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Η
«εξέγερση» του καλλιτεχνικού κόσμου, η
οποία όλως τυχαίως ξεκίνησε λίγο πριν
από τις εκλογές, με αφορμή τα πτυχία και
τις μισθολογικές τους απολαβές δεν απο-

τελεί κεραυνό εν αιθρία. Πολιτικά είναι κάτι σύνηθες
σε αυτήν τη χώρα, αφού εδώ και δεκαετίες λίγο πριν
από τις κάλπες οι αυτοαποκαλούμενοι «άνθρωποι
των τεχνών» έβρισκαν πάντα την ευκαιρία να συγκεν-
τρώνουν υπογραφές για διαμαρτυρίες, δήθεν ριζο-
σπαστικές τομές και επαναστάσεις. Υπογραφές που
στο τέλος βέβαια κατέληγαν στην υποστήριξη διαφό-
ρων σχημάτων και ψηφοδελτίων της ευρύτερης Αρι-
στεράς. Τις περιόδους μάλιστα των παχιών αγελάδων
αρκετοί από τους σημερινούς εξεγερμένους καλλιτέ-
χνες (που θα μας... φάνε όλους, όπως λένε) έτρωγαν
και έβοσκαν στις πλαγιές της κρατικοδίαιτης τέχνης.
Θεατράνθρωποι, ζωγράφοι, συγγραφείς και ηθοποι-
οί σιτίζονταν από τις κρατικές επιχορηγήσεις σε δή-
μους και κρατικά θέατρα και αρκετοί από αυτούς (όχι

όλοι βεβαίως) κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκί-
νητα, αποκτούσαν τεράστιες ακίνητες περιουσίες και
ήταν γνήσιοι εκπρόσωποι του star system και, ταυτό-
χρονα, άνθρωποι της υψηλής διανόησης.

Μπορούμε να λησμονήσουμε πόσοι από αυτούς
έκαναν καριέρες μέσα από συγκεκριμένες κομματι-
κές νεολαίες που μαζί με τις κομματικές τους εφημε-
ρίδες πουλούσαν δίσκους, κασέτες και βιβλία των
«στρατευμένων καλλιτεχνών»; Ξεχνιούνται αυτά τα
πράγματα; Οι εποχές που οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε
πόλεις και χωριά ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια και έκα-
ναν αστείες εκδηλώσεις και παντελώς αδιάφορα φε-
στιβάλ κατασπαταλώντας τα κοινοτικά κονδύλια; Βε-
βαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε μαζί
τους και προσπάθησε να βρει κάποια λύση στη λίστα
των δεκάδων αιτημάτων τους. Και καλά έκανε διότι
αυτή είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού. Όμως, μην
έχετε την ψευδαίσθηση ότι η υψηλή διανόηση θα
σταματήσει να εξεγείρεται… Θα συνεχίσει να είναι

στα κάγκελα διότι έχασε την «κουτάλα». Ποια είναι η
«κουτάλα»; Το Δημόσιο.

Ακούγοντας τις τοποθετήσεις αρκετών ηθοποιών
και μουσικών στα ΜΜΕ, βγαίνει αβίαστα το συμπέρα-
σμα ότι η μοναδική τους αγωνία είναι πώς θα μπουν
σε κάποιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε
ένα κρατικό θέατρο με αναγνωρισμένο πτυχίο και
έναν παχυλό μόνιμο μισθό. Αυτή είναι η ταμπακιέρα
του θέματος. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Να βολευτεί σε δημόσιες θέσεις η παρασιτικού τύ-
που κρατικοδίαιτη αριστερή διανόηση. Βλέπετε, η
αδιανόητη μάσα των προηγούμενων δεκαετιών έχει
τελειώσει. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα και να
γίνει σοβαρή χώρα και οι αριστερόστροφοι καλλιτέ-
χνες ψάχνουν κάπου να αράξουν και ταυτόχρονα να
πληρώνονται απλά επειδή είναι διανοητές! Να που-
λάνε δηλαδή αέρα κοπανιστό και στο τέλος του μήνα
να πέφτει ο μισθός στην τράπεζα ξεκούραστα. Αμετα-
νόητοι νοσταλγοί του κράτους-πατερούλη... «P»
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Η μάσα της κρατικοδίαιτης διανόησης
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των παχιών αγελάδων

αρκετοί από 
τους σημερινούς 

εξεγερμένους
καλλιτέχνες έτρωγαν 

και έβοσκαν 
στις πλαγιές 

της κρατικοδίαιτης 
τέχνης
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Το 2023 δεν είναι 2015,
καθώς έχουν 
ανατραπεί τα πάντα 
και δεν υπάρχει χώρος 
για… στραβοτιμονιές!

Οι δημοσκοπήσεις, 
οι κινήσεις Μητσοτάκη 
και οι… κουβάδες του Τσίπρα

O
πως μαθαίνουμε από αν-
θρώπους που έχουν…
μυρωδιά της κατάστασης
με τις δημοσκοπήσεις,

τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία
εξελίσσονται αρκετά ικανοποιητι-
κά, για τον Τσίπρα απλώς ικανοποι-
ητικά και για τον Ανδρουλάκη μάλ-
λον… προβληματικά!

Οφειλέτες, συνταξιούχοι, δημό-
σιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, άνεργοι αλλά και μισθω-
τοί, λόγω της νέας αύξησης του κα-
τώτατου μισθού από την Πρωταπρι-
λιά, φαίνεται ότι θα δείξουν λίγο πιο
αυξημένη εμπιστοσύνη και σιγου-
ριά στον Μητσοτάκη. 

Ηθοποιός δεν σημαίνει… φως
Από την άλλη, ο Τσίπρας προσπα-

θεί με τους… ηθοποιούς και τους
τραγουδιστές να συντηρήσει διά-
φορα ανούσια θέματα στην επικαι-
ρότητα, αλλά από ό,τι φαίνεται ο
Μητσοτάκης θα τον… φάει στην τε-
λική ευθεία προς τις εκλογές. 

Βλέπετε, η Τσανακλίδου δεν
βοήθησε την κατάσταση, οι καλλι-
τέχνες συζήτησαν και τα βρήκαν
με τον Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
αποχωρήσει από τη Βουλή και δεν
θα ψηφίσει τα νομοσχέδια για τις
παροχές, η εσωτερική αντιπολί-
τευση τον περιμένει στη γωνία και
τα τρολ της Κουμουνδούρου ανα-
ζητούν το επόμενο… παρατράγου-
δο για να κάνουν πολιτική από τα
social media.

Ο «Επιθεωρητής Κλουζό»
H «νεκρή Μαρία» στον Έβρο πή-

γε… κουβά, το ίδιο και το θέμα των
παρακολουθήσεων και των ερευ-
νών του… Επιθεωρητή Κλουζό με
τα… ντοκουμέντα του. 

Μετά μας προέκυψαν οι πλειστη-
ριασμοί και ο Τσίπρας ζητάει τα ρέ-
στα από την κυβέρνηση για μια δική
του απόφαση, την οποία επικύρωσε
η Δικαιοσύνη, διά του Αρείου Πά-
γου! Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ξέρει πού απευθύ-
νεται και οι στόχοι του στις προσε-
χείς εκλογές είναι η συσπείρωση
του εκλογικού του ακροατηρίου, η
προσέγγιση του ποσοστού του Ιου-

λίου 2019, η αρπαγή ψήφων από το
αδύναμο ΠΑΣΟΚ, λόγω της αδυνα-
μίας του αρχηγού του να τους κρα-
τήσει, και φυσικά η αποτροπή της
αυτοδυναμίας του Μητσοτάκη, αν
πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέ-
τρηση. 

Ο Τσίπρας πιέζει τον Ανδρουλάκη
για να απομακρυνθεί από τη Νέα
Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης παίρνει
συνεχώς στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, η
Κουμουνδούρου παίζει με τις ισορ-
ροπίες και προσπαθεί να κλείσει τα
ψηφοδέλτια εν μέσω απίστευτης
γκρίνιας και πολλών βέτο από…
συντρόφους.

«Λαγοί» από το καπέλο
Η κυβέρνηση στην τελική ευθεία

προς τις εκλογές φαίνεται ότι έχει
το περιθώριο να δώσει και άλλα σε
διάφορες κατηγορίες πολιτών, δεί-
χνει να κρύβει άσους στο μανίκι και
το κλείσιμο του προϋπολογισμού σε
λίγες ημέρες θα βγάλει και άλλους
«λαγούς». 

Το «ζεστό» χρήμα που θα πέσει
μέσα στις επόμενες εβδομάδες εί-
ναι προφανές ότι θα λειτουργήσει
υπέρ του δυνάμει νικητή. Ο κό-
σμος πάει συνήθως με το ρεύμα
και την ίδια στιγμή φαίνεται ότι ο
Τσίπρας αντιμετωπίζει πρόβλημα.
Ας έχουμε επίσης κατά νου ότι ο
διεθνής παράγοντας δεν πρόκειται
να επιτρέψει το… ατύχημα στην
Ελλάδα. Το 2023 δεν είναι 2015,
καθώς έχουν ανατραπεί τα πάντα
και δεν υπάρχει χώρος για… στρα-
βοτιμονιές!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Π
ροσπάθεια να στήσει αφήγημα
ακόμη και νοθείας στις εκλογές,
ώστε να διαχειριστεί την επερ-
χόμενη ήττα του, καταλόγισε ο

Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Τσίπρα.
Ασκώντας δριμύτατη κριτική στον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των θεσμών και της
δημοκρατίας, μέσα από τη συνέντευξή του
στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι
σκοπός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
είναι να δημιουργήσει υπόνοιες για την
αξιοπιστία του εκλογικού αποτελέσματος,
ώστε να διαχειριστεί την ήττα της. 

«Θέλουν να μας πουν περίπου ότι οι πο-
λίτες θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και τελικά θα
βγει η Νέα Δημοκρατία», είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, ενώ ερωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλή-
σει για νοθεία στις εκλογές, επεσήμανε χα-
ρακτηριστικά: «Αν δείτε πού οδηγεί η λογι-
κή κατάληξη των επιχειρημάτων τους, δεν
έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταλήξουν να
πουν και αυτό. Και είναι αδιανόητο γιατί αν
έχουμε ένα κεκτημένο στη χώρα μας, είναι
το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας».

Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα αυτο-
δυναμίας και τοποθέτησε τις εκλογές την
άνοιξη, επαναλαμβάνοντας ότι «συν πλην
κάποιες εβδομάδες» δεν αλλάζει το σκηνι-
κό. «Η κυβέρνηση αυτή εξαντλεί την τετρα-
ετία, όπως είχα δεσμευτεί», επεσήμανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η
δεύτερη κάλπη είναι αυτή που θα δώσει τις
κοινοβουλευτικές αναλογίες που προκύ-
πτουν από το εκλογικό σύστημα της ενισχυ-
μένης αναλογικής. «Θα είμαστε αυτοδύνα-
μοι και δεν είμαι διατεθειμένος να συζητή-
σω οποιοδήποτε άλλο σενάριο», είπε χαρα-
κτηριστικά. Επαναλαμβάνοντας το δίλημμα
της κάλπης, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους
πολίτες να συγκρίνουν τις δύο τετραετίες -
της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ-
επισημαίνοντας ότι ο ίδιος καταγράφει το
διαφορετικό κλίμα στην κοινωνία.

«Κακή η σχέση του προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ με την αλήθεια»

Με αφορμή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα
ότι δεν θα επιχειρήσει μια «κυβέρνηση ητ-
τημένων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέ-
λυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Τσίπρας
δεν διακρίνεται για τη σχέση του με την
αλήθεια», θυμίζοντας, μάλιστα, μια δήλω-
ση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι «μπρο-
στά του ο Πινόκιο είναι υπόδειγμα φιλαλή-
θειας». «Δεν έχω αμφιβολία ότι αν μπο-
ρούσε ο κ. Τσίπρας με κάποιο τρόπο και ως

ηττημένος να βρει κάποια πλειοψηφία που
να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βου-
λή, θα διερευνούσε αυτό το ενδεχόμενο»,
σημείωσε ο πρωθυπουργός, επαναφέρον-
τας το διακύβευμα της κάλπης για τους πο-
λίτες, οι οποίοι θα πρέπει, όπως είπε, να
γνωρίζουν ότι αυτό ως ενδεχόμενο υπάρ-
χει, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το
αποκλείσει μαθηματικά.

Προτάσσοντας τον θετικό λόγο απέναντι
στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έβαλε και πάλι ως αιχμή
της κάλπης τη σύγκριση των δύο τετραετιών.
«Πετύχαμε πολλά, μαζί με την κοινωνία
μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και οι
εκλογές αυτές θα είναι μια ευκαιρία να συγ-
κριθεί η δική μας πρόταση για το μέλλον της
χώρας με άλλες προτάσεις που πέρα από μια
πλειοδοσία παροχών δεν έχω δει κάτι συγ-
κεκριμένο», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν θα

υπάρξει νέο πακέτο μέτρων, καθώς εξαντ-
λούνται τα περιθώρια του δημοσιονομικού
χώρου, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η
στήριξη που δίνεται αυτή την περίοδο
στους πολίτες δεν είναι με δανεικά, αλλά
προέρχεται από την ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας. «Είναι χρέος μας να στηρί-
ξουμε τους συμπολίτες μας που έχουν τη
μεγαλύτερη ανάγκη», είπε χαρακτηριστι-
κά, ενώ απαντώντας στην κριτική της αντι-
πολίτευσης για τους πλειστηριασμούς, ση-
μείωσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που τους
διέπει θεσπίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν
ήταν κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας υπο-
κριτική τη στάση της Κουμουνδούρου.

Διεύρυνση της ΝΔ 
Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, ο

Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο
της συνεχούς διεύρυνσης της «γαλάζιας»
παράταξης, κληθείς να σχολιάσει τις προ-

σχωρήσεις στελεχών που προέρχονται από
το ΠΑΣΟΚ. «Σκοπός μου είναι να διευρύνω
τα εκλογικά όρια της Νέας Δημοκρατίας»,
είπε, επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση που
γίνεται για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων
είναι πολύ αυστηρή, ώστε να αποφευχθούν
λάθη του παρελθόντος.

Όσον αφορά το στίγμα για την επόμενη
μέρα, ο πρωθυπουργός έδωσε «άρωμα γυ-
ναίκας» στις λίστες των υποψηφίων, όπου
όπως τόνισε σε πολλές περιπτώσεις θα ξε-
περαστεί το όριο της ποσόστωσης που
προβλέπει ο νόμος, ενώ σημείωσε ότι και
στην επόμενη κυβέρνηση ο αριθμός των
γυναικών θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε
νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση της επόμε-
νης τετραετίας, αλλά και άλλο μοντέλο δια-
κυβέρνησης, λέγοντας ότι το επιτελικό
κράτος θα περάσει σε άλλη φάση, καθώς
επιτέλεσε την αποστολή του.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαί-
ρι του 2021 χαρακτηρίστηκαν ως η πιο δύ-
σκολη στιγμή της πρωθυπουργικής του θη-
τείας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποί-
ος χαρακτήρισε «λάθος» το ζήτημα των
υποκλοπών. «Από την πρώτη στιγμή βγήκα,
μίλησα, ανέλαβα τις ευθύνες που μου ανα-
λογούσαν και το σημαντικότερο είναι ότι
κάναμε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αλλά
και στον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση και στη
νέα περίοδο που ενδεχομένως διαγράφε-
ται για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη
σκιά των φονικών σεισμών στην Τουρκία,
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συ-
νάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Μετά την ήττα του ο Τσίπρας θα στήσει 
αφήγημα νοθείας», εκτίμησε ο πρωθυπουργός 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας «Θα είμαστε 
αυτοδύναμοι» 
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«Σ
ε μια εποχή που η Ρωσία
χρησιμοποιεί το φυσικό αέ-
ριο ως όπλο, απαιτείται πε-
ρισσότερη συνεργασία με-

ταξύ των χωρών έτσι ώστε να απενεργο-
ποιήσουμε αυτή την ξεκάθαρη απόπειρα
απειλής, η οποία στρέφεται τελικά κατά
όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Απαιτείται
όμως ακόμη περισσότερη ευρωπαϊκή συ-
νεργασία, αντίστοιχη με αυτήν που έχουν
επιδείξει τα κράτη της Βαλκανικής».

Η συγκεκριμένη αποστροφή του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, όταν την 1η Οκτωβρίου
2022 έδινε το «παρών» στην τελετή για την
έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του δια-
συνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελ-
λάδας - Βουλγαρίας, μόνο τυχαία δεν ήταν.
Η μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο με-
ταφοράς ενέργειας προς τη Βαλκανική αλ-
λά και ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα στοιχή-
ματα της πρώτης τετραετίας για τη «γαλά-
ζια» διακυβέρνηση, με την Ηρώδου Αττι-
κού 19 να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον
κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει
η Ελλάδα στο πλαίσιο του επανασχεδια-
σμού του ενεργειακού χάρτη μετά τη στα-
διακή απομόνωση της Ρωσίας. 

Το σύνολο των κυβερνητικών κινήσεων,
των στρατηγικών επιλογών του Μεγάρου
Μαξίμου και του υπουργείου Ενέργειας,
κατατείνει προς την επίτευξη, ακριβώς,
αυτού του κομβικού στόχου. 

Οι επενδύσεις που κάνει η χώρα μας, η
δημιουργία κέντρων μεταφοράς αλλά και
οι έρευνες για φυσικό αέριο προσφέρουν
την ευκαιρία η Ελλάδα να επανατοποθετη-
θεί στον περιφερειακό, ευρωπαϊκό αλλά
και παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, προβάλ-
λοντας παράλληλα τον ρόλο της ως δύνα-
μης σταθερότητας και ασφάλειας σε μια
κρίσιμη περιοχή.

«Εδώ και έναν χρόνο ο ρωσικός αναθεω-
ρητισμός σκοντάφτει στη γενναία άμυνα
του ουκρανικού λαού, συνεχίζει όμως να
προκαλεί οικονομικό πόνο, μετατρέποντας
την ενέργεια σε μέσο κρατικού εκβιασμού,
κάτι που οι γείτονές μας το γνωρίζουν πολύ
καλά... Σε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση η μό-
νη απάντηση είναι η ταχύτατη απεξάρτηση
από το ρωσικό καύσιμο. Με διαφοροποί-
ηση και των πηγών αλλά και των οδεύσεων
της ενέργειας», είναι το σήμα που εξέπεμ-
ψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο
της χθεσινής του συνάντησης στο Μέγαρο
Μαξίμου με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας.

Μια συνάντηση που άνοιξε ακόμη μια σελί-
δα στη συνεργασία των δύο χωρών στο
ενεργειακό μέτωπο, που περιλαμβάνει
πλείστες κινήσεις κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών.

Τα μνημόνια συνεργασίας
Αθήνα και Σόφια συμπορεύονται δημι-

ουργώντας νέα δεδομένα στην ενέργεια
όσον αφορά τη Βαλκανική. Παρουσία του
κ. Μητσοτάκη και του κ. Ράντεφ, οι υπουρ-
γοί Ενέργειας υπέγραψαν δύο Μνημόνια

Κατανόησης Ελλάδας - Βουλγαρίας, που
έρχονται για να εμβαθύνουν περαιτέρω τη
στρατηγική ενεργειακή συνεργασία και να
ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια στην
ευρύτερη περιοχή μας, στο πλαίσιο των
προσπαθειών απεξάρτησης των ευρωπαϊ-
κών οικονομιών από εισαγωγές ρωσικών
υδρογονανθράκων. Ειδικότερα:
� Το πρώτο Μνημόνιο Κατανόησης αφορά
την ενεργειακή συνεργασία στον τομέα της
προμήθειας και αποθήκευσης φυσικού
αερίου.

� Το δεύτερο Μνημόνιο Κατανόησης αφο-
ρά τη διερεύνηση του ενδεχομένου κατα-
σκευής ενός νέου έργου αγωγού πετρελαί-
ου που θα συνδέει τα λιμάνια της Αλεξαν-
δρούπολης και του Μπουργκάς.

Όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη,
το πρώτο Μνημόνιο Κατανόησης διευκο-
λύνει τη δυνατότητα αποθήκευσης φυσι-
κού αερίου από ελληνικές εταιρείες στη
βουλγαρική εγκατάσταση στο Σίρεν, δια-
σφαλίζοντας ανάλογη πρόσβαση σε βουλ-
γαρικές εταιρείες στη Ρεβυθούσα. 

Παράλληλα, η συμφωνία αυτή (ανάλογη
της οποίας έχει υπογράψει η Ελλάδα με την
Ιταλία σε ό,τι αφορά την παράμετρο της
αποθήκευσης φυσικού αερίου) αυξάνει
κατά τρόπο αμοιβαίο την ανθεκτικότητα
του συστήματος ενεργειακής ασφάλειας
των δύο χωρών, εδραιώνοντας εμπράκτως
τη μεταξύ μας ενεργειακή αλληλεγγύη.

Από την άλλη, ο αγωγός Αλεξανδρούπο-
λης - Μπουργκάς, δυναμικότητας 10 εκατ.
τόνων αργού πετρελαίου, επιδιώκει, όπως
επισημαίνουν στελέχη, να βοηθήσει τη
Βουλγαρία να απεξαρτηθεί πλήρως από τις
εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. 

Το έργο δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε
τρόπο συνέχεια του παλαιότερου σχεδια-
ζόμενου πετρελαιαγωγού Μπουργκάς -
Αλεξανδρούπολη που θα μετέφερε ρωσικό
πετρέλαιο από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα,
ενώ εμβαθύνει τη στρατηγική συνεννόηση
Αθήνας - Σόφιας κατά τρόπο που επιβεβαι-
ώνει τον ρόλο της ενέργειας ως καταλυτι-
κού παράγοντα αυτής της συνεργασίας, η
οποία έχει ήδη αποφέρει πολύ σημαντικά
απτά αποτελέσματα όπως ο αγωγός IGB, το
FSRU της Αλεξανδρούπολης και η νέα
γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης Νέας
Σάντας - Μαρίστα. «Στην περιοχή μας δια-
μορφώνεται ένα νέο πυκνό δίκτυο ενεργει-
ακών δρόμων. Στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη
και όχι μόνο βέβαια. Γιατί η ηλεκτρική δια-
σύνδεση Ελλάδος - Αιγύπτου, για παρά-
δειγμα, θα εξασφαλίσει έναν ακόμη δρόμο
ανταλλαγής ενέργειας και ευχαριστώ τη
βουλγαρική κυβέρνηση για τη στήριξή της
ώστε να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο
στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι Ελλάδα και
Βουλγαρία έχουν έναν κρίσιμο ρόλο να
παίξουν στην ενεργειακή ασφάλεια όχι
μόνο των χωρών μας αλλά και ολόκληρης
της Ευρώπης», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αποτυπώνοντας την ισχυρή
προστιθέμενη αξία που παράγουν οι κυ-
βερνητικές κινήσεις στο μέτωπο της
ενέργειας.

Ο Μητσοτάκης ξεδιπλώνει τη στρατηγική του 
για τη μετατροπή της χώρας μας 

σε ευρωπαϊκό ενεργειακό κόμβο

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος
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Η… δημιουργική ασάφεια που λέγαμε χθες; Πριν περά-
σει ένα 24ωρο από όταν ο Τσίπρας είπε στη συνέντευξή του
στον Alpha ότι δεν τον απασχολούν σενάρια για «κυβέρνη-
ση ηττημένων» όπως την έχει πει ο ίδιος, «τερατογένεση»
όπως τη λέει ο πρωθυπουργός, ο Πάνος Σκουρλέτης (φω-
τό) ήρθε για να αλλάξει το αφήγημα και παράλληλα να
αφήσει ανοιχτό τον δρόμο μιας τέτοιας εξέλιξης. 

Είπε, λοιπόν, ο Πάνος Σκουρλέτης: «Αν, ο μη γένοιτο,
η ΝΔ είναι μισό τα εκατό μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ και
όλοι οι υπόλοιποι -με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν
προγραμματικά- μπορούν να σχηματίσουν μία κυβέρ-
νηση 151 εδρών, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμ-
μα, ενδεχομένως και το πέμπτο, ποιοι θα είναι οι νικη-
τές; Αυτοί οι οποίοι σχηματίζουν μία κυβέρνηση στη βά-
ση μιας προγραμματικής σύγκλισης, που έχουν ένα με-
γαλύτερο εύρος στην κοινωνία και είναι μια κυβέρνηση
πλειοψηφίας μέσα στην κοινωνία, ή η ΝΔ που επιζητά

μέσα από διαρκείς εκλογικές μάχες την αυτοδυναμία;».
Προς το παρόν ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ μιλά για μη ρεαλιστι-
κό σενάριο. Ο Αλέξης Τσίπρας στον Alpha είπε χαρα-
κτηριστικά πως «δεν βγαίνουν τα κουκιά». Δεν μπορεί
άλλωστε να κάνει και αλλιώς εφόσον διεκδικεί την
πρωτιά στις εκλογές. Όμως τα κουκιά δεν είναι τόσο

απίθανο να βγουν και μάλιστα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ
- ΜέΡΑ25, γιατί για το ΚΚΕ ούτε λόγος. 

Με τον ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο ποσοστό με εκείνο του 2019, το
ΠΑΣΟΚ εκεί που τοποθετείται δημοσκοπικά, δηλαδή, πε-
ρίπου στο 11,5%, και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη
απλώς να μπαίνει στη Βουλή, μπορεί να υπάρξει άθροισμα
151 βουλευτών των συγκεκριμένων κομμάτων, οπότε και
το σενάριο να καταστεί εφικτό. 

Και επειδή και ο Αλέξης Τσίπρας το ξορκίζει μεν, αλλά
αποφεύγει να το αποκλείσει, το ενδεχόμενο παραμένει
ανοιχτό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλά άλλωστε για μια
«σταθερή κυβέρνηση, μακράς πνοής». Πράγματι, ένα σε-
νάριο τρικομματικής κυβέρνησης με αρκετές διαφωνίες
δεν μπορεί παρά να είναι θνησιγενής. Με την πρόφαση
όμως μιας «έκτακτης ανάγκης», όπως αυτή που επικαλεί-
ται ο Τσίπρας μιλώντας για «εκτροπή»; Τότε, όπως δείχνει
και η τοποθέτηση Σκουρλέτη, όλα είναι ανοιχτά.

Από κυβέρνηση «ηττημένων» έγινε κυβέρνηση «πλειοψηφίας στην κοινωνία»

Ο
Αλέξης Τσίπρας, με την άτυ-
πη έναρξη της προεκλογικής
περιόδου, από τον Δεκέμ-
βριο κιόλας θυμήθηκε ένα

αίτημα που είχε εκφράσει αρκετές φο-
ρές και πριν από τις εκλογές του 2019.
Το περίφημο ντιμπέιτ των πολιτικών αρ-
χηγών, ζητώντας μετ’ επιτάσεως την
«αναβίωση» του θεσμού. 

Στην Κουμουνδούρου μάλιστα εμφα-
νίζονται αποφασισμένοι να το πραγμα-
τοποιήσουν ακόμα και αν ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμείνει
στην άρνησή του (ή στην παντελή αδια-
φορία για το αίτημα). «Πώς;», θα αναρω-
τηθεί κανείς, όμως ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει φροντίσει ήδη να δώσει τις
απαντήσεις. 

Όποτε μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
Αλέξης Τσίπρας θα εμφανίζεται στην τη-
λεόραση ώστε να απαντήσει. Στην Κοζά-
νη ο πρωθυπουργός; Στον Alpha ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ΕΡΤ ο Μητσοτά-
κης; Στο TRT ο Αλέξης Τσίπρας. 

Όπως έγινε σαφές, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίστηκε στον Alpha για
να απαντήσει τόσο στις ερωτήσεις του
Αντώνη Σρόιτερ όσο για να πει αυτά που
ήθελε για την «κυβέρνηση των ηττημέ-
νων», το ζήτημα των πλειστηριασμών,
στο οποίο μάλιστα επιχείρησε να εμφα-
νιστεί… θεσμικότερος του συνηθισμέ-
νου λέγοντας πως «δεν υπάρχει ευνο-
μούμενη πολιτεία στην οποία απαγο-
ρεύονται οι πλειστηριασμοί» και να

πραγματοποιήσει τη νέα στροφή στην
αντιμετώπιση του ΠΑΣΟΚ. 

Σύμπλεγμα… ανωτερότητας
Και βέβαια για να θέσει και πάλι το

ζήτημα του ντιμπέιτ, χωρίς μάλιστα
καν να ερωτηθεί. Θέμα που -είναι σα-
φές- θα επιχειρήσει να διατηρήσει
στην επικαιρότητα μέχρι και τις κάλ-
πες. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα προ-
καλεί τον πρωθυπουργό με κλιμακού-
μενη ένταση, μιλώντας για «φόβο» να
βρεθεί απέναντί του. Και αυτό γιατί
όπως λένε στην Κουμουνδούρου -αλ-
λά επαναλαμβάνει συχνά πυκνά και ο
ίδιος ο Τσίπρας- «θα φανεί η ξεκάθα-
ρη υπεροχή του».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε
πάντως εκ νέου τους τόνους, στη συ-
νέντευξή του στο θεσσαλικό TRT, λίγες
ώρες πριν από την περιοδεία του στη
Θεσσαλία λέγοντας «δεν θα διστάσει
να διαπράξει ακόμα μεγαλύτερα εγ-
κλήματα κατά της δημοκρατίας».

Θα κάνει ντιμπέιτ ακόμα 
και χωρίς τον Μητσοτάκη

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Ο Αλέξης Τσίπρας 
δεν θα πάψει να προκαλεί
τον πρωθυπουργό 
σε δημόσια τηλεοπτική
αντιπαράθεση



ΣΣυνάντηση Δήμα 
με Λυκουρέντζο 

Συνάντηση είχε χθες ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δή-
μας με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυ-
κουρέντζο, καθώς τα αγροτικά ζητήματα
της Κορίνθου είναι πολλά. Ο υφυπουργός
πίεσε οι αποζημιώσεις στους σταφυλο-
παραγωγούς να δοθούν τις επόμενες
εβδομάδες, αλλά και για τις προκαταβο-
λές που δεν έχουν πάρει κάποιοι δικαιού-
χοι από τις πυρκαγιές του 2021. Πάντως,
από ό,τι κατάλαβα, πυκνώνουν οι επισκέ-
ψεις βουλευτών και υπουργών στον κ.
Λυκουρέντζο αυτό το διάστημα…

Εβδομάδα διπλωματίας
η επόμενη 

Σημαντική είναι η επόμενη εβδομάδα για
την ελληνική διπλωματία, αφού θα έχουμε
την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν την Τρίτη
στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον
Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια,
καθώς και με τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, για να συζη-
τήσουν την αμυντική συνεργασία, την ενερ-
γειακή ασφάλεια και την κοινή δέσμευση
των δύο χωρών για υπεράσπιση της δημο-
κρατίας. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερι-
κών θα βρεθεί και αυτός στο Μόναχο αυτές
τις μέρες και μετά, στις 19 Φεβρουαρίου, θα
επισκεφτεί την Τουρκία και την Τρίτη θα
φθάσει στην Αθήνα.

Αρκετός κόσμος μαζεύτηκε προχθές στο Ίδρυμα
Καραμανλή στη Φιλοθέη. Όχι, δεν έκανε ανακοινώ-
σεις ο Κ. Καραμανλής. Έκοβε την πίτα του ο Δήμος
Ψυχικού-Φιλοθέης και οι παρουσίες ήταν ενδιαφέ-
ρουσες, ενώ ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης είχε
φροντίσει να βραβευτούν γνωστοί δημότες. Ο Κω-
στής Χατζηδάκης βράβευσε τον μεγάλο επιχειρημα-
τία Βασίλη Θεοχαράκη, ο οποίος τιμήθηκε για το πο-
λιτιστικό του αποτύπωμα. Είναι, άλλωστε, μεγάλος

συλλέκτης και ζωγράφος. Ο Άδωνις Γεωργιάδης
βράβευσε τον γνωστό χειρουργό Ντίνο Κωνσταντινί-
δη, η Νίκη Κεραμέως τον σκηνοθέτη Δημήτρη Ποντί-
κα, ενώ η Μίνα Γκάγκα βράβευσε την καθηγήτρια 
Τώνια Μοροπούλου, που όπως έμαθα είναι κολλητή
φίλη του Κώστα Λαλιώτη και συναγωνίστρια την επο-
χή του Πολυτεχνείου. Εκεί βρέθηκαν και ο Δημήτρης
Καιρίδης, σε μάλλον γνωστά λημέρια, η Ζωή Ράπτη
και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος.
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Ζωντάνεψε το  Ίδρυμα Καραμανλή 

Σ
ας έχω πει ότι
είναι πλέον
οδηγία από το

Μέγαρο Μαξίμου να
βγαίνουν βασικοί
υπουργοί σε πρωινές
εκπομπές με μεγάλη
τηλεθέαση αλλά και σε
μουσικές ραδιοφωνι-
κές εκπομπές, που
ακούει νεαρός κόσμος
κυρίως. Η συνέντευξη
του υπουργού Οικονο-
μικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα στην πολύ διά-
σημη εκπομπή του Μι-
χάλη Τσαουσόπουλου
έκλεψε τις εντυπώσεις,
καθώς ο υπουργός
προσπαθούσε να εξη-
γήσει στο νεαρό κοινό
σημαντικά ζητήματα όπως η ανεργία, το brain drain και το πρόβλημα στέγα-
σης. Εκεί όμως που άφησε άναυδους όλους ήταν όταν παρότρυνε τον ραδιο-
φωνικό παραγωγό να δώσει στους υπαλλήλους του αυξήσεις, καθώς, όπως
είπε, η επόμενη τετραετία είναι η τετραετία που θα αυξηθούν οι μισθοί. Κάτι
που ο ίδιος έκανε προκαταβολικά, αφού… αύξησε το δώρο τυχερής ακροά-
τριας από 200 σε 250 ευρώ! 

Δεν θα βρεθεί μόνο ο πρωθυπουργός στη Γερμανία τις επό-
μενες μέρες. Όπως μαθαίνω, στο Βερολίνο βρίσκεται και η
υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σο-
φία Βούλτεψη αλλά για άλλο λόγο. Θα συμμετάσχει στο φό-
ρουμ για τη δημοκρατία και την ειρήνη που διοργανώνεται
από την Ακαδημία Πολιτιστικής Διπλωματίας και θα έχει
σημαντικές συμμετοχές, όπως αυτή του Γάλλου πρώην
πρωθυπουργού Φρανσουά Φιγιόν, της πρώην προέδρου
της Μάλτας Μαρί Λουίζ Κιλέιρο και της πρώην ΥΠΕΞ της Γαλλίας Μισέλ Αγιό-Μα-
ρί κ.ά. Ο πρωθυπουργός θα πάει στο Μόναχο, πολύ πιο νότια, στη Διάσκεψη
Ασφαλείας του Μονάχου. Εκτός από τις σημαντικές διμερείς επαφές που θα έχει
με επίκεντρο τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική της χώρας, θα
πραγματοποιηθούν αύριο το απόγευμα εκδήλωση και επαφές με τους ομογενείς.

Με φόρα στα νεανικά κοινά 
ο Χρήστος Σταϊκούρας 

Επίσκεψη σε γυναίκες
οδηγούς λεωφορείων
η Συρεγγέλα 

Γυναίκες οδηγούς σε λεωφορεία συνάντησε
χθες το πρωί η υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα. Η κ.
Συρεγγέλα ξεναγήθηκε από τις οδηγούς και
τον πρόεδρο της ΟΣΥ ΑΕ (Οδικές Συγκοινω-
νίες) Βασίλη Ξυπολυτά στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας στην περιοχή του Βοτανικού και συ-
ζήτησε μαζί τους τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός
τους. Στη συνέχεια η υφυπουργός ανέφερε τις
δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο, που ενι-
σχύουν την ισότιμη συμμετοχή γυναικών και
ανδρών στην εργασία, ενώ τόνισε εμφατικά ότι
γυναίκες και άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα και
αξίζουν ίσες ευκαιρίες. Ο κ. Ξυπολυτάς ευχα-
ρίστησε θερμά την κ. Συρεγγέλα για την επί-
σκεψη και τη στήριξη της πολιτικής ισότητας
των φύλων στην εργασία. 

Τσικνοπέμπτη 
στο Φιλώτι 
Τσικνοπέμπτη στην ιδιαίτερη πατρίδα του
έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
ΝΔ Γιάννης Βρούτσης, στη Νάξο και συγκε-

κριμένα στο χω-
ριό από όπου κα-
τάγεται, το Φιλώ-
τι. Εκεί τον υπο-
δέχτηκαν μικρά
παιδιά παίζοντας
την παραδοσιακή
τσαμπούνα, ενώ
το έθιμο έχει να
μ α γ ε ι ρ ε ύ ο υ ν,
εκτός από κρέα-
τα, τις διάσημες
πατάτες Νάξου σε
μεγάλα καζάνια. 

Άλλος στο Μόναχο και άλλη στο Βερολίνο 



ΤΤότε «με τις κλοτσιές», 
τώρα συναντήσεις

«Μόλις γίνω
πρωθυπουργός,
θα ζητήσω την
παραίτησή του.
Και αν χρειαστεί,
θα τον διώξω από
την Κεντρική
Τράπεζα με φω-
νές και κλο-
τσιές», έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας για τον Γιάννη Στουρνάρα,
σύμφωνα με τον Γιάνη Βαρουφάκη. Οι εποχές όμως άλλα-
ξαν, ο Γιάννης Στουρνάρας βρίσκεται ακόμα στη θέση του
κεντρικού τραπεζίτη και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με το οικο-
νομικό του επιτελείο συναντήθηκε μαζί του για να του εξη-
γήσει το σχέδιό του για την προστασία της πρώτης κατοι-
κίας, όταν γίνει κυβέρνηση. Πώς αλλάζουν οι καιροί;

Ν
έα καμπάνα χτυπά για τον αψύ Σφα-
κιανό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο
Πολάκη, καθώς η Επιτροπή Κοινοβου-
λευτικής Δεοντολογίας εισηγείται κα-

τά πλειοψηφία προς την Ολομέλεια εκ νέου άρση
της βουλευτικής
του ασυλίας. Είχε
προηγηθεί μήνυση
του βουλευτή της
ΝΔ Κώστα Μαραβέ-
για, με αφορμή τις
δημόσιες επιθέσεις
που δέχθηκε από
τον Π. Πολάκη για
δήθεν παράνομες
χρηματοδοτήσεις
από τον Αναπτυξια-
κό Νόμο, τις οποίες
υποτίθεται ότι εισέ-
πραξε η οικογένεια
Μαραβέγια. Ο βου-
λευτής της ΝΔ σε
δηλώσεις του είχε κάνει λόγο για συκοφαντική
εκστρατεία εναντίον του, η οποία δεν ήταν αποτέ-
λεσμα ηλιθιότητας αλλά, αντίθετα, προσχεδια-
σμένης σκοπιμότητας. Υπέρ της άρσης ασυλίας
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για συκοφαντική δυ-
σφήμηση τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. Κατά
της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου
Πολάκη τάχθηκαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το
ΜέΡΑ 25. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απείχαν από
την ψηφοφορία όπως έχει αποφασίσει το κόμμα
τους, ενώ απών ήταν και ο εκπρόσωπος του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ, λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων. Ο ίδιος ο εγκαλούμενος βουλευ-
τής δεν παρέστη στη συνεδρίαση της επιτροπής.
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Συμπεράσματα βιαστικά δεν θέλω να βγάζω.
Όμως μια σιωπή στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Κάνει
θόρυβο από μόνη της. Παρά τα όσα γράφονται
και ακούγονται για τη Χαριλάου Τρικούπη, τα
στελέχη του κόμματος είναι εξαφανισμένα
από τον δημόσιο λόγο. Και οι ελάχιστοι που
βγαίνουν, μιλούν για άλλα πράγματα, περιφε-
ρειακά… και safe. 

Άκρα σιωπή στο ΠΑΣΟΚ

Την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου προκάλεσε η αναφορά του ευρω-
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη στον
πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε ακρο-
δεξιό. Μιλώντας σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Κ. Αρβανίτης υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είναι «ο ορισμός της ακροδεξιάς»,
για να προσθέσει, παραθέτοντας παραληρη-
ματικά επιχειρήματα: «Κοιτάξτε τι είπε ο Μη-
τσοτάκης: Οι άριστοι. Δεν είναι μόνο ταξικό,
είναι οι Άριοι! Κρύβεται πολύς φασισμός πί-
σω από την πολιτική αντίληψη των αρίστων»!
Με μια οργισμένη ανακοίνωση, ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έκανε
λόγο για δηλώσεις που «συνιστούν επιτομή
του μίσους και της ακρότητας» και κάλεσε
τον Αλέξη Τσίπρα να επαναφέρει στην τάξη
τον ευρωβουλευτή του. 

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, το έχουμε επισημάνει από
αυτή τη στήλη, είναι σοβαρός άνθρωπος. Κατά συ-
νέπεια, είναι απολύτως εύλογη η εκτίμηση που
εξέφρασε ο τομεάρχης Εσωτερικών και βουλευ-
τής του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών σχετικά με τη
συζήτηση που έχει ξεσπάσει για το κατά πόσο εν-
δεχόμενη συνεργασία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ θα ήταν «προ-
ϊόν εκβιασμού». «Εγώ δεν πιστεύω ότι πολιτικός
αρχηγός που κατεβαίνει στις εκλογές για να διεκ-
δικήσει διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρ-
νησης είναι ανοιχτός σε εκβιασμούς», σημείωσε
με νόημα ο Ζαχαριάδης. 

Νέα «καμπάνα»
για τον Πολάκη

Επειδή ακούω ορισμένες πολιτικές
εκτιμήσεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας
σκέφτεται με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο να έρθει σε μια επαφή με

τον Πάνο Καμμένο για να κάνει
άνοιγμα στη Δεξιά, σας λέω guaran-

tee ότι δεν ισχύει καθόλου κάτι τέτοιο. Καμία συ-
ζήτηση επί του θέματος δεν κάνει ο Τσίπρας. Είπα-
με είναι απελπισμένος, όχι αφελής… 

Χ
ρο

νι
κό
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Περί Κασιδιάρη 

Έμπειρος παλαιός δεξιός μού έλεγε ότι τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη δεν τον συμφέρει διόλου το
μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη, διότι οι υποστη-
ρικτές του τελευταίου δεν θα ψήφιζαν έτσι κι
αλλιώς ΝΔ. «Είναι πιθανότερο να ψηφίσουν
ΣΥΡΙΖΑ για αντίδραση ή κάποιο άλλο σχήμα της
Δεξιάς, παρά ΝΔ». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το
γνώριζε αυτό πολύ καλά, αλλά μπροστά στη θω-
ράκιση της δημοκρατίας έβαλε σε δεύτερη μοί-
ρα το πολιτικό κόστος. 

Χυδαιότητες Αρβανίτη

Δεν είναι όλοι ίδιοι
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Γ
ια πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε κύκλος εισηγήσεων με τη
συνδρομή προσωπικού και μέσων από το ΓΕΕΘΑ με σκοπό την
εξοικείωση των συμμετεχόντων δημοσιογράφων σε ρεαλιστικές
συνθήκες πεδίου μάχης. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις εγκατα-

στάσεις της ΕΣΗΕΑ με εκπαιδευτές από το ΓΕΕΘΑ, από το Πολυεθνικό Κέν-
τρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης και από τη Διοί-
κηση Ειδικού Πολέμου, ενώ στο Πεδίο Βολής Κανδηλίου διεξήχθη άσκηση
με σενάριο δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων σε εμπόλεμη ζώνη, με
τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της ΔΕΠ. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 75 μέλη της ΕΣΗΕΑ και επαγγελματίες
του Τύπου. Εντάσσεται στο πλέγμα πρωτοβουλιών του ΓΕΕΘΑ ως προς τη
διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με το σύνο-
λο των φορέων της χώρας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου καλύφθηκαν
τα αντικείμενα: Συμπεριφορά δημοσιογράφων στο πεδίο επιχειρήσεων,
Συμπεριφορά - διαπραγμάτευση σε σημεία ελέγχου (Check Points), Τεχνι-
κές πειθούς - διαπραγματεύσεων και επηρεασμού ανθρώπινης συμπερι-
φοράς, Καταστάσεις εμπλοκής και ομηρίας, Διάσωση - διαφυγή από επι-
κίνδυνη κατάσταση με χρήση επίγειων και εναέριων μέσων, Ασφάλεια επι-
κοινωνιών, Παρουσίαση του έργου και των δραστηριοτήτων του ΠΚΕΕΥΕ,
σε αντικείμενα συναφή με το θέμα του σεμιναρίου. 

Κατά την άσκηση στο Πεδίο Βολής Κανδηλίου, οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εικονικά σενάρια που ενδέχεται να αν-
τιμετωπίσουν σε περιβάλλον πραγματικών επιχειρήσεων, όπως επεισόδιο
ελέγχου ομάδας δημοσιογράφων σε Check Point, Επεισόδιο εμπλοκής και
ομηρίας, Παροχή πρώτων βοηθειών πεδίου μάχης (Tactical Combat Casu-
alty Care - TCCC), Έρευνα και διάσωση (Combat Search and Rescue - C-
SAR) με χρήση μεταφορικού ελικόπτερου. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε
με στατική επίδειξη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και παροχή
οδηγιών και διευκρινίσεων αντιμετώπισης και αποφυγής τους.

Με… φόρα 
Όσοι απόρησαν για την πολύ καλή διάθεση

του Σταϊκούρα και του Σκυλακάκη κατά την
παρουσίαση των μέτρων στήριξης προς συν-
ταξιούχους, οφειλέτες, αγρότες και επιχειρή-
σεις, μάλλον αυτή δεν πρέπει να την αποδώ-
σουμε τόσο στο μέγεθος του πακέτου των μέ-
τρων όσα στα στοιχεία του προϋπολογισμού
που δημοσιοποιήθηκαν μία μέρα μετά. Ο προ-
ϋπολογισμός μπήκε με… φόρα τον Ιανουάριο
και μάλιστα δεν έχει δημιουργηθεί μόνο πρω-
τογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ, αλλά και
πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό,
κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ! Οι εξελίξεις αυτές εί-
ναι που κάνουν το οικονομικό επιτελείο να
τρίβει τα χέρια του. Γιατί στο κάτω κάτω δεν
μπορεί να μας πει τίποτα κανένας εκπρόσω-
πος των δανειστών. Τα πράγματα εξελίσσονται
πολύ καλύτερα από ό,κτι περίμεναν και οι πιο
αισιόδοξοι στο υπουργείο Οικονομικών. 

Τραγούδια για Μητσοτάκη
και Τσίπρα

Ερωτηθείς ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε τον κ.
Μητσοτάκη και ποιο στον κ. Τσίπρα, ο Ποσειδώνας
Γιαννόπουλος (ραδιοφωνικός παραγωγός και
υποψήφιος με τη ΝΔ) απάντησε: «Στον Κυριάκο
Μητσοτάκη θα αφιέρωνα το σημαντικότερο τρα-
γούδι που έχει γραφεί τα τελευταία 100 χρόνια για
μένα, το “Imagine” του Lennon. Γιατί βλέπω έναν
άνθρωπο που έχει όραμα και που σιγά σιγά προ-
σπαθεί να το υλοποιήσει. Και για τον κ. Τσίπρα,
δόξα τω Θεώ, στην ελληνική δισκογραφία τα πε-
ρισσότερα τραγούδια είναι ερωτικά, τα περισσό-
τερά έχουν να κάνουν με χωρισμούς και τα περισ-
σότερα έχουν να κάνουν με το ψέμα. Θα αφιέρωνα
πολλά από αυτά!».

Ο Καραγιάννης  και η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας
Τα φοιτητικά του χρόνια
αναπόλησε ο Γιώργος
Καραγιάννης στην εκ-
δήλωση με νέους της
ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Δεν ξέ-
χασε τις ιδεολογικές
μάχες που έδινε στα
πανεπιστημιακά αμφι-
θέατρα για την επικρά-

τηση των φιλελεύθε-
ρων ιδεών. «Ήταν πολύ
σημαντικά χρόνια εκεί-
να που δεν αλλάζω με
τίποτα», σημείωσε με
νόημα για την εποχή
που η ενασχόληση με
την πολιτική ήταν πιο
διαδεδομένη.

Ο αεικίνητος υφυπουρ-
γός του πλέον νευραλγι-
κού υπουργείου της κυ-
βέρνησης αναφέρθηκε
και στα μεγάλα έργα
υποδομών στην Αχαΐα
που βρίσκονται ήδη σε
φάση υλοποίησης και
αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ. 

Φουλ οι μηχανές 
στη Θεσσαλονίκη

Σχεδόν η μισή κυβέρνηση έχει ανέβει στη
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επιθεωρήσει
τα έργα που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Έγι-
νε και σύσκεψη κλιμακίου κυβερνητικών
στελεχών στο Διοικητήριο, στη Θεσσαλονίκη.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Επι-
κρατείας, αρμόδιος για τον Συντονισμό των
Κυβερνητικών Πολιτικών, Άκης Σκέρτσος, η
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η ανα-
πληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέ-
ματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Κα-
λαφάτης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γιώργος Αμυράς, ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας,
Νίκος Ταγαράς, ο γενικός γραμματέας Συντο-
νισμού της Κυβέρνησης Θανάσης Κοντογε-
ώργης, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών
Γιάννης Ξιφαράς και η επικεφαλής του Γρα-
φείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη,
Μαρία Αντωνίου.

Κι όμως βρήκαν
δημοσκόπηση να προηγούνται

Χαρές και πανηγύρια στην Κουμουνδούρου!
Βρήκαν δημοσκόπηση που να προηγείται ο
ΣΥΡΙΖΑ. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε για το
Attica TV και ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να τη δημοσι-
εύσει στον κομματικό Τύπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 25%
και η Νέα Δημοκρατία μόλις στο 19%. Τεράστια
νίκη για τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο που η δημο-
σκόπηση έγινε σε ψηφοφόρους από 17 έως 34
ετών. Γιατί στις υπόλοιπες ηλικίες τα πράγματα
είναι… σκούρα. Η επόμενη μπορεί να γίνει με-
ταξύ των εργαζομένων στα γραφεία της Κου-
μουνδούρου. Εκεί να δεις νίκη!

ΓΕΕΘΑ: Σεμινάριο ασφαλείας προς 
δημοσιογράφους για καταστάσεις 

σε εμπόλεμες ζώνες 
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Τ
ις τελευταίες ημέρες στο εσωτερι-
κό της Χαριλάου Τρικούπη υπάρ-
χoυν σύγχυση και γκρίνια. Σύγχυ-
ση, διότι όπως πολλές φορές έχου-

με επισημάνει το κόμμα δεν εμφανίζει μια
ενιαία και ολοκληρωμένη γραμμή επί των
ερωτημάτων που τίθενται ενόψει των εκλο-
γών. Αυτό είναι γνωστό στους κόλπους του
ΠΑΣΟΚ και δυσκολεύει σφόδρα τα στελέχη
του Κινήματος που κατεβαίνουν υποψήφια
και δυσκολεύονται να απαντήσουν στις

ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το ποια
είναι η στρατηγική του κόμματος σε ενδεχό-
μενες συνεργασίες κ.λπ. Δυσκολεύονται να
απαντήσουν ακόμα και στο ερώτημα εάν
υπάρχει κάποιο φλερτ προοδευτικής συμ-
μαχίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν επιθυμούν να
έχουν καμία συζήτηση και σύγκλιση με την
Κουμουνδούρου. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι
η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει κάποιο επιτε-
λείο που να ενημερώνει τα στελέχη και τους
βουλευτές σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα.

Από το ρεπορτάζ, μάλιστα, προκύπτει κάτι
ακόμα χειρότερο. Ότι ο ίδιος ο πρόεδρος και
η κλειστή ομάδα που τον περιβάλλει και τον
στηρίζει δεν έχουν καμία επαφή ούτε με την
ΚΟ ούτε με τα άλλα μεσαία στελέχη του
κόμματος. Στελέχη που μέχρι πρότινος ήταν
κοντά στον πρόεδρο δεν μπορούν πλέον να
τον δουν, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που έχουν
να του μιλήσουν πάνω από έναν μήνα. Το
ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους κόλπους
του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πιο εύκολα βρίσκεις

τον Βενιζέλο (που γυρίζει καθημερινά σε
παρουσιάσεις βιβλίων) παρά τον Νίκο Αν-
δρουλάκη. Κανείς βέβαια δεν γνωρίζει τι
ακριβώς συμβαίνει και περίπου το κόμμα
κινείται στον αυτόματο πιλότο, αφού εκτός
από τον «εξαφανισμένο» πρόεδρο δεν
υπάρχει και κάποιος από τον τομέα επικοι-
νωνίας να μοιράζει ειδήσεις στους δημο-
σιογράφους που να παράγουν αντιπολιτευ-
τική ουσία.

Κ. Τ.

Η εξαφάνιση
ενός προέδρου

Μπορείτε 
να βοηθήσετε; 

Σε αναζήτηση νέας στρατηγικής, που θα απεγκλωβίσει το
κόμμα από τα «σχοινιά του ρινγκ», που το έχουν οδηγήσει οι
απανωτές επιθέσεις που δέχεται από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκε-
ται το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη. Προς το παρόν φαίνε-
ται να κερδίζουν έδαφος οι εισηγήσεις για να ανέβουν οι τόνοι
της κριτικής χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα περάσει σε δεύτε-
ρη μοίρα το θεσμικό προφίλ που έχουν εισαγάγει έως τώρα
στην πολιτική αντιπαράθεση. Σε κάθε περίπτωση φαίνονται
αποφασισμένοι να μην αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω και να
απαντούν στο ίδιο ύφος σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπί-
ζουν. Ενδεικτική της νέας πολιτικής στάσης του Νίκου Αν-
δρουλάκη ήταν η ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινο-
βουλίου, όπου χρησιμοποίησε ασυνήθιστα οξεία ρητορική
προσωπικά για τον πρωθυπουργό αλλά και για τις κυβερνητι-
κές πρακτικές. 

Οι πλειστηριασμοί
Στο στόχαστρο της κριτικής του ΠΑΣΟΚ έχουν μπει οι πλει-

στηριασμοί, ανεβάζοντας καθημερινά τους τόνους της αντι-
παράθεσης. Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρί-
νης υποστήριξε: «Ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι ο πρω-
θυπουργός δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη για τους αδύνα-
μους δανειολήπτες, τους πλειστηριασμούς και την προστασία
της πρώτης κατοικίας στις εξαγγελίες που έκανε στην Κοζάνη,

παρά το μεγάλο κύμα αντιδράσεων που έχουν προκληθεί στην
κοινή γνώμη». Αφού θύμισε ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και του
Γιώργου Παπανδρέου το 2010 ψήφισε τον ν. 3869/2010 (νόμο
Κατσέλη) που προστάτευσε ουσιαστικά την πρώτη κα-
τοικία, έβαλε στο κάδρο των ευθυνών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ:
«Επιπλέον, θυμίζουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν ψήφι-
σε τον νόμο Κατσέλη το 2010, αλλά τον αντικατέστησε το
2019 και ουδέποτε έχει ζητήσει την επαναφορά του, πα-
ρότι -και παρά τις όποιες διαφωνίες- κατά κοινή παρα-
δοχή ήταν το μοναδικό αποτελεσματικό πλαίσιο της κύ-
ριας κατοικίας στην Ελλάδα. Θυμίζουμε, επίσης, ότι η
Νέα Δημοκρατία με τον δικό της πτωχευτικό νόμο το
2020 κατάργησε οριστικά και οριζόντια την προστασία της
πρώτης κατοικίας, ενώ με βάση τη δική της πλατφόρμα σήμε-
ρα στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί ως ευάλωτοι δανειολή-
πτες είκοσι μόλις άτομα. Άρα, για την κυβέρνηση σήμερα
υπάρχουν μόνο είκοσι ευάλωτοι δανειολήπτες στη χώρα, ενώ
το 2022 αναρτήθηκαν 39.000 πλειστηριασμοί και το 2023 θα
αναρτηθούν ακόμη 50.000». 

Περί συνεργασιών
Ταυτόχρονα, όμως, επιδιώκεται να βγει από την ατζέντα

της καθημερινότητας η συζήτηση περί συνεργασιών, καθώς
έχει κριθεί ότι αποπροσανατολίζει τόσο τους ψηφοφόρους

του κόμματος όσο και τους αναποφάσιστους. Στο μεταξύ, την
ένταση που επικρατεί με τη ΝΔ δεν την αφήνει ανεκμετάλ-
λευτη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τα βαριά υπονοούμενα περί εκβιασμού

του Νίκου Ανδρουλάκη, ρίχνει και πάλι τους τόνους
και «κλείνει το μάτι» στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασία. 

Μιλώντας στον τ/σ της Θεσσαλίας ΤRΤ ο Αλέξης
Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι στις εκλο-
γές της απλής αναλογικής μπορεί να υπάρξει προ-
οδευτική κυβέρνηση συνεργασίας ευρείας πλειοψη-
φίας που θα είναι κυβέρνηση σταθερότητας για τον
τόπο και «θα επαναφέρει τη χώρα στο πλαίσιο της ευ-
ρωπαϊκής κανονικότητας», θα διασφαλίσει την κοι-

νωνική προστασία, «θα δώσουμε ανάσες σε μια κανονική
λειτουργία της δημοκρατίας και της οικονομίας». 

Υπογράμμισε μάλιστα με νόημα, εν αντιθέσει με τον κ.
Μητσοτάκη, ότι θα έχουμε μία εκλογή, τις εκλογές της
απλής αναλογικής, «που μπορεί να δώσει μια ισχυρή και
σταθερή κυβέρνηση. Με μία προϋπόθεση. Να είναι πρώτος
ο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό τόνισε προκειμένου, όπως είπε, να μπορεί
πρακτικά-αριθμητικά να υλοποιηθεί και, δεύτερον, διότι «η
ηθική νομιμοποίηση για μια κυβέρνηση των νικητών που θα
συμπεριλάβει κι άλλες προοδευτικές δυνάμεις απαιτεί το
βασικό κόμμα να είναι ο νικητής των εκλογών της απλής
αναλογικής».

Αφήνουν τις ευγένειες στην άκρη στη Χαριλάου Τρικούπη

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 



Η
ενθάρρυνση του διαλόγου ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία μετά τις
εκλογές ανάμεσα στις δύο χώρες εί-

ναι ο απώτερος σκοπός της επίσκεψης του
Αμερικανού υπουργού εξωτερικών Άντονι

Μπλίνκεν στην Ελλάδα και
την Τουρκία.

Άλλωστε, η αρμόδια για
θέματα Ευρώπης υφυπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ
Κάρεν Ντόνφριντ άφησε

ανοιχτό το ενδεχόμενο επα-
νεκκίνησης του διαλόγου με-
ταξύ των δύο χωρών, λέγον-

τας ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο
πολύτιμοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτει-
ών. «Και ξέρετε ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης πα-
ρουσία στο Αιγαίο. Έτσι, μας ενδιαφέρει πάν-
τα να διασφαλίσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ
των δύο συμμάχων μας είναι όσο πιο δυνατές
μπορούν να είναι», συμπλήρωσε με νόημα.

Στον πρωθυπουργό
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-

τίας θα φτάσει το απόγευμα της 20ής Φε-
βρουαρίου στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί
με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τον Νίκο Δένδια. Οι δύο υπουργοί
θα εγκαινιάσουν τον Τέταρτο Στρατηγικό Διά-
λογο ΗΠΑ - Ελλάδας και θα ακολουθήσουν
κοινές δηλώσεις. Επίσης, ο Άντονι Μπλίνκεν
θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ατζέντα των συζητήσεων αφορά τη συ-
νεργασία στον τομέα της άμυνας και της ενερ-
γειακής ασφάλειας. Σε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε η αρμόδια για θέματα Ευ-
ρώπης υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,
εκτίμησε ότι θα τεθούν επί τάπητος όλες οι
τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις κατά τη
διάρκεια των επαφών που θα έχει ο κ. Μπλίν-
κεν στην Ελλάδα.

«Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα συ-
ζητήσει ο υπουργός με τους ομολόγους του
στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσα να φαντα-
στώ ότι η ενταξιακή πορεία των Δυτικών
Βαλκανίων θα ήταν ένα θέμα. Νομίζω ότι
πολλά από τα θέματα της ευρύτερης ατζέν-
τας, όπως η Ουκρανία και η Ρωσία, θα είναι
σίγουρα στο τραπέζι, όπως φυσικά και οι σει-
σμοί στη γειτονική Τουρκία και στη Συρία την
περασμένη εβδομάδα. Νομίζω λοιπόν ότι
υπάρχουν πολλά θέματα που θα συζητήσει ο
υπουργός με τους Έλληνες συμμάχους
μας», σημείωσε η κυρία Ντόνφριντ. Στην επί-
σκεψη Μπλίνκεν αναφέρθηκε και ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι
«δεν μπορεί κανείς να θυμηθεί στην ελληνι-
κή Ιστορία περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες θα είχαν δομημένο Στρατηγικό

Διάλογο με την Ελλάδα σε ετήσια βάση και ο
υπουργός των Εξωτερικών θα ερχόταν κάθε
χρόνο στην Ελλάδα ή θα πήγαινε ο Έλληνας
υπουργός στην Ουάσιγκτον για να υπάρχει
μια δομημένη σταθεροποιημένη σχέση. Η
χώρα έχει αλλάξει επίπεδο».

Και είναι κοινή παραδοχή ότι αναγνωρίζε-
ται ο περιφερειακός ρόλος που επιτελεί η Ελ-
λάδα ως βασικό μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
για την προώθηση της ευρωατλαντικής προ-
οπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Πρώτα στο Ιντσιρλίκ
Προτού φτάσει στην Αθήνα, ο Μπλίνκεν

θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και στην
Τουρκία. Συγκεκριμένα, θα επισκεφτεί την
αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία
στις 19 Φεβρουαρίου για να δει από κοντά
τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ
με στόχο να βοηθήσουν τις τουρκικές Αρχές
να ανταποκριθούν στις καταστροφές που
προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 6ης
Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί
στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου για να συζητήσουν τη συνέ-
χιση της αμερικανικής υποστήριξης προς
την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μετά τους
καταστροφικούς σεισμούς, καθώς και τρό-
πους περαιτέρω ενίσχυσης των αμερικανι-
κών σχέσεων με την Τουρκία, όπως σημει-
ώνει ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
στην ανακοίνωσή του. Ο υπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να ευχαρι-
στήσει την κυβέρνηση της Τουρκίας για την
υποστήριξή της στη διασυνοριακή βοήθεια
προς τις πληγείσες περιοχές της Συρίας. 
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Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Πώς η παρουσία 
του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 

σε Τουρκία και Ελλάδα 
θα επιδιώξει να βάλει

σε νέα... τροχιά 
τις ελληνοτουρκικές

σχέσεις

Η ατζέντα της επίσκεψης Μπλίνκεν



Ο
λοκληρώθηκε η πολυεθνι-
κή αεροπορική άσκηση του
βασιλείου της Σαουδικής
Αραβίας «Spears of Victory

23» και σήμερα επιστρέφουν στη μητέ-
ρα πατρίδα τα μαχητικά μας αεροσκά-
φη. Στη μεγάλη σαουδαραβική αεροπο-
ρική άσκηση που διήρκεσε περίπου 15

ημέρες συμμετείχαν για
πρώτη φορά ελληνικά
μαχητικά. Την τιμητική
τους είχαν τέσσερα F-16
Block 52+ της 337 Πολεμι-
κής Μοίρας «Φάντασμα»

που εδρεύει στην 110 Πτέρυ-
γα Μάχης στη Λάρισα.

Η άσκηση «Spears of Victory 2023» διε-
ξήχθη στην αεροπορική βάση «King Abdu-
laziz», κοντά στο Νταχράν, που βρίσκεται
στην ανατολική πλευρά της χώρας και δια-
θέτει περισσότερα από 300 χλμ. διαθέσιμη
εκπαιδευτική περιοχή.

Συνολικά έλαβαν μέρος με προσωπικό
και μέσα των Ενόπλων Δυνάμεών τους το
βασίλειο του Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ, το Ηνωμένο
Βασίλειο, οι ΗΠΑ, το Πακιστάν, η Ιορδανία
και το Κατάρ. Σκοπός της άσκησης ήταν η
αύξηση της μαχητικής ικανότητας των συμ-
μετεχόντων, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε
μεγάλους σχηματισμούς μάχης, εκτελών-
τας διαφορετικές αποστολές ταυτόχρονα.
Τα σενάρια της άσκησης περιλάμβαναν ενα-
έρια μάχη χερσαίου και ναυτικού πλήγμα-
τος, αλλά και αποστολές καταστολής εχθρι-
κής αεράμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου. 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη σαουδα-
ραβική αεροπορική άσκηση συμφωνήθη-
κε μεταξύ του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου και του Σαουδάρα-
βα ομολόγου του στρατηγού Φαγιάντ μπιν
Χαμέντ αλ-Ρουγουαϊλί κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στο Ριάντ τον περασμέ-
νο Νοέμβριο. Επιπλέον, προγραμματίστη-
καν κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας
και Σαουδικής Αραβίας. Άλλωστε, Ελλάδα
και Σαουδική Αραβία συνδέονται με Πρό-
γραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας, το
οποίο αναμένεται να ανανεωθεί μέσα στο
προσεχές διάστημα.

Σειρά επαφών
Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επι-

σκέφθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-
ου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Θεμιστο-
κλής Μπουρολιάς, ύστερα από κάλεσμα
της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Ο αρ-
χηγός ΓΕΑ είχε σειρά επαφών με υψηλό-
βαθμους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών

και με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων
του βασιλείου, στρατηγό Φαγιάντ μπιν Χα-
μέντ αλ-Ρουγουαϊλί, τον ομόλογό του, αρ-
χηγό της σαουδαραβικής Πολεμικής Αε-
ροπορίας, τον διοικητή Αεροπορικών Επι-
χειρήσεων, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψης
παρακολούθησε και την τελική φάση της
άσκησης «Spears of Victory 23». 

Η Σαουδική Αραβία είναι μια συμμαχική
χώρα και ασπάζεται τις δίκαιες θέσεις της
Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο. Αθήνα και Ριάντ βρίσκονται συνε-
χώς σε ανοιχτή γραμμή, καθώς συνδέονται
με οικονομικές και στρατιωτικές συμφω-
νίες και πρόσφατα ο υπουργός Εξωτερι-

κών Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επι-
κοινωνία με Σαουδάραβα ομόλογό του,
Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ-Σαούντ, με βασικό
θέμα τις προκλήσεις ασφαλείας στον Κόλ-
πο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο αντιπτέραρχος Θ. Μπουρολιάς επισκέ-
φθηκε και την πυροβολαρχία Patriot έξω
από την πόλη Γιανμπού. Η Γιανμπού βρί-
σκεται στη δυτική πλευρά της χώρας, σε
κοντινή απόσταση από την ιστορική πόλη
Μεδίνα και βρέχεται από την Ερυθρά Θά-
λασσα. Το ελληνικό πυραυλικό σύστημα
Patriot εστάλη με σκοπό να συνδράμει στην
αεράμυνα της χώρας απέναντι στις επιθέ-
σεις των ανταρτών Χούτι της Υεμένης. Οι

Χούτι υποστηρίζονται στρατιωτικά από το
Ιράν και στο παρελθόν είχαν προκαλέσει
σειρά καταστροφών σε κρίσιμες υποδομές
ενέργειας για τη χώρα. Οι ελληνικοί Patriot
αναπτύχθηκαν στην περιοχή το 2021 σε ένα
πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο παροχής
ασφάλειας, συμπληρώνοντας την αντιαε-
ροπορική ομπρέλα απέναντι στις απειλές
των Χούτι. Η ελληνική πυροβολαρχία Pa-
triot αποτελείται από έξι εκτοξευτήρες, επι-
χειρεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδο-
μάδα και έχει στελεχωθεί από 120 μέλη της
Πολεμικής Αεροπορίας (άνδρες και γυναί-
κες) που επιχειρούν ανά βάρδιες. Θυμίζου-
με ότι έχει αποφασιστεί η επέκταση για
έναν ακόμα χρόνο της ανάπτυξης της πυρο-
βολαρχίας κατευθυνόμενων βλημάτων Pa-
triot, η οποία αναδεικνύει την προστιθέμε-
νη αξία της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας
και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
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Επιστρέφουν στη βάση τους τα F-16 

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Spears of Victory 2023» στη Σαουδική
Αραβία, παρουσία του αρχηγού ΓΕΑ Θεμιστοκλή Μπουρολιά

Στην αεροπορική βάση Los Llanos, στο Αλμπαθέτε της Ισπα-
νίας, μεταστάθμευσαν έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16, τρία από
την 341 Πολεμική Μοίρα «Βέλος» και τρία από την 347 Πολεμι-
κή Μοίρα «Περσέας» μαζί με το ανάλογο τεχνικό προσωπικό
για να συμμετάσχουν σε ένα από τα κορυφαία αεροπορικά σχο-
λεία του ΝΑΤΟ, το Tactical Leadership Programme (TLP). Στο
νατοϊκό σχολείο συμμετέχουν 11 αεροπορίες νατοϊκών χωρών
με μαχητικά αεροσκάφη διαφόρων τύπων. Η εκπαίδευση περι-
λαμβάνει τρεις εβδομάδες εκπαίδευσης, με συνολικά δώδεκα

αποστολές στο έδαφος και στον αέρα, σε ρεαλιστικές συνθή-
κες. Τα σενάρια των εκπαιδευτικών ασκήσεων είναι αρκετά
απαιτητικά και σύνθετα και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απο-
στολές πάνω από χερσαίο περιβάλλον, αλλά και από θάλασσα,
εναέριο ανεφοδιασμό από ιπτάμενα τάνκερ και νυχτερινές
πτήσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές στο παρελθόν που οι Έλληνες
ιπτάμενοι διακρίθηκαν και πρώτευσαν για τις αεροπορικές
τους επιδόσεις, δείχνοντας στους συμμάχους το υψηλό επίπε-
δο των Ελλήνων αεροπόρων.

«Βέλος» και «Περσέας» σε νατοϊκό σχολείο στο Αλμπαθέτε



Y
πάρχουν σήμερα δυο διακριτά πολιτικά στρα-
τόπεδα, όπως συμπερασματικά τουλάχιστον
συνάγεται και από τις τελευταίες δημοσκοπή-

σεις. Δυο στρατόπεδα που αμφότερα έχουν περάσει
από την κυβερνητική εξουσία, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να ισχυριστούν το γνωστό «δεν ήξερα»
ή «δεν πρόλαβα» ή «δεν με άφησαν». 

ΔΔυο στρατόπεδα που έχουν παρουσιάσει τις θέ-
σεις τους, πολλές από τις οποίες έχουν δοκιμαστεί
στην πράξη, με αποτέλεσμα να έχουν μετρηθεί και
αξιολογηθεί από τους πολίτες. Δυο στρατόπεδα από
τα οποία το ένα κοιτάζει σταθερά προς τη Δύση, ενώ
το άλλο, χωρίς να αποβάλλει μέχρι τώρα τον τριτο-
κοσμικό μανδύα του, αλληθωρίζει προς κάθε κατεύ-
θυνση που συμβολίζει ένα είδος γεωπολιτικού αντι-
συστημισμού. 

Και τα δυο στρατόπεδα έχουν αφήσει ή αφήνουν
σημάδια πολιτικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα να
υπάρχει ορατή σύγκριση ανάμεσα στους κυβερνητι-
κούς χειρισμούς της σημερινής κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη και της προηγούμενης Τσίπρα - Καμμένου. 

Μέσα από αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση
πιστώνεται την επιτυχή αντιμετώπιση της
υβριδικής τουρκικής επίθεσης στον Έβρο,
την επιτυχή διαχείριση ιδιαίτερα της πρώ-
της φάσης της πανδημίας και της λειτουρ-
γίας της οικονομίας εν μέσω διαδοχικών
κρίσεων. Πατάει γερά πάνω στα αποτελέ-
σματα από τις αμυντικές συμφωνίες, από
τα εξοπλιστικά προγράμματα, από την ηχη-
ρή και επιτυχή πολιτική εκπροσώπηση της
χώρας στο εξωτερικό, τόσο στις ΗΠΑ όσο
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ικανοποίηση εμφανίζεται και σε μια σειρά από
ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αύξηση του
ΑΕΠ, η έκρηξη των επενδύσεων, η αύξηση των εξα-
γωγών, η μείωση της ανεργίας, η επανάκαμψη των
τουριστικών εσόδων, αλλά και από ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά όπως είναι η ψηφιοποίηση των διαδικα-
σιών του κράτους, η επίλυση του προβλήματος των
εκκρεμών συντάξεων και άλλα.

H σύγκριση με τα πεπραγμένα και τους χειρι-
σμούς της κυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου είναι πε-
ρισσότερο εκκωφαντική. Σαν αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ
υιοθετεί καθημερινά έναν στείρο, φανατικό και εχ-
θροπαθή λόγο, ασκώντας κριτική ακόμα και στα πιο
επουσιώδη, στην προσπάθειά του να εκφράσει μια
υπολανθάνουσα «αντισυστημική» φωνή. 

Εσχάτως, μάλιστα, ο Τσίπρας κατέφυγε ακόμη και
σε μεθόδους που δεν συνάδουν με την πολιτική αλ-
λά με σκοτεινούς κύκλους. Λίγες ημέρες μετά την
αποτυχία του να προκαλέσει πολιτικές συνέπειες

στην κυβερνητική πλειοψηφία με την απόρριψη της
πρότασης μομφής κατέφυγε στην τελευταία πράξη
του δράματος με την απόφαση να απέχουν οι βου-
λευτές του από τις ψηφοφορίες της Βουλής. 

Επακολούθησαν οι υπερβολές του τύπου «Δημο-
κρατία ή Μητσοτάκης» που εκστόμισε ο Τσίπρας και
το «θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το κα-
λό είτε με το άγριο», που… αναφώνησε ο Χρήστος
Σπίρτζης, θάβοντας ουσιαστικά (και οριστικά) και
κάθε προοπτική συνεννόησης για να δημιουργηθεί
μια κάποια αντικυβερνητική συμμαχία. Και δεν προ-
καλεί πια εντύπωση το γεγονός ότι άνθρωποι του ευ-
ρύτερου δημοκρατικού τόξου, πολιτικοί που μέχρι
τώρα κινούνταν στον δημοκρατικό κεντρώο χώρο
συμπαρατάσσονται στο πλευρό του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 

Είναι οι άνθρωποι που τους χωρίζει άβυσσος από
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αντί να πολιτευτεί
θετικά, με προτάσεις, κατασκευάζει διαρκώς φαν-
ταστικούς εχθρούς, καθυβρίζοντας τους πολιτικούς
του αντιπάλους, και επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο

«σύγχρονος εκφραστής της κληρονομιάς
του ΕΑΜικού κινήματος». Είναι οι άνθρω-
ποι που δεν άκουσαν τον Τσίπρα να επικα-
λείται την Εθνική Αντίσταση ενωτικά ούτε
μία φορά -αλλά ούτε μία- ως υπόμνηση
μιας μεγαλειώδους στιγμής της ελληνικής
ιστορίας. Τα ίδια έκανε και με τη δίκη της
Χρυσής Αυγής. 

Πιστεύοντας ότι οι πολίτες θα ξεχάσουν
ότι η δίκη καθυστέρησε με δική του ευθύ-
νη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σή-

μερα το πρόβλημα με το κόμμα του Κασιδιάρη, επι-
χείρησε να εμφανιστεί ως ο μόνος… εκφραστής των
αντιφασιστικών αισθημάτων του ελληνικού λαού.
Και δηλώνοντας μόνο «παρών» στη Βουλή, κατά την
ψήφιση της τροπολογίας, που θέτει τις βάσεις για
τον αποκλεισμό του υποκατάστατου της Χρυσής Αυ-
γής, έθεσε ως βασικό θέμα, ως μονοθεματική
ατζέντα στην πορεία προς τις εκλογές, το αν είμαστε
Δημοκρατία ή όχι. 

Εάν δεν προετοιμάζει το έδαφος για να αμφισβη-
τήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, ο στόχος του εί-
ναι προφανής: γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να
κερδίσει τις εκλογές, προσπαθεί με κραυγές περί
«χούντας Μητσοτάκη» και παρουσιάζοντας μια ει-
κόνα μιας χώρας η οποία είναι σε απόλυτη κατα-
στροφή να συσπειρώσει το κοινό του, μπας και προ-
σεγγίσει το ποσοστό το οποίο πήρε στις εκλογές του
’19. Αυτή είναι η πραγματική του φιλοδοξία, για να
εξακολουθήσει να είναι κυρίαρχος μόνο στο δικό
του «στρατόπεδο».
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Ο ι εκλογές στην Κύπρο έδωσαν το μήνυμα ότι οι προσωπι-
κότητες των υποψηφίων είναι πάνω από κόμματα και
χρώματα. Αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα. Τα κόμ-

ματα στο περιθώριο και οι πολίτες πρωταγωνιστές.
Νέος πρόεδρος της Κύπρου εξελέγη, στον δεύτερο γύρο, ο κ.

Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην αντιπολίτευση, για πρώτη φορά μετά
από 38 χρόνια, τα δύο μεγάλα κόμματα.

Ο όγδοος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών του απερχόμενου προέδρου κ. Νίκου Ανα-
στασιάδη και διπλωμάτης καριέρας στο κυπριακό υπουργείο
Εξωτερικών. Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη προ-
σέλκυσε το 51,9% των ψήφων τη δεύτερη Κυριακή.

«Η Ελλάδα είναι το στήριγμά μας και ο ανιδιοτελής μας σύμ-
μαχος. Οι σχέσεις μας θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο σε
όλους τους τομείς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στην
πρώτη του ομιλία.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης, προτεραιότητά του είναι
ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η
επανένωση της Κύπρου, σημειώνοντας ότι
θα κάνει τα πάντα για να φανεί αντάξιος της
εμπιστοσύνης όσων τον τίμησαν με την ψή-
φο τους. Ιδιαίτερες ήταν οι αναφορές του
προς το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της
Κύπρου, καθώς και οι ευχαριστίες του προς
τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Αναστασιάδη.

Ο ανθυποψήφιός του -επίσης διπλωμά-
της- κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης εξασφάλισε
το 48,1% των ψηφισάντων, με την υποστήριξη
του κόμματος της Αριστεράς ΑΚΕΛ. Στον
πρώτο γύρο των εκλογών την περασμένη

Κυριακή, Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννης είχαν λάβει ποσοστά
32% και 29,6% αντίστοιχα.

Η πλάστιγγα υπέρ του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη έγειρε στη δεύ-
τερη Κυριακή από τις ψήφους του μεγάλου κόμματος της Δεξιάς,
του ΔΗΣΥ, ο υποψήφιος του οποίου είχε αποκλειστεί από την επα-
ναληπτική εκλογή. Συγκεκριμένα, εφτά στους δέκα ψηφοφόρους
του ΔΗΣΥ φαίνεται να κατευθύνθηκαν στην υποψηφιότητα του
προερχόμενου από τον ΔΗΣΥ κ. Χριστοδουλίδη, παρά την έκκλη-
ση του προέδρου του κόμματος, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, να μη δο-
θεί ψήφος στον κ. Χριστοδουλίδη.

Η κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης
αναμένεται να αξιοποιήσει στελέχη από τα μικρά κόμματα του
Κέντρου που τον υποστήριξαν (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη και ΔΗ-
ΠΑ). Για πρώτη φορά από το 1985 τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύ-
πρου, ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, παραμένουν στην αντιπολίτευση.

Η νέα εποχή στην Κύπρο είναι γεμάτη από προκλήσεις και ο νέ-
ος πρόεδρος καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά
του. Διαθέτει εμπειρία, έχει κοντά του αξιόλογα στελέχη και η
πρόθεσή του να αναθέσει μεγάλο αριθμό υπουργείων, όπως φη-
μολογείται, σε πρόσωπα από την κοινωνία των πολιτών είναι αξιέ-
παινη.

Τα κόμματα καλούνται να ανασυνταχθούν και να δουν το
μέλλον τους με διαφορετική οπτική γωνία. Οι πολίτες είναι
πρωταγωνιστές.

Η Κύπρος έδειξε 
τον δρόμο για κυβέρνηση
προσωπικοτήτων

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Άβυσσος χωρίζει 
τους κεντρώους από
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
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Α
πό το 2015 έπαυσε η οριζόντια προ-
στασία της κύριας κατοικίας από
πλειστηριασμούς. Με το Προεδρι-

κό Διάταγμα 67/2015 ορίστηκε η διαδικασία
για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των πλει-
στηριασμών μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

Με τον Ν. 4354/2015 έγινε η ανάθεση της
διαχείρισης και της μεταβίβασης τόσο των
μη εξυπηρετούμενων όσο και των εξυπη-
ρετούμενων τραπεζικών δανείων σε Εται-
ρείες Διαχείρισης ή Απόκτησης Απαιτήσε-
ων από Δάνεια και Πιστώσεις. Από
1ης/1/2016 ίσχυσαν οι διατάξεις
του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας με πιο αδύναμα μέσα
άμυνας του οφειλέτη απέναντι
στους πλειστηριασμούς και με
μικρότερες τιμές πρώτης προ-
σφοράς των ακινήτων. Η δαπανη-
ρή και χρονοβόρα διαδικασία
που τηρείτο επί κατασχέσεως και
επί πλειστηριασμού ακινήτων
απέτρεπε τους δανειστές και δι-
καιούχους μικρών απαιτήσεων
να επιδιώξουν την ικανοποίησή
τους με εκπλειστηρίασή τους. 

Ύστερα από την τροποποίηση
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας συρρι-
κνώθηκαν οι προθεσμίες και απλοποιήθη-
κε η διαδικασία. Ειδικότερα οι προθεσμίες
που ισχύουν σήμερα είναι οι κάτωθι: 

1) 20 μέρες πριν από τον πλειστηριασμό
μπορεί να κατατεθεί αίτηση διόρθωσης της
κατασχετήριας έκθεσης. Με την παλιά δια-
δικασία δηλαδή πριν από την 1η/1/2016 η
προθεσμία κατάθεσης ήταν 5 μέρες πριν
από τον πλειστηριασμό. Στην αίτηση αυτή
επισημαίνουμε σφάλματα ως προς την πε-
ριγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση
και την τιμή πρώτης προσφοράς. Ύστερα
από την ανακοπή το αρμόδιο κατά το άρθρο
933 δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων και αν γίνει δε-
κτή, μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της
έκθεσης κατάσχεσης. Για την εκτίμηση της
αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμ-
βάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως
αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της
κατάσχεσης, και όχι η αντικειμενική αξία,
όπως όριζε η παλαιότερη διάταξη.

2) 15 μέρες πριν από τον πλειστηριασμό
από 5 μέρες που ήταν παλαιότερα (πριν
από την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονομίας) μπορεί να κατατεθεί αίτη-
ση για την αναστολή του πλειστηριασμού
για 6 μήνες με εγγυοδοσία κατ’ άρθρο 1000
ΚΠολΔικ.

3) 45 μέρες από τη μέρα της κατάσχε-
σης, όταν αφορά ελαττώματα από τη σύντα-
ξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη

δημοσίευση του αποσπάσματος της κατα-
σχετήριας έκθεσης ή σε περίπτωση κατά-
σχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επί-
δοση του κατασχετήριου εγγράφου στον
καθ’ ου.

4) Αναστολή του πλειστηριασμού του
ακινήτου του, με υποχρεωτική καταβολή
των εξόδων της διαδικασίας που δεν είναι
λίγα, και εγγυοδοσία του 1/4 της οφειλής

για να αναστείλει ο πλειστηρια-
σμός, ενώ καταργήθηκε η δυνα-
τότητα του δικαστηρίου να ορίσει
μικρότερο ποσό (του 1/4) για εξαι-
ρετικούς λόγους.

5) Όταν υπάρχουν ελαττώματα
στην εγκυρότητα της τελευταίας
πράξης της εκτέλεσης μέσα σε 60
μέρες αφότου μεταγράφει η περί-
ληψη της κατακυρωτικής έκθε-
σης πρέπει να κατατεθεί ανακο-
πή.

Η μόνη προστασία της κατοι-
κίας, μέσω του Ν.3869/2010 (Νό-
μου Κατσέλη), από 1ης/1/2016

έγινε προσωρινή και με πιο αυστηρές προ-
ϋποθέσεις μέχρι το τέλος του 2018 που τε-
λικά καταργήθηκε.

Όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν τα
κόκκινα δάνεια μεταβιβάστηκαν στα funds
και ετέθη το νομικό ζήτημα από τους νομι-
κούς της χώρας, αν μπορούν να ενεργούν
δικαστικές πράξεις, να γίνονται διάδικοι
και να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς με
τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρε-
ξούσιοι των funds.

Εντέλει, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου,
όπως έγινε γνωστό από τα ΜΜΕ και χωρίς
να γνωρίζουμε ακόμη το σκεπτικό της από-
φασης, με ισχυρή πλειοψηφία τάχθηκε
υπέρ των funds. Η απόφαση αυτή βάζει τέ-
λος στο θέμα αυτό με αποτέλεσμα πολλά
ακίνητα να κινδυνεύουν να χαθούν στον
πλειστηριασμό.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των διατάξεων
που αναφέρθηκαν, οι οποίες έδωσαν πλεο-
νέκτημα στα funds για την άμεση εκτέλεση
και ικανοποίησή τους, είναι η επιθετική
στάση τους εναντίον των οφειλετών. Είναι
άθλος πολλές φορές να μπορέσει κάποιος
οφειλέτης να ρυθμίσει την οφειλή του, είτε
επειδή οι «servicers» αρνούνται είτε επει-
δή ζητούν εξωπραγματικά ποσά.

Ενόψει όλης αυτής της δυσχερούς κατά-
στασης για τους οφειλέτες η πολιτική ηγε-
σία πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις
πρακτικές και να μη γίνεται κανένας πλει-
στηριασμός αν πρώτα η εταιρεία διαχείρι-
σης δεν στείλει έγγραφη πρόταση ρύθμι-
σης, σύμφωνα με τα εισοδήματα του δανει-
ολήπτη. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να απο-
τελεί προϋπόθεση παραδεκτού του πλει-
στηριασμού.

Τέλος, οι χρηματοδοτικοί φορείς πρέπει
να σταματήσουν να μπλοκάρουν τη διαδικα-
σία του εξωδικαστικού μηχανισμού και για
να δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα πρέπει:

1 Να οριστεί χρηματική ποινή κατά των
εταιρειών διαχείρισης και των τραπε-

ζών, που ενώ έχει γίνει οριστική υποβολή

και ο πολίτης βρίσκεται σε προστασία μέ-
σω του εξωδικαστικού μηχανισμού, προ-
χωρούν παράνομα τις διαδικασίες αναγκα-
στικής εκτέλεσης.

2 Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απόρρι-
ψης και μη συναίνεσης στην πρόταση

ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φο-
ρείς να ματαιώνονται αυτομάτως οι διαδι-
κασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και να
προστατεύονται όλα τα περιουσιακά στοι-
χεία του οφειλέτη.

3 Όσοι οφειλέτες απέρριψαν τις προτά-
σεις λόγω υψηλών επιτοκίων ή λόγω

άρνησης των εταιρειών διαχείρισης ή των
τραπεζών να μπορούν να επανέλθουν άμε-
σα με νέα αίτηση.

4 Να διορθωθούν τα προβλήματα της
πλατφόρμας που αφορούν τη μοναδι-

κοποίηση των ακινήτων και ειδικά όταν
υφίστανται ποσοστά συνιδιοκτησίας.

5 Να δοθεί η δυνατότητα πρόωρης εξό-
φλησης του κεφαλαίου χωρίς την κα-

ταβολή των τόκων.

6 Να γίνεται άρση των κατασχέσεων που
έχουν γίνει εις χείρας τρίτου (πχ, μι-

σθωμάτων) για τα χρέη προς το Δημόσιο.

7 Οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν ανα-
δρομική ισχύ και σε περιπτώσεις που

έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εξωδικαστικός
μηχανισμός, ώστε οι πολίτες να επωφελη-
θούν των μειωμένων επιτοκίων αλλά και
της προστασίας σε περίπτωση απόρριψης
της διαδικασίας από τις εταιρείες διαχείρι-
σης ή τις τράπεζες. 

Πρώτη κατοικία και funds

της
Κατερίνας
Φραγκάκη 

Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω



Ο
ι διασώσεις εγκλωβισμένων στα
ερείπια των κτιρίων που ισοπέ-
δωσε το φονικό χτύπημα του Εγ-
κέλαδου της 6ης Φεβρουαρίου

στη Συρία και την Τουρκία σκορπούν ελπί-
δες, αλλά δεν έχουν πάντα αίσια έκβαση.

Κάποιοι χάνουν τη μάχη για τη ζωή,
όπως η 40χρονη Ζεϊνέπ Καχραμάν, που
άφησε την τελευταία της πνοή το περα-
σμένο Σάββατο στο νοσοκομείο, ένα
24ωρο μετά τον απεγκλωβισμό της από τα
ερείπια πολυκατοικίας στην πόλη Κιριχάν
της Νότιας Τουρκίας από Γερμανούς δια-
σώστες που την ανέσυραν 104 ώρες μετά
τον σεισμό.

«Η γυναίκα τα πηγαίνει καλά δεδομέ-
νων των συνθηκών», ανέφερε στις 10 Φε-
βρουαρίου το δελτίο Τύπου της ανθρωπι-
στικής οργάνωσης ISAR Germany, που
μετείχε στη διάσωσή της. Λίγες ώρες αρ-
γότερα, ωστόσο, η 40χρονη πέθανε. «Γε-
λούσε ακόμη καθοδόν προς το νοσοκο-
μείο», είπε ο ειδικός στην τραυματολογία
γιατρός Μπάστιαν Χερμπστ, ένα από τα
μέλη της ιατρικής ομάδας της ISAR, που
βοήθησαν στη διάσωση και τη διακομιδή
της με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Υποθερμία
«Υπάρχουν χιλιάδες λόγοι για τους

οποίους μπορεί να πέθανε η Ζεϊνέπ», εξή-
γησε στην Deutsche Welle.

Ένας εξ αυτών είναι η υποθερμία. Με το

δριμύ ψύχος που επικρατεί στη ζώνη κα-
ταστροφής του σεισμού, τα αιμοφόρα αγ-
γεία των εγκλωβισμένων στα ερείπια συ-
στέλλονται, καθώς ο οργανισμός τους
προσπαθεί να διασφαλίσει την απώλεια
όσο το δυνατόν λιγότερης θερμότητας μέ-
σω της επιδερμίδας και των άκρων. Η
θερμοκρασία του αίματος στα μέρη αυτά
του σώματος πέφτει, ενώ το ζεστό αίμα,
που ρέει στο εσωτερικό του σώματος,
εξασφαλίζει τη λειτουργία των ζωτικών
οργάνων.

Η διάσωση της Ζεϊνέπ ήταν περίπλοκη.
«Χρειάστηκε να τη μετακινήσουμε πολύ
για να μπορέσουμε να την απεγκλωβίσου-
με», είπε ο Χερμπστ. Με τις μετακινήσεις
αυτές ενδεχομένως να διεστάλησαν τα αι-

μοφόρα αγγεία, επιτρέποντας στο κρύο
αίμα να φθάσει στο εσωτερικό του σώμα-
τός της, κάτι που θα μπορούσε να της προ-
καλέσει καρδιακή αρρυθμία με συνέπεια
να πεθάνει.

Όπως σημειώνει ο Γερμανός γιατρός,
δεν αποκλείεται η 40χρονη να υπέστη
βλάβη στα νεφρά. Αν και μπορούσε να κι-
νήσει τα πέλματά της, «τα πόδια της ήταν
θαμμένα κάτω από πέτρες και ερείπια».
Δεν αποκλείεται να προκλήθηκε βλάβη
στους ιστούς των ποδιών της, με αποτέλε-
σμα την έκκριση μυοσφαιρίνης από τον
οργανισμό της, μιας πρωτεΐνης που μετα-
φέρει οξυγόνο στα μυϊκά κύτταρα όταν
τραυματίζεται ο ιστός.

Μετά τη διάσωση των εγκλωβισμένων

το αίμα αρχίζει να ρέει ανεμπόδιστα και
έτσι το σώμα ίσως πλημμυρίσει με μυο-
σφαιρίνη, που μπορεί να προκαλέσει νε-
φρική ανεπάρκεια και αύξηση των επιπέ-
δων καλίου, το οποίο σε μεγάλες ποσότη-
τες μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε
κοιλιακή μαρμαρυγή, που εμποδίζει την
αποστολή αίματος από την καρδιά στο
υπόλοιπο σώμα και είναι επικίνδυνη για
άτομα με ιστορικό καρδιακών νοσημάτων.

Περιπτώσεις ναυαγών
«Γνωρίζουμε από τις περιπτώσεις

ναυαγών ότι μόλις αντικρίζουν την ομάδα
διάσωσης επιστρατεύουν όλες τις δυνά-
μεις τους για να μην πνιγούν», λέει ο
Χερμπστ, προσθέτοντας ότι οι ορμόνες
του στρες μπορούν να διατηρήσουν τη λει-
τουργία των οργάνων, αλλά όταν υποχω-
ρήσουν μετά τη διάσωση, το κυκλοφορικό
σύστημα μπορεί να καταρρεύσει.

Η Ζεϊνέπ έχασε τον άνδρα και τα παιδιά
της στον σεισμό. « Ίσως να το πληροφορή-
θηκε και έτσι να έχασε τη θέλησή της για
τη ζωή», καταλήγει ο Μπάστιαν Χερμπστ. 
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Με αφορμή τον θάνατο της 40χρονης Τουρκάλας 
που ανασύρθηκε ζωντανή 104 ώρες μετά τον σεισμό, 

Γερμανός γιατρός εξηγεί τους πιθανούς λόγους 
που κάποιοι διασωθέντες πεθαίνουν έπειτα από λίγες ώρες

Επιζούν στα χαλάσματα,
ξεψυχούν στο νοσοκομείο
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη

Η αποφασιστική υπεράσπιση του Μπαχμούτ, της ουκρανικής
πόλης όπου μαίνονται οι συγκρούσεις για μισό χρόνο, έχει ανα-
δειχθεί ως συμβολικός στόχος τόσο για τις ουκρανικές δυνά-
μεις όσο και για τα στρατεύματα της Μόσχας. 

Και αυτή η εξέλιξη προβληματίζει τις ΗΠΑ. Δημοσίευμα της
«Washington Post» ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι της
άμυνας εκτιμούν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν είναι σε θέση
να υπερασπιστούν το Μπαχμούτ, για αυτό και προέτρεψαν το
Κίεβο να δώσει προτεραιότητα στην αντεπίθεση της άνοιξης
έναντι της υπεράσπισής του. Οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι εάν η
Ουκρανία συνεχίσει να πολεμά όπου η Ρωσία στέλνει στρατεύ-
ματα, αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος της Μόσχας. Για αυτό
και προτρέπουν την Ουκρανία να δώσει προτεραιότητα στο χρο-
νοδιάγραμμα και στη διεξαγωγή της ανοιξιάτικης αντεπίθεσης,

εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η
Ευρώπη εκπαιδεύουν Ουκρανούς μαχητές σε μερικά από τα
πιο περίπλοκα όπλα που θα εισέλθουν στο πεδίο της μάχης

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την
κατάσταση πολύ δύσκολη στο ανατολικό μέτωπο του πολέμου,
όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κερδίσει έδαφος. «Η κατά-
σταση στην πρώτη γραμμή, ειδικά στις περιφέρεις του Ντο-
νέτσκ και του Λουγκάνσκ, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Είναι
κυριολεκτικά μάχη για κάθε σπιθαμή ουκρανικής γης», είπε ο
πρόεδρος της Ουκρανίας στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μή-
νυμά του.

Σήμερα ξεκινά η Διεθνής Διάσκεψη του Μονάχου για την
Ασφάλεια, το αποκαλούμενο και «Νταβός της Άμυνας», όπου το
Ουκρανικό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Για πρώτη

φορά θα απουσιάζουν και οι βουλευτές του γερμανικού εθνο-
λαϊκιστικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, που διατη-
ρεί ιδιαίτερους δεσμούς με τη Μόσχα. Μέχρι σήμερα η Διάσκε-
ψη του Μονάχου καλούσε εκπροσώπους όλων των κομμάτων
που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδιακή Βουλή.

Συνολικά 83 υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας δίνουν το
«παρών» στο Μόναχο, αλλά και πολλοί ηγέτες, όπως ο Γερμα-
νός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η πρόεδρος
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αμερικανική αντιπροσωπεία
θα είναι η μεγαλύτερη στα χρονικά της Διάσκεψης, ενώ η Κίνα
στέλνει στο Μόναχο τον κορυφαίο ίσως διπλωμάτη της χώρας
και πρώην ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι.

Μ
ια 17χρονη που απεγκλωβίστη-
κε από τα ερείπια κτιρίου στο
Καχραμανμαράς, όπως μετέ-
δωσε η τουρκική κρατική τηλε-

όραση, 248 ολόκληρες ώρες μετά τον πρώτο
μεγάλο σεισμό, είναι ίσως ο τελευταίος άν-
θρωπος που βγήκε ζωντανός από τα συντρίμ-
μια που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος. 

Ο τελευταίος απολογισμός μετρά τους νε-
κρούς σε 37.000 ενώ τα θύματα συνολικά εί-
ναι πλέον πάνω από 40.000.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, πάνω
από 4.300 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί στην
πληγείσα ζώνη μετά την αρχική ισχυρή σει-
σμική δόνηση.

Στο πολιτικό σκέλος των εξελίξεων, το
ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις προεδρικές
εκλογές και κατά πόσο θα πλήξουν η κατα-
στροφή και η διαχείρισή της τον πρόεδρο
Ερντογάν. 

Ήδη το επιτελείο του επεξεργάζεται δυνα-
τότητες αναβολής των εκλογών ακόμη και για
έναν χρόνο, να μη γίνουν δηλαδή στις 14 Μαΐ-
ου. Τυχόν αναβολή όμως απαγορεύεται ρητά
από το τουρκικό Σύνταγμα. Ο Ταγίπ Ερντογάν
δέχεται τα πυρά της αντιπολίτευσης για την
ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού, με εκα-

τομμύρια ανθρώπους να έχουν μείνει άστε-
γοι, ενώ άγνωστο παραμένει ποιος θα είναι
και ο τελικός απολογισμός των θυμάτων της
τραγωδίας.

Πώς να στήσεις κάλπες στο Χατάι;
Στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος ανέ-

φερε στο Reuters: «Φαντάζεστε να πάμε στο
Χατάι και σε άλλες πόλεις και να στήσουμε κάλ-
πες; Είναι αυτό δυνατόν; Η χώρα είναι σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να υπάρξει
αναβολή. Ο Νοέμβριος φαίνεται πως είναι η κα-
ταλληλότερη περίοδος για τη διεξαγωγή των
εκλογών. Χρειάζεται να δώσουμε στον λαό μας
ένα εύλογο διάστημα για να γιατρέψει τις πλη-
γές του και να χτίσει μια νέα ζωή».

Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και πρόεδρος του Ρεπουμπλικα-
νικού Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρο-
γλου, όσον αφορά τα σενάρια για αναβολή
των εκλογών, αντέδρασε έντονα μέσω Twit-
ter γράφοντας ότι «ήσασταν πάντα ανίκανοι.

Δεν έχουμε ούτε έναν χρόνο, ούτε καν μία
ημέρα να σας δώσουμε. Δεν αντέχουμε άλλη
ανικανότητα. Μη φοβάστε τις εκλογές. Ή
μάλλον να τις φοβάστε, οι εκλογές θα γίνουν
στην ώρα τους!».

Αυτή η αντίδραση της αντιπολίτευσης βά-
ζει… δύσκολα στον Ερντογάν, αφού για να
μπορέσει να αλλάξει την ημερομηνία διεξα-
γωγής των εκλογών, πρέπει να πουν το «ναι»
τα τέσσερα πέμπτα των εκπροσώπων στη
Βουλή. Κάτι που με τις παρούσες συνθήκες
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί.

Επαναφέρουν την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ Σουηδίας - Φινλανδίας

Η Τουρκία πάντως θα επιχειρήσει να κεφα-
λαιοποιήσει την προσοχή της διεθνούς κοι-
νότητας.

Ήδη ο Γενς Στόλτενμπεργκ είπε ότι πρόκει-
ται για τη χειρότερη φυσική καταστροφή που
έχει πλήξει χώρα του ΝΑΤΟ αναφερόμενος
στην αφορμή της έκτακτης επίσκεψής του

στην τουρκική πρωτεύουσα. Επισήμανε τη
συνδρομή των χωρών-μελών και τόνισε με
νόημα την προσφορά των δύο υποψήφιων με-
λών, την εισδοχή των οποίων η Τουρκία ακόμη
αρνείται να εγκρίνει στη Συμμαχία: «Και τα
δύο υποψήφια μέλη μας, Σουηδία και Φινλαν-
δία, δείχνουν εμπράκτως την αλληλεγγύη
τους με τη βοήθεια που προσφέρουν στην
Τουρκία», είπε μαζί με τον Μ. Τσαβούσογλου.

«Όπως έχω πει, είναι καιρός να λάβουν κα-
θεστώς πλήρους μέλους η Σουηδία και η Φιν-
λανδία», είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ, υπενθυμί-
ζοντας τα βήματα που έχουν κάνει Στοκχόλμη
και Ελσίνκι και επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρ-
κία έχει «θεμιτές ανησυχίες ασφαλείας» για
θέματα τρομοκρατίας, αλλά πρόσθεσε πως η
ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα
ενισχύσει την ικανότητα της Συμμαχίας να κα-
ταπολεμήσει τη διεθνή τρομοκρατία.

«Το θέμα δεν είναι να γίνει ταυτοχρόνως η
ένταξη των δύο χωρών, αλλά να γίνει άμεσα»,
δήλωσε. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι «αυτό εί-
ναι απόφαση της κυβέρνησης και του κοινο-
βουλίου της Τουρκίας, και μόνο». Ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πάντως
την πιθανότητα ξεχωριστής διαδικασίας για
τις δύο υποψήφιες χώρες.

Το Ουκρανικό στο επίκεντρο της Διεθνούς Διάσκεψης στο Μόναχο

Η προϋπόθεση για να μπορέσει να αλλάξει ο Ερντογάν 
τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών στην Τουρκία

Οι ελπίδες 
σβήνουν, 
τα πολιτικά 
σενάρια φουντώνουν

Οι ελπίδες 
σβήνουν, 
τα πολιτικά 
σενάρια φουντώνουν
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ΚΟΛΩΝΟΣ

Σημάδια βιασμού βρέθηκαν στη 13χρο-
νη από τη Βοιωτία, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες για το αποτέλεσμα της ιατροδικαστι-
κής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε το
ανήλικο κορίτσι. Πρόκειται για ισχυρό πει-
στήριο που οδήγησε τους αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς στη
σύλληψη τριών ανηλίκων, οι οποίοι φέρον-
ται ως τα άτομα που κακοποίησαν σεξουα-
λικά τη 13χρονη. Η ΕΛΑΣ είχε από την Τε-
τάρτη ταυτοποιήσει τους τρεις ανήλικους
(16 και 17 ετών) και μετά το αποτέλεσμα της

ιατροδικαστικής εξέτασης προχώρησαν
στη σύλληψη τους. Η δικογραφία που σχη-
ματίστηκε αφορά το αδίκημα του βιασμού
για τον έναν και αυτό των ασελγών πράξε-
ων για τους άλλους δύο, ενώ μετά τη μετα-
γωγή τους στον εισαγγελέα Ανηλίκων, που
τους απήγγειλε κατηγορίες, ζήτησαν και
πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν
την απολογία τους στον ανακριτή. Η 13χρο-
νη είχε γνωριστεί με έναν 16χρονο -μέλος
της παρέας- στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και είχαν κλείσει ραντεβού για να συ-

ναντηθούν από κοντά. Ωστόσο, αυτός εμ-
φανίστηκε στο σημείο της συνάντησης μα-
ζί με δύο φίλους του (πρόκειται για αυτούς
που κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις)
και -σύμφωνα με την καταγγελία- κακο-
ποίησαν σεξουαλικά το ανήλικο κορίτσι. Ο
πατέρας του παιδιού βρίσκεται από την
πρώτη στιγμή σε επαφή με τους αστυνομι-
κούς προσπαθώντας να βοηθήσει την
έρευνα, ενώ η 13χρονη παραμένει σε κα-
τάσταση σοκ και δεν είναι ακόμη σε θέση
να δώσει επίσημη κατάθεση.

Χειροπέδες σε τρεις ανηλίκους για τον βιασμό της 13χρονης στη Βοιωτία

Δ
εν έχει ολοκληρωθεί ακό-
μη ο κύκλος των ερευνών
για την υπόθεση μαστρο-
πείας και βιασμού του

12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό,
με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανη-
λίκων, σε συνεργασία με την 33η τακτι-
κή ανακρίτρια που χειρίζεται την υπό-
θεση, να επιχειρεί ταυτοποίηση και άλ-
λων ατόμων που πλήρωσαν προκειμέ-
νου να ικανοποιήσουν τις αρρωστημέ-
νες διαθέσεις τους στο κορμάκι του
παιδιού.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν πηγές
με γνώση των ερευνών, «να είστε προ-
ετοιμασμένοι και για νέο κύκλο συλλή-
ψεων. Η υπόθεση θα φτάσει μέχρι τέ-
λους, με την έρευνα να γίνεται αθόρυ-
βα αλλά μεθοδικά. Έτσι ξαφνικά όπως
ανακοινώθηκαν οι 5 τελευταίες συλλή-
ψεις, θα ανακοινωθούν και οι όποιες
επόμενες». Τι σημαίνει αυτό; Πως είναι
ζήτημα χρόνου οι Αρχές να ταυτοποι-
ήσουν και άλλα άτομα που έκλεισαν
«ραντεβού» με τη 12χρονη προκειμέ-
νου να τη βιάσουν έναντι χρηματικής
αμοιβής. Μεγάλο βάρος έχει πέσει στη
διαδικτυακή εφαρμογή blindchat, με
τις γνωστές δυσκολίες που υπάρχουν
στο να βρεθεί το πρόσωπο που κρύβε-
ται πίσω από κάποιο προφίλ και ενδε-
χομένως χρησιμοποιεί IP-φάντασμα
για τις διαδικτυακές του αναζητήσεις.

Κάτι που προκαλεί προβληματισμό
στην ΕΛΑΣ και τη Δικαιοσύνη είναι ότι
σε ακτίνα περίπου 500 μέτρων είχαν
έδρα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί
για τον βιασμό της 12χρονης: ο 52χρο-
νος προφυλακισμένος Ηλίας Μίχος, ο
65χρονος γιατρός και ο 50χρονος Πα-
κιστανός, ιδιοκτήτης καταστήματος με
είδη κινητής τηλεφωνίας.

Ο γιατρός επιμένει
στην αθωότητά του

Οι αποκαλύψεις αυτές είναι εύλο-
γο να έχουν προκαλέσει αναστάτωση
στη γειτονιά, με τους περισσότερους

πάντως να αναφέρουν ότι «πέσαμε
από τα σύννεφα. Βλέπαμε κόσμο να
μπαινοβγαίνει στο ιατρείο αλλά δεν
θα μπορούσαμε να φανταστούμε κά-
τι. Ο γιατρός ήταν εδώ τουλάχιστον
μία 5ετία, όμως ελάχιστες φορές εί-
δαμε τη σύζυγό του και κάποιο από
τα παιδιά του». 

Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι
αν και υπάρχουν στοιχεία που δεί-
χνουν ότι ο 65χρονος δερματολόγος -
αφροδισιολόγος είχε βιάσει τουλάχι-
στον δύο φορές στο ιατρείο του τη
12χρονη, ο ίδιος επιμένει προανακρι-
τικά στην αθωότητά του, ενώ έχει κρε-

μάσει και ένα ταμπελάκι ότι «το ιατρείο
θα λειτουργήσει και πάλι από τις
20/2». Φέρεται δε να υποστηρίζει ότι η
ανήλικη τον είχε επισκεφτεί μαζί με
τον αδερφό της ως ασθενής και τίποτε
άλλο.

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία σε
δημοσιογράφους ενός γείτονα του
65χρονου:

«Επειδή τον θεωρούσαν καλό για-
τρό, είχα στείλει και την κόρη μου. Μου
είπε ότι δεν ήθελε να ξαναπάει γιατί
δεν της άρεσε η συμπεριφορά του. Της
έλεγε ότι είναι ωραία κοπέλα και άλλα.
Με πήρε και μια ξαδέλφη μου που μου
είπε ότι ρίχτηκε στην εγγονή της και
δεν ήθελε να πάει ξανά στον γιατρό». Η
απολογία των 5 νέων συλληφθέντων
στον ανακριτή είναι προγραμματισμέ-
νη για σήμερα στις 9.30 το πρωί. 

Έρχεται νέος κύκλος συλλήψεων

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ζήτημα χρόνου να ταυτοποιηθούν και άλλα άτομα 
που έκλεισαν «ραντεβού» με τη 12χρονη 

για να τη βιάσουν έναντι χρηματικής αμοιβής



Ε
ξελίξεις στην υπόθεση βιασμού παι-
διών στα Πετράλωνα μετά την παρα-
πομπή σε δίκη των δέκα κατηγορου-
μένων. Όσα περιγράφει το βούλευμα

για τα δύο αδέλφια στα Πετράλωνα είναι σοκα-
ριστικά. Τα αδέλφια βιάζονταν κατ’ εξακολού-
θηση από τον πατέρα τους, τον θείο τους και οι-
κογενειακούς φίλους τους, ενώ για την υπόθε-
ση δέκα άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο του κα-
τηγορουμένου. Σύμφωνα με το Star, στο βού-
λευμα περιγράφεται ο εφιάλτης που βίωνε το
αγόρι, το οποίο σήμερα είναι 17 ετών.

«Όταν βρισκόταν μόνος του με τον ανήλικο
παθόντα γιο του, με άσκηση σωματικής βίας
μπορούσε να κάμψει την αντίστασή του, με πε-
ρισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολού-
θηση του ιδίου εγκλήματος και με ενότητα δό-
λου», αναφέρει μεταξύ άλλων το βούλευμα.

Η 22χρονη σήμερα αδελφή του ζούσε τον
ίδιο εφιάλτη, σύμφωνα με τους εισαγγελικούς
λειτουργούς. «Ενήργησαν γενετήσιες πράξεις
με την ανήλικη, συγκεκριμένα την ανάγκαζαν
να γδύνεται και να ξαπλώνει ανάμεσά τους

στην κρεβατοκάμαρα και ενώ στην τηλεόραση
προέβαλαν ακατάλληλο για ανηλίκους περιε-
χόμενο, συγκεκριμένα πορνογραφικό περιε-
χόμενο», αναφέρεται.

Στο κάδρο και ο Πολωνός
φονιάς του 7χρονου Ανδρέα

Σύμφωνα με την καταγγελία του συγγραφέα
Χρήστου Κρεμνιώτη, ένας από τους ανθρώ-
πους που συμμετείχαν στις φρικιαστικές πρά-
ξεις στα Πετράλωνα είναι ο Πολωνός που σκό-
τωσε τον 7χρονο Ανδρέα στην Κυψέλη και στη
συνέχεια έθαψε το κορμάκι του στην ταράτσα,
ενώ μετέφερε τα οστά του για χρόνια σε μια ερ-
γαλειοθήκη.

Οι δικαστές διέταξαν την παραπομπή σε δίκη
για βαριές κατηγορίες του πατέρα των παιδιών,
του θείου τους, αδελφού του πατέρα, της τότε
συντρόφου του πατέρα αλλά και φίλων και
υπαλλήλων του πατέρα.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι δέκα κατηγο-
ρούμενοι είναι αντιμέτωποι ανά περίπτωση με
κατηγορίες που αφορούν βιασμό, γενετήσιες

πράξεις με ανηλίκους μικρότερους των δεκα-
τεσσάρων ετών και κατάχρηση ανηλίκου, πρά-
ξεις που φέρονται να έχουν τελέσει από κοινού
και κατά μόνας κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη το 2018
έπειτα από προσφυγή των -ενήλικων σήμε-
ρα- δύο μεγαλύτερων παιδιών οικογένειας
από τα Πετράλωνα, τα οποία κατήγγειλαν στις
Αρχές τον πατέρα τους για σεξουαλική κακο-

ποίηση αλλά και προώθησή τους από τον ίδιο
και σε άλλους ενηλίκους. Η καταγγελία των
παιδιών είχε αποτελέσει αφορμή για εισαγ-
γελική έρευνα.

Η υπόθεση είχε διαβιβαστεί μετά την άσκη-
ση ποινικής δίωξης σε ανακριτή, ενώ τα δύο
παιδιά είχαν καταγγείλει πως σε γνώση όσων
είχαν υποστεί από τον πατέρα ήταν και η μητέ-
ρα τους.
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Δέκα άτομα κατηγορούνται, μεταξύ των οποίων ο πατέρας, 
ο θείος και φίλοι του που ασελγούσαν στο αγόρι 

και το κορίτσι στα Πετράλωνα

Ανατριχίλα από
το βούλευμα για
τους βιασμούς
στα δύο αδέλφια

Μεγάλη επιτυχία για τον Γιώρ-
γο Τσούκαλη. Ο γνωστός ιδιωτι-
κός ερευνητής, ο οποίος έχει
συμπληρώσει 31 χρόνια αγώνα
ενάντια στην αρχαιοκαπηλία, σε
συνεργασία με την Άμεσο Δράση
έβαλε τέλος στη δράση ενός σε-
σημασμένου κακοποιού.

Αρκετές μέρες μετά την εντολή
πελάτισσάς του, ο Γιώργος Τσούκαλης έκανε
έρευνα και τον εντόπισε να κινείται στο κέντρο
της Αθήνας. Ο συλληφθείς στην περιοχή της
Πλάκας είχε εις βάρος του ένταλμα για κα-
κούργημα και εξαπατούσε κόσμο καθώς παρουσιαζόταν σαν πράκτο-
ρας μυστικών υπηρεσιών, των Ηνωμένων Εθνών, σαν ταξίαρχος και
σαν βετεράνος του πολέμου στο Αφγανιστάν. Δεν παρέλειψε δε να ευ-
χαριστήσει από καρδιάς την Άμεση Δράση για την άψογη συνεργασία
που είχε, ιδιαίτερα τον αστυνόμο Β Δημήτρη Ψυχογιό.

Δίκη για το Μάτι: Για εγκληματικές παραλείψεις
και καθυστερήσεις μίλησε ο πραγματογνώμονας

Ο Τσούκαλης και η Άμεση Δράση 
έφεραν αποτέλεσμα

Την ώρα που η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018
είχε πλέον φτάσει στο Μάτι καίγοντας τα πρώτα σπίτια,
αποφασιζόταν να τεθούν σε... γενική επιφυλακή οι πυ-
ροσβεστικές δυνάμεις της Αττικής! Μια ετεροχρονισμέ-
νη απόφαση, «ατελέσφορη» πια, όπως τη χαρακτήρισε
στην κατάθεσή του ο πραγματογνώμονας Δημ. Λιότσιος,
ο οποίος παρέθεσε μία προς μία τις εγκληματικές παρα-
λείψεις αλλά και την καθυστέρηση που επέδειξαν οι αρ-
μόδιοι σε κρίσιμες ενέργειες, οδηγώντας στην εθνική
τραγωδία. Ο κ. Λιότσιος αναφέρθηκε σε όλα όσα δεν έγι-
ναν τότε και στην απουσία οποιουδήποτε επιχειρησια-
κού σχεδιασμού, όπως ακριβώς είχε τονίσει και στην
πραγματογνωμοσύνη του. Η υπεράσπιση των κατηγο-
ρουμένων, προσπαθώντας να αποδυναμώσει τη μαρτυ-
ρία του, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας, ζήτησε
να μη ληφθεί υπόψη το πρώτο μέρος της κατάθεσής του
και να διαγραφεί από τα πρακτικά.

«Ντροπή, δεν σέβεστε τους νεκρούς», φώναξαν οι συγ-

γενείς των θυμάτων. Όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης
έθεσαν θέμα αποβολής τους, μίλησαν για «συνθήκες πο-
δοσφαίρου» στη διαδικασία, επειδή χειροκρότησαν τον
εισαγγελέα που αντιτάχθηκε στο αίτημα των κατηγορου-
μένων, το οποίο και απορρίφθηκε. Ο μάρτυρας, συνεχί-
ζοντας την κατάθεσή του, εστίασε στο γεγονός ότι οι αρμό-
διοι, παρά τις προγνώσεις για επικινδυνότητα εκδήλωσης
πυρκαγιάς, δεν είχαν προβλέψει να υπάρχει ούτε εναέρια
επιτήρηση ούτε να δοθεί έγκαιρα εντολή για γενική επιφυ-
λακή. Μάλιστα, «έδειξε» ως υπεύθυνο του σχεδιασμού
εναέριας επιτήρησης τον τότε διοικητή του ΕΣΚΕ, σημει-
ώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει προηγουμένως «να πάρει
άδεια από τη φυσική ηγεσία, να την έχει ενημερώσει».
Σύμφωνα με τον μάρτυρα, «το αίτημα είναι υπό την ευθύνη
και την εποπτεία του υπαρχηγού επιχειρήσεων». Ωστόσο,
όπως είπε, «ο αρχηγός οφείλει να είναι ενήμερος για τα
πάντα... Έχει όλη την ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος. Οφείλουν όλοι να τον ενημερώνουν».
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Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η
ετήσια εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας του Συνδέσμου Απο-
στράτων Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην Χωροφυλακής του
νομού Αχαΐας.

Σε μια λαμπρή τελετή που φιλοξενήθηκε σε πολύ γνωστό
κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, το διοικητικό συμβούλιο και
το προεδρείο του συνδέσμου τίμησαν με ειδικό βραβείο για
τον τριαντάχρονο και πλέον αγώνα του ενάντια στην αρχαιοκα-
πηλία αλλά και για την επί τέσσερις δεκαετίες άψογη συνεργα-
σία του με την Ελληνική Αστυνομία τον Γιώργο Τσούκαλη.

Συγχρόνως βραβεύτηκαν ο Νικόλαος Ανδρ. Παναγιωτό-
πουλος και ο Γεώργιος Ανδρ. Παπαχριστόπουλος για το ψυχι-
κό τους σθένος και την αυταπάρνησή τους στον συνάνθρωπο.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ το «παρών» στην εκδήλωση έδω-
σαν μεταξύ άλλων ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ
Θεόκλητος ως εκπρόσωπος του σεβασμιότατου Μητροπολί-
τη, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης, ο γενικός αστυνομικός
διευθυντής Δυτ. Ελλάδας κ. Μαρτζάκλης, ο βουλευτής Αχαΐας
Άγγελος Τσιγγρής και η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξο-
πούλου, ο πρόεδρος IPA, ο διοικητής Ασφαλείας Πατρών κ.
Αθανασόπουλος, η πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Πάτρας
Άννα-Μαρία Ρογδάκη.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Αναστασόπουλος παρουσίασε
με υπέροχο τρόπο τον αγώνα του Γιώργου Τσούκαλη ενάντια
στην αρχαιοκαπηλία, αναφερόμενος σε λεπτομέρειες και ιδι-
αίτερες στιγμές της δράσης του κατά των πατριδοκάπηλων,
ενώ εξήρε και την επιτυχημένη από κάθε πλευρά συνεργασία
που έχει πάνω από τέσσερις δεκαετίες με την ΕΛΑΣ.

Ο Γιώργος Τσούκαλης δήλωσε ότι νιώθει ιδιαίτερη τιμή αλ-
λά και συγκίνηση για το γεγονός ότι τον τίμησε η οικογένεια
της Ελληνικής Αστυνομίας. «Αισθάνομαι αναπόσπαστο μέλος
της οικογένειας αυτής με την οποία συνεργάζομαι όλα αυτά τα
χρόνια με απόλυτη επιτυχία έχοντας μια αμφίδρομη σχέση

σεβασμού και εκτίμησης. Τολμώ να πω δημόσια ότι αισθάνο-
μαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, η οποία υπηρετεί
την ευνομία. Παράλληλα αξίζει να τονίσω ότι ποτέ δεν έχω
μπει στα χωράφια της ΕΛΑΣ. Αυτό άλλωστε θεωρώ ότι αποτε-
λεί το μυστικό της επιτυχημένης συνταγής που χαρακτηρίζει
πάντα μια ιδανική συνεργασία», είπε μεταξύ άλλων, ενώ εξέ-
φρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του τόσο προς το διοικητικό
συμβούλιο της ένωσης αλλά και ειδικότερα προς τον πρόεδρο
Κωνσταντίνο Βοργιά, στον οποίο παρέδωσε το συλλεκτικό με-
τάλλιο για τα τριάντα χρόνια ενάντια στην αρχαιοκαπηλία κα-
θώς επίσης και ένα λάβαρο για τον ίδιο σκοπό.

Μεγάλη τιμή από τους απόστρατους αστυνομικούς Αχαΐας στον Γιώργο Τσούκαλη

Η
νέα επιδημιολογική έκθεση του
ΕΟΔΥ που αφορά τη βδομάδα 6-
12 Φεβρουαρίου δείχνει μια αυ-
ξανόμενη τάση στις λεγόμενες

γριπώδεις συνδρομές, δηλαδή, στις ιώσεις
που έχουν παρόμοια συμπτώματα με αυτά
της γρίπης και οδηγούν τους πολίτες στον

γιατρό. Η αύξηση αυτή πα-
ρατηρείται στις ηλικίες 15-
64 και στις ηλικίες άνω
των 65. Ωστόσο η γρίπη εί-
ναι στα ίδια επίπεδα με την
προηγούμενη βδομάδα,
δηλαδή σε μια πτωτική πο-
ρεία σε σχέση με τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων.

Ωστόσο καταγράφονται δυο νέα κρούσμα-
τα γρίπης που χρειάστηκε να νοσηλευθούν
στη μονάδα εντατικής, δυο άνδρες ηλικίας
54 και 66 ετών. Το παρήγορο είναι πως την
τελευταία βδομάδα δεν σημειώθηκε κανέ-
νας νέος θάνατος από γρίπη. Ο αναπνευ-
στικός συγκυριακός ιός RSV που χτυπάει
κυρίως τα παιδιά είναι σε πτώση.

Επικρατεί η παραλλαγή Κένταυρος
Σε σχέση με τον κορονοϊό, τη βδομάδα

που πέρασε 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους και 117 νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι στις ΜΕΘ. Η θετικότητα του ιού είναι στα
ίδια επίπεδα με την προπερασμένη βδομά-
δα, δηλαδή, σε σχετική πτώση, ενώ μει-
ώθηκαν οι εισαγωγές και οι νέες διασωλη-
νώσεις σε μονάδα εντατικής. Το στέλεχος
ΒΑ.5 είναι το συχνότερα αναγνωριζόμενο

στέλεχος της Όμικρον στη χώρα μας και η
υποπαραλλαγή BQ.1.1. είναι η συχνότερη
υποπαραλλαγή της ΒΑ.5, με αυξητική τά-
ση. Η συχνότερη υποπαραλλαγή της BA.2
παραμένει η BA.2.75 (49%), δηλαδή, η Κέν-
ταυρος, ακολουθούμενη από την υποπα-
ραλλαγή CH.1.1 (29%), γνωστή ως Όρθρος,
και την υποπαραλλαγή XBB.1.5 (19%), γνω-
στή ως Κράκεν. 

Αυτή τη στιγμή το 74% των κρουσμάτων
στη χώρα μας είναι από την παραλλαγή
BQ.1.1. Η μεγαλύτερη αύξηση του ιού στα
λύματα παρατηρείται στην Πάτρα με +354%
και ακολουθούν η Ξάνθη με +52% και το
Ηράκλειο με +40%. 

Οι ειδικοί αναγνωρίζουν την πτωτική πο-
ρεία των αναπνευστικών ιών, της γρίπης
και του κορονοϊού, ωστόσο, δεν χρειάζεται
εφησυχασμός αλλά μέτρα προστασίας
όπου επικρατεί συγχρωτισμός, δεδομένου
ότι μετά από καιρό θα γιορταστούν τα καρ-
ναβάλια σε όλη τη χώρα χωρίς μέτρα και
χωρίς μάσκες. Η χρήση μάσκας ως σύστα-
ση κρίνεται απαραίτητη ως ατομικό μέτρο
προστασίας, όταν ο πολίτης έχει συμπτώ-
ματα ή θέλει να προστατευθεί σε χώρους
με πολύ κόσμο!

Στους 109 οι εβδομαδιαίοι θάνατοι από κορονοϊό, μειώθηκαν 
οι εισαγωγές και οι νέες διασωληνώσεις σε ΜΕΘ

Covid και γρίπη πέφτουν,
οι ιώσεις συνεχίζουν…

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 
kpapakosto@yahoo.gr



Υποσχέσεις για σχολεία
Περίπου 5.000 μαθητές της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα

στεγαστούν σε σύγχρονες σχολικές μονάδες, όπως υπο-
σχέθηκε για τα επόμενα χρόνια ο υφυπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης. Ο Θεσσαλο-
νικιός πολιτικός είπε ότι και το μετρό θα έχει ολοκληρω-
θεί στο τέλος του έτους. Και είναι από αυτούς που τις
υποσχέσεις τους τις κρατάνε.

ΗΗ αναφορά στη Γενοκτονία
Σε μια ξεχωριστή αναφορά για την αναγνώριση της

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ζήτημα «πέρα
και πάνω από την πολιτική και την οικονομία, που αγγί-
ζει την ψυχή και την ταυτότητα του Έλληνα», όπως είπε
ο ίδιος, προχώρησε στην ομιλία του ο Αντώνης Σαουλί-
δης. Βέβαια, ο Σαουλίδης έχει αποδείξει ότι το θέμα αυ-
τό δεν το θυμάται μόνον προεκλογικά, αλλά είναι ενεργά
παρών όλα τα προηγούμενα χρόνια σε συλλόγους και σε
αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οπότε θα μας παραξένευε το
να μην αναφερθεί στην κεντρική του ομιλία. 

Μ
ε τις καταθέσεις του οδηγού και του συνο-
δηγού της λευκής BMW συνεχίστηκε χθες
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονί-
κης η δίκη για την υπόθεση της δολοφονίας

του Άλκη Καμπανού από οπαδούς του ΠΑΟΚ την 1η Φε-
βρουαρίου 2022 στην περιοχή της Χαριλάου.

Πρόκειται για το αυτοκίνητο που βρισκόταν σε μικρή
απόσταση από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος. Το
συγκεκριμένο όχημα διερχόταν από το σημείο και βρέ-
θηκε πίσω από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που
χρησιμοποίησαν οι 12 κατηγορούμενοι.

Ξεκινώντας την κατάθεσή του, ο οδηγός της λευκής
BMW περιέγραψε και εκείνος πώς βρέθηκε πίσω από τα
αυτοκίνητα των κατηγορουμένων. «Κατεβαίναμε με το
αμάξι προς το γήπεδο. Σταμάτησαν τα οχήματα μπροστά
μας το ένα πήγε αριστερά και μετά έγινε μπούγιο, έγινε
φασαρία. Σταματήσαμε γιατί σταμάτησαν οι μπροστά
μας, σοκαριστήκαμε και μείναμε εκεί», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, προσπαθώντας να θυμηθεί όσα ακο-
λούθησαν, ο 19χρονος ανέφερε: «Είδαμε πολλά άτομα,
γρήγορες κινήσεις, βγήκαν άτομα από τα αυτοκίνητα.
Βγήκαν και έγινε πανικός, κάποιοι πήγαν προς τα εκεί

και κάποιοι έμειναν προς τα αυτοκίνητα». Όπως είπε,
κάποιοι είχαν αντικείμενα, όπως ξύλα, για να κάνουν
ζημιά.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, ο 19χρονος οδηγός
της λευκής BMW εξήγησε και τον λόγο που έστριψε δε-
ξιά. Όπως είπε, επειδή είδε άτομα να έρχονται προς το
σημείο και να πετάνε αντικείμενα προς το ένα αυτοκίνη-
το των δραστών, έστριψε δεξιά για να μην του σπάσουν
το αυτοκίνητο, αφού, όπως είπε, το είχε πάρει κρυφά
από τον πατέρα του.

Αναφορικά με τη δολοφονική επίθεση, κατά την
οποία ο Άλκης Καμπανός έπεσε νεκρός και δύο φίλοι
του τραυματίστηκαν, ο 19χρονος κατέθεσε πως δεν
ήξερε τι είχε συμβεί και πως το έμαθε την επόμενη μέ-
ρα. «Νόμιζα ότι μάλωναν απλά, δεν φαντάστηκα ότι θα
γινόταν κάτι τόσο σοβαρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε έπειτα από ερώτηση της εισαγγελέως, ο
ίδιος έμαθε τι είχε συμβεί την επόμενη μέρα και με
προτροπή του πατέρα του πήγε στην Αστυνομία για να
καταθέσει, αφού, όπως είπε, είχε πάρει κρυφά το αυ-
τοκίνητο από εκείνον.

Δ. ΔΡ. Οι προσθαφαιρέσεις
στην Α’ Θεσσαλονίκης
Στα ερτζιανά παραμένει ο Δημήτρης
Βενιέρης (φωτό), ο οποίος δεν θα είναι
τελικά υποψήφιος, όπως και η Σύνθια
Σάπικα, την οποία θα συνεχίσουμε να παρακολου-
θούμε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3. Το όνομα της
Μαρίας Χατζηδημητρίου, αντιπροέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που ακούσαμε φαίνεται
πως δεν έχει βάση, ενώ για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσ-
σαλονίκης φαίνεται πως προκρίνονται η Τάνια Κιου-
μουρτζίδου, ιατρική φαρμακευτική αντιπρόσωπος,
και η επιχειρηματίας Σμαρώ Μανιάτη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έβγαλε τη γραβάτα
ο Θεοδωρικάκος
για το «γούρι»
Με γραβάτα μπήκε ο Τάκης
Θεοδωρικάκος στην αίθουσα
του δημαρχείου Θεσσαλονί-
κης για την εκδήλωση της Δι-
οικούσας της ΝΔ, αλλά μόλις
κάθισε την έβγαλε. Ο λόγος;
Θυμήθηκε την ορκωμοσία
του δημάρχου τον Αύγουστο
του 2019, όταν ήταν βασικός
ομιλητής και είχε ζέστη.
«Και τότε και σήμερα έχει
ζέστη», είπε βάζοντάς τη
στην τσέπη. 

Πλημμύρα από
τριαντάφυλλα
στη διοικούσα 
Πάντως, η Διοικούσα της ΝΔ
Νομού Θεσσαλονίκης προ-
νόησε για τους ξεχασιάρηδες
της μέρας του Αγίου Βαλεντί-
νου να μη γυρίσουν στο σπίτι
με άδεια χέρια. Είχαν φροντί-
σει σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους -ερωτευμένους
και μη- να δίνουν ένα κόκκινο
τριαντάφυλλο! 

Ονοματοδοτείται η οδός
Γαζή σε Άλκη Καμπανού

Την επόμενη εβδομάδα θα αλλάξει επισήμως όνομα
η οδός Γαζή και θα μετονομαστεί σε Άλκη Καμπανού
στην περιοχή της Χαριλάου. Η Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Μακεδονίας - Θράκης έδωσε την έγκριση και απο-
μένουν κάποια τελευταία διαδικαστικά από την πλευρά
του Δήμου Θεσσαλονίκης για την τοποθέτηση της πλα-
κέτας με το όνομα του αδικοχαμένου 19χρονου φοιτητή,
όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ Πέτρος Λεκάκης. 

Ολοκληρώνονται οι λίστες
από τις ΔΗΜΤΟ

Τις λίστες με τους εκλογικούς αντιπροσώπους συμ-
πληρώνουν μέρα με τη μέρα οι ΔΗΜΤΟ σε συνεργασία
με τις ΔΕΕΠ Θεσσαλονίκης. Πάντως, πρόκειται για ένα
δύσκολο εγχείρημα, μιας και πρέπει να συμπληρωθεί ο
μαγικός αριθμός 1.500. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας
έλεγαν, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα συμπλήρωσης
ονομάτων έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να μην υπάρχουν δι-
πλοεγγραφές ονομάτων και να μην προκύψουν κενά
την κρίσιμη μέρα των εκλογών.
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Τα νέα πρόσωπα
στη Β’ Θεσσαλονίκης

Εκτός από τις ισχυρές υποψηφιότη-
τες των ήδη εκλεγμένων βουλευτών
Θεόδωρου Καράογλου, Σάββα Ανα-
στασιάδη, Δημήτρη Βαρτζόπουλου και
του επιλαχόντος Φάνη Παπά, τις γνω-
στές και από τις εκλογές του 2019 Κα-
τερίνα Ζιούτα και Χριστίνα Ανατολίτη-
Πλάρα, «κλείδωσαν» τέσσερις νέες
υποψηφιότητες στη Β’ Θεσσαλονίκης
για τη ΝΔ. Πρόκειται για τη δημοτική
σύμβουλο Πυλαίας - Χορτιάτη Άρτεμι
Αγαθοκλέους (φωτό), τον επιχειρημα-
τία Νίκο Βιδάλη και τους πολιτικούς
μηχανικούς Σοφία Λαβασά και Πανα-
γιώτη Θεοδώρου.

Δίκη για τον φόνο του Άλκη: «Βγήκαν από
τα αυτοκίνητα με ξύλα για να κάνουν ζημιά»
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Ποιος αγαπημένος
πρωταγωνιστής αλλά-

ζει... σκηνή και από τα
αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια
του Βορείου Τομέα μπαίνει
στη «μάχη» του σταυρού για
την κεντρική πολιτική σκηνή; 

Τόσκας τέλος 
από τα ψηφοδέλτια

Άντε να σας πάω στον Έβρο, όπου
όπως μου λέγουν τοπικοί παράγοντες
έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τις εθνικές εκλογές. Δεν
έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά
έχουν κλειδώσει οι υποψήφιοι βου-
λευτές και τελικά δεν θα κατέλθει ο
πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα
και της τραγωδίας στο Μάτι, ο Νίκος
Τόσκας, όπως ακουγόταν. Το ανακοί-
νωσε ο ίδιος, αφού ξέρει ότι το κλίμα
είναι βαρύ για το πρόσωπό του… 

«Σαρωνικός Αύριο»
με Μεγακλή Βιντιάδη

Με σκηνοθετική αύρα, ο Μεγα-
κλής Βιντιάδης και η Αγγελική Λάμ-
πρου συμφώνησαν να συνεργαστούν
με την παράταξη «Σαρωνικός Αύριο»
ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών του 2023. Αμφότεροι στις εκλο-
γές του 2019 πολιτεύτηκαν με την
παράταξη «Σαρωνικός Συνεργασία»,
αλλά αποφάσισαν να συνταχθούν με
τον υποψήφιο δήμαρχο Γιώργο Σω-
φρόνη με στόχο να βγει ο Σαρωνικός
από το οικονομικό αδιέξοδο και να
μετατραπεί σε έναν δήμο εύρωστο
και παραγωγικό.

Εκδήλωση με
υψηλές παρουσίες

Με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδ. Γε-
ωργιάδη και την υφυπουργό Υγείας Ζ.
Ράπτη να δίνουν το «παρών» στην εκ-
δήλωση γνωριμίας και ανταλλαγής
απόψεων του υποψήφιου δημάρχου
Φιλοθέης - Ψυχικού Χαράλαμπου
Μπονάτσου, η υποψηφιότητα απέκτη-
σε από την αφετηρία της δυναμική.

Σάλπαρε το «πλοίο της αλληλεγγύης»
Γεμάτο με είδη πρώ-
της ανάγκης προς
τους πληγέντες από
τον φονικό σεισμό
στην Τουρκία ανα-
χώρησε το πρώτο
μέρος ανθρωπιστι-
κής βοήθειας που

συγκέντρωσε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τις ΠΕΔ, την Περιφέρεια
Αττικής και τους δήμους όλης της χώρας με την υποστήριξη του
«Όλοι Μαζί Μπορούμε». Το καραβάνι ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
της Αυτοδιοίκησης συνεχίζεται… 

Πυκνώνουν 
οι εμφανίσεις Σόμμερ

Μετά την παρουσία του Κώστα
Σόμμερ στην εκδήλωση του Άδωνι
Γεωργιάδη, ο ηθοποιός εθεάθη και
στην κοπή της βασιλόπιτας της πα-
ράταξης της «Νέας Αρχής για την
Αττική» του Γιώργου Πατούλη. Η
φιλία μεταξύ του περιφερειάρχη
και του γνωστού ηθοποιού είναι δε-
δομένη, όπως και το ενδιαφέρον
του Σόμμερ για τα κοινά. Μήπως
«ψήνεται» συνεργασία;

Στα πρότυπα 
του ΣΠΑΥ

Την τεχνογνωσία και όλες τις καλές
πρακτικές του Συνδέσμου Προστα-
σίας Ανάπτυξης Υμηττού μετέφερε ο
δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης και πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γ. Κων-
σταντάτος στον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης Κ. Ζέρβα με στόχο να βαδίσει στα
βήματα αυτά για να δημιουργηθεί αν-
τίστοιχος διαδημοτικός σύνδεσμος
προστασίας για το Σέιχ Σου.

Νέο αίμα
Ο αντιδήμαρχος Νεολαίας του

Δήμου Αγίας Παρασκευής Νίκος
Ζόμπολας θα δοκιμάσει τις δυνά-
μεις του στις βουλευτικές εκλογές
και μάλιστα στον Βόρειο Τομέα σε
ένα από τα πιο ισχυρά ψηφοδέλτια
της ΝΔ. Ο ίδιος προέρχεται από
παλαιά «πολιτικοποιημένη» οικο-
γένεια της Αγίας Παρασκευής,
ενώ έδειξε τη δυναμική του με το
«καλημέρα» στις δημοτικές εκλο-
γές του 2019. 

Με τις ευλογίες 
Μπακογιάννη - Γερουλάνου

Την... πολυπόθητη θέση του προ-
έδρου της Ανώνυμης Αναπτυξιακής
Εταιρείας Μηχανογράφησης και
Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του
Δήμου Αθηναίων ανέλαβε επισή-
μως μετά και την εκλογή του από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕΜ ο
δημοτικός σύμβουλος Γιώργος
Μπρούλιας. Ο ίδιος ευχαρίστησε
τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα

Μπακογιάννη αλλά και τον επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης Παύλο Γερουλάνο, αφού αμφότεροι εί-
χαν συμφωνήσει για το πρόσωπό του!

Έστειλαν μήνυμα #με_τη_Μαρίνα

Σ
το κατάμεστο Δημο-
τικό Θέατρο Πεύκης
η Μαρίνα Σταυράκη -

Πατούλη, σε μια άκρως ορ-
γανωμένη εκδήλωση που
μεταδόθηκε διαδικτυακά,
παρουσίασε τον συνδυασμό
της «Ενωμένοι» για τη Λυκό-
βρυση - Πεύκη. Ξεχώρισε το
μήνυμα στήριξης του περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργου

Πατούλη: «Δεν είμαι κοντά
σας, είμαι όμως μαζί σας, με
τη Μαρίνα», ενώ την υπο-
στήριξή τους εξέφρασαν ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δή-
μαρχος Τρικκαίων Δημή-
τρης Παπαστεργίου, ο δή-
μαρχος Γαλατσίου Γιώργος
Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης
και ο δήμαρχος Σαλαμίνας

Γιώργος Παναγόπουλος. Η
υποψήφια δήμαρχος, ντυ-
μένη στα λευκά και φανερά
συγκινημένη, ευχαρίστησε
έναν προς έναν όσους την τί-
μησαν με την παρουσία τους,
ενώ στην ομιλία της τόνισε
μεταξύ άλλων: «Δεν είμαι
επαγγελματίας πολιτικός,
είμαι ενεργός πολίτης που
αγαπώ την πόλη μας».

Άναψε φωτιές η επιλογή της τοποθεσίας της
εκδήλωσης κοπής πίτας της δημοτικής παρά-
ταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή» του
Γ. Οικονόμου. Η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών Αγίας Παρασκευής στηλίτευσε το γεγο-
νός ότι η εκδήλωση έγινε «στο γειτονικό Χα-
λάνδρι, κάτι που αποτελεί δυσφήμηση για τα
καταστήματα εστίασης της Αγίας Παρα-
σκευής». Με την παράταξη του Οικονόμου να
απαντά, χωρίς όμως να κατονομάζει την ΕΝΕ-
ΒΑΠ, ότι η τοποθεσία ήταν στο όριο με τον όμορο δήμο του Χαλανδρίου και ότι «κάποιοι
τυφλωμένοι από την παραταξιακή τους εμπάθεια και την αρρωστημένη νοοτροπία τους
μπέρδεψαν ηθελημένα τη Γαρυττού με την “πράσινη γραμμή” της Λευκωσίας για να
δημιουργήσουν εντυπώσεις». 

Εντός ή εκτός ορίων η πίτα;
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ε νόμιμους τίτλους, χαμη-
λές δόσεις και μεγάλες εκ-
πτώσεις για έγκαιρη απο-
πληρωμή, χιλιάδες ιδιοκτή-

τες καταπατημένων ακινήτων του Δημοσί-
ου αποκτούν τίτλους κυριότητας και έτσι
μπορούν να προχωρήσουν στην αξιοποί-
ησή τους. 

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε

στη Βουλή προβλέπει απόκτηση νόμιμων
τίτλων κυριότητας, ενώ ο ιδιώτης κατοχυ-
ρώνει το ακίνητο τουλάχιστον για 30 χρό-
νια αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτη-
σίας και κτίσματα προ του 1992, ή για 40
χρόνια εφόσον υπάρχουν τίτλοι για κτίσμα
που αποτελεί πρώτη κατοικία ή εμπορική
εκμετάλλευση προ του 1982. Η ψήφιση
του νομοσχεδίου πριν από τις εκλογές
ανοίγει τον δρόμο για έναρξη των αιτήσε-
ων προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους. 

Το τίμημα εξαγοράς
Ως τίμημα εξαγοράς των καταπατημένων

ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία του
ακινήτου. Το ποσό εξοφλείται είτε εφάπαξ
με έκπτωση 10% είτε τμηματικά σε έως 60
άτοκες δόσεις, με ελάχιστο ποσό 100 ευρώ
μηνιαίως. Αν ο ιδιώτης έχει εγγραφεί ήδη
ως ιδιοκτήτης στο Κτηματολόγιο, παίρνει
αμέσως έκπτωση 50%, ενώ επιπλέον εκ-
πτώσεις δίνονται εφόσον υπάρχει κατοχή
με ή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, μείωση λό-
γω παλαιότητας, κατά 1% ή 2% για κάθε έτος
κατοχής μετά το όριο των 30 ή 40 ετών
(αναλόγως αν υπάρχουν ή όχι τίτλοι ιδιο-
κτησίας) και με ανώτατο όριο 50%.

Από την άλλη, έκπτωση 80% προβλέπε-
ται σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 80%

ή αν ο ιδιοκτήτης φιλοξενεί άτομα με ανα-
πηρία, ενώ για αναπηρία 67%-79% παρέχε-
ται έκπτωση 20%, ενώ το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση κτίσματος που αποτελεί
την κύρια και μοναδική κατοικία του αι-
τούντος. Η ίδια έκπτωση αφορά και πρό-
σωπο που φιλοξενεί άτομα με τέτοια πο-
σοστά αναπηρίας και έχει ετήσιο ατομικό
εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενει-
ακό έως 24.000 ευρώ.  Από την άλλη, πα-
ρέχεται έκπτωση 20% σε δικαιούχους του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σε

παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτε-
κνους με ατομικό εισόδημα έως 40.000
ευρώ και οικογενειακό έως 80.000 ευρώ.
Έκπτωση 15% παρέχεται σε μονογονεϊκές
οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους,
καθώς και τρίτεκνους με ατομικό και οι-
κογενειακό εισόδημα έως 25.000 και
40.000 ευρώ αντίστοιχα. 

Εκπτώσεις για «κοινωνικούς λόγους»
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, αν συντρέ-

χουν πολλές εκπτώσεις για «κοινωνικούς

λόγους», μετράει μόνο η μεγαλύτερη, ενώ
το συνολικό άθροισμα δεν μπορεί να ξε-
περνάει το 80%. Ο ιδιώτης θα μπορεί να λά-
βει μέχρι ένα άρτιο οικόπεδο εντός σχεδί-
ου ή 10 στρέμματα γης για εκτός σχεδίου.
Προβλέπονται και περιπτώσεις που οι
ιδιώτες θα μπορούν να λάβουν και ακόμα
μεγαλύτερες εκτάσεις (πχ, 20 στρέμματα
ή τυχόν μικρό υπόλοιπο που απομένει
ανεκμετάλλευτο).  Τέλος, οι ιδιώτες μπο-
ρούν να εξαγοράσουν και ακίνητα που πε-
ριλαμβάνουν (όχι παραπάνω όμως από το
20% της συνολικής επιφάνειας) εκτάσεις
χαρακτηρισμένες ως δασικές ή natura,
υπογράφοντας ταυτόχρονα και ρήτρα
προστασίας τους. Αν επιχειρήσουν να κτί-
σουν ή να παρέμβουν στις ευαίσθητες αυ-
τές εκτάσεις, τότε η εξαγορά ακυρώνεται
και αποβάλλονται από το ακίνητο.

Τι πληρώνετε, τι κατοχυρώνετε και ποιες εκπτώσεις
δικαιούστε - Η ψήφιση του νομοσχεδίου 

πριν από τις εκλογές ανοίγει τον δρόμο για έναρξη 
των αιτήσεων προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς θα γίνετε ιδιοκτήτες
καταπατημένων ακινήτων

«Ζεστό» χρήμα 11 δισ. ευρώ έχει εισρεύσει
στην ελληνική οικονομία μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ωστόσο τα
χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης του προ-
γράμματος είναι πολύ περιορισμένα και για
τον λόγο αυτό καλούνται… επειγόντως οι
επενδυτές να υποβάλουν τα σχέδιά τους. 

Η πρόσκληση του επικεφαλής του σχεδίου
«Ελλάδα 2.0» και αναπληρωτή υπουργού Οι-
κονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη προς τους
επενδυτές για να βιαστούν και να αναλάβουν
επιχειρηματική δράση ηχεί σαν καμπανάκι

για την επιτάχυνση των διαδικασιών απορρό-
φησης των διαθέσιμων πόρων του προγράμ-
ματος. Το πρόγραμμα του σχεδίου «Ελλάδα
2.0» απαιτεί άμεσες, γρήγορες και αποτελε-
σματικές κινήσεις, ενώ ο κ. Σκυλακάκης
προανήγγειλε μεταρρυθμίσεις που θα αφο-
ρούν την ταχύτητα των επενδύσεων αλλά και
την ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας. Οι
εκταμιεύσεις από το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και
ανέρχονται σε 3,15 δισ. ευρώ, ενώ οι παρά-
γοντες της αγοράς ζήτησαν διεύρυνση των

χρηματοδοτικών εργαλείων. Σύμφωνα με τον κ. Σκυλα-
κάκη, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος
αναμένεται να επιταχυνθεί ο αναπροσανατολισμός της
ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρε-
φές, ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, πράσινο, ψηφιακό και
κοινωνικά δίκαιο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, έχουν εγκριθεί
για επιδότηση 440 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,7
δισ. ευρώ, ενώ θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια,
καθώς τα προγράμματα του ΤΑΑ έχουν ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά που ως επενδυτικά εργαλεία δεν είχαν εφαρ-
μοστεί ποτέ στο παρελθόν.

Πρόσκληση Σκυλακάκη: Επενδύστε… επειγόντως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
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Τ
ις στενές πλέον σχέσεις συνερ-
γασίας στον τομέα της Ενέργει-
ας, με ειδική αναφορά τόσο στα
Βαλκάνια όσο και στην Ευρώπη

συνολικότερα, αντικατοπτρίζουν τα δύο
Μνημόνια Κατανόησης (Memorandum
of Understanding/MoU) που υπέγραψαν
χθες τα υπουργεία Ελλάδας και Βουλγα-
ρίας στο Μέγαρο Μαξίμου με τους αρμό-
διους υπουργούς Κώστα Σκρέκα και Ρό-
σεν Χριστόφ, παρουσία του πρωθυπουρ-

γού Κυριάκου Μητσοτά-
κη και του προέδρου της
Δημοκρατίας της Βουλ-
γαρίας Ρούμεν Ράντεφ.

Το πρώτο αφορά τον
τομέα του φυσικού αε-

ρίου και «εγγράφεται»
στις προσπάθειες ενί-
σχυσης της ασφάλειας

εφοδιασμού, ενώ το δεύτερο αφορά την
αναβίωση σε νέα βάση του παλιού σχεδί-
ου για τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς
- Αλεξανδρούπολη. Το πρώτο Μνημόνιο
Κατανόησης αποτελεί Μνημόνιο Σύμ-
πραξης των Υπουργείων Ενέργειας των
δύο χωρών στο πεδίο της ασφάλειας
εφοδιασμού και της αποθήκευσης φυσι-
κού αερίου.

Σύμφωνα με αυτό, στο εξής οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις θα έχουν δυνατότητα να
αποθηκεύουν φυσικό αέριο στις εγκατα-
στάσεις της υπόγειας αποθήκης αερίου
Σιρέν στη Βουλγαρία, ενώ αντίστροφα οι
βουλγαρικές εταιρείες θα μπορούν να
χρησιμοποιούν τη Ρεβυθούσα. «Έτσι, οι
δύο χώρες θα έχουν εξασφαλισμένη
πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές για την
ενεργειακή τους ασφάλεια», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Σε 1-2 χρόνια ξεκινούν τα έργα
Το δεύτερο Μνημόνιο Κατανόησης,

όπως προαναφέρθηκε, αφορά τον κλάδο
του πετρελαίου, συγκεκριμένα την ανα-
βίωση του παλιού σχεδίου για αγωγό πε-
τρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπο-
λη, ωστόσο υπό τα νέα δεδομένα που επι-
τάσσουν απεξάρτηση από το ρωσικό πε-
τρέλαιο. Ως εκ τούτου, το νέο σχέδιο αφο-

ρά την αντίστροφη διαδρομή, δηλαδή
Αλεξανδρούπολη - Μπουργκάς, και οι
δύο χώρες με την υπογραφή του Μνημο-
νίου Κατανόησης δεσμεύονται να διε-
ρευνήσουν τη δυνατότητα κατασκευής
του αγωγού.

Σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται για
έναν αγωγό μήκους 260 χιλιομέτρων,
διαμέτρου 10 ιντσών και δυναμικότητας
10 εκατ. τόνων τον χρόνο, έναντι 35-50
εκατ. του αρχικού πλάνου. Μέχρι ενός
σημείου ο αγωγός θα ακολουθεί παράλ-
ληλη χάραξη με τον ελληνοβουλγαρικό
αγωγό φυσικού αερίου IGB.

Συνολικού μήκους 130 χλμ. στην Ελλά-
δα -και αντίστοιχου μήκους στη Βουλγα-
ρία- ο αγωγός θα έχει διάμετρο 24 ιντσών
και χωρητικότητα 10 εκατ. τόνων για τη
μεταφορά πετρελαίου στο διυλιστήριό
της, το οποίο επίσης θα πρέπει να ανα-
βαθμιστεί. 

Σήμερα το βουλγαρικό διυλιστήριο της
Lukoil στο Μπουργκάς, όπου και θα κα-
ταφτάνει το πετρέλαιο, χωράει 7-8 εκατ.
τόνους, γεγονός που σημαίνει ότι θα
χρειαστεί να μετατραπεί ανάλογα ώστε να
δέχεται 10 εκατ.

Τα επόμενα βήματα μετά την υπογρα-
φή του MoU είναι η σύσταση κοινής ελ-
ληνοβουλγαρικής ομάδας εργασίας, η
οποία θα αναλάβει να «ωριμάσει» το έρ-
γο, με την έναρξη των εργασιών να τοπο-
θετείται, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμή-
σεις του κ. Χριστόφ, σε 1-2 χρόνια από
σήμερα, ενώ η έναρξη λειτουργίας του
αγωγού πιθανότατα σε 3-4 χρόνια.

Οι ελληνικές υποδομές
Τέλος, ο Κυριακός Μητσοτάκης σε δή-

λωσή του έκανε ειδική μνεία στις υπόλοι-
πες ενεργειακές υποδομές που ανα-
πτύσσονται στην περιοχή, όπως η υπό
κατασκευή νέα μονάδα ηλεκτροπαραγω-
γής ισχύος 840 MW με φυσικό αέριο στην
Αλεξανδρούπολη, υπογραμμίζοντας πως
διαμορφώνεται ένα πυκνό δίκτυο ενερ-
γειακών δρόμων στα Βαλκάνια με πανευ-
ρωπαϊκή διάσταση και βεληνεκές, όπου
η Ελλάδα και οι ελληνικές υποδομές κα-
τέχουν ξεχωριστή θέση και αξία.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, έως τα τέλη του μήνα,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας θα πα-
ρουσιάσει τη νέα Εθνική Στρατηγική για το Υδρογόνο,
ακολουθώντας το «παράδειγμα» μιας σειράς άλλων κρα-
τών-μελών που έχουν πράξει αντίστοιχα το προηγούμενο
διάστημα.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου συνιστά την περαιτέρω
ωρίμανση της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας, που
πλέον -σε ευθυγράμμιση και με τις ιεραρχήσεις και τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

και του REPower- υιοθετεί πιο φιλόδοξους στόχους
απανθρακοποίησης, επιταχύνοντας την ενεργειακή με-
τάβαση της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν δώσει οι επιστήμονες
της Επιτροπής, που είχε συσταθεί με σκοπό τη σύνταξη
της στρατηγικής, περιλαμβάνει μια σειρά από στόχους με
ορίζοντα το 2030. Συγκεκριμένα, προβλέπει εγχώρια πα-
ραγωγή 3.500 GWh υδρογόνου το 2030 από ηλεκτρόλυ-
ση, συνολικής ισχύος 750 MW, που θα τροφοδοτείται από
ηλεκτροπαραγωγή έργων ΑΠΕ, ισχύος 2 GW (80% φωτο-
βολταϊκά και 20% αιολικά).

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες,
πρόθεση του υπουργείου, όπως αποτυπώνεται και στο
σχέδιο που θα παρουσιάσει, είναι να εισαγάγει μια μεθο-
δολογία για τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων
που ως κατάληξη θα έχουν τη δημιουργία μιας αγοράς
υδρογόνου, δηλαδή την ανάπτυξη ολόκληρης της εφο-
διαστικής αλυσίδας που αφορά την παραγωγή, διανομή
και κατανάλωση του καυσίμου. Ως εκ τούτου, η στρατηγι-
κή θα διακρίνεται από στάδια και «βήματα» με το απαι-
τούμενο στοιχείο «κλιμάκωσης» στην υλοποίηση ώστε να
καταλήγει σε μια λειτουργική και αποτελεσματική αγορά.

Κ. Σκρέκας: Εντός Φεβρουαρίου η Εθνική Στρατηγική για το Υδρογόνο

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης

Ελληνοβουλγαρική συνεργασία με δύο νέα MoU 
που αφορούν τις προσπάθειες ενίσχυσης 

της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου 
και την κατασκευή του περίφημου αγωγού πετρελαίου 

που θα καταλήγει στο Μπουργκάς 

Στον... πυρήνα
του ενεργειακού
χάρτη
η Αλεξανδρούπολη 

Οι υπουργοί Ενέργειας
Βουλγαρίας και Ελλάδας

Ρόσεν Χριστόφ 
και Κώστας Σκρέκας 
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Δ
όθηκε το «πράσινο φως»
για την έναρξη της κατα-
σκευής του πιο δύσκολου
τμήματος του διαγώνιου

οδικού άξονα «Λαμία - Ιτέα - Αντίρ-
ριο» και ιδιαίτερα σημαντικού τμήμα-
τος του Ε65. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης
στο εποπτεύον υπουργείο, υπό τον
αρμόδιο υπουργό Κώστα Καραμανλή
αλλά και παρουσία των δύο Φθιωτών
βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας
Χρήστου Σταϊκούρα και Γιάννη Οικο-
νόμου, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινή-
σει η κατασκευή του, έναν χρόνο μετά
την ανάδειξη αναδόχου.

Το έργο ανέλαβε η ΑΒΑΞ, η οποία

προέκυψε ανάδοχος του έργου μετά
τη δημοπράτηση καθώς μειοδότησε
με 10,1%, και θα στήσει τα εργοτάξια
μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του
τρέχοντος έτους. Αναμένεται να παρα-
δοθεί σε 54 μήνες και το κόστος κατα-
σκευής του αγγίζει τα 260 εκατ.€, ενώ
εγκρίθηκε έπειτα από πολύμηνες δια-
βουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και θα υλοποιηθεί με ευρωπαϊ-
κούς πόρους, καθώς εντάσσεται στο
ΠΔΕ του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Το εν
λόγω τμήμα αποτελεί μέρος του οδι-
κού άξονα «Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο»
και θα ενωθεί με τον αυτοκινητόδρο-
μο ΑΘΕ «Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύ-
ζωνες», με την Ιόνια Οδό και μέσω της

γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος
Τρικούπης» με την Πάτρα.

«Η Ελλάδα αλλάζει»
«Προστίθεται ένα ακόμη κομμάτι

στον συνολικό χάρτη του οδικού δι-
κτύου της χώρας, διότι και αυτό το έρ-
γο επιβεβαιώνει το κεντρικό μας σύν-
θημα, που είναι αποτέλεσμα σκληρής
δουλειάς: “Η Ελλάδα αλλάζει”. Είναι
ένα έργο που θα αλλάξει εντελώς τις
οδικές μεταφορές και τις μετακινή-
σεις. Θα επιτρέψει την ταχύτερη μετα-
κίνηση από τη Στερεά Ελλάδα και τη
Θεσσαλία απευθείας προς τη Δυτική
Ελλάδα και θα συνδέσει το λιμάνι της
Πάτρας με αυτό του Βόλου και θα ανα-

βαθμίσει τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.
Όλα αυτά σημαίνουν καλύτερη και ευ-
κολότερη καθημερινότητα για χιλιά-
δες πολίτες, νέες δυνατότητες τουρι-
στικής ανάπτυξης για τα βόρεια παρά-
λια του Κορινθιακού και του Πατραϊ-
κού κόλπου, αλλά και νέα, σημαντική
οικονομική προοπτική για όλη τη χώ-
ρα και ιδίως για την ευρύτερη περιο-
χή», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδο-
μών Κώστας Καραμανλής.

Με την ολοκλήρωση του τμήματος
«Μπράλος - Άμφισσα» θα μπορεί κά-
ποιος να ταξιδέψει οδικώς από τη Λα-
μία στην Πάτρα σε λιγότερο από μιάμι-
ση ώρα χωρίς να περάσει από την Ατ-
τική. Ενδιάμεσα έχει ήδη κατασκευα-
στεί η παράκαμψη της Γραβιάς, ενώ το
τμήμα από την παράκαμψη Γραβιάς
έως τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων
Βωξίτη, μήκους 4,7χλμ, έχει ήδη δη-
μοπρατηθεί και αναμένεται άμεσα η
υπογραφή και αυτής της σύμβασης.

Η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα εγγενών πλεονεκτη-
μάτων που εξυπηρετούν τον Τουρισμό Υγείας καθι-
στώντας την κορυφαίο προορισμό για διεθνείς του-
ρίστες υγείας. Στο ιατρικό ταξίδι στη χώρα μας, στο
σταυροδρόμι των πολιτισμών, όπου η ιστορική κλη-
ρονομιά συναντά τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά
και το εξαιρετικό βιοκλίμα με τις μοναδικές ιαματι-
κές πηγές, ο ιατρικός εξοπλισμός υψηλής τεχνολο-
γίας είναι διαθέσιμος για τις ανάγκες κάθε θεραπεί-
ας. Για τους λόγους αυτούς το υπουργείο Τουρισμού
προωθεί νομοσχέδιο με το οποίο θα θέσει το πλαίσιο
για τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας και θα συνδέει
τον ιατρικό με τον τουριστικό κλάδο.

Σε ειδική εκδήλωση με θέμα «Τουρισμός Υγείας -
Ισχυρός Πυλώνας Ανάπτυξης» αναφέρθηκαν στα

αναπτυξιακά και οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα ο
πρόεδρος του Συμβουλίου του Ελληνικού Ιατρικού
Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ) Γιώργος Πατούλης και ο αρ-
μόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας.

«Θέλουμε ιατρικές υπηρεσίες που θα συμπο-
ρεύονται με τον τουριστικό κλάδο. Υπάρχουν πολύ

μεγάλες προοπτικές στον τομέα αυτόν και ειδικά με-
τά την πανδημία, όπου με τη διαχείριση που είχαμε
ως χώρα καταφέραμε να κάνουμε re-brand ως
ασφαλής προορισμός», σημείωσε χαρακτηριστικά ο
Βασίλης Κικίλιας.

«Είναι το πρώτο νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύ-
θυνση και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε άμεσα. Η
Περιφέρεια Αττικής ήδη μελετά να δημιουργήσει το
πρώτο παγκόσμιο υγειονομικό χωριό στα βορειοα-
νατολικά της Αττικής», αποκάλυψε ο πρόεδρος του
ΕΛΙΤΟΥΡ Γιώργος Πατούλης. Στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης, ο υπουργός Τουρισμού βράβευσε τον Γιώργο
Πατούλη, απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα για την
πολύτιμη προσφορά του στην αναβάθμιση του τουρι-
στικού προϊόντος. 

Πατούλης και Κικίλιας αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή προοπτική του Τουρισμού Υγείας

Παίρνει σάρκα 
και οστά ο άξονας
Μπράλος - Άμφισσα 

Παίρνει σάρκα 
και οστά ο άξονας
Μπράλος - Άμφισσα 

Παίρνει σάρκα 
και οστά ο άξονας
Μπράλος - Άμφισσα 

Έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή του σπουδαίου
οδικού έργου - Καραμανλής: «Καλύτερη και ευκολότερη

καθημερινότητα για χιλιάδες πολίτες» 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Μ
ε μεγάλη… φόρα μπή-
κε ο Ιανουάριος για τον
προϋπολογισμό, κα-
θώς από την εκτέλεσή

του προκύπτει ένα διπλό ρεκόρ,
αφού επιτεύχθηκε πολύ υψηλότε-
ρο πρωτογενές πλεόνασμα αλλά
και γενικό πλεόνασμα στον κρατικό
προϋπολογισμό, δημιουργώντας
χώρο για νέες παροχές.

Άλλωστε, κατά την παρουσίαση
των μέτρων στήριξης οφειλετών,
συνταξιούχων, αγροτών, επιχειρή-
σεων και καταναλωτών, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Θό-
δωρος Σκυλακάκης άφησε ορθάνοι-
χτο το «παράθυρο» νέων παροχών,
οι οποίες δεν θα έχουν τον χαρακτή-
ρα μεγάλου πακέτου, αλλά θα αφο-
ρούν ειδικές κατηγορίες πολιτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους, το
πρωτογενές πλεόνασμα διαμορ-
φώθηκε στα 2,765 δισ. ευρώ έναντι

στόχου 2,147 δισ. ευρώ, ενώ το
πλεόνασμα του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθε σε 1,471 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 917 εκατ. ευρώ. Η δι-
πλή αυτή υπέρβαση ήρθε κυρίως
ως αποτέλεσμα της υπέρβασης των
φορολογικών εσόδων κατά 565
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου
στόχου, φτάνοντας συνολικά τα
7,157 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το σύνο-
λο των εσόδων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα
7,603 δισ. ευρώ, με υπέρβαση κατά
750 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Ευχάριστες εκπλήξεις
Με βάση αυτές τις επιδόσεις, δια-

μορφώθηκε το τελικό ύψος του πα-
κέτου των παροχών, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι ο Φεβρουάριος θα
φέρει και νέες… εκπλήξεις, δεδο-
μένου ότι μέσα στις επόμενες δέκα
ημέρες πρέπει να πληρωθούν φό-
ροι 3 δισ. ευρώ, καθώς λήγουν οι
προθεσμίες για τις τελευταίες δό-

σεις του Φόρου Εισοδήματος και
του ΕΝΦΙΑ, την καταβολή των Τε-
λών Κυκλοφορίας, αλλά και η από-
δοση του ΦΠΑ του τελευταίου διμή-
νου. Τα φορολογικά έσοδα του Ια-
νουαρίου ήταν υψηλότερα κατά 620
εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 5,023
δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας τη δυ-
ναμική που υπάρχει στην οικονο-
μία, λόγω της ανάπτυξης. Μάλιστα,
τα παραπάνω μεγέθη επέτρεψαν
στην Εφορία την επιστροφή φόρων
ύψους 445 εκατ. ευρώ (184 εκατ.
ευρώ υψηλότερα από τον στόχο). 

Οι παραπάνω εξελίξεις αποδει-
κνύουν ότι το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης βρίσκεται στην
εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ικα-
νοποιήσει τις αγορές (λόγω υπέρ-
βασης των δημοσιονομικών στό-
χων), να μοιράσει πόρους και να
δώσει ενισχύσεις στους πολίτες και
ταυτόχρονα να είναι σε θέση να
επιστρέψει φόρους, κυρίως προς
τις επιχειρήσεις και μάλιστα με συ-
νοπτικές διαδικασίες. Τέλος, αξίζει
να σημειωθεί ότι τον πρώτο μήνα
του έτους σημειώθηκε ανεπαίσθη-
τη αύξηση των δαπανών κατά 12
εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά
στα 5,674 δισ. ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Εξήντα οι κατηγορίες 
προϊόντων στο «καλάθι 
του νοικοκυριού»

Εμπλουτίζεται το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού» και στο εξής από τις 51 κατηγορίες
προϊόντων θα έχει 60, ενώ θα αλλάξουν τα
καρτελάκια των τιμών στα ράφια των σου-
περμάρκετ. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν χθες ο
υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και Νίκος Παπαθανάσης αντίστοι-
χα, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε όσες επι-
χειρήσεις δεν αναρτήσουν εντός μηνός
νέα καρτελάκια με την τιμή, ενώ ανακοί-
νωσαν και πρόστιμα 376.000 ευρώ σε 4
αλυσίδες σουπερμάρκετ, λόγω διαφορε-
τικής τιμής στο ράφι και στην ταμειακή
μηχανή.

Εξάλλου, στο «καλάθι του νοικοκυρι-
ού» προστίθενται το γάλα υψηλής πα-
στερίωσης και το μοσχαρίσιο κρέας, κα-
θώς και η γαλοπούλα, ενώ τα όσπρια θα
διαχωρίζονται σε ρεβίθια, φακές και
φασόλια. Ως προς το κοτόπουλο που ήδη
βρίσκεται στο καλάθι, θα διαχωρίζεται
σε ολόκληρο κοτόπουλο καθώς και σε
κοτόπουλο σε κομμάτια. Τέλος, στο «κα-
λάθι της Σαρακοστής», που θα τεθεί σε
λειτουργία από την προσεχή Δευτέρα,
θα περιλαμβάνονται ο χαλβάς, οι νηστί-
σιμες σαλάτες και τα κατεψυγμένα θα-
λασσινά με δύο τουλάχιστον είδη σε κά-
θε αλυσίδα. 

Ποδαρικό της Κάρτας
Εργασίας σε security 
και ασφαλιστικές

Με πολλές ιδιαιτερότητες και με κρίσι-
μο στοίχημα την επιτυχή εφαρμογή, ξε-
κίνησε χθες η λειτουργία της Ψηφιακής
Κάρτας Εργασίας σε ασφαλιστικές εται-
ρείες και εταιρείες security. Με την
εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργα-
σίας, οι 32.000 εργαζόμενοι στους δύο
κλάδους (8.000 στις ασφαλιστικές εται-
ρείες και 24.000 στις εταιρείες security)
θα δηλώνουν την ώρα έναρξης και λήξης
της εργασίας τους κατά την προσέλευση
και αποχώρησή τους και η δήλωση αυτή
θα μεταδίδεται ψηφιακά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΙΙ. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης, με τον τρόπο αυτό
θωρακίζονται η τήρηση του ωραρίου ερ-
γασίας, η καταγραφή των υπερωριών, η
διαφάνεια στους ελέγχους από την Επι-
θεώρηση Εργασίας καθώς και η διασφά-
λιση όρων ισότιμου ανταγωνισμού μετα-
ξύ των επιχειρήσεων.
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Το άλμα στα φοροέσοδα
φέρνει νέες παροχές

Υψηλό πλεόνασμα 
με… φόρα 

για τον προϋπολογισμό 



Σημαντική διμερή συμφωνία για την προμή-
θεια αιγυπτιακού αργού πετρελαίου από τα διυ-
λιστήρια της ΕΛΠΕ υπέγραψαν στο Κάιρο ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Αν-
δρέας Σιάμισιης και ο πρόεδρος της κρατικής
εταιρείας πετρελαίου της Αιγύπτου EGPC (E-
gyptian General Petroleum Corporation) Alaa
El Batal, παρουσία του αρμόδιου υπουργού Πε-
τρελαίου και Ορυκτών Πόρων της γειτονικής
χώρας Tarek El Molla. «Παρά το γεγονός ότι η
αναπτυξιακή έμφαση δίνεται στις πιο καθαρές
μορφές ενέργειας, η μεγαλύτερη δραστηριό-
τητά μας εξακολουθεί να είναι τα πετρελαιοειδή, ενώ αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση εναλλακτικών πη-
γών προμήθειας αργού για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε μια τόσο ευμετάβλητη αγο-
ρά», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, αναφερόμενος στη συμ-
φωνία που επεκτείνει και ενισχύει τη σχέση του ελληνικού ομίλου με την EGPC.
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Μ
ε περιορισμένες διορθω-
τικές κινήσεις αλλά και
επιλεκτικά πονταρίσματα
προσπαθεί να χωνέψει τα

νέα υψηλά το ελληνικό χρηματιστή-
ριο. Όπως επισημαίνουν εγχώριοι
αναλυτές, η αγορά έχει διαγράψει μια
σημαντική ανοδική πορεία από αρχές
του έτους και είναι λογικό και αναμε-
νόμενο να υπάρξει κάποια εξαέρωση,
που είναι απαραίτητη για να πάρουν
ανάσες οι μετοχές αλλά και να εξα-
σφαλίσουν νέα ρευστότητα οι ενεργοί
παίκτες. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης
διατηρεί το αγοραστικό σήμα, το
οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμη-
λότερα των 966 μονάδων. Όσο δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 966 και

ακόμη καλύτερα υψηλότερα των
1.050, δεν μπορεί να αποκλειστεί κί-
νηση προς τις 1.105 και 1.150 μονάδες.
Αναφορικά με τον δείκτη υψηλής κε-
φαλαιοποίησης, ακυρώνεται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 2.342 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα

των 2.342 και ακόμη καλύτερα υψη-
λότερα των 2.450 και 2.600, δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις
2.704 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα
των 2.342 μπορεί να πιέσει προς τις
2.332, 2.250 και 2.205 μονάδες (εκθε-
τικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Πρόγραμμα υποτροφιών
PeopleCert

Ο όμιλος εταιρειών PeopleCert, ηγέτιδα
δύναμη παγκοσμίως στον χώρο των πιστο-
ποιήσεων επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων με παρουσία σε 200 χώρες,
ανακοινώνει το Πρόγραμμα Υποτροφιών
«Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δα-
σκάλους μας» με σκοπό να συμβάλει στη
μεταπτυχιακή εκπαίδευση ικανών νέων με
καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την
Ίμβρο και την Τένεδο. Οι υποτροφίες προ-
σφέρονται στη μνήμη τριών διαπρεπών κα-
θηγητών της Πόλης, των Δημήτρη Φραγκό-
πουλου, Δημήτρη Νικολαΐδη και Αλέξαν-
δρου Αλεξανδρίδη, οι οποίοι αποτέλεσαν
πρότυπο για τους μαθητές, υπόδειγμα συ-
νέπειας και παιδαγωγικής αφοσίωσης.

Miele Hellas: Στόχος 
ο τζίρος 100 εκατ. το 2030

Σχέδιο ανάπτυξης που θα οδηγήσει τη
Miele Hellas σε διψήφιο ρυθμό αύξησης
των πωλήσεων φέτος, σε σύγκριση με το
2022, σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και
σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια πωλήσεων
(ιδιόκτητα καταστήματα, ηλεκτρονικό κατά-
στημα, δίκτυο συνεργατών) υλοποιεί η διοί-
κηση, σύμφωνα με όσα επεσήμανε χθες ο
CEO της εταιρείας Θάνος Κυριαζής, στο
πλαίσιο εκδήλωσης εγκαινίων του νέου
Miele Experience Center στην Αθήνα.

Commerzbank: Καθαρά
κέρδη 472 εκατ. 

Η Commerzbank δήλωσε ότι τα καθαρά
κέρδη του δ’ τριμήνου ξεπέρασαν τις προσ-
δοκίες μετά την αύξηση των εσόδων της από
τους τόκους. Η 2η μεγαλύτερη τράπεζα της
Γερμανίας δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη τους
τρεις μήνες έως το τέλος Δεκεμβρίου ήταν
472 εκατ. ευρώ, από 421 εκατομμύρια ευρώ
την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Τα
συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% σε ετή-
σια βάση στα 2,36 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις
έκαναν λόγο για καθαρά κέρδη 374 εκατ. ευ-
ρώ επί εσόδων 2,48 δισ. ευρώ.

Σε συνέχεια της από 12/12/2022 ανακοί-
νωσης της Μπλε Κέδρος σχετικά με τις δικα-
στικές εξελίξεις και τα δημοσιεύματα για το
επί των οδών Φαλήρου 5 και παρόδου Συγ-
γρού 34, στην Αθήνα, κείμενο ακίνητό της, η
εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η πα-
ραπάνω υπόθεση. Η εταιρεία προσέφυγε στα
αρμόδια δικαστήρια κατά του Δήμου Αθηναί-
ων με αίτημα την ακύρωση της πράξης μερι-
κής ανάκλησης (ως προς το ύψος) της υπ’
αριθ. 15/2017 άδειας δόμησης του ακινήτου.
Επίσης, η εταιρεία άσκησε προσφυγή κατά

της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων και του επιβληθέντος με
αυτήν προστίμου ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ της Β’ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της προ-
σφυγής έχουσας ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το ΣΥΠΟΘΑ έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της εταιρείας ως
προς τα πρόστιμα, τα οποία και ακύρωσε. 

Η άνοδος, η εξαέρωση και η ρευστότητα στο ΧΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Συνεργασία Helleniq Energy με EGPC

Μπλε Κέδρος: Προαναγγέλλει νέα προσφυγή για το ξενοδοχείο
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Η Blueground εξαγόρασε 
την Travelers Haven στις ΗΠΑ

Άκαρπος ο διαγωνισμός 
του ΙΣΝ για τα τρία νοσοκομεία

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοί-
νωσε ότι ο διαγωνισμός για την κατασκευή του
νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ,
του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκο-
μείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και του νέου Γενικού
Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ, υπό τη διεθνή
Πρωτοβουλία για την Υγεία, απέβη ουσιαστικά
άκαρπος και, ως εκ τούτου, ακυρώνεται. Όλες
οι προσφορές που υποβλήθηκαν την Πέμπτη
9 Φεβρουαρίου ήταν πολύ υψηλότερες του οι-
κονομικού αντικειμένου της δωρεάς (σε κά-
ποιες περιπτώσεις έως και υπερδιπλάσιες)
ακόμη και έχοντας λάβει υπόψη τις πρόσφα-
τες διεθνείς εξελίξεις (πόλεμος, πληθωρι-
σμός, διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας
κ.λπ.).

Η εξέλιξη αυτή προς το παρόν καθιστά την
ολοκλήρωση των εν λόγω έργων για τα τρία
νέα νοσοκομεία στο ποιοτικό επίπεδο που
έχει οραματιστεί το ΙΣΝ και αξίζει στην Ελλά-
δα αδύνατη. Παρ’ όλα αυτά, το ίδρυμα εξετά-
ζει όλα τα ενδεχόμενα και τυχόν εναλλακτικές
λύσεις και θα επανέλθει με νεότερη ανακοί-
νωση προσεχώς. Όλες οι άλλες δράσεις της
διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς συνεχίζονται
κανονικά και εκτελούνται εντός χρονοδια-
γραμμάτων και προϋπολογισμών.

ENEL: Μέχρι τον Ιούνιο 
το deal με ΔΕΗ για Ρουμανία

Η πώληση των δραστηριοτήτων στη
Ρουμανία κινείται στη «σωστή κατεύθυν-
ση», δήλωσε στο Reuters ο CEO της ENEL
Φραντσέσκο Σταράτσε, προσθέτοντας ότι
αναμένει τελική συμφωνία έως τον Ιού-
νιο. «Έχουμε μια διαδικασία που δεν έχει
ολοκληρωθεί, αλλά κινείται στη σωστή
κατεύθυνση και έχουμε επιλέξει προτι-
μώμενο επενδυτή», δήλωσε. Σημειώνεται
ότι η ENEL βρίσκεται σε αποκλειστικές
διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ για την πώ-
ληση των assets, με την ελληνική εται-
ρεία να ανακοινώνει πρόσφατα παράταση
της περιόδου αποκλειστικών διαπραγμα-
τεύσεων έως τις 28/2/2023.

.

Μαθιός Πυρίμαχα: 
Στο 48,2% το ποσοστό 
του Ιωάννη Μαθιού

Η Reds, οι Γούρνες και το καζίνο

Στη Reds, τη θυγατρική του Ομίλου Ελλάκτωρ,
πέρασε οριστικά η έκταση των 345 στρεμμάτων
εντός της πρώην αμερικανικής Βάσης Γουρνών
στο Ηράκλειο Κρήτης, γνωστής και ως «μικρού
Ελληνικού». Πραγματοποιήθηκε μάλιστα η υπο-
γραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας του ακι-
νήτου που πλειοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του
2021! Η Reds απέκτησε το ακίνητο έναντι 40,2
εκατ. ευρώ. Με τη μεταβίβαση του ακινήτου ανοί-
γει και ο δρόμος για την επιμέρους ξεχωριστή
επένδυση του καζίνου στις Γούρνες, η οποία εν-
τάσσεται μεν στον όλο σχεδιασμό αξιοποίησης,
αλλά προωθείται με ξεχωριστή διαδικασία. Αυτό
διότι οι ενδιαφερόμενοι για την άδεια καζίνο στις
Γούρνες Ηρακλείου θα πρέπει να διαπραγματευ-
τούν τόσο με το Δημόσιο όσο και με τον παραχω-
ρησιούχο της έκτασης.

Η Blueground, η μεγαλύτερη εταιρεία στον το-
μέα της ενοικίασης πλήρως επιπλωμένων διαμε-
ρισμάτων για 30+ μέρες, ανακοίνωσε την εξαγο-
ρά της Travelers Haven, τον κορυφαίο πάροχο
στις ΗΠΑ για διαμερίσματα που είναι διαθέσιμα
on demand, κατόπιν δηλαδή αιτήματος από τον
πελάτη που επιπλώνεται ανάλογα με τις ανάγκες
του. H Blueground ξεκίνησε με λίγα διαμερίσμα-
τα στην Αθήνα το 2012 και πλέον έχει 12.000 δια-
μερίσματα και διεθνή παρουσία σε 30 πόλεις, ση-
μειώνει η σχετική ανακοίνωση. Η εξαγορά αυτή
δίνει στην Blueground τη δυνατότητα να προσφέ-
ρει στους πελάτες της επιπλωμένα διαμερίσματα
στις ΗΠΑ διαθέσιμα on demand (κατόπιν αιτήμα-
τος), παράλληλα με το χαρτοφυλάκιο διαμερι-
σμάτων που ήδη διαθέτει σε όλο τον κόσμο. Από
κοινού οι δύο οργανισμοί θα απασχολούν περισ-
σότερα από 1.200 άτομα, ενώ με βάση τις τρέχου-
σες οικονομικές προβλέψεις τα έσοδά τους για το
2023 αναμένεται να ξεπεράσουν τα $600 εκατ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Repsol: Υπερδιπλασίασε 
τα κέρδη της
Κέρδη που ξεπέρα-
σαν τις προβλέψεις
κατέγραψε η Repsol
για το τέταρτο τρίμηνο
καθώς ευνοήθηκε
από τις υψηλές τιμές
του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 2,01
δισ. ευρώ έναντι 872 εκατ. πέρυσι, με τους αναλυτές σε
σχετικές δημοσκοπήσεις να κάνουν λόγο για κέρδη
1,75 δισ. δολάρια. Συνολικά τα καθαρά κέρδη για το
2022 αυξήθηκαν στα 4, 25 δισ. ευρώ έναντι 2,5 δισ. ευρώ
το 2021. «Η διεθνής οικονομική κατάσταση οδήγησε σε
αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και η ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού έχει γίνει μία από τις κύριες
προτεραιότητες στην Ευρώπη», ανέφερε η εταιρεία σε
ανακοίνωσή της.

Σ
το 48,2% επί των δικαιωμάτων ψήφου της
Μαθιός Πυρίμαχα ανέρχεται πλέον το ποσο-
στό του Ιωάννη Μαθιού, προέδρου του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, μετά τη μεταφορά

127.711 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, μετά
δικαιώματος ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό
1,3% του μετοχικού κεφαλαίου, από κοινή επενδυτι-
κή μερίδα που διατηρούσε με συνδικαιούχο τη μη-
τέρα του Αφροδίτη Περδικίδη, σε ατομική επενδυτι-
κή του μερίδα, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, στις 11 Ιανουαρίου. Ο Ιωάννης Μαθιός του Κων-
σταντίνου ήταν δικαιούχος 4.605.656 κοινών ονομα-
στικών μετοχών της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα,
ήτοι στο 46,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί-
ας, και πλέον ο συνολικός αριθμός των κοινών ονο-
μαστικών μετοχών που κατέχει ο κ. Μαθιός ανέρχε-
ται σε ποσοστό 48,2% επί των δικαιωμάτων ψήφου
της εταιρείας, σε ατομική επενδυτική μερίδα.
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Μίλτος Τεντόγλου, αυτό το

«ολόχρυσο» αγόρι του ελληνι-

κού αθλητισμού, «χρυσός»

Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, πήρε

μια θεαματική ρεβάνς από τους γραφει-

οκράτες της World Atlhetics, οι οποίοι του

ακύρωσαν το άλμα 8,40μ. στο

Τορούν επειδή φόραγε «δια-

φορετικά παπούτσια» και στο

χρώμα. Αυτήν τη φορά στο

μίτιγκ κλειστού στίβου στο

Λιεβέν της Γαλλίας με... κα-

νονικά παπούτσια έκανε άλ-

μα στα 8,41μ., που είναι το

καλύτερο στον πλανήτη. Εί-

ναι μακράν ο κορυφαίος άλτης του μήκους.

«Δεν στενοχωρήθηκα για την ακύρωση,

αυτό το άλμα το ’χω κάθε μέρα», οι δηλώ-

σεις του. «Όσο τον πεισμώνουν τόσο μεγα-

λύτερα άλματα θα κάνει», οι κουβέντες του

προπονητή του Γιώργου Πομάσκι. Η επίδο-

ση των 8,41μ. έγινε με την τέταρτη προσπά-

θεια του Τεντόγλου. Είχε προηγηθεί άλμα

στα 8,32μ., συνέχισε με 8,37μ. στη δεύτερη

προσπάθεια, ενώ στην τρίτη έκανε 8,36μ.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ως γνήσιο

«τυπάκι» της σημερινής εποχής και με ιδι-

αίτερο λεξιλόγιο, ο Μίλτος Τεντόγλου

έσπευσε να ευχαριστήσει όλους όσοι τον

στήριξαν όταν ακυρώθηκε το άλμα του. 

Έγραψε στα social media: «Έλληνες, εί-

στε οι μεγαλύτερες παικτούρες σε όλη την

Ευρώπη, ευχαριστώ πολύ για την υποστή-

ριξη και τα epic σχόλια. Κανένα αποτέλε-

σμα δεν είναι καλύτερο από αυτό που συ-

νέβη σήμερα. Πολλοί μεγάλοι αθλητές με

υποστήριξαν άμεσα. Θέλω να σας ευχαρι-

στήσω όλους. Είστε σαν οικογένεια για

εμένα». 

Στο ίδιο μίτινγκ στο Λιεβέν η άλτρια του

επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη άρχισε με

άλμα στα 4,45μ., ενώ πέρασε με τη δεύτε-

ρη τα 4,60μ., αλλά συνέχισε χωρίς επιτυ-

χία στα 4,71μ. και κατετάγη τέταρτη. Την 1η

θέση πήρε η Κέιτι Μουν (ΗΠΑ) με άλμα στα

4,83μ., που αποτελεί την κορυφαία φετινή

επίδοση στον κόσμο, ενώ στη δεύτερη θέ-

ση βρέθηκε η Σλοβένα Τίνα Σούτεγ με

4,78μ. και στην τρίτη η Καναδή Αλίσα Νι-

ούμαν με 4,71μ.

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

Ο Μίλτος Τεντόγλου, καλύτερος του κόσμου 
με άλμα στα 8,41μ., απάντησε στους γραφειοκράτες 

και πόσταρε ευχαριστίες στα social media

«Έλληνες, είστε παικτούρες»



Δ
ικαστήριο του Ρίμινι στην
Ιταλία παρέπεμψε σε δίκη
τέσσερα άτομα με την κατη-

γορία ότι συμμετείχαν σε «ανώμα-
λο» στοιχηματισμό που αφορούσε
αγώνα της ελληνικής Football
League ανάμεσα στον Απόλλωνα
Λάρισας και τον Αιγινιακό στις 17
Φεβρουαρίου 2019. Οι τέσσερις
κέρδισαν 300.000 ευρώ επειδή εί-
χαν ποντάρει και σκορ και ανατροπή
σε 191 δελτία. Το ματς τελείωσε 3-2
και στο ημίχρονο ήταν 0-2. Οι δύο
στοιχηματικές εταιρείες αρνήθηκαν
να πληρώσουν τους τέσσερις, προ-
σέλαβαν δικηγόρο που κατέθεσε
μηνύσεις εναντίον τους και έτσι
ασχολήθηκε η οικονομική αστυνο-
μία της Ιταλίας. Για τον Απόλλωνα
Λάρισας η εταιρεία ανίχνευσης πα-

ράνομου στοιχηματισμού Sports
Radar της UEFA έχει στείλει 17 φα-
κέλους στην ΕΠΟ στους οποίους
εμπλέκεται η ομάδα. Και για τον Αι-

γινιακό, επίσης. Συνολικά η Sports
Radar έχει στείλει 160 φακέλους, οι
40 από τους οποίους αφορούν ομά-
δες της Super League 1! 

Δικαίωση ΠΑΟΚ 
για το οφσάιντ

Με ανακοίνωσή της η Κεντρική Επιτροπή Διαι-
τησίας ζήτησε συγγνώμη από τον ΠΑΟΚ για το
δεύτερο γκολ του Αστέρα Τρίπολης στο μεταξύ
τους παιχνίδι 2-2 στην πρωτεύουσα της Αρκα-
δίας. Και βάζει στο «ψυγείο» τον VARίστα Θανά-
ση Τζήλο και τον βοηθό Σινιοράκη, οι οποίοι δεν
είδαν το πεντακάθαρο οφσάιντ. Στη συγκεκριμέ-
νη φάση τρεις παίκτες του Αστέρα ήταν σε θέση
οφσάιντ, αλλά δεν υποδείχτηκαν.

Αιχμές Μπαπέ για Νεϊμάρ

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε 1-0 στην έδρα της
από την Μπάγερν στο πρώτο ματς της νοκ άουτ
φάσης των «16» του Champions League και το
μεγάλο της «αστέρι» Κιλιάν Μπαπέ άφησε αιχ-
μές για τον Νεϊμάρ: «Κάποιοι τρώνε πολύ και
κοιμούνται αργά». Στα άλλα παιχνίδια, Μίλαν-Τό-
τεναμ 1-0, Μπριζ-Μπενφίκα 0-2 και Ντόρ-
τμουντ-Τσέλσι 1-0. 

Οι κλήσεις 
στην Εθνική μπάσκετ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σωτήρης Μανωλό-
πουλος, βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη, κάλεσε 17
παίκτες στην Εθνική ενόψει των αγώνων με τη
Σερβία (24/2) και τη Λετονία (27/2) για την προ-
κριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του
2023, στο οποίο έχει ήδη προκριθεί. Αυτοί είναι:
Κώστας Γόντικας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δη-
μήτρης Κατσίβελης, Γιάννης Κουζέλογλου, Λευ-
τέρης Μαντζούκας, Βασίλης Μουράτος, Δημή-
τρης Μωραΐτης, Όμηρος Νετζήπογλου, Τζορτζ
Πάπας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Γιώργος Τανού-
λης, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιώργος Τσαλμπού-
ρης, Δημήτρης Φλιώνης, Μανώλης Χατζηδάκης,
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ.

Ένα Ελληνόπουλο 
στην εθνική των ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί καλοβλέπουν για την εθνική
τους ομάδα τον 14χρονο γκολκίπερ Κωνσταντίνο
Κυριαζή, γιο του άλλοτε παίκτη του Ηρακλή και
προπονητή της Εθνικής Γυναικών Γιώργου Κυ-
ριαζή. Ο Κωνσταντίνος με μπόι 1,88μ. εντάχτηκε
στις ακαδημίες της Ρότσεστερ με αποτέλεσμα
τον περασμένο Νοέμβριο να κληθεί σε camp της
εθνικής ΗΠΑ Κ15.

Μπαρτσελόνα: Κινδυνεύει με υποβιβασμό!
Σάλος προκλήθηκε στην Ισπανία μετά την έρευνα των Αρχών για χρηματο-
δότηση της Μπαρτσελόνα σε εταιρεία διαιτητή. Ακόμη και με υποβιβασμό
κινδυνεύουν οι «μπλαουγκράνα». Όπως αναφέρει το Cadena SER, κατά το
διάστημα της προεδρίας του Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου από το 2016 έως
και το 2018 οι «μπλαουγκράνα» είχαν δώσει 1,4 εκατ. ευρώ στον άλλοτε δι-
αιτητή Χοσέ Μαρία Ενρίκεζ Νεγκρέιρα, ο οποίος δεν τα δήλωσε καν.

Με ψήφους 5-2 απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ)
η πρόταση αφαίρεσης βαθμών στον ΠΑΟΚ, αλλά δέχτηκε ότι υπήρχε κώλυμα
συμμετοχής του Γιώργου Σαββίδη στο ΔΣ της ΠΑΕ. Επέβαλε πρόστιμο 80.000 ευρώ
στην ΠΑΕ και 100.000 ευρώ στον Γιώργο Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε
την παραίτηση του προέδρου της ΕΕΑ Ν. Τζουλάκη.

SPORTS
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Πρόστιμα 
σε ΠΑΟΚ,
Γιώργο 
Σαββίδη

Πρόστιμα 
σε ΠΑΟΚ,
Γιώργο 
Σαββίδη

Σε δίκη το διπλό ημίχρονο, άσο τελικό...



Μ
όνο η σκόνη από τα παλιά εναπομεί-
ναντα έπιπλα του Έλβις Πρίσλεϊ δεν
έχει βγει ακόμη σε δημοπρασία. Γνω-
στοί οίκοι δημοπρασιών του Χόλιγουντ

ανακοινώνουν σχεδόν ανά τρίμηνο την πώληση
προσωπικών αντικειμένων του «king of rock ‘n’
roll» έναντι εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, με
τους μανιακούς συλλέκτες-λάτρεις του αξέχαστου
τραγουδιστή να τα... σκάνε χοντρά.

Ανήμερα τα γενέθλια του κορυφαίου θρύλου
όλων των εποχών -σήμερα θα γινόταν 88 ετών-
βγήκε στο «σφυρί» το τελευταίο από τα τρία ιδιωτι-
κά του τζετ, με τον πλειοδότη να πληρώνει 260.000
δολάρια για την απόκτησή του.

Το αεροσκάφος τύπου Lockheed 1329 JetStar
αγοράστηκε από τον Αμερικανό αστέρα στις 22 Δε-
κεμβρίου 1976, πληρώνοντας το υπέρογκο -για την
εποχή- ποσό των 840.000 δολαρίων για να προστε-
θεί στον προσωπικό του στόλο με την επωνυμία
«Elvis Prisley Airways», που περιλάμβανε ένα
Convair 880 με το όνομα της κόρης του «Lisa Ma-
rie» και ένα ακόμη JetStar με το διακριτικό κλήσης
«Hound Dog 2».

Το «σακατεμένο» αεροπλάνο που δημοπρατή-
θηκε στη Φλόριντα πριν από λίγες μέρες, παρουσία
της πρώην συζύγου του Πρισίλας, βρίσκεται καθη-
λωμένο στο Διεθνές Αεροπορικό Κέντρο Ρόσουελ

στο Νέο Μεξικό για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και
για να πετάξει θα χρειαστούν αλλαγή κινητήρα και
νέο πιλοτήριο, ενώ αρκετά εξαρτήματα έχουν
αφαιρεθεί. Ωστόσο, διαθέτει όλα τα νόμιμα έγγρα-
φα, όπως τη Συμφωνία Ασφάλειας Αεροσκαφών
που υπογράφηκε από τον Έλβις Πρίσλεϊ, ένα αντί-
γραφο του δελτίου πώλησης και επίσημα χαρτιά
από την FAA Blue Ribbon, που πέρασαν στον ανώ-
νυμο πλειοδότη.

Ωστόσο, αυτά που φέρεται να γοήτευσαν τον
αγοραστή είναι η ιστορία αλλά και η φινέτσα του
χλιδάτου εσωτερικού, που φέρει επένδυση από
ξύλο, καθίσματα από κόκκινο και ροζ βελούδο με

χρυσές λεπτομέρειες, καναπέδες, χαλιά και ξυλό-
γλυπτα. Η καμπίνα διαθέτει χώρο για δέκα επιβά-
τες και τριμελές πλήρωμα, ενώ περιλαμβάνει τη-
λεόραση, κασετόφωνο αλλά και συσκευή αναπα-
ραγωγής βίντεο. Σύμφωνα με την εταιρεία δημο-
πρασίας, το αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε για τη
μεταφορά του «king of rock ‘n’ roll», της μπάντας
του TCB, των backup γκρουπ, του συνταγματάρχη
Tom Parker και της «Mafia» του Μέμφις σε χώ-
ρους, συναυλίες και εμφανίσεις σε όλη τη χώρα. Ο
Έλβις φέρεται να απασχολούσε αρκετούς πιλότους
που ήταν έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να τον...
πετάξουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Παλιοσίδερα το ιδιωτικό τζετ
του  Έλβις



Αναστάτωση προκλήθηκε στις παραγωγές του
«J2US» και του «Survivor» μετά την απόφαση
του Περικλή Κονδυλάτου να λάβει μέρος στο
σόου τραγουδιού. Η εταιρεία του Τούρκου
Ατζούν Ιλιτζαλί έστειλε εξώδικο στον Νίκο Κο-
κλώνη ενημερώνοντάς τον πως ο πρώην «Sur-
vivor» δεν επιτρέπεται να εμφανιστεί σε άλλη
τηλεοπτική εκπομπή, καθώς το χρονικό περι-
θώριο που μεσολάβησε από την αποχώρησή του
από το ριάλιτι επιβίωσης δεν του επιτρέπει -λό-
γω συμβολαίου- να εμφανιστεί σε άλλο πρό-
τζεκτ. Για να δούμε τι θα δούμε!

Ο εξαφανισμένος
Μαρίνος
Για τον αγαπη-
μένο της Γιώρ-
γο Μαρίνο, ο
οποίος κανείς
δεν γνωρίζει
πού βρίσκεται,
μίλησε δημο-
σίως η Κατιάνα
Μπαλανίκα. Η
ηθοποιός και
άλλοτε στενή
συνεργάτ ιδά
του δεν έκρυ-
ψε την αγωνία
της για την τύ-
χη του πρώην
σόουμαν, κα-
θώς τα τελευταία χρόνια είναι εξαφανισμένος
από το θέαμα διακόπτοντας κάθε επαφή με
γνωστούς και φίλους. «Ο Γιώργος δεν είναι στη
ζωή κανενός. Δεν νομίζω ότι θέλει να έχει επι-
κοινωνία με κανέναν μας», αποκάλυψε με πί-
κρα σε συνέντευξή της η πρωταγωνίστρια.

Πήρε τα βουνά και το χαίρεται!
Στον κατάλευκο από τα χιόνια
Παρνασσό κάνει διακοπές η
Σόφη Πασχάλη, απολαμβάνον-
τας τα χειμερινά σπορ, που εί-
ναι και η μεγάλη της αδυναμία.
Η πρώην «Survivor» πόζαρε με
απίθανο πολύχρωμο outfit,
συνδυάζοντας animal print ζέ-
βρας μπουφάν με ροζ φούτερ
και φούξια παντελόνι, στέλνον-
τας το δικό της αθλητικό μήνυ-
μα: «Βρες τον ρυθμό σου, μα
αύξησε το βήμα σου!».

Γκάζια 
στα χιόνια

Με αφορμή την
Π α γ κ ό σ μ ι α
Ημέρα Ραδιο-
φώνου ο Χρή-
στος Φερεντί-
νος ξετρύπωσε
ένα throwback
ε ν σ τ α ν τ α ν έ
από τις πρώτες
μέρες της κα-
ριέρας του.
Μ ε λ α χ ρ ι ν ό ς
και ντυμένος
σαν κρεμμύδι,
ο φακός τον
συνέλαβε εν
ώρα εργασίας,
με τον ίδιο να
περιγράφει: «Τότε που έκανα την εκπομπή
“ Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει”. Από τα πρώτα
μου ρεπορτάζ ήταν και το “Τι είδε ο Γιαπωνέ-
ζος στην Αθήνα;” (ναι, καλά βλέπετε... είναι
κασετόφωνο)».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Έγινε πωλήτρια

Τι είδε 
ο Γιαπωνέζος;

Ξ
επάγιασε στο κρύο για καλό σκοπό η Κατερίνα Γκαγκάκη.
Η αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων συμμετείχε στη
δράση «Πωλητής για μια ώρα», που διοργάνωσε το περιο-
δικό δρόμου «Σχεδία», και τα... είδε όλα! «Δεν ήταν το

κρύο για 1 ώρα, μπροστά στις 8 ώρες που συνήθως στέκεται ένας
πωλητής στη θέση του. Δεν ήταν το παράδοξο του να γίνεσαι ξαφνι-
κά αόρατος μόλις φορέσεις το έντονα κόκκινο γιλέκο. Είναι τα
βλέμματα που επίτηδες, ενίοτε και επιδεικτικά, γυρνάνε αλλού. Από
την ώρα που τελείωσα τη δράση, αυτό σκέφτομαι και αισθάνομαι
ντροπή για τις φορές που μπορεί να γύρισα το κεφάλι μου σε κάποι-
ον που σκόπευε να μου προτείνει να βοηθήσω αγοράζοντας κάτι.
Να αναζητάτε τους πωλητές της “Σχεδίας” και να την προμηθεύε-
στε. Για την εξαιρετική ύλη. Για τη δύναμή τους».
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Στο Μπάνσκο για σκι
Ο κόσμος να καίγεται, η Κόνι Μεταξά δεν θα σταματήσει τα ταξί-
δια! Μετά την Αμερική, το Λονδίνο και το Παρίσι η τραγουδί-
στρια και ο σύζυγός της Μάριος Καπότσης επέστρεψαν στην
αγαπημένη τους Βουλγαρία, διαμένοντας σε πολυτελέστατο ξε-
νοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο. Η κόρη του
Λευτέρη Πανταζή πόζαρε στα χιόνια λίγο πριν φορέσει τα πέδι-
λα του σκι και ξεχυθεί στις πίστες.

Έφτασε 
το πρώτο εξώδικο



Τ
ην περίοδο της εμμηνόπαυσης οι γυ-
ναίκες παρατηρούν μια σειρά από αλ-
λαγές. Οι παλιότερες μιλούσαν για την
περίοδο των εξάψεων και των εναλλα-

γών της διάθεσης. Αλλά μαζί με την εφίδρωση
και την αύξηση βάρους έρχεται κάτι που πολλές
γυναίκες δεν περιμένουν, ο διαταραγμένος
ύπνος. «Η κακή ποιότητα και η διαταραχή του
ύπνου είναι λιγότερο γνωστές αλλαγές κατά τη
διάρκεια αυτής της φάσης της ζωής, αλλά είναι
πολύ συχνές», αναφέρει η Καίτη Αντωνοπούλου,
ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης.

Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης μπορεί να
διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα και από την
περιεμμηνόπαυση έως την εμμηνόπαυση. «Τα
προβλήματα ύπνου είναι κοινά, με τις διαταραχές
ύπνου να επηρεάζουν το 39% έως 47% των πε-
ριεμμηνοπαυσιακών γυναικών και το 35% έως το
60% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Τα πιο
κοινά προβλήματα ύπνου που αναφέρθηκαν από
γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση πε-
ριλαμβάνουν εξάψεις, αϋπνία, διαταραχή της
αναπνοής στον ύπνο και άλλες διαταραχές της
διάθεσης και του ύπνου», τονίζει η κυρία Αντω-
νοπούλου.

Η εμμηνόπαυση συμβαίνει επειδή οι ωοθήκες
μιας γυναίκας σταματούν να παράγουν οιστρογό-
να και προγεστερόνη. Και οι δύο αυτές ορμόνες
εμπλέκονται σε σωματικές διαδικασίες που επη-

ρεάζουν τη διάθεση, την όρεξη, τον ύπνο, τη σε-
ξουαλική ορμή και πολλά άλλα.

Για παράδειγμα, η προγεστερόνη μπορεί να
επηρεάσει την αναπνευστική ώθηση, επομένως
τα χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να συμβάλουν
στην υπνική άπνοια και τα σχετικά προβλήματα
ύπνου. Τα οιστρογόνα παίζουν ρόλο στον μεταβο-
λισμό της σεροτονίνης και άλλων νευροδιαβιβα-
στών που επηρεάζουν τον κύκλο ύπνου-εγρή-

γορσης. Βοηθούν επίσης στη διατήρηση της θερ-
μοκρασίας του σώματός μας σε χαμηλά επίπεδα
τη νύχτα και ως εκ τούτου ευνοούν περισσότερο
τον ξεκούραστο ύπνο. Έχουν επίσης αντικατα-
θλιπτική δράση. Με λιγότερα οιστρογόνα οι γυ-
ναίκες μπορεί να βιώσουν υψηλότερες θερμο-
κρασίες σώματος, χαμηλότερη ποιότητα ύπνου
και κακή διάθεση.

Οι αλλαγές στη διάθεση που συμβαίνουν με την
εμμηνόπαυση θα μπορούσαν να συνδέονται με
τις ορμονικές αλλαγές, είναι επίσης πιθανό να
προκαλούνται και από άλλα στρεσογόνα γεγονό-
τα που συμβαίνουν την περίοδο γύρω από την εμ-
μηνόπαυση. Η απουσία των παιδιών από το σπίτι,
η φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων και οι ανη-
συχίες για τη δική μας ενηλικίωση μπορεί επίσης
να αυξήσουν το άγχος. Αν αντιμετωπίζετε προ-
βλήματα ύπνου που σχετίζονται με την εμμηνό-
παυση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Γνωρίζει
το ιατρικό ιστορικό και μπορεί να σας συστήσει
τις κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Η κακή ποιότητα ύπνου είναι 
από τις λιγότερο γνωστές αλλαγές
κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης
της ζωής, αλλά είναι πολύ συχνή

Συμβουλές
Διατηρήστε ένα υγιές βάρος και σωστή δια-
τροφή. Τα υψηλότερα σωματικά βάρη συνδέ-
ονται με αποφρακτική άπνοια ύπνου και οι γυ-
ναίκες τείνουν να παίρνουν βάρος μετά την
εμμηνόπαυση. Αποφύγετε τα μεγάλα γεύματα
και τα πικάντικα ή όξινα τρόφιμα πριν από τον
ύπνο. Μειώστε το άγχος όσο το δυνατόν περισ-
σότερο. Το τακτικό μασάζ, η άσκηση και η
γιόγκα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση
των επιπέδων άγχους σας. Αναπτύξτε μια ρου-
τίνα πριν από τον ύπνο που σας δροσίζει και
μειώνει το άγχος σας. Κάντε ένα μπάνιο, ακού-
στε μουσική ή διαβάστε. Ακολουθήστε ένα τα-
κτικό πρόγραμμα ύπνου, πηγαίνοντας για ύπνο
την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Νικήστε την αϋπνία 
στην εμμηνόπαυση



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)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα σας θα έχει
έντονο το στοιχείο των υποχρεώσεων και
των επαγγελματικών σας υποθέσεων. Εί-
ναι πολύ πιθανόν να αναθεωρήσετε κάτι
που αφορά τις σχέσεις σας και γενικότερα
τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα συναι-
σθήματά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη θα φροντίσει το λιγότερο την ψυ-
χολογία σας και αυτό θα σας κάνει να πάρετε
καλύτερες αποφάσεις αλλά και να δώσετε
περισσότερα συναισθήματα και ενδιαφέρον
στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν
σήμερα και με επιτυχία θα βρεθούν λύσεις
σε κάποιες παλιές σας υποθέσεις, που για
αυτές έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ κατά το
παρελθόν. Επίσης, αφήστε τη διαίσθησή σας
να σας καθοδηγήσει, όταν τα άλλα μέσα που
έχετε δεν σας βοηθούν. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι προσωπικές σας σχέσεις θα αποκτήσουν
σήμερα μεγάλη δύναμη, εφόσον θα σας
απασχολήσουν με θετικότητα. Είναι καιρός
να ανανεώσετε τα πρόσωπα που βρίσκονται
στον φιλικό σας περίγυρο. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι πολύ σημαντική μέρα για να κάνετε
κάποιες εργασιακές αλλαγές και να φροντί-
σετε με τον καλύτερο τρόπο και τη συναι-
σθηματική σας ζωή. Φροντίστε να έχετε ξε-
κάθαρη γνώμη για μια υπόθεσή σας προτού
την υλοποιήσετε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η Σελήνη στο ζώ-
διο του Αιγόκερου είναι πολύ συμβατή και
θεωρώ ότι θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε
μια αρκετά δύσκολη υπόθεσή σας με τον κα-
λύτερο τρόπο. Η προσωπική σας ζωή θα έχει
να σας δώσει μια ανανέωση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς η οικογένεια σήμερα
θα παίξει έναν αρκετά σημαντικό ρόλο,
όταν μάλιστα έχετε κατά νου να τακτοποι-
ήσετε από κοινού κάποιες κληρονομικές ή
άλλες υποθέσεις σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα θα βοηθήσει ουσιαστικά
να τακτοποιήσετε κάποιες υποθέσεις σας
και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Μια με-
τακίνησή σας ή μια συζήτηση θα σας βγάλει
από κάποιους έντονους προβληματισμούς.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τα οικονομικά σας σήμερα θα σας απασχο-
λήσουν, αλλά συγχρόνως θα σας δημιουρ-
γήσουν πολύ καλές συνθήκες ώστε να
κλείσετε κάποιες εκκρεμότητες που έχετε.
Ίσως μια ξαφνική προαγωγή ή ένα χρημα-
τικό ποσό που φτάνει στα χέρια σας θα σας
δώσουν ιδιαίτερη χαρά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα σας δημι-
ουργήσει όμορφη διάθεση, εφόσον σήμερα
οι όψεις που δέχεται είναι μόνο θετικές.
Ίσως τα συναισθηματικά σας ζητήματα θα
έχουν καλές προοπτικές. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη βρίσκεται στον δωδέκατο τομέα
σας, μια αρκετά άβολη θέση που θέλει να
σας επισημάνει τις καταστάσεις που έχετε
βιώσει το τελευταίο διάστημα. Εννοείται
ότι οι λύσεις στα θέματά σας θέλουν τον
χρόνο τους και την προσπάθειά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα σε ένα θετικό
σημείο του ωροσκοπίου σας και μάλιστα
δέχεται ευνοϊκή όψη από τον Ποσειδώνα, ο
οποίος βρίσκεται στο ζώδιό σας. Οι συνθή-
κες λοιπόν θα σας βοηθήσουν να προχωρή-
σετε σε ό,τι σας εκφράζει και μάλιστα να
πετύχετε.
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Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στο
ζώδιο του Αιγόκερου, μια θέση σε
αδυναμία για την ευαίσθητη φύση
της και αυτό γιατί στο ζώδιο αυτό

κυριαρχεί ο Κρόνος, ο οποίος ακυρώνει τις
συναισθηματικές εξάρσεις. 
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ΣΥΡΙΖΑ και «WSJ»: 
Οι δύο όψεις 
του κυνισμού

Κ
άντε ότι κοιμάστε (αν μπουν κλέφτες στο
σπίτι σας), κόψτε το πρωινό (για να αντιμε-
τωπίσετε την ακρίβεια), μην πληρώνετε τη

δόση του δανείου σας (και ψηφίστε Αλέξη που θα
διαγράψει τα χρέη).

Από τον ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2015-2019 μέχρι
τη «Wall Street Journal» το 2023 το νήμα που
συνδέει την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας
μας με την κορυφαία αμερικανική εφημερίδα
δεν είναι άλλο από τον κυνισμό. Αναπόσπαστο
τμήμα του λαϊκισμού.

Για όσους δεν το γνωρίζετε, η «Wall Street Jo-
urnal» δημοσίευσε ένα άρθρο με τον εξυπνακί-
στικο τίτλο «To Save Money, Maybe You Should
Skip Breakfast». Δηλαδή, για να εξοικονομή-

σουμε χρήματα να παραλείψουμε το
πρωινό. 

Η απάντηση της στήλης: Το πρωί
τρώγε σαν βασιλιάς, το μεσημέρι
σαν άρχοντας και το βράδυ σαν ζη-
τιάνος. Εμείς με αυτό μεγαλώσαμε,
αγαπητή «WSJ». Θα μας επιτρέψετε
να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε
το αυγουλάκι μας.

Κόμματα και Τύπος πρέπει να
προσέχουν τι εύχονται και τι συμ-
βουλές δίνουν στο κοινό. Γιατί δημι-

ουργούν τάσεις που μπορεί να γίνουν
ανεξέλεγκτες. Γιατί οδηγούν σε συμπεριφορές
που ως κοινωνία μπορεί να πληρώσουμε ακριβά. 

Ακολουθεί αντιδημοφιλές post: Αχός βαρύς
ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν, για τη δή-
λωση του Άρη Πορτοσάλτε «την ώρα που θα στα-
ματήσουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας,
δηλώνω στην Εθνική Τράπεζα, από μένα τέλος η
δόση μου».

Αμέσως πήραν φωτιά τα κοινωνικά δίκτυα με
πλήθος «λογαριασμών» να μιλούν για αναλγησία.
Με κατηγορίες ότι τα βάζει με τους αδύναμους
κ.ο.κ. Οι ίδιοι «λογαριασμοί» που εγκαλούσαν
την κυβέρνηση για… επιδοματική πολιτική. 

Η στήλη έχει γράψει τις απόψεις της για τους
πλειστηριασμούς. Να τη συμπυκνώσουμε: Κα-
νείς δεν πρέπει να μένει άστεγος -100% προστα-
σία στους πραγματικά φτωχούς-, κανείς δεν
πρέπει να αποκτά περιουσία χωρίς να την πλη-
ρώνει. 

Γιατί, σε αυτό έχει δίκιο ο Άρης Πορτοσάλτε,
δεν μπορεί να δεχόμαστε ένας που έχει μεσαίο
εισόδημα να πληρώνει πανάκριβα το δάνειό του,
σηκώνοντας ουσιαστικά το βάρος και των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. 

Προστασία και δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και
ρεαλισμός, αρωγή και λογική πρέπει να πηγαί-
νουν μαζί. Για να μην καταλήγουμε σε επικίνδυ-
νους κοινωνικούς αυτοματισμούς και
παραλογισμούς που διχάζουν την κοινωνία μας.

Στον λαβωμένο ελληνικό αθλητι-
σμό -μετά τις ένδοξες, αλλά και τις
μαύρες σελίδες των δεκαετιών του
’80, του ’90 και του 2000- πρόσωπα
όπως ο Μίλτος Τεντόγλου ξεχωρί-
ζουν. Δεν θα εστιάσουμε στον χα-
ρακτήρα του, που δείχνει πραγμα-
τικά ξεχωριστός. Θα μείνουμε αυ-
στηρά στις επιδόσεις του.  Είναι
εξαιρετικά σταθερός. Τα ρεκόρ και
τα μετάλλια δεν είναι η εξαίρεση,
αλλά ο κανόνας. Δεν είναι μία στιγ-
μή, αλλά η καθημερινότητα. Αυτό
τον ξεχωρίζει από άλλους Έλληνες

αθλητές, που είχαν μια αναλαμπή
και τέλος. Δεν έκανε ένα μπαμ και
δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες
του. Δεν ξεκίνησε τις διαφημίσεις
και τα ριάλιτι.  Παραμένει αθλητής
100%. Ίσως για αυτό δεν περπατάει,
πετάει! Αν προσθέσουμε και τον
χαρακτήρα του, λοιπόν, τότε έχου-
με το απόλυτο παράδειγμα. Του αν-
θρώπου που αξιοποιεί το ταλέντο
που του έδωσε η φύση και με
σκληρή δουλειά το οδηγεί συνε-
χώς σε ανώτερα επίπεδα. Με ό,τι
παπούτσια και αν φορά!

� «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τον νόμο Κατσέλη και μετά
κατήργησε τον νόμο για την προστασία της πρώτης

κατοικίας - Εγώ θα ντρεπόμουνα», επισήμανε σε τηλεο-
πτική του εμφάνιση ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, σε άλλη εκπομ-
πή μίλησε και ο Ανδρέας Λοβέρδος. «Δεν θεωρώ τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ προοδευτικό κόμμα», είπε ορθά κοφτά. Μάλλον
κάνουν λάθος όσοι στον ΣΥΡΙΖΑ νομίζουν ότι το έχουν
στο τσεπάκι τους το ΠΑΣΟΚ.

••••••••••••

� Τώρα, το τι πραγματικά προέβλεπε ο νόμος του
ΣΥΡΙΖΑ το 2015, το είπε ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος.

«Στον δικό μας νόμο το ’15, εκτός του ότι επέτρεπε πλει-
στηριασμούς στα funds είχε και δικλίδες», είπε χαρα-
κτηριστικά. Και στην ερώτηση αν η προστασία που υπό-
σχεται τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι οριζόντια, απάν-
τησε: «Όχι, νομίζω, θα… (ακατάληπτο)». Ναι μεν, αλλά…

••••••••••••

� «Μόνο στην Ελλάδα θα διαδήλωνε κάποιος κα-
τά της επέκτασης μουσείου... Α ρε Ελλάδα, χώ-

ρα του φωτός», έγραψε η «Φαρμακοτsίφτισσα» στο
Twitter και πόσταρε ανάρτηση από την ηλεκτρονική
έκδοση της «Αυγής» με τίτλο: «Κρατήστε τα μουσεία
και διώξτε τη Μενδώνη - το σύνθημα ενάντια στην
επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου»!
Αλήθεια τώρα; 

••••••••••••

� Θέλει ή δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση ηττημένων
(σ.σ.: όχι ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση); Ο Αλέξης

Τσίπρας το ξέκοψε, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρουν
τέτοια σενάρια, αλλά τα στελέχη του συνεχίζουν να κά-
νουν… όνειρα. «Αν οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι και το
επιτρέπουν τα νούμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πά-
νος Σκουρλέτης και διατύπωσε τη θεωρία ότι νικητές εί-
ναι όσοι συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Άλλα λόγια ν’
αγαπιόμαστε, δηλαδή.

Καλημέρα, Μίλτο Τεντόγλου!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Πρωινό έχει;


