή όψη συμβαίνει για
εσάς σήμερα, όπου η Αφροδίτη με τον Πο-
σειδώνα θα συμμετέχουν αρμονικά στα
επαγγελματικά σας σχέδια, ιδίως αν είστε
καλλιτέχνες. Επίσης η καθημερινότητά
σας γίνεται πιο ενδιαφέρουσα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν και έχετε απογοητευτεί με τα προσω-
πικά σας το τελευταίο διάστημα, έρχεται
η σύνοδος Αφροδίτη - Ποσειδώνα και
ανανεώνει και πάλι τα όνειρά σας ή φέρ-
νει κοντά σας πρόσωπα που θέλουν να
μοιραστούν την καθημερινότητά τους
μαζί σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η πολύ συναισθηματική σύνοδος της Αφρο-
δίτης με τον Ποσειδώνα συμβαίνει στο δικό
σας ζώδιο και σας δημιουργεί μια έντονη
ρομαντική διάθεση. Πετάξτε για λίγο στα
σύννεφα και φροντίστε τα αγαπημένα σας
πρόσωπα.
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Σήμερα η σύνοδος της Αφροδίτης με τον
Ποσειδώνα στο ζώδιο των Ιχθύων φέρνει στην
επιφάνεια τη ρομαντική μας πλευρά. Τα
ζώδια του Νερού και το ζώδιο της Παρθένου

θα είναι εκείνα που θα επηρεαστούν περισσότερο
θετικά, ενώ το πρακτικό κομμάτι απουσιάζει από τη
μέρα αυτή. Η ενσυναίσθηση και η ενασχόληση με
αγαθοεργίες και δεινοπαθούντες συνανθρώπους είναι
κάτι που συχνά συμβαίνει όταν ο Ποσειδώνας
λειτουργεί θετικά. 
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Το μπρα ντε φερ
των αρχηγών

Κ
υριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας;
Σε λίγες εβδομάδες οι πολίτες θα επιλέ-
ξουν ποιον από τους δύο θέλουν για

πρωθυπουργό. Στη δεύτερη συνεχή αναμέτρηση
των δύο πολιτικών αρχηγών σε εθνικές εκλογές,
καθώς -σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις- ο νέος
δικομματισμός ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να
βγάζει ρίζες.

Όσοι πίστευαν ότι η Κουμουνδούρου ήταν
απλώς ένα «προϊόν» της κρίσης διαψεύστηκαν.
Παρά την όχι και τόσο επιτυχημένη κυβερνητική
θητεία την περίοδο 2015-2019, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται
να διατηρεί τον κύριο όγκο των δυνάμεών του.
Όπως διαψεύδονται και όσοι διακινούσαν τη θεω-
ρία ότι η περίοδος Μητσοτάκη θα είναι μια (ακόμη)

παρένθεση σε ένα κόμμα με καρα-
μανλικό DNA.

Τέσσερα χρόνια μετά τις εκλογικές
νίκες στις ευρωεκλογές και τις εθνι-
κές εκλογές του 2019, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει πετύχει ο ίδιος να
είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός
αρχηγός και η ΝΔ να προηγείται σε
όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης.
Κάτι πραγματικά σπάνιο. Είχαμε κα-
ταλληλότερο τον Κώστα Σημίτη

(έναντι του Κώστα Καραμανλή), αλλά με το ΠΑΣΟΚ
να υπολείπεται της ΝΔ.

Τέσσερα χρόνια μετά τις εκλογικές ήττες στις

ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές του 2019, ο

Αλέξης Τσίπρας είναι ακόμη ο αδιαφιλονίκητος

ηγέτης του κόμματός του. Μπορεί να μην έρχεται

με... φόρα, αλλά κανείς δεν φαίνεται να απειλεί

την «καρέκλα» του. Και, το κυριότερο, το ΠΑΣΟΚ

και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν καταφέρει να

«αναστήσουν» τη Χαριλάου Τρικούπη, που δείχνει

εγκλωβισμένη στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Με αυτά τα δεδομένα, Κυριάκος Μητσοτάκης

και Αλέξης Τσίπρας μάλλον έχουν τη δυνατότητα

να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Με τον

πρωθυπουργό να συγκεντρώνει τις περισσότερες

πιθανότητες να κερδίσει τη δεύτερη θητεία στο

Μέγαρο Μαξίμου και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

να φαίνεται ότι θα συγκεντρώσει το ποσοστό που

θα τον θωρακίσει έναντι πιθανής αμφισβήτησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει έτσι να

ολοκληρώσει το σχέδιό του σε κυβερνητικό επίπε-

δο, αλλά να ενισχύσει και το δικό του DNA στην

κεντροδεξιά παράταξη της χώρας μας. Αντίστοιχα,

ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει τον χρόνο και τη δύναμη

να ολοκληρώσει, εφόσον πράγματι το επιθυμεί, τη

μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Από ένα κόμμα του 3% στον

κυρίαρχο κομματικό φορέα στην Κεντροαριστερά.

Με... το καλό ή το άγριο. Εκτός κι αν... αυτό είναι. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η «συγκατοίκηση» στην
περιοχή τους τελευταίους αιώνες έχει φορτίσει τη σχέ-
ση μας. Όπως και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν έχει
καμία λογική να εμφανίζει κανείς την Ελλάδα ως επιτι-
θέμενη. Οι εξοπλισμοί της χώρας μας έχουν ξεκάθαρα
αμυντική διάταξη. «Απαντούν» στην αναθεωρητική πο-
λιτική της δικής σας κυβέρνησης. «Απαντούν» στην
αποβατική Στρατιά του Αιγαίου. «Απαντούν» στις γκρί-
ζες ζώνες. «Απαντούν» στις συνεχείς προκλήσεις σε
αέρα και θάλασσα. «Απαντούν» στην εργαλειοποίηση
μεταναστών από σύγχρονα δουλεμπορικά κυκλώματα
με την ανοχή των δικών σας Αρχών. Δεν τα γράφουμε
για να σας κατηγορήσουμε. Απλώς για να έχετε τη δική

μας οπτική γωνία. Δεν σας απειλούμε. Αντίθετα, βιώ-
νουμε την απειλή καθημερινά. Εξοπλιζόμαστε για να
μην έρθει κανείς μια νύχτα ξαφνικά. Εξοπλιζόμαστε για
να υπηρετούμε τον ρόλο μας ως δύναμης ειρήνης και
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Επιθυμούμε καλές
και φιλικές σχέσεις. Να είμαστε «γέφυρα» για τη σχέση
σας με τη Δύση. Επιθυμούμε τη συνεργασία σε όφελος
και των δύο λαών. Και όχι μόνο στα δύσκολα.

Καλημέρα σας, γείτονες!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Εσύ Χριστό 
κι εγώ Αλλάχ, 
όμως κι οι δυο μας 
αχ και βαχ! 

� «Efharisto poli file»: Η τουρκική «Hurriyet» ευχαρι-
στεί την Ελλάδα για τη βοήθεια. Είναι προφανές ότι

το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει αλλάξει.
Αλλά θα πρέπει να «χτίσουμε» πάνω σε αυτό. Και σε γε-
ρά θεμέλια! Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ενεργο-
ποιείται η λεγόμενη διπλωματία των σεισμών και μετά
ακούμε για τον Tayfun. 

••••••••••••

� Σίγουρα μέσα από την τραγωδία οι δύο λαοί ήρθαν
πιο κοντά. «Η κοινή γνώμη στην Τουρκία, που μας

έβλεπε ως αντίπαλο, έχει αλλάξει - Οι μύθοι του Ερντο-
γάν έχουν καταρρεύσει», δήλωσε -μιλώντας στον ΣΚΑΪ-
η Ντόρα Μπακογιάννη. Που και την εξωτερική πολιτική
γνωρίζει και την Τουρκία ειδικότερα. 

••••••••••••

� Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Ανδρέας Λο-
βέρδος. «Η διπλωματία των σεισμών δεν αλλάζει

την ημερήσια διάταξη των σχέσεών μας με την Τουρκία.

Πρόκειται περί παρενθέσεως», υποστήριξε σε συνέν-

τευξή του στο Οpen. Έτσι θα είναι, αν το όποιο κεκτημένο

αφεθεί αναξιοποίητο. Είναι ευθύνη και των δύο πλευ-

ρών να περάσουν πράγματι σε μια καινούργια μέρα. 

••••••••••••

� Η σχέση διαφθοράς και καταστροφών είναι γνωστή.

Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, σε ανάρτησή του στο

Twitter, στάθηκε στη σχέση καταστροφών και λαϊκι-

σμού: «Η πόλη Ερζίν, στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας,

δεν είχε ούτε μια κατάρρευση κτιρίου. Και κανένα θύμα!

Διότι ο δήμαρχος δεν επέτρεπε παράνομες κατασκευές.

Αλλά τον έβριζε και τον κατηγορούσε ο κόσμος. Η χαμη-

λή δημοτικότητα είναι συχνά σωτήρια. Αυτά για τον

ακριβοδίκαιο λαό», έγραψε χαρακτηριστικά! Ο λαϊκι-

σμός σκοτώνει, η σοβαρότητα σώζει ζωές. 


