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EDITORIAL

Ο Αλέξης 
δεν άδειασε ποτέ

την Πόπη
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΡΑΒΑΡΗ
Βουλευτιλίκι: 
Το ακριβότερο σπορ 
για λύτες με δυνατά νεύρα!

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πλειστηριασμοί:
Το θέμα είναι πολιτικό 
και όχι οικονομικό

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
«O εθνικός ύμνος
με κάνει να δακρύζω»

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 36με τον Γιάννη Αντύπα

Πόσα ψέματα
χωράνε σε μια

συνέντευξη;

ΣΕΛ. 14-15

Γράφουν

ΡOΔΗ ΚΡAΤΣΑ-
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟYΛΟΥ
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

«ΔΕΝ ΑΦΗΝΩ 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ»

ΣΕΛEΣΤ ΓΟΥΑΛAΝΤΕΡ  Σε Αλεξανδρούπολη και Λάρισα η υφυπ. Άμυνας των ΗΠΑ ΣΕΛ.  10

ΣΕΛ. 13

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ  

«ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
100.000

ΘΑΦΤΗΚΑΝ 
ΣΤΑ ΣΥΝΤΡIΜΜΙΑ»

ΣΕΛ. 20ΣΕΛ. 19

Τα παίρνει όλα… πάνω του!

ΣΕΛ. 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

• Πρώτη επιλογή η 9η Απριλίου στο «ημερολόγιο»
του Κυριάκου Μητσοτάκη
• Δίνει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα 
της κοινωνίας ο πρωθυπουργός 

ΜEΤΡΑ -ΒAΛΣΑΜΟ
• Πώς θα γίνει η ρύθμιση των 120 δόσεων
• Τι ισχύει για συνταξιούχους, αγρότες, 

επιχειρήσεις, φορολογούμενους

Οι 7 παρεμβάσεις της κυβέρνησης και τα «ζεστά» 800 εκατ. ευρώ

Ανακούφιση για χιλιάδες πολίτες 
και αποκατάσταση αδικιών

ΣΕΛ. 22-23

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ 

ATTICA BANK
Τετ α τετ Στουρνάρα 

- Εξάρχου
Φόβοι για σεισμό 

στην Κωνσταντινούπολη
ΣΕΛ. 25

OIKONOMIA

ΣΦIΓΓΕΙ 
Ο ΚΛΟΙOΣ
ΣΦIΓΓΕΙ 
Ο ΚΛΟΙOΣ
για τον Ανδρουλάκη
• Διασύρει τη χώρα στο εξωτερικό 
στα χνάρια του Τσίπρα
• Εγκλωβίστηκε στη ρητορική του 
και συρρικνώνει το ΠΑΣΟΚ ΣΕΛ. 5, 9

Χάνει και 
προς τα δεξιά 

και προς 
τα αριστερά 



Τ
ώρα καταλάβαμε γιατί ο πρόεδρος Αλέ-
ξης διάλεξε για εκπρόσωπο Τύπου του
κόμματος την κυρία Τσαπανίδου. Για να
μπορεί να τη διαψεύδει με την ησυχία

του... Και ενώ λοιπόν η γνωστή και κατενθουσια-
σμένη νέα εκπρόσωπος έστρεψε πάνω της τα φώ-
τα της δημοσιότητας με τις υπόνοιες που άφησε
περί «εκβιαζόμενου Ανδρουλάκη», ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ είπε στη συνέντευξή του στον Alpha ότι
«η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και μπορεί να
μπερδεύεται κανείς». Δήθεν δηλαδή κάτι άλλο
ήθελε να πει η Πόπη και απλώς μπερδεύτηκε όλος
ο λαός που την άκουσε. «Ένα ερώτημα έθεσε η Πό-
πη Τσαπανίδου», είπε ο κ. Τσίπρας. «Δεν πιστεύω
με τη στάση που έχει ότι είναι εκβιαζόμενος ή ότι

τον έχουν στο χέρι, διότι ο κ. Ανδρουλάκης έκανε
μηνύσεις, πήγε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και έδειξε πως δεν τον κρατάει κανείς… Δεν
θέλουμε να υπονοήσουμε τίποτα, μακριά από
εμάς», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάζοντας προσεκτικά όσα είπε ο κ. Τσίπρας δεν
προκύπτει από πουθενά καθαρή απάντηση για το αν ο
Νίκος Ανδρουλάκης είναι ή όχι υπό καθεστώς εκβια-
σμού. Ούτε άδειασμα της Πόπης Τσαπανίδου προκύ-
πτει, όπως αρκετοί έσπευσαν να εκτιμήσουν. Ο κ. Τσί-
πρας καλύπτεται πίσω από δήθεν αθώα ερωτήματα
πετώντας με αυτό τον τρόπο τη... λάσπη που επιθυμεί.
Θέτει λοιπόν πρώτα το ερώτημα: «Σας εκβιάζουν
επειδή σας παρακολουθούν;» και στη συνέχεια βγαί-

νει και λέει: «Για όνομα του Θεού, δεν υπονοούμε κά-
τι, απλώς ρωτάμε…».

Μιλάμε για τον ορισμό της έννοιας προπαγάνδα...
Και επειδή δεν είμαστε όλοι λωτοφάγοι, στις 31 Ια-
νουαρίου ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έλεγε από τη Βουλή:
«Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει απόπειρα εκβια-
σμού. Θυμάστε τις αρχικές δικαιολογίες. Έκαναν
διαρροές ότι είναι κατάσκοπος των Ουκρανών και
των Κινέζων. Τέτοια παραμύθια έλεγαν. Πού βρί-
σκονται αυτές οι πληροφορίες των συνδιαλέξεων; Σε
ποιων τα χέρια βρίσκονται; Αν κάποιοι θεωρούν ότι
αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, αν κάποιοι συμβι-
βάζονται με την ιδέα να παρακολουθούνται, εμείς θε-
ωρούμε ότι είναι μείζον ζήτημα».
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Ο Αλέξης δεν άδειασε ποτέ την Πόπη

Ο κ. Τσίπρας καλύπτεται
πίσω από δήθεν αθώα
ερωτήματα πετώντας 

με αυτό τον τρόπο 
τη... λάσπη που επιθυμεί



Ε
κλογές στις 9 Απριλίου; Ίσως το
επικρατέστερο σενάριο, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις και τις
συζητήσεις μεταξύ «γαλάζιων»

στελεχών, οι οποίες κορυφώνονται τα τε-
λευταία εικοσιτετράωρα, εν αναμονή, πάν-
τα, της επισημοποίησης των πολιτικών
εξελίξεων από την πλευρά του Κυριάκου
Μητσοτάκη.

Με τις… μηχανές του Μεγάρου Μαξίμου
και της οδού Πειραιώς να κινούνται, πλέον,
στο… κόκκινο, η ατζέντα της Ηρώδου Αττι-
κού 19, όπως αυτή βρίσκεται στο προσκή-
νιο των πρωθυπουργικών δημόσιων ανα-
φορών, κινείται σε σκηνικό εμφατικού κοι-
νωνικού προσήμου. Η ανακοίνωση νέων
μέτρων στήριξης για συνταξιούχους, οφει-
λέτες και αγρότες, πάντα υπό το πρίσμα της
δημοσιονομικής ισορροπίας, αλλά και η
προώθηση προς ψήφιση στη Βουλή σειράς
νομοσχεδίων, με έντονο το αποτύπωμά
τους στην καθημερινότητα των πολιτών,
αποτελούν, όπως επισημαίνεται, μία ακόμα
απόδειξη της δέσμευσης Μητσοτάκη για
συνεχή παραγωγή έργου μέχρι την τελευ-
ταία ημέρα, αλλά και ένα ακόμα πεδίο ανά-
δειξης του κυβερνητικού αφηγήματος περί
της «γαλάζιας» αξιοπιστίας. Πρόκειται,
έτσι κι αλλιώς, για μία λέξη-κλειδί όσον
αφορά τα μηνύματα που εκπέμπουν οδός
Πειραιώς και πρωθυπουργός προς τους
πολίτες, ζητώντας την εμπιστοσύνη τους
για μία ακόμα τετραετία στο «τιμόνι» της
χώρας, μέσω της αυτοδύναμης Νέας Δη-
μοκρατίας, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ταυτίζει σταθερά με την αυτοδύναμη Ελλά-
δα. «Εγώ προσωπικά και η παράταξη θα
πορευτούμε στις εκλογές με θετικό λόγο.
Με απολογισμό για αυτά τα οποία έγιναν,
αλλά και ανάπτυξης της θετικής προοπτι-
κής για τα πολύ περισσότερα τα οποία μπο-
ρούν να γίνουν. Θα μιλήσουμε σε εθνικό,
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», είναι το
σήμα που εκπέμπεται, λίγες ημέρες πριν
από τον επόμενο σταθμό των ανά την περι-
φέρεια περιοδειών, που αυτή τη φορά θα
είναι η Θεσσαλία.

Πρωθυπουργική «σφραγίδα» 
σε όλα τα «καυτά» μέτωπα

Μέσα σε αυτήν τη μακρά προεκλογική
πορεία και με τα διλήμματα της κάλπης να
τίθενται όλο και πιο εντατικά, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, που, έτσι κι αλλιώς, αποτελεί
τον… άσο της «γαλάζιας» παράταξης για

την κατάκτηση της αυτοδυναμίας, παίρνει
πάνω του ζητήματα που αναζητούν λύσεις.
Με την επιστροφή του, για παράδειγμα,
από τη Δυτική Μακεδονία, ο πρωθυπουρ-
γός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με
εκπροσώπους των καλλιτεχνών που βρί-
σκονται σε διαρκή κινητοποίηση, δείχνον-
τας την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να
συζητεί και να δίνει απαντήσεις σε μέτωπα,
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν… ρωγ-
μές στο κυβερνητικό προφίλ και, μάλιστα,
σε μια τόσο κρίσιμη πολιτικά περίοδο. «Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα ανοι-
χτός στον διάλογο», είναι το μήνυμα που
μεταφέρουν παράγοντες της κυβέρνησης,
με τον ίδιο να τοποθετείται χθες για ένα ζή-
τημα που έχει απασχολήσει πολύ τον δη-
μόσιο διάλογο, αλλά και το εσωτερικό του
«γαλάζιου» οικοσυστήματος. «Είναι βέ-
βαιο ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελ-
θόν και από προηγούμενες κυβερνήσεις.
Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κρύψουμε το
πρόβλημα κάτω από το χαλί. Είμαστε εδώ
για να λύνουμε προβλήματα και σίγουρα
δεν έχουμε κανέναν λόγο ή σχέδιο, επειδή
τα άκουσα κι αυτά στον δημόσιο διάλογο,
να βάζουμε απέναντί μας τον καλλιτεχνικό

κόσμο. Και νομίζω ότι είμαστε εδώ, για να
λύσουμε με ειλικρίνεια κάποιες παρεξη-
γήσεις, οι οποίες νομίζω ότι προέκυψαν
από τη δημόσια συζήτηση γύρω από το θέ-
μα αυτό», ανέφερε. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η συζήτηση Μητσοτάκη - καλλιτε-
χνών στην Ηρώδου Αττικού 19, που διήρκε-
σε σχεδόν δύο ώρες, πραγματοποιήθηκε
μέσα σε θετικό κλίμα. Με τη λήξη της, πα-
ράλληλα, προέκυψε ότι:

• Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα κα-
τατεθεί από την κυβέρνηση συγκεκριμένη
πρόταση προκειμένου να θεραπευτεί το
ζήτημα που προέκυψε το 2017 και αφορά
τη διαφοροποίηση μισθολογικά και ως
προς τη βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων
δραματικών σχολών και σχολών χορού
ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους
(προ ή μετά του 2003), για την παροχή καλ-
λιτεχνικού-εκπαιδευτικού και συναφούς
έργου στο Δημόσιο.

• Η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατι-
κών Τεχνών, τη δημιουργία της οποίας
εξήγγειλε η κυβέρνηση, είναι ένα θετικό
βήμα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Για
τον σκοπό αυτό έχουν συγκροτηθεί Ομά-
δες Εργασίας, οι οποίες ως το τέλος Μαρτί-

ου θα καταθέσουν συγκεκριμένο πλαίσιο
για τον χαρακτήρα της σχολής και τον τρό-
πο λειτουργίας της, από το 2025. Στο πλαί-
σιο της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών
Τεχνών, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα εισα-
γωγής σε αυτήν με εξετάσεις αποφοίτων
από άλλες συναφείς σχολές.

• Υπήρξε συμφωνία για την ύπαρξη ορι-
ζόντιας ακαδημαϊκής διαπερατότητας, δηλα-
δή δυνατότητας εισόδου αποφοίτων δραματι-
κών και συναφών σχολών με κατατακτήριες
εξετάσεις στο 3ο εξάμηνο τμημάτων ΑΕΙ.

Έχοντας σκύψει προσωπικά επάνω από
ένα ακόμα μείζον μέτωπο, ο πρωθυπουρ-
γός προετοιμάζεται, όπως αναφέρθηκε,
για τη μετάβασή του την ερχόμενη εβδομά-
δα στη Θεσσαλία. Όπως και στις προηγού-
μενες επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, ο στόχος είναι διττός: Από τη μία, ο απο-
λογισμός του έργου που έχει παραχθεί στη
διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. Από
την άλλη, η επικοινωνία της προοπτικής
και του προγράμματος της περιόδου 2023-
207, με αιχμή την αύξηση των μισθών, την
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης. «Μία από τις βασικές μας
προτεραιότητες θα είναι να εξηγήσουμε
στους πολίτες γιατί είναι νάρκη του ΣΥΡΙΖΑ
η απλή αναλογική. Και, εξηγώντας αυτό, θα
προβάλουμε γιατί πρέπει να είναι αυτοδύ-
ναμη η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η πρότασή
μας για την επόμενη ημέρα της χώρας είναι
η μόνη αξιόπιστη πρόταση», αναφέρουν
στελέχη της κυβέρνησης. 
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Παραμένει πρώτη επιλογή η 9η Απριλίου στο «ημερολόγιο»
Μητσοτάκη για τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών - 
«Στο κόκκινο» οι μηχανές Μαξίμου και οδού Πειραιώς

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Τα παίρνει όλα… πάνω του!



Η
διεύρυνση του ακροατηρίου στο
οποίο απευθύνεται ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά την τελική
ευθεία του δρόμου προς τις

κάλπες αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής
της στρατηγικής επιλογής του Μεγάρου
Μαξίμου, με στόχο κυρίως τους κεντρώους
ψηφοφόρους, αλλά και τις όποιες διαρροές
προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. 

Όλο το τελευταίο διάστημα, ο πρωθυ-
πουργός στις ομιλίες του, στις τοποθετή-
σεις αλλά και στην επαφή του με τους πολί-
τες επαναλαμβάνει ότι οι πολιτικές της κυ-
βέρνησης δεν αφορούν μόνο τους ψηφο-
φόρους της Νέας Δημοκρατίας αλλά το σύ-
νολο των Ελλήνων πολιτών. 

Πανστρατιά
Με έναν ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε το άνοιγμα
αυτό κατά την τελευταία περιοδεία του
στην Καστοριά. «Εμείς έχουμε δίπλα μας
όλους εκείνους που ζητούν μια δεύτερη
εντολή στην προκοπή, είναι εκατομμύρια
των Ελλήνων που δεν χωρίζονται κατ’
ανάγκη πια σε δεξιούς και σε αριστερούς,
αλλά σε αυτούς που διεκδικούν το αύριο
και σε εκείνους που αναμασούν το χθες»,
είπε ο πρωθυπουργός, θέτοντας μετ’ επι-
τάσεως το δίλημμα της κάλπης, αν η χώρα
θα πάει μπροστά ή αν θα γυρίσει πίσω, αν
θα επιλέξει -όπως είπε- κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας ή κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, «Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ή πρω-
θυπουργός Τσίπρας». Αυτή την πολιτική
επιλογή της διεύρυνσης του ακροατηρίου
στο οποίο απευθύνεται, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τη θέτει, μάλιστα, σε αντιδιαστο-
λή με την τακτική της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, που επιχειρεί απλώς να προσεγ-

γίσει τους ψηφοφόρους που τη στήριξαν,
όπως εκτιμάται, το 2019. 

Αντιθέτως, ο ίδιος καλεί σε πανστρατιά
όλους όσοι στρέφουν το βλέμμα στο μέλ-
λον, στην Ελλάδα του 2030, που έχει μπει
πλέον στον «τίτλο» της προεκλογικής
ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας. «Θέλω να
κάνουμε συνοδοιπόρο σε αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια όποιον και όποια πιστεύει
στον υπεύθυνο πατριωτισμό και στον δημι-
ουργικό εκσυγχρονισμό», τόνισε στην τε-
λευταία του ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης και μιλώντας ανοιχτά στα κομματικά
στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης, τα κά-
λεσε να προσελκύσουν «φίλους οι οποίοι
δεν ανήκουν κατ’ ανάγκη στην πολιτική μας
οικογένεια, που βλέπουν την πολιτική μα-
κριά από κομματικές ταμπέλες». 

Με αυτή τη στρατηγική, το κυβερνητικό
επιτελείο επανέρχεται στη θετική ατζέντα
για το αύριο της χώρας, προσπερνώντας
την τοξικότητα, που, όπως σημειώνει, καλ-
λιεργεί η αξιωματική αντιπολίτευση, βά-
ζοντας εκ νέου στην αιχμή του προγραμμα-
τικού του λόγου τα μεγάλα ζητήματα που
απασχολούν τους πολίτες. 

Απενεργοποίηση «βόμβας»
Ανοιχτή οικονομία, δίκαιη και δημοκρα-

τική κοινωνία, αντιμετώπιση των δυσκο-
λιών με ρεαλιστικές λύσεις και εφαρμόσι-
μες προτάσεις, σταθερότητα και αξιοπι-
στία, όπως επισημαίνουν στην κυβέρνηση,
είναι τα όσα αντιπαραθέτουν στις μη κο-
στολογημένες και ανεφάρμοστες υποσχέ-
σεις του Αλέξη Τσίπρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην κυβέρνηση επι-
χειρούν ταυτόχρονα να προλάβουν και τις
όποιες διαρροές, ενδεχομένως υπάρξουν,
ψηφοφόρων που το 2019 ψήφισαν τη Νέα
Δημοκρατία. Με αιχμή την απενεργοποίηση
της «βόμβας» της απλής αναλογικής, όπως
τη χαρακτηρίζουν, τα κυβερνητικά στελέχη
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τονίζουν ότι η
κρισιμότητα αυτής της αναμέτρησης δεν
αφήνει «κανένα περιθώριο για επιπόλαιες
δήθεν ψήφους διαμαρτυρίας, για ανέξοδα
τάχα μηνύματα προς την εξουσία ή για επι-
κίνδυνα πειράματα με τετελεσμένα τα οποία
μετά δεν θα διορθώνονται», όπως χαρακτη-
ριστικά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ψή-
φος στην πρώτη κάλπη θα είναι αυτή που θα
κρίνει ποιος θα κυβερνήσει την κρίσιμη
επόμενη μέρα, είναι το διακύβευμα που θέ-
τουν στους πολίτες, ενισχύοντας τη ρητορι-
κή της αναγκαίας σταθερότητας, που απαι-
τεί η παρούσα συγκυρία, μη αφήνοντας πε-
ριθώρια για τη δημιουργία μιας «πολιτικής
Βαβέλ», που θα ήταν το αποτέλεσμα μιας
κυβέρνησης συνεργασίας.
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Το αποτύπωμα της διεύρυνσης πέρα από τα υπάρχον-
τα κομματικά στεγανά της Νέας Δημοκρατίας θα φανεί
και στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Θεωρείται βέβαιο ότι σε
αυτά δεν πρόκειται να βρουν θέση νυν βουλευτές άλλων
κομμάτων, ήδη, ωστόσο, διεκδικούν θέση στα ψηφοδέλ-
τια, αλλά και στον κομματικό μηχανισμό, μέχρι πρότινος
στελέχη κυρίως του ΠΑΣΟΚ, που αποχώρησαν από τη
Χαριλάου Τρικούπη πριν αρχίσει επισήμως η προεκλογι-
κή περίοδος. Ήδη, Σπύρος Καρανικόλας, πρώην ανα-

πληρωτής εκπρόσωπος Τύπου επί Φώφης Γεννηματά
στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκπρόσωπος του Ανδρέα Λοβέρ-
δου στις εσωκομματικές εκλογές, Απόστολος Σπυρό-
πουλος, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ρο-
βέρτου Σπυρόπουλου, και Ελευθερία Φτακλάκη, τέως
υπεύθυνη Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, έχουν γί-
νει δεκτοί στην Πειραιώς. Δύο ακόμη πρώην στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, η Χαρά Ντερμανάκη και ο Γιώργος Γουλτίδης,
όπως αποκάλυψε η «Political», έχουν «κλειδώσει» τη

μετακίνησή τους στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης να θέτει ως στόχο μια αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επομένη των εκλο-
γών, ωστόσο, έχει διατυπώσει πολλές φορές την άποψη
ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη
και μονοκομματική. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά
στελέχη, είναι σαφές ότι την επομένη των εκλογών το εν-
δεχόμενο στην κυβέρνηση να συμμετάσχουν και πολιτι-
κά πρόσωπα από άλλους χώρους είναι ανοιχτό.

Αποτύπωση και στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια που είναι εκτός κομματικών στεγανών

Ξεκάθαρος ο Μητσοτάκης, έδωσε το στίγμα του προεκλογικού
ανοίγματος προς τους ψηφοφόρους που διεκδικούν 
το αύριο ανεξαρτήτως… κομματικών χρωματισμών

Στρατηγική 
διεύρυνσης 
χωρίς 
αστερίσκους

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας



Τ
ον έντονο εκνευρισμό της Χαριλάου
Τρικούπη έχουν προκαλέσει διάφο-
ρα «περίεργα» -όπως τα χαρακτηρί-
ζουν «πράσινα» στελέχη- δημοσι-

εύματα που φέρονται να αφήνουν «σκιές» για
τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τους λόγους της
παρακολούθησής του.  

Όπως υπογραμμίζουν στενοί συνεργάτες
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ορισμένοι προσπα-
θούν να χτίσουν ένα «αφήγημα», σύμφωνα με
το οποίο έχει ζητηθεί η άρση ασυλίας του κυ-
ρίου Ανδρουλάκη για άγνωστη μέχρι στιγμής
υπόθεση. Κάτι που όπως συμπληρώνουν οι
πηγές της Χαριλάου Τρικούπη δεν ισχύει. «Αυ-
τό που ισχύει είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
έχει ζητήσει από μια ειδική νομική υπηρεσία
της Βουλής να γνωμοδοτήσει εάν μέσω της
παρακολούθησής του από την ΕΥΠ παραβιά-
στηκε η ασυλία του ως ευρωβουλευτή», εξη-
γούν χαρακτηριστικά και υπογραμμίζουν ότι
αυτή η διαδικασία ονομάζεται «υπεράσπιση
της ασυλίας» με βάση τον Κανονισμό του Ευ-
ρωκοινοβουλίου.

«Ψεκασμένες διαρροές»
Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, που ενό-

χλησαν σφόδρα το ΠΑΣΟΚ, είχαν και ως αποτέ-
λεσμα να δοθεί από το Κίνημα στη δημοσιότητα
ένα non paper. «Τις τελευταίες μέρες το Μέγαρο
Μαξίμου και οι επικοινωνιακοί του βραχίονες
πήραν τη σκυτάλη από την εκπρόσωπο Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου και τον Παύλο
Πολάκη, πρωταγωνιστώντας σε ψεκασμένες
και επικίνδυνες διαρροές βουτηγμένες στη λά-
σπη», ανέφεραν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη,
προσθέτοντας ότι «την απάντηση θα δώσει από
το βήμα του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Νίκος
Ανδρουλάκης στη συζήτηση που θα διεξαχθεί
κατόπιν πρωτοβουλίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών με θέμα: “Η διάβρωση του κρά-
τους δικαίου στην Ελλάδα: Το σκάνδαλο των
υποκλοπών και η ελευθερία των μέσων ενημέ-
ρωσης”». Σε κάθε περίπτωση, από το ΠΑΣΟΚ
βλέπουν «δάκτυλο» της κυβέρνησης και της
αξιωματικής αντιπολίτευσης πίσω από το συγ-
κεκριμένο ζήτημα (το ένα δημοσίευμα, όπως
λένε, ήταν σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα), εξ
ου κιόλας κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμου ότι
επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Στη Χα-
ριλάου Τρικούπη είναι, μάλιστα, αποφασισμένοι
να μην αφήσουν τίποτα να πέσει κάτω και από
θύμα ο Νίκος Ανδρουλάκης να εμφανιστεί ως
θύτης, μέσω συνωμοσιολογικών δημοσιευμά-
των. «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν κρύβεται πί-
σω από καμία ασυλία», τονίζουν, τη στιγμή που
άλλωστε ουδέποτε έχει ζητηθεί για οποιαδήπο-
τε υπόθεση να αρθεί… 

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο ζήτημα εί-
ναι βέβαιο ότι μπλοκάρει πολιτικά τη στρατηγι-
κή της Χαριλάου Τρικούπη στον δρόμο για τις
εκλογές και δημιουργεί σύγχυση στον τρόπο
αντίδρασης του κόμματος, που έτσι και αλλιώς
δείχνει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά σε σχέ-
ση με τον προηγούμενο χρόνο. 

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε στο
δικό του αφήγημα των υποκλοπών, το οποίο ο
ίδιος αποφάσισε να κάνει «σημαία» πριν από
μερικούς μήνες ελπίζοντας ότι με την αυτοθυ-
ματοποίησή του θα συγκινήσει το εκλογικό
σώμα και θα λάβει ψήφους συμπόνιας από
τους ψηφοφόρους. Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν
συνέβη μέχρι σήμερα, αλλά ο κ. Νίκος Αν-
δρουλάκης -συν τοις άλλοις- έπεσε και «θύ-
μα» του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο κ. Τσίπρας εργαλει-
οποίησε πλήρως την παρακολούθηση του
προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να στριμώξει στα
σχοινιά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Κουβέντα για την… ταμπακιέρα 
Ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε χθες να

μεταβεί στις Βρυξέλλες σε μια συνεδρίαση
που είχε οργανωθεί με πρωτοβουλία των Σο-
σιαλιστών και Δημοκρατών και με θέμα «Η
διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα:
Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η ελευθερία
των μέσων ενημέρωσης». Επέλεξε, δηλαδή,
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να διασύρει και αυτός
με τη σειρά του τη χώρα μας, πατώντας στα
βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Αφού ισχυρίστηκε
ότι τα όσα γράφονται για τον ίδιο ως σενάρια
επιστημονικής φαντασίας, που θυμίζουν QA-
non και Τραμπ, ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτή-
ρισε συλλήβδην τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ως δια-
πλεκόμενα!

Αν και αρκετοί περίμεναν ο κ. Ανδρουλά-
κης να αναφερθεί εκτενώς σε αυτά τα ομολο-
γουμένως περίεργα δημοσιεύματα, ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπήκε καθόλου στην

ουσία των «σεναρίων επιστημονικής φαντα-
σίας», όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, αλλά
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρω-
θυπουργού λέγοντας: «Ένας στενός πυρήνας
στο Μέγαρο Μαξίμου με πρωταγωνιστή τον
ανιψιό του πρωθυπουργού, εργαλειοποιών-
τας την ΕΥΠ, παρακολουθούσε με το αιτιολο-
γικό του δήθεν “εθνικού κινδύνου”, εκτός από
εμένα, δημοσιογράφους, ευρωβουλευτές,
ακόμη και εν ενεργεία υπουργό αλλά και ηγε-
τικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά
την αποκάλυψη, δημόσια έλεγαν ότι επιδιώ-
κουν να έρθουν όλα στο φως, αλλά το μόνο
που είδαμε ήταν σκοτάδι και προσπάθεια
ενοχοποίησης των θυμάτων. Υπονόμευσαν το
έργο της Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνι-
κή Βουλή αποκλείοντας την κλήση κρίσιμων
μαρτύρων και επιστρατεύοντας το “απόρρη-
το”». Επιπλέον, έκρινε σκόπιμο να υπερασπι-
στεί τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ λέγοντας: «Κυ-
βερνητικά στελέχη προχώρησαν ακόμη και
στην αποτρόπαιη δολοφονία χαρακτήρα του
προέδρου της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής,
κ. Χρήστου Ράμμου, επειδή συνέχισε τις
έρευνες».

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κ. Αν-
δρουλάκης αφού προέβη σε διαπιστώσεις
περί σοβαρών πληγμάτων τα οποία έχει
υποστεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα, έκρινε
σκόπιμο να διαχωρίσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ από εκείνη της ΝΔ. 

«Όμως, η απάντηση σε αυτή τη διολίσθη-
ση δεν μπορεί να είναι οι συμψηφισμοί με-
ταξύ αυτής και της προηγούμενης κυβέρνη-
σης», τόνισε με νόημα ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ, καλύπτοντας πλήρως τη διακυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ.
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Στα χνάρια του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης
διασύρει με τη σειρά του τη χώρα διεθνώς

Βαριά σύγχυση
και αμηχανία 
στο ΠΑΣΟΚ

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει 
ο Κώστας 
Τσιτούνας
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Σ
υνεχείς είναι οι μεταστροφές του
ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου του σε
ό,τι αφορά τις σχέσεις του κόμ-
ματος με το ΠΑΣΟΚ και το βλέμμα

στην επαύριον των εκλογών. 

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε σημάνει... σιωπη-
τήριο από το καλοκαίρι και την αποκάλυψη
της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλά-
κη σχετικά με την κριτική στο ΠΑΣΟΚ ώστε
να «προσεταιριστεί» τη Χαριλάου Τρικούπη,
που μοιάζει και η μοναδική του επιλογή για
μετεκλογική συνεργασία.

Η σύγκλιση όμως Νέας Δημοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από θέματα, με τελευ-
ταίο το «μπλόκο» στα «θραύσματα» της
Χρυσής Αυγής στη Βουλή, έβαλε και πάλι
την Κουμουνδούρου σε φάση επίθεσης σε
Νίκο Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ. Το «σύνθη-

μα» έδωσε η Πόπη Τσαπανίδου με την ατά-
κα της περί «εκβιασμού» και «ομηρίας» του
Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ ακολούθησαν στη
συνέχεια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο
πρόεδρος του κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην Πά-
τρα φρόντισε να κάνει τη μισή στροφή λέ-
γοντας ότι το ζήτημα δεν είναι... ηθικό αλλά
πολιτικό και φρόντισε να την ολοκληρώσει
με τη συνέντευξή του στον Alpha και τον
Αντώνη Σρόιτερ, όπου ξεκαθάρισε πως δεν
θεωρεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εκβιαζό-
μενο. «Ανέδειξε το ζήτημα, πήγε στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο, έκανε μηνύσεις. Από κει
και πέρα, είναι πολιτικές επιλογές. Αν μπο-
ρεί να καθίσει στο ίδιο κυβερνητικό τραπέζι
ο θύτης με το θύμα και το θύμα δεν το απο-

κλείει, αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα, μην
τα μπερδεύουμε όμως».

Οι μεταστροφές της τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ
έναντι του ΠΑΣΟΚ αποτελούν την απεικόνι-
ση του διλήμματος που τίθεται συχνά πυκνά
στην Κουμουνδούρου. Να επιχειρήσουν
«πλιάτσικο» στην εκλογική βάση της Χαρι-
λάου Τρικούπη ή να τους αφήσουν στο απυ-
ρόβλητο κοιτώντας την επόμενη μέρα των
εκλογών;

Οι απαντήσεις που δίνει κάθε φορά η
Κουμουνδούρου εξαρτώνται και από τη
στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι
στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Έτσι, η ένταξη τριών πρώην «πράσινων»
στελεχών μέσα σε μία εβδομάδα στα «γα-
λάζια» ψηφοδέλτια έχει επιδεινώσει τις
σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση,
ανοίγοντας τον δρόμο για επαναπροσέγ-
γιση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, τα πάνω κάτω
στη σχέση Κουμουνδούρου και Χαριλάου
Τρικούπη δεν αναμένεται να σταθεροποι-
ηθούν άμεσα. Μέχρι τις εκλογές άλλωστε ο
χρόνος είναι αρκετός τόσο για τα «μαχαι-
ρώματα» όσο και για τις «επιθέσεις φιλίας». 

Ακόμη μια αλλαγή πλεύσης 
από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ 
ως προς την αντιμετώπιση 
ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη

Νέα «μεταστροφή» Τσίπρα

Οι 25.000 
πλειστηριασμοί 
δεν είναι 
και... τόσο πολλοί

Με κυνισμό απάντησε ο Αλέξης
Τσίπρας σε ερώτηση σχετικά με
τους πλειστηριασμούς επί των
ημερών του στη συνέντευξή του
στον Alpha και τον Αντώνη Σρόι-
τερ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απο-
φάνθηκε ότι «25.000 πλειστηρια-
σμοί δεν είναι δα και τόσο πολλοί».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει αυτή την
εποχή -με αφορμή και την απόφα-
ση του Αρείου Πάγου- το ζήτημα
των πλειστηριασμών, όμως με κά-
θε τρόπο πασχίζει να αποσιωπή-
σει τη δική του... συμβολή. Δηλα-
δή την πώληση των δανείων σε
funds χωρίς την προηγούμενη
ενημέρωση του δανειολήπτη, την
εισαγωγή των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασμών προς διευκόλυνση
των δανειστών και, τέλος, την αυ-
στηροποίηση του πλαισίου για την
παρεμπόδιση πλειστηριασμών.

Πέραν του ότι χλεύασε πρώην
υπουργούς του όπως ο Παναγιώ-
της Λαφαζάνης, ο οποίος -συμ-
φωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του-
δεν ήταν εκείνος που έκανε την
kolotoumba γνωστή στο εξωτερι-
κό, ο Αλέξης Τσίπρας τα «γύρισε»
ακόμη και στους πλειστηρια-
σμούς. Πήρε μάλιστα πίσω -έστω
και με μισόλογα- τα περί κανενός
πλειστηριασμού πρώτης κατοι-
κίας επί των ημερών του, λέγοντας
πως «δεν έγινε κανένας πλειστη-
ριασμός πρώτης κατοικίας ευά-
λωτων νοικοκυριών». Αυτό ση-
μαίνει ότι πλειστηριασμοί πρώτης
κατοικίας έγιναν, δεν ήταν όμως -
κατά τη γνώμη του- ιδιαίτερα...
ευάλωτο το νοικοκυριό.

Αφού λοιπόν περιόρισε αρκετά
το πλαίσιο αυτών που προτίθεται
να προστατεύσει, αποφάνθηκε
πως «σε καμία ευνομούμενη πο-
λιτεία δεν απαγορεύονται οι πλει-
στηριασμοί, παρά μονάχα σε
έκτακτες περιπτώσεις» και το δι-
καιολόγησε με το παράδειγμα:
«Αν εγώ σας κλέψω, μου δώσετε
ένα δάνειο και δεν σας το αποπλη-
ρώσω, εσείς πρέπει να έχετε τη
δυνατότητα να με πάτε στο δικα-
στήριο και να μου πάρετε αυτό που
έχω βάλει εγγύηση. Δεν λειτουρ-
γεί αλλιώς η οικονομία». 

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com
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Η πολωνική
πρωτοβουλία για  
τις αποζημιώσεις 

Ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσία
του Πολωνού αναπληρωτή υπουρ-
γού Εξωτερικών Αρκάντιους Μού-
λαρτσικ στην Αθήνα. Και αυτό διότι
έθεσε ένα ζήτημα που ψιλοκαίει
την ελληνική κοινωνία, τις γερμα-
νικές αποζημιώσεις. Ελλάδα και
Πολωνία, αν και σε διαφορετική
νομική βάση, ζητούν αποζημίωση
από τη Γερμανία για όσα υπέστη-
σαν από την εισβολή των ναζί στα
εδάφη τους. Ο Πολωνός αν. ΥΠΕΞ
έθεσε το θέμα των αποζημιώσεων
στη συνάντησή του τόσο με τον
ομόλογό του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώ-
τη όσο και με τον βουλευτή Γιώργο
Κουμουτσάκο τον οποίο είδε στη
Βουλή. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή η
πολωνική πρωτοβουλία θα συνεχι-
στεί, καθώς ο κ. Μούλαρτσικ έγρα-
ψε και ένα πύρινο άρθρο στον ελ-
ληνικό Τύπο κατά της Γερμανίας
για το θέμα… 

Να εκλέξουμε 
άλλο λαό;

Είδαν και αποείδαν στον ΣΥΡΙΖΑ
με τις δημοσκοπήσεις. Στην αρχή
τις έβγαζαν κατασκευασμένες και
τους δημοσκόπους… καλοταϊσμέ-
νους από την κυβέρνηση για να
βγάζουν τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα. Μετά
άρχισαν να τα μα-
ζεύουν σιγά σιγά και
να τα ρίχνουν στη
μεθοδολογία των
ερευνητών που… υπο-
καταγράφουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής
του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος
Νάσος Αθανασίου όμως το πήγε
ένα βήμα παραπέρα. Αποφάνθηκε
πως το προβάδισμα της Νέας Δημο-
κρατίας υπάρχει μεν, «δεν είναι τό-
σο τιμητικό για τον ελληνικό λαό»
δε. Ε, αν δεν είναι καλός αυτός ο
λαός, να εκλέξουμε έναν άλλο, κ.
Αθανασίου.

Μ
εγάλη εντύπωση, επί-
σης, έκανε η ομιλία
του πρωθυπουργού
στην παρουσίαση για

το gov.gr και η ιστορική αναφορά του
στο 2013, όταν ανέλαβε, επί κυβέρ-
νησης Σαμαρά, το υπουργείο Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης, υπουργείο
προάγγελος για το Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Εκεί, όπως είπε, προσπα-
θούσε να βάλει μια τάξη σε δαιδαλώ-
δεις υπηρεσίες και μέσα σε αυτό το
χάος του γεννήθηκε το μικρόβιο του
ψηφιακού μετασχηματισμού του
κράτους και των υπηρεσιών του, που
το κατάφερε λίγα χρόνια μετά. Προ-
ηγήθηκε, φυσικά, η επιλογή στο
πρόσωπο του Κ. Πιερρακάκη, του
ανθρώπου που θα άλλαζε το παρα-
μελημένο κράτος σε «σοβαρό». 

Η ιστορία Μητσοτάκη από το μακρινό 2013

Ψηφιοποίηση και 
στις κεντρικές αγορές 

Με μέλη του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και
Αλιείας συναντήθηκαν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρα-
κάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Παπαθανάσης και
Σίμος Κεδίκογλου χθες. Ήταν μια πολύ σημαντική συ-
νάντηση, αφού αποτελεί πρόθεση αμφότερων των
πλευρών να γίνει ψηφιοποίηση και στο χονδρεμπόριο.
Η πρώτη παρέμβαση θα είναι καταρχάς να μπει δωρε-
άν WiFi σε όλες τις κεντρικές αγορές και σιγά σιγά θα
προχωρά ο μετασχηματισμός. 

Ντενίση υπέρ Κυριάκου 
Προχθές, στην εκδήλωση

του Κυριάκου Πιερρακάκη
για τα τρία χρόνια gov.gr, εν-
τύπωση έκανε η παρουσία της
γνωστής ηθοποιού Μιμής
Ντενίση, η οποία παρακολού-
θησε την πανηγυρική αυτή
παρουσίαση. Ασφαλώς, τρά-
βηξε όλα τα φώτα. Ρωτώντας,
μάθαμε ότι είναι θερμή υπο-

στηρίκτρια του υπουργού Πιερρακάκη και, από ό,τι
φαντάζομαι, θα τον στηρίξει σθεναρά και στην υπο-
ψηφιότητά του στη Α’ Αθήνας. 

Ισχυρές παρουσίες στον Γαϊτάνη 
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του πολιτι-

κού του γραφείου έκοψε χθες ο εκπρό-
σωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Τάσος Γαϊτάνης, στην οποία παρέστη-
σαν για να δηλώσουν τη συμπαράστασή
τους στον εκπρόσωπο οι υπουργοί Βα-
σίλης Κικίλιας και Νίκος Χαρδαλιάς αλ-
λά και ο γενικός γραμματέας Εσωτερι-
κών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο
οποίος ήταν και για χρόνια δήμαρχος
Δάφνης-Υμηττού. Ειδικά οι δύο τελευ-
ταίες παρουσίες είναι πολύ δυνατές
στον Νότιο Τομέα και σίγουρα θα βοη-
θήσουν τον κ. Γαϊτάνη να κερδίσει πόν-
τους στη μάχη για τη Βουλή… 

Έκλεισε το μέτωπο 
με τους καλλιτέχνες 

Στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ευχαριστημένοι με την τροπή
που πήρε η υπόθεση των καλλιτεχνών μετά την πολύωρη
συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό. Ειδικά τα λόγια

του καλλιτεχνικού δι-
ευθυντή του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελ-
λάδας Αστέριου Πελτέ-
κη, ότι δόθηκε πολύ
καλή λύση στα μισθο-
λογικά και την ισοτιμία
των τίτλων, ήταν βάλ-
σαμο για το κυβερνητι-

κό επιτελείο. Το διά ταύτα είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν
κρύφτηκε και έλυσε το θέμα με ειλικρινή τρόπο, δεν έταξε
λαγούς με πετραχήλια όπως θα έκανε ο Α. Τσίπρας και
κλείνει το μεγάλο μέτωπο που άνοιξε (όχι ο ίδιος, αλλά αυ-
τό είναι μια άλλη κουβέντα) με τον καλλιτεχνικό κόσμο.



Π
ανικός λένε ότι επικρατεί στο επι-
τελείο του Βασίλη Κικίλια μετά την
προχθεσινή μεγαλειώδη εκδήλω-
ση του υπουργού Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη στο Μέγαρο
Μουσικής. Τρεισήμισι χιλιάδες πολίτες έδω-
σαν το «παρών» και με την παρουσία τους
έδειξαν ότι αναγνωρίζουν την τεράστια προ-
σφορά του Πιερρακάκη και των συνεργατών
του να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊ-
κή χώρα. Δημοσιογράφος με μεγάλη εμπειρία
στα πολιτικά δρώμενα μου έλεγε χθες ότι τέ-
τοια συγκέντρωση είχε πολλά χρόνια να γίνει
από υπουργό στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτά
βλέπουν στο επιτελείο του Βασίλη Κικίλια και
έχουν ξεχάσει πλέον το θέμα της πρωτιάς...
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Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε χθες τον βουλευ-
τή Νεκτάριο Σαντορινιό στη Ρόδο. Στον Ιερό Ναό
του Ευαγγελισμού έφτασαν οι πρώτοι βουλευτές
και φίλοι του Νεκτάριου Σαντορινιού, ενώ ελάχι-
στα λεπτά αργότερα κατέφτασε και ο πρώην πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τη Βουλή των Ελλή-
νων εκπροσώπησε ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Τα-
σούλας και την κυβέρνηση ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιω-
τάκης, ο οποίος ήταν εκείνος που διαδέχτηκε στη
θέση του υπουργού τον Νεκτάριο Σαντορινιό. Με-
ταξύ των πρώτων βουλευτών που έφτασαν ήταν οι
πρώην υπουργοί Νίκος Παππάς, Δημήτρης Τζα-
νακόπουλος, Γιώργος Κατρούγκαλος, Χρήστος
Σπίρτζης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Ευάγγελος
Αποστολάκης, Αλέξης Χαρίτσης και πολλοί βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και άλλων κομμάτων,
τους οποίους υποδέχτηκαν ο πρώην βουλευτής
Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης και ο γραμματέ-
ας της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ στα Δωδεκάνησα κ. Απο-
στολίδης. Στην εξόδιο ακολουθία ήταν όλοι οι
βουλευτές Δωδεκανήσου: ο Μάνος Κόνσολας, ο
Βασίλης Υψηλάντης, ο Γιάννης Παππάς και η Μί-
κα Ιατρίδη. Επίσης, ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρι-
νάκης, πρόεδροι επιμελητηρίων, φορέων, συλ-
λόγων και δεκάδες πολίτες.

Η «τερατογένεση» 
ως πιθανότητα

Το τελευταίο αντίο

Στις περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη σημαν-
τικό είναι και το έργο του Παύλου Μαρινάκη, ο
οποίος συνοδεύει τον πρωθυπουργό στις επισκέ-
ψεις του. Ο γραμματέας της «γαλάζιας» παράτα-
ξης πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους
φορέων αλλά και με νέους, παρουσιάζοντας το
έργο της κυβέρνησης και καταγράφοντας θέσεις
και απόψεις ενόψει του προγράμματος της επό-
μενης τετραετίας.

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε στην Κοζάνη ξεκαθάρισε ότι «δεν πιστεύω τίποτα
από όσα λέει ο κ. Τσίπρας», ο οποίος είχε αποκλείσει

μια «κυβέρνηση των ηττημένων». Το είχε
αποκλείσει όμως πέρσι στη ΔΕΘ, όσο

είχε χρόνο να «γυρίσει» το παιχνίδι.
Πλέον η απόσταση από τις εκλογές
-αντίθετα από τη διαφορά μεταξύ
Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ
στις δημοσκοπήσεις- είναι μικρή.

Και όσο πιο κοντά φτάνουμε στις
κάλπες τόσο από τις τοποθετήσεις

του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει τα περί «κυ-
βέρνησης ηττημένων» και εκφράζεται μονάχα

η... επιθυμία ο ΣΥΡΙΖΑ να τεθεί επικεφαλής «κυβέρνη-
σης νικητών». Το ενδεχόμενο όμως έχει πάψει να απο-
κλείεται ρητά όπως στο παρελθόν. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα διερευνήσει το
ενδεχόμενο και το πιθανότερο είναι πράγματι αυτό.

Πανικός 
στο επιτελείο 
του Κικίλια

Πήρε το αυτί μου έντονες διαμαρτυρίες δικηγό-
ρων για πολικές θερμοκρασίες στις αίθουσες του
Εφετείου της Αθήνας, όπου δεν υπάρχει θέρμαν-
ση ακόμη και αυτές τις μέρες που το κρύο είναι
τσουχτερό. Έτσι, δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί
υπάλληλοι και διάδικοι είναι αναγκασμένοι να
φορούν παλτά, μπουφάν και γάντια για να ζεστα-
θούν, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που επιστρα-
τεύονται ακόμη και ηλεκτρικές σόμπες! Η Ένωση
Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων έθεσε
το πρόβλημα αρμοδίως, επισημαίνοντας πως αν
δεν επιλυθεί το θέμα της θέρμανσης «κάτω από
τις υφιστάμενες καιρικές συνθήκες είναι βέβαιο
ότι θα οδηγήσει στο άμεσο μέλλον αφενός σε μα-
ταιώσεις και αναβολές πολλών δικών, αφετέρου
σε μη προσήκουσα λόγω των συνθηκών για όλους
τους παράγοντες και “κακή” έως ανθρωπίνως
αδύνατη απονομή δικαιοσύνης».

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Με καθαρές κουβέντες απέναντι
στη συκοφαντία Πολάκη
Στην ανάρτηση που έκανε ο Παύλος Πολάκης για τον
Περικλή Μαντά, απάντησε ο ίδιος ο βουλευτής Μεσ-
σηνίας της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για
«συκοφαντία» και «λάσπη». Ο Περικλής Μαντάς ξε-
καθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση, ούτε ο ίδιος ούτε
μέλος της οικογένειάς του, με offshore εταιρεία.
«Κάθε επιχειρηματική μου δραστηριότητα μέχρι σή-
μερα ήταν απόλυτα διαφανής και κάθε εταιρεία στην
οποία συμμετείχα είχε έδρα στην Ελλάδα», αναφέρει
χαρακτηριστικά. 

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μαντά: «Ο κύριος Πο-
λάκης για ακόμη μια φορά ακολουθεί την αγαπημένη
του τακτική, προσπαθώντας να πολιτευτεί με όπλα του
τη συκοφαντία και τη λάσπη. Καθαρές κουβέντες. Ου-
δέποτε εγώ ή μέλος της οικογένειάς μου είχα οποι-
αδήποτε σχέση με offshore εταιρεία, όπως ψευδώς
αναφέρει ο κ. Πολάκης. Ουδέποτε εγώ και η σύζυγός
μου είχαμε τέτοιου τύπου δραστηριότητες ή σχέσεις
με εταιρείες που εδρεύουν σε φορολογικούς παρα-
δείσους. Ουδέποτε ήμουν “μέτοχος” της AEGIR
SERVICES CO. Κάθε επιχειρηματική μου δραστηριό-
τητα μέχρι σήμερα ήταν απόλυτα διαφανής και κάθε
εταιρεία στην οποία συμμετείχα είχε έδρα στην Ελλά-
δα. Οι πολίτες της Μεσσηνίας με γνωρίζουν πολύ κα-
λά. Ξέρουν ότι πολιτεύομαι με γνώμονα την ειλικρί-
νεια και τιμώ με όλες μου τις δυνάμεις την εντολή που
μου έδωσαν. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Απέναντι στη
δολοφονία χαρακτήρων και στο κυνήγι μαγισσών που
έχει εξαπολύσει για μια ακόμη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς
συνεχίζουμε να απαντούμε με θετικό λόγο μακριά
από τακτικές πόλωσης, που στόχο έχουν να δημιουρ-
γήσουν τοξικό κλίμα λίγους μήνες πριν τις εκλογές».

Καταγράφει 
τα πάντα ο Μαρινάκης

Π Ε Ρ Ι Κ Λ H Σ  Μ Α Ν Τ A Σ  
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Δ
ριμεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρώην πρόεδρος
της Βουλής και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κων-
σταντοπούλου, η οποία τον χαρακτήρισε «ψεύτη» στο ζήτημα των

πλειστηριασμών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε στον Alpha Radio ότι
ο κόσμος είναι απελπισμένος από την απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ η
αίτηση ακύρωσης των πλειστηριασμών θα εκδικαστεί στις 28 Φεβρουαρίου
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ίδια από το 2016 μέχρι σήμερα υπερασπίζεται σειρά προσώπων που
κινδύνευσαν με πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας. «Σταματήσαμε πάρα
πολλούς πλειστηριασμούς και τότε οι κ.κ. Τσίπρας και Κοντονής έφεραν
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και δεν σταματιούνται. Είναι μια τρο-
μακτική διαδικασία, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει και να σταματήσει. Δεν
έχει καμία δημοσιότητα, γίνονται πολλές παραβάσεις. Σε αυτήν τη διαδικα-
σία καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης και θα εκδικαστεί στις 28 Φλεβάρη στο
Συμβούλιο της Επικρατείας. Η μάχη δεν έχει τελειώσει, θα είμαι εκεί, όπως
και ο πατέρας μου», είπε.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε με έντονους χαρακτηρισμούς για τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του. «Ο κ. Τσίπρας είναι ψεύ-
της. Ο Πινόκιο μπροστά του είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας. Έφερε νομοθε-
σία το 2015, το 2017, το 2018 για να επιτρέπει στα funds να κάνουν τη διαδι-
κασία. Τολμά να μιλά σήμερα και να λέει ότι “θα καταργήσουμε τους πλει-
στηριασμούς”. Να μην ξεγελαστεί κανείς και τον ψηφίσει, μετά θα κλαίει.
Έχει ξαναπεί ψέματα. Να μην ξεχάσει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Και για τον
Μητσοτάκη να μην προσποιείται ότι έχει δεμένα τα χέρια του γιατί είναι νό-
μοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και είναι στο χέρι του κ. Μητσοτάκη
να τους καταργήσει. Τους εφαρμόζει μια χαρά, να μην κρύβεται ο ένας πί-
σω από τον άλλον», τόνισε.

Φουλ προσλήψεις 
για ανέργους

Μπορεί να μην υπάρχουν άλλα λεφτά για
μεγάλα πακέτα παροχών. Μπορεί η πτώση των
τιμών αερίου και ρεύματος να περιορίζει δρα-
στικά (σε σημείο μηδενισμού) τις επιδοτήσεις
προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ωστόσο
τη... σκυτάλη θα πάρουν οι προσλήψεις μέσω
των επιδοτούμενων προγραμμάτων της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ήδη έχουν
εξαγγελθεί τα πρώτα προγράμματα, αλλά μέ-
σα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες θα ακούσου-
με για πολλές χιλιάδες προσλήψεις ανέργων.
Έτσι, μετά το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων με
τους συνταξιούχους και την κάλυψη των νέων
εργαζομένων με τον νέο κατώτατο μισθό, θα
μείνει για το τέλος, πριν από την έναρξη της
προεκλογικής εκστρατείας, το στοίχημα για
δουλειές. Μπίνγκο!

Τα λεφτά 
και το θαύμα... Μητσοτάκη

Το επίδομα της προσωπικής διαφοράς των 280
εκατ. ευρώ είναι το τελευταίο μεγάλο πακέτο μέ-
τρων στήριξης της κυβέρνησης πριν από τις εκλο-
γές. Τουλάχιστον αυτό μου έλεγαν παράγοντες
του οικονομικού επιτελείου και απλώς αφήνουν
να διαφανεί ότι μέχρι τη διάλυση της Βουλής θα
υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις περιορισμένου
εύρους που θα αφορούν στοχευμένα κάποιες
συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή, κάτι σαν το επί-
δομα ανθυγιεινής εργασίας που ανακοινώθηκε
προχθές. Μιλάμε δηλαδή για μικρές μικρές εκ-
πλήξεις. Όλες οι... απορίες θα λυθούν μέσα στις
επόμενες μέρες, αλλά γενικά η λογική του οικο-
νομικού επιτελείου είναι ότι πλέον άλλα λεφτά...
δεν υπάρχουν! Παρ’ όλα αυτά, όλοι ελπίζουν σε
κάποιο θαύμα του Μητσοτάκη!

Σφίγγει ο κλοιός για τον Ανδρουλάκη
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται σε ιδιαιτέρως δύ-
σκολη θέση όχι μόνο λόγω της σφοδρής πολιτικής πίεσης που δέχεται από
τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη ΝΔ αλλά και εξαιτίας των δικών του χειρισμών γύρω
από την υπόθεση των υποκλοπών. Προφανώς και η άρνησή του να ενημερω-
θεί για το τι ακριβώς συνέβη με την περίπτωσή του έχει πυροδοτήσει διάφο-
ρα σενάρια, τα οποία πλέον κάνουν κακό όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στον
ίδιο προσωπικά. Σενάρια και φήμες, που ενδεχομένως να μην έχουν βάσεις
αλήθειας, ήδη έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρέπει να κάνει μια εντυπωσιακή ρελάνς για
να απεμπλακεί από αυτήν τη σεναριολογία. Ο χρόνος της κάλπης πιέζει
ασφυκτικά και δυστυχώς μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανατροπής.

Η Ηρώ Διώτη, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αύ-
γουστο του 2015 δεν ψήφισε το τρίτο μνημόνιο και
στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 δεν κατέβη-
κε με κανένα κόμμα, ενώ τον Οκτώβριο του 2015 πα-
ραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλοτε «αμαζό-
να του Τσίπρα», όπως την αποκαλούσαν, συστρα-
τεύεται με το κόμμα Βαρουφάκη, με τον ίδιο τον
γραμματέα του ΜέΡΑ25 να τονίζει την αναγκαιότητα
της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Τι
να κάνει και ο καημένος ο Γιάνης; Τόσα στελέχη τού
έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας… 

Προσπαθεί να ισοφαρίσει ο Γιάνης

Οι 5 νέες συλλήψεις
έκλεισαν στόματα

Αθόρυβα αλλά μεθοδικά εργάστηκαν η
33η τακτική ανακρίτρια αλλά και η Υποδι-
εύθυνση Προστασίας Ανηλίκων που χει-
ρίζονται την υπόθεση βιασμού και μα-
στροπείας με θύμα το 12χρονο κορίτσι
από τον Κολωνό φτάνοντας σε 5 νέες συλ-
λήψεις. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς
ότι οι συλλήψεις αυτές ήρθαν στον κατάλ-
ληλο χρόνο, καθώς κάποιοι -ακόμη και
από την αντιπολίτευση- επιχείρησαν να
κάνουν σπέκουλα, υποστηρίζοντας πότε
ότι «η έρευνα έχει παγώσει» και πότε «ότι
κουκούλωσαν την υπόθεση». Στην πράξη
αποδείχτηκε πως τίποτε από τα δύο δεν
ίσχυε και ότι οι Αρχές έκαναν τη δουλειά
τους με τον τρόπο που πρέπει, καθώς,
όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές,
«το ζητούμενο σε μια τέτοια υπόθεση δεν
είναι ο εντυπωσιασμός της κοινής γνώ-
μης αλλά η δικογραφία να είναι δεμένη». 

Zωή για Τσίπρα: «Είναι
χειρότερος από τον Πινόκιο»

Μου λένε οι πηγές μου ότι υιός
πρώην μεγάλου υπουργού (πα-

λαιού) έπεσε θύμα κλοπής σε πάρ-
κο στα πέριξ των Αθηνών πριν από λί-
γες μέρες. Το θέμα έχει και άλλες προ-
εκτάσεις. Αφού αποδείχτηκε ότι ήταν
εκεί με τον σύντροφό του και έτσι μα-
θεύτηκαν και οι ερωτικές προτιμήσεις
του. Πάντως, τα κλοπιμαία 250 ευρώ και
ένα ρόλεξ δεν στενοχώρησαν κανέναν.
Όμως, οι αποκαλύψεις για τα προσωπι-
κά του ενόχλησαν...
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Τ
ις βαλίτσες της για την Ελλάδα
ετοιμάζει η υφυπουργός Άμυνας
των ΗΠΑ Σελέστ Γουαλάντερ, κα-
θώς τις επόμενες μέρες αναμέ-

νεται να επισκεφτεί τη χώρα μας. Η Αμερι-
κανίδα υφυπουργός έχει προγραμματίσει
να επισκεφτεί αρχικά την Αλεξανδρούπολη
για να δει από κοντά το σημείο υποδοχής
και επαναπροώθησης αμερικανικών και να-
τοϊκών στρατευμάτων στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη και τη 12η Μεραρχία,
όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά από τις
Ένοπλες Δυνάμεις για τις συμμαχικές

ασκήσεις και δραστηριότη-
τές μας στην περιοχή.

Με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ
Στη συνέχεια, η Σελέστ

Γουαλάντερ θα μεταβεί στη
Λάρισα, η οποία έχει ενταχ-
θεί δυναμικά στον σχεδιασμό

των ΗΠΑ στην περιοχή, αφού περιλαμβάνε-
ται και στην ελληνοαμερικανική Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA),
στο πλαίσιο των «διευκολύνσεων» που πα-
ρέχονται επί ελληνικού εδάφους. Την Αμερι-
κανίδα υφυπουργό θα συνοδεύουν καθ' όλη
τη διάρκεια της επίσκεψής της ο υφυπουρ-
γός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ
Τσούνης.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Σελέστ Γουα-
λάντερ μαζί με την υφυπουργό Εξωτερικών
των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ είχε συνδέσει
άμεσα την ικανοποίηση του τουρκικού αι-
τήματος για αγορά και εκσυγχρονισμό μα-
χητικών F-16 με το «ΝΑΙ» της Άγκυρας για
την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ. Η Αμερικανίδα υφυπουρ-
γός Άμυνας είχε στείλει σαφές μήνυμα
στην Άγκυρα προειδοποιώντας τη να λάβει
σοβαρά τον κρίσιμο ρόλο που παίζει το
Κογκρέσο για τα F-16. 

Στο Πεντάγωνο
Ο στρατηγός Κ. Φλώρος γνωρίζεται ήδη με

τη Σ. Γουαλάντερ, καθώς είχαν συναντηθεί
στο αμερικανικό Πεντάγωνο κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον,
όπου, μεταξύ άλλων, είχαν συζητήσει για την
αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας του ευ-
ρωατλαντικού χώρου και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει λόγω της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία για την κατάσταση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, κα-
θώς και για τη διαρκή ενίσχυση της ελληνοα-
μερικανικής στρατιωτικής συνεργασίας.

Τον περασμένο Νοέμβριο είχαν μετασταθ-
μεύσει στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα
οκτώ αμερικανικά μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη (UAV) MQ-9 REAPER με το προσωπι-
κό υποστήριξής τους. Τα MQ-9 θα παραμεί-
νουν για έναν χρόνο στη Λάρισα και θα χρη-
σιμοποιούνται μόνο από τις αμερικανικές
δυνάμεις με σκοπό να ενισχύσουν τις επιχει-
ρησιακές δυνατότητες και την αποτρεπτική
ικανότητα του ΝΑΤΟ στο θέατρο επιχειρήσε-
ων στην Ανατολική Ευρώπη μετά τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Η αναθεωρημένη

αμυντική συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ περι-
λαμβάνει για την αεροπορική βάση της Λάρι-
σας -εκτός από πτήσεις ελικοπτέρων, μαχη-
τικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών
MQ-9- και τη φιλοξενία ιπτάμενων τάνκερ.
Έτσι, οι Αμερικανοί προχώρησαν σε εργα-
σίες αναβάθμισης επενδύοντας στη Λάρισα
δεκάδες εκατομμύρια με σκοπό η βάση να
είναι απολύτως λειτουργική για τις επιχειρη-
σιακές τους ανάγκες.

Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων
στη Λάρισα δείχνει ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον

ενδυναμώνουν συνεχώς τις στρατιωτικές
τους σχέσεις, όπως και ότι η απόφαση των
ΗΠΑ να επενδύσουν περισσότερο στην αε-
ροπορική βάση της Λάρισας και να την ανα-
βαθμίσουν ίσως κρύβει έναν μελλοντικό
σκοπό: τη δημιουργία μιας μόνιμης βάσης
της διοίκησης της Αμερικανικής Πολεμικής
Αεροπορίας Ευρώπης - Αφρικής για την κά-
λυψη των νατοϊκών επιχειρήσεων.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι η επί-
σκεψη της Αμερικανίδας εκπροσώπου του
Πενταγώνου σε δύο τοποθεσίες της MDCA,
την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, δεν εί-
ναι καθόλου τυχαία και δείχνει τη μεγάλη
δυναμική και τη γεωπολιτική σημασία που
έχουν αποκτήσει αυτές οι δύο περιοχές μετά
τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας για την
αμυντική θωράκιση της ανατολικής πτέρυ-
γας του ΝΑΤΟ. Η Λάρισα αναδείχτηκε σε κε-
φαλαιώδες αεροδρόμιο για τις νατοϊκές
αποστολές επιτήρησης στην ανατολική πτέ-
ρυγα με τη χρήση αμερικανικών μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper, τα
οποία διαθέτουν μεγάλες τεχνολογικές δυ-
νατότητες και μπορούν να επιχειρούν για πε-
ρισσότερες από 24 ώρες, μεταδίδοντας εικό-
να και ήχο σε πραγματικό χρόνο. Υπό αυτές
τις συνθήκες Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και
Σούδα δημιουργούν για το ΝΑΤΟ ένα «τρίγω-
νο σταθερότητας» που θα εγγυάται την
ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή, κα-
θώς νατοϊκά μέσα θα μπορούν να επιχειρούν
και από τις τρεις περιοχές στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, στη Μαύρη Θάλασσα,
όπως και στη Μέση Ανατολή. 

Ενδιαφέρον της Αθήνας  
για αγορά MQ-9 Reaper

Η Αθήνα έχει δηλώσει το ενδιαφέρον της
για την προμήθεια τριών UAV MQ-9 και ενός
σταθμού διοίκησης ώστε μαζί με τα ισραη-
λινά Heron, που έχει ήδη νοικιάσει από το
Ισραήλ, τα μάτια των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων να βρίσκονται σε κάθε σημείο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Το πρόγραμμα για την απόκτηση τριών MQ-9 Reaper μαζί με τον σταθμό δι-
οίκησης ανακοινώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής πριν από περίπου 9
μήνες και, σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος τους φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ.
Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι τα MQ-9 Reaper όχι μόνο θα συμπληρώσουν
τον υπάρχοντα στόλο αλλά θα ενισχύσουν την αντι-drone ομπρέλα που έχει στη-
θεί και αναμένεται πολύ σύντομα να ενεργοποιηθεί στο Αιγαίο.

Το «τρίγωνο της σταθερότητας»

Η υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Σελέστ Γουαλάντερ 
ετοιμάζει βαλίτσες για πολύ σημαντική 

επίσκεψη σε Αλεξανδρούπολη και Λάρισα

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη



Ν
έο μήνυμα συμπαράστα-
σης και έμπρακτης υπο-
στήριξης των δοκιμαζόμε-
νων πολιτών της Τουρκίας

και της Συρίας από τους φονικούς σει-
σμούς έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της συ-
νάντησής του, χθες, με τον Γεωργιανό
ομόλογό του στην Αθήνα, Ίλια Νταρ-
κιασβίλι.

«Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση
είναι απολύτως δεσμευμένη στην προ-
σπάθειά της να βοηθήσει τον λαό και την
κοινωνία της Τουρκίας σε αυτή τη δύ-
σκολη στιγμή που περνάει η γειτονική
χώρα μετά τους τεράστιους καταστρο-
φικούς σεισμούς», τόνισε ο κ. Δένδιας,
ο οποίος έκανε ειδική αναφορά και στον
δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας: «Σε ό,τι
αφορά τη Συρία, υπάρχουν ακόμα μεγά-
λες δυσκολίες για να δούμε πώς η βοή-
θεια θα μπορέσει να φτάσει εκεί. Συνο-
μιλούμε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας
για να βρούμε τρόπο υποδοχής της βοή-
θειας που προσπαθούμε να στείλουμε
στους συνανθρώπους μας που δοκιμά-
ζονται».

Πανανθρώπινο καθήκον
O υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

υπογράμμισε πως το πανανθρώπινο κα-
θήκον μας είναι να στεκόμαστε ο ένας
δίπλα στον άλλο την ώρα του πόνου και
της ανάγκης, και οι όποιες διαφορές
υπάρχουν μπορούν να εξεταστούν σε
μεταγενέστερο χρόνο.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως οι
αναθεωρητισμοί, η χρήση βίας, η αλλα-
γή των συνόρων δεν είναι δυνατό να εί-
ναι παραδεκτά.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερι-
κών αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελ-
λάδας με τη Γεωργία, εκφράζοντας την
κοινή βούληση να ενδυναμώσουν τη
συνεργασία τους και «πάντα σε κλίμα
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και
κατανόησης», αλλά και την προσήλωση
των δύο χωρών στις αρχές του Χάρτη
του ΟΗΕ. Επίσης, διατύπωσε την πεποί-
θηση ότι η ανταλλαγή επισκέψεων σε
υψηλό επίπεδο θα ενισχύσει ακόμα πε-
ρισσότερο τις διμερείς σχέσεις.

«Έμπνευση η Αθήνα»
Από την πλευρά του, ο Γεωργιανός

υπουργός Εξωτερικών Ιλία Νταρκιασβί-

λι, έχοντας στο πλάι του τον Νίκο Δέν-
δια, εξέφρασε την ευχή η πρώτη του
επίσκεψη στην Αθήνα να καταφέρει να
συμβάλει στην ενίσχυση των ήδη υπαρ-
χόντων φιλικών δεσμών μεταξύ της Ελ-
λάδας και της Γεωργίας. «Είναι χαρά
μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, την κοι-
τίδα της Δημοκρατίας, τα επιτεύγματα
της οποίας τόσο στην πολιτική όσο και
στη φιλοσοφία, επιστήμη και τέχνη
έχουν αποτελέσει έμπνευση για τον δυ-
τικό πολιτισμό».

Ταυτόχρονα, εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες του στην ελληνική κυβέρνηση για
τη «σταθερή στήριξη όσον αφορά την
εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακε-
ραιότητα της Γεωργίας, καθώς και την
ιδιαίτερη συνεισφορά στην αποστολή
επιτήρησης της ΕΕ», όπως ανέφερε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε για τη βοή-
θεια του ελληνικού λαού και του ελληνι-
κού κράτους προς τους πολίτες της Γε-
ωργίας στην Ελλάδα και εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη του χαρακτηρίζοντάς την
ανεκτίμητη. 
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Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Νέο μήνυμα στήριξης 
και συμπαράστασης 
από τον Νίκο Δένδια 
προς τους δοκιμαζόμενους
από τους φονικούς σεισμούς
πολίτες της Τουρκίας 
και της Συρίας

Σταθερή ελληνική βοήθεια
με ξεκάθαρους ρόλους…
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Δ
ημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει

μια ομάδα Ισραηλινών εργολάβων

που ισχυρίζονται ότι έχουν χειραγω-

γήσει περισσότερες από 30 εκλογές σε όλο

τον κόσμο χρησιμοποιώντας κακόβουλα λογι-

σμικά, δολιοφθορές και αυτοματοποιημένη

παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης.

Η μονάδα διευθύνεται από τον Ταλ Χανάν

(φωτό), έναν 50χρονο Ισραηλινό πρώην πρά-

κτορα των ειδικών δυνάμεων που τώρα εργά-

ζεται ιδιωτικά χρησιμοποιώντας το ψευδώνυ-

μο «Χόρχε» και φαίνεται να εργάζεται «υπό το

ραντάρ» σε εκλογές σε διάφορες χώρες για

περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τον αποκά-

λυψε διεθνής κοινοπραξία δημοσιογράφων. 

Η αποκάλυψη
Ο Χανάν και η μονάδα του, που χρησιμοποιεί

την κωδική ονομασία «ομάδα Χόρχε», αποκα-

λύφθηκαν από μυστικά πλάνα και έγγραφα

που διέρρευσαν στη βρετανική εφημερίδα

«Guardian». Ο Χανάν δεν απάντησε σε λεπτο-

μερείς ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριό-

τητες και τις μεθόδους της «ομάδας Χόρχε»,

αλλά είπε: «Αρνούμαι οποιαδήποτε αδικοπρα-

γία».

Η έρευνα αποκαλύπτει ασυνήθιστες λεπτο-

μέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο

οπλίζεται η παραπληροφόρηση από την «ομά-

δα Χόρχε», που διευθύνει μια ιδιωτική υπηρε-

σία που προσφέρει κρυφή ανάμειξη στις

εκλογές χωρίς ίχνος. Ο όμιλος εργάζεται επί-

σης για εταιρικούς πελάτες.

Ο Χανάν είπε στους ερευνητές δημοσιογρά-

φους ότι οι υπηρεσίες του, τις οποίες άλλοι

περιγράφουν ως «μαύρες επιχειρήσεις»,

ήταν διαθέσιμες σε υπηρεσίες πληροφοριών,

πολιτικές εκστρατείες και ιδιωτικές εταιρείες

που ήθελαν να χειραγωγήσουν κρυφά την

κοινή γνώμη. Είπε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί

σε όλη την Αφρική, τη Νότια και Κεντρική

Αμερική, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Στρατός» στα social media
Μία από τις βασικές υπηρεσίες της «ομά-

δας Χόρχε» είναι ένα εξελιγμένο πακέτο λογι-

σμικού Advanced Impact Media Solutions ή

Στόχοι. Ελέγχει έναν τεράστιο στρατό από χι-

λιάδες πλαστά προφίλ κοινωνικών μέσων στο

Twitter, το LinkedIn, το Facebook, το Tele-

gram, το Gmail, το Instagram και το YouTube.

Ορισμένα avatars έχουν ακόμη και λογαρια-

σμούς Amazon με πιστωτικές κάρτες, πορτο-

φόλια bitcoin και λογαριασμούς Airbnb.

Η κοινοπραξία δημοσιογράφων που ερεύ-

νησε την «ομάδα Χόρχε» περιλαμβάνει ρε-

πόρτερ από 30 μέσα, συμπεριλαμβανομένων

των «Le Monde», «Der Spiegel» και «El País».

Το έργο, μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τη

βιομηχανία παραπληροφόρησης, έχει συντο-

νιστεί από τις «Απαγορευμένες Ιστορίες», μια

γαλλική ΜΚΟ η αποστολή της οποίας είναι να

αναδείξει το έργο των δολοφονημένων, απει-

λούμενων ή φυλακισμένων ρεπόρτερ.

Το μυστικό βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε από

τρεις δημοσιογράφους, οι οποίοι πλησίασαν

την «ομάδα Χόρχε» παρουσιαζόμενοι ως υπο-

ψήφιοι πελάτες.

Χακάρισμα λογαριασμών
Σε περισσότερες από έξι ώρες κρυφά μα-

γνητοσκοπημένων συναντήσεων, ο Χανάν και

η ομάδα του μίλησαν για το πώς θα μπορούσαν

να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους αν-

τιπάλους τους, μεταξύ άλλων χρησιμοποιών-

τας τεχνικές χακαρίσματος για πρόσβαση σε

λογαριασμούς Gmail και Telegram. Υπερη-

φανεύονταν για φύτευση υλικού σε νόμιμα ει-

δησεογραφικά μέσα, τα οποία στη συνέχεια

ενισχύονται από το λογισμικό διαχείρισης bot

Aims.

Οι αποκαλύψεις της «ομάδας Χόρχε» θα

μπορούσαν να προκαλέσουν αμηχανία για το

Ισραήλ, το οποίο έχει δεχτεί αυξανόμενη δι-

πλωματική πίεση τα τελευταία χρόνια για την

εξαγωγή όπλων στον κυβερνοχώρο που υπο-

νομεύουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δι-

καιώματα.

Παραπληροφόρηση
Ο Χανάν φαίνεται ότι διεξήγαγε ορισμένες

από τις επιχειρήσεις παραπληροφόρησης μέ-

σω μιας ισραηλινής εταιρείας, της Demoman

International, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε

ιστότοπο που διευθύνεται από το υπουργείο

Άμυνας του Ισραήλ για την προώθηση των

εξαγωγών Άμυνας. Το υπουργείο Εξωτερικών

του Ισραήλ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχο-

λιασμό.

Οι κρυφά μαγνητοσκοπημένες συναντή-

σεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ

Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2022, παρέχουν ένα

σπάνιο παράθυρο στη μηχανική της παραπλη-

ροφόρησης προς πρόσληψη.

Τρεις δημοσιογράφοι -από το Radio France,

τη Haaretz και το TheMarker- πλησίασαν την

ομάδα Χόρχε προσποιούμενοι τους συμβού-

λους που εργάζονταν για λογαριασμό μιας πο-

λιτικά ασταθούς αφρικανικής χώρας που ήθε-

λε βοήθεια για την καθυστέρηση των εκλογών.

«Ψυχολογικός πόλεμος»
Ο Χάναν περιέγραψε την ομάδα του ως

«απόφοιτους κυβερνητικών υπηρεσιών» με

εξειδίκευση στα οικονομικά, στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης και στις εκστρατείες, καθώς

και στον «ψυχολογικό πόλεμο», που λειτουρ-

γεί από έξι γραφεία σε όλο τον κόσμο. Τέσσε-

ρις από τους συναδέλφους του Χανάν παρακο-

λούθησαν τις συναντήσεις, συμπεριλαμβανο-

μένου του αδελφού του, Ζοχάρ Χανάν, ο οποί-

ος περιγράφεται ως ο διευθύνων σύμβουλος

της ομάδας.

Στην αρχική του πρόταση προς τους πιθα-

νούς πελάτες ο Χανάν ισχυρίστηκε: «Είμαστε

πλέον εμπλεκόμενοι σε μια εκλογή στην

Αφρική… Έχουμε μια ομάδα στην Ελλάδα και

μια ομάδα στα Εμιράτα… Ακολουθείτε τους

οδηγούς. Ολοκληρώσαμε 33 εκστρατείες σε

προεδρικό επίπεδο, 27 από τις οποίες ήταν

επιτυχημένες». Αργότερα είπε ότι συμμετεί-

χε σε δύο «μεγάλα έργα» στις ΗΠΑ, αλλά

ισχυρίστηκε ότι δεν εμπλέκεται άμεσα στην

πολιτική των ΗΠΑ.

Η «ομάδα Χόρχε» είπε στους δημοσιογρά-

φους ότι θα δέχονταν πληρωμές σε διάφορα

νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των κρυ-

πτονομισμάτων όπως το bitcoin. Είπε ότι θα

χρεώσει μεταξύ 6 και 15 εκατ. ευρώ για πα-

ρέμβαση στις εκλογές.
Η «ομάδα Χόρχε» έστειλε επίσης στην εται-

ρεία πολιτικών συμβούλων της Nix ένα βίντεο
που παρουσιάζει μια πρώιμη επανάληψη του
λογισμικού παραπληροφόρησης των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, που διαθέτει τώρα, ως
Στόχοι. Ο Χάναν είπε σε ένα email ότι το εργα-
λείο, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να δη-
μιουργήσουν έως και 5.000 bots για να μετα-
δίδουν «μαζικά μηνύματα» και «προπαγάν-
δα», είχε χρησιμοποιηθεί σε 17 εκλογές.

Η δραστηριότητα των ρομπότ που συνδέε-
ται με τη διεπαφή Aims στο διαδίκτυο ήταν
πίσω από ψεύτικες καμπάνιες στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης που αφορούσαν κυρίως
εμπορικές διαμάχες σε περίπου 20 χώρες,
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Κα-
ναδά, τη Γερμανία, την Ελβετία, το Μεξικό, τη
Σενεγάλη, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα.

Αποκάλυψη-σοκ του «Guardian»:
Η «ομάδα Χόρχε» πρώην

Ισραηλινού πράκτορα -
με παράρτημα και στην Ελλάδα-
έχει χειραγωγήσει παγκοσμίως

πάνω από 30 εκλογικές
διαδικασίες εδώ και 20 χρόνια

που εκλέγουν
προέδρους 

Χάκερ



«Ε
κλέχτηκα με όραμα και στρατηγικό
σχέδιο τα οποία θέλουν χρόνο για να
υλοποιηθούν», δηλώνει η Ρόδη Κρά-
τσα-Τσαγκαροπούλου, με την πεποίθη-

ση πως «o κόσμος κρίνει, συγκρίνει και πιστεύω ότι
θα μας δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουμε το έργο
μας». Η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κρίνει πως
«εμβληματικά έργα υπάρχουν σε όλους τους τομείς
επί των ημερών της», ενώ θεωρεί λάθος «που δεν
ολοκλήρωσα τη διαδικασία δημιουργίας Αναπτυξια-
κού Οργανισμού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Έχετε επανειλημμένα δηλώσει πως θα διεκδικήσετε
ξανά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Είναι τελεσίδικη
η απόφαση;
Είναι αυτονόητη απόφαση. Εκλέχτηκα με όραμα και

στρατηγικό σχέδιο, τα οποία θέλουν χρόνο για να υλοποι-
ηθούν. Θέσαμε ήδη τις βάσεις για το καλύτερο αύριο των Ιο-
νίων Νήσων σε όλους τους τομείς. Υποδομές, εξωστρέ-
φεια, ανάδειξη των πολιτιστικών και αγροδιατροφικών χα-
ρισμάτων μας, στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό. Μέ-
νουν όμως πολλά να γίνουν. Τώρα ξεκινήσαμε για τη νέα
εποχή. Δεν αφήνω τους αγώνες στη μέση. Εργάζομαι με
στόχο τα Ιόνια Νησιά 2030!

Κρίνετε πως οι Επτανήσιοι πρέπει να σας ξαναψηφί-
σουν και γιατί;
Έχουμε κτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συμπολί-

τες μας. Δημιουργούμε ασφάλεια και εμπνέουμε φιλοδο-
ξία για το μέλλον του τόπου και εργαζόμαστε με συλλογικό-
τητα για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων.

Αποδείξαμε ότι είμαστε προνοητικοί και αποτελεσματι-
κοί στην αντιμετώπιση των κρίσεων, όπως η πανδημία και οι
φυσικές καταστροφές. Λύσαμε προβλήματα σε βαλτωμένα
έργα με τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και τραγικά
υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ξεκινήσαμε νέα έργα για την
καθημερινότητα, άλλα πιο μεγαλόπνοα και άλλα που προ-
ετοιμάζουν το μέλλον, όπως η Ψηφιακή και η Πράσινη Πε-
ριφέρεια, γιατί οι παγκόσμιες εξελίξεις είναι αμείλικτες.

Ανοίξαμε την περιφέρεια στην κοινωνία με πλούσιο έργο
τόσο με ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες όσο και με την ενί-
σχυση της λειτουργίας κοινωνικών δομών. Ο κόσμος κρί-
νει, συγκρίνει και πιστεύω ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να
συνεχίσουμε το έργο μας. 

Ο τουρισμός είναι το δυνατό σας χαρτί. Ποιες είναι οι
προβλέψεις σας για τη φετινή σεζόν και ποιες για το
μέλλον;
Είμαστε μια καθιερωμένη τουριστική περιοχή, η οποία

απέδειξε την ανθεκτικότητά της κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας και τη δυναμική της επανεκκίνηση στη μετά Covid
εποχή, εισπράττοντας τη θετική εικόνα για τη χώρα μας. Στο
τέλος Φεβρουαρίου θα έχουμε σαφή εικόνα των κρατήσε-
ων για το φετινό καλοκαίρι. Οι ενδείξεις είναι πολύ θετικές.

Στόχος μας είναι όχι μόνο το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά η
σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Για αυτό ενισχύουμε το
οπλοστάσιο των υποδομών όπως οδοποιία, λιμάνια, αγκυ-
ροβόλια, πολιτιστικά και εκκλησιαστικά μνημεία, μουσικά

σύνολα, αντιπλημμυρικά έργα, ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας, εκπαίδευση εργαζομένων, διαχείριση απορριμμά-
των, αστικές αναπλάσεις, αθλητικοί χώροι, γαστρονομία,
εξοπλισμός των νοσοκομείων, αναβάθμιση των Κέντρων
Υγείας κ.ά.

Εκπονούμε με πόρους του ΕΣΠΑ για πρώτη φορά στην
περιφέρειά μας τη στρατηγική για τη βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη, ως ένα συγκροτημένο σχέδιο πολιτικών στόχων,
συνεργασιών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και χρημα-
τοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα αναβαθμίζουμε την πα-
ρουσία μας στους παραδοσιακούς προορισμούς όπως Με-
γάλη Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία και χτίζουμε συνεργα-
σίες με νέους προορισμούς όπως τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Ήδη ξεκινά από τον ερχόμενο Ιούνιο απευθείας
πτήση Ντουμπάι - Κέρκυρα, δύο φορές την εβδομάδα. Το
Ionian Film Office που δημιουργήσαμε παίζει σημαντικό
ρόλο στην προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών
όπως το «42 Βαθμοί», «Γάμος αλά Ελληνικά», «Maestro»
και άλλες παραγωγές, προβάλλοντας την Κέρκυρα και τα
άλλα νησιά.

Η «γαλάζια» παράταξη που σας στηρίζει θα πάει ενω-
μένη στις περιφερειακές εκλογές; Ακούγεται ότι θα
υπάρχει και διασπαστικό ψηφοδέλτιο.
Η στήριξη της ΝΔ και του προέδρου της Κυριάκου Μη-

τσοτάκη αποτελεί τιμή για εμένα προσωπικά και τους συ-
νεργάτες μου. Σε αυτή την πορεία, δύναμή μας είναι η βού-
ληση των συμπολιτών μας να προχωρήσουμε μπροστά μα-
ζί, να συνεχιστεί και επιταχυνθεί το έργο που ξεκινήσαμε
για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική εποχή. Αυτό απαιτεί ενό-
τητα, συστράτευση και ειλικρίνεια. 

Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να ενώσουμε την κοι-
νωνία, να συνεργαστούμε με διαφορετικές πολιτικές παρα-
τάξεις δημιουργικά χωρίς μικροπολιτικά παιχνίδια και
προσωπικά συμφέροντα. Έτσι θα συνεχίσουμε!

Με το χέρι στην καρδιά και μπροστά στην επερχόμενη
κάλπη, ποιο έργο σας θα χαρακτηρίζατε εμβληματικό
και, αντίθετα, πού θα παραδεχόσασταν ότι ολιγωρή-
σατε ή κάνατε λάθος;
Η ανάπτυξη είναι πολύπλευρη διαδικασία και ιδιαίτερα

στα νησιά της περιφέρειάς μας, που έχουν στερηθεί βασι-
κές υποδομές αλλά και ευκαιρίες δημιουργίας και δραστη-
ριότητας. Έτσι, εμβληματικά έργα υπάρχουν σε όλους τους
τομείς επί των ημερών μας. Κτίρια όπως το Αχίλλειο και η
Βίλλα Ρόσα στην Κέρκυρα, το Θέατρο της Λευκάδας, το
αναμενόμενο αντιπλημμυρικό έργο του αγωγού στην Αγίας
Ευφημίας στην Κεφαλονιά, η στήριξη και αναβάθμιση των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Κάστρου της Ζακύνθου, το
Επιχειρηματικό Πάρκο της Κέρκυρας. 

Για πρώτη φορά η περιφέρεια μπαίνει στην ψηφιακή επο-
χή. Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον υπουργό Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Πιερρακάκη και προ-
ετοιμάζουμε την ψηφιακή περιφέρεια. Θέλω ιδιαίτερα να
σταθώ στα έργα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μια υπό-
θεση που έχει τραγικά ταλαιπωρήσει τους κατοίκους και μας
έχει δυσφημήσει εντός και εκτός χώρας. Σήμερα, παντού γί-
νονται ή είναι σε διαγωνιστική διαδικασία σύγχρονες μονά-
δες ολοκληρωμένης διαχείρισης και αποκαθίστανται οι χώ-
ροι της παλιάς κακοδιαχείρισης με σεβασμό στο περιβάλλον
και τη δημόσια υγεία. Αστοχίες συμβαίνουν, χρονοδιαγράμ-
ματα βγαίνουν έξω από τον προγραμματισμό και ελλείψεις
εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως από την έλλειψη προ-
σωπικού. Οι καλύτερες μέρες έρχονται, στρώσαμε το χαλί.

Τώρα για το λάθος, αναφέρω χαρακτηριστικά πως δεν
ολοκλήρωσα τη διαδικασία για τη δημιουργία Αναπτυξια-
κού Οργανισμού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, κάτι που
θα διεύρυνε και θα διευκόλυνε τις δραστηριότητές μας. Αι-
τία ήταν η μη συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων πα-
ρατάξεων. Θα έπρεπε να το προσπαθήσουμε περισσότερο.
Θα επανέλθω…ΡO
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Δεν αφήνω τους
αγώνες στη μέση»



H
18χρονη αθλήτριά μας
του καράτε Κωνσταντίνα
Χρυσοπούλου κατέκτησε

το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Καράτε κάτω των 21
στη Λάρνακα. «Το μοναδικό πράγ-
μα που μπορεί να με κάνει να δα-
κρύσω είναι ο εθνικός
ύμνος. Παλεύω σαν τρε-
λή για τη σημαία που
κουβαλάω στο στήθος
και είμαι περήφανη για
αυτήν». Η δήλωσή της
αυτή με συγκίνησε πραγ-
ματικά. Μια μαχητική ελ-
ληνική ψυχή, μια νεαρή
Ελληνίδα, άξια πρέσβει-
ρα της χώρας μας σε
παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΕίναι αλήθεια ότι στην
Ελλάδα αρκετοί αθλητές σε νεαρή
ηλικία εγκαταλείπουν το άθλημά
τους για λόγους βιοποριστικούς, με
συνέπεια να χάνονται ενδεχομέ-
νως ταλέντα που θα μπορούσαν να
ξεχωρίσουν στο μέλλον.

Αυτό πρέπει να αλλάξει και η Πο-
λιτεία να πάρει σημαντικές πρωτο-
βουλίες στήριξης των πρωταθλη-
τών μας. Αυτών των υπεράνθρω-
πων που με αυταπάρνηση και πολύ
κόπο μάς συγκινούν, μας κάνουν
τόσο υπερήφανους, υψώνουν τη

γαλανόλευκη σε κάθε με-
γάλη αθλητική διοργάνω-
ση και οδηγούν τη χώρα
μας ψηλά. Ταυτόχρονα οι
μεγάλες εταιρείες αξίζει
να ψάξουν και να μάθουν
για τις ιστορίες αυτών των
παιδιών και να στηρίξουν
δίχως κανέναν δισταγμό
τους αθλητές ήρωές μας.
Υπάρχει καλύτερο πρότυ-
πο για τη νέα γενιά από
την Κωνσταντίνα Χρυσο-

πούλου; Ψάχνετε ακόμη για πιο
επιδραστικό «influencer»;

Έχουμε ανάγκη περισσότερο από
ποτέ από αληθινά πρότυπα. Να τα
θαυμάζουμε και να γίνονται πηγή
έμπνευσης ενός καλύτερου δικού

μας εαυτού. Μέσα από τα κατορθώ-
ματα, τις ιδέες και τη συνολική στά-
ση τους να μας οδηγούν στη λήψη
καλύτερων αποφάσεων για την ίδια
τη ζωή μας.

Μεγάλο στοίχημα και για τα μέσα
ενημέρωσης αποτελεί η μεγαλύτε-
ρη προβολή των αληθινών προτύ-
πων: αθλητών όπως η Κωνσταντί-
να, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών,
επιχειρηματιών, καθημερινών αν-
θρώπων που αξίζουν την προβολή
και θα είναι ευεργετικό για εμάς,
τις νεότερες γενιές και για το μεγα-
λύτερο κομμάτι της κοινωνίας, να
έρθει σε επαφή με την προσωπικό-
τητα και το ξεχωριστό έργο και πα-
ράδειγμά τους.

Εύχομαι  πραγματικά τόσο η
Κωνσταντίνα όσο και όλα τα νέα
παιδιά που κάνουν πρωταθλητι-
σμό να βρουν την υποστήριξη που
τους αξίζει και να συνεχίσουν να
μας εμπνέουν όπως μόνο εκείνοι
ξέρουν.
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Υ
πέρ των funds η απόφαση του Αρείου Πάγου για
τους πλειστηριασμούς. Μπορούν τελικά οι servi-
cers να διενεργούν πλειστηριασμούς για λογαρια-

σμό των ξένων funds. Οι δανειολήπτες από την άλλη θα
πρέπει να προετοιμάζονται για σκληρό ροκ και εξώσεις,
αφού ούτε προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει ούτε
υποχρεωτική ή, έστω, σοβαρή διαδικασία ρύθμισης

οφειλών προβλέπεται. 
Οι δανειολήπτες βρίσκονται στο

έλεος των διαθέσεων των ξένων
επενδυτών που αγόρασαν τα δάνειά
τους σε τιμές φτωχομάνας, ενώ την
ίδια στιγμή οι τιμές των ακινήτων
έχουν φτάσει στον... Θεό.

Το θέμα είναι πολιτικό και όχι οικο-
νομικό. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει
ποιων τα συμφέροντα θέλει να προ-
στατεύσει και αδιαφορεί για τη δίκαιη
μεταχείριση του προβλήματος της
υπερχρέωσης. Την ίδια στιγμή πολλοί
υποκριτικά τάσσονται υπέρ των δα-
νειοληπτών, αλλά με το άλλο χέρι δί-
νουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυ-
βέρνηση.

Δεν είμαι από αυτούς που θα υπο-
στηρίξουν ότι οι δανειολήπτες δεν θα
πρέπει να αποπληρώνουν τις υπο-
χρεώσεις τους ή ότι όλοι έχουν το

ίδιο δίκιο ή άδικο, αλλά δεν θα υποστηρίξω και την άπο-
ψη ότι το θέμα των δανείων των νοικοκυριών θα το ρυθ-
μίσουν η ελεύθερη αγορά και οι τεχνοκράτες επενδυτές.

Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει ένα μίνιμουμ προ-
στασίας των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και της πε-
ριουσίας τους και να εξασφαλίσει ότι στο δίλημμα «πλει-
στηριασμός ή ρύθμιση» η απάντηση θα είναι «ρύθμιση».
Ρύθμιση χωρίς να βλάπτονται τα συμφέροντα των δανει-
στών, όπως έκανε κατά το παρελθόν ο νόμος Κατσέλη.

Πλειστηριασμοί:
Το θέμα είναι πολιτικό
και όχι οικονομικό 

του

Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος

του

Δημήτρη 
Αναστασόπουλου

Δικηγόρος 

και αναπληρωτής

γραμματέας 

του Τομέα

Ιδιωτικού Χρέους

και Προστασίας

των Δανειοληπτών

του ΠΑΣΟΚ

«O εθνικός ύμνος
με κάνει να δακρύζω»
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Π
ολλά λέγονται και ακούγονται για τις

επικοινωνιακές καμπάνιες των επίδο-

ξων και φιλόδοξων πολιτικών που

έχουν σαν όνειρο μια έδρα στη Βουλή ή ακόμα

περισσότερο έναν υπουργικό θώκο. 
Πολλά ακούγονται ακόμα για το ποιο είναι το

κατάλληλο χρονικό διάστημα της προεκλογικής

εκστρατείας. Για να τελειώνουμε με αυτά τα ευ-

τράπελα, μια αξιοπρεπής εκστρατεία διαρκεί

από 6-7 μέχρι 12-13 μήνες. Οτιδήποτε κάτω από

4 μήνες είναι η τούρλα του Σαββάτου και να μα-

ζέψω ό,τι μπορώ.

Τι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν;
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εκλεγεί

κανείς βουλευτής; 
Πόσα λεφτά πρέπει να βγάλει από το

σεντούκι και τι πρέπει να ξοδεύει για

να έχει μια τουλάχιστον αξιοπρεπή πα-

ρουσία; 
Σε σχέση με το παρελθόν οι πολιτικοί του

σήμερα έχουν στα χέρια τους ένα υπε-

ρόπλο: το digital. 
Αν υπάρχει έστω και ένας που δεν το

έχει στη φαρέτρα, καλύτερα να μην το

προσπαθήσει καν.

Και πάμε να πάρουμε τα πράγματα

από την αρχή. 
Πάρε μια λευκή κόλα χαρτί και χώρι-

σέ τη στα δύο. 
Από την αριστερή πλευρά φαντάσου

ότι είναι όλα όσα έχουν φυσική παρου-

σία και από τη δεξιά το digital. 
Φαντάσου τώρα ότι το ένα δεν μπορεί να

υπάρξει χωρίς το άλλο αλλά και ότι και τα δύο

μαζί παράλληλα πρέπει να έχουν ενιαία εικόνα

και να λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά.
Τι εννοούμε άραγε φυσική παρουσία;
Εννοούμε τόσο το φυσικό γραφείο και ό,τι αυ-

τό συνεπάγεται από έξοδα αλλά και ο ίδιος ο πο-

λιτικός και όσα εσωκλείει. Μιλάμε, δηλαδή, για

ενοικίαση γραφείου, για μηνιαία έξοδα τύπου

κοινόχρηστα, ΔΕΗ, τηλέφωνα, Ίντερνετ, κάρτες,

φυλλάδια, banners και οτιδήποτε άλλο μπορεί

να ’ναι χειροπιαστό. Να μπορεί ο περαστικός να

δει, να μπει, να πάρει. Ένα μίνιμουμ μηνιαίο κο-

στολόγιο για γραφείο και λειτουργικά ανέρχεται

γύρω στα 1.500-2.000 ευρώ. Οι κάρτες, τα φυλ-

λάδια τα banners και οτιδήποτε γραφιστικό εν-

νοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο

digital, αλλά απαραίτητα θα πρέπει και να εκτυ-

πωθεί για να υπάρχει στο γραφείο αλλά και να

αποσταλεί στους ψηφοφόρους, επομένως πρέ-

πει να υπολογίσουμε και αυτά τα κόστη, τα οποία

δεν είναι αμελητέα. Η εκτύπωση, οι αποστολές

αλλά και το μοίρασμα μπορεί να κυμαίνεται από

4.000-7.000 ευρώ. 
Στις μαζικές αποστολές το βάρος και το μέγε-

θος έχουν σημασία. Και μην αναφερθούμε καν

στα σταυρωμένα ψηφοδέλτια και στη δουλειά που

πρέπει να γίνει από τους εθελοντές για να μπο-

ρούν να μοιράζουν αβέρτα έτοιμα ψηφοδέλτια. 

Μέσα στο γραφείο προφανώς θα πρέπει να

υπάρχουν και άτομα τα οποία θα είναι είτε συ-

νεργάτες με μηνιαίο έστω μικρό μισθό, είτε εθε-

λοντές που όμως θα πρέπει να πληρώνονται τα

βασικά για τις μετακινήσεις τους και τα καθημε-

ρινά που αφορούν στο γραφείο.
Άντε και στήσαμε το γραφείο και άντε και

φτιάξαμε και μια υποτυπώδη ομάδα. Τα έξοδα

που βαραίνουν έναν πολιτικό σε μηνιαία βάση

(πέρα από τα ατελείωτα έξοδα σε καύσιμα) είναι

αρκετά αν αναλογιστεί κανείς τα τραπέζια και

τους καφέδες που χρειάζεται να οργανώνει για

να βλέπει κόσμο. Είναι ένας διαρκής κύκλος που

δεν κλείνει ποτέ. 
Μετά από αυτόν τον ατελείωτο κα-

τάλογο, το πιο σημαντικό σημείο εί-

ναι ο ίδιος ο πολιτικός.
Το brand πρόσωπο και το brand-

ing του που επιβάλλεται να το ενα-

ποθέσει σε έναν επαγγελματία. 
Αν ο πολιτικός κάνει το λάθος να

θεωρήσει ότι μπορεί μόνος του να

γράψει τους λόγους του, τα κείμενά

του, να ντυθεί, να συνδυάσει χρώμα-

τα, να αξιοποιήσει όλες τις τεχνικές

της μη λεκτικής επικοινωνίας…

απατάται οικτρά. Και μόνο αν ήξερε

το πόσο σημαντικά είναι τα μαθήμα-

τα αυτοπεποίθησης, το στήσιμο στον

χώρο, η χειραψία, το eye contact, η

σημασιολογία των χρωμάτων και η

γλώσσα του σώματος εν συνόλω, θα

επένδυε περισσότερα χρήματα εκεί

παρά στο φυλλάδιο που ανήκει σε

προϊστορικές εποχές. Βέβαια, το μισό κοινό μας

είναι άνω των 70 και το βρίσκουμε σε καφενεία

και σε εκκλησίες, επομένως πρέπει να δίνουμε

και σημασία στα παραδοσιακά μέσα επικοινω-

νίας. Δεν αντιλέγω. Αλλά όταν νοικιάζουμε οικό-

πεδα στο metaverse και πουλάμε σε nft αρχεία,

το φυλλάδιο εμένα μου φαντάζει το λιγότερο

μπανάλ. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα για το

πώς θα είναι οι εκλογές του μέλλοντος.

Και ας κάνουμε ένα μίνι διάλειμμα για να θέσου-

με μερικά ρητορικά ερωτήματα πριν πάμε στο

αγαπημένο μου θέμα, εκείνο του digital.
Πού θέλει να κατέβει αυτός ο πολιτικός; 
Σε μεγαλούπολη ή σε έναν μικρό νομό περιφέρειας; 
Είναι η παρθενική του φορά ή έχει ξαναπροσπαθήσει; 
Είναι εν ενεργεία βουλευτής ή απέτυχε την πρώ-

τη φορά και θέλει να ξαναπροσπαθήσει;
Έχει αναγνωρισιμότητα ή ξεκινάει από το μηδέν;
Αυτά δεν είναι απλά ερωτήματα να είχαμε να λέ-

γαμε, είναι ερωτήματα βάσει των οποίων οι

απαντήσεις τους καθορίζουν ολόκληρη τη στρα-

τηγική και την πορεία της καμπάνιας.

Και ας περάσουμε στο υπερόπλο. Ένας πολιτι-

κός με αξιοπρεπή παρουσία επιβάλλεται να έχει

σίγουρα ένα προσωπικό website, social media

στις κυριότερες πλατφόρμες και ένα βαρβάτο

budget για διαφήμιση. Εδώ καλό είναι να διαχω-

ρίσουμε εξαρχής ότι όταν μιλάμε για social me-

dia είναι άλλο πράγμα η διαφήμιση που κάνουμε

σε αυτά (Ads campaigns για likes, για engage-

ment, για leads κ.ά.) και άλλο πράγμα η διατήρη-

ση των πλατφορμών, της παραγωγής του περιε-

χομένου και το management & monitoring των

σελίδων, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και το

crisis management. Επίσης, άλλη είναι η διαφή-

μιση που γίνεται γενικά στο web και μπορεί να

αφορά σε banners τα οποία τοποθετούνται σε

άλλα portals, σε videos, σε πληρωμένες αρθρο-

γραφίες, σε Google ads κ.λπ.
Το σημαντικότερο πράγμα στο κομμάτι αυ-

τό είναι να μην αφήσεις την τύχη της εικόνας,

της καλαισθησίας και της οπτικής στο ανιψά-

κι σου, σε κάποιο παιδί που κάτι θα σου ανε-

βάζει στη σελίδα, ή ακόμα χειρότερα στον

εαυτό σου. Έχοντας φτάσει στα όριά μου κά-

ποια στιγμή, γιατί από κάποιο σημείο και με-

τά προσβάλλεται η αισθητική μας και η κα-

λαισθησία μας με ό,τι βλέπουν τα ματάκια

μας στο web, σε μια εκρηκτική στιγμή αναγ-

κάστηκα να φτιάξω ένα βιντεάκι στο TikTok

απευθυνόμενη σε όλους εκείνους τους πολι-

τικούς που κατεβαίνουν στις εκλογές και δυ-

στυχώς για αυτούς, η εικόνα τους στο digital

είναι επιεικώς τραγική. Δύο είναι οι λέξεις:

προσλάβετε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.  
Και όταν με ρωτούν «σε ποιες πλατφόρμες στα

social media πρέπει να είμαι;», τους ρωτώ πίσω

«ποιο είναι το κοινό σου;». Facebook, Insta-

gram, YouTube, TikTok είναι οι απαραίτητες

πλατφόρμες για τις εκλογές του 2023. Κάθε

πλατφόρμα και άλλο κοινό, άλλος τρόπος γρα-

φής, άλλο στήσιμο και άλλη γνώση. 
Όλα απαραίτητα;
Ναι, όλα. 
Και αν έχεις εθελοντές στο γραφείο, στο digi-

tal θες σαΐνια επαγγελματίες. Με ταχύτητα τσιτάχ

στις απαντήσεις, στη δημιουργία περιεχομένου,

στις αναρτήσεις, στα στόρι και κυρίως στην ποι-

ότητα. Δεν αρκεί το έξυπνο και σύντομο copy-

writing, χρειάζεται καλαισθησία και ποιότητα. 
Αυτή η εικόνα είναι που ξεχωρίζει στον αχταρ-

μά των προφίλ. Και αυτό το προφίλ σ’ το δίνουν

μόνο τα υπερεργαλεία επαγγελματίες που ξέ-

ρουν ακριβώς τι και πότε να το κάνουν.
Πολυεργαλεία με υπερόπλο στα χέρια τους =

επιτυχία.
Και πόσο κοστίζουν όλα αυτά;
Καλύτερα να μη σου πω.
Ένα αξιοπρεπές website μπορείς να το έχεις

και με 1.000-1.500 ευρώ, ώστε να διατηρείς και

να στέλνεις και ένα αξιοπρεπές newsletter. Να

έχεις και το blog σου. Να ’ναι minimal, respon-

sive και εύχρηστο. 
Το budget της διαφήμισης γενικά ποικίλλει

ανάλογα με τι άνοιγμα θέλεις να κάνεις και πόσο

αναγνωρίσιμος είσαι. Η καταχώριση σε ένα μέσο

μπορεί να ξεκινήσει από τα 1.000 ευρώ και δεν

έχει τέλος. Αν είσαι στην επαρχία, τα πράγματα

δυσκολεύουν πολύ γιατί τα τοπικά μέσα ούτε λί-

γο ούτε πολύ σε «εκβιάζουν» να τους πληρώσεις

για να σε «παίξουν», οπότε δεν έχεις και πολλές

επιλογές. Το πόσο, όμως, το πού και με ποιον

τρόπο θα διαφημιστείς είναι πολύ μεγάλη κου-

βέντα και πάντα σε συνάρτηση με πολλά άλλα

πράγματα. Αυτό που δεν είχες ποτέ μέχρι σήμε-

ρα και το έχεις με τη διαφήμιση στα social me-

dia, είναι η πλήρης τμηματοποίηση του κοινού με

στοιχεία που δεν μπορούσες καν να φανταστείς:

ψυχογραφικά, δημογραφικά, καταναλωτική

συμπεριφορά, διαδρομή γενικότερης συμπερι-

φοράς στο web κ.ά. Το κόστος εδώ μπορεί να ξε-

κινά τον μήνα από 500-1.000 ευρώ και να φτά-

νει… sky is the limit. 
Όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου και

το management των σελίδων 24/7, οι τιμές ποι-

κίλλουν ανάλογα με τον επαγγελματία. Δεν είναι

καν απαγορευτικά τα ποσά των 5-10.000 μηνι-

αίως εν συνόλω. 
Η επαγγελματική φωτογράφιση φυσικά είναι

απαραίτητο στοιχείο όλης της καμπάνιας. Και

αν θες τη γνώμη μου: σε εξωτερικό χώρο, με

φυσικά χρώματα, ύφος με αυτοπεποίθηση και

όχι σαν καταζητούμενος ή σαν να βγάζεις δια-

βατήριο. Σκέψου μόνο ότι αυτές οι φωτογρα-

φίες θα παίζουν παντού… από φυλλάδια, κάρ-

τες, μέχρι digital… θα τις βλέπεις μέχρι και

στον ύπνο σου. Θα αποτυπωθούν στο μυαλό του

ψηφοφόρου.
Το κλειδί εδώ βέβαια είναι να μην παραμυθια-

στείς με τη ναρκισσιστική μεθοδολογία των

likes. Τα likes και τα comments δεν είναι ψήφοι.

Και αν υπάρχει έστω και ένα σημαντικό, μοναδι-

κό και ανυπέρβλητο στοιχείο ένδειξης πρόθεσης

ψήφου, είναι μόνο η προσωπική επαφή. Και

προσωπική επαφή σήμερα ορίζουμε τον αυθορ-

μητισμό, την ενσυναίσθηση, την άποψη και πετά-

με στον κουβά οτιδήποτε έχει να κάνει με στημέ-

νο. Στημένη ξύλινη γλώσσα, στημένες φωτό,

στημένοι καβγάδες, στημένα στόρι. 

Και για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, παρα-

θέτω από την αρχή μέχρι το τέλος όλα τα απαραί-

τητα που πρέπει να «ψωνίσει» ένας πολιτικός για

να πάει ταμείο.

•  πολιτικό γραφείο 

(ενοίκιο, ρεύμα, Ίντερνετ, τηλέφωνο)

• εθελοντές και προσωπικό πολιτικού γραφείου

• Website

• Social media (επαγγελματική ομάδα)

• Επαγγελματική φωτογράφιση

• Μία δική του δημοσκόπηση

• Διαφήμιση σε παραδοσιακά μέσα και digital

• Καφέδες, τραπέζια, συναντήσεις

• Event και τουλάχιστον δύο ομιλίες

• Φυλλάδια, κάρτες, 

έντυπα + μοίρασμα + σταύρωμα

• Last but not least… επικοινωνιολόγοι σε ομάδα.

Εξίσωση για δυνατούς λύτες;

Έχουμε δει και περιπτώσεις που βγήκαν από

τσίρκο και το πέτυχαν.

Άβυσσος η ψυχή του ψηφοφόρου.

της

Αφροδίτης
Κράβαρη

Επικοινωνιολόγος,
Υπεύθυνη
Επικοινωνίας 
& Digital Media
Γραμματείας
Παραγωγικών
Τομέων ΝΔ

Βουλευτιλίκι: Το ακριβότερο σπορ για λύτες με δυνατά νεύρα!
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Εκατοντάδες ασυνόδευτα
παιδιά στα νοσοκομεία

Είναι αναμφισβήτητα η πιο ευαίσθητη πτυχή των
σεισμών στην Τουρκία και τη Συρία: τα τραυματισμέ-
να παιδιά τα οποία οι Αρχές δεν μπορούν να ταυτο-
ποιήσουν. Τούρκοι υγειονομικοί αξιωματούχοι υπο-
λογίζουν ότι αυτήν τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα
υπάρχουν περισσότερα από 260 τραυματισμένα παι-
διά που περιθάλπονται σε νοσοκομείο στα Άδανα,
ενώ δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πόσα έχουν χά-
σει τη ζωή τους και ποια είναι η ταυτότητά τους.

Το βρετανικό δίκτυο BBC στην Τουρκία κατέγραψε
τις προσπάθειες των γιατρών στην εντατική, τη στιγ-
μή που τάιζαν με μπιμπερό ένα τραυματισμένο κορι-
τσάκι μόλις έξι μηνών, οι γονείς του οποίου παραμέ-
νουν αγνοούμενοι. Και αυτή αποτελεί μονάχα μια
από τις εκατοντάδες περιπτώσεις παιδιών αγνώστων
στοιχείων, οι γονείς των οποίων είναι νεκροί ή αδύ-
νατο να εντοπιστούν. Ο σεισμός, εκτός από τα σπίτια
και τους δικούς τους ανθρώπους, τους στέρησε μέ-
χρι και τα ονόματά τους. Εξαιτίας του σοκ πολλά από
αυτά τα παιδιά δεν είναι σε θέση να μιλήσουν. Ωστό-
σο, σύμφωνα με τους γιατρούς, γνωρίζουν το όνομά
τους και, εφόσον σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους,
οι ειδικοί θα προσπαθήσουν ακόμη μια φορά να
αποσπάσουν έστω και το παραμικρό στοιχείο.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι προσπαθούν ακόμη να
αντιστοιχίσουν τα ανώνυμα παιδιά με τις διευθύνσεις
όπου εντοπίστηκαν. Συχνά όμως στις διευθύνσεις
δεν βρίσκεται τίποτε άλλο παρά ερείπια.

«Είναι σαφές πως πολλά παιδιά έχουν χάσει τους
γονείς τους σε αυτό τον καταστροφικό σεισμό», δή-
λωσε ο Τζο Ίνγκλις, ειδικός της UNICEF σε θέματα
έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος επισήμανε ότι πρέπει
οπωσδήποτε να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα
ασυνόδευτα παιδιά που είτε έχουν χωριστεί από την
οικογένειά τους είτε έχουν μείνει ορφανά ώστε να
λάβουν και την κατάλληλη φροντίδα. Τα τουρκικά
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει αναρτή-
σεις που δείχνουν αγνοούμενα παιδιά με λεπτομέ-
ρειες για τον όροφο που έμεναν στα κτίρια που κα-
τέρρευσαν και εκφράζοντας την ελπίδα να έχουν
διασωθεί και να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Πέρα από τα κοινωνικά δίκτυα, οι επιζώντες συγγε-
νείς, καθώς και στελέχη του υπουργείου Υγείας προ-
στρέχουν από το ένα ιατρικό κέντρο στο άλλο προ-
σπαθώντας να εντοπίσουν τα αγνοούμενα παιδιά.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δραματική σε σχέση με
τα νεογέννητα. Αρκετά νεογέννητα μωρά μεταφέρ-
θηκαν εσπευσμένα στα Άδανα από το μαιευτήριο
που στεγαζόταν στο νοσοκομείο της πόλης Ισκεντε-
ρούν, το οποίο ισοπεδώθηκε. Και τις επόμενες μέρες
ο συγκεκριμένος αριθμός ελλοχεύει ο κίνδυνος να
αυξηθεί δραματικά, καθώς προσεγγίζονται όλο και
περισσότερες περιοχές και αναδεικνύεται πλήρως η
κλίμακα των αστέγων.

Δ
ύο δημοσιεύματα, το ένα
του Bloomberg και το άλλο
από τους «New York Ti-
mes», δίνουν το στίγμα των

πολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία με-
τά τους καταστροφικούς σεισμούς. Το
Bloomberg αναφέρει ότι ο Ερντογάν
επιδιώκει οι εκλογές να γίνουν κανονι-
κά τον Μάιο. 

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι Τούρ-
κοι αξιωματούχοι ζητούν να καθυστε-
ρήσει ακόμη και έναν χρόνο η προ-
σφυγή στην κάλπη, επικαλούμενοι τον
αντίκτυπο της καταστροφής, ο Τούρκος
πρόεδρος επιδιώκει αυτοδυναμία και
μπορεί η άνεση χρόνου να φαντάζει
ιδανικό σενάριο, στην περίπτωσή του
όμως ενδέχεται να μη βοηθήσει. Εξάλ-
λου δεν θεωρείται σίγουρο ότι θα δια-
τηρήσει τα ποσοστά του, καθώς η τουρ-
κική λίρα συνεχίζει να κλονίζεται.

Κάλπες στις 14 Μαΐου
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο,

αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ερντο-
γάν ανακοίνωσε τα μέτρα των 90 ημε-
ρών και στη συνέχεια σχεδιάζει να
διεξαγάγει τις εκλογές αμέσως μετά,
στις 14 Μαΐου όπως είχε αρχικά προ-
γραμματιστεί. Ωστόσο, υπάρχουν άλ-
λες πληροφορίες που αναφέρουν ότι
η πραγματοποίηση των εκλογών σε
αυτή την ημερομηνία θα είναι δύσκο-
λη εξαιτίας της κατάστασης που έχει
διαμορφωθεί μετά τους δύο φονικούς
σεισμούς.

Μία από τις πολιτικούς του αντιπά-
λους, η Μεράλ Ακσενέρ, δήλωσε ότι η
18η Ιουνίου θα ήταν πολύ πιο κατάλ-
ληλη ημερομηνία. «Παρά ταύτα, δεν
νομίζω ότι θα μπορέσει να ακυρώσει
τις εκλογές. Οι κάλπες δεν μπορούν
να διεξαχθούν στις 14 Μαΐου, αλλά θα
πρέπει να γίνουν στις 18 Ιουνίου», εί-
πε η Ακσενέρ, σύμφωνα με τα τουρ-
κικά μέσα ενημέρωσης, στις 10 Φε-
βρουαρίου. 

Αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να
μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Reu-
ters ότι οι βουλευτικές και προεδρικές
εκλογές στην Τουρκία ενδέχεται να
χρειαστεί να αναβληθούν λόγω των
επιπτώσεων των δύο καταστροφικών
σεισμών. Θα υπάρξουν «πολύ σοβαρές
δυσκολίες» για τη διεξαγωγή των

εκλογών στην ημερομηνία που είχε
υποδείξει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν εβδομάδες νωρίτερα,
δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος και πρό-
σθεσε ότι αν και είναι πολύ νωρίς για να
συζητηθεί πλήρως το θέμα, στην πε-
ριοχή που επλήγη από τους σεισμούς
κατοικεί περίπου το 15% του πληθυ-
σμού της Τουρκίας.

Οι πραγματικοί ένοχοι
Την ίδια ώρα, οι «New York Times»

αποκαλύπτουν στοιχεία για την τουρκι-
κή πολιτική με τους εργολάβους. Μετά
τον σεισμό η τουρκική κυβέρνηση
προχώρησε στη σύλληψη εργολάβων
που κατασκεύασαν ή απασχολήθηκαν
στα γκρεμισμένα κτίρια, ενώ το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης θέσπισε γραφείο
ερευνών για εγκλήματα που διαπράχ-
θηκαν στις πληγείσες περιοχές. Οι ερ-
γολάβοι όμως, επισημαίνει με νόημα η
εφημερίδα, δεν θα είχαν ολοκληρώσει
τα έργα τους χωρίς να έχουν εξασφαλί-
σει σωρεία αδειών από στελέχη δημό-
σιων υπηρεσιών, τα οποία δεν έχουν
απασχολήσει την έρευνα.

«Η σύλληψη εργολάβων γίνεται για

να ικανοποιηθεί το δημόσιο αίσθημα.
Οι πραγματικοί ένοχοι είναι η σημερινή
κυβέρνηση και οι προηγούμενες, που
διατήρησαν το σύστημα αυτό στη θέση
του», λέει ο Τανέρ Γιουστσέκ, πρώην
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
της Τουρκίας.

Ο κατασκευαστικός τομέας βρέθη-
κε από την αρχή στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής πολιτικής του Τούρκου
προέδρου. Κατά τη διάρκεια των δύο
δεκαετιών του στην προεδρία και την
πρωθυπουργία, ο Ερντογάν στήριξε
την οικονομική ανάπτυξη της Τουρ-
κίας και τη δημοτικότητά του στα με-
γάλα έργα υποδομής.

Οι περισσότεροι μεγιστάνες των κα-
τασκευών διατηρούν στενούς δεσμούς
μαζί του και με το κυβερνών Κόμμα Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης. Ο οικοδομι-
κός οργασμός δημιούργησε όμως
ερωτήματα για την ποιότητα κατα-
σκευής των σύγχρονων κτιρίων, ενώ η
αντιπολίτευση φέρνει τώρα στην πρώ-
τη γραμμή της προεκλογικής επιχειρη-
ματολογίας της την αμνηστία που προ-
σέφερε ο Ερντογάν στους κατασκευα-
στές αυθαιρέτων.

Σενάριο αιφνιδιασμού από τον Ερντογάν για την ημερομηνία
διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών

Η επόμενη μέρα μετά
τον σεισμό στην Τουρκία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη
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E
χασε το σπίτι του. Έβγαλε την οικο-
γένειά του τρέχοντας. Πλέον ζουν σε
θερμοκήπιο. Ο Εκρέμ περιγράφει
στην «Political» τον τρόπο με τον

οποίο έζησε τον φονικό σεισμό τα ξημερώμα-
τα της 6ης Φεβρουαρίου στην επαρχία Χατάι.
Είναι ένας από τους πολλούς που κατάφεραν
να διασωθούν. Άλλοι τραυματίστηκαν και κα-
τέληξαν στα νοσοκομεία.

«Ξυπνήσαμε από το βουητό. Τα παιδιά μου
άρχισαν να ουρλιάζουν και να κλαίνε. Κατά-
λαβα πως γίνεται σεισμός και βγήκαμε γρή-
γορα έξω. Το σπίτι μας διαλύθηκε. Ντουλάπες
έπεφταν και μας εγκλώβιζαν και δεν μπορού-
σαμε να κουνηθούμε. Μετακίνησα τα πράγ-
ματα και βγήκαμε έξω. Η γη έτρεμε. Ακούγα-
με πολυκατοικίες να καταρρέουν και απομα-
κρυνθήκαμε γρήγορα. Ακούγαμε διαρκώς
μια βοή. Μετά από λίγο έγινε ακόμη ένας με-
γάλος σεισμός. Ήταν τραγικό, δεν το
πιστεύαμε ότι αυτό συμβαίνει σε εμάς.
Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε
πώς γίνεται αυτό. Ήταν μια τραγωδία.
Χάσαμε πολλούς και ακόμη δεν έχου-
με βρει κάποιους από τους συγγενείς
μας. Ακόμη τους ψάχνουμε», μας είπε
στη σοκαριστική του μαρτυρία. 

Ο ίδιος αναγκάστηκε, όσο περιμένει
να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι συγγε-
νείς τους, να φτιάξει μαζί με άλλους
ένα θερμοκήπιο για να στεγαστούν. «Πήραμε
με φόβο τα απαραίτητα από το σπίτι. Φτιάξαμε
αυτοσχέδια κρεβάτια. Βρήκαμε κουβέρτες
και κάποια ρούχα. Τώρα περιμένουμε μια
βοήθεια από την κυβέρνησή μας. Περιμένου-
με να μας φτιάξει το σπίτι ξανά ο Ερντογάν. Η
Αντιόχεια εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει πλέον.
Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Πρέπει να φτια-
χτούν άμεσα τα σπίτια μας, δεν μπορούμε να
περάσουμε εδώ όλο τον χειμώνα», ανέφερε
χαρακτηριστικά στην «Political». 

«Να φτιαχτούν τα σπίτια μας»
Η μεγάλη οικογένεια θα μείνει στο θερμο-

κήπιο για όσο χρειαστεί καθώς αρνείται να
μπει στις σκηνές που έχει ετοιμάσει για πολ-
λούς σεισμόπληκτους η διασωστική ομάδα

της AFAD. «Δεν θέλουμε να μείνουμε στις
σκηνές, θέλουμε να μείνουμε στα σπίτια μας,
θέλουμε να φτιαχτούν ξανά. Θέλουμε να γυ-
ρίσουμε πίσω στις ζωές μας», μας είπαν. 

Χθες βρεθήκαμε στο τμήμα επειγόντων πε-
ριστατικών ενός από τα νοσοκομεία της επαρ-
χίας Χατάι. Εκεί αμέσως μετά τον σεισμό επι-
κράτησε συναγερμός, αλλά δεν υπήρχαν ούτε
τα απαραίτητα. Ο Σαμέτ, γιατρός από την Κων-
σταντινούπολη, ταξίδεψε γρήγορα στις πλη-
γείσες περιοχές. Τον συναντήσαμε μέσα στο
νοσοκομείο. Ο ίδιος χρειάστηκε να κάνει έξι
χειρουργεία για να σώσει άτομα τα οποία
απεγκλωβίστηκαν.

Ελλείψεις σε φάρμακα και προσωπικό
« Ήταν ένας εφιάλτης. Ένας πραγματικός

εφιάλτης. Συνεχώς δεχόμασταν κόσμο. Μας
έφερναν διαρκώς απεγκλωβισμένους.
Μια μητέρα έχασε το παιδί της. Ήρθε
στο χειρουργείο με τον σύζυγό της. Πε-
ρίμενε απέξω και τελικά σώσαμε τον
άντρα της. Ήταν ανατριχιαστικό αυτό
που ζήσαμε και αυτό που ζούμε από
εδώ και πέρα. Όσοι και αν ήμασταν, δεν
θα καταφέρναμε να τους σώσουμε
όλους. Μιλάμε για μια τεράστια κατα-
στροφή. Μια καταστροφή που δεν έχει
υπάρξει ξανά στην ιστορία της Τουρ-

κίας. Τα όσα περάσαμε μέσα στα νοσοκομεία
δεν μπορούν να περιγράφουν εύκολα», ήταν
η συγκλονιστική του μαρτυρία. «Δυστυχώς,
δεν είχαμε τα απαραίτητα, έχουμε ελλείψεις
σε φάρμακα και προσωπικό, χρειαζόμασταν
περισσότερους γιατρούς ειδικά τις πρώτες
ημέρες. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Πέρασαν χιλιάδες άνθρωποι από αυτό το ση-
μείο. Δυστυχώς, η Τουρκία έχασε πολλούς.
Τίποτα δεν θα είναι ίδιο από εδώ και πέρα»,
προσέθεσε. 

Πλέον στη χώρα ελλοχεύει ο κίνδυνος να
ξεσπάσει κάποια πανδημία και να εξαπλωθεί.
Η ελπίδα για τους τελευταίους αγνοούμενους
έχει αρχίσει να σβήνει, καθώς θεωρείται
αδύνατο κάποιος να κρατηθεί για τόσες ημέ-
ρες στη ζωή χωρίς νερό και φαγητό.

Αποστολή
στην Τουρκία: 

Μίλτος 
Σακελλάρης

sakellarismiltos@yahoo.com

Κραυγές απόγνωσης άστεγων οικογενειών
από τα συντρίμμια της επαρχίας Χατάι και αγωνίας

από εξουθενωμένους γιατρούς νοσοκομείου

«Δεν μπορούμε
να περάσουμε

έξω τον χειμώνα»



ΠΕΜΠΤΗ  16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ18

Τα αποτελέσματα από τα μοριακά τεστ στα οποία
υποβλήθηκαν οι 35 ηλικιωμένοι που παραμένουν στις
εγκαταστάσεις του ιδιωτικού γηροκομείου στον Κο-
ρυδαλλό θα δείξουν εάν θα ξεκινήσει σήμερα (Πέμ-
πτη 16/2) τελικά η διαδικασία της απομάκρυνσής τους,
προκειμένου ο χώρος να κλειδωθεί και να σφραγι-
στεί. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (15/2) κλιμάκιο του
ΕΟΔΥ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις -στις οποίες υπάρ-
χει πλέον 24ωρη αστυνομική φύλαξη- προκειμένου
να λάβει δείγματα από τους ηλικιωμένους, καθώς
συμπληρώθηκε το πενθήμερο της καραντίνας που
προβλέπει το πρωτόκολλο. Χρήζει αναφοράς το γεγο-
νός ότι από τις 8 Φεβρουαρίου, οπότε και αποκαλύ-

φθηκαν τα όσα τραγικά συνέβαιναν πίσω από τις κλει-
στές πόρτες του γηροκομείου, ένας ηλικιωμένος έχει
αποβιώσει και άλλοι έξι έχουν μεταφερθεί σε νοσο-
κομεία, καθώς η υγεία τους παρουσίασε επιδείνωση.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί του ΤΑ Κορυδαλλού
συνεχίζουν την προανακριτική έρευνα συγκεντρώ-
νοντας συνεχώς καταθέσεις για τη δικογραφία που
σχηματίζεται. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες
πρώην εργαζομένων στη δομή, οι οποίοι μάλιστα προ-
σκομίζουν και υλικό (σ.σ.: φωτογραφίες και βίντεο)
που δείχνουν τις άθλιες συνθήκες στις οποίες διαβι-
ούσαν οι ηλικιωμένοι, με τα πράγματα να χειροτε-
ρεύουν ακόμη περισσότερο την περίοδο των μέτρων

για τον κορονοϊό, οπότε η πρόσβαση των συγγενών
τους έγινε πιο δύσκολη.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι νωρίς το πρωί της
Τετάρτης (15/2) εξήλθε του γηροκομείου μια γυναίκα
που δήλωσε εργαζόμενη επί έξι έτη και δήλωσε στους
δημοσιογράφους ότι «όλα είναι ψέματα. Οι φωνές που
άκουγαν οι γείτονες ήταν από τους παππούδες και τις
γιαγιάδες. Εμείς ποτέ δεν τους χτυπήσαμε, εάν δένα-
με κάποιον, ήταν στην καρέκλα μόνο και μόνο για να
μην πέσει κάτω, επειδή δεν μπορούσε να στηριχθεί. Ο
γιατρός ήταν πολύ καλός άνθρωπος, όχι μόνο σιτίζον-
ταν κανονικά αλλά τους έφερνε και γλυκά». 

Κώστας Παπαδόπουλος

Στα χέρια της ΕΛΑΣ καταθέσεις-φωτιά για το γηροκομείο στον Κορυδαλλό

Τ
α τρία παιδιά τους έγιναν το
«όπλο» της Ρούλας Πισπιρίγκου
στην προσπάθειά της να κρατή-
σει κοντά της τον εν διαστάσει

πλέον σύζυγό της, σύμφωνα με τον Μάνο
Δασκαλάκη, ο οποίος καταθέτοντας στο
δικαστήριο εξέφρασε την εκτίμηση πως
το κίνητρό της ήταν πάντα το ίδιο. Να τον
φέρει πίσω… Χρησιμοποιούσε τα παιδιά,
είπε. «Κάθισα και τα σκέφτηκα πολύ αρ-
γότερα… όταν άρχισε το μυαλό μου να
καθαρίζει… Η απόπειρα ήταν η διεκδίκη-
ση, ενώ στη συνέχεια η εκδίκηση», πρό-
σθεσε.

Μαυροφορεμένη και χθες η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου, κάθισε στο εδώλιο του κατη-
γορουμένου έχοντας απέναντί της τον εν
διαστάσει σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη
να «σφυροκοπείται» με «βροχή» ερωτή-
σεων από τον συνήγορό της, αλλά να επι-
μένει πως «συνεχίζει να στηρίζει την κα-
τηγορία» σε βάρος της.

Αν και η απόσταση μεταξύ τους, λόγω
της χωρητικότητας της δικαστικής αί-
θουσας, είχε μικρύνει και η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου βρισκόταν για πρώτη φορά σε
απόσταση αναπνοής από τον Μάνο Δα-
σκαλάκη, τον άκουγε να την κατηγορεί
πως αυτή βρίσκεται πίσω από τον θάνατο
της Τζωρτζίνας, γιατί νόμιζε πως «το
πένθος θα τους έφερνε κοντά».

Αλ. Κούγιας: «Είχατε πει μία εκδοχή
πως σκότωσε την Τζωρτζίνα επειδή της
ήταν βάρος;».

Μ. Δασκαλάκης: «Είχα πει πως εκείνη
μου είπε ενώ ήμασταν στο σπίτι μας στην
Πάτρα, “ποιος θα με θέλει εμένα με ένα
τετραπληγικό παιδί”».

Αλ. Κούγιας: «Εμμένετε στην άποψή σας
ότι ο λόγος για τους θανάτους ήταν η εκδί-
κηση; Το λέτε μόνο για την Τζωρτζίνα;».

Μ. Δασκαλάκης: «Για την Τζωρτζίνα το
είπα αποκλειστικά. Είναι μια εικασία.
Όπως και ότι το πένθος θα μας έφερνε πιο
κοντά».

Αλ. Κούγιας: «Αυτό δεν το έχετε πει ξα-
νά. Έχετε καταθέσει πως σας είχε απειλή-
σει ότι θα σας πάρει παιδιά κ.λπ. Πώς το
συνδυάζετε αυτό με το ότι τα σκότωσε;».

Μ. Δασκαλάκης: «Δεν τα είδα ξανά τα
παιδιά. Η ίδια κατάληξη είναι».

Η αναφορά Κούγια
σε… «κλαρινογαμπρό»

Ο Μάνος Δασκαλάκης παρότι διευκρίνι-
σε πως δεν είναι γιατρός και δεν είναι σε
θέση να γνωρίζει πότε και με ποιον τρόπο
χορηγήθηκε από την κατηγορουμένη η
κεταμίνη στο παιδί, όταν νοσηλευόταν στο
Καραμανδάνειο, εντούτοις επικαλέστηκε
σχετικό έγγραφο της δικογραφίας που
εξηγεί πώς δρα η συγκεκριμένη ουσία αλ-
λά και τις καταθέσεις των ιατροδικαστών.
«Ο τρόπος της κεταμίνης είναι εικασία…
Υπάρχει έγγραφο που λέει εάν περάσει
κάποιος χρόνος δεν μπορεί να ανευρεθεί
η κεταμίνη. Στην ανακοπή το παιδί επα-
νήλθε. Μετά που απεβίωσε η κόρη μου
ανευρέθηκε».

Αναφερόμενος στη σχέση του με την
κατηγορουμένη, ο Μάνος Δασκαλάκης
υποστήριξε πως άρχισε να κλονίζεται
μετά τον θάνατο της Μαλένας. 

«Δεν αντιμετωπίσαμε σωστά κάποια
πράγματα στις διαπροσωπικές σχέσεις»,
ανέφερε, με τον Αλέξη Κούγια να αμφι-
σβητεί ευθέως την αξιοπιστία του, δεί-
χνοντας τρυφερά μηνύματα που είχε αν-
ταλλάξει με την κατηγορουμένη, ενώ λί-
γο νωρίτερα τον είχε αποκαλέσει «κλαρι-
νογαμπρό» μπροστά στις τηλεοπτικές
κάμερες. 

Δριμύ κατηγορώ του Μάνου Δασκαλάκη 
κατά της πρώην συζύγου του Ρούλας Πισπιρίγκου 

για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

«Νόμιζε πως το πένθος
θα μας έφερνε κοντά…»



Ε
νας 65χρονος γιατρός (δερματο-
λόγος-αφροδισιολόγος) φιγου-
ράρει ανάμεσα στα πέντε νέα εν-
τάλματα σύλληψης που εξέδωσε

η 33η τακτική ανακρίτρια και εκτέλεσε η
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων για
την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας του

12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, με ταυ-

τόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία
της Αττικής το βράδυ της Τρίτης (14/2), πέ-
ρασαν χειροπέδες σε πέντε ακόμη άτομα,
σε βάρος των οποίων προέκυψαν στοιχεία
και συγκεκριμένα ότι είχαν βρεθεί περισ-
σότερες από μία φορές με την ανήλικη,
προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αρρω-
στημένες ορέξεις τους. Οι τρεις από τους
πέντε νέους συλληφθέντες είναι Έλληνες
ηλικίας 44, 49 και 65 ετών, ενώ οι άλλοι
δύο υπήκοοι Πακιστάν ηλικίας 23 και 50

ετών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τουλάχι-
στον τρεις εξ αυτών είτε διέμεναν είτε εί-
χαν επαγγελματική δραστηριότητα στο
«τρίγωνο» Κολωνός - Σεπόλια - πλατεία
Αττικής, αρκετά κοντά δηλαδή στο κατά-
στημα που διατηρούσε ο προφυλακισμέ-
νος φερόμενος ως μαστροπός της 12χρο-
νης, Ηλίας Μίχος.

Οι πέντε συλληφθέντες το μεσημέρι
της Τετάρτης (15/2) οδηγήθηκαν ενώπιον
του εισαγγελέα που τους απήγγειλε κα-
τηγορίες για «γενετήσιες πράξεις με
ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12
έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθη-
ση», ενώ ζήτησαν και πήραν προθεσμία
για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους
ενώπιον της 33ης τακτικής ανακρίτριας
που χειρίζεται την υπόθεση. Μέχρι τότε
και οι πέντε συλληφθέντες θα παραμεί-
νουν κρατούμενοι στη Γενική Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Αττικής. 

«Το ιατρείο θα παραμείνει κλειστό»
Η σύλληψη του 65χρονου δερματολό-

γου-αφροδισιολόγου έπεσε σαν κεραυ-
νός εν αιθρία στη γειτονιά όπου διατηρεί
ιατρείο στα Σεπόλια, με κατοίκους της

περιοχής να αναφέρουν ότι είχαν δει πο-
λύ κόσμο να μπαινοβγαίνει στον χώρο
και ότι είχαν ακουστεί κάποιες φήμες πε-
ρί απρεπούς συμπεριφοράς σε γυναίκες
ασθενείς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι,
όπως προκύπτει από την έρευνα των Αρ-
χών, ο 65χρονος φερόταν να πραγματο-
ποιούσε τα ραντεβού για να ασελγήσει
στη 12χρονη στο ιατρείο του, καθώς και
ότι η γνωριμία έγινε μέσω της εφαρμο-
γής blindchat, στην οποία ο Ηλίας Μίχος
είχε δημιουργήσει προφίλ για λογαρια-
σμό της ανήλικης. 

Τη σύλληψή του επιβεβαιώνει και το γε-
γονός ότι στο ιατρείο έχει τοποθετηθεί πι-
νακίδα που ενημερώνει ότι θα παραμείνει
κλειστό έως τη Δευτέρα 20/2. Κατεβασμέ-
να είναι και τα ρολά στο κατάστημα που
διατηρούσε ένας από τους δύο Πακιστα-
νούς συλληφθέντες, σχεδόν δίπλα ακρι-
βώς από το ιατρείο του 65χρονου. Χρήζει,
τέλος, αναφοράς ότι η έρευνα δεν έχει
ολοκληρωθεί, καθώς η ΕΛΑΣ προσπαθεί
να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο,
για να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη όσους
βίασαν το κορμί και την ψυχή του 12χρονου
κοριτσιού. 
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Ταυτόχρονες επιχειρήσεις
και συλλήψεις τριών 

Ελλήνων (ένας εκ 
των οποίων γιατρός) 
και δυο Πακιστανών 

για τον βιασμό της ανήλικης
από τον Κολωνό

Πώς πέρασαν
χειροπέδες
σε άλλους 5

Πώς πέρασαν
χειροπέδες
σε άλλους 5

Πώς πέρασαν
χειροπέδες
σε άλλους 5

Καταγγελία-σοκ: 
Διαδικτυακή γνωριμία
κατέληξε σε ομαδικό 
βιασμό 13χρονης

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρί-
σκεται η καταγγελία μιας 13χρονης
κοπέλας που διαμένει σε περιοχή
του νομού Βοιωτίας ότι έπεσε θύμα
βιασμού από τρεις άνδρες. Σύμφω-
να με την καταγγελία, το τελευταίο
χρονικό διάστημα η 13χρονη είχε
γνωριστεί μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής με έναν άλλον ανήλικο
(σ.σ.: ή τουλάχιστον έτσι παρουσια-
ζόταν), ο οποίος είχε εκδηλώσει εν-
διαφέρον προς το πρόσωπό της. 

Οι δυο τους συμφώνησαν να βρε-
θούν σε κάποιο σχετικά απομονω-
μένο σημείο, ωστόσο, το αγόρι φέ-
ρεται να εμφανίστηκε με ακόμη δύο
άτομα -χωρίς να έχει ενημερώσει τη
13χρονη- και όλοι μαζί να τη βίασαν.
Η ανήλικη ανέφερε το περιστατικό
στον πατέρα της και μαζί απευθύν-
θηκαν στην ΕΛΑΣ, καταγγέλλοντας
το περιστατικό και υποδεικνύοντας
το άτομο με το οποίο είχε γνωριστεί
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
είχαν κλείσει ραντεβού. 

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον χρή-
στη με τον οποίο συνομιλούσε η
ανήλικη, ωστόσο, δεν έχουν μπορέ-
σει ακόμα να εντοπίσουν ποια είναι
τα άλλα δύο άτομα που σύμφωνα με
την κατάθεση της 13χρονης ήταν μα-
ζί του και ασέλγησαν σε βάρος της.
Για το περιστατικό η Εισαγγελία διέ-
ταξε ιατροδικαστική εξέταση, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει
συντελεστεί βιασμός, ώστε να μπο-
ρέσει η Αστυνομία να προχωρήσει
σε προσαγωγές. 

Η ανήλικη έχει δώσει και την περι-
γραφή ενός ΙΧ αυτοκινήτου, με το
οποίο φέρονταν να κινούνταν τα τρία
άτομα.

Κώστας Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο 65χρονος 
δερματολόγος
-αφροδισιολόγος 
που κατηγορείται 
ότι βίασε τη 12χρονη 
στο ιατρείο του
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«Κ
ρατάω την εναλλαγή των
συναισθημάτων των αν-
δρών της ΕΜΑΚ και της έκ-
φρασης των προσώπων

τους κατά τη διάρκεια των διασώσεων», δή-
λωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκ-
κας λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από
την Τουρκία, όπου βρέθηκε με την ελληνική
αποστολή της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε συγκεκριμένα
στην πρώτη μέρα παραμονής της ομάδας
στην Τουρκία, όταν βγήκε ζωντανό ένα κορι-
τσάκι και μετά απεβίωσε. «Ακούγονται φω-
νές, έρχονται συγγενείς. Πρέπει να κάνεις
επιλογή. Είναι τεράστια η ευθύνη και η δική
μου και του επικεφαλής της ΕΜΑΚ για το
ποια διάσωση θα επιχειρηθεί. Ήρθε ένας και
μου είπε “οκτώ άτομα είναι εγκλωβισμένα
στο σπίτι μου”, ο άλλος “το κοριτσάκι μου εί-
ναι εκεί”. Για την επιλογή επικρατεί η λογική
ποιος μπορεί να βγει πιο εύκολα, ποιος μπο-
ρεί να επιβιώσει, πού είναι πιο εύκολη η δι-
είσδυση για τους άνδρες της ΕΜΑΚ. Αν
υπάρχει παιδί και ενήλικας, επιλέγεις πρώτα
το παιδί», ανέφερε ο κ. Λέκκας.

Συγκλόνισε επίσης η αναφορά του για τους
εγκλωβισμένους, καθώς μιλώντας στον ΑΝΤ1
είπε πως «το 1999 στην Τουρκία είδα μια

μπουλντόζα που διαμέλισε έναν εγκλωβισμέ-
νο που ήταν ζωντανός κάτω από τα συντρίμ-
μια. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Υπάρ-
χουν 100.000 εγκλωβισμένοι, σύμφω-
να με τους υπολογισμούς μας. Δεν
θα μάθουμε ποτέ τον ακριβή
αριθμό των νεκρών από την ώρα
που θα μπουν οι μπουλντόζες
για να απομακρύνουν τα μπάζα.
Ίσως μάθουμε έπειτα από χρόνια
τον αριθμό των θυμάτων. Οι περισσό-
τεροι νεκροί ήταν στα κρεβάτια τους, όπως
ήταν στον σεισμό του Αιγίου το 1995».

«Δεν θα έπεφταν τόσα κτίρια 
στην Ελλάδα»

«Αν είχαμε αυτό τον σεισμό στην Ελλάδα
δεν θα έπεφταν τόσα κτίρια λόγω

του οικοδομικού κανονισμού
που εφαρμόζεται από το 1984.
Από τα δημόσια κτίρια υπάρ-
χουν 16.000 που είναι αυξημέ-
νου ενδιαφέροντος, όπως τα

σχολεία, τα οποία θα πρέπει να
ελέγχονται κάθε δέκα χρόνια», εί-

πε ο κ. Λέκκας.
Σχετικά με τις προβλέψεις για σεισμό πά-

νω από 8 Ρίχτερ στην Ελλάδα, ο πρόεδρος
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας είπε: «Δεν θα έχουμε ποτέ
τέτοιο σεισμό στην Ελλάδα, αλλά και να μπο-
ρούσαμε να έχουμε, δεν το λες έτσι και δεν το
λες τώρα στον πληθυσμό. Δεν επηρεάζεται ο
ελλαδικός χώρος από τέτοια ρήγματα. Ακό-
μη, στην Τουρκία η στατική μηχανική υποκλι-
νόταν στην αρχιτεκτονική και τα συμφέρον-
τα» και στο πώς ήθελαν οι κατασκευαστές να
φτιάξουν τα σπίτια.

Αίσθηση προκαλεί η αποστροφή του Ευ-
θύμη Λέκκα, ο οποίος είπε: «Περιμέναμε
έως το 2024 έναν μεγάλο σεισμό έως 7 Ρί-
χτερ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σει-
σμός των 7,8 Ρίχτερ αλλάζει τα δεδομένα.
Όταν γίνει ο σεισμός στην Κωνσταντινούπο-
λη, θα δούμε αν θα επηρεάσει ρήγματα στον
ελλαδικό χώρο, δεν μπορούμε να ξέρουμε
κάτι από τώρα».
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Συγκλονίζει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας 
για τα θύματα του φονικού σεισμού στην Τουρκία: 

«Ίσως μάθουμε έπειτα από χρόνια τον αριθμό των νεκρών»

«Τουλάχιστον 100.000
θάφτηκαν στα συντρίμμια»

Πάνω από 200 οι καλεσμένοι το Σάββατο, στο  μνημόσυνο του τέως βασιλιά
Σε τρεις μέρες είναι το μνημόσυνο της συμπλήρωσης

των 40 ημερών από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή
ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο τάφος
του στο κτήμα Τατοΐου δεν έχει ακόμη ολο-
κληρωθεί. Ενώ το μνημόσυνο πρόκειται να
τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 11 το
πρωί του Σαββάτου, οι εργασίες ξεκίνησαν
με καθυστέρηση πριν από τρεις μέρες λό-
γω των κακών καιρικών συνθηκών που επι-
κράτησαν στην Αττική με την κακοκαιρία
«Μπάρμπαρα» και τον χιονιά.

Τις προετοιμασίες για το μνημόσυνο έχουν αναλάβει
ο Παύλος και ο Νικόλαος Γλύξμπουργκ μαζί με τη μητέ-

ρα τους Άννα Μαρία, η οποία μένει στην Αθήνα. Επιθυ-
μία της οικογένειας είναι τα αποκαλυπτήρια του τά-

φου του τέως βασιλιά να γίνουν την ερχόμενη
Κυριακή, παρουσία της συζύγου του Άννας
Μαρίας, των παιδιών και των καλεσμένων
τους που θα παραβρεθούν στο τρισάγιο που
θα πραγματοποιηθεί στο Τατόι μία μέρα μετά

το μνημόσυνο στη Μητρόπολη Αθηνών. Ήδη
το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» έχει ενη-

μερωθεί από τα μέλη της πρώην βασιλικής οικο-
γένειας για την άφιξη των καλεσμένων στο μνημόσυνο.

Στο μνημόσυνο του Σαββάτου υπολογίζεται ότι οι κα-
λεσμένοι θα ξεπεράσουν τους 200 με 250, καθώς η οι-

κογένεια βρήκε τη δυνατότητα να καλέσει αυτήν τη φο-
ρά και κόσμο που δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην
κηδεία της 16ης Ιανουαρίου.

Λίγο πολύ θα ακολουθηθεί παρόμοιο πρωτόκολλο με
την κηδεία και την είσοδο των καλεσμένων στον Ιερό
Ναό. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από νωρίς
στους γύρω δρόμους, ενώ από το απόγευμα της Παρα-
σκευής θα απαγορευτεί και η στάθμευση σε κοντινά στην
εκκλησία σημεία. Μετά το τέλος του μνημόσυνου οικογέ-
νεια και καλεσμένοι θα βρεθούν στο Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος για τον συνηθισμένο καφέ και τα συλλυπητήρια,
ενώ το πρωί της Κυριακής η οικογένεια θα βρεθεί στο Τα-
τόι για ένα τρισάγιο πάνω από τον τάφο του τέως βασιλιά.
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Ποιος υποψήφιος
και συνάμα ευρηματι-

κός δήμαρχος στα βό-
ρεια και ανατολικά της χώρας
επέλεξε την ημέρα των ερω-
τευμένων με αφορμή τον…
έρωτα για την πόλη του, διορ-
γανώνοντας πάρτι για τους
φίλους της παράταξής του;

Επιστολή ανησυχίας
Χατζηδάκη

Ο πρόσφατος φονικός σεισμός
στην Τουρκία και τη Συρία έχει θορυ-
βήσει πολλούς δημάρχους. Ο δή-
μαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζη-
δάκης με επιστολή του στον υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη εκφράζει
την ανησυχία του για την καθυστέρη-
ση της έγκρισης χρηματοδότησης
του προγράμματος που αφορά τον
πλήρη αντισεισμικό έλεγχο των σχο-
λικών κτιρίων.

«Επίθεση» 
για τα οικονομικά

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα
οικονομικά του Δήμου Πεντέλης
κρούει ο επικεφαλής της «Δημο-
τικής Συμμαχίας» Δημοσθένης
Παπακωνσταντίνου. Με αφορμή
τα στοιχεία του ισολογισμού του
τελευταίου τριμήνου του 2022, ο
υποψήφιος δήμαρχος κάνει λόγο
για «καμένη γη» από την παρούσα
διοίκηση, ενώ αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ότι τα ταμειακά διαθέ-
σιμα του δήμου είναι μόλις
500.000 ευρώ.

Ώρα για… τσίκνισμα
Μετά τον έρωτα, οι δήμοι της Αττι-

κής σήμερα τσικνίζουν με μεζέδες,
γλέντι και αποκριάτικα έθιμα. Για
την Αθήνα η γιορτή «ξετυλίγεται»
στη Βαρβάκειο Αγορά, στην πλατεία
Μοναστηρακίου και στους γύρω
δρόμους, ενώ στον Πειραιά το παρα-
δοσιακό έθιμο θα εορτασθεί στην
πλατεία Κοραή. Όσοι πιστοί… προ-
σέλθετε!

Ο δήμος με τη μεγαλύτερη
καρδιά της Ευρώπης
Για τέταρτη σερί χρονιά, ο Δήμος Χαϊδαρίου φώτισε
και φέτος ανήμερα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
τη μεγαλύτερη φυσική καρδιά της Ευρώπης στο

Ποικίλο Όρος.
Πρόκειται για μια πέτρινη καρ-
διά, στο παλιό νταμάρι της πό-
λης, που ο αστικός μύθος θέλει
να λαξεύτηκε από έναν φαντά-
ρο που υπηρετούσε στο Χαϊδά-

ρι, τον «Αλέξανδρο», για τον μεγάλο του έρωτα και
που είναι ορατή σχεδόν από όλη την Αττική.

Αποθέωσε 
«Πα(ν)τούλη» 
ο Άδωνις

Γνωστός ατακαδόρος ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, πα-
ρέστη στην εκδήλωση για την κοπή
της βασιλόπιτας της «Νέας Αρχής για
την Αττική» του Γιώργου Πατούλη και
αφού έπλεξε το εγκώμιο του περιφε-
ρειάρχη Αττικής, τον αποκάλεσε
«Παντούλη»! «Αφού ξέρετε», είπε,
«ο Γιώργος είναι παντού!».

Στο… χειροκρότημα
Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής

Προστασίας Βασίλης Κόκκαλης κέρ-
δισε το μεγαλύτερο χειροκρότημα
κατά την αναγγελία των ονομάτων
των περιφερειακών συμβούλων της
διοικούσας παράταξης της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Άλλωστε το γεγονός
ότι δεν φοβάται να αλλάξει περιφε-
ρειακή ενότητα και από τον βόρειο να
βάλει υποψηφιότητα στον ανατολικό,
σταθερά πάντα με τον Γιώργο Πατού-
λη, λέει πολλά για τη δυναμική του.

Ξέμειναν από…
ΜΑΠ στο Μαρούσι

Χωρίς Μέσα Ατομικής Προστασίας
έμειναν κάποιοι εργαζόμενοι του Δή-
μου Αμαρουσίου, γιατί αυτά που μοι-
ράστηκαν δεν έφταναν για όλους.
Όπως καταγγέλλει η συνδικαλιστική
παράταξη ΔΑΣ Αμαρουσίου, η δικαιο-
λογία που ακούστηκε ήταν ότι ορι-
σμένοι «αδυνάτισαν ή πάχυναν».

Το αδιαχώρητο στον Βούρο
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η

συγκέντρωση κόσμου στην εκ-
δήλωση για την κοπή της βασι-
λόπιτας της δημοτικής παράτα-
ξης του δημάρχου Νέας Φιλα-
δέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
Γιάννη Βούρου. Η παράταξη
«Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλ-
κηδόνα Πολιτών Πολιτεία»
έστειλε μήνυμα ενόψει της
εκλογικής χρονιάς, ανακοινώ-
νοντας μάλιστα και έντεκα νέ-
ους υποψηφίους του ανεξάρ-
τητου συνδυασμού.

Ναι μεν… αλλά στον Δήμο Κηφισιάς

Η
υποψηφιότητα του
Βασίλη Ξυπολυτά για
τη δημαρχία στην

Κηφισιά με υπερκομματικό
πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο
έχει φέρει μια κάποια ανα-
στάτωση στη Δημοτική Αρχή
του Γιώργου Θωμάκου, που
επίσης θέλει να ξαναεκλεγεί
δήμαρχος, για τρίτη συνεχό-
μενη θητεία.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο
Ξυπολυτάς τυγχάνει της στή-
ριξης της ΝΔ αλλά και του
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, με τον οποίο δια-
τηρεί άριστες σχέσεις, εντεί-
νει την ανησυχία στο έτερο στρατόπεδο που δεν αφήνει πλέον τίποτα αναπάντητο. Μάλι-
στα, έκπληξη προκάλεσε μακροσκελής διάψευση μέσω ανακοίνωσης του Δήμου Κηφι-
σιάς που αφορούσε πρωτοσέλιδo τοπικής εφημερίδας, το οποίο σύμφωνα με την ανακοί-
νωση εκτιμήθηκε ως «ανάξιο διάψευσης» αλλά τελικώς «διαψεύστηκε για λόγους τάξης».

Σε… πονοκέφαλο εξελίσσεται
για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του Νίκου
Ανδρουλάκη το τι μέλλει γενέ-
σθαι με την υποψηφιότητα της
Περιφέρειας Αττικής. Ο νυν επι-
κεφαλής της ελάσσονος αντιπο-
λίτευσης και πρώην περιφερει-
άρχης Γιάννης Σγουρός -ο οποί-
ος στις εσωκομματικές εκλογές
θυμίζουμε ότι είχε στηρίξει τον Γ.
Παπανδρέου- ξεκαθάρισε και

στην πρόσφατη εκδήλωσή του για τα είκοσι χρόνια της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτο-
διοίκηση Αττικής» ότι «παρ’ όλες τις τρικλοποδιές που μας βάζουν, θα κατέβουμε».

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι υπάρχει πρωτίστως το όνομα του προέδρου του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος βρίσκεται σε
ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ηγεσία του κόμματος, αλλά δεν σκοπεύει να κα-
θυστερήσει την ανακοίνωση της «ανεξάρτητης» υποψηφιότητας.

Σύγχυση στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Περιφέρεια Αττικής 
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νάσα σε... 1.112.000 παρα-
πονεμένους συνταξιού-
χους που δεν πήραν την
αύξηση κατά 7,75% ή πή-

ραν ένα πολύ μικρό μέρος δίνει η κυ-
βέρνηση, κάνοντάς τους «δώρο» 280
εκατ. ευρώ με ποσά 200, 250 και 300
ευρώ, τα οποία θα δοθούν έως το τέλος
Μαρτίου.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δίνει ανάσα
σε εκατομμύρια οφειλέτες της Εφορίας
και του ΕΦΚΑ με τη ρύθμιση των χρεών
τους, καθώς και 75 εκατ. ευρώ ως επι-
στροφή για το αγροτικό πετρέλαιο. Τα μέ-
τρα αυτά αποτελούν το τελευταίο μεγάλο
πακέτο στήριξης πριν από τις εκλογές,
ωστόσο η θετική πορεία του πληθωρι-
σμού, η είσπραξη 603 εκατ. ευρώ από τον
Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης ως «μπό-
νους» για τα κέρδη επί των ελληνικών
ομολόγων αλλά και η δραστική μείωση
των επιδοτήσεων σε ρεύμα και φυσικό αέ-
ριο δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για
στοχευμένες προεκλογικές... εκπλήξεις
αλλά και... καβάτζες έως το τέλος του
έτους.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης,
το μπόνους στις συντάξεις είναι αφορολό-
γητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται
με οφειλές του δικαιούχου. Τα κριτήρια
παροχής του αφορούν τη μερική ή και κα-
θόλου αύξηση λόγω της προσωπικής δια-
φοράς, το ύψος της σύνταξης και άλλες
ενισχύσεις που μπορεί να έλαβαν οι συν-
ταξιούχοι το προηγούμενο διάστημα. Με
βάση τα τρία αυτά κριτήρια διαμορφώνον-
ται πέντε κατηγορίες δικαιούχων, εκ των
οποίων στις τέσσερις ανήκουν όσοι δεν
έλαβαν καθόλου την αύξηση 7,75% και
στην πέμπτη όσοι πήραν χαμηλότερες αυ-
ξήσεις.

Τα ποσά και αυτοί
που θα μείνουν εκτός

Ειδικότερα:

1 Όσοι δεν πήραν αύξηση 7,75% από την
1η/1/2023 και λαμβάνουν μηνιαία

σύνταξη 800-1.000 ευρώ θα λάβουν μπό-
νους 300 ευρώ.

2 Όσοι έχουν προσωπική διαφορά και
πήραν οικονομική ενίσχυση 250 ευ-

ρώ τα περασμένα Χριστούγεννα και η μη-
νιαία σύνταξή τους είναι έως 800 ευρώ θα
λάβουν επίσης 300 ευρώ.

3 Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντά-
ξεων 1.000-1.100 ευρώ τον μήνα και

έχουν προσωπική διαφορά, αλλά έχουν
όφελος 36 ευρώ τον χρόνο λόγω της κα-
τάργησης της Έκτακτης Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης, θα λάβουν επίσης 300 ευρώ.

4 Όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντά-
ξεων 1.100-1.600 ευρώ διατηρούν

προσωπική διαφορά και επωφελήθηκαν
κατά 111 ευρώ ετησίως από την κατάργηση
της Εισφοράς Αλληλεγγύης θα λάβουν
250 ευρώ.

5 Όσοι δεν είδαν ακέραια την αύξηση
7,75% λόγω προσωπικής διαφοράς θα

λάβουν:
• 250 ευρώ, εφόσον το άθροισμα της κύ-
ριας σύνταξης είναι έως 1.100 ευρώ και
έλαβαν αύξηση έως 3,49%. 
• 200 ευρώ, εφόσον το άθροισμα κύριας
σύνταξης είναι 1.100-1.600 ευρώ μηνιαίως
και έχουν λάβει πραγματική αύξηση από
την 1η/1/2023 έως 3,49%. 
• 200 ευρώ, εφόσον το άθροισμα της κύ-
ριας σύνταξης είναι έως 1.100 ευρώ και η
σύνταξή τους αυξήθηκε κατά 3,5%-6,99%
από την 1η/1/2023.

Εκτός μπόνους θα μείνουν όσοι λαμβά-
νουν πάνω από 1.600 ευρώ (περίπου
50.000 συνταξιούχοι), οι οποίοι ωστόσο

έχουν και το μεγαλύτερο όφελος από την
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, το
οποίο υπολογίζεται μεταξύ 500 και 600
ευρώ.

Δημοσιονομικός... αέρας
Το μειωμένο έλλειμμα σε σχέση με τους

αρχικούς στόχους επιτρέπει μια δημοσιο-
νομική παρέμβαση ύψους 800 εκατ. ευ-
ρώ. Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, η πορεία των
δημόσιων οικονομικών επιτρέπει 7 επι-
πλέον παρεμβάσεις που αφορούν τη χο-
ρήγηση της έκτακτης ενίσχυσης σε συντα-
ξιούχους, την παράταση των μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ, την επιστροφή του Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό
πετρέλαιο, την καταβολή εκκρεμών αγρο-
τικών αποζημιώσεων, την αύξηση και δι-
εύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, το νέο πλαίσιο ρυθ-
μίσεων οφειλών και τις βελτιώσεις στον
εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ειδικά ως
προς το τελευταίο, ο υπουργός Οικονομι-
κών επεσήμανε ότι υποχρεώνονται οι δια-
χειριστές απαιτήσεων να αιτιολογήσουν τη
μη συναίνεσή τους στην αίτηση ρύθμισης
οφειλών του δανειολήπτη.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλα-
κάκης επεσήμανε ότι οι παρεμβάσεις της
κυβέρνησης σχετίζονται με τρεις πολύ ση-
μαντικές εξελίξεις. Η πρώτη αφορά τον
υψηλό ρυθμό ανάπτυξη της οικονομίας
μετά και τις θετικές ανακοινώσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η δεύτερη σχετίζε-
ται με την πορεία μείωσης των τιμών του
φυσικού αερίου και του ρεύματος και η
τρίτη σχετίζεται με τη θετική πορεία των
εσόδων από φόρους και εισφορές, με βά-
ση και τις ενδείξεις για το κλείσιμο του οι-
κονομικού έτους 2022 στο τέλος του τρέ-
χοντος μήνα. Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακά-
κη, τον Δεκέμβριο το πρωτογενές έλλειμ-
μα ήταν 288 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 δισ. ευ-
ρώ το 2021, ενώ τα φορολογικά έσοδα
έχουν ενισχυθεί μέσα σε έναν χρόνο κατά
10 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, με τα
μέτρα δεν εξαντλείται ο δημοσιονομικός
χώρος για το 2022, κάτι που σημαίνει ότι η
κυβέρνηση στην τελική ευθεία προς τις
εκλογές μπορεί να έχει διαθέσιμους επι-
πλέον πόρους, κάτι που θα φανεί μέσα
στις προσεχείς μέρες με τα τελικά στοιχεία
του προϋπολογισμού.

Ποιοι θα πάρουν 200, 250 και 300 ευρώ 
ως μπόνους προσωπικής διαφοράς

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Δώρο» 280 εκατ. ευρώ
σε 1.112.000 συνταξιούχους



ΜΜείωση
πληθωρισμού  
στο 7% τον Ιανουάριο 

Οριακή μείωση στο 7% σημείωσε ο
πληθωρισμός τον Ιανουάριο σε σχέση
με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και
έναντι 7,2% τον Δεκέμβριο του 2022, κα-
θώς η επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου
των τιμών στην ενέργεια αντισταθμίστη-
κε από τις σημαντικές επιβαρύνσεις
που καταγράφονται στον τιμάριθμο των
τροφίμων. 

Ο πληθωρισμός κατέγραψε πτώση για
τέταρτο συνεχή μήνα, ενώ πρέπει να ση-
μειωθεί ότι είδε το υψηλό 29 ετών τον
περασμένο Οκτώβριο (12%). Η ραγδαία
υποχώρηση στηρίζεται σχεδόν αποκλει-
στικά στη μείωση των τιμών του φυσικού
αερίου και του ρεύματος, ενώ, αντιθέ-
τως, οι τιμές των τροφίμων παρουσιά-
ζουν αύξηση, έστω και με επιβραδυνό-
μενο ρυθμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του
οικονομικού επιτελείου της κυβέρνη-
σης, αναμένεται σημαντική συγκράτηση
των τιμών των τροφίμων και άλλων βασι-
κών προϊόντων από τον επόμενο μήνα. 

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής προκύπτει ότι τις μεγαλύ-
τερες αυξήσεις καταγράφουν το φυσικό
αέριο με 34,7%, στερεά καύσιμα με 25%,
έλαια και λίπη με 23,1%, γαλακτοκομικά
με 25%, κρέατα με 19,3%, ψωμί και δη-
μητριακά με 18,6%, υγραέριο με 17,9%,
λοιπά τρόφιμα με 15,6%, λαχανικά και
καφέ-κακάο-τσάι με 10,9%, ζάχαρη και
ζαχαρώδη με 9,2%. 

Επιπλέον, τον προηγούμενο μήνα κα-
ταγράφηκαν αυξήσεις στο πετρέλαιο
θέρμανσης 7,1%, σε ένδυση-υπόδηση
6,5%, σε ενοίκια 4%, σε επισκευή και
συντήρηση κατοικίας 4,7%, σε έπιπλα
και διακοσμητικά είδη 6%, σε οικιακές
συσκευές και επισκευές 6,9%, σε είδη
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού
15,7%, σε οικιακές υπηρεσίες 7,4%, σε
φαρμακευτικά προϊόντα 6,1%, σε ιατρι-
κά προϊόντα 3,3%, σε ιατρικές-οδοντια-
τρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες
1,7%, σε νοσοκομειακή περίθαλψη 0,6%,
σε αυτοκίνητα καινούργια 10,1%, σε αυ-
τοκίνητα μεταχειρισμένα 8,4%, σε μοτο-
ποδήλατα-μοτοσικλέτες 10,4%, σε αν-
ταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου
12,2%, σε καύσιμα και λιπαντικά 6,1%, σε
κομμωτήρια-προσωπική ομορφιά 3%,
σε ξενοδοχεία 8%, σε εστίαση 7,7% και
σε ξενοδοχεία 8%. Από την άλλη, οι τιμές
μειώθηκαν κατά 15,4% στο ρεύμα και
1,2% στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
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Α
νάσα για εκατομμύρια
οφειλέτες της Εφορίας
και του ΕΦΚΑ δίνει η
ρύθμιση της κυβέρνησης

για τις 36 και 72 δόσεις, καθώς και η
αναβίωση των 120 δόσεων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες
ο υφυπουργός Οικονομικών Από-
στολος Βεσυρόπουλος, οφειλές που
κατεστάθησαν ληξιπρόθεσμες μετά
την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την
1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να
ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το
επιτόκιο που ισχύει στις 12 δόσεις ή
σε 72 δόσεις με το επιτόκιο που
ισχύει στις 24 δόσεις. Επιπλέον, στη
ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και
οφειλές ενταγμένες σε εξυπηρετού-
μενες πάγιες ρυθμίσεις εφόσον αυ-
τές περιλαμβάνουν νέες οφειλές,
από 1η Νοεμβρίου του 2021. Επιπλέ-
ον, όσοι έχουν ενταχθεί στην πάγια
ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων, μπο-
ρούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους
στις 72 δόσεις. 

Ποιους αφορά
Η νέα ρύθμιση αφορά όχι μόνο

όσους έχασαν τις δόσεις και είναι λη-
ξιπρόθεσμοι, αλλά και τους συνεπείς
που πληρώνουν ως τώρα ανελλιπώς
όλες τις δόσεις των οφειλών τους.
Μάλιστα, όσοι δεν ανταποκρίθηκαν
στις 24 και 48 δόσεις, μπορούν να
υπαχθούν τώρα στις 36 άτοκες ή 72
έντοκες δόσεις, ενώ όσοι έχασαν τις
72 δόσεις μπορούν να αναβιώσουν
τις 120 δόσεις, υπό την προϋπόθεση
της πληρωμής δύο μηνιαίων δόσεων
έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Παραδείγματος χάρη, αν ένας φο-
ρολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες
οφειλές από τον Νοέμβριο του 2021
έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, εν-
τάσσεται στις 72 δόσεις. Αν δημιουρ-
γήθηκε ληξιπρόθεσμη οφειλή τον
Νοέμβριο του 2021 και ο οφειλέτης
εντάχθηκε στις 24 ή 48 δόσεις, τότε
μπορεί να κάνει χρήση των 72 δόσε-
ων. Αν την 1η Νοεμβρίου 2021 υπήρ-
χαν ρυθμισμένες οφειλές με την πά-
για ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία
χάθηκε τον Μάρτιο του 2022 και τα
χρέη βεβαιώθηκαν τον Απρίλιο του
ιδίου έτους, τότε μπορεί να ενταχθεί

στις 72 δόσεις. Από την άλλη πλευρά,
αν έχει γίνει ρύθμιση σε 120 δόσεις, η
οποία χάθηκε τον Φεβρουάριο του
2022, τότε ο φορολογούμενος μπορεί
να κάνει αίτηση τον προσεχή Απρίλιο
για αναβίωση της παλαιάς ρύθμισης
με την καταβολή 2 μηνιαίων δόσεων.
Τέλος, όταν αναβιώνει η ρύθμιση των
120 δόσεων και παράλληλα υπάρ-

χουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθε-
σμες οφειλές, πέραν αυτών που
έχουν ενταχθεί στις 120 δόσεις, τότε ο
φορολογούμενος είναι υποχρεωμέ-
νος να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση
των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε προθε-
σμία ενός μηνός από την ημερομηνία
επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθ-
μισης των 120 δόσεων.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

«Ένεση» 196 εκατ. ευρώ στους αγρότες 
Χιλιάδες αγρότες, πέραν της δυ-

νατότητας ένταξης στις ευνοϊκές
ρυθμίσεις οφειλών σε 36 ή 72 ή και
120 δόσεις, θα δεχθούν τονωτική
«ένεση» ύψους 196 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε
ο υφυπουργός Οικονομικών Από-
στολος Βεσυρόπουλος, για τον περιορισμό του αυξημένου κόστους παραγω-
γής και τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής, η επιστροφή του ΕΦΚ στο
αγροτικό πετρέλαιο συνεχίζεται και για το 2023, με την επιστροφή συνολικού
ποσού 76 εκατ. ευρώ στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με βάση τα τιμολόγια
που θα προσκομίσουν. Επιπλέον, με επισπεύδον του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων επιταχύνεται η καταβολή εκκρεμών αγροτικών
αποζημιώσεων, τόσο μέσω του ΕΛΓΑ και του μηχανισμού ενισχύσεων ήσσο-
νος σημασίας, όσο και μέσω του ουκρανικού πλαισίου στήριξης, με δημο-
σιονομικό κόστος 120 εκατ. ευρώ. 

Νέα ευνοϊκή 
ρύθμιση-ανάσα 
οφειλών σε 36,

72 και 120 δόσεις
Αναλυτικά παραδείγματα για το καλύτερο… deal
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Τ
ην προοπτική μετατροπής της
χώρας σε ενεργειακό κόμβο για
την ευρύτερη περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης έως και

τις βασικές αγορές της Ευρώπης υπο-
γραμμίζει η υψηλού επιπέδου συνάντηση
που είχε αντιπροσωπεία του ΔΕΣΦΑ με
επικεφαλής τη διευθύνουσα σύμβουλο
Μαρία Ρίτα Γκάλι με τον υπουργό Πετρε-
λαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου,
Ταρέκ ελ Μόλα. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα στο περιθώριο του Egypt Petro-
leum Show 2023. Ενδεικτικό του ενδια-
φέροντος της αιγυπτιακής πλευράς για το
ελληνικό «ενεργειακό παράθυρο» στην
Ευρώπη αποτελεί το γεγονός ότι ο υπουρ-
γός είχε λεπτομερή εικόνα για τις και-
νούργιες πλωτές δεξαμενές επαναεριο-
ποίησης φυσικού αερίου, τα λεγόμενα
FSRUs, που αναπτύσσονται στην ελληνι-
κή επικράτεια. Επίσης, στη συνάντηση
συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που αφο-

ρούν την πρόσβαση και χρήση των υπο-
δομών στην ελληνική επικράτεια.

Η προοπτική αξιοποίησης της Ελλάδας
ως ευρωπαϊκής «πύλης εισόδου» αερίου
από την Αίγυπτο συνάδει καταρχάς με τον
αναβαθμισμένο ρόλο που επιδιώκει να
αποκτήσει το Κάιρο, ως περιφερειακό
hub υγροποίησης καυσίμου το οποίο εξο-
ρύσσεται από κοιτάσματα σε όλη τη Νοτι-
οανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, η
ενεργειακή στρατηγική του Καΐρου είναι
όσα τυχόν νέα κοιτάσματα εντοπισθούν
στην αιγυπτιακή ΑΟΖ να αξιοποιηθούν για
εξαγωγές. 

Επίσης, ποσότητες ισραηλινού αερίου
ήδη μεταφέρονται στην Αίγυπτο μέσω
αγωγού και στη συνέχεια εξάγονται με
δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG. Έτσι, για
τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθει-
ας της ΕΕ, το περασμένο καλοκαίρι το Ισ-
ραήλ και η Αίγυπτος υπέγραψαν μνημό-
νιο συνεργασίας με την ΕΕ, στην προοπτι-

κή αύξησης των εξαγωγών φυσικού αερί-
ου προς την Ευρώπη. Παράλληλα, η μετα-
φορά αερίου μέσω αγωγού στην Αίγυπτο,
ώστε να εξάγεται αφού υγροποιηθεί,
αποτελεί και την πιο ελκυστική επιλογή
για την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτα-
σμάτων. 

«Αρωγός» το δεκαετές
Βαρύνουσα σημασία για την επιλογή

της Ελλάδας ως «γέφυρας» προς την
Ευρώπη έχουν οι υφιστάμενες υποδο-
μές που διαθέτει η χώρα αλλά και τα έρ-
γα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, τόσο
τα εν εξελίξει όσο και λιγότερα ώριμα,
που είναι σε φάση σχεδιασμού, ωστό-
σο, έρχονται να υπηρετήσουν τη συγκε-
κριμένη προοπτική. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το νέο Δε-
καετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕ-
ΣΦΑ για την περίοδο 2023-2032 περι-
λαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογι-

σμού 1,27 δισ. ευρώ, όντας σημαντικά
ενισχυμένο (+55%) σε σχέση με το αντί-
στοιχο προηγούμενο επενδυτικό πλάνο,
προκειμένου να ενισχύσει την παροχή
αδιάλειπτης δυναμικότητας σε όλους
τους χρήστες του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου. 

Ταυτόχρονα, η εν γένει αναβάθμιση
του δικτύου θα επιτρέψει αυξημένες
εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελ-
λάδα προς την ευρύτερη περιοχή, στην
κατεύθυνση εδραίωσης της χώρας μας
σε πύλη εφοδιασμού φυσικού αερίου
για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευ-
ρώπη, γεγονός που «συγκινεί» ιδιαίτερα
τα αιγυπτιακά σχέδια.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι στο προς
διαβούλευση δεκαετές πρόγραμμα ανά-
πτυξης περιλαμβάνονται νέα έργα ύψους
458 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 430
εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις για την
αύξηση της δυναμικότητας του συστήμα-
τος μέσω της ενίσχυσης της ευελιξίας του
δικτύου και της αποσυμφόρησης κρίσι-
μων τμημάτων του ΕΣΦΑ, η οποία θα εξα-
σφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση και συν-
τονισμένη λειτουργία των υφιστάμενων,
υπό κατασκευή και σχεδιαζόμενων υπο-
δομών (TAP, ICGB, FSRU Αλεξανδρούπο-
λης, Dioriga Gas κ.ά.).

Την προσαρμογή ενός κλάδου που παραδοσιακά
στέκεται απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές στην
κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης και της
απανθρακοποίησης αντικατοπτρίζει το νέο πρόγραμ-
μα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, όπου περιλαμβάνονται
κρίσιμα έργα καινοτομίας που στόχο έχουν να κατα-
στήσουν τον Διαχειριστή πρωταγωνιστή στο νέο
ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Από τα τρία έργα καινοτομίας με τον παραπάνω
στόχο, την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης
και της απανθρακοποίησης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το έργο που αφορά τη σύνδεση του

Εθνικού Συστήματος με τη Κοιλάδα Πράσινου Υδρο-
γόνου στη Δυτική Μακεδονία.

Ο ΔΕΣΦΑ μαζί με το ΕΚΕΤΑ και άλλες καταξιωμέ-
νες εταιρείες από όλη την Ευρώπη συμμετέχει στο
έργο με τίτλο «Δυτική Μακεδονία Πράσινες Κοιλά-
δες Παραγωγής Υδρογόνου (WEMAGH2)».

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία της πρώτης
Κοιλάδας Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, την Ελ-
λάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην παλιά βιο-
μηχανική περιοχή ΑΕΒΑΛ, κοντά στην πόλη της Πτο-
λεμαΐδας, ως μέρος του H2 Innovation Hub. Το WE-
MAGH2 στοχεύει στην επίδειξη υψηλής απόδοσης

αλκαλικής ηλεκτρολυτικής κυψέλης με απόδοση συ-
στήματος που αναφέρει τιμή χαμηλότερη από 4,8
kWh/Nm3 και χωρητικότητα 5 MW για αποθήκευση
άνω των 500 τόνων πράσινου H2 ετησίως.

Η συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ προϋποθέτει την κατα-
σκευή του δικτύου αερίου που συνδέει απευθείας τις
Κοιλάδες με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσι-
κού Αερίου καθώς και πιθανό Μετρητικό και Ρυθμι-
στικό Σταθμό. Τέλος, τα υπόλοιπα δύο έργα αφορούν
την εγκατάσταση Συστήματος Επανασυμπίεσης εκ-
πομπών μεθανίου από διεργασίες στους Σταθμούς
Συμπίεσης, καθώς και ένα πιλοτικό έργο Πυρόλυσης.

Σε ρυθμούς «πράσινης» μετάβασης με όρους καινοτομίας ο ΔΕΣΦΑ 

H Ελλάδα 
«πύλη εισόδου»
για το αιγυπτιακό 
LNG στην Ευρώπη

Συνάντηση αντιπροσωπείας 
του ΔΕΣΦΑ με τον υπουργό Ενέργειας
της Αιγύπτου και «ατζέντα» 
τις υποδομές αερίου της χώρας μας

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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Τ
ρέχουν οι εξελίξεις για την Attica
Bank μετά την εκδήλωση ενδια-
φέροντος από τους Μπάκο, Καϋ-
μενάκη και Εξάρχου να συμμε-

τάσχουν στην ΑΜΚ της τράπεζας δίνοντας
νέα προοπτική στην αναγέννησή της έπει-
τα από παλινωδίες ετών με στόχο τη δημι-
ουργία του πέμπτου μη συστημικού χρη-
ματοπιστωτικού πυλώνα.

Στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει εν-
τάσσεται και η συνάντηση που είχαν στην
Τράπεζα της Ελλάδος ο Αλέξανδρος
Εξάρχου και ο διοικητής Γιάννης Στουρ-
νάρας, όπου δόθηκαν οι αναγκαίες δια-
βεβαιώσεις ότι το υπό εξέταση deal δεν
απειλείται από τις χρηματιστηριακές δια-
κυμάνσεις της μετοχής.

Από την πλευρά της Κεντρικής Τράπε-
ζας δίνονται διαβεβαιώσεις ότι παρότι η
Τράπεζα της Ελλάδας δεν έχει αρμοδιό-
τητα να θέσει σε αναστολή ή επιτήρηση
μια τραπεζική μετοχή, ωστόσο «οι επο-

πτικές αρχές πάντοτε συνεργάζονται σε
εξαιρετικό κλίμα και ανταλλάσσουν από-
ψεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»
προκειμένου να προστατευτεί η μετοχή
από κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Καθοριστική παρέμβαση της ΤτΕ
Η συνάντηση Εξάρχου - Στουρνάρα

έγινε σε καλό κλίμα και, σύμφωνα με πη-
γές από τη Thrivest, οι διαβεβαιώσεις που
δόθηκαν ικανοποιούν το επενδυτικό σχή-

μα. Να σημειωθεί ότι η πλευρά Μπάκου,
Καϋμενάκη και Εξάρχου επαναβεβαίωσε
το ενδιαφέρον για την τράπεζα παρά το
γεγονός ότι στην αγορά έχει προκαλέσει
εντύπωση και ερωτήματα η πορεία της
μετοχής της Attica Bank, καθώς σε διά-
στημα ενός μήνα είχε καταγράψει άνοδο
300% χωρίς αυτή να ανταποκρίνεται επ’
ουδενί στα θεμελιώδη οικονομικά της με-
γέθη και έτσι εύλογα να δημιουργείται η
υπόνοια για χειραγώγηση. Ωστόσο, οι

ίδιες πηγές αναφέρουν πλέον ότι «με την
καθοριστική παρέμβαση της ΤτΕ και του
Γιάννη Στουρνάρα προχωρά θετικά η δια-
δικασία ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής και
παράλληλα όλες οι ενέργειες που πρέπει
να γίνουν για την προστασία της μετοχής
της Αττικής, η οποία λόγω του εξαιρετικά
μικρού free float (περίπου 1,92%) είναι
ευάλωτη σε διάφορα παιχνίδια, όπως αυ-
τά που είδαμε να εξελίσσονται από το τέ-
λος Δεκεμβρίου μέχρι πρόσφατα».

Tετ α τετ Στουρνάρα - Εξάρχου 

Πώς θα σας φαινόταν αν βρισκόσασταν μπροστά από
μια συσκευή που θα ζητούσε την αναγνώριση των βιο-
μετρικών σας χαρακτηριστικών για να ανοίξει η πόρτα
του δωματίου στο ξενοδοχείο στο οποίο μόλις φτάσατε;
Ή αν ένα chatbot επέλεγε το ιδανικό μενού για εσάς ή

στο φουαγέ σάς υποδεχόταν ένα robot
αντί για κάποιον υπάλληλο; Στη μελέτη
του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝ-
ΣΕΤΕ) παρουσιάζονται ορισμένες έξυ-
πνες ψηφιακές εφαρμογές, κάποιες

από τις οποίες είναι ήδη διαθέσιμες για
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από τις

πιο απλές έως και τις πλέον εξελιγμένες.
Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων θα επιτύχει

τη βιωσιμότητά τους στη βάση της διαμόρφωσης των
μελλοντικών αναγκών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα
μπορούν να συνδέσουν τις δραστηριότητές τους με το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, γνωστό ως IoT (Internet of
Things), μια διαδικασία δηλαδή με την οποία αισθητή-
ρες, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες επιτρέπουν να
μεταδίδονται και να λαμβάνονται δεδομένα με σκοπό
την αυτοματοποίηση μιας οποιασδήποτε ενέργειας

γρήγορα και με ασφάλεια.
Το ΙΝΣΕΤΕ με τη μελέτη προτείνει ψηφιακές οθόνες,

stands, εφαρμογές για κινητές συσκευές, έξυπνους
αυτοματισμούς, ρομπότ συνομιλίας, βιομετρική τεχνο-
λογία, εικονικούς βοηθούς με φωνητικό χειρισμό, ει-
κονική και επαυξημένη πραγματικότητα και drones με
πολλαπλά οφέλη για την ίδια την επιχείρηση, τον τουρί-
στα αλλά και τον εργαζόμενο.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη
Η μελέτη περιλαμβάνει και μια λίστα διεθνών εκθέ-

σεων στις οποίες παρουσιάζονται ψηφιακές τεχνολο-
γίες που βρίσκουν εφαρμογή στις τουριστικές επιχει-

ρήσεις στοχεύοντας στην ψηφιακή μετεξέλιξη στις
επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας.

Η υιοθέτηση μιας ολιστικής και όχι μιας αμιγώς τεχνι-
κής προσέγγισης απέναντι στην ψηφιακή τεχνολογία θα
αποδειχτεί ιδανική για τον επιχειρηματία, ενώ θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης καθώς
και οι λειτουργικές διαδικασίες εξυπηρέτησης που
εφαρμόζει. Για να καταστεί το project επιτυχημένο θα
πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει σαφή τεχνολογική
στρατηγική, η οποία θα διέπει τις αποφάσεις της για
επένδυση στην τεχνολογία. Στη μελέτη αναλύονται τα πε-
δία εφαρμογής της τεχνολογίας στον τουρισμό σύμφωνα
με τη ζήτηση και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων.

Ορισμένα τεχνολογικά μέσα, όπως είναι τα smart-
phone, οι ιστότοποι και τα social media, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στάδια του ταξιδιού. Επι-
πλέον, κάποια άλλα παίζουν σημαντικότερο ρόλο σε
ένα συγκεκριμένο στάδιο, όπως, για παράδειγμα, τα
οχήματα μεταφοράς, τα ρομπότ και τα stands κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού. Για τους επισκέπτες σημασία
έχει η τεχνολογία να είναι εύχρηστη, ασφαλής, διαδρα-
στική και αξιόπιστη και να συνεισφέρει στο σύνολο της
ταξιδιωτικής τους εμπειρίας.

Το μέλλον του τουρισμού βρίσκεται στην ψηφιοποίηση των e-πιχειρήσεων

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ

Ε Ξ Ε Λ I Ξ Ε Ι Σ  Σ Τ Η Ν  Α T T I C A  B A N K

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου
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Ο
ι δεσμεύσεις της Ελλάδας
με το τρίτο μνημόνιο και ο
κίνδυνος υποβαθμίσεων
της οικονομίας στο… πα-

ραπέντε της επενδυτικής βαθμίδας
δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να
αναβάλει την εφαρμογή της απόφα-
σης του Αρείου Πάγου για τους πλει-
στηριασμούς πρώτης κατοικίας, αλλά
και την κατάργηση της «προσωπικής
διαφοράς». 

Μετά την απόφαση του Αρείου Πά-
γου με την οποία επικυρώνεται και με
τη… βούλα η ισχύς του νόμου ΣΥΡΙΖΑ
από το 2015, έχουν ξεσπάσει αντιδρά-
σεις, οι οποίες μεγεθύνονται με βάση
τον παραμορφωτικό φακό της κάλπης!
Επιπλέον, η… γκρίνια από τους σχεδόν
1.000.000 συνταξιούχους που δεν εί-
δαν κάποια αύξηση στις μηνιαίες απο-
δοχές τους, λόγω «προσωπικής διαφο-
ράς», ώθησε την κυβέρνηση στη χορή-
γηση ενός συμπληρώματος στο εισό-
δημά τους, το οποίο κινείται μεταξύ
200 και 300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος
της σύνταξης. Ειδικότερα:

1 Η ζημία των 200 δισ. ευρώ στην
οικονομία το 2015, εκ των οποί-

ων τα 40 δισ. ευρώ αφορούν το τραπε-
ζικό σύστημα, αποτέλεσαν την αιτία για
την οποία οι δανειστές επέβαλαν στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την εφαρ-
μογή ενός προωθημένου μοντέλου
εξυγίανσης των «κόκκινων» δανείων,
το οποίο υλοποιήθηκε κλιμακωτά, αρ-
χής γενομένης με τον νόμο του 2015.
Στη συνέχεια, το 2017 έγιναν υποχρεω-
τικοί οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
και μάλιστα συνοδεύτηκαν με διάταξη

για αυτεπάγγελτη δίωξη και αυτόφωρο
σε όσους τους παρεμποδίζουν, ενώ τον
Φεβρουάριο του 2019 μπήκε τέλος στο
δίχτυ προστασίας της πρώτης κατοι-
κίας. Έτσι, τράπεζες και εταιρείες δια-
χείρισης απαιτήσεων (funds) μπορούν
να βγάλουν στο σφυρί όσες κατοικίες
δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση δόσεων
ή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αν η
κυβέρνηση αποφάσιζε να δώσει νέες
παρατάσεις ή ακόμη και… αμνηστία,
τότε η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτω-
πη με υποβάθμιση του αξιόχρεού της

καθώς και της πιστοληπτικής ικανότη-
τας των τραπεζών. Αυτό με τη σειρά του
θα οδηγούσε σε αύξηση των επιτοκίων
και περιορισμό της ρευστότητας, δηλα-
δή, σε… μνημόνιο, προκαλώντας ισχυ-
ρούς κραδασμούς στην πραγματική οι-
κονομία, στα ομόλογα, στις μετοχές και
στα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσί-
ου και των ιδιωτών. 

2 Η κατάργηση της «προσωπικής
διαφοράς» του Νόμου Κατρούγ-

καλου, την οποία ζητούν όσοι δεν έλα-
βαν την αύξηση του 7,75% για το 2023,

θα ανέτρεπε θεαματικά τις παραμετρι-
κές προβολές του πλεονάσματος του
ΕΦΚΑ, το οποίο θα έπρεπε να καλυ-
φθεί με αύξηση των εισφορών αλλά
και δανεισμό του Δημοσίου μέσω κρα-
τικών τίτλων. Σε μια τέτοια περίπτωση
θα ξέφευγε θεαματικά το κόστος δα-
νεισμού, καθώς τα επιτόκια θα εκτο-
ξεύονταν και έτσι θα εκτροχιάζονταν το
δημόσιο έλλειμμα και το χρέος.

Έτσι, καθίσταται σαφές ότι πιθανές
μεγάλες… εκπτώσεις στα δύο ζητήματα
που αφορούν άμεσα το τραπεζικό και το
ασφαλιστικό σύστημα θα οδηγούσαν σε
αδιέξοδο τη χώρα, ανάλογο με εκείνο
στο οποίο βρέθηκε το 2010, όταν εκτο-
ξεύτηκε το κόστος δανεισμού και η χώ-
ρα εισήλθε στο μνημόνιο. 

Το μπλόκο σε πλειστηριασμούς
και «προσωπική διαφορά»

Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν οι δεσμεύσεις 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Με μερικά κλικ και δύο σημαντικές καινοτομίες, χι-
λιάδες αγρότες αλλά και μικρομεσαίες μεταποιητικές
επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν γρήγορα μικρά
δάνεια 3.000-25.000 ευρώ, μέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζας.

Ειδικότερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους αγρότες και
μεταποιητικές επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (www.hdb.gr) για να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Ταμείο Μικρών
Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Η Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα εγκαινίασε δύο σημαντικές καινοτο-

μίες στο τραπεζικό σύστημα, αξιοποιώντας τις υπηρε-
σίες διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανά-
πτυξης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο θεσμός των χαμηλότοκων μικροδανείων εισάγε-
ται για πρώτη φορά σε αγρότες και αγροτικές μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις για μικρές επενδύσεις με στό-
χο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Επιπλέον,
για πρώτη φορά εγκαινιάζεται η πλατφόρμα KYC by
HDB που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με απλές
διαδικασίες, να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία

και μόνη αίτηση, εφόσον είναι φορολογικά και ασφα-
λιστικά ενήμεροι και χωρίς εκκρεμότητες στον Τειρε-
σία. Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη και στις τράπεζες
που θα επιλέξουν, ενώ τα δάνεια θα είναι χαμηλότοκα.
Με την υποβολή των στοιχείων στην πλατφόρμα, πα-
ρέχεται άμεση ενημέρωση για την επιλεξιμότητά
τους, ώστε να τύχουν των χρηματοδοτήσεων που προ-
σφέρει το Ταμείο, για μικρά δάνεια, από 3.000 έως
25.000 ευρώ, οι οποίες θα συγχρηματοδοτούνται από
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς την παρο-
χή εμπράγματων εγγυήσεων, από την πλευρά των
αγροτών δανειοληπτών.

Άμεσα δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ σε αγρότες και μεταποίηση
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Ε
ξαιρούνται από την υποχρέωση
πληρωμής ΕΝΦΙΑ του 2023 όσοι
κατέχουν ακίνητο σε περιοχές
που έχουν πληγεί από φυσικές

καταστροφές, καθώς επίσης και εκείνοι που
διατηρούν δικαιώματα σε ιστορικά διατηρη-
τέα μνημεία ή έργα τέχνης, όπως προβλέπε-
ται σε νομοσχέδιο για τα καταπατημένα ακί-
νητα του Δημοσίου που κατατέθηκε στη Βου-
λή αργά το βράδυ της Τρίτης. Παράλληλα,
προβλέπεται η απόκτηση νόμιμων τίτλων
ιδιοκτησίας για διεκδικούμενα ως καταπατη-
μένα με καταβολή έως το 20% της αντικειμε-
νικής αξίας και εξόφληση έως 60 άτοκες δό-
σεις, με τη μηναία πληρωμή να ξεκινά από
100 ευρώ. Αναλυτικά οι κυριότερες διατάξεις
του νομοσχεδίου προβλέπουν:

•Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και για το
έτος 2023 τα ακίνητα που βρίσκονται σε πλη-
γείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστρο-
φές περιοχές, περιοχές υπό αναγκαστική
απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργές, κα-
θώς και μεταφερόμενους οικισμούς και κοι-
νότητες. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από
τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα που βρίσκονται: Σε πε-
ριοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες
έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιου-
λίου 2018. Εντός ρητά κατονομαζόμενων υπό
αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά
ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών και
κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών - Τροπο-
ποίηση παρ. 7Α άρθρου 3 ν. 4223/2013. Στα
διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λί-
μνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τροποποί-
ηση περ. β’ παρ. 7Β άρθρου 3 ν. 4223/2013
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδη-
λώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου
2021. Σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Σάμου, Ικαρίας, και Χίου της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση παρ.
7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013, που επλήγησαν
από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής
Οκτωβρίου 2020. Σε πληγείσες περιοχές από
τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022. Για τη χορήγηση
της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το
έτος 2023 στη Φορολογική Διοίκηση από τον
δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα
δύο επόμενα έτη.

• Χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε
δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνη-
μείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται
από τον κώδικα νομοθεσίας για την προστα-
σία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτι-
στικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220),
καθώς και σε δικαιώματα επί κτιρίων τα
οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την
31η/12/2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α’ 210) εφόσον τα

ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι
προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και
για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των
γηπέδων ή οικοπέδων, με σκοπό την προστα-
σία των διατηρητέων μνημείων και έργων τέ-
χνης της χώρας.

• Θεσπίζεται ειδική ρύθμιση σχετικά με
την αναβολή επιβολής φόρου υπεραξίας κα-
τά την εισφορά τίτλων σε λήπτη - ημεδαπό ή
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότη-
τα στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο
μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη.

• Εξαιρείται από την έννοια της επιχειρη-
ματικής συναλλαγής για τον προσδιορισμό
του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα -που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρ-
θρου 21 του ν. 4172/2013- η εισφορά τίτλων,
στην περίπτωση που ο εισφέρων - φυσικό
πρόσωπο είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταί-
ρος του λήπτη νομικού προσώπου.

• Επανακαθορίζεται η χρονική περίοδος
υποβολής αιτήσεων επιλογής φορολόγησης
από τον υπόχρεο εκμισθωτή για τις εκμισθώ-
σεις βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρί-
δων.

• Αίρεται η υποχρέωση γνωστοποίησης
στην ΑΑΔΕ των εκπτώσεων λόγω κύκλου ερ-
γασιών, προκειμένου αυτές να μη συμπερι-
ληφθούν στη φορολογητέα αξία της παράδο-
σης και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών
και της παροχής υπηρεσιών.

• Επανακαθορίζεται η έννοια των ενσώμα-
των αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης
για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33
του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) κ.λπ.

• Τέλος, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου,
χιλιάδες ιδιώτες με ακίνητα τα οποία διεκδι-
κούνται ως καταπατημένα από το Δημόσιο θα
μπορούν να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους
ιδιοκτησίας με καταβολή ποσών που μπορεί
να περιορίζονται ακόμα και στο 20% της αντι-
κειμενικής αξίας και σε έως 60 άτοκες δό-
σεις που ξεκινούν από 100 ευρώ τον μήνα.

• Η διαδικασία απόκτησης οριστικών τίτ-
λων κυριότητας αναμένεται να «τρέξει» στο
τελευταίο τρίμηνο του έτους μέσω ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα υπο-
βάλλονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά
από τους πολίτες, ενώ δημιουργείται ψη-
φιακός φάκελος για κάθε δημόσιο ακίνητο
για το οποίο κατατίθεται αίτηση για την εξα-
γορά του.

Ποια ακίνητα
εξαιρούνται 

από την υποχρέωση 
πληρωμής ΕΝΦΙΑ

To μέτρο αφορά τις περιοχές
που έχουν πληγεί από φυσικές 
καταστροφές - Τι προβλέπεται
για τα καταπατημένα - 
Αναλυτικά οι κυριότερες 
διατάξεις του νομοσχεδίου



Σε αναπροσαρμογή της τιμής της δημόσιας πρό-
τασης προς τη Marfin Investment Group στα 0,2170
ευρώ, από 0,1668 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η
Τράπεζα Πειραιώς, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3461/2006.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Πειραιώς σε ανα-
κοίνωσή της, σε συνέχεια της από 9/2/2023 δημο-
σιοποίησης της υποβολής υποχρεωτικής δημό-
σιας πρότασης προς τους μετόχους της Marfin In-
vestment Group για την απόκτηση του συνόλου των
μετοχών τους, στις 14 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του
χρηματιστηρίου απέκτησε 6.415.096 μετοχές της
MIG, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου
0,6828% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με μεσοσταθμική τιμή απόκτησης 0,199882 ευρώ ανά μετοχή. Η υψη-
λότερη τιμή στην οποία η Πειραιώς απέκτησε μετοχές της MIG ανέρχεται σε 0,2170 ευρώ ανά μετοχή, ως εκ τού-
του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3461/2006.
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Τ
ο ελληνικό χρηματιστήριο
επιβεβαιώνει στις τελευταί-
ες συνεδριάσεις ότι, παρά
τη διόρθωση σε κάποιους

τίτλους που έχουν τρέξει πολύ, βρί-
σκει στηρίγματα για να κινηθεί υψη-
λότερα, καθώς συνεχίζονται οι τοπο-
θετήσεις από εγχώριους και ξένους
παίκτες. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης
διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σή-
μα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή
χαμηλότερα των 966 μονάδων. Όσο
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 966
δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση
προς τις 1.093-1.105 μονάδες. Οι επό-
μενες στηρίξεις, χαμηλότερα των 966,
στις 950 και 909 μονάδες (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών). Το ημερήσιο αγο-

ραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυ-
ρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα
των 2.342 μονάδων. Όσο δίνει κλεισί-

ματα υψηλότερα των 2.342 και ακόμα
καλύτερα, υψηλότερα των 2.450 και
2.600, δεν μπορεί να αποκλειστεί κί-
νηση προς τις 2.704 μονάδες. 

Στη Uni Systems έργο 
για το Κτηματολόγιο

Η Uni Systems ανέλαβε το έργο παροχής
Ψηφιακών Υπηρεσιών Εικονικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών (Virtual Desktop Inter-
face -VDI) για το Ελληνικό Κτηματολόγιο,
ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει
τόσο τις υπηρεσίες που παρέχονται στον
πολίτη όσο και τη συνολική εμπειρία των
χρηστών του φορέα. Εκτός από την εγκατά-
σταση του εξοπλισμού και του σχετικού λο-
γισμικού της Citrix, το έργο καλύπτει υπη-
ρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και εκ-
παίδευσης των εργαζομένων του Ελληνι-
κού Κτηματολογίου, αλλά και υπηρεσίες
διαχείρισης (Managed Services) που θα
ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την αμεσό-
τητα και τη συνολική ευελιξία του φορέα.

Ο Γ. Παπαδόπουλος νέος CEO
και πρόεδρος ΔΣ 
της Draeger Hellas

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανέλαβε από
την 1η Φεβρουαρίου 2023 καθήκοντα διευ-
θύνοντος συμβούλου και προέδρου ΔΣ της
εταιρείας Draeger Hellas ΑΕ, θυγατρικής
του Ομίλου Dräger, κατασκευαστή και υπο-
στηρικτή λύσεων τεχνολογίας στους τομείς
της υγειονομικής περίθαλψης και της
ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Ο Γεώρ-
γιος Παπαδόπουλος είναι καταξιωμένο
στέλεχος, με πολυετή εμπειρία σε υψηλές
θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα, σε μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες, ενώ τα τελευταία
τρία και πλέον χρόνια κατείχε τη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου ΔΣ
στην εταιρεία Alcon Laboratories Hellas. Ο
κ. Παπαδόπουλος διαδέχεται τον έως τώρα
διευθύνοντα σύμβουλο Εμμανουήλ Σιδη-
ρουργό, ο οποίος αποχώρησε λόγω συντα-
ξιοδότησης.

Coca-Cola: Ξεπέρασαν 
τις εκτιμήσεις τα έσοδα 
στο τρίμηνο 

Με έσοδα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις
της αγοράς ολοκλήρωσε το τέταρτο τρίμηνο
του 2022 η Coca-Cola, η οποία έδωσε παράλ-
ληλα σημαντικά υψηλότερο από τις εκτιμή-
σεις των αναλυτών guidance για τα φετινά
της κέρδη. Ειδικότερα, για το τέταρτο τρίμηνο
του περασμένου έτους η Coca-Cola ανακοί-
νωσε κέρδη 45 σεντς ανά μετοχή, όσο προ-
έβλεπε και η αγορά. Τα έσοδα του παγκόσμι-
ου κολοσσού των αναψυκτικών κατά το ίδιο
διάστημα διαμορφώθηκαν σε 10,13 δισ. δο-
λάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 10,02
δισ., με τις καθαρές του πωλήσεις να έχουν
αυξηθεί κατά 7%.

Η Intrakat ανέλαβε, για λογαριασμό της
ΔΕΗ, την κατασκευή νέου δικτύου οπτικών
ινών νέας γενιάς μέχρι το σπίτι (Fiber To The
Home) σε τρεις δήμους της Αττικής. Η εγκα-
τάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί στους
επόμενους εννέα μήνες, αναφέρει ανακοί-
νωση, επιτρέποντας σε περισσότερα από
100.000 νοικοκυριά στους Δήμους Αμαρου-
σίου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και
Γλυφάδας να απολαμβάνουν υπερυψηλές
ταχύτητες Ίντερνετ μέσα από ένα υπερσύγ-
χρονο και αξιόπιστο δίκτυο οπτικών ινών, το
οποίο θα φτάνει στην πόρτα των χρηστών. Ο

συνολικός προϋπολογισμός των τριών έργων ανέρχεται σε 13,6 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει
την εκπόνηση μελέτης, τη λήψη όλων των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, την εναέρια και υπόγεια εγκατάσταση
οπτικών ινών, την εγκατάσταση υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών καμπινών, τη διενέργεια μετρήσεων οπτικών
χαρακτηριστικών και την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης χρηστών και τεχνικής υποστήριξης.

Βρίσκει στηρίγματα το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στα €0,2170 η δημόσια πρόταση Πειραιώς προς MIG

Intrakat: Κατασκευή δικτύου Fiber To The Home για τη ΔΕΗ
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Aegean: Νέα απευθείας
δρομολόγια σε Σ. Αραβία 
και Κουβέιτ

Barclays: Πτώση στα καθαρά
κέρδη του 2022

Καθαρά κέρδη ύψους 5,023 δισ. στερλίνων
(6,07 δισ. δολάρια) ανακοίνωσε η Barclays για
το 2022, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των ανα-
λυτών που τα τοποθετούσαν στα 4,95 δισ.
στερλίνες. Ωστόσο, τα κέρδη της ήταν μειωμέ-
να κατά 19% σε σύγκριση με τα 6,2 δισ. στερλί-
νες του προηγούμενου έτους, εν μέρει εξαι-
τίας της δαπανηρής χρηματιστηριακής γκά-
φας στις ΗΠΑ. Τα κέρδη δ’ τριμήνου ανήλθαν
στο 1,04 δισ. στερλίνες, πάνω από τις προβλέ-
ψεις των αναλυτών για 833,29 εκατ. στερλίνες
αλλά μειωμένα κατά 4% σε σύγκριση με το δ’
τρίμηνο του 2021.

JP Morgan: Top pick η μετοχή
της Εθνικής Τράπεζας

Η JP Morgan προσέθεσε την Εθνική
Τράπεζα στο χαρτοφυλάκιο των κορυφαί-
ων επιλογών της, με δείκτη τιμής προς εν-
σώματη λογιστική αξία στις 0,65 φορές
(Ρ/TBV) και δείκτη αποδοτικότητας ενσώ-
ματων κεφαλαίων ROTE στα επίπεδα του
9,7% για το επόμενο έτος (2024). Ο αμερι-
κανικός οίκος βλέπει τις ελληνικές τρά-
πεζες ως μια ελκυστική μακροπρόθεσμη
επενδυτική πρόταση σε μια ιδιαίτερα ενο-
ποιημένη τραπεζική αγορά, αλλά τονίζει
ότι θα μπορούσαμε να δούμε σημαντική
μεταβλητότητα, ιδίως υπό το πρίσμα των
επερχόμενων εθνικών εκλογών.

Την Israeli Industrial
Batteries εξαγόρασε 
ο Όμιλος Sunlight

Σε Ιρλανδό επιχειρηματία τα AKS
Hinitsa Bay και AKS Porto Heli

Ο Ιρλανδός επιχειρηματίας Paul Richard Coul-
son εξαγόρασε τα ξενοδοχεία AKS Hinitsa Bay
και AKS Porto Heli, συμφερόντων της οικογένει-
ας Σιακόλα, έναντι ποσού της τάξης των 50 εκατ.
ευρώ. Η πλευρά του Coulson σχεδιάζει την πε-
ραιτέρω αναβάθμιση των δύο μονάδων, ώστε να
λειτουργήσουν ως πέντε αστέρων. Παράλληλα,
φέρεται να εξετάζει και επιπλέον εξαγορές στο
Πόρτο Χέλι.

Εγκαινιάζοντας την απευθείας σύνδεση της
Αθήνας με το Κουβέιτ και υπερδιπλασιάζοντας
τις διαθέσιμες θέσεις στις πτήσεις από και προς
τη Σαουδική Αραβία με την προσθήκη επιπλέον
δρομολογίων σε Ριάντ και Τζέντα, αλλά και ενός
νέου προορισμού (Νταμάμ), η Aegean ενισχύει
δυναμικά την παρουσία της στην περιοχή και δια-
συνδέει μέσω του κόμβου της στην Αθήνα τις με-
γαλύτερες αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής
με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η νέα απευθείας
σύνδεση της Αθήνας με το Κουβέιτ, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο θερινό πτη-
τικό πρόγραμμα της Aegean για το 2023 και οι
πτήσεις θα ξεκινήσουν να εκτελούνται τον Ιούνιο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ευκαιρίες εκπαίδευσης-
απασχόλησης προσφέρει 
το DiGiYouth 

Το DiGiYouth Initiative, αποτέλεσμα της σύμπραξης της
Microsoft με το ReGeneration, προσφέρει ευκαιρίες
εκπαίδευσης και απασχόλησης για νέες και νέους από-
φοιτους με στόχο τη μείωση της νεανικής ανεργίας. Το
πρόγραμμα εστιάζει στην εκμάθηση και ανάπτυξη πε-
ριζήτητων πλέον ψηφιακών δεξιοτήτων (up/reskilling)
και έχει δημιουργηθεί με στόχο να βοηθήσει τους συμ-
μετέχοντες στα επαγγελματικά τους βήματα, τοποθε-
τώντας τους αργότερα σε καίριες θέσεις στην αγορά
εργασίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στα προ-
γράμματα έχουν πρόσβαση νέες και νέοι από όλη τη
χώρα -οι ακαδημίες που έχουν ολοκληρωθεί ήδη περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων υποψήφιους από Δράμα,
Κρήτη, Ρόδο, Σέρρες, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Η
Sunlight Group Συστήματα Ενέργειας
(Sunlight Group), μέλος του διεθνούς
επενδυτικού ομίλου Olympia Group
και εταιρεία τεχνολογίας που ειδι-

κεύεται σε καινοτόμες λύσεις βιομηχανικής ηλε-
κτροκίνησης για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής
αλυσίδας (intralogistics) και τα συστήματα αποθή-
κευσης ενέργειας από ΑΠΕ, συνεχίζει να επεκτεί-
νει τις δραστηριότητές της με την εξαγορά του 51%
του μετοχικού κεφαλαίου της Israeli Industrial
Batteries (IIB) Energy Storage Systems Ltd. Πρό-
κειται για εταιρεία που ειδικεύεται στη συναρμο-
λόγηση και διάθεση βιομηχανικών μπαταριών και
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στο Ισραήλ,
στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (περιο-
χή ΜΕΝΑ). Η συμφωνία εξαγοράς παγιώνει την
επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρει-
ών την τελευταία δεκαετία.
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Ατρόμητος κέρδισε τη δίκη σε
πρώτο βαθμό στο περίφημο «με-
ζούραγκεϊτ» με την ΑΕΚ, αλλά η
Ένωση, αφού ανακοίνωσε ότι

υπήρξαν «παρεμβάσεις» και ότι της γίνεται...
πόλεμος, θα εφεσιβάλει την απόφαση στη
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Και η «Political» επαναφέρει το ερώτημα:
Πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα; Επί το
ακριβέστερον, θα τελειώσει το πρωτάθλημα;
Διαδικαστικά αποκλείεται, αν μία από τις δύο
αντιδίκους (Ατρόμητος, ΑΕΚ) προσφύγει στο

Ανώτατο Αθλητικό Δικαστή-
ριο της Λωζάνης, το CAS, με-
τά την απόφαση της Εφέσεων
που προσδιορίζεται σε δέκα
μέρες από σήμερα.

Οι αποφάσεις ωστόσο του
οργάνου της Ελβετίας δεν
λαμβάνονται άμεσα, αλλά το
λιγότερο σε διάστημα τριών

μηνών. Άμεσα ωστόσο, στις 12 Μαρτίου, θα
τελειώσει το πρωτάθλημα και θα πρέπει να
επικυρωθεί η βαθμολογία της κανονικής πε-
ριόδου για να αρχίσουν τα πλέι οφ. Συνεπώς
το πρωτάθλημα είναι στον «αέρα». Η μόνη
περίπτωση να μη διακοπεί είναι καμία από τις
δύο αντιδίκους να μην κάνει προσφυγή στο
CAS. Αν δικαιωθεί στην Εφέσεων ο Ατρόμη-
τος, η Ένωση δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ούτε
φυσικά ο Ατρόμητος αν χάσει. Ο ένας από

τους δύο όμως θα πρέπει να συμβιβαστεί με
την απόφαση της Εφέσεων.

Αν αυτό γίνει, τότε η μόνη διαθέσιμη ημε-
ρομηνία διεξαγωγής του αγώνα στο Περιστέ-
ρι είναι η 8η Μαρτίου και αυτό θα είναι επώ-
δυνο για την Ένωση. Διότι την 1η Μαρτίου θα
παίξει με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης»

στη ρεβάνς του 3-0 του πρώτου ημιτελικού
του Κυπέλλου. Στις 5 Μαρτίου θα αντιμετωπί-
σει τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, στις 8 τον Ατρόμη-
το στο Περιστέρι και στις 12 Μαρτίου τον
Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της
κανονικής περιόδου στην «ΟΠΑΠ Arena -
Αγιά Σοφιά».

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

To CAS κλείνει τον διακόπτη

Στον αέρα το πρωτάθλημα 
αν ΑΕΚ ή Ατρόμητος 
προσφύγουν 
στο Δικαστήριο της Λωζάνης



Κ
ορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια
Κ18 για το 2022 αναδείχτηκε
η Σερραία πρωταθλήτρια Ευ-

ρώπης στο επί κοντώ Ηλιάνα Τριαντα-
φύλλου στην ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ
για την ανάδειξη των κορυφαίων της
χρονιάς. Το επίτευγμά της αναδείχτη-
κε μόνο από εξειδικευμένα μέσα του
στίβου και όχι από το σύνολο του Τύ-
που. Η αθλήτρια του Σάββα Κεφαλίδη
και του ΓΣ Σέρρες 93 είναι κάτοχος
του χρυσού μεταλλίου στο επί κοντώ
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
στην κατηγορία των Γυναικών Κ18. Το
πέτυχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα της Ιερουσαλήμ με άλμα στα
4,05μ. Είναι 1η στην Ευρώπη και 12η
στον κόσμο με ατομικό ρεκόρ 4,15μ.
Η Ηλιάνα είναι μαθήτρια της Γ’ Λυ-
κείου και από μικρή έπαιζε ποδό-

σφαιρο και ασχολούνταν κυρίως με
το κικ μπόξινγκ, μέχρι που την ανα-
κάλυψε ο Κεφαλίδης και την έπεισε

να κάνει άλματα στο επί κοντώ. Και η
Ελλάδα βρήκε τη νέα Κατερίνα Στε-
φανίδη.

«Νέα Στεφανίδη» η Ηλιάνα Τριανταφύλλου Ξύλο μεταξύ Ουκρανών
και Ρώσων στην Τουρκία

Ξύλο επί τουρκικού εδάφους έπαιξαν Ουκρα-
νοί και Ρώσοι ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο
όπου διέμεναν με τις ομάδες τους στην Αττάλεια.
Τρεις βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Όλα ξεκίνησαν
από την παρατήρηση που δέχτηκε από τους Ου-
κρανούς Ρώσος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μίλη-
σε άσχημα και σε υπάλληλο του ξενοδοχείου. Τα
αίματα δεν άργησαν να ανάψουν, οι δύο ομάδες
έδωσαν... ραντεβού έξω από το ξενοδοχείο και
έπαιξαν ξύλο στους δρόμους!

Τρόμαξαν με τον Γιάννη,
αλλά όλα καλά

Οι Μπακς νί-
κησαν και τους
Σέλτικς 131-125
στο Μιλγουόκι,
αλλά κάπου στα
μέσα του δεύ-
τερου ημιχρόνου όλοι κράτησαν την ανάσα τους.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπεσε στο παρκέ σφα-
δάζοντας, πιάνοντας το γόνατό του. Αφού του πα-
ρασχεθήκαν οι πρώτες βοήθειες, σηκώθηκε και
έπαιξε. «Χτύπησε γόνατο με γόνατο», αποφάν-
θηκαν οι γιατροί. Ο Γιάννης πέτυχε 36 πόντους,
πήρε 13 ριμπάουντ, είχε και 9 ασίστ. 

Χαστούκισε τη σύντροφό του,
νόμιζε ότι ήταν... διαιτητής

Ο μέσος της Φιορεντίνα Γκαετάνο Καστροβίλι
ήταν τόσο εκνευρισμένος που ο διαιτητής μέσω
VAR τού ακύρωσε γκολ κόντρα στη Γιουβέντους,
που στον ύπνο του χαστούκισε τη... σύντροφό
του! Το αποκάλυψε η ίδια στα social media. Πα-
ραμιλούσε με βρισιές κατά του διαιτητή και στο
τέλος έριξε και δύο χαστούκια. Άσχετη με το πο-
δόσφαιρο η Ρακέλε Ριζαλίτι, ζήτησε τη βοήθεια
ψυχολόγων για τη συμπεριφορά του Γκαετάνο.

Νεκροί στα συντρίμμια 
ο αρχηγός και ο γιος του

Δεν έχει τέ-
λος το δράμα
από τους σει-
σμούς στην
Τουρκία. Αυτήν
τη φορά στα
χ α λ ά σ μ α τ α
βρέθηκαν νεκροί ο αρχηγός της εθνικής ομάδας
χάντμπολ Τζεμάλ Κιουτάχια και ο μόλις πέντε
χρόνων γιος του, Τσινάρ. Η είδηση έγινε γνωστή
από την τουρκική ομοσπονδία χειροσφαίρισης,
που ανέφερε ότι θάφτηκαν στα ερείπια του σπιτι-
ού όπου ζούσε η οικογένεια στην Αντιόχεια, με
την ελληνική ομοσπονδία να εκφράζει τα βαθιά
της συλλυπητήρια.

Η οπαδική βία είναι εδώ
Ακόμη ένα θλιβερό περιστατικό οπαδικής βίας: ένας 53χρονος στη
Νέα Ιωνία δέχτηκε άγρια επίθεση από δύο άτομα επειδή φορούσε
μπλούζα της ΑΕΚ. Αρχικά δέχτηκε λεκτική επίθεση από δύο άτομα
που του ζήτησαν να βγάλει την μπλούζα που φορούσε. Στη συνέ-
χεια οι δράστες τον χτύπησαν στο πρόσωπο και το θύμα μετέβη στο
νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό έγινε
στην οδό Σολωμού.

SPORTS
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Άκυρο 
το 8,40μ. 
του Τεντόγλου 
λόγω... 
παπουτσιών!

Το άλμα στα 8,40μ. του Μίλτου Τεντόγλου την περασμένη εβδομάδα στο Τορούν ακυρώθηκε 
λόγω των... παπουτσιών του. Φορούσε παπούτσια μήκους της Adidas, την έκδοση Black Panther, 
μια limited edition σειρά αγωνιστικών παπουτσιών. Όπως προέκυψε αργότερα όμως, τα παπούτσια
αυτά είναι το μοντέλο Ambition 2 που απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε αγώνες μήκους.



Η
διάσημη Αφρογαλλίδα ερμηνεύτρια
Ιμάνι δίνει ραντεβού με το φανατικό
κοινό της τον Μάρτιο στην Αθήνα για
μία και μοναδική εμφάνιση! Η Iμάνι

επιστρέφει στη χώρα μας με την εντυπωσιακή
μουσική παράσταση «Voodoo Cello» για μια βρα-
διά γεμάτη υπέροχες μελωδίες, συνοδεία οκτώ
τσέλων επί σκηνής.  Μετά τη θερμή ανταπόκριση
του ελληνικού κοινού τον Μάιο του 2022 στη συ-
ναυλία της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τη
συγκίνηση που προκάλεσαν τα λόγια της -«η Ελ-
λάδα συμβολίζει την αρχή της επιτυχίας μου»- η
αισθαντική τραγουδίστρια με τη μαγική φωνή θα
εμφανιστεί στο Christmas Theater την Πέμπτη
23 Μαρτίου στις 21.00.

Μέσα από ένα άψογα σκηνοθετημένο πρό-
γραμμα, η εντυπωσιακή performer θα ερμηνεύ-
σει μια σειρά από σπουδαία τραγούδια της ποπ
μουσικής από ένα αχανές εύρος επιλογών που
κυμαίνονται από Νίνα Σιμόν, Radiohead, Κατ Στί-
βενς και Ντόνα Σάμερ σε Μαντόνα, Εντ Σίραν και
Μπομπ Μάρλεϊ, καταργώντας σύνορα και αντι-
λήψεις. Με αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα και τη μα-
γεία των εγχόρδων, που ενίοτε ροκάρουν σκληρά,
η Ιμάνι θα εστιάσει θεματικά -ως σύγχρονη μάγισ-
σα- στη γυναικεία δύναμη και ενέργεια.

Ακτιβίστρια και υπέρμαχος της ισότητας
Παράλληλα, με τη μουσική και μέσα από τη δύ-

ναμη που της δίνει η «γαζέλα του παγκόσμιου πεν-
ταγράμμου», που το όνομά της σημαίνει «πίστη»
στα σουαχίλι, βρίσκει χρόνο για μια σειρά από πρά-
ξεις ευθύνης και ακτιβισμού που είναι σύμφυτες
με την ύπαρξή της.  Είναι πρέσβειρα της οργάνω-
σης ENDOMind Association, που πολεμά την ασθέ-
νεια της ενδομητρίωσης, υπέρμαχος των ίσων δι-
καιωμάτων των ανθρώπων, απόρροια της καταγω-
γής της από τις Κομόρες, αλλά και ενεργό μέλος σε
εκδηλώσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η... κρεμάστρα ρούχων
Προτού ανακαλύψει την κλίση της στο τραγούδι

και αφού σταμάτησε την ενασχόλησή της με το

άλμα εις ύψος, η μοναδική Ιμάνι εργάστηκε για
πολλά χρόνια ως μοντέλο «οργώνοντας» τις διε-
θνείς πασαρέλες στα γκαλά των πιο διάσημων οί-
κων μόδας.  

H ίδια έλεγε τότε πως αισθανόταν σαν κρεμά-

στρα ρούχων και η ανάγκη της για επαγγελματική

στροφή ήταν αναγκαία: «Κάθε μέρα κάποιος μας

ζύγιζε, μας μετρούσε και αποφάσιζε αν θα παρε-

λάσουμε ή όχι... Ήταν πολύ σκληρό. Πάντα θα κά-

νω μουσική. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητι-

κό από το να βγαίνω στη σκηνή. Λαμβάνουμε αμέ-

σως την αγάπη του κοινού. Το να τους γυρίσω την

πλάτη θα ήταν αχάριστο».
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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H «γαζέλα» Ιμάνι
επιστρέφει στην Ελλάδα



Χλιδάτες διακοπές για τον «χρυσό» κληρονόμο
της δυναστείας Νιάρχου. Σε πολυτελέστατο χει-
μερινό θέρετρο του εξωτερικού, αποκλειστικά
για billionaires, απολαμβάνει την ηρεμία και το
χιόνι ο Σταύρος Νιάρχος με τη σύζυγό του Ντάσα
Ζούκοβα. Αν και το ζευγάρι κρατά τη μυθική ζωή
του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η
συλλέκτρια έργων Τέχνης έκανε μια εξαίρεση
και ανήρτησε στο Instagram μια τρυφερή φωτο-
γραφία τους. Eκείνη πόζαρε με facelift σκουφά-
κι, ενώ ο εφοπλιστής με μάλλινο τζόκεϊ!

Είναι διάσημος
τραγουδιστής

Ο πιτσιρικάς που φέρνει τις γυροβολιές του σε
οικογενειακή γιορτή είναι ένας από τους πιο
σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές της γενιάς
του. Ο Κώστας Μακεδόνας φαινόταν από τα μι-
κράτα του πως το «είχε» με το τραγούδι και τον
χορό, κάνοντας μάλιστα τα πρώτα βήματα στη
μουσική σε παιδική ηλικία. «Από μικρός στις
ζεϊμπεκιές», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα
της φωτογραφίας που ανήρτησε με καμάρι στο
Instagram ενόψει της κυκλοφορίας του νέου
του άλμπουμ με τίτλο «Ο γκρεμιστής».

Τα επαγγελματικά βήματα των
διάσημων γονιών του ακολου-
θεί ο Δημήτρης Λαγούτης. Ο
μεγάλος γιος του διαζευγμένου
ζευγαριού Μυρτώς Αλικάκη
και Πέτρου Λαγούτη θα κάνει το
υποκριτικό ντεμπούτο του στην
πιο δημοφιλή σειρά της τηλεό-
ρασης στο «Έτερος Εγώ: Νέμε-
σις» σε ρόλο-έκπληξη. Η συμ-
μετοχή του στο τηλεοπτικό σί-
ριαλ ήταν και ο λόγος που τον
έδιωξαν από το Θέατρο Τέχνης
όπου φοιτούσε, όπως αποκά-
λυψε ο πατέρας του.

Το μήλο κάτω
από τη μηλιά!

Μια ευκαιρία
να αποδείξει το
υποκριτικό της
ταλέντο περι-
μένει η Ζένια
Μπονάτσου. Το
τηλέφωνο της
μοναχοκόρης
της Μάρθας
Κουτουμάνου
και του Βλάσ-
ση Μπονάτσου,
αν και ολοκλή-
ρωσε τις σπου-
δές της σε
δ ρ α μ α τ ι κ ή
σχολή, δυστυ-
χώς δεν χτυπά.
Η ομορφούλα
ηθοποιός πρόσφατα «έκλεισε» τα 26 με την
ευχή να πραγματοποιηθεί το μεγάλο της
όνειρο, ενώ στο παρελθόν είχε αποκαλύψει
πως εργαζόταν ως σερβιτόρα.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τη λες και μεγαλοοικογένεια!

Μεγάλωσε η κόρη
του Μπονάτσου

Τ
ριήμερο στη Θεσσαλονίκη με τις δίδυμες! Ο Σάκης Τανι-
μανίδης με τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα και τις κορού-
λες τους Αριάνα και Φιλίππα επισκέφθηκε το πατρικό του
σπίτι δίνοντας μεγάλη χαρά στους γονείς του. Λόγω των

επαγγελματικών υποχρεώσεων του οικοδεσπότη του τηλεοπτικού
«Dragons’ Den» στον ΑΝΤ1, οι επισκέψεις στον παππού και τη για-
γιά δεν είναι συχνές, για αυτό και μόλις προσγειώθηκαν στη συμ-
πρωτεύουσα βγήκαν όλοι μαζί για φαγητό. Η φαμίλια, όπως απο-
δείχτηκε, είναι πολυάριθμη και το τραπέζι που στρώθηκε ήταν για
δέκα επτά άτομα, όλοι αγαπημένοι συγγενείς, αδέλφια, ξαδέλφια
και θείοι. Βέβαια, την τιμητική τους είχαν οι μικρές που μονοπώλη-
σαν το ενδιαφέρον όλων με τα νάζια και τα καμώματά τους. Ο Σάκης
Τανιμανίδης ανήρτησε φωτογραφία από το ρεστοράν, με την Infuen-
cer σε πρώτο πλάνο!
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Στιλάτη στα 74
Θέλετε κορμί-λαμπάδα και φρέσκια εμφάνιση σαν της Κάτιας
Δανδουλάκη; Δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το πειθαρχημέ-
νο πρόγραμμα της 74χρονης πρωταγωνίστριας που παραδίδει
μαθήματα κομψότητας! Η θιασάρχης αποκάλυψε πως η γυμνα-
στική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς
της, ενώ η διατροφή της βασίζεται σε υγιεινές τροφές χωρίς λι-
παρά, αποφεύγοντας συστηματικά τα τελευταία 30 χρόνια τα
γλυκά που προσθέτουν χιλιάδες θερμίδες.

Σε πολυτελέστατο
θέρετρο



Ο
ι συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) είναι
παθήσεις της καρδιάς που προέρχον-
ται από αλλαγές στη φυσιολογική πο-
ρεία της εμβρυογένεσης. Προσβάλ-

λουν περίπου το 1% των νεογνών και είναι η πιο συ-
χνή αιτία θανάτου το πρώτο έτος ζωής. Ωστόσο, η
μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια στη διάγνω-
ση και την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων έχει
αλλάξει την πρόγνωση. 

Σήμερα, σύμφωνα και με την Ελληνική Καρδιο-
λογική Εταιρεία, οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπο-
ρούν να διαγνωστούν νωρίς στην εμβρυϊκή ζωή
και έτσι μπορεί να υπάρχει παρακολούθηση της
εξέλιξης της πάθησης του εμβρύου στη διάρκεια
της κύησης ή ακόμη και παρέμβαση με επεμβατι-
κές τεχνικές για να βελτιωθεί η πρόγνωσή τους.

Κυρίως όμως η εμβρυϊκή διάγνωση δίνει τη δυ-
νατότητα οργάνωσης του τοκετού στις κρίσιμες
εκείνες περιπτώσεις που το νεογνό χρειάζεται πα-
ρέμβαση αμέσως μετά τη γέννηση χειρουργική ή
επεμβατική. Στις περιπτώσεις αυτές, που αποτε-
λούν το 25% των συγγενών καρδιοπαθειών, πρέπει
στον τοκετό να υπάρχει έμπειρη ομάδα να αναλά-
βει το νεογνό, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε
επεμβατικό καρδιολόγο και καρδιοχειρουργό για
να παρέμβει τις πρώτες ώρες της ζωής του.

«Η πρόοδος στην επεμβατική καρδιολογία και
τη νεογνική χειρουργική άλλαξαν ριζικά την επι-
βίωση των ατόμων με συγγενείς καρδιοπάθειες
ώστε στις μέρες μας ο αριθμός των ατόμων που

ενηλικιώνονται να υπερβαίνει τον αριθμό των νεο-
γνών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Αλλά και η ποι-
ότητα ζωής των ατόμων με συγγενείς καρδιοπά-
θειες έχει αλλάξει γιατί με μια πετυχημένη επέμ-
βαση στην αρχή της ζωής μπορεί να χρειάζεται
μόνο παρακολούθηση χωρίς καμιά παρέμβαση

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ενώ υπάρχει πλέον
και η δυνατότητα αποφυγής σε πολλές περιπτώ-
σεις των επανειλημμένων χειρουργικών επεμβά-
σεων με επεμβατικές τεχνικές (αγγειοπλαστική,
αντικατάσταση βαλβίδων κλπ)», αναφέρει η Αρετή
Κομνού, καρδιολόγος - παιδοκαρδιολόγος, αντι-
πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Συγγενών Καρ-
διοπαθειών Ενηλίκων, Παιδοκαρδιολογίας και
Πνευμονικής Υπέρτασης.

Και συμπληρώνει: «Η φαρμακευτική αγωγή επί-
σης μπορεί πλέον και σε δύσκολες περιπτώσεις να
βελτιώσει όχι μόνο την ποιότητα ζωής αλλά και το
προσδόκιμο ζωής. Η εξέλιξη δε της τεχνολογίας
με δυνατότητα χρησιμοποίησης συσκευών, όπως η
εξωσωματική μεμβράνη οξυγόνωσης ή οι εμφυ-
τεύσιμοι απινιδωτές για την υποστήριξη της κυ-
κλοφορίας με τεχνικά μέσα, όταν η καρδιά του
ασθενούς είναι πολύ αδύναμη ή δεν μπορεί να
εξασφαλίσει τον φυσιολογικό ρυθμό, και η συσ-
σώρευση εμπειρίας στη φροντίδα των βαρέως πα-
σχόντων ασθενών έδωσαν ελπίδα και καλύτερη
πρόγνωση σε ανίατες στο παρελθόν καταστάσεις». 
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Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Αφορούν παθήσεις της καρδιάς 
που προέρχονται από αλλαγές 
στη φυσιολογική πορεία 
της εμβρυογένεσης

Δράσεις
«Στις μέρες μας γίνεται μεγάλη προσπά-
θεια να καλυφθούν κατά το δυνατόν οι
περισσότερες ανάγκες των ατόμων με
συγγενείς καρδιοπάθειες, με εθνική κα-
ταγραφή των περιστατικών και των προ-
βλημάτων που ανακύπτουν, με ανάπτυξη
διαδικασίας μετάβασης από τα κέντρα
φροντίδας στην παιδική ηλικία στα αντί-
στοιχα για την ενήλικη ζωή, καθώς και με
ανάπτυξη κέντρων για συγγενείς καρ-
διοπάθειες, στα οποία όμως θα πρέπει να
υπάρχουν συγκεντρωμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία και να είναι σε σύνδεση με
τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ο σκοπός
όλων αυτών είναι τα άτομα με συγγενείς
καρδιοπάθειες να ζουν μια ολοκληρωμέ-
νη ζωή, να αθλούνται, να κάνουν οικογέ-
νεια και να είναι δημιουργικά αλλά και να
μην αγνοούν το πρόβλημά τους», κατα-
λήγει η κυρία Κομνού. 

Τι είναι οι συγγενείς 
καρδιοπάθειες

Αρετή Κομνού, καρδιολόγος -
παιδοκαρδιολόγος, αντιπρόεδρος
της Ομάδας Εργασίας Συγγενών

Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, 
Παιδοκαρδιολογίας 

και Πνευμονικής Υπέρτασης 



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 είναι μια ακατάλληλη στιγμή για

την κοινωνική σας ζωή, ενώ θα σας απο-

γοητεύσουν και κάποια φιλικά σας πρόσω-

πα. Επίσης, καλό είναι να μελετήσετε με

μεγαλύτερη προσοχή τα σχέδιά σας γιατί

μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποιες

διαφοροποιήσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η μέρα αυτή είναι περισσότερο απαιτητική

για όσους έχετε γεννηθεί το τρίτο δεκαήμε-

ρο. Θα νιώσετε κάποια απόρριψη από δικά

σας πρόσωπα ή από πρόσωπα που βρίσκον-

ται στον επαγγελματικό σας χώρο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους θα υπάρξουν κάποι-

ες συμφωνίες που θα μπορούσατε να αξιο-

ποιήσετε και να αναπτύξετε. Φροντίστε να

πάρετε ό,τι ακριβώς σας ανήκει και μην κά-

νετε έκπτωση σε κανέναν και για τίποτα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα έχετε κάποια οικονομικά θέματα

να τακτοποιήσετε, αλλά κάποια εμπόδια θα

σας στενοχωρήσουν και θα πάρετε κάποιες

πιο δραστικές αποφάσεις.

Λέων
(23/7-22/8)
Κυρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα

έχετε μια δύσκολη μέρα που αφορά τις προ-

σωπικές σας επιλογές. Εσείς που ανήκετε

στο πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο θα

έχετε μια σχετικά ήρεμη μέρα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Στην εργασία σας θα υπάρξουν κάποιες δυ-

σκολίες που θα σας δημιουργήσουν άγχος

και εκνευρισμό. Βέβαια, μην απογοητεύε-

στε αν τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί αύ-

ριο θα είναι μια καινούργια μέρα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάποια ανατροπή στην προσωπική σας

ζωή θα σας πιέσει αρκετά. Είναι ίσως μια

κατάσταση που τη γνωρίζετε από παλιά και

τώρα ήρθε η στιγμή να πάρετε τη σωστή θέ-

ση για να την αντιμετωπίσετε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μέσα στο οικογενειακό σας περιβάλλον θα

υπάρξουν καταστάσεις που θα σας απογοη-

τεύσουν ή θα σας δημιουργήσουν ένα παγε-

ρό κλίμα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε έτοιμοι να πείτε τις αλήθειες σας και

αυτό μπορεί να ενοχλήσει κάποια πρόσω-

πα. Δεν θα αφήσετε με κανέναν τρόπο να

σας εκμεταλλευτούν οι άλλοι κάνοντας μό-

νο ό,τι θέλουν και αγνοώντας τις δικές σας

ανάγκες. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα οικονομικά σας σήμερα θα σας προβλη-

ματίσουν για κάποιον λόγο. Ίσως μάλιστα να

χρειαστείτε μια ενίσχυση ώστε να καλύψετε

κάποια έξοδά σας που έχουν δημιουργηθεί

στο μακρινό παρελθόν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η σύνοδος του Ήλιου με τον Κρόνο στο δι-

κό σας ζώδιο είναι ένδειξη μιας έντονης

αντιπαράθεσης με πρόσωπα που κρατούν

στα χέρια τους τον νόμο αλλά και την εξου-

σία. Φροντίστε να μην είστε άδικοι με τους

άλλους αλλά και με τον εαυτό σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια μέρα που μπορεί να σας προκαλέ-

σει μελαγχολία, κακοκεφιά αλλά και παρα-

σκηνιακές καταστάσεις που σίγουρα δεν θα

είναι εύκολες. Προσοχή επίσης να δώσετε

στην υγεία σας, κυρίως αν υπάρχουν κάποι-

ες αδυναμίες που δεν έχετε φροντίσει.
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Σήμερα θα σχηματιστεί η σύνοδος του
Ήλιου με τον Κρόνο, μια συνάντηση που
φέρνει ευθύνες και προκαλεί απώλεια
ενέργειας. Θα επηρεάσει κυρίως τα ζώδια

του Σταθερού Σταυρού του τρίτου δεκαημέρου.
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Πόσα ψέματα χωράνε
σε μια συνέντευξη;

T
ο να έχεις επιλέξει να λες πάντα την

αλήθεια και να είσαι κυνικός δείχνει μια

συνέπεια. Στα όρια της σκληρότητας,

αλλά συνέπεια. Όμως, το να λες το ένα ψέμα

μετά το άλλο και να είσαι κυνικός σε τοποθετεί

στο φάσμα του καιροσκοπισμού. Για να χρησι-

μοποιήσουμε έναν κομψό όρο.

Ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνέν-
τευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ. Ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της
ΝΔ «έκοψε» τη 13η σύνταξη που ο ίδιος είχε
θεσμοθετήσει. Λέγοντας μάλιστα ότι η ΝΔ δίνει
προεκλογικά επιδόματα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προχω-
ρούσε σε μόνιμες ενισχύσεις. Είπε ακόμη ότι
επί των ημερών του πλειστηριασμοί γίνονταν

μόνο σε… στρατηγικούς κακοπλη-
ρωτές, τους οποίους λίγο πολύ κά-
λυπτε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Καμιά δεκαριά ψέματα μαζί! Αν
είναι λιγότερα, συγχωρήστε μας
την υπερβολή, αλλά έχουμε χάσει
το μέτρημα, εξ ου και το ερωτημα-
τικό στον τίτλο. Ας ξεκινήσουμε,
λοιπόν. Η... 13η σύνταξη, στην
οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσί-
πρας, δεν ήταν σύνταξη. Ήταν επί-

δομα, ποσοστό επί της σύνταξης με βάση το
ύψος της. Από 100% έως 30%. Και δόθηκε στις
20 Μαΐου 2019.

Με ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτι-
κές εκλογές στις 26 Μαΐου και εθνικές εκλογές
στις 7 Ιουλίου! Δηλαδή, ήταν μια καθαρά προ-
εκλογική παροχή που αφορούσε κυρίως
τους… επόμενους, καθώς το έλεγαν οι κούκοι
στα βουνά και οι πέρδικες στα πλάγια ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα έχανε τις εκλογές!

Και όχι μόνον αυτά, ακόμη και το 100% σε
συντάξεις έως 500 ευρώ ήταν μετά την κατάρ-
γηση του ΕΚΑΣ σε εκατοντάδες χιλιάδες χαμη-
λοσυνταξιούχους. Ο πήχης δηλαδή είχε πέσει
στο δάπεδο, με την πλειοψηφία των δικαιούχων
να λαμβάνει περίπου 350 ευρώ! Φτωχοί άν-
θρωποι όλοι, που βίωσαν επί ΣΥΡΙΖΑ δραματι-
κές περικοπές στο εισόδημά τους και απότομη
μείωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Η κορυφαία στιγμή του όμως ήταν για τους
πλειστηριασμούς. «Έγιναν 25 χιλιάδες ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί από το ’17 έως το
’19», του είπε ο παρουσιαστής του κεντρικού
δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Alpha.
«Δεν είναι πολλοί», απάντησε με κυνικότητα ο
Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, δεν δίστασε να συ-
κοφαντήσει όλους όσοι έχασαν τα σπίτια τους
λέγοντας ότι ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές! 

Η στήλη στηρίζει τους καλλιτέχνες,
όποια τέχνη και αν υπηρετούν. Η στήλη
στηρίζει τους καλλιτέχνες που αποφα-
σίζουν να εμπλακούν ή να έχουν σχέση
με την πολιτική. Και για αυτούς όμως
ισχύει αυτό που είχε πει η Πόπη Τσα-
πανίδου προτού γίνει εκπρόσωπος Τύ-
που του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να προσέ-
ξουν τη μετάβασή τους στην πολιτική
σκηνή ώστε να μη θεωρήσει το κοινό
ότι εξαπατούνταν από αυτούς όσο κι-
νούνταν με την προηγούμενη ιδιότητά
τους. Ότι με τον μανδύα του δημοσιο-
γράφου ή του καλλιτέχνη καθοδηγού-

σαν τους πολίτες εκεί που ήθελαν με
βάση την κρυφή τους ατζέντα. Γιατί εί-
ναι αλήθεια ότι η ερμηνεία της Τάνιας
Τσανακλίδου σε πρόσφατη κινητοποί-
ηση ηθοποιών ήταν κάπως. Σε πιο...
στρατευμένους τόνους, με περισσότε-
ρη κομματική άποψη. Αντίθετα, η πα-
ρουσία του Αντώνη Ρέμου στην κοπή
πίτας του Άδωνι Γεωργιάδη μπορεί να
σχολιάστηκε, αλλά δεν προκάλεσε.
Έχει το δικαίωμα να έχει άποψη, έχει το
δικαίωμα να στηρίζει και να το δείχνει.
Και το κάνει ανοιχτά. Μπορεί να κάνει
το ίδιο και η κυρία Τσανακλίδου.

� Στον αγώνα των τηλεοπτικών εμφανίσεων των πολι-
τικών υπάρχει αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής. Και

το όνομα αυτού... Νίκος Παπαθανάσης! Βλέπετε, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης μπήκε αργά στη κυνήγι
του σταυρού και τρέχει να προλάβει να καλύψει το χαμέ-
νο έδαφος. Τον βοηθά και η επικαιρότητα με την ακρί-
βεια, οπότε δεν περνάει μέρα χωρίς παρουσία στα ΜΜΕ. 

••••••••••••

� Το ξεκαθάρισε ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. Το κόμμα του δεν θα

ψηφίσει το έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους. Ψή-
φισε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, ψήφισε την προσωπική
διαφορά, αλλά δεν θα ψηφίσει το επίδομα που τη «σβή-
νει». Πώς το λένε στις συναυλίες; Δικό σας! 

••••••••••••

� Ποιος λέτε να ήταν ο πρώτος που έκανε like στην
ανάρτηση του Θόδωρου Ρουσόπουλου πως μόλις

πριν από 4 μέρες στη Γαλλία αντέγραψαν ακριβώς τα 50
προϊόντα του ελληνικού «καλαθιού»; Δεν είναι δύσκολο.
«Άδωνις Γεωργιάδης liked», αποκάλυπτε το Twitter. Γε-
νικότερα ο υπουργός Ανάπτυξης είναι στα καλύτερά του.
Αλλά μια απορία: Πώς τα προλαβαίνει και τα βλέπει όλα; 

••••••••••••

� «Για το Μάτι πόσες συναυλίες έκαναν οι ευαισθη-
τούληδες καλλιτέχνες της Αριστεράς; Ας μας απαν-

τήσει η σπουδαία Τάνια Τσανακλίδου, ο αξεπέραστος
Σταμάτης Κραουνάκης, ο υπέροχος Χρήστος Δάντης, ο
ανεπανάληπτος Πάνος Βλάχος, η εξαίρετη Κλέλια Ρένε-
ση, ο βαρύς Μήτσος Πουλικάκος, ο Μιθριδάτης, η πτυχι-
ούχος Ραλλία Χρηστίδου... Ευχαριστώ και αναμένω συ-
ναυλία με ανορθόγραφο πανό “Δικεοσύνι” έξω από το
δικαστήριο…». Η ανάρτηση είναι από το Facebook του

καλού συναδέλφου Γιώργου Κατσίγιαννη. Η στήλη υπο-

γράφει κάθε λέξη. 

Καλημέρα Τάνια, καλημέρα Αντώνη!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Ούτε ένα 
ποτηράκι νερό.
Κοράκιασε
ο άνθρωπος...


