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ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 36με τον Γιάννη Αντύπα

Ανοιξιάτικες 
εκλογές και 

όνειρα θερινής 
νυκτός

IΩΝ ΠΑΠΑΔAΚΗΣ
Δεν χάσατε την ψήφο μου,
αλλά τον σεβασμό μου…

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Κιλκίς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

«Οι πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους 
στις κραυγές και τις ανέξοδες υποσχέσεις»

ΤΣIΠΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛAΚΗΣ
το ίδιο πρόσωπο 

Γιατί δεν πρόκειται να διώξει ποτέ τον «αψύ» Κρητικό

ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ 
• Τι θα συμβεί στην Ελλάδα αν σχηματίσουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25 

• Ορατός ο κίνδυνος να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω η χώρα μας

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ -  ΜΠΛΙΝΚΕΝ

Σφραγίδα των ΗΠΑ
στον αναβαθμισμένο 

ρόλο της Ελλάδας
ΣΕΛ. 4, 14

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εγκλωβισμένη 
στις επιλογές
του Παύλου Μυλωνά
ΣΕΛ. 26
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Μ
ην έχετε καμία ψευδαίσθηση ότι το θέμα
με τον Πολάκη θεωρείται λήξαν... Η περί-
πτωση του Παύλου Πολάκη έχει μετατρα-
πεί -κατά πολλούς- σε μέγα βαρίδι για τον

Αλέξη Τσίπρα, αφού δεν του προσφέρει απολύτως τί-
ποτα στο άνοιγμα που επιχειρεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προς την Κεντροαριστερά. Προφανώς η ρητορική
και ο καφενειακός λόγος του Κρητικού μόνο προβλή-
ματα προκαλούν στην εικόνα ενός κόμματος που θέλει
να αποκαλείται κόμμα εξουσίας. Την ώρα που ο Αλέ-
ξης Τσίπρας επιχειρεί να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέ-
ον ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα, ο Πολάκης με
τις παρεμβάσεις του κλοτσάει την τελευταία στιγμή την
«καρδάρα με το γάλα», όπως έκανε και με τα ψηφο-
δέλτια, δημιουργώντας συνθήκες εσωστρέφειας.

Το μέγα ερώτημα που πολλοί αδυνατούν να απαντή-
σουν είναι γιατί ο κ. Τσίπρας δεν τον απομακρύνει. Τον

φοβάται; Θεωρεί ότι προσφέρει σημαντικές ψήφους
στο κόμμα; Είναι μόνο θέμα προσωπικής φιλίας ή τον
«κρατάει» από κάπου ο αψύς Κρητικός; Τα παραπάνω
ερωτήματα είναι άτοπα για όσους γνωρίζουν την αν-
θρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ και τούτο διότι η ταύτιση
των δύο ανδρών είναι απόλυτη. Δεν είναι μόνο ζήτημα
προσωπικής φιλίας. Οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα για
την πολιτική είναι ίδιες με εκείνες του Παύλου Πολά-
κη. Έχουν τον ίδιο αξιακό κώδικα, το ίδιο πολιτισμικό
επίπεδο. Όσοι προσπαθούν να προσδώσουν ένα level
πολιτικού πολιτισμού στον κ. Τσίπρα μάλλον είναι αι-
θεροβάμονες. Τσίπρας και Πολάκης είναι το ίδιο πρό-
σωπο.

Όπως μάλιστα αναφέρουν στελέχη του κόμματος
που είχαν διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν για τη στάση
του Παυλή, η απάντηση που πήραν από τον πρόεδρο
Αλέξη ήταν η ακόλουθη: «Δεν κάνει κακό στον ΣΥΡΙΖΑ

ο Πολάκης». Όσες φορές χρειάστηκε, ο Αλέξης Τσί-
πρας προστάτευσε τον πρώην αναπληρωτή υπουργό
Υγείας, στέλνοντας ένα σαφέστατο μήνυμα ότι τελικά ο
Πολάκης λειτουργεί σε ρόλο κασκαντέρ για τις επικίν-
δυνες αποστολές. Εκεί που τα καταφέρνει πολύ καλά ο
αψύς Κρητικός είναι στο να κατηγορεί τους πολιτικούς
αντιπάλους δίχως κανένα στοιχείο, κάτι που εκφράζει
απολύτως τον ίδιο τον Τσίπρα. Επίσης, ο κ. Πολάκης
αντεπεξέρχεται άψογα στον ρόλο του και ως... πί-
τμπουλ στην εσωκομματική διαμάχη, καθώς ουκ ολί-
γες φορές έχει μιλήσει εναντίον των στελεχών της
εσωκομματικής αντιπολίτευσης -ειδικά εναντίον του
Ευκλείδη Τσακαλώτου- λέγοντας πράγματα που ο κ.
Τσίπρας δεν μπορεί καν να εκστομίσει. Εκφράζει δη-
λαδή δημοσίως αυτά που θέλει να φωνάξει ο Τσίπρας,
αλλά λόγω της θεσμικής του θέσης αναγκάζεται να τα
αποφύγει… και να προσέχει προτού μιλήσει. «P»
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Διώχνεις το πίτμπουλ από την αυλή;

Οι δύο άνδρες έχουν
τον ίδιο αξιακό
κώδικα, το ίδιο

πολιτισμικό επίπεδο.
Όσοι προσπαθούν να

προσδώσουν ένα level
πολιτικού πολιτισμού

στον κ. Τσίπρα μάλλον
είναι αιθεροβάμονες
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Μ
ε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προετοιμά-
ζεται για την επόμενη περιοδεία του στην
περιφέρεια, έχοντας σημειώσει για την
ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στο

ημερολόγιό του τη Λάρισα, η Νέα Δημοκρατία πυκνώ-
νει τις κινήσεις, σε εσωτερικό σκηνικό, με στόχο να
συμπληρωθούν τα τελευταία κομμάτια στο… παζλ της

προεκλογικής ατζέντας. 
Η κατάκτηση της αυτοδυναμίας, στις

κάλπες της ενισχυμένης αναλογικής,
παραμένει ο κεντρικός στόχος του
«γαλάζιου» οικοσυστήματος, τα… πα-
ραβάν της απλής αναλογικής φαίνεται
να έχουν «κλειδώσει» για την 9η Απρι-
λίου και η οδός Πειραιώς προετοιμά-
ζεται σε επίπεδο προγραμματικό και

επικοινωνιακό για την αντεπίθεση-αιχμή των επόμε-
νων κρίσιμων μηνών. 

Μέσα σε αυτό το σκηνικό των… φουλ κομματικών
ρυθμών, τα αφηγήματα για το… πέρασμα επάνω και πέ-
ρα από τα «γαλάζια» τείχη, που θα φέρει ακόμα πιο κον-
τά το πολιτικά πολυπόθητο «151+», είναι κομβικά στις
δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, την ίδια
στιγμή που τα σήματα της πανστρατιάς και της συμπό-
ρευσης παλαιών και νέων στελεχών της κυβερνητικής
παράταξης γίνονται όλο και πιο ηχηρά από την πλευρά
του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πυκνώνουν οι συσκέψεις
Οι συσκέψεις στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημο-

κρατίας πυκνώνουν στο πέρασμα των ημερών, έχοντας
ως κυρίαρχο θέμα τις τελευταίες εκκρεμότητες στο μέ-
τωπο των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων. Η τριανδρία Μπρα-
τάκου, Μαρινάκη και Νέζη έχει, ουσιαστικά, ολοκλη-
ρώσει το πυκνό έργο της αναζήτησης των προσώπων
που θα διεκδικήσουν… σταυρό, ενώ αυτό που απομένει
είναι ένα τελικό «ραντεβού» με τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, αλλά και κάποια μικρά κενά σε μικρές περιφέρειες,
τα οποία θα κλειδώσουν μέσα στα επόμενα εικοσιτε-
τράωρα, προκειμένου να ξεκινήσει να ξετυλίγεται το…

κουβάρι των ανακοινώσεων. 
Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τη συνο-

λική εικόνα, οι «γαλάζιες» λίστες είναι συμ-
πληρωμένες σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει
το 95% (δεν πρέπει να αμελείται ότι η κυβερ-

νητική παράταξη διαθέτει 156 βουλευτές και,
επομένως, μια ισχυρή μαγιά στελεχών) ενώ ειδι-

κή αναφορά υπάρχει από τους κομματικούς
παράγοντες στην πολύ ισχυρή εκπροσώπηση
του γυναικείου φύλου. 

Μάλιστα, υπάρχουν περιφέρειες, στις οποί-
ες, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή
των γυναικών κινείται επάνω από την ποσόστω-

ση του 40% και φτάνει ακόμα και στο 50%, με
τον ίδιο τον πρωθυπουργό να έχει δείξει προς
τη συγκεκριμένη κατεύθυνση στη συνέντευ-

ξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ. 
«Για εμένα δεν είναι τόσο η κομματική “ταμ-

πέλα” όσο το προφίλ των ανθρώπων, οι οποίοι στε-
λεχώνουν τα ψηφοδέλτιά μας. Κάνουμε μια μεγάλη
προσπάθεια και τώρα να ανανεώσουμε ακόμα περισσό-
τερο τα ψηφοδέλτιά μας. 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει με-
γάλο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ενταχθούν στα
ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε μια σο-
βαρή δουλειά τα ψηφοδέλτια να είναι αντιπροσωπευτι-
κά και μια πολύ αυστηρή αξιολόγηση των υποψηφίων,
ώστε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος… 

Στα ψηφοδέλτια έχουμε ήδη ποσόστωση 40%. Και θέ-
λω να πιστεύω ότι σε πολλά ψηφοδέλτια θα ξεπεράσου-
με και αυτό το όριο το οποίο θέτει ο νόμος», ήταν η χα-
ρακτηριστική αποστροφή του.

Πρωθυπουργική «σφραγίδα» 
στις λίστες υποψηφίων

του Δημήτρη
Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com

Μπρατάκος, Μαρινάκης και Νέζης 
έχουν «κλειδώσει» τα ονόματα 

και αναμένουν το τελικό ραντεβού
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

H πρώτη εικόνα των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων
� Στην Α’ Αθηνών, πέρα από τους εν ενερ-
γεία βουλευτές Όλγα Κεφαλογιάννη, Βα-
σίλη Κικίλια, Θάνο Πλεύρη, Νικήτα Κα-
κλαμάνη, Άγγελο Συρίγο και Φωτεινή Πι-
πιλή, υποψήφιοι θα είναι ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης και οι Δημήτρης Πιστόλας, Χρή-
στος Δαγρές, Όμηρος Τσάπαλος, Άννα
Ροκοφύλλου, Φαίδρα Τσαλαχούρη, Σα-
κίμπ Μαριάμ, Θέκλα Παρασκευούδη, Πώ-
λα Δαμιανού, Εβίτα Βαρελά και Κατερίνα
Κουρκούλη.
� Στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, νέα εί-
σοδος είναι αυτή του αναπληρωτή υπουρ-
γού Ανάπτυξης Νίκου Παπαθανάση. Πα-
ράλληλα, υποψήφιοι θα είναι οι Φώτης Κα-
ρύδας, Νίκος Ζόμπολας, Τάσος Καρανδρέ-
ας, Μανώλης Κουτσογιαννάκης, Χρήστος

Σούλης, Τάσος Ζαχαρόπουλος, Όλια Νικο-
λοπούλου, Άρια Αγάτσα, Μαριάνθη Μήκα
και Φωτεινή Βρύνα.
� Στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, νέα εί-
σοδος είναι ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα,
υποψήφιοι θα είναι οι Ποσειδώνας Γιαννό-
πουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Μιχάλης
Κουμεντάκος, Νίκος Κανέλλος, Τάσος Κο-
ρίλλης και Παταπία Καπράλου.
� Στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, υπο-
ψήφιοι θα είναι οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
Μαρία Συρεγγέλα, Ρούλα Κουσκουρή,
Ισμήνη Λαζαροπούλου, Μαριάννα Τουμα-
ζάτου, Χαράλαμπος Καραθάνος, Χαράλαμ-
πος Καούκης, Χαράλαμπος Αποσκίτης,
Ηλίας Τσούνης και Τάσος Καλλιάφας.
� Στην Ανατολική Αττική, νέα ονόματα είναι

αυτά του Στέλιου Πέτσα και της Σοφίας Ζα-
χαράκη.
� Στην Α’ Θεσσαλονίκης, πέραν των εν
ενεργεία βουλευτών, υποψήφιοι θα είναι οι
Διαμαντής Γκολιδάκης, Παναγιώτης Κόκ-
κορης, Μάριος Δράμαλης, Νίκος Καρα-
γιαννακίδης, Γιάννης Ταχματζίδης, Σωκρά-
της Δημητριάδης, Φωτεινή Πεσματζόγλου,
Αφροδίτη Νέστορα, Σμάρω Μανιάτη και
Τάνια Κιουμουρτζίδου.
� Στη Β’ Θεσσαλονίκης, πέραν των εν ενερ-
γεία βουλευτών, υποψήφιοι θα είναι οι Φά-
νης Παπάς, Νίκος Βιδάλης, Παναγιώτης
Θεοδώρου, Χριστίνα Πλάρα, Κατερίνα Σι-
ούτα, Άρτεμις Αγαθοκλέους, Μαρία Γιαν-
νακοπούλου και Σοφία Λαβασά.
� Στη Λάρισα, υποψήφιοι θα είναι οι Χρή-
στος Καπετάνος, Σάκης Παιδής, Νίκος Ντό-

λας, Ρένα Καραλαριώτου, Δήμητρα Παπα-
νικολάου και Φρόσω Χατζηκωνσταντίνου.
� Στη Μαγνησία, υποψήφιοι θα είναι η Έφη
Αντωνίου και η Ουρανία Καθηνιώτη.
� Στα Τρίκαλα, υποψήφιοι θα είναι οι Ηλίας
Βλαχογιάννης, Μικέλης Χατζηγάκης και
Χαρά Ξάνθη.
� Στην Καρδίτσα, υποψήφιοι θα είναι οι
Αριστοτέλης Σπάνιας και Φώτης Βρέκος. 
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Σ
ε μια κρίσιμη καμπή στις σχέσεις Αθή-
νας - Άγκυρας, ο επικεφαλής της αμε-
ρικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίν-
κεν έφτασε στην Ελλάδα έχοντας προ-

ηγουμένως πραγματοποιήσει σειρά επαφών στη
γειτονική Τουρκία. Την ώρα που οι σχέσεις Αθή-
νας και Ουάσιγκτον βρίσκονται στο υψηλότερο
σημείο, επί τάπητος στις συναντήσεις του Άντονι
Μπλίνκεν ξεδιπλώνεται ένα ευρύ φάσμα θεμά-
των με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των ελ-
ληνοαμερικανικών σχέσεων και ταυτόχρονα του
ρόλου που η Ελλάδα διαδραματίζει στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως πυλώ-
νας σταθερότητας και ασφάλειας σε γεωπολιτικό
και ενεργειακό επίπεδο. Χαρακτηριστικός του
κλίματος ο «χαιρετισμός» μέσω Twitter του Άντο-
νι Μπλίνκεν. «Kalispera Ellada», έγραψε επιση-
μαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη του «επί-
σημη επίσκεψη στη γενέτειρα της Δημοκρατίας».

Το θερμό κλίμα αποτυπώθηκε και μπροστά
στις κάμερες κατά την υποδοχή του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών από τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Άντονι Μπλίνκεν
έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική
ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο.
Στον σύντομο διάλογο που οι δύο άνδρες είχαν
πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους και το δεί-
πνο που ακολούθησε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μίλησε για μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, επι-
σημαίνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στην Ου-
κρανία και με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας
από την πρώτη στιγμή. 

Δοκιμασία της Συμμαχίας
«Αυτός ο απρόκλητος πόλεμος έβαλε σε δοκι-

μασία τη Συμμαχία μας. Αλλά νομίζω ότι καταφέ-
ραμε να ανταποκριθούμε με τον κατάλληλο τρό-
πο», σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνον-
τας ότι «πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι κάθε
μορφή αναθεωρητισμού, κάθε αλλαγή συνόρων
με τη βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από τη
διεθνή κοινότητα των δημοκρατικών κρατών». Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον στρα-
τηγικό και γεωπολιτικό τομέα αλλά και στον ενερ-
γειακό, όπου η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργει-
ακό κόμβο συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από
το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά και στις αμερικανι-
κές επενδύσεις. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά
στους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, ο
πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «αυτή η φρικτή
καταστροφή έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένας βα-
θύς σύνδεσμος μεταξύ των δύο λαών» και υπο-
γράμμισε ότι «μπορεί να έχουμε μεγάλες, σημαν-
τικές πολιτικές διαφορές, αλλά οι δεσμοί μεταξύ
των λαών μας υπάρχουν», εκφράζοντας την ελπί-
δα ότι «θα υπάρξει μια ευκαιρία να οικοδομήσου-

με πάνω σε αυτό τον ψυχικό σύνδεσμο και να
βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Για ηγετικό ρόλο της Ελλάδας μετά τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία έκανε λόγο ο Άντονι
Μπλίνκεν, υπογραμμίζοντας ότι προβλέπει στη
συνέχιση της εμβάθυνσης των οικονομικών δε-
σμών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η εταιρική μας
σχέση μού παρέχει την πεποίθηση ότι μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής»,
είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός
Εξωτερικών, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο
που διαδραματίζει η Ελλάδα στην ευρύτερη πε-
ριοχή ως ενεργειακός κόμβος, ως ηγέτης σε θέ-

ματα περιβάλλοντος και ως ηγέτης στην ένταξη
κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη.
«Κάνει τεράστια διαφορά και είμαστε ευγνώμο-
νες για αυτό», κατέληξε δίνοντας τον τόνο της επί-
σκεψής του στη χώρα μας.

Στη σκιά των φονικών
σεισμών η ατζέντα

Η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων απο-

τελεί ένα από τα καίρια θέματα στις επαφές

Μπλίνκεν. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες η

ατζέντα των συνομιλιών θα είχε τη φόρτιση της

κλιμακούμενης τουρκικής απειλητικότητας και

των συνεχών προκλήσεων. Στη σκιά των φονικών

σεισμών στην Τουρκία, όμως, και της επαναπρο-

σέγγισης που καταγράφεται μεταξύ των δύο

πλευρών του Αιγαίου, φαίνεται ότι διαμορφώνε-

ται η κατάλληλη συγκυρία ώστε το περιεχόμενο

αυτών των συνομιλιών να οδηγήσει ένα βήμα πα-

ρακάτω τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να επιφέ-

ρει την αποκλιμάκωση και να ανοίξει εκ νέου δι-

αύλους επικοινωνίας. Η Αθήνα έχει καταστήσει

απόλυτα ξεκάθαρες τις «κόκκινες γραμμές» της

σε όλους τους συνομιλητές, αφήνοντας πάντα

ανοιχτό παράθυρο στη διπλωματία και τον διάλο-

γο, χωρίς όμως απειλές και χωρίς να τίθενται

προς διαπραγμάτευση ζητήματα πέραν των θα-

λασσίων ζωνών. Σαφής είναι και η θέση της Ουά-

σιγκτον, που μιλά για δύο πολύτιμους συμμά-

χους, καλώντας όλα τα μέρη να αποφεύγουν τις

προκλήσεις και να δώσουν χώρο στον διάλογο.

Καταλυτική για την Αθήνα είναι έως τώρα η στάση

του αμερικανικού Κογκρέσου, με Γερουσιαστές -

πρωτοστατούντος του Ρόμπερτ Μενέντεζ- να βά-

ζουν «φρένο» στην πώληση νέων F-16 στην

Τουρκία, με τον Άντονι Μπλίνκεν να δηλώνει και

εκείνος στην Άγκυρα ότι δεν μπορεί να δώσει

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Ευρύ φάσμα θεμάτων είχε η συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν
στην πιο κρίσιμη καμπή των ελληνοτουρκικών σχέσεων 

Η έναρξη του 4ου Στρατηγικού Διαλόγου
Βασικό κεφάλαιο της επίσκεψης Μπλίνκεν είναι η έναρξη του 4ου Στρατηγικού Διαλόγου στη

σημερινή συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, κατά την οποία θα συζητηθεί και το επικαιροποιημέ-
νο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Ήδη η αξιοποίησή του με τον
αναβαθμισμένο ρόλο της Αλεξανδρούπολης έχει προσδώσει θετικό πρόσημο τόσο στις Ηνωμένες
Πολιτείες όσο και στο ΝΑΤΟ, την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Στο τραπέζι των συζητήσεων και η περαιτέρω αμυντική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας με την από-
κτηση από τη χώρα μας των F-35.

Τον ρόλο της Ελλάδας ανέδειξε και το State Department λίγο πριν από την άφιξη Μπλίνκεν, ση-
μειώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον ρόλο της Ελλάδας ως ηγέτη
στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης» και επισημαίνοντας ότι «η γεω-
στρατηγική θέση της Ελλάδας και η συμμετοχή της σε πολυμερείς διπλωματικές πρωτοβουλίες,
όπως το “3+1” με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ, την καθιστούν σημαντικό εταίρο στην
ενθάρρυνση του διαλόγου και των οικονομικών ευκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο». Σημαντικά
ζητήματα για την Ουάσιγκτον παραμένουν τόσο η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας όσο και η
ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, με την Ελλάδα να διατηρεί ξεκάθαρη θέση και προς
τις δύο κατευθύνσεις.

Εκτός από τον Νίκο Δένδια, ο Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί σήμερα και με τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Οι ΗΠΑ... υπογράφουν

Προληπτικά απών ο Δένδιας
O υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-

διας εμφάνισε πυρετό λόγω κρυολογή-
ματος και δεν παρέστη στο δείπνο που
παρέθεσε ο πρωθυπουργός στον υπουρ-
γό Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες βράδυ στο
Μέγαρο Μαξίμου για καθαρά προληπτι-
κούς λόγους. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι όλα τα τεστ στα οποία έχει υπο-
βληθεί ο κ. Δένδιας είναι αρνητικά και η
συνάντησή του με τον κ. Μπλίνκεν σήμε-
ρα θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

τον αναβαθμισμένο
ρόλο της Ελλάδας
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Τ
ο 75% των ψηφοδελτίων του ανακοίνω-
σε ο ΣΥΡΙΖΑ, κίνηση που αναμενόταν
σχεδόν από τα μέσα Δεκεμβρίου. Η
ομάδα κατάρτισής τους κατέληξε, η Πο-

λιτική Γραμματεία συνεδρίασε και έδωσε το
«πράσινο φως», με τον Αλέξη Τσίπρα να στέλνει
το μήνυμα της «αμφίπλευρης διεύρυνσης».

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμ-
ματείας του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε
ότι απευθύνεται «σε όλους τους πολίτες, όχι μο-
νάχα στους αριστερούς και τους κεντρώους, ακό-
μη και στους δεξιούς και κυρίως σε αυτούς που
δεν έχουν ακόμη αποφασίσει». Πώς αποτυπώνε-
ται αυτό σε ονόματα; Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ
ανακοίνωσε τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ:
πρώην νομάρχη Σάμου Μανώλη Κάρλα, πρώην
δήμαρχο Ασσήρου Δημήτρη Ράβναλη, πρώην
δήμαρχο Φαιστού Γιώργο Αρμουτάκη, Γιάννη Γό-
γολο στη Θεσπρωτία, Ζωή Αναστασοπούλου, πε-
ριφερειακή σύμβουλο εκλεγμένη με το ΚΙΝΑΛ
στην Ηλεία, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Συμεών
Κεδίκογλου, πρώην περιφερειάρχη Θόδωρο Κα-
ρυπίδη, με περάσματα από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο
οποίος είχε προκαλέσει και στο παρελθόν κόν-
τρες στον ΣΥΡΙΖΑ.

Επιχειρώντας να δώσει και μια αίσθηση επι-
στροφής των «άσωτων υιών» που απομακρύν-
θηκαν μετά το δημοψήφισμα του 2015, ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ ενέταξε στα ψηφοδέλτιά του τον Ζήση Ζάν-
να, πρώην βουλευτή του, εκλεγμένου τον Ια-
νουάριο του 2015, ο οποίος αποχώρησε μαζί με
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη συστήνοντας τη Λαϊ-
κή Ενότητα, επέστρεψε όμως στην Κουμουν-
δούρου. 

Ακόμη, δύο ονόματα από το κόμμα του Γιάνη
Βαρουφάκη, τη Φωτεινή Μπακαδήμα, την
οποία είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσί-
πρας, καθώς έχει ενταχθεί και στην Κοινοβου-

λευτική Ομάδα του κόμματος, και τη Σοφία
Φουντουκίδου στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Εσωκομματικές γκρίνιες
Τα ψηφοδέλτια του κόμματος είναι ανανεωμέ-

να κατά σχεδόν 50%, ενώ είναι ευδιάκριτο το τε-
χνοκρατικό στοιχείο, το οποίο μάλιστα έχει προ-
καλέσει και γκρίνιες εσωκομματικά. Έτσι, από
την ομάδα του Think Tank περιλαμβάνονται στα
ψηφοδέλτια: στη Σάμο ο Σταμάτης Βαρδαρός,

πρώην αναπληρωτής γγ του υπουργείου Υγείας,
στην Α’ Θεσσαλονίκης οι πανεπιστημιακοί Άρης
Στυλιανού και Γιάννης Μυλόπουλος, στην Κεφα-
λονιά ο Νίκος Φαραντούρης, στα Ιωάννινα ο
πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Τριαντάφυλ-
λος Αλμπάνης, στην Αιτωλοακαρνανία ο Γρηγό-
ρης Θεοδωράκης, στην Αχαΐα ο πρώην αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας Αριστείδης Ανδρικό-
πουλος, στην Καρδίτσα η Αγγελική Τεντολούρη,
στην Α’ Αθήνας η εγκληματολόγος Σοφία Βιδάλη,
στη Δυτική Αττική η καθηγήτρια Ρομποτικής Δα-
νάη Βουτυράκου και στη Φθιώτιδα η ιστορικός
Βασιλική Λάζου.

Από το κομμάτι του Πολιτισμού ανακοινώθη-
καν μόλις πέντε ονόματα, μεταξύ των οποίων
ηθοποιοί που έχουν υπάρξει ξανά βουλευτές ή
υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, στην Α’
Αθήνας θα είναι υποψήφιες οι ηθοποιοί Μαρία
Κανελλοπούλου και Άννα Ελεφάντη αλλά και η
σκηνοθέτις Τζένη Αρσένη. Στον Βόρειο Τομέα θα
είναι υποψήφιοι ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου
και η σεναριογράφος Άννα Χατζησοφιά.

Αν πάντως ψάχνει κανείς για ονόματα που
«λείπουν» από τις ανακοινώσεις, θα παρατηρήσει
εκείνα του πρώην υπουργού Άμυνας και επίτιμου
Α/ΓΕΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη, της εκπρο-
σώπου Τύπου του κόμματος Πόπης Τσαπανίδου,
του καθηγητή Αιματολογίας Γρηγόρη Γεροτζιάφα
αλλά και του καθηγητή Ιατρικής στο Harvard
Medical School Όθωνα Ηλιόπουλου, που αναμέ-
νεται να βρεθούν -άλλοι σε εκλόγιμες θέσεις και
άλλοι σε μη- στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του
κόμματος που θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

* Στα λατινικά habemus σημαίνει έχουμε

Ανανέωση σε ποσοστό 50% με ακόμη περισσότερο 
άρωμα... ΠΑΣΟΚ και πινελιές τεχνοκρατών 

οι λίστες των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ

Πολάκης... το alter ego του Τσίπρα

Habemus
ψηφοδέλτια του

Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

Και ενώ η μέρα ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ
θα έπρεπε να είναι μέρα «γιορτής» για το κόμμα, ο στόχος και
τα μηνύματα της λίστας των ονομάτων πέρασαν σε δεύτερη
μοίρα, καθώς ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να ρίξει τη βόμ-
βα, ανακοινώνοντας την απόσυρση της υποψηφιότητάς του
μέχρι να ανακοινωθεί και εκείνη του «κολλητού» του Μιχάλη
Χαιρετάκη, το όνομα του οποίου έλειπε από τα πέντε του ψη-
φοδελτίου των Χανίων.

Η απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ στον εκβιασμό Πολάκη -παρα-
δόξως- δεν άργησε. «Όποιος διαφωνεί δικαιούται και να μην
είναι υποψήφιος», έλεγε η διαρροή, που λίγο πολύ σήμαινε
«καλό δρόμο». Ο αψύς Κρητικός είδε κι απόειδε και μάζεψε
τις αρχικές... μαγκιές, με μια δεύτερη ανάρτηση που έλεγε ότι
θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος και πως στόχος τώ-
ρα είναι η ανατροπή Μητσοτάκη.

Κοινώς, για ακόμη μια φορά ο Πολάκης με τις αγριάδες και
τις μέσω social media μαγκιές ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που
γνωρίζουν καλά οι παροικούντες την Κουμουνδούρου, πως εί-
ναι ένα και το αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπήρχε ούτε μία
περίπτωση στο εκατομμύριο να απομακρύνει ο Τσίπρας τον
Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, απλώς έπρεπε για τα… μάτια του φί-
λου Χαιρετάκη να στηθεί το συγκεκριμένο σόου. Στήθηκε λοι-
πόν και τέλος καλό, όλα καλά.

Τα δύο ερωτήματα
Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι δύο. Γιατί

εξανέστη ο Πολάκης για το «κόψιμο» Χαιρετάκη; Όσοι γνωρί-
ζουν τα της Κρήτης λένε πως ο αψύς θεωρεί πως η υποψηφιό-
τητα Χαιρετάκη κόβει ψήφους από τον πρώην υπουργό Σταθά-
κη, τον άμεσο ανταγωνιστή του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δεύτερο είναι: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε επιδείξει και στο πα-
ρελθόν την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στον βουλευτή από
τα Χανιά, ο οποίος συνηθίζει να κάνει «προσωπική πολιτική»,

φτάνοντας τελικά μέχρι τον συγκεκριμένο εκβιασμό λίγο πριν
από τις εκλογές; Και εδώ η απάντηση είναι απλή. Μα προφανώς
γιατί θεωρούσαν ότι από την τακτική αυτή κερδίζουν ψήφους
«αυριανιστών» και «ψεκασμένων», που σε άλλη περίπτωση δεν
θα βρίσκονταν κοντά στο κόμμα.

Ο Πολάκης χρησιμοποιεί τη γλώσσα που τόσο πολύ θα ήθελε
να μπορούσε να χρησιμοποιήσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η
ταύτιση των δύο ανδρών είναι εδώ και πολλά χρόνια απόλυτη. Σε
απόψεις, θέσεις, πολιτικές και κώδικα επικοινωνίας. Διαφέρουν
μόνο -υποχρεωτικά- στον τρόπο έκφρασης. Ο αρχηγός είναι…
κομψός και το alter ego του, ο Πολάκης, αυτός που με την… άλλη
γλώσσα «μιλάει» στο λοιπό, πιο ακραίο πολιτικό ακροατήριο. Δη-
μόσια άλλωστε ο πρόεδρος Αλέξης έχει διαμηνύσει στα στελέχη
του κόμματος πως δεν κάνει κακό ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Και
πώς να κάνει όταν ουσιαστικά ο «αψύς Κρητικός» έχει τον ρόλο
του… λαγού του αρχηγού, βγάζοντάς τον ουκ ολίγες φορές από
τη δύσκολη θέση της επίθεσης ακόμη και σε εσωκομματικούς
αντιπάλους; Σε κάθε περίπτωση, στην Κουμουνδούρου το θέμα
«θεωρείται λήξαν» μετά την αναδίπλωση του Πολάκη και όλα
αναμένεται να είναι στη θέση τους, με τα όργανα που επικαλέ-
στηκε ο Κρητικός να εγκρίνουν την εισήγηση του προέδρου. Ο κ.
Χαιρετάκης -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- έξω από τα ψη-
φοδέλτια και ο Παύλος Πολάκης μέσα σε αυτά. 

Η ανταρσία 
που κράτησε 
μια... ώρα 



O
πως εκτιμούν αρκετοί αναλυ-
τές, μια κυβέρνηση που δεν
θα έχει τουλάχιστον ως κορμό
τη Νέα Δημοκρατία θα είναι

προβληματική για τη χώρα και θα προκα-
λέσει σκεπτικισμό και αναταράξεις στην
οικονομία. Το σενάριο της κυβέρνησης
ηττημένων, το οποίο επιδιώκει παντοι-
οτρόπως η αντιπολίτευση, είναι ένας
εφιάλτης για όσους μπορούν να σκε-
φτούν μια συγκυβέρνηση Τσίπρα-Αν-
δρουλάκη-Βαρουφάκη.

Τα… επικίνδυνα ερωτήματα
Αν και εφόσον σχηματιστεί ένα τέτοιο

κυβερνητικό μόρφωμα με πρωθυπουργό
τον  Αλέξη Τσίπρα ή κάποιον άλλον… κοι-
νό γνωστό τους, μια σειρά από επικίνδυνα
ερωτήματα θα διατρέξουν την επικαιρό-
τητα: 
� Τι θα συμβεί την επόμενη μέρα στην
αγορά ομολόγων; Θα πέσουν τα επιτόκια
ή θα ανέβουν;
� Τι θα συμβεί με τους επενδυτές που
δρομολογούν επενδύσεις στην Ελλάδα ή
αυτούς που ήδη έχουν τοποθετηθεί, αν
ακούσουν ότι θα αυξηθεί η φορολογία
στα επιχειρηματικά κέρδη ή στο κεφά-
λαιο; 
� Τι θα συμβεί με αυτούς που σήμερα
έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, θεωρών-
τας ότι πολύ γρήγορα θα αποτελέσει
ενεργειακό «παίκτη», ο οποίος θα «τρέ-
ξει» με γοργό ρυθμό πολύ μεγάλα proj-
ects; 

Εκτός από τα παραπάνω βασικά ερωτή-
ματα, ξεδιπλώνονται και άλλες αγωνίες
που έχουν να κάνουν με τις μη κοστολο-
γημένες προεκλογικές υποσχέσεις της
αντιπολίτευσης, οι οποίες θα τινάξουν
στον αέρα τους προϋπολογισμούς για αρ-
κετά χρόνια:
� Τι θα συμβεί στην περίπτωση που απο-
φασιστεί μείωση του ΦΠΑ και πώς θα αν-
τιδράσουν οι αγορές ομολόγων και οι δα-
νειστές; 
� Τι θα συμβεί στην περίπτωση που αρχί-
σουν τα αφηγήματα του 2014 και του 2015
περί «σεισάχθειας» και ληφθούν μέτρα
για να μην πλειστηριαστούν μερικές χι-
λιάδες ακίνητα που είναι πρώτη κατοικία;
Είναι, άραγε, έτοιμοι οι κύριοι Τσίπρας
και Ανδρουλάκης, εάν και εφόσον συμ-
φωνήσουν ότι δεν θα κατάσχεται η πρώτη
κατοικία, να αναλάβουν την κατάπτωση
εγγυήσεων του Δημοσίου, ύψους 19 δισ.

ευρώ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι
εταιρείες διαχείρισης δανείων;
� Έχουν σκεφτεί ότι τα 19 δισ. ευρώ πρέ-
πει να αντικατασταθούν αυτομάτως από
φόρους και πρόσθετο δανεισμό, άρα από
ισοπέδωση των πολιτών και προσφυγή
στις αγορές με επιτόκια που θα έχουν πε-
τάξει στα ύψη; 
� Οι κύριοι Τσίπρας και Ανδρουλάκης,
που όπως διατείνονται θα κυβερνήσουν
μειώνοντας τον ΦΠΑ, από πού θα βρουν
άλλες πηγές δημόσιων εσόδων και μάλι-
στα άμεσα, τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ; 
� Είναι, άραγε, σε θέση οι της προοδευ-
τικής συμμαχίας να υλοποιήσουν ένα
πρόγραμμα παροχών που ξεπερνάει
ετησίως τα 10 δισ. ευρώ (πάνω από 40
δισ. ευρώ σε τετραετή ορίζοντα), όταν η
χώρα περιμένει να ανακτήσει την επεν-
δυτική βαθμίδα; 

Είναι αδιευκρίνιστο αν έχουν αναλογι-
στεί ότι όλα τα επενδυτικά σχέδια θα τι-
ναχτούν στον αέρα και μέχρι να καταλά-
βουν οι… νέοι υπουργοί πού πέφτει το
υπουργείο τους, θα κάνουν φτερά οι πό-
ροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, οι οποίοι έχουν συγκεκριμέ-

νο και πολύ συμπιεσμένο χρονοδιά-
γραμμα απορρόφησης; Ακόμη και αν ο
Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη έχουν τις κα-
λύτερες προθέσεις, δεν θα είναι εύκολο
για τις αγορές να αποδεχθούν αλλαγή του
πολιτικού στάτους στη χώρα μας.

Κίνδυνος να πάνε τη χώρα
πολλά χρόνια πίσω

Στο σημείο που έχουμε φτάσει, δεν
υπάρχουν πολλές επιλογές. Ή ο Τσίπρας
με τον Ανδρουλάκη προχωρούν στην υλο-
ποίηση όλων αυτών των… μαγικών λύσε-
ων που υπόσχονται ή συνεχίζουν το πρό-
γραμμα της Νέας Δημοκρατίας. 

Οι αγορές τα τελευταία χρόνια έχουν
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη τους
στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν θα χρειαστούν
παρά ελάχιστα… λεπτά για να ξαναβά-
λουν μπρος σενάρια έκτακτης ανάγκης,
εάν επιχειρηθεί δημοσιονομικός εκτρο-

χιασμός, και αυτό τουλάχιστον ο κ. Τσί-
πρας το γνωρίζει πολύ καλά από την περί-
φημη διαπραγμάτευση του 2015!

Η δημοσιονομική σταθερότητα με μεί-
ωση του χρέους, η συνεχής μείωση των
φόρων, η αύξηση των μισθών, η ταχύτερη
ανάπτυξη, η μονοψήφια ανεργία και ο
πλήρης εκσυγχρονισμός του κράτους θα
δημιουργήσουν νέα δεδομένα, που θα
εκτιμηθούν δεόντως από τα κρίσιμα τμή-
ματα του εκλογικού σώματος που βγά-
ζουν κυβερνήσεις. 

Υπό τον φόβο της κατάρρευσης, Τσί-
πρας και Ανδρουλάκης θα αναγκαστούν
να υιοθετήσουν ίσως και πιο επιθετικά
μέτρα, αθετώντας προεκλογικές υποσχέ-
σεις. Γίνεται σαφές ότι αν συμβούν όλα τα
παραπάνω, η χώρα θα γυρίσει πολλά χρό-
νια πίσω με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι
τέτοιο για την ποιότητα ζωής των Ελλή-
νων πολιτών.
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Το σενάριο της τερατογένεσης 
και η κόλαση της οικονομίας 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Τι θα συμβεί στην Ελλάδα 
σε περίπτωση 

συγκυβέρνησης των ηττημένων 



ΠΠήρε στήριξη και από τους «μεγάλους» του βορρά 
Σας είχα αναφέρει παλαιότερα ότι η ΝΔ θα στηρίξει
τον Αλέξανδρο Μουστόγιαννη για τον Δήμο Αγίας Πα-
ρασκευής και ότι στην εναρκτήρια συγκέντρωση που
έγινε είχαν παρευρεθεί κορυφαία στελέχη της παρά-
ταξης όπως ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Κώστας Κυρανά-
κης. Τώρα ήρθε η ώρα να βρει στήριξη και από τα με-
γαλόσχημα στελέχη του Βορείου Τομέα Αθηνών όπως
ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Παπαθανάσης, που
τους κάλεσε ο υποψήφιος δήμαρχος σε εκδήλωση για
να μιλήσουν σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας. Εκεί λοιπόν, όπως μαθαίνω, είχαμε και
ένα εγκάρδιο τετ α τετ μεταξύ Άδωνι και Ματίνας Πα-
γώνη. Ο ένας είναι θαυμαστής του άλλου. 

Το άλλο πρόσωπο
του Δημοσίου

Σε δικαστικό κυκεώνα φαίνεται πως βρί-
σκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φονι-
κής πυρκαγιάς στο Μάτι, οι οποίοι εκτός από
την τιμωρία των υπευθύνων, αναμένουν τις
αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων
για τις αποζημιώσεις τους. Αίσθηση, ωστό-
σο, προκαλούν οι λόγοι που επικαλείται το
Δημόσιο στην έφεση που κατέθεσε κατά της
πρώτης απόφασης του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου της Αθήνας που επιδικάζει, λόγω
ψυχικής οδύνης, χρηματική αποζημίωση
300.000 ευρώ στους συγγενείς μιας 77χρο-
νης η οποία καταγράφεται ανάμεσα στα 104
θύματα της τραγωδίας. Το Δημόσιο χαρα-
κτηρίζει «αναπόδεικτο» τον ισχυρισμό πως
«η έλλειψη εισήγησης για εκκένωση προ-
κάλεσε το ένδικο τραγικό αποτέλεσμα» και
σημειώνει: «Από κανένα αποδεικτικό στοι-
χείο δεν προέκυψε ότι τυχόν εισήγηση του
ΠΣ για οργανωμένη προληπτική απομά-
κρυνση των κατοίκων θα μπορούσε χρονικά
και τεχνικά να πραγματοποιηθεί και να ολο-
κληρωθεί πριν την έλευση του θερμικού κύ-
ματος που προηγείτο της φωτιάς, δηλαδή με
ασφαλή και αίσια κατάληξη για τους κατοί-
κους». Το Δημόσιο θεωρεί, μάλιστα, ότι η
πυρκαγιά στο Μάτι είχε «ομοιότητες» με
εκείνη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ το 2018,
με τους 87 νεκρούς και τους 475 αγνοούμε-
νους, καταλήγοντας: «Το γεγονός ότι μία
Πολιτεία όπως η Καλιφόρνια με την καλύτε-
ρη Πυροσβεστική Υπηρεσία παγκοσμίως με
τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό, με
πολυπληθέστερο, εμπειρότερο και καλύτε-
ρα εκπαιδευμένο προσωπικό δεν κατάφερε
να αποφύγει την απώλεια τόσων ζώων απο-
δεικνύει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που
υπερβαίνουν τις δυνάμεις του ανθρώπου
και της τεχνολογίας και συνιστούν περιπτώ-
σεις ανωτέρας βίας όπως η επίδικη».

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε το πέρασμα του
Κυριάκου Πιερρακάκη στη Γερμανία. Τόσο στο Πα-
νεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης όπου έκανε ομιλία σε
φοιτητές όσο και στη Φρανκφούρτη όπου μίλησε
στην ελληνική κοινότητα, όλοι ενθουσιάστηκαν με
το «ελληνικό θαύμα», δηλαδή, τη διαδρομή της Ελ-
λάδας προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό με το

gov.gr, το πρόγραμμα εμβολιασμού και τις υπηρε-
σίες που μεταμορφώνουν τη σχέση κράτους - πολί-
τη. Αυτό που έγινε αντιληπτό από το περιβάλλον του
υπουργού είναι ότι οι επιτυχίες της κυβέρνησης
Μητσοτάκη αναγνωρίζονται σε ευρύτερο ευρωπαϊ-
κό πλαίσιο και αυτό είναι εφαλτήριο για ακόμα με-
γαλύτερα άλματα μέσα στα επόμενα χρόνια.
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Πολύ καλές εντυπώσεις 
για Πιερρακάκη στη Γερμανία

Α
ρχίζουν σιγά σιγά και μιλάνε πρόσωπα κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου για το
θέμα της συνάντησής του με τον Αλέξη Τσίπρα. Άνθρωπος πολύ κοντά στον
πρώην πρωθυπουργό μού είπε ότι δεν έγινε καμία πρόταση για να είναι ο ΓΑΠ

πρωθυπουργός σε μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που μάθαμε, επί-
σης, είναι ότι αυτός που έβγαλε προς τα έξω το γεύμα τους ήταν και αυτός που πήρε
την πρωτοβουλία για το εν λόγω γεύμα. Δηλαδή, στενός του συνεργάτης που του γρά-
φει τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του. Ήταν ο ίδιος που τον έπεισε μετά τον θάνατο
της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά να διεκδικήσει την αρχηγία δίνοντάς του λανθα-
σμένη εικόνα για το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ήταν ένα κολπάκι του συνεργάτη
του ΓΑΠ -που είναι και συνομιλητής του Τσίπρα παράλληλα- για να συζητηθεί ξανά η
«προοδευτική διακυβέρνηση»… 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου δεν πήρε σα-
φή θέση για τη Σοφία Νικολάου,
υποψήφια βουλευτή Εύβοιας.
Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η τύχη
της κατά την ανακοίνωση των τε-
λικών ψηφοδελτίων, πάντως μου
είπαν ότι υπήρχαν πολλά παράπο-
να στην Πειραιώς από συνυποψη-
φίους της… 

Όλο το παρασκήνιο
για ΓΑΠ - Τσίπρα 

Νίκησαν τον καρκίνο
και είναι όρθιοι 
στις εκλογές

Χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης είδε το
προεδρείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και έκανε γνωστό -
σε όσους δεν γνώριζαν- ότι πριν από
δέκα χρόνια καταπολέμησε και νίκησε
τον καρκίνο που τον ταλαιπωρούσε.
Ένας άλλος παλιός της Νέας Δημοκρα-
τίας, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδά-
κης, ανακοίνωσε ότι έπειτα από εξετά-
σεις που έκανε διαπιστώθηκε πλήρης
ίαση του οργανισμού του, καθώς είναι
γνωστό ότι ταλαιπωρούνταν για χρόνια
από καρκίνο. Και οι δύο νίκησαν τον
καρκίνο και τώρα είναι όρθιοι για μια
νέα εκλογή στις περιφέρειές τους. 

Άλλα δύο υπουργικά 
Στο Μαξίμου λένε ότι το υπουργικό

συμβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου δεν
θα είναι το τελευταίο και μπορεί να
υπάρξει και άλλο ένα απολογιστικό και
πανηγυρικό. Πάντως, στις 28 Φε-
βρουαρίου το υπουργικό συμβούλιο
υπό τον πρωθυπουργό θα επικυρώσει
την απόφαση για τον νέο κατώτατο μι-
σθό. Από αυτά που μαθαίνω, η εισήγη-
ση είναι να μην υπάρξει αύξηση του
μισθού πάνω από 8%. Η ανακοίνωσή
του, πάντως, θα συνδυαστεί με την
κεντρική ιδέα της στρατηγικής ΝΔ για
την επόμενη τετραετία, που είναι «κα-
λύτεροι μισθοί». 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Πολλές σέλφι τελευταία 
Το αναφέρω ως σημειολογία χω-

ρίς να ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω
από αυτό, αλλά βλέπω πολλές σέλφι
μαζεμένες μεταξύ του Ολυμπιονίκη
μας Πύρρου Δήμα και στελεχών της
Νέας Δημοκρατίας, με τελευταία
αυτή με τον υφυπουργό Ανάπτυξης
Χρίστο Δήμα… Λέτε να προμηνύε-
ται κάτι καλό; 



ΤΤο τρακτέρ έμεινε από… άξονα
Το τρακτέρ στο οποίο ανέβηκε προ ημερών ο Αλέξης Τσί-
πρας στην περιοδεία του στα Τρίκαλα, λίγες ώρες μετά
καταστράφηκε! Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το
trikalavoice.gr, φιλοξενώντας και σχετική φωτογρα-
φία… Δεν τον λες και γουρλή τον πρόεδρο, πάντως. 

Viral έγινε η Βάσια Αναστασίου, υποψήφια
βουλευτής στην Ανατολική Αττική και αναπληρώ-
τρια τομεάρχης Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Με το
χιούμορ που τη διακρίνει, κατά τη διάρκεια συμ-
μετοχής της σε πολιτικό debate με στελέχη της
Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο Action24,
έκανε αναφορά στην προσωπική της ζωή, μιλών-
τας για τον πρόσφατο χωρισμό της. Με αρκετή δό-
ση χιούμορ η υποψήφια βουλευτής δήλωσε ότι
χώρισε λόγω του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, καθώς
ξεκινούσε η συζήτηση, ο παρουσιαστής απευ-
θύνθηκε στην υποψήφια βουλευτή σχετικά με τη
συνάντηση του Γιώργου Παπανδρέου με τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, αναφέροντας τους στίχους τραγουδιού
«όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκαν». Η Βάσια Ανα-
στασίου όμως, ετοιμόλογη γαρ, τον περίμενε στη
γωνία και του απάντησε με χιούμορ: «Εγώ πάντως
χώρισα εξαιτίας του ΠΑΣΟΚ. Δεν με άντεχε ο σύν-
τροφός μου». Και αποκάλυψε πως «η μεγάλη μου
αγάπη ήταν το ΠΑΣΟΚ». Προβλέπω οι «πασοκο-
γαμπροί» να σχηματίζουν ουρές!
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Το θέμα που προέκυψε με τον Μιχάλη Χαι-
ρετάκη στα Χανιά δεν ήταν το μοναδικό που
αντιμετώπισαν στην Κουμουνδούρου μετά
την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Λίγα λε-
πτά μετά τη δημοσιοποίησή τους, εμφανί-
στηκε δήλωση του προέδρου της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και μέλους της Κεντρικής Επι-
τροπής Ανασυγκρότησης, Γιώργου Αδαμί-
δη, σε τοπικό Μέσο της Κοζάνης, στην οποία
απέσυρε το ενδιαφέρον του για να είναι
υποψήφιος. Εδώ, βέβαια, τίθεται ένα ζήτη-
μα. Το όνομα του Αδαμίδη δεν ήταν μέσα σε
εκείνα που ανακοινώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα από τι αποσύρεται; Για εκείνον δεν εμ-
φανίστηκε κάποια διαρροή από την Κου-
μουνδούρου. Ίσως να μην το πήραν χαμπά-
ρι. Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, πάντως, το 2019
ήταν υποψήφιος σε μη εκλόγιμη θέση στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος.

Γιατί θα χάσει 
τα Χανιά ο ΣΥΡΙΖΑ

Από πού 
αποχώρησε αυτός;

Είναι, πάντως, εντυ-
πωσιακό. Ακόμα και
οι αποχωρήσεις στον
ΣΥΡΙΖΑ είναι «για-
λαντζί». Ο ένας απο-
σύρεται ενώ δεν ήταν
στα ψηφοδέλτια, ο
άλλος αποσύρεται για
περίπου μια ώρα και
μετά το ξανασκέφτε-
ται και καταλήγει πως
«θα αποφασίσουν τα
όργανα». Αν, πάντως,
ενδιαφέρεται κανείς
για τους λόγους πίσω
από τις κόντρες στον
ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να ψά-
ξει τα ψηφοδέλτια σε Χανιά και Κοζάνη. Τα ονό-
ματα που προκάλεσαν το «δράμα» θα τα βρει
εκεί. Τώρα βέβαια ότι οι δύο άνθρωποι που προ-
κάλεσαν τις μεγαλύτερες εντάσεις στο πρόσφα-
το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ (Πολάκης, Αδαμίδης) εί-
ναι αυτοί που τις προκαλούν και κατά την ανακοί-
νωση των ψηφοδελτίων ίσως δείχνει ένα κάποιο
επαναλαμβανόμενο… μοτίβο.

Οι «πέτρες» 
των σκανδάλων

Χ
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Ένα από τα ονόματα
των νέων ανθρώπων
που θα πλαισιώσουν
τα «γαλάζια» ψηφο-
δέλτια είναι της δικη-
γόρου Πώλας Δαμια-
νού, κόρης του πρώην
υπουργού και βου-
λευτή Θεόδωρου Δα-
μιανού και της δικη-
γόρου Χρύσας Σαλα-
βράκου, η οποία θα εί-
ναι υποψήφια στις
προσεχείς εκλογές με τη ΝΔ στην εκλογική
περιφέρεια της Α’ Αθηνών. Η 32χρονη Πώλα
Δαμιανού ανήκει στη νέα γενιά «γαλάζιων»
στελεχών που η ΝΔ βάζει στην «πρώτη γραμ-
μή», ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η
πρώτη φορά που ασχολείται με τα κοινά, κα-
θώς είναι εκλεγμένη κοινοτική σύμβουλος της
1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναί-
ων με την παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα
Μπακογιάννη και πρόεδρος της Λέσχης Φι-
λίας Κουκακίου.

Αν ήθελε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να κάνει τα

Χανιά κόκκινα,
δεν θα ασχο-

λούνταν ούτε με
τον Πολάκη ού-
τε με τον Σταθά-
κη. Θα κατέβαζε

υποψήφια την
κυρία Nicole
Fradellou, η

οποία είναι Χα-
νιώτισσα και

σύνεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ! Δυστυ-
χώς, όπως η ίδια
αποκάλυψε, δεν

θα είναι υποψήφια! Ευτυχώς για τη ΝΔ, διότι η
Νικόλ θα έβγαινε μονοκούκι… 

Ουρές θα κάνουν 
οι… πασοκογαμπροί
για τη Βάσια

Ψύλλοι στ’ αυτιά μου μπήκανε 
Πληθαίνουν οι φήμες ότι

πολύ σύντομα ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ετοιμάζει κι άλλη
ψυχρολουσία στη Χαριλάου
Τρικούπη ανακοινώνοντας
νέα μεταγραφή πρώην εκσυγ-
χρονιστή υπουργού. Πάντως η
Μαριλένα Κοππά, καθηγήτρια
στο Πάντειο και πρώην μεγα-
λοστέλεχος του ΓΑΠ, μαθαίνω
ότι προσχώρησε στο think
tank του Α. Τσίπρα. Αυτά
ακούν στη Χαριλάου Τρικούπη
και ξανακοιτάνε με μισό μάτι
τον κ. Παπανδρέου.

Η Πώλα Δαμιανού 
στην Α’ Αθηνών 
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Γ
ιάνης Βαρουφάκης και Παναγιώτης Λαφαζάνης αποχώρησαν από τον
ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015 μετά την «κωλοτούμπα» του τότε πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που μετέτρεψε το «Όχι» του δημοψηφί-
σματος σε ένα πανηγυρικό «Ναι». Εκείνη την εποχή, που θα είχε και

ένα νόημα να συναντηθούν οι δρόμοι τους για να εκφράσουν το -υπαρκτό- ρεύ-
μα υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωζώνη, δεν τα κατάφεραν. Η ΛΑΕ του Λα-
φαζάνη, μάλιστα, στη συνέχεια κατακεραύνωνε το ΜέΡΑ25. Οι «Λαφαζάνηδες»
δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στη Βουλή, ενώ ο Βαρουφάκης μπήκε οριακά. Η
ΛΑΕ βλέπει τη Βουλή με το κιάλι, ο Βαρουφάκης μετά και τις πολυάριθμες απο-
χωρήσεις από την ΚΟ του ακούει την καρέκλα του στο Κοινοβούλιο να «τρίζει»,
οπότε από… θέση αρχής τα δύο κόμματα αποφάσισαν να συμπράξουν εκλογικά
μήπως και δουν άσπρη μέρα.

Σαχλαμάρες
ακτιβιστών

Ομάδα προσώπων διέκοψε την ομιλία
του Κυριάκου Μητσοτάκη τη Δευτέρα στην
εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας στο
Μέγαρο Μουσικής. Κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του πρωθυπουργού παρεισέφρη-
σαν στο κοινό κάποια πρόσωπα -ενδεχομέ-
νως ήταν καλλιτέχνες- και τον διέκοψαν γε-
λώντας δυνατά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχασε
την ψυχραιμία του και ενώ ήταν στο βήμα
της εκδήλωσης απάντησε: «Χαίρομαι που
υπάρχει ικανοποίηση από αυτά που λέω.
Εξάλλου το σχολείο είναι για χαμόγελο και
για γέλιο και προσφέρει χαρά. Και ευχαρί-
στηση σε όσους συμμετέχουν στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. Αυτή είναι η ομορφιά
της δημοκρατίας, να δεχόμαστε όλες τις
απόψεις και να διαχειριζόμαστε κάθε κατά-
σταση. Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν η
προηγούμενη κατάσταση στην Παιδεία ήταν
για γέλια ή για κλάματα», είπε και πρόσθε-
σε: «Είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με
τις βαριοπούλες».

Ο Νίκος πέφτει 
στην παγίδα του Κώστα  

Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα όλων
όσων συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο
διάστημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε

στην παγίδα του
«σεναρίου Λαλιώ-
τη» περί συγκυβέρ-
νησης με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το ίδιο είχε επι-
χειρήσει ο κύριος
Κώστας Λαλιώτης
και με την αείμνηστη
Φώφη Γεννηματά, η
οποία βεβαίως δεν
«τσίμπησε» στα τρικ
του… θείου βρέ-

φους. Ο Νίκος έπεσε στην αγκαλιά του Αλέ-
ξη και κάπως έτσι σχηματοποιείται μια κυ-
βέρνηση Φρανκενστάιν με πολιτικά ζόμπι
του παρελθόντος. Για άλλη μια φορά πίσω
από όλες τις παρασκηνιακές εξελίξεις στο
ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ο Λαλιώτης!

Την Παρασκευή τα νεότερα για Παππά 
Σε θρίλερ εξελίσσεται ο χρόνος έκδοσης των
αποφάσεων από τα δύο Ειδικά Δικαστήρια με
βασικούς κατηγορουμένους τον Νίκο Παππά
στο ένα και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στο
άλλο, καθώς δύο ανώτατοι δικαστές αλλά και η
εισαγγελέας Όλγα Σμυρλή, που είναι στην έδρα
και για τα δύο, νόσησαν από Covid. Έτσι, είναι
αμφίβολο αν την Παρασκευή το πρωί εκδοθεί
τελικά, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυ-
ριακής, με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων
των συνηγόρων υπεράσπισης, η απόφαση για

την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016
για την οποία δικάζονται ο πρώην υπουργός Νί-
κος Παππάς και ο επιχειρηματίας Χρ. Καλογρί-
τσας. Δεν αποκλείεται πάντως αν δεν έχει αναρ-
ρώσει η κ. Σμυρλή, στην έδρα να βρίσκεται μόνο
ο αναπληρωτής εισαγγελέας Δημ. Ασπρογέρα-
κας. Και όλα αυτά την ώρα που πλησιάζει η προ-
κήρυξη των εκλογών μετά την οποία «παγώ-
νουν» οι συνεδριάσεις στα Ειδικά Δικαστήρια
για να συνεχιστούν μετά τη συγκρότηση της νέ-
ας Βουλής σε σώμα. 

Η ομιλία του Γιάνη Βαρουφάκη στην Κεντρική Επιτροπή του κόμ-
ματός του, στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της Λαϊκής
Ενότητας Δημήτρης Στρατούλης, έβγαλε είδηση και πέραν της
εκλογικής συγκόλλησης ΜέΡΑ25 και ΛΑΕ. Ο πρώην υπουργός Οι-
κονομικών ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται όχι μόνο να πάρει μέρος,
αλλά ούτε και να δώσει εμπιστοσύνη ή ανοχή σε μια κυβέρνηση με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό σαν δεδομένο, βέβαια, τα όποια σχέδια για
«κυβέρνηση ηττημένων» που μοιάζει να απεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ
αυτή την περίοδο για την επαύριον της πρώτης κάλπης πάνε περί-
πατο. Δεν βγαίνουν τα «κουκιά» μόνο με τον Ανδρουλάκη. Μήπως
να αρχίσει να κοιτάει προς τον Βελόπουλο σιγά σιγά;

Αναίτια στο «σκαμνί» 
Αν και ομολογουμένως υπάρχει καθυστέ-

ρηση στην οριστικοποίηση της αναθεώρη-
σης του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για
τις ΑΠΕ, η «σπουδή» της Κομισιόν να εγκα-
λέσει τη χώρα για ελλείψεις στο υφιστάμενο
πλαίσιο, ενώ γνωρίζει ότι οι σχετικές διορ-
θώσεις έχουν περιληφθεί στην αναθεώρη-
ση και οσονούπω το περί ου ο λόγος ειδικό
χωροταξικό θα έχει εξαφανιστεί από τον νο-
μικό κόσμο με το νέο να παίρνει τη θέση του,
προκαλεί απορία. Μάλιστα, η σχετική «στο-
χοποίηση» των αιολικών σε ένα θέμα που
αφορά το σύνολο των ΑΠΕ επίσης προκαλεί
ερωτήματα. Ωστόσο, η αγορά, όπως μαθαί-
νω, δεν ανησυχεί, ενώ έστω και «ακαδημαϊ-
κά» απορεί για την ευρωπαϊκή «γραφει-
οκρατία». «Τόσα μολύβια για κάτι εντέλει
αλυσιτελές», όπως ειπώθηκε «με νόημα».

Λιγοστεύουν επικίνδυνα τα «κουκιά»

Επειδή θέλω να είστε ενημερωμένοι για
όλα τα ενδεχόμενα, σημειώνω ότι σε δη-
μοσκόπηση της Opinion Poll για το The
TOC η ΝΔ καταγράφει διαφορά 7,6%
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές,
με το σενάριο της δεύτερης κάλπης να
είναι σχεδόν βέβαιο. Μάλιστα, από τα
αποτελέσματα της δημοσκόπησης φαί-
νεται πως δεν προκύπτει το σενάριο για
«κυβέρνηση ηττημένων» από την απλή
αναλογική, αφού ο συνασπισμός κομμά-
των για συγκυβέρνηση πρέπει να συγ-
κεντρώνει ποσοστό 45%-47%.

Δεν βγαίνει η «κυβέρνηση
ηττημένων»

Η «αγάπη» άργησε… 
8 χρόνια



Η
θητεία του στα υπουργεία
Ψηφιακής Πολιτικής και
Αγροτικής Ανάπτυξης επι-
σφραγίζει την προσωπική

πορεία του Γιώργου Γεωργαντά κατά τη
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από
το 2019. Ο βουλευτής Κιλκίς βάζει τον πή-
χη ψηλά και για την επόμενη ημέρα, θέ-
τοντας ως βασική προτεραιότητα την ενί-
σχυση όσων έχουν ανάγκη και τη συνέχι-
ση του κυβερνητικού έργου. 

Βρισκόμαστε πλέον στην τελική
ευθεία για μια κρίσιμη, διπλή
εκλογική αναμέτρηση. Τι πιστεύετε
ότι τελικά θα κρίνει την ψήφο των
πολιτών;

Οι πολίτες πλέον έχουν τη δυνατότητα
να κρίνουν και να συγκρίνουν. Να κρίνουν
την αποτελεσματικότητα μιας κυβέρνησης
η οποία εν μέσω μεγάλων κρίσεων (παν-
δημία, ενεργειακή κρίση) κατάφερε να τις
μετατρέψει σε ευκαιρία και να δημιουρ-
γήσει εργαλεία που θα μείνουν ως παρα-
καταθήκη για τις επόμενες γενιές (πχ,
Gov.gr). Μιας κυβέρνησης που παρέλαβε
την οικονομία τραυματισμένη και σήμερα
την έχει επαναφέρει σε τροχιά υψηλής
ανάπτυξης, εφαρμόζοντας μεταρρυθμί-
σεις, μειώνοντας τη φορολογική βάση και
καθιστώντας τη χώρα πιο ελκυστική για
άμεσες ξένες επενδύσεις.

Και από την άλλη είχαμε μια κυβέρνη-
ση, αυτή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία μας
έβαλε σε ένα τρίτο, αχρείαστο μνημόνιο,
που πίστευε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνο-
ρα, με αποτέλεσμα η χώρα να είναι ξέφρα-
γο αμπέλι.

Οι πολίτες θα πρέπει να κλείσουν τα αυ-
τιά τους στις κραυγές, την τοξικότητα και
τις ανέξοδες υποσχέσεις και να αντιλη-
φθούν ότι μόνο η ΝΔ είναι η παράταξη που
μπορεί με συνέπεια, συνέχεια και σταθε-
ρότητα να οδηγήσει τη χώρα σε ήρεμα νε-
ρά. Άρα, θα πρέπει από τις εκλογές της
απλής αναλογικής να ψηφίσουν για την
επόμενη κυβέρνηση που θα τους παρέχει
οικονομική ασφάλεια, κοινωνική ειρήνη
και μια ισχυρή Ελλάδα σε κάθε τομέα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Κιλκίς

«Οι πολίτες θα πρέπει να κλείσουν 
τα αυτιά τους στις κραυγές, την τοξικότητα

και τις ανέξοδες υποσχέσεις»
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«
Η χώρα δεν πρέπει 
να βρεθεί ακυβέρνητη 
από τη βόμβα 
της απλής αναλογικής 
και αυτή τη βόμβα 
μόνο οι πολίτες μπορούν 
να απενεργοποιήσουν

kostastsitounas@gmail.com

στον
Κώστα Τσιτούνα
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Η κυβέρνηση της ΝΔ
παρέλαβε την οικονομία

τραυματισμένη 
και σήμερα την έχει

επαναφέρει σε τροχιά
υψηλής ανάπτυξης,

εφαρμόζοντας
μεταρρυθμίσεις,

μειώνοντας 
τη φορολογική βάση 

και καθιστώντας 
τη χώρα πιο ελκυστική

για άμεσες ξένες
επενδύσεις

Εσείς έρχεστε σε επαφή με κόσμο,
όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και
στην περιφέρεια. Ποιο είναι το
κλίμα που εισπράττετε και ποιο το
μείζον θέμα που σας θέτουν οι
πολίτες;

Τους πολίτες, σε όλη την περιφέρεια και ει-
δικά στην περιοχή μου, το Κιλκίς, τους απα-
σχολούν θέματα της καθημερινότητας όπως
η ακρίβεια, την οποία πολεμούμε με ό,τι μέ-
σο έχουμε στη διάθεσή μας. Τους απασχο-
λούν και θέματα ασφάλειας και το αίσθημα
της ασφάλειας έχει ενισχυθεί πολύ τα τε-
λευταία χρόνια με την κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Και ειδικά για τους
ακρίτες μας ξέρετε ότι το αίσθημα ασφάλει-
ας παίζει σημαντικό ρόλο. Οι πολίτες βλέ-
πουν και μέσω των περιοδειών του πρωθυ-
πουργού ότι υπάρχει όραμα για τη χώρα, για
μια Ελλάδα που το 2030 θα είναι μια χώρα με
σωστές υποδομές, με ισχυρή οικονομία, μια
χώρα που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πράσι-
νη μετάβαση, ενισχύει τον πρωτογενή το-
μέα, τον βοηθά να μετεξελιχθεί δίνοντας νέα
εργαλεία στους νέους αλλά και παλαιούς
αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται
αντιμέτωπος με σειρά προκλήσεων.
Ποιες πρωτοβουλίες ή έκτακτα
μέτρα έχετε λάβει έως σήμερα και τι
σχεδιάζετε, καθώς ουδείς γνωρίζει
για πόσο ακόμα η ενεργειακή κρίση
θα αφήνει το αποτύπωμά της;

Έχουν ληφθεί πολλά μέτρα οικονομικού
και θεσμικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά σας
θυμίζω ότι για πρώτη φορά ύστερα από
πολλά χρόνια οι αγρότες έλαβαν επιστρο-

φή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο
πετρέλαιο, ύψους 75 εκατ. ευρώ. Και μάλι-
στα πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον πρω-
θυπουργό ότι καθιερώνουμε και για το
2023, όπως ίσχυσε και για το 2022, μηδενι-
κό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης στο αγροτικό πετρέλαιο. Στηρίξαμε την
αγορά λιπασμάτων με 60 εκατ. ευρώ, καλύ-
πτοντας περίπου το 30% της αύξησης στην
τιμή τους. Δώσαμε αρχικώς περί τα 50
εκατ. στήριξη στους κτηνοτρόφους, ακόμα
89 εκατ. ευρώ για αγορά ζωοτροφών.
Απαλλάξαμε και για το 2022 τους αγρότες
μας από το Τέλος Επιτηδεύματος. Πάντοτε,
όσο μας το επιτρέπει ο δημοσιονομικός
χώρος, στεκόμαστε στο πλευρό των αγρο-
τών και των κτηνοτρόφων μας για να αντι-
μετωπίζουμε κάθε δυσκολία. Και αυτό που
θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε είναι ότι
επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη κα-
ταβλήθηκε από τον ΕΛΓΑ το μεγαλύτερο
ποσό που δόθηκε ποτέ σε μια κυβερνητική
περίοδο τριών ετών και αγγίζει τα 863 εκα-
τομμύρια ευρώ. Για την κυβέρνησή μας, η
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι
στοιχείο αναγκαίο για την επιβίωση της ελ-
ληνικής περιφέρειας.

Ειδικά για την περιοχή σας, το
Κιλκίς, ποιο είναι το μείζον που
απασχολεί την τοπική κοινωνία;

Στο Κιλκίς, όπως και σε όλες τις επαρχια-
κές πόλεις, είναι σημαντικό να δημιουρ-
γούνται υποδομές για να μπορούν να ασχο-
ληθούν οι άνθρωποι με τον πρωτογενή το-
μέα με προστιθέμενη αξία. Είναι ένα πολύ
σημαντικό αίτημα η δημιουργία των κατάλ-

ληλων υποδομών και σε αυτό το πλαίσιο
μέσα στα μεγάλα αρδευτικά έργα που υλο-
ποιούνται έχει συμπεριληφθεί και το Κιλ-
κίς με δυο μεγάλα αρδευτικά έργα.

Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί καλύ-
τερες υποδομές στην εκπαίδευση στον νο-
μό μας με δυο νέα πειραματικά σχολεία,
ενώ είναι σε εξέλιξη πολλά έργα που έχουν
σχέση με το οδικό δίκτυο αλλά και την
ύδρευση των οικισμών. Αυτό που παρατη-
ρώ με ικανοποίηση είναι ότι το ζήτημα της
παράνομης μετανάστευσης που είχαμε ζή-
σει με την Ειδομένη έχει πλέον περιοριστεί
συντριπτικά.

Αν κρατούσατε τρεις σημαντικές
στιγμές από τη δική σας παρουσία
στην κυβέρνηση, από το 2019 έως
σήμερα, ποιες θα ήταν αυτές;

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη
διακυβέρνηση της χώρας αναγκαστήκαμε
να αντιμετωπίσουμε σειρά κρίσεων. Είχα
την τιμή να είμαι μέλος μιας ομάδας στο
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που
βούτηξε στα βαθιά και σε αγαστή συνεργα-
σία με τα υπόλοιπα υπουργεία φτιάξαμε
εργαλεία τα οποία οδήγησαν στον ψηφιακό
μετασχηματισμό του κράτους. Από τον
αριθμό 112 έως το Gov.gr μέσω του οποίου
καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την παν-
δημία, θυμηθείτε τους εμβολιασμούς, θυ-
μηθείτε πόσο επεκτάθηκε το φάσμα των
ψηφιακών υπηρεσιών σε πάρα πολλά επί-
πεδα. Αισθάνθηκα βαθιά συγκίνηση όταν
την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου βρέθηκα στα
«γενέθλια» του Gov.gr (έκλεισε πλέον τρία
χρόνια), στην εκδήλωση που έγινε παρου-

σία του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μου-
σικής. Η μετάβασή μου επίσης στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
μού έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με
έναν τομέα οικείο σε εμένα με πολλές
ανάγκες, τον οποίο θέλουμε να οδηγήσου-
με στη νέα εποχή.

Μάλιστα, λέγοντας ότι είναι οικείο σε
εμένα το συγκεκριμένο υπουργείο, εννοώ
ότι έχω τη δυνατότητα να έρχομαι σε επα-
φή, καθώς ταξιδεύω σε όλη την περιφέρεια
με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι
οποίοι να μην ξεχνάμε ότι κράτησαν τη χώ-
ρα όρθια όλες τις προηγούμενες δεκαε-
τίες. Άνθρωποι του μόχθου που έβαλαν
πλάτη για να μπει ξανά η Ελλάδα σε τροχιά
ανάπτυξης και ευημερίας.

Για να επιστρέψουμε στις
επερχόμενες εκλογές, ποιο
θεωρείτε εσείς ότι είναι το
διακύβευμα για την επόμενη ημέρα;

Θεωρώ ότι είναι πολλά που διακυβεύονται
σε αυτές τις εκλογές. Κατ’ αρχάς, αν θα συ-
νεχίσει η χώρα να κινείται προς τα μπρος,
να βελτιώνει τη θέση της στην ΕΕ, να μην
επιστρέψει στον λαϊκισμό τον οποίο πλή-
ρωσε ακριβά, να μη ζήσει και πάλι πολιτικά
πειράματα σαν αυτά του πρόσφατου πα-
ρελθόντος, να μη ζει «ακτιβισμούς» σαν
αυτόν που ζούμε με την περιφρόνηση της
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από την
αξιωματική αντιπολίτευση.

Να μη βρεθεί η χώρα ακυβέρνητη από τη
βόμβα της απλής αναλογικής και αυτή τη
βόμβα μόνο οι πολίτες μπορούν να την
απενεργοποιήσουν.



Α
ναταράξεις, σκεπτικισμό αλλά και
αφορμή για αναδιάταξη πλάνων
ενόψει της προεκλογικής κούρσας
προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ τα όσα ακο-

λούθησαν την αποκάλυψη της συνάντησης Τσί-
πρα - Παπανδρέου και το ρεπορτάζ της «Politi-
cal» (18/2/23). 

Στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά και στο επιτε-
λείο του Γιώργου Παπανδρέου θεωρούν ότι η
διαρροή αυτής της συνάντησης δυο μήνες μετά
(6/12/22 σε σπίτι δημοσιογράφου παρουσία
πολλών ατόμων) στη συγκεκριμένη χρονική
συγκυρία εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες.
Έως αυτό το σημείο συμφωνούν όλες οι πλευ-
ρές. Εκεί όμως που αρχίζουν και μπερδεύονται
τα πράγματα είναι ως προς την πηγή της διαρ-
ροής προκειμένου τα συμπεράσματα να γίνουν
πιο ευκρινή.

Η εύκολη προσέγγιση είναι «να έπεσε η πλη-
ροφορία στον αέρα» από κάποια κέντρα της
ΝΔ, προκειμένου να καλλιεργηθούν σπέρματα
καχυποψίας και εσωστρέφειας σε ΣΥΡΙΖΑ -
ΠΑΣΟΚ, ώστε να διατηρηθεί το χάσμα ανάμεσά
τους. Οι εκτιμήσεις γίνονται πιο σύνθετες όταν
η μια πλευρά αρχίζει και κοιτά την άλλη με νόη-
μα και δεύτερες σκέψεις.

Όλα ξεκίνησαν με την έμμεση επιβεβαίωση
της συνάντησης από τον Γιώργο Παπανδρέου
με μια ανακοίνωση που άφηνε τον κάθε ενδια-
φερόμενο να βγάζει το δικό του συμπέρασμα:
«Όσοι συνωμοτούν κρύβονται και φαντάζονται
μόνο συνωμοσίες και συνωμότες. Όσοι είναι
συνεπείς σε αυτά που δημόσια εκφράζουν δεν
χρειάζεται να συνωμοτούν». Εκεί «είδε φως
και μπήκε» και η ΝΔ που σχολίασε: «Ο κ. Πα-
πανδρέου με την ανάρτησή του ουσιαστικά επι-
βεβαιώνει τις υπόγειες συζητήσεις για τη συγ-
κρότηση “κυβέρνησης των ηττημένων”». 

Δεν ξεχνούν οι πολίτες
Και συνέχισε: «Σε αντίθεση με τα σενάρια

που εξυφαίνονται σε μυστικούς δείπνους -ξε-
χνώντας τα “Πινοσέτ” και “Ολανδρέου”- ο ελλη-
νικός λαός θυμάται πολύ καλά τι συνέβη όταν
το τιμόνι της χώρας κρατούσαν ο κ. Τσίπρας και
ο κ. Παπανδρέου. Πρόκειται, μακράν, για τις
δύο χειρότερες περιόδους της Μεταπολίτευ-
σης. Η επιστροφή τους μπορεί για εκείνους να
είναι όνειρο, αλλά για τους πολίτες είναι, σίγου-
ρα, εφιάλτης που δεν θα ήθελαν να ξαναζή-
σουν». 

Αυτό προκάλεσε την οργισμένη ανακοίνωση
της Χαριλάου Τρικούπη, που ξιφούλκησε κατά
της Πειραιώς: «Η Νέα Δημοκρατία περιφρονεί
τη μνήμη του ελληνικού λαού. Νομίζει ότι με
μια ανακοίνωση μπορεί να ξαναγράψει την

ιστορία. Πιστεύει ότι οι πολίτες λησμονούν τις
τεράστιες ευθύνες του κόμματός τους για την
πτώχευση της χώρας, που φρόντισε να “ξεπλύ-
νει” ο κ. Τσίπρας. Επιχειρεί να διαγράψει τις
μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ΠΑ-
ΣΟΚ που μόνη απέναντι σε όλους -εντός και
εκτός Ελλάδας- κράτησε τον τόπο όρθιο. Πα-
σχίζει να κρύψει τα “Ζάππεια”, τα λάβαρα του
δεξιού “αντι-μνημονίου” και του
λαϊκισμού. Προσπαθεί -μήνες τώρα- να εξισώ-
σει τη δημοκρατική παράταξη με την αποτυχη-
μένη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις αυταπάτες και
τα πειράματα.

“Ξεχνούν” ότι είναι οι ίδιοι διαχρονικά, μα-
ζί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην όχθη της εξαπάτησης
του λαού. Αν δεν τα θυμάται ο κ. Μητσοτά-
κης, ας ρωτήσει την κ. Μπακογιάννη. Είναι,
πλέον, σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία και
προσωπικά ο πρόεδρός της διακατέχονται
από παραταξιακά και οικογενειακά σύνδρο-
μα με το ΠΑΣΟΚ. Τους ευχόμαστε περαστι-
κά και γρήγορα». 

Επικοινωνιακή εκμετάλλευση
Αίσθηση έχει προκαλέσει η απουσία του ΣΥ-

ΡΙΖΑ από αυτή τη συζήτηση, καθώς θεωρούν
ότι η πολιτική σιωπή τούς ευνοεί.

Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, επιχειρούν να εκμεταλ-
λευτούν επικοινωνιακά το γεγονός και βάλ-
λουν κατά της ΝΔ, δείχνοντας στην ουσία πως ο
«γαλάζιος μηχανισμός» είναι αυτός που κινεί
τα νήματα των συγκεκριμένων διαρροών.
«Ποιος συνέταξε την ανακοίνωση του Γραφεί-
ου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να του
στείλουμε ένα λουλούδι και να τον παρακαλέ-
σουμε αν μπορεί να την εκδίδει κάθε Σάββατο,
γιατί αυτή τη συσπείρωση που προκάλεσε ούτε
εμείς δεν μπορούμε να την καταφέρουμε»,
υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Δημήτρης Μάντζος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Το γεγονός, πάντως, της συνάντησης των
δύο πρώην πρωθυπουργών σε χαλαρό κλίμα
στο πλαίσιο κοινωνικής εκδήλωσης, που πα-
ραπέμπει στην αποστροφή του λαϊκού άσματος
«Ας πάν’ στην ευχή τα παλιά», προκάλεσε δυ-

σφορία σε κάποιους που τα έδωσαν όλα στον
βωμό του «νεοπαπανδρεϊσμού», όπως ο Σω-
κράτης Ξυνίδης. Ο πρώην γραμματέας του
κόμματος με ανάρτησή του στα social media
έβγαλε την πικρία του: «Συγγνώμη αν γίνομαι
ενοχλητικός, αλλά, πρόεδρε, μια συγγνώμη
ζήτησε ο Αλέξης πριν το γεύμα; Γιατί μας αφο-
ρά όλους όσους ακόμη σκουπιζόμαστε από τα
αυγά, τις ντομάτες και κυρίως τις ύβρεις».

Αντιμέτωποι με τις επιλογές της ηγεσίας
Επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ έρχεται αντιμέτω-

πο με τις επιλογές της ηγεσίας να πορεύεται
στις ράγες ενός διμέτωπου αγώνα, προκαλών-
τας όπως είναι φυσικό την αντίδραση των δυο
κομμάτων όπου οι συνέπειες αρχίζουν πλέον
να φαίνονται. Σε κάθε περίπτωση είναι απολύ-
τως λογικό να μην ανοίγει τα χαρτιά του ο κ. Αν-
δρουλάκης πριν ακόμη στηθούν οι κάλπες.
Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε
να υπάρχει και μια εναλλακτική στρατηγική,
αφού ήταν επόμενο ότι οι πολιτικοί του αντίπα-
λοι θα τον περίμεναν στη γωνία… και όχι ως
απλοί παρατηρητές.

Από την Κυριακή, ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης
άρχισε να βάζει για πρώτη φορά αστερίσκους
στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Μι-
λώντας επ’ αυτού στην «Καθημερινή» είπε χα-
ρακτηριστικά: «Μία είναι η προϋπόθεση για να
μπούμε στη συζήτηση για σχηματισμό κυβέρ-
νησης: Να έχουμε ισχυρό ποσοστό, ώστε να
μπορούμε να επιβάλουμε τις προγραμματικές
μας προτεραιότητες ως πεδίο συγκλίσεων,
όπως συμβαίνει στα κράτη με ισχυρή φιλελεύ-
θερη δημοκρατία». Για να υπογραμμίσει: «Σε
άλλη περίπτωση, δεν είναι αυτοσκοπός η εξου-
σία για την εξουσία». Δηλαδή, σε δεύτερη ανά-
γνωση θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε το συμ-
πέρασμα πως, αν δεν πιάσει το διψήφιο ποσο-
στό που έχει ως στόχο, τότε δεν θα μπει στη
διαδικασία συζητήσεων για συνεργασίες.

Στο μεταξύ, το τοπίο των συνεργασιών παρα-
μένει ομιχλώδες. Η ΝΔ έχοντας την ώθηση της
κυβερνησιμότητας εμφανίζεται με αυτοπεποί-
θηση και «ένα βήμα πριν από την αυτοδυνα-
μία» ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στην «αισιοδοξία»
της νίκης μέσα από την καλλιέργεια αρνητικού
κλίματος για την κυβέρνηση. Στο ΠΑΣΟΚ, η μό-
νη «επιλογή νίκης» είναι ένα ισχυρό διψήφιο
ποσοστό. Ενδεικτικά, πάντως, του κλίματος
που επικρατεί είναι τα όσα είπε ο Ανδρέας Λο-
βέρδος στη συνέντευξή του στην «Political»
(18/2/23): «Οι εκλογές που έρχονται έχουν
υπαρξιακό χαρακτήρα για εμάς. Πρέπει να αυ-
ξήσουμε την πολιτική μας δύναμη όσο περισ-
σότερο γίνεται. Δεν μας αξίζει ο ρόλος του
αποκόμματος. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα με όλα
τα γράμματά του κεφαλαία. Αυτός ο συμβολι-
σμός δηλώνει πολλά… Όταν διεκδίκησα την
αρχηγία του κόμματος αναφερόμουν σε υπερ-
διπλασιασμό των δυνάμεών μας. Με ένα ισχυ-
ρό ποσοστό έχεις λόγο και ρόλο στις πολιτικές
εξελίξεις. Δεν προτιμήθηκα. Τον πήχη τώρα
δεν είμαι εγώ εκείνος που θα τον βάλει».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Βάζει… 
«αστερίσκους
αποχώρησης» 
από τις συνεργασίες

Βάζει… 
«αστερίσκους
αποχώρησης» 
από τις συνεργασίες

Σε πλήρη… αναβρασμό Ανδρουλάκης και ΠΑΣΟΚ 
μετά την επίσημη διαβούλευση Παπανδρέου 
- Τσίπρα για κυβέρνηση… ηττημένων



Τ
ην Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα
επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του
υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με επι-
κεφαλής την υφυπουργό Άμυνας για

θέματα Διεθνούς Ασφάλειας των ΗΠΑ Σελέστ
Γουαλάντερ.

Είναι γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη με τις
κινήσεις που έγιναν σε στρατιωτικό επίπεδο

έχει καταστεί σημείο αναφο-
ράς συμμαχικών συμφερόν-
των στην περιοχή, καθώς δια-
θέτει στρατηγική γεωγραφική
θέση και δίνει πρόσβαση στα
θέατρα επιχειρήσεων της

Ανατολικής Ευρώπης και της
Ανατολικής Μεσογείου.

Τη Σελέστ Γουαλάντερ υπο-
δέχτηκε στην Αλεξανδρούπολη ο υφυπουργός
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, οι οποί-
οι την ξενάγησαν στο λιμάνι της πόλης, το οποίο
έχει μετατραπεί σε σημείο υποδοχής και επα-
ναπροώθησης αμερικανικών και νατοϊκών
στρατευμάτων στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη.

Στη συνέχεια μετέβησαν στη Λάρισα, η
οποία έχει ενταχθεί δυναμικά στον σχεδιασμό
των ΗΠΑ στην περιοχή, αφού περιλαμβάνεται
και στην ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), στο
πλαίσιο των «διευκολύνσεων» που παρέχονται
επί ελληνικού εδάφους. Για τις ΗΠΑ μετά τον
πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας οι υποδομές της
Αλεξανδρούπολης, του Βόλου και της Σούδας
έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία και αξία σε
ό,τι αφορά την παροχή στρατιωτικών εγκατα-
στάσεων τόσο στις αμερικανικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις όσο και σε Συμμάχους και εταίρους που
υποστηρίζουν την ενίσχυση της Ανατολικής
Πτέρυγας της Συμμαχίας.

«Κλειδί» και η Λάρισα
Η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης και η

μετατροπή του λιμανιού σε διαμετακομιστικό
στρατιωτικό κέντρο του ΝΑΤΟ ανησυχούν την
Άγκυρα, η οποία αισθάνεται ότι χάνει τον γεω-
πολιτικό της ρόλο, καθώς με τη σιδηροδρομική
σύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης
με τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμα-
νίας είναι εφικτή η μετακίνηση συμμαχικών
δυνάμεων και παρακάμπτονται τα στενά του
Βοσπόρου, με τα οποία οι Τούρκοι απειλούσαν
τη Συμμαχία και εκβίαζαν τους Αμερικανούς
ότι θα εμποδίσουν τη στρατιωτική παρουσία
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα.

Όσο για τη Λάρισα, θυμίζουμε ότι η 1η Com-
bat Aviation Brigade της Αεροπορίας Στρατού
των ΗΠΑ έχει αναπτυχθεί με προσωπικό και
ελικόπτερα UH-60 Black Hawk στην έδρα της
1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού, καθώς

και με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9
REAPER της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ
και το προσωπικό υποστήριξής τους που φιλο-
ξενούνται στην 110 Πτέρυγα Μάχης.

Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου επισκέφτη-
κε δύο τοποθεσίες της Ελληνοαμερικανικής
Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, την Αλε-
ξανδρούπολη και τη Λάρισα, μία εβδομάδα με-
τά την επίσκεψη γερουσιαστών της Επιτροπής
Αμυντικών Υποθέσεων των ΗΠΑ στη ναυτική
βάση της Σούδας, η οποία σύμφωνα με τον
σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ θα αναβαθμιστεί και θα
μεταμορφωθεί σε «Φρούριο της Μεσογείου»
που θα θωρακίζει τη χώρα απέναντι οποιαδή-
ποτε απειλή, εξυπηρετώντας παράλληλα τα
συμφέροντα της Συμμαχίας. Το ΓΕΕΘΑ, όπως
έχουμε αναφέρει σε προγενέστερο ρεπορτάζ,
αποσκοπεί στη δημιουργία «Στόλου Μεσογεί-

ου» και σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας μελετάται η δημιουργία μιας νέας
Πτέρυγας Μάχης, εκτός από την 115 που υπάρ-
χει στη Σούδα, η οποία θα φιλοξενεί μια Μοίρα
μαχητικών αεροσκαφών αλλά και μια Μοίρα
Μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). 

Η πρόβλεψη για ναυτική 
βάση στον Αλμυρό

Αλεξανδρούπολη και Λάρισα αναδείχθηκαν
μετά τη Σούδα σε δύο ακόμη περιοχές-κλειδιά
για τη Συμμαχία και έχουν αποκτήσει μεγάλη
δυναμική και γεωπολιτική σημασία μετά τον
πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας για την αμυντική
θωράκιση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.
Η Λάρισα αναδείχτηκε σε κεφαλαιώδες αερο-
δρόμιο για τις νατοϊκές αποστολές επιτήρησης
στην ανατολική πτέρυγα με τη χρήση αμερικα-

νικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9
Reaper, τα οποία διαθέτουν μεγάλες τεχνολο-
γικές δυνατότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες,
Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Σούδα δημιουρ-
γούν για το ΝΑΤΟ ένα «τρίγωνο σταθερότητας»
που θα εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη
στην περιοχή, καθώς νατοϊκά μέσα θα μπο-
ρούν να επιχειρούν και από τις τρεις περιοχές
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στη
Μαύρη Θάλασσα, όπως και στη Μέση Ανατολή.

Όλα αυτά την ώρα που βαίνουν σε φάση υλο-
ποίησης η αναβάθμιση υφιστάμενων εγκατα-
στάσεων στην περιοχή της Μαγνησίας αλλά και
η δημιουργία νέων με σκοπό, αν και εφόσον
ποτέ απαιτηθεί, να γίνει ταχεία μεταφορά ενι-
σχύσεων στο Ανατολικό Αιγαίο και όχι μόνο.
Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του
ΓΕΕΘΑ, προβλέπεται η δημιουργία ναυτικής
βάσης στον Αλμυρό της Μαγνησίας προκειμέ-
νου να εξυπηρετείται η 32η Ταξιαρχία Πεζο-
ναυτών που εδρεύει στην πόλη του Βόλου. Εκεί
θα ναυλοχούν τα αρματαγωγά προκειμένου να
υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις συνεργα-
σίας με την Ταξιαρχία Πεζοναυτών στη μετα-
φορά διά θαλάσσης. Έτσι, οι πεζοναύτες απο-
κτούν μόνιμη δυνατότητα ετοιμότητας και
επέμβασης, όποτε χρειαστεί. Εκτός από τους
πεζοναύτες, κοντά στη Μαγνησία υπάρχουν
κρίσιμες υποδομές, όπως το Στεφανοβίκειο,
όπου βρίσκονται επιθετικά ελικόπτερα Apache
και Kiowa Warriors, η αεροπορική βάση της
Νέας Αγχιάλου με την 111 Πτέρυγα Μάχης και
την 347 Πολεμική Μοίρα «Περσέας», που επι-
τρέπει την υλοποίηση αεροπορικών επιχειρή-
σεων, αλλά και δύο πεδία βολής (Πεδίο Βολής
Γλαφυρών και Πεδίο Βολής Σαρακηνού), όπου
γίνονται όλων των ειδών βολές και θεωρείται
ιδανική περιοχή για την εκπαίδευση των στε-
λεχών με όλα τα οπλικά συστήματα που διαθέ-
τουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 

Από... Σούδα έως Αλεξανδρούπολη

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Αντιπροσωπεία του
υπουργείου Άμυνας
των ΗΠΑ στα σημεία 
υποδοχής αμερικανικών 
και νατοϊκών στρατευμάτων
σε Θεσσαλία και Έβρο

«Γραμμή άμυνας της Δύσης η Ελλάδα», 
σύμφωνα με κορυφαία στρατιωτική πηγή

Στρατιωτική Πηγή αναφέρει στην «Political»: «Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση
μετά τον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας, η γραμμή άμυνας της Δύσης ξεκινάει από τη Σού-
δα, συνεχίζει στην Αλεξανδρούπολη και προχωράει προς την Ανατολική Ευρώπη έως τη
Βαλτική, όπου μέσω αυτής της διαδρομής μπορούν να διακινούνται στρατιωτικά και μη
εφόδια τώρα που τα στενά του Βοσπόρου είναι κλειστά. Ωστόσο, ακόμη και αν ανοίξουν
τα στενά, αυτή η διαδρομή θα παραμείνει, καθώς οι εγκαταστάσεις που προσφέρει η Ελ-
λάδα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΝΑΤΟ είναι κάτι μοναδικό για το ΝΑΤΟ. Πα-
ράλληλα, η Λάρισα μαζί με τη Ν. Αγχίαλο, το Στεφανοβίκειο, το Πεδίο Βολής Γλαφυρών,
το λιμενικό έργο στον Αλμυρό και το Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου και Πετροχωρίου
αναδεικνύεται σε ένα νέο “μικρό Ιντσιρλίκ”».
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Σ
την Αθήνα βρίσκεται από χθες το
βράδυ ο επικεφαλής της αμερι-
κανικής διπλωματίας Άντονι
Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε από

την Τουρκία. Ο Άντονι Μπλίνκεν συναντή-
θηκε τόσο με τον Τούρκο πρόεδρο όσο και
με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα
με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζήτημα της
πώλησης και του εκσυγχρονισμού των F-16
από τις HΠΑ στην Τουρκία αλλά και η διεύ-
ρυνση του ΝΑΤΟ με την ένταξη Σουηδίας

και Φινλανδίας βρέθηκαν
στο επίκεντρο των δηλώσε-
ων των δύο υπουργών
Εξωτερικών.

O επικεφαλής της τουρ-
κικής διπλωματίας τόνισε

ότι η Άγκυρα αναμένει υπο-
στήριξη από το Κογκρέσο

και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ζήτημα
μπορεί να ξεπεραστεί εάν η κυβέρνηση των
ΗΠΑ διατηρήσει μια αποφασιστική στά-
ση. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι δεν είναι δυνα-
τό για την Τουρκία να αγοράσει αμερικανι-
κά F-16 υπό όρους και προϋποθέσεις.

Από την πλευρά του, ο Άντονι Μπλίνκεν
ανέφερε για το συγκεκριμένο ζήτημα
ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν υπο-
στηρίζει την πώληση των F-16 στην Τουρ-
κία. Όπως τόνισε, είναι «εθνικό συμφέ-
ρον και συμφέρον ασφάλειας» για την κυ-
βέρνηση Μπάιντεν η αναβάθμιση των 
F-16 που ήδη διαθέτει η Άγκυρα, καθώς
και η πώληση νέων στην Τουρκία. Σημεί-
ωσε, πάντως, ότι ενώ ο Λευκός Οίκος βρί-
σκεται σε επαφή με το Κογκρέσο για το
ζήτημα, δεν είναι σε θέση να ορίσει συγ-
κεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Τι συζήτησε για την ένταξη
Σουηδίας, Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Ως προς τα αιτήματα της Σουηδίας και της
Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο Τσα-
βούσογλου ανέφερε ότι συζήτησε με τον
Αμερικανό ομόλογό του τι περιμένει η Άγ-
κυρα από τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι,

προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με τις δύο
χώρες συνεχίζονται. Όπως ανέφερε, όλα
τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να πείσουν τη
Σουηδία να κάνει συγκεκριμένα βήματα για
να καμφθούν οι ανησυχίες της Άγκυρας.

Από την πλευρά του, ο Άντονι Μπλίνκεν ση-
μείωσε ότι η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν
ήδη κάνει συγκεκριμένα βήματα σε ό,τι αφο-
ρά το μνημόνιο που έχουν υπογράψει με την
Τουρκία και επεσήμανε ότι η διεύρυνση του
ΝΑΤΟ δεν είναι διμερές ζήτημα, κινούμενος
στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης της πίεσης
της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα. 

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλω-
ματίας σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ εκτι-
μούν τα θετικά βήματα που γίνονται για
βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με Ελ-
λάδα και Αρμενία.

Σήμερα το πρωί ο Άντονι Μπλίνκεν θα
έχει συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό
Εξωτερικών, όπου μεταξύ άλλων θα συζη-
τήσουν για την έναρξη του 4ου Στρατηγικού
Διαλόγου. Η συζήτηση θα αφορά το επικαι-
ροποιημένο πρωτόκολλο της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MD-
CA), το οποίο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ και
στο ΝΑΤΟ να κρατήσουν, μέσω της Αλεξαν-
δρούπολης, ανοιχτή την υποστήριξη της
Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, χωρίς το
άγχος που δημιουργεί η αδυναμία αποστο-
λής στρατιωτικού υλικού και προσωπικού
μέσω των Στενών. 

Η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης των
αμυντικών σχέσεων με τα μαχητικά F-35
ούτως ή άλλως καθιστά την MDCA χρήσι-
μο εργαλείο, που μπορεί να οδηγήσει σε
επιπλέον επενδύσεις όπως αυτές που
έχουν ήδη γίνει στις αεροπορικές βάσεις
της Λάρισας και της Σούδας, στον ναύ-
σταθμο της Σούδας και στο λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης.

Τι -πραγματικά- σηματοδοτεί η επίσκεψη 
του Αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα
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Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Παρουσία 
στήριξης
στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη…



Ε
ξξωστρέφεια, ποιότητα και καινοτομία είναι τα
μόνα όπλα στη μάχη της μείωσης του εμπορι-
κού ελλείμματος, που το 2022 κατέγραψε ρε-

κόρ 14 ετών. Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος
στα 38,4 δισ. ευρώ με ρυθμούς 50,7% αποτελεί αιτία
προβληματισμού με στόχο τη μείωσή του. Παρ’ όλα
αυτά, οι ελληνικές εξαγωγές διατήρησαν το θετικό
τους πρόσημο το 2022, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ
με 54,7 δισ. ευρώ και αύξηση 36,7% συνεχίζοντας την
έντονα ανοδική πορεία που ακολουθούν όλα τα τελευ-
ταία χρόνια. Οφείλουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τα
χαρακτηριστικά εκείνα που θα συμβάλουν αφενός
στην αναστροφή της κατάστασης, αφετέρου θα προσ-
δώσουν δυναμική στις εξαγωγικές δραστηριότητες
άρα και στην οικονομία.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιβάλλει
στην επιχειρηματική κουλτούρα να ενυπάρχουν
εξαγωγικές δραστηριότητες. Τα ελληνικά προϊόντα
δεν στερούνται ποιοτικών χαρακτηριστικών σε σύγ-
κριση με ομοειδή «ανταγωνιστικά» τους,
ενώ σε πολλές των περιπτώσεων είναι και
υπέρτερα. Ωστόσο, η εξαγωγική κουλτούρα,
για μια σειρά από λόγους που σχετίζονται με
το περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας,
δεν καλλιεργήθηκε όσο θα έπρεπε. Ούτε
εμπεδώθηκαν στις διεθνείς αγορές τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προ-
ϊόντων ώστε να αυξηθεί η ζήτηση και αντί-
στοιχα η παραγωγή τους. Σήμερα οφείλου-
με να κατανοήσουμε ότι η καινοτομία και η
υψηλή ποιότητα είναι στοιχεία που πρέπει
να χαρακτηρίζουν οριζόντια το σύνολο της
εξωστρεφούς ελληνικής οικονομίας. Το Εμ-
πορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
έχει προτάξει στην πολιτική ενίσχυσης των εξαγωγι-
κών δραστηριοτήτων τα στοιχεία της ποιότητας αλλά
και της καινοτομίας, της με την καλή έννοια του
όρου «πατέντας», αλλά και των συνεργειών που
μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ επιχειρήσεων.
Εδώ έρχεται και η εξωστρέφεια, την οποία επίσης το
Επιμελητήριο έχει προτάξει ως πολιτική, καθώς
υποστηρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα μέσω εξω-
στρέφειας αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας
σε ό,τι αφορά τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής
για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διαφυλάξουν τη
βιωσιμότητά τους. Η εξωστρέφεια είναι ένα μεγάλο
κεφάλαιο, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να καλ-
λιεργηθεί περισσότερο, με τους νέους επιχειρημα-
τίες να είναι «μπροστάρηδες» σε μια προσπάθεια
εκπαίδευσης τόσο για τους νέους στο επιχειρείν όσο
και μετεκπαίδευσης για τους παλαιότερους επιχει-
ρηματίες. Αν κάνουμε μια συνολική θεώρηση, βασι-
κό εργαλείο της παγκοσμιοποίησης είναι το διαδί-
κτυο, στο οποίο πατάνε σήμερα ψηφιακές εφαρμο-
γές. Ακριβώς εδώ είναι το «κλειδί». Οι ελληνικές
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα πρέπει να

καταστήσουν ορατή την παρουσία τους στο διαδί-
κτυο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να παρουσιά-
σουν τις δεξιότητές τους αλλά και τα προϊόντα τους,
μη φοβούμενες να «εκτεθούν» σε ένα ανταγωνιστι-
κό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ψηφιοποίηση είναι
ο «ακρογωνιαίος λίθος» του εξαγωγικού πυλώνα,
στον οποίο θα πρέπει να στηριχθεί η ελληνική επι-
χείρηση. Τα διδάγματα που έρχονται από τον καιρό
της πανδημίας και τη συμπεριφορά του καταναλωτι-
κού κοινού που στράφηκε στο διαδίκτυο για τις αγο-
ρές του πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό
από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.
Οφείλουμε να προτάξουμε τα ποιοτικά και άλλα χα-
ρακτηριστικά των προωθούμενων προϊόντων να τα
καταστήσουμε γνωστά στις αγορές για να κερδίσου-
με μια μάχη στον πόλεμο για την αναστροφή του εμ-
πορικού ελλείμματος. Απαιτείται δυναμισμός και όχι
μοιρολατρία που μπορεί να προκαλέσουν οι συγκρί-
σεις των στοιχείων. Παραδείγματα όπως εκείνο της

προώθησης ελαιόλαδου σε ειδική πολυ-
τελή συσκευασία υπάρχουν πολλά, κα-
θώς μπορούν να «παντρέψουν» την ποι-
ότητα του ελληνικού προϊόντος με την
αξιοποίηση της καινοτόμας σκέψης για
μια διαφορετική συσκευασία.

Η δύναμη των αριθμών είναι εκείνη που
πρέπει να μας σπρώξει σε μια νέα δυνα-
μική εξαγωγική πολιτική υπό την προ-
ϋπόθεση ενός σταθερού πολιτικού και οι-
κονομικού περιβάλλοντος που απαιτείται
ώστε οι ελληνικές εξαγωγές να μπορέ-
σουν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη
σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ελλη-

νικής οικονομίας. Και αυτό το περιβάλλον τώρα έχει
σταθεροποιηθεί με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις
στους τομείς της οικονομίας, κάτι που έχει γίνει αντι-
ληπτό από τις διεθνείς αγορές. Σε αυτό τον καμβά η
μείωση της γραφειοκρατίας θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε αύξηση των εξαγωγών σε συνάρτηση με τη
μείωση του διοικητικού κόστους, αλλά και στη στα-
θεροποίηση του φορολογικού περιβάλλοντος. Δεν
πρέπει να «κοιτάμε πίσω» αλλά μπροστά για να μεγα-
λώσουμε ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων αυξάνοντας την ποσό-
τητα και την γκάμα των προς προώθηση προϊόντων
με καινοτόμες εφαρμογές που κάλλιστα μπορούν να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον αγορών. Ταυτόχρονα
πρέπει να αυξήσουμε τη βιομηχανική, αγροδιατρο-
φική και ενεργειακή μας παραγωγή ώστε να καλύ-
πτουμε μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής μας κατα-
νάλωσης που εκτόξευσε τις εισαγωγές στα 93 δισ.
ευρώ, κυρίως λόγω των αυξήσεων σε πετρέλαιο και
φυσικό αέριο. Εξωστρέφεια, ποιότητα, ποσότητα και
καινοτομία πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα για
να πετύχουμε τον στόχο της μείωσης του εμπορικού
ελλείμματος.
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Τ
ο δράμα που βιώνουν οι γείτονές μας είναι ανείπωτο… Όσο
και αν θέλουμε να το «καταλάβουμε», είναι αδύνατον. Και
κάτι τέτοιες στιγμές οι αντιπαλότητες δίνουν τη θέση τους

στην εκκωφαντική σιωπή!
Η «μικροπολιτική» είναι ασήμαντη και η κάθε «διεκδίκηση» (πά-

νω από συντρίμμια και τουλάχιστον 30.000 πτώματα) απάνθρωπη...
Καλή η θεωρία και οι στιγμές ανθρωπιάς… Είναι όμως έτσι;
Την περασμένη εβδομάδα παρακολούθησα τη συνέντευξη πολι-

τικού αρχηγού σε κάποιον τηλεοπτικό σταθμό… Ήθελα να ακούσω
τι θα έλεγε, καθότι μικρό κόμμα αλλά με τη σημασία του.

Η συνέντευξη κράτησε -αν δεν κάνω λάθος- περίπου 16 λεπτά.
Στο «πιεστικό» κλείσιμο των δημοσιογράφων
ο κ. Βελόπουλος (περί αυτού πρόκειται) είπε -
σχεδόν- επί λέξει:

«Και πριν κλείσω να πω κάτι τελευταίο: Άλ-
λο βοηθάω και άλλο ξεχνάω… Μην ξεχνάμε τι
κάνανε τόσα χρόνια, δεν αλλάζει ο Τούρκος!
Άρα λοιπόν τώρα που είναι σε δυσχερή θέση
κάνεις το διεθνές σου δικαίωμα πράξη! Ανα-
κήρυξη ΑΟΖ τώρα με την Κύπρο».

Έμεινα άφωνος!
Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκου-

σα, δεν ήθελα να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος
μπορούσε να πει κάτι τέτοιο, δεν φανταζό-

μουν ποτέ ότι ένας άνθρωπος -«φωνή» χιλιάδων άλλων- είναι οπα-
δός τού «ο θάνατός σου η ζωή μου»!

Αν αυτό δεν είναι -οριακά- ρητορική μίσους, τότε τι είναι; Αν αυτό
δεν είναι κακή μικροπολιτική, τότε τι είναι; Αν αυτό δεν είναι προ-
σπάθεια προσέλκυσης ενός άκρως επικίνδυνου ακροατηρίου, τότε
τι είναι;

Ναι, έχουμε διαφορές με τους γείτονές μας… Ναι, είναι άθλιοι,
προκλητικοί και «μπούληδες»… Ναι, πρέπει να προστατεύσουμε
ό,τι μας ανήκει και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε
έναν παράφρονα δικτατορίσκο να «αλωνίζει» και να θεωρεί ότι του
ανήκει ο κόσμος όλος. Όμως, όλα έχουν τη «στιγμή» που -έστω αν-
θρώπινα- πρέπει και όλα έχουν έναν «κόφτη».

Και επειδή θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, αν σε οποιαδήποτε
άλλη στιγμή άκουγα αυτές τις θέσεις, θα του έλεγα και «μπράβο».

Κύριε πρόεδρε, εδώ μιλάμε για περισσότερα από 30.000 πτώμα-
τα, για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι άστεγοι, πεινα-
σμένοι, τραυματισμένοι, που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσω-
πα ή τα ψάχνουν στα συντρίμμια έχοντας μια «ψεύτικη» ελπίδα, σαν
μοναδική βοήθεια για να αντέξουν… Άνθρωποι σαν εσάς και εμένα
που η ζωή τούς επιφύλαξε το απόλυτο δράμα!

H AOZμε την Κύπρο μπορεί να περιμένει, η ανθρωπιά όμως και η
βοήθεια δεν μπορούν! 

Κύριε πρόεδρε, συγχωρήστε μου αυτές τις συναισθηματικές
γραμμές -υποθέτω ότι είναι κάτι ξένο για εσάς- και δεν έχω κανένα
σκοπό να σας μάθω εγώ πώς να νιώσετε (άλλωστε ποιος είμαι εγώ
για να το κάνω;)…

Κλείνοντας κύριε πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα δεν
είναι ότι χάσατε την ψήφο μου (όχι ότι θα σας ψήφιζα ποτέ)… χάσα-
τε τον σεβασμό μου! Για αναλογιστείτε: Μήπως θα σκεφτούν έτσι
κάποιοι από τους Έλληνες ψηφοφόρους σας που κάποια στιγμή
στη ζωή τους πήραν απλόχερα τη βοήθεια και την ανθρωπιά του
γείτονά τους, έστω και αν δεν αντάλλαζαν ούτε «καλημέρα»; 

Δεν χάσατε την ψήφο μου,
αλλά τον σεβασμό μου…

Επόμενος στόχος η μείωση
του εμπορικού ελλείμματος

του
Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος

του
Βασίλη 
Κορκίδη 

Πρόεδρος 
ΕΒΕΠ
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Α
ν δεν είστε από τις περιπτώσεις εκείνες
που μιλάτε σπανία και τις περισσότερες
φορές μέσω των πασίγνωστων πλέον

«κύκλων». Αν δεν είστε από εκείνους που φρον-
τίζετε όταν μιλάτε να αποφεύγετε τις «γωνίες»
και να στρογγυλεύετε τον λόγο σας σαν μια μπά-
λα ποδοσφαίρου. Αν ως πολιτικό και δημόσιο
πρόσωπο θέλετε να περνάει ο λόγος σας στα ψι-
λά γράμματα των μέσων ενημέρωσης. 

Αν δεν σας ενδιαφέρει τι γράφουν τα social
media για εσάς και αποφεύγετε να δημιουργεί-
τε ντόρο με τα λεγόμενά σας. Αν είστε από εκεί-
νους που πιστεύουν ότι η πολιτική επικοινωνία
ενός πολιτικού προσώπου είναι περιττή πολύ
και είστε προσκολλημένοι στις παραδοσιακές
μεθόδους ψηφοθηρίας.

Αν αποφεύγετε να δίνετε συνεντεύξεις, να
συμμετέχετε σε ζωντανές συζητήσεις στα ηλε-
κτρονικά μέσα. Αν, αν, αν. Τότε να εύχεστε να
μην πέσει στα χέρια των αντιπάλων σας ο Οδη-
γός Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι»
με τα 333+1 tips, έξυπνες φράσεις και σας φέρει
στη θέση να αναφωνήσετε τη γνωστή φράση
«Ανθ’ ημών Γουλιμής»! 

Μια φράση που εκστομίστηκε για άλλους λό-
γους τότε από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Με τον
Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» θα βοηθήσετε την αναγνωσιμότητά σας,
την εικόνα του προσώπου σας, απαραίτητα για

την επιλογή σας από τους πολίτες στην κάλπη.

1. Πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές όταν
ανεβαίνουν στο βήμα της Βουλής για να μιλή-
σουν, θα πρέπει να απευθύνονται στο σύνολο
των πολιτών και ιδιαίτερα σε όλους όσοι τους
επέλεξαν και όχι στα έδρανα που βρίσκονται οι
βουλευτές της αντιπολίτευσης.

2. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός, αν θέλει να μα-
κροημερεύσει στον δρόμο της εξουσίας, πρέπει
να έχει τον δικό του «Γκέμπελς» σε κάθε εμφά-
νιση της πολιτικής του ζωής. 

3. Αποφύγετε να κάνετε κριτική στον πολιτικό
αντίπαλό σας χρησιμοποιώντας «φθηνά» κόλπα
που χρησιμοποιούν οι πρωινές τηλεοπτικές εκ-
πομπές. Βρείτε επιχειρήματα που «στέκουν»
στερεά. 

4. Όταν το σενάριο φαίνεται να είναι αρνητικό,
τότε για να έχετε το πάνω χέρι, τον έλεγχο στα
χέρια σας, προκαλέστε βραχυκύκλωμα. 

5. Όταν ξεκινάνε οι «πορείες προς τον λαό»
των πολιτικών αρχηγών σημαίνει και ένα είδος
παραφροσύνης στο Κοινοβούλιο; Η οργάνωση
του λαού ενισχύει την εκτελεστική εξουσία και
αποδυναμώνει το Κοινοβούλιο;

6. Στην πολιτική αντίθετα από τη ζωή είναι πιο επι-
κίνδυνες οι λάθος λέξεις από τις λάθος πράξεις.

7. Η πολιτική δεν εξαντλείται στο να ψηφίζον-
ται νομοσχέδια στη Βουλή. Πολιτική είναι να

έχουμε προβλέψει τον νέο που θα αντικαταστή-
σει τον παλαιότερο νόμο ή το κενό νόμου. Η διά-
δοχη κατάσταση χρειάζεται προετοιμασία πριν
από την αντικατάστασή της.

8. Οι προβλέψεις των δημοσκόπων είναι το
ίδιο με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για
την ασφαλή έλευση των καιρικών φαινομένων.
Βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα που δεν
επαληθεύονται πάντα.

9. Οι πολίτες είδαν πέρσι «άσπρη μέρα» τον
Γενάρη, φέτος είδαν τον Φλεβάρη. Τα πολιτικά
κόμματα περιμένουν τον Μάη να τη δουν. Εκτός
και αν ισχύει το «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλ-
λι»!

10. Στην πολιτική όταν κάποιος απέρχεται, κά-
ποιος άλλος έρχεται. Και στην πολιτική δεν αρέ-
σουν τα κενά!

11. Στην επικοινωνία με τον λαό, θα πρέπει να
σκέφτεστε πριν εκστομίζετε δημόσια ό,τι λέτε
ιδιωτικά. Καλύτερα να μασάτε παρά να μιλάτε
όπως έλεγε και μια διαφήμιση μαστίχας.

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

Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινί-
σεις επικοινωνήστε στο email:
grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφω-
να 2109568066, 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Α
κούμε συχνά για τον σημαντικό ρόλο της
γυναίκας στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή του τόπου. Παρ’ όλα αυτά,

ακόμα και σήμερα, η πραγματικότητα μας διαψεύ-
δει, έστω και εάν έχει βελτιωθεί αισθητά.

Οι γυναίκες συνεχίζουμε να μην κατέχουμε το
μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για τη συνολική
πορεία της χώρας. Η ισοτιμία που διεκδικούμε,
όμως, δεν πρόκειται να έρθει ούτε δικαιωματικά
ούτε μοιρολατρικά. Οφείλουμε να πείσουμε ότι την
αξίζουμε, οφείλουμε να διεκδικήσουμε ενεργά τον
ρόλο μας στην ελληνική πραγματικότητα. 

Η διαφορετική μας ματιά αποτελεί το ισχυρότερο
εφόδιο σε αυτήν την πορεία προσφοράς και υπευ-
θυνότητας. Στην πολιτική όπως και σε κάθε άλλο
πεδίο οφείλουμε να έχουμε καθαρή ματιά και τεκ-
μηριωμένη άποψη για το πού θέλουμε να οδηγή-
σουμε τη χώρα. 

Άλλωστε μπορούμε με ευκολία να ξεχωρίζουμε

τον λαϊκισμό και τα εύκολα λόγια που διχάζουν και
δεν έχουν καμία αξία. Μπορούμε με ευκολία να
διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Δεν θέλουμε
θεωρητικές αναπολήσεις, θέλουμε χειροπιαστές
απαντήσεις.

Δεν τσιμπάμε με «ανένδοτους», διότι είμαστε
προσηλωμένες στη μάχη του αυτονόητου και του
ορθού. Μέσα από την πολυπλοκότητα των διαφορε-
τικών ρόλων μας γνωρίζουμε καλύτερα από τον κα-
θένα ότι αυτό που μετράει είναι μόνο οι πρακτικές
λύσεις που διευκολύνουν τον τρόπο ζωής μας. 

Η επιλογή των γυναικών πρέπει και θα είναι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, διότι αποτελεί εχέγγυο σοβα-
ρότητας που μας παρέχει μια αξιόπιστη πρόταση
για το μέλλον. Μια πρόταση δοκιμασμένη στο παρόν
με απτά και πραγματικά θετικά αποτελέσματα για
τις ζωές μας.

Προσωπικά και ως βουλευτής που βρέθηκε στην
άβολη θέση να είναι η μοναδική γυναίκα από όλα τα

κόμματα στη διοικητική Περιφέρεια Πελοποννή-
σου των πέντε νομών, θα παλέψω με όλες μου τις
δυνάμεις να κερδίσουμε τη μάχη για μια καλύτερη
Ελλάδα με τις γυναίκες πρωταγωνίστριες στη νέα
εποχή.

Το μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Σας καλώ
και ως σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη να βρεθούμε στην προμετωπίδα της
εκλογικής μάχης με την ενσυναίσθηση ότι ο ρόλος
μας έχει αξία και η συμβολή μας είναι κρίσιμη για
την πορεία του τόπου μας. Το τιμόνι της πατρίδας
βρίσκεται στα σωστά χέρια και εκεί θα πρέπει να
παραμείνει για να συνεχίσουμε στον δρόμο της
ευημερίας και της προόδου μακριά από τις αντίρρο-
πες δυνάμεις της οπισθοχώρησης σε ένα αποτυχη-
μένο παρελθόν.

Ενωμένες είμαστε δυνατές, ανοίγουμε δρόμους
και μπορούμε να κοιτάμε ψηλά. Έχουμε τη δύναμη
και μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή.

Εμείς οι γυναίκες, οι πρωταγωνίστριες 
της επόμενης ημέρας

της
Μαριλένας
Σούκουλη-
Βιλιάλη

Σύμβουλος 
του πρωθυπουργού
σε θέματα 
Χωροταξίας 
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Τρεις νέοι ισχυροί σεισμοί
αναστάτωσαν την Τουρκία

Αν και συμπληρώθηκαν πλέον δύο  εβδομάδες
από τότε που οι σεισμοί -με κυριότερο εκείνον των
7,8 Ρίχτερ- έπληξαν τη Νότια Τουρκία και τη Βορει-
οδυτική Συρία, η γη εξακολουθεί να τρέμει κρατών-
τας ζωντανό τον εφιάλτη των κατοίκων. Τρεις ισχυ-
ρές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν χθες, με την
πρώτη να έχει ένταση 6,4R και εστιακό βάθος 10χλμ.,
να σημειώνεται στην πολύπαθη επαρχία Χατάι και να
προκαλεί κατάρρευση ετοιμόρροπων -από τους
προηγούμενους σεισμούς- κτιρίων. Οι δύο επόμενοι
(5,8R και 5,2R) σημειώθηκαν στο Σαμαντάγ της Αν-
τιόχειας στη Συρία.

«Στοπ» στις έρευνες
Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τερμάτισε

τις προσπάθειες διάσωσης σε όλες τις επαρχίες,
εκτός από δύο που επλήγησαν περισσότερο (Αντιό-
χεια και Καχραμανμαράς). Ο συνολικός αριθμός των
νεκρών ξεπερνά πλέον τις 46.000. Ορισμένες πόλεις
έχουν καταστραφεί και τουλάχιστον 2.000.000 άν-
θρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, με αποτέλεσμα η
κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο δίκτυο
σκηνών και προσωρινών κατοικιών σε κοντέινερ. 

Το σοκ πλέον γύρω από την καταστροφή έχει μετα-
τραπεί σε θυμό και απογοήτευση, με τους πολίτες να
κατηγορούν τον Ερντογάν ότι απέφυγε να λογοδοτή-
σει για τα κακά οικοδομικά πρότυπα. Σύμφωνα με τον
βρετανικό «Guardian», η καθυστερημένη και απο-
διοργανωμένη αντίδραση του μηχανισμού έκτακτης
ανάγκης δεν βοήθησε την κατάσταση, θέτοντας τον
πρόεδροσε ολοένα και πιο επισφαλή θέση, καθώς η
χώρα οδεύει προς τις επόμενες γενικές εκλογές. Ο
«Guardian» γράφει ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο
Ερντογάν δεν τα πάει καλά πολιτικά. «Αν και έχει τον
έλεγχο του δικαστικού σώματος, των μέσων ενημέ-
ρωσης και της εκτελεστικής εξουσίας, η αντιπολίτευ-
ση κατάφερε να σχηματίσει συμμαχίες που λειτουρ-
γούν αρκετά αποτελεσματικά σε καίριες στιγμές που
τον έχουν ζημιώσει πολιτικά», λένε ειδικοί αναλυτές.
«Για παράδειγμα, στις τοπικές εκλογές του 2019 κα-
τάφεραν να αρπάξουν τους δήμους της Κωνσταντι-
νούπολης και της Άγκυρας από τα χέρια του κυβερ-
νώντος κόμματος έπειτα από 24 χρόνια, κάτι που ήταν
ένα τεράστιο πισωγύρισμα για το ΑΚΡ».

«Καταρρέει» και ο Ταγίπ
«Η πτώση της δημοτικότητας του Ερντογάν οφεί-

λεται σε μεγάλο βαθμό στην αποδυνάμωση της οικο-
νομίας της Τουρκίας: η λίρα καταρρέει εδώ και χρό-
νια, φτάνοντας πρόσφατα σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ
έναντι του δολαρίου. Και ενώ ο πληθωρισμός μει-
ώθηκε τους τελευταίους δύο μήνες, ο μέσος άνθρω-
πος στην Τουρκία είναι απίθανο να αισθανθεί άμεση
ανακούφιση, καθώς η χώρα είχε σταθερά από τους
υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού στην Ευρώπη
- τον Οκτώβριο έφτασε στο υψηλό 24 ετών του 85,5%.
Η κυβέρνηση του Ερντογάν ήρθε πριν από δύο δε-
καετίες υποσχόμενη να καθαρίσει την Τουρκία έπει-
τα από μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς, οικονο-
μικές κρίσεις και έναν καταστροφικό σεισμό. Φαίνε-
ται ότι η Τουρκία έχει κάνει τον κύκλο της και κατά
κάποιον τρόπο, όσον αφορά τη δημοκρατία, έχει κά-
νει βήματα πίσω», καταλήγουν οι αναλυτές στη βρε-
τανική εφημερίδα. 

H
ταν μια επίσκεψη συμβολι-
κή αλλά και ουσίας με
αφορμή τη συμπλήρωση
ενός χρόνου από την έναρ-

ξη της εισβολής. Το Κίεβο υποδέχτηκε
τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
ενώ οι σειρήνες αεροπορικών βομ-
βαρδισμών ηχούσαν. Ο Αμερικανός
πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ουκρα-
νό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
και προανήγγειλε την παροχή νέου πα-
κέτου στρατιωτικής βοήθειας στο Κίε-
βο, ύψους 500 εκατ. δολαρίων. «Είναι
αλαζονικό εκ μέρους μου που το λέω
αυτό, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν σημαντι-
κό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτει-
ών να είναι εδώ στην επέτειο της έναρ-
ξης της επίθεσης», είπε ο Μπάιντεν
στον Ζελένκσι. Έχει όμως ενδιαφέρον
το παρασκήνιο της επίσκεψης, καθώς
έγινε υπό άκρα μυστικότητα. 

Υπό άκρα μυστικότητα
Το αεροπλάνο του έφυγε λίγο μετά

τις 4 το πρωί από την Ουάσιγκτον μυ-
στικά. Στο Air Force One, σύμφωνα με
τους «New York Times», υπήρχαν μό-
νον ελάχιστοι δημοσιογράφοι, οι οποί-
οι είχαν ορκιστεί εχεμύθεια και στερή-
θηκαν τα τηλέφωνά τους, μαζί με τον
Τζέικ Σάλιβαν, τον σύμβουλο Εθνικής

Ασφάλειας του προέδρου, την Τζεν
Ο’Μάλι Ντίλον, αναπληρώτρια προσω-
πάρχη του Λευκού Οίκου, και την Άνι
Τομασίνι, διευθύντρια του Οβάλ Γρα-
φείου. Η αμερικανική εφημερίδα επι-
καλείται επίσης Αμερικανό αξιωμα-
τούχο, ο οποίος είπε ότι έπειτα από την
υπερατλαντική πτήση προς την Πολω-
νία ο Μπάιντεν πέρασε τα σύνορα με
τρένο, ταξιδεύοντας για σχεδόν 10
ώρες προς το Κίεβο, όπως και άλλοι
Αμερικανοί αξιωματούχοι τους τελευ-
ταίους μήνες, επειδή οι πτήσεις στην
εμπόλεμη ζώνη δεν είναι ασφαλείς.

Οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν
τον Τζο Μπάιντεν είχαν εμπάργκο δη-
μοσίευσης οποιασδήποτε πληροφο-
ρίας έως ότου ο Αμερικανός πρόεδρος
αφιχθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα,
πόλη που ο Βλαντίμιρ Πούτιν έλεγε ότι
θα καταλάμβανε σε ένα τριήμερο.

Τι υποσχέθηκε
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέ-

θηκε 500 εκατ. δολάρια σε στρατιωτι-

κό υλικό τις επόμενες μέρες, κάνο-
ντας λόγο για πυρομαχικά, πυραύ-
λους Javelin και Howitzer, δίχως
όμως να αναφέρει τα προηγμένα
όπλα που έχει ζητήσει η Ουκρανία.
Επίσης, ταυτόχρονα υποσχέθηκε νέο
πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας,
κάτι που έτσι κι αλλιώς θα κάνει και η
Ευρώπη, όπως είχε ανακοινώσει προ
ημερών η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο διπλω-
ματικό πεδίο ο Ουκρανός πρόεδρος
προειδοποίησε την Κίνα ότι θα ξεσπά-
σει Παγκόσμιος Πόλεμος στην περί-
πτωση που το Πεκίνο υποστηρίξει τη
Ρωσία στον πόλεμο που διεξάγει
εναντίον της Ουκρανίας. 

Η Κίνα από τη μεριά της δήλωσε ότι
οι Αμερικανοί δεν είναι σε θέση να
διατυπώνουν απαιτήσεις μετά την
προειδοποίηση του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών προς τον Κινέ-
ζο ομόλογό του να μην προμηθεύσει
όπλα στη Ρωσία για τον πόλεμό της
στην Ουκρανία.

Νέα ενίσχυση της Ουκρανίας με οπλικά συστήματα 
και πυρομαχικά αξίας 500 εκατ. δολαρίων 

ανακοινώνουν σήμερα οι ΗΠΑ

Ξαφνική... επίσκεψη
Μπάιντεν στο Κίεβο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη



Α
πό 100 ευρώ για μισή ώρα έως
και 2.200 ευρώ για ένα 24ωρο
ζητούσαν τα μέλη του κυκλώ-
ματος trafficking με έδρα ξε-

νοδοχείο επί της λεωφόρου Συγγρού,
ανάμεσα σε Κουκάκι και Καλλιθέα, από
τους υποψήφιους πελάτες που ήθελαν
να απολαύσουν τις υπηρεσίες ενός «VIP
girl», όπως ονόμαζαν τις 15 γυναίκες από
τη Λατινική Αμερική με τις οποίες κλεί-
νονταν τα «ερωτικά ραντεβού». 

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο -υπε-
ράνω υποψίας- γίνονταν και τα περισσό-
τερα «ερωτικά ραντεβού», με τα μέλη
του κυκλώματος να προσφέρουν τη δυ-
νατότητα… δωρεάν μεταφοράς της κο-
πέλας σε χώρο που θα τους υποδείκνυε
ο επίδοξος πελάτης. Η… βιτρίνα του κυ-

κλώματος ήταν μια ιστοσελίδα που είχαν
δημιουργήσει οι 8 συλληφθέντες (σ.σ.:
επτά Αλβανοί κι ένας Αιγύπτιος) καθώς
και ένα τηλεφωνικό κέντρο που λειτουρ-
γούσε καθημερινά από τις 11.00 το πρωί
έως τις 06.00 το άλλο πρωί. 

Στις επικοινωνίες τους με τους υπο-
ψήφιους πελάτες, οι… τηλεφωνήτριες
του κυκλώματος ενημέρωναν για την
ιστοσελίδα στην οποία μπορούσαν να
δουν τα προφίλ των εκδιδόμενων γυναι-
κών, τα οποία περιελάμβαναν ημίγυμνες
φωτογραφίες και ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση, την
καταγωγή, τις τιμές και τις υπηρεσίες
που παρείχαν. 

Επιπλέον, οι «τηλεφωνήτριες» τους
εξηγούσαν τις επιλογές συνεύρεσης με
τις εκδιδόμενες γυναίκες τόσο στο ξενο-
δοχείο της λεωφόρου Συγγρού όσο και
σε δικό τους χώρο ή άλλο ξενοδοχείο
που αυτοί θα επέλεγαν. 

«Στο γραφείο μας θα βρείτε γυναίκες,
κορίτσια-συνοδούς που ταξιδεύουν από
όλο το κόσμο για να περάσουν μαζί μας

λίγες ερωτικές μέρες στην Αθήνα. Όλες
οι escort girls που έρχονται στο πρακτο-
ρείο μας είναι έμπειρα κορίτσια από διά-
φορες χώρες του εξωτερικού, όπως για
παράδειγμα Ρωσίδες, Ουκρανές που εί-
ναι η top κατηγορία στο τομέα του σεξ:
Ισπανίδες, Λατίνες, Ασιάτισσες», έγρα-
φε μεταξύ άλλων η ιστοσελίδα που πλέ-
ον έχει κατέβει από το διαδίκτυο. Οι
αστυνομικοί απελευθέρωσαν συνολικά
15 γυναίκες, εκ των οποίων οι εννιά με
καταγωγή από τη Βραζιλία, τρεις από την
Κολομβία, δύο από τη Βενεζουέλα και
μία από το Μαρόκο. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ορισμένες
από τις γυναίκες έρχονταν στην Ελλάδα
γνωρίζοντας ότι θα εργαστούν ως συνο-
δοί, ωστόσο, όταν τις παραλάμβανε το
κύκλωμα διαπίστωναν ότι επρόκειτο για

έναν εφιάλτη δίχως τέλος.  
Ενδεικτική είναι η κατάθεση μιας

33χρονης από την Κολομβία, μητέρας
τριών παιδιών, η οποία ανέφερε στις Αρ-
χές: «Δεν ήθελα καθόλου να δουλέψω
σαν εκδιδόμενη, αλλά ένιωθα ότι δεν εί-
χα άλλη λύση και τρόπο για να βγάλω λε-
φτά και να συντηρήσω την οικογένειά
μου αλλά και να συνεχίσω τις σπουδές
μου. […] Το γραφείο έπρεπε να ξέρει ανά
πάσα ώρα και στιγμή πού βρίσκομαι, να
μην απομακρύνομαι από το ξενοδοχείο
και να τους ειδοποιώ για κάθε μου κίνη-
ση. Όταν ξεκίνησα τα “ερωτικά ραντε-
βού” συνειδητοποίησα ότι μου είχαν πει
ψέματα όσον αφορά τα χρήματα. […]
Ακόμα και το να φύγω από τη χώρα δεν
ήταν λύση, γιατί δεν είχα τα χρήματα που
χρειαζόμουν».
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Τα «VIP girls», 
ο τιμοκατάλογος 
και το ξενοδοχείο 
στη Συγγρού

Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε κύκλωμα trafficking 
δίνοντας τέλος στον εφιάλτη 15 γυναικών - Χειροπέδες 

σε επτά Αλβανούς και έναν Αιγύπτιο 

Το πρώτο περιστατικό θανάτου από στρεπτόκοκκο Α καταγράφηκε στη χώρα μας,
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Τη Δευτέρα 13/2/2023, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεί-
ας ενημερώθηκε από νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας σχετικά με τον θάνατο εξά-
χρονου παιδιού που υπέστη σηπτικό σοκ. Το περιστατικό θανάτου δηλώθηκε στο
ECDC από τον ΕΟΔΥ όπως προβλέπεται, καθώς η καλλιέργεια αίματος ανέδειξε δι-
εισδυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (iGAS - Streptococcus pyogenes).
«Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό θανάτου από στρεπτόκοκκο Α μετά την έξαρ-
ση κρουσμάτων στην Ευρώπη και τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν υποδεικνύουν
ότι υπάρχει ανησυχία για τη δημόσια υγεία της χώρας», αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Προσθέ-
τει ότι πρόκειται για ένα κοινό μικρόβιο το οποίο συναντάται πολύ συχνά και οι λοι-
μώξεις από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α δεν επιτηρούνται μέσω του
συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων στη χώρα μας. Εντούτοις, λόγω
της πρόσφατης έξαρσης κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες
της Ευρώπης, ο ΕΟΔΥ έχει ζητήσει να δηλώνονται τα επιβεβαιωμένα περιστατικά
στρεπτόκοκκου της ομάδας Α από τις υπηρεσίες υγείας της χώρας.

Σε πρόσωπα από την ευρύτερη περιο-
χή του Κολωνού, που φαίνεται να είχαν
προσωπική γνωριμία με τον προφυλακι-
σμένο 53χρονο Ηλία Μίχο, εστιάζει πλέ-
ον η έρευνα ΕΛΑΣ και Δικαιοσύνης για
την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας
με θύμα το 12χρονο κορίτσι από τον Κο-
λωνό. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της
μητέρας του ανήλικου παιδιού, Απόστο-
λος Λύτρας, «η συμπληρωματική κατά-
θεση του κοριτσιού άνοιξε έναν νέο κύ-
κλο συλλήψεων και νομίζω ότι θα συνε-
χιστεί. Έχει αναγνωρίσει και άλλα άτομα.
Έχει ξεκλειδώσει και αναγνωρίζει πολλά
άτομα, δυστυχώς, που έχουν διαπράξει
αυτά τα εγκλήματα εις βάρος της. Περι-

μένουμε πλέον να δούμε τώρα τα αντα-
νακλαστικά των εισαγγελικών Αρχών για
να γίνουν οι συλλήψεις όσο το δυνατόν
γρηγορότερα». Να σημειώσουμε ότι σε
αυτό το στάδιο δεν είναι ακόμη ώριμες οι
συνθήκες για έκδοση νέων ενταλμάτων
σύλληψης, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει «αιφνιδιασμό» όπως συνέβη
και την περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσα,
πάντως, στα τουλάχιστον έξι άτομα που
έχουν κληθεί για κατάθεση στην 33η τα-
κτική ανακρίτρια, είναι σύμφωνα με πλη-
ροφορίες και ένας 60χρονος πρώην διαι-
τητής Α’ Εθνικής και οδοντοτεχνίτης, ο
οποίος πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή
στην υπόθεση.

Πρώτος θάνατος παιδιού από 
στρεπτόκοκκο Α στην Ελλάδα

Κολωνός: Σε νέα πρόσωπα στρέφονται 
οι έρευνες για τον βιασμό της 12χρονης
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Τον 15χρονο που κατήγγειλε ανοιχτά τον πατέρα
Αντώνιο φέρεται να πλησίασαν άγνωστοι προκειμέ-
νου να τον πιέσουν να αλλάξει την κατάθεσή του. Αυτό
υποστήριξε ανοιχτά ο δικηγόρος του Ανδρέας Θεο-
δωρόπουλος με νέες δηλώσεις του. 

«Να υπάρξει κάθαρση για αυτήν την υπόθεση. Επι-
τέλους η προθεσμία του πατέρα Αντωνίου να λήξει. Τα
παιδιά είναι ευάλωτα. Αυτά τα παιδιά είναι βασανι-
σμένα, δεν έχουν να φάνε», τόνισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα επισήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ πως
«υπήρξαν παιδιά που ζούσαν παλιότερα στη δομή τα
οποία τον προσέγγισαν και ήθελαν να αλλάξει την κα-
τάθεση που έδωσε εναντίον του πατέρα Αντωνίου. Το
ίδιο έκαναν και εργαζόμενοι της δομής».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού δήλωσε
ιδιαίτερα αγανακτισμένος για το γεγονός πως έχει
«παγώσει» η απολογία του πατέρα Αντώνιου από την

Εισαγγελία. «Από τις 9 Φεβρουαρίου έχει κατατεθεί
στην Εισαγγελία περιστατικό ξυλοδαρμού ενός ατό-
μου προκειμένου να αλλάξει την κατάθεσή του», πρό-
σθεσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι δύο
εισαγγελικές λειτουργοί, υπάρχουν επαρκείς ενδεί-
ξεις ώστε να κληθεί σε εξηγήσεις ο πατέρας Αντώνιος
ως ύποπτος για τη διάπραξη δύο αδικημάτων:

• Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατά συρροή
και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα) και

• Ηθική αυτουργία σε πρόκληση σωματικών βλα-
βών σε βάρος αδυνάτων προσώπων (πλημμέλημα).

Ο πατέρας Αντώνιος έχει κληθεί να δώσει εξηγή-
σεις ως ύποπτος καθώς στη δικογραφία περιλαμβά-
νονται μαρτυρίες για σεξουαλική κακοποίηση παι-
διών αλλά και σκληρές σωματικές κακοποιητικές
συμπεριφορές με ξύλο, τιμωρίες, στέρηση φαγητού,

καταναγκαστική εργασία εντός δομών της ΜΚΟ.
Σχετικά με τους τρεις λογαριασμούς του, από την

έρευνα προέκυψε πως το 2018 υπήρχαν συνολικές
καταθέσεις ύψους 150.000 δολαρίων, ενώ τον επό-
μενο χρόνο, το 2019, οι συνολικές καταθέσεις ήταν
113.000 δολάρια. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την
υπόθεση καλούνται να απαντήσουν στο εξής ερώ-
τημα: γιατί σε αυτούς τους λογαριασμούς ο κατηγο-
ρούμενος μαζί με την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωρ-
γαντή έβαλαν συνδικαιούχους τρία άγνωστα πρό-
σωπα; 

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας αναμένεται
να ανοίξει αν βρεθούν και άλλα ποσά που δεν δικαιο-
λογούνται από την οικονομική επιφάνεια του ζευγα-
ριού. Οι αρμόδιες Αρχές ψάχνουν να βρουν επιπλέον
από πού προέρχονται αυτά τα ποσά. 

Μίλτος Σακελλάρης

Κιβωτός του Κόσμου: Πλησίασαν τον 15χρονο να αλλάξει κατάθεση, λέει ο δικηγόρος του 

Σ
την υπερβολική κατανάλωση
αλκοόλ, στη χρήση ουσιών
και στην άσχημη συμπεριφο-
ρά του θύματος απέναντι σε

μια 23χρονη κοπέλα για την οποία είχε
εκδηλώσει ερωτικό ενδιαφέρον θα
στηρίξει την υπερασπιστική του γραμ-
μή ο 33χρονος που χθες τα ξημερώμα-
τα δολοφόνησε έξω από μπαρ στην πε-
ριοχή Σκυλάμπελα της Μυκόνου έναν
34χρονο υπήκοο Αλβανίας. 

Σύμφωνα με την εικόνα που έχει
σχηματίσει η ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες δια-
σκέδαζαν -με διαφορετικές παρέες- σε
γνωστό κλαμπ του νησιού, με το αλκοόλ
να ρέει άφθονο μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες. Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και
η 23χρονη κοπέλα, η οποία φέρεται κα-
τά το πρόσφατο παρελθόν να διατηρού-
σε σχέση με τον 34χρονο επονομαζό-
μενο «Γιάννη». Οι δυο τους άρχισαν να
καβγαδίζουν, κάτι που έγινε αντιληπτό
από τον 33χρονο Μυκονιάτη, ο οποίος
είχε εκδηλώσει ερωτικό ενδιαφέρον
για τη νεαρή, με αποτέλεσμα να μπει
στη μέση και να αρχίσει άγριος καβγάς
ανάμεσα στους δύο άνδρες. 

Με κυνηγετικό όπλο
Με την επέμβαση της ασφάλειας του

μαγαζιού και θαμώνων, όλοι νόμιζαν
ότι το περιστατικό έληξε, ωστόσο, κάτι

τέτοιο δεν συνέβη, με τον 33χρονο να
επιστρέφει μετά από λίγη ώρα έχοντας
μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο. Έξω
από το κλαμπ είδε τον 34χρονο Αλβανό
και χωρίς δεύτερη σκέψη τον πυροβό-
λησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να
βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο. 

Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε με
το όχημά του και για σχεδόν μιάμιση
ώρα γυρνούσε στο νησί μέχρι να πάει

07.00 το πρωί και να παραδοθεί στην
Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου,
μαζί με το όπλο του εγκλήματος. Αφού
ομολόγησε την πράξη του, φέρεται να
υποστήριξε προανακριτικά ότι είχε πιει
πολύ, ότι κάνει περιστασιακά χρήση
ουσιών και πως όταν είδε τον 34χρονο
να τσακώνεται άγρια και να φέρεται
άσχημα στην 23χρονη «θόλωσε» και
μπήκε στη μέση, με τον «Γιάννη» να τον

χτυπάει. Η νεαρή κοπέλα είναι σε τρα-
γική ψυχολογική κατάσταση, καθώς
σχεδόν όλα συνέβησαν μπροστά της,
έχοντας δώσει ήδη μια πρώτη κατάθε-
ση στην ΕΛΑΣ.

Το θύμα είχε εγκατασταθεί τα τε-
λευταία χρόνια στη Μύκονο και είχε
αγοράσει μια βίλα στην περιοχή του
Όρνου, την οποία νοίκιαζε κάθε καλο-
καίρι σε τουρίστες. Είχε εκδηλώσει
ενδιαφέρον και για άλλες επενδύσεις
στον τουρισμό. Ο 33χρονος είναι γνω-
στός Μυκονιάτης, ιδιοκτήτης ξενοδο-
χειακής μονάδας του «νησιού των
ανέμων». 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Άγρια δολοφονία στη Μύκονο με θύμα 34χρονο 
Αλβανό και θύτη 33χρονο ντόπιο

Του τίναξε τα μυαλά
στον αέρα για τα μάτια 
μιας γυναίκας
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Nεκρή βρέθηκε 
η «βασίλισσα» 
του καρναβαλιού
στον  Έβρο

Την αυτοχειρία εξετάζουν οι
Αρχές ως το πιθανότερο ενδεχό-
μενο για τον θάνατο της 28χρονης
κοπέλας, η οποία είχε αναλάβει το
οργανωτικό σκέλος του καρναβα-
λιού στον Έβρο, με την ΕΛΑΣ και
την Εισαγγελία να αναμένουν τις

απαντήσεις από
τον ιατροδικα-
στή που θα διε-
νεργήσει νε-
κροψία - νε-
κροτομή. Οι άν-
δρες του Αστυ-
νομικού Τμή-
ματος Τυχερού
Έβρου την εν-
τόπισαν μέσα

σε χαράδρα βάθους 40 μέτρων
στην περιοχή του χωριού Λευκί-
μη. Εκεί είχε πέσει με τη μοτοσι-
κλέτα της, ενώ, όπως διαπιστώθη-
κε από τους πυροσβέστες που την
ανέσυραν νεκρή, στο στήθος της
είχε καρφωμένο ένα μαχαίρι
αγροτικής χρήσης. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η πρώτη ιατροδικα-
στική εξέταση έδειξε ότι η νεαρή
κοπέλα μάλλον προσπάθησε να
δώσει τέλος στη ζωή της κόβοντας
τις φλέβες της, χωρίς όμως να τα
καταφέρει. Στη συνέχεια φέρεται
να κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος
της και να έπεσε στον γκρεμό.

Στο σημείο αυτό τη βρήκε ο θείος
της, που μαζί με την οικογένειά της
και τους συγγενείς την αναζητού-
σαν και επειδή όλοι γνώριζαν πως
συνήθιζε να πηγαίνει προς το βου-
νό της Λευκίμης, χθες το πρωί κι-
νήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση.
Στο Τυχερό όλοι είναι σοκαρισμέ-
νοι με τη θλιβερή είδηση, αφού η
κοπέλα ήταν πολύ δραστήριο άτο-
μο, συμμετείχε στα κοινά του χω-
ριού και σε όλες τις εκδηλώσεις.

του Κώστα Καντούρη

Π
εριγράφοντας τους δώδεκα κατηγο-
ρούμενους, όπως οι ίδιοι εξιστόρη-
σαν την εμπλοκή τους, ξεκίνησε την
κατάθεσή του στο Μεικτό Ορκωτό

Δικαστήριο Θεσσαλονίκης αστυνομικός της
Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, στη
δίκη για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον
Άλκη Καμπανό και τραυματίες δύο φίλους του.
Ήταν ένας εξ αυτών που συνομίλησαν με τους
περισσότερους μόλις συνελήφθησαν από την
υπηρεσία που εξιχνίασε το άγριο έγκλημα.

Ο αστυνομικός επικεντρώθηκε στην κατά-
θεση ενός νεαρού, του τρίτου εκ των κατηγο-
ρουμένων, ο οποίος υπέδειξε ένα προς ένα τα
πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην επίθεση,
όπως και τι όπλο κρατούσε ο καθένας. Ανέ-
φερε ότι τρεις εκ των συλληφθέντων παρα-
δέχτηκαν τι όπλα κρατούσαν, όμως κανείς
δεν δέχτηκε ότι κατάφερε χτύπημα στον
19χρονο. Υπέδειξε τέσσερις κατηγορούμε-
νους ότι ήταν αυτοί οι τελευταίοι που έφυγαν
πάνω από το σώμα του Άλκη. «Αφορμή είπαν
ότι ήταν μία άλλη οπαδική επίθεση που είχε
γίνει στο Ωραιόκαστρο. Ακούσαμε ότι σε αυτή
δέχτηκε επίθεση ο οδηγός του τρίτου αυτοκι-
νήτου, αλλά δεν το επιβεβαιώσαμε», κατέθε-
σε ο αστυνομικός.

Μίλησε για το πώς σχεδιάστηκε η επίθεση
με τη συνάντηση στον οπαδικό σύνδεσμο και
στη συνέχεια με την κίνηση τριών αυτοκινή-
των στην περιοχή. «Ο πρώτος κατηγορούμε-

νος επικοινώνησε με κάποιον, τον έστειλε
στην περιοχή να δει αν ήταν συγκεντρωμένοι
οπαδοί του Άρη. Εκείνος του απάντησε ότι δεν
είχε συγκέντρωση παρά μόνον διάσπαρτες
ομάδες των τεσσάρων - πέντε ατόμων. Κι έτσι
ξεκίνησαν την επίθεση», ανέφερε. Ο αστυνο-
μικός εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι κατη-
γορούμενοι «ήθελαν να βλάψουν», ενώ εξέ-
φρασε την εκτίμηση ότι δεν έχουν αντιληφθεί
τι ήταν αυτό που έκαναν. «Ήμουν αξιωματικός
υπηρεσίας στα κρατητήρια τις μέρες που κρα-
τούνταν, όταν ήρθε ένας φίλος τους από το
επισκεπτήριο και φώναξε “κρατάτε γερά,
αδέρφια”. Εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν συν-
θήματα για την ομάδα τους».

Μιλώντας για τον άτυχο 19χρονο, ανέφερε
πως είχε πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια
του: «Προσπαθούσε να προστατεύσει το κε-
φάλι του, όμως δεχόταν ταυτόχρονα χτυπήμα-
τα σε όλο του το σώμα». Όταν κλήθηκε να
απαντήσει πώς έχασε τη ζωή του, ανέφερε ότι
«το θανατηφόρο χτύπημα ήταν στο πόδι, στη
μηριαία αρτηρία, όμως κι αυτό να μην είχε, θα
πέθαινε από τα τραύματα που είχε στο κεφάλι
από τα χτυπήματα».

Ο αστυνομικός απαντώντας σε ερωτήσεις
της υπεράσπισης εξέφρασε φόβους ότι «αν
δεν προλάβαιναν να μπουν στα αυτοκίνητά
τους και να φύγουν, δεν αποκλείεται να είχαμε
και άλλα θύματα από άλλους οπαδούς που κι-
νητοποιήθηκαν στην περιοχή εκείνη τη νύ-
χτα». Η εξέταση του αστυνομικού διακόπηκε
για τις 2 Μαρτίου. 

Αυτός ήταν ο ρόλος
καθενός από τους 12 
killers του Άλκη 

Αστυνομικός περιέγραψε στο δικαστήριο τις κινήσεις 
της ομάδας νεαρών που ευθύνονται για τη στυγερή δολοφονία 

του 19χρονου φίλου του Άρη

Ο πιλότος δεν πήρε
αναβολή στη δίκη
για τον φόνο
της Καρολάιν

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του
Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για αναβολή
της δίκης του σε δεύτερο βαθμό για τη
δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν
Κράουτς στο σπίτι της οικογένειας στα
Γλυκά Νερά.

Ο 34χρονος πιλότος οδηγήθηκε χθες
ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστη-
ρίου έχοντας μια εμφάνιση που παρέ-
πεμπε στις… ευτυχισμένες στιγμές του
μακρινού παρελθόντος με την 20χρονη
σύζυγό του. «Ατσαλάκωτος», φορώντας
σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και
γραβάτα, κάθισε στο εδώλιο και μέσω
της νέας συνηγόρου του Κατερίνας Μαυ-
ροειδή ζήτησε την αναβολή της υπόθε-
σης, για την οποία σε πρώτο βαθμό έχει
καταδικαστεί, χωρίς ελαφρυντικά, σε
ισόβια και 11,5 χρόνια. Η συνήγορος επι-
καλέστηκε το γεγονός ότι ανέλαβε την
υπόθεση στις 9 Φεβρουαρίου και υπο-
στήριξε πως δεν έχει παραλάβει το ψη-
φιακό υλικό που περιλαμβάνεται στη δι-
κογραφία, ενώ έθεσε και ζήτημα επίδο-
σης της κλήσης στον εντολέα της.

Ο εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας
λόγο για «κακή πρακτική η αναβολή
πρωτοείσακτων υποθέσεων», εισηγήθη-
κε να μη γίνει δεκτό το αίτημα. «Δεν δι-
καιούται αναβολής, μπορεί κάλλιστα να
της δοθεί χρόνος να προετοιμαστεί. Προ-
βλέπεται από τον νόμο δυνατότητα δια-
κοπής ακόμη και 30 ημερών», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουρ-
γός. Το δικαστήριο υιοθετώντας την ει-
σαγγελική πρόταση διέκοψε για τις 28
Μαρτίου, οπότε και θα ανοίξει η αυλαία
της πολύκροτης υπόθεσης, την οποία θα
κρίνουν τέσσερις γυναίκες και τρεις άν-
τρες, δικαστές και ένορκοι.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, περί-
που εννέα μήνες μετά την πρωτόδικη κα-
ταδίκη του, φέρεται αποφασισμένος να
διεκδικήσει την αναγνώριση ελαφρυντι-
κών με στόχο να «σπάσουν» τα ισόβια και
να ανοίξει νωρίτερα για εκείνον η πόρτα
της φυλακής. 



Ψηλά ο πήχης
Μετά τη συγκέντρωση Αγγελούδη αναμένονται

με μεγάλο ενδιαφέρον οι κινήσεις των υπόλοιπων
διεκδικητών για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Διότι ο
πήχης μπήκε ψηλά και μάλιστα από πολύ νωρίς.
Και πλέον υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Θυμίζουμε
βέβαια ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν
στις 8 και 15 Οκτωβρίου.

ΛΛάσπα προς Ευρωβουλή
Ανατροπή στα δεδομένα για την Κατερίνα Λάσπα.

Η επιχειρηματίας και πρώην επιτυχημένη τηλεπα-
ρουσιάστρια είχε δεχτεί την κρούση από τον Νίκο
Ανδρουλάκη για να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο της
Α’ Θεσσαλονίκης. Η ίδια, εγκατεστημένη πλέον
στην πόλη, έκανε τις επαφές και τις κινήσεις της,
όμως αισθάνθηκε ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμη για
να ζητήσει την ψήφο των πολιτών. Έτσι μετέθεσε
την κάθοδό της για τις προσεχείς ευρωεκλογές. 

Σ
υμπλοκή νεαρών έξω από
το Δημοτικό Γήπεδο Πυ-
λαίας «Αντώνης Καραμ-
πουρνιώτης» είχε ως απο-

τέλεσμα τον τραυματισμό 15χρο-
νου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νο-
σοκομείο «Γ. Γεννηματάς», χωρίς
ευτυχώς η κατάστασή του να εμ-
πνέει ανησυχία. Τρεις μέρες μετά
το επεισόδιο που σημειώθηκε το
πρωί της Παρασκευής, όταν ανήλικος επιτέθηκε σε κα-
θηγητή σε σχολικό αγώνα ποδοσφαίρου, το φως της
δημοσιότητας βλέπει ακόμη ένας διαπληκτισμός μετα-
ξύ ανηλίκων στην ίδια περιοχή.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας μετά τη

λήξη αγώνα για το σχολικό πρωτά-
θλημα Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό
Γήπεδο Πυλαίας «Αντώνης Καραμ-
πουρνιώτης» στην Ανατολική Θεσ-
σαλονίκη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι
στιγμής συνθήκες ανήλικοι διαπλη-
κτίστηκαν με αποτέλεσμα να τραυ-
ματιστούν δύο άτομα. 

Το επεισόδιο έγινε στις 12 έξω
από το γήπεδο. Ο ένας εκ των δύο,

ένας 15χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και, σύμφωνα με
τις πρώτες πληροφορίες, φέρει κακώσεις κεφαλής. Η
κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία στους
θεράποντες ιατρούς.

Μεγάλες μονομαχίες είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Παύλου
Μελά. Τόσο ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης όσο και οι Γιώργος Λίλ-
τσης και Δημήτρης Ασλανίδης κάνουν συνεχώς δυνατές μετα-

γραφές και ενισχύουν τα ψηφοδέλτιά τους. Το μόνο σίγουρο εί-
ναι πως η μάχη θα είναι σκληρή και θα διαρκέσει μέχρι τέλους.
Και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το τελικό αποτέλεσμα...

Συνεχείς μεταγραφές για τους τρεις στον Δήμο Παύλου Μελά

Σχολιάστηκαν οι παρουσίες
των Αβαρλή, Λιακόπουλου

Είδαμε στην εκδήλωση Αγγελούδη να δίνουν το
«παρών» πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής,
της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού και του επι-
χειρείν. Το σίγουρο είναι ότι περισσότερο από
όλους σχολιάστηκαν οι παρουσίες του Στέλιου
Λιακόπουλου και του Γιώργου Αβαρλή. Ο λόγος;
Και οι δύο αποτελούν εν ενεργεία στελέχη της δι-
οίκησης Ζέρβα, ενώ διετέλεσαν μέχρι προσφά-
τως και αντιδήμαρχοι. Άδικο είχαν όσοι έκαναν
σχόλια για διαρροές από τη διοικούσα παράταξη;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εντυπωσιακή
η συγκέντρωση
του Αγγελούδη
Άκρως πετυχημένη κρίνεται η
πρώτη προεκλογική συγκέντρωση
του Στέλιου Αγγελούδη στο «Ολύμ-
πιον», αν αναλογιστεί κανείς ότι
μπήκε στη μάχη της διεκδίκησης
του Δήμου Θεσσαλονίκης μόλις
πριν από 15 μέρες. Ο κ. Αγγελού-
δης μίλησε σε ένα ακροατήριο πε-
ρίπου 1.000 ατόμων για τα προβλή-
ματα και τους 8 άξονες πάνω στους
οποίους πρέπει να βαδίσει η πόλη
για να πάει μπροστά. Το ενδιαφέ-
ρον στοιχείο έχει να κάνει με το ότι
δεσμεύτηκε ότι μέχρι τέλους η πα-
ράταξή του θα είναι πολύχρωμη
και πολυσυλλεκτική.

Όλοι μαζί
για γεύμα 
στο «Clochard» 
Αμέσως μετά την εκδήλωση,
απ’ ό,τι μάθαμε ακολούθησε
γεύμα στο «Clochard» με
πολλούς βουλευτές της ΝΔ,
όπως η Έλενα Ράπτη, ο Στρά-
τος Σιμόπουλος, ο Θόδωρος
Καράογλου, ο Σάββας Ανα-
στασιάδης, ο Γιάννης Πασχα-
λίδης, ο Φώντας Μπαραλιά-
κος, και αυτοδιοικητικούς,
όπως οι δήμαρχοι Κωνσταντί-
νος Ζέρβας, Παντελής Τσακί-
ρης, Λάζαρος Κυρίζογλου,
Γιάννης Ταχματζίδης, και ο
περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας.

Με οξεία βρογχίτιδα 
ο Αντώνης Σαουλίδης

Δεν θα μπορούσε να γλιτώσει την ίωση ο Αντώ-
νης Σαουλίδης με τόσες επισκέψεις, συναντήσεις
και ομιλίες. Ο υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλο-
νίκης με το ΠΑΣΟΚ από την Παρασκευή διαγνώ-
στηκε με οξεία βρογχίτιδα. Για αυτό τον λόγο και
δεν παρευρέθηκε στην πρώτη του Στέλιου Αγγε-
λούδη. Τον έψαξαν πάντως αρκετοί στην εκδήλωση
και τα μηνύματα για περαστικά έπεφταν βροχή. 
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Απαρατήρητος
σε παρουσίαση
βιβλίου ο Ζέρβας

Ήταν εμφανώς σαν τη μύγα μες
στο γάλα. Ο λόγος για τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης στην παρουσίαση
του βιβλίου του Βαρτζόπουλου, πα-
ρουσία Σαμαρά. Η διαφορά φάνηκε
όταν στην αίθουσα μπήκε ο Τζιτζι-
κώστας. Όλοι έσπευδαν να του δώ-
σουν το χέρι. Σε αντίθεση με τον
Ζέρβα, ο οποίος χειραψία βρήκε
μόνο στην πρώτη σειρά μεταξύ των
αυτοδιοικητικών. Τουλάχιστον ήταν
ένθερμη η χειραψία με Σαμαρά
(φωτό). 

Στο νοσοκομείο 15χρονος ύστερα από νέο επεισόδιο
στην Πυλαία έπειτα από σχολικό αγώνα
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Αντιδράσεις στα Γρεβενά
Για αιφνιδιασμό και αποφάσεις χωρίς

διάλογο με την τοπική κοινωνία κάνει
λόγο ο αντιδήμαρχος Γρεβενών Χρή-
στος Τριγώνης μετά την τροπολογία να
ανατεθεί -με κοινή απόφαση του
υπουργού Οικονομικών και του αρμόδι-
ου για τον Αθλητισμό υπουργού- στο
ΤΑΙΠΕΔ η διεξαγωγή για λογαριασμό
του ελληνικού Δημοσίου διαγωνισμού
για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων
που διαχειρίζεται το χιονοδρομικό κέν-
τρο της Βασιλίτσας. «Ναι στην ανάπτυξη
του χιονοδρομικού, όχι όμως σε συμ-
φωνίες πίσω από κλειστές πόρτες»,
ανέφερε ο αντιδήμαρχος. 

Επιτέλους… λύση 
Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Αττικής 1,2 εκατ. ευρώ μπαίνει σε φάση
υλοποίησης, ανακατασκευής και απο-
κατάστασης το Γυμνάσιο Ερυθρών στον
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, κατόπιν της
υπογραφής από τον ανάδοχο του έργου
παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη, του δημάρχου Χρ. Στάθη και
της διοίκησης της ΚΤΥΠ ΑΕ. Ένα πρό-
βλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους
των Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ει-
δυλλίας από το 2015!

Σημαντικά 
τα «μικρά έργα» 

Στην ένταξη έργων συνολικού προ-
ϋπολογισμού 800.000 ευρώ στην ΠΕ Τρι-
κάλων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός, σημειώνοντας στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο ότι «τα πολλά μικρά
έργα είναι παράλληλη προτεραιότητα»,
αφού ενισχύουν την οδική ασφάλεια, δι-
ευκολύνουν την παραγωγική διαδικα-
σία, βελτιώνουν υποδομές και τελικώς
ανάγονται σε κυρίαρχα έργα για τη βελ-
τίωση της ζωής των πολιτών.

Μόνο οι αυτοδιοικητικές 
στο μυαλό του Χιωτάκη
Τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κ. Σκρέκα ευχαρίστησε ο πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Ν. Χιω-
τάκης για την πρόταση που του έγινε να ανα-
νεωθεί η θητεία του. Ο πρώην δήμαρχος Κη-
φισιάς πήρε την απόφαση να αποχωρήσει
από τον οργανισμό, προκειμένου όπως ανέφερε ο ίδιος να ασχο-
ληθεί αποκλειστικά «με τις προσεχείς τοπικές εκλογές του
Οκτωβρίου», όπου ο έμπειρος αυτοδιοικητικός ακούγεται έντο-
να ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Βορείου
Τομέα στην Περιφέρεια Αττικής με τον Γιώργο Πατούλη.

Περιφέρεια Κρήτης

Δράση για
αναλφάβητους Ρομά

Δωρεάν δράση για την απόκτηση δι-
πλώματος οδήγησης από νεαρά αναλ-
φάβητα άτομα Ρομά που ασκούν το
επάγγελμα του μικροπωλητή στην Περι-
φέρεια Κρήτης υλοποιεί η αρμόδια Γενι-
κή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας. Στόχοι, η προώθηση
ίσων ευκαιριών, η άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού, καθώς και η μεγιστοποί-
ηση των μέτρων ασφαλούς οδήγησης
και πρόληψης ατυχημάτων.

Στο… ακουστικό 
Έχει πάρει «φωτιά» το ακουστικό του

Νίκου Παπαπέτρου, που θα είναι το αντί-
παλο δέος του δημάρχου Αχιλλέα Μπέ-
ου στον Βόλο. Ο λόγος; Μα για να παρου-
σιάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθ-
μό υποψήφιων δημοτικών συμβούλων
στην εκδήλωση παρουσίασης του συν-
δυασμού του.

«Μεταγραφή» 
πρωταθλητισμού 
στον Δήμο Σπάρτης

Την εμπειρία και τις γνώσεις της πα-
νελληνιονίκου, βαλκανιονίκου αγώ-
νων δρόμων αντοχής και πρωταθλή-
τριας μαραθωνίου Μ. Πολύζου θα
αξιοποιήσει ο Δήμος Σπάρτης με στό-
χο την αθλητική ανάπτυξη της πόλης. Ο
δήμαρχος Π. Δούκας καλωσόρισε τη
νέα ειδική συνεργάτιδά του, αναφέ-
ροντας ότι «ο αθλητισμός για τη Σπάρτη
θα αποτελέσει βαριά βιομηχανία».

Συνεργασία Ρεθύμνου με Βιετνάμ
H προοπτική συνεργασίας του Δή-

μου Ρεθύμνης με το Βιετνάμ τέθηκε
επί τάπητος στη συνάντηση του δη-
μάρχου Ρεθύμνης Γ. Μαρινάκη με τον
πρέσβη της Σοσιαλιστικής Δημοκρα-
τίας του Βιετνάμ στην Ελλάδα Λι
Χουόνγκ Τρουόνγκ. Οι αναπτυξιακοί
άξονες του τουρισμού, της απασχό-
λησης εργατικού δυναμικού, των εμ-
πορικών συναλλαγών και του πρωτο-
γενούς τομέα εξετάστηκαν στο πλαί-
σιο συνεργασίας, ενώ ο πρέσβης και
οι συνοδοί του είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν την κρητική φιλοξενία.

Απούσα η Δούρου 
από τη «Συμμαχία αλληλεγγύης»

Μ
ε αφορμή την αναπαρα-
γωγή φωτογραφιών που
απαθανάτιζαν ρούχα

διασκορπισμένα στον χώρο συγ-
κέντρωσης της ανθρωπιστικής
βοήθειας της Περιφέρειας Αττι-
κής για τους πληγέντες λαούς της
Τουρκίας και της Συρίας, η παρά-
ταξη της Ρένας Δούρου κατηγό-
ρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι
μετέτρεψε σε σκουπιδότοπο το
Κέντρο Logistics. Άμεση ήταν η
αντίδραση από την Περιφέρεια
Αττικής: «Για την κ. Δούρου, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους “επαγγελματίες αλληλέγγυους”, η αν-
θρωπιά έχει μόνον κομματική αξία», στηλιτεύοντας παράλληλα την απουσία της «Δύναμης
Ζωής» από τη δράση και εξηγώντας ότι τα φθαρμένα ρούχα των φωτογραφιών από την πε-
ρισυλλογή πηγαίνουν κατευθείαν προς ανακύκλωση. «Δεν περιμένουμε από αυτούς τους
μικρόψυχους ανθρώπους να αναγνωρίσουν την προσπάθεια που κάνουμε ως Αυτοδιοίκη-
ση, γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι το εμπόριο του ανθρώπινου πόνου και η μικροκομ-
ματική του εκμετάλλευση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η επιστολή που απέστειλε η υποψήφια δήμαρχος
Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη προς όλους τους
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της Σαλαμί-
νας, ζητώντας προτάσεις ως προς τα κριτήρια χρημα-
τοδότησης των συλλόγων και το πλαίσιο συνεργασίας
τους με τον δήμο, προκάλεσε αντιδράσεις. Ο πρό-
εδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σαλαμίνας
Θ. Αλαΐσκας σχολίασε σε υψηλούς τόνους την κίνηση
αυτή, αποκαλώντας την «παραιτηθείσα αντιπεριφε-
ρειάρχη» και καταλήγοντας με τη ρήση «με τα λόγια
χτίζεις ανώγια και κατώγια». Σηκώνοντας… το γάντι,
η δημοτική παράταξη της κ. Μπόγρη «Η Σαλαμίνα μας
με Δύναμη και Όραμα» είπε πως όλοι μπορούν να λά-
βουν μέρος στον δημόσιο διάλογο, ενώ ως προς τον χαρακτηρισμό απάντησε: «Θα ήταν έκ-
πληξη για εμάς να γίνει αντιληπτό από ανθρώπους που βλέπουν τους μισθούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ως λάφυρο ότι δεν μπορείς να πληρώνεσαι για να ασκείς καθήκοντα αντιπερι-
φερειάρχη και παράλληλα να είσαι υποψήφιος δήμαρχος».

Ενόχλησε η διαβούλευση

Μόνο σε ωραία ατμό-
σφαιρα δεν εξελίχθηκε

για δήμαρχο της Αττικής η
παρουσία της σε κοπή βασιλόπι-
τας ιστορικής αθλητικής ποδο-
σφαιρικής ομάδας, με τον πρό-
εδρο της ομάδας να παίρνει το μι-
κρόφωνο και να απαριθμεί όσα
αιτήματα δεν ικανοποίησε στη θη-
τεία της. Μάταια πήγε να απαντή-
σει, αφού μπήκε στο «παιχνίδι»
και η αντιπολίτευση και έγινε
της… πίτας!
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«Ζ
εστό» χρήμα περιμένει χι-
λιάδες μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, οι οποίες θα εν-
ταχθούν στο πρόγραμμα

Ψηφιακού Μετασχηματισμού και θα μοι-
ραστούν κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ,
μέσω επιδοτήσεων που ανέρχονται ακόμη
και σε ποσοστό 60%. Η ηλεκτρονική υπο-
βολή αρχίζει από μεθαύριο και οι ενδιαφε-
ρόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποι-
ήσουν μια μοναδική ευκαιρία, προχωρών-
τας στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματο-
δότησης θα είναι άμεση και τα επενδυτικά
σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που
υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προ-
ϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία
περιφέρειας. Το ποσοστό επιδότησης
ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες πε-
ριοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

Οι δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων που υπογράφονται από
τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, τον ανα-
πληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση και
τον υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη έχουν ως
εξής:

Α. Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός ΜμΕ. Αφορά μεσαίες, μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν
έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τε-
χνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοι-
νωνιών. Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός
είναι 18.000-30.000 ευρώ και η επένδυση
πρέπει να ολοκληρωθεί σε 9 μήνες. Οι βα-
σικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτον-
ται αφορούν δαπάνες Εξοπλισμού, δαπά-
νες Λογισμικού και δαπάνες για Παροχή

Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφια-
κή αναβάθμιση. 

Β. Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά μεσαίες,
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
θέλουν να διευρύνουν τις ψηφιακές και
τεχνολογικές τους δυνατότητες. Ο ελάχι-
στος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμε-
νος προϋπολογισμός της αίτησης χρημα-
τοδότησης ορίζεται από 50.000 έως
650.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλή-
ρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει
τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδο-
σης της απόφασης ένταξης. Τα επενδυτικά
σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να
έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης
και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κρι-
τήρια: 

� Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκα-
τάστασης.
� Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμε-
νης μονάδας.
� Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας
μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
� Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της πα-
ραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μο-
νάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που
καλύπτονται είναι οι εξής:
� Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων
συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων
ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της πα-
ραγωγής με ρομποτικά συστήματα, ανα-
βάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφο-
ράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων

τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολο-
γικού εξοπλισμού κ.λπ.
� Εφαρμογές/λογισμικά, για προμήθεια
σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επι-
χειρησιακών πόρων και διαδικασιών,
διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής
αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύ-
νης, βελτιστοποίησης της παραγωγής,
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρε-
σιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσε-
ων, κ.λπ.
� Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψη-
φιακή αναβάθμιση.

3. Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός Αιχμής ΜμΕ. Αφορά μεσαίες, μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν
ενσωματώσει ήδη τεχνολογίες και επιδιώ-
κουν να επενδύσουν σε τεχνολογίες αιχ-
μής. Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός κυ-
μαίνεται μεταξύ 200.001 και 1.200.000 ευ-
ρώ και η μέγιστη διάρκεια της επένδυσης
δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες. 

Θα «βρέξει» 300 εκατ. για ψηφιακές ΜμΕ 

Από μεθαύριο οι αιτήσεις - Έως 60% η επιδότηση 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Ποιες είναι οι δράσεις

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τέσσερις σημαντικοί παράγοντες που αφο-
ρούν το χάσμα μεταξύ της αναζήτησης εργα-
σίας και της έλλειψης δεξιοτήτων εμποδί-
ζουν την ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανερ-
γίας σε μονοψήφιο ποσοστό. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης την περασμένη
Παρασκευή στο συνέδριο του «Economist», ο
πρώτος σοβαρός παράγοντας είναι ότι οι ερ-
γαζόμενοι δεν προτιμούν την εργασία στον
πρωτογενή τομέα, ενώ αναφέρθηκε στις συμ-
φωνίες με τρίτες χώρες για την έλευση εργα-

ζομένων που θα απασχολούνται σε αυτές τις
δραστηριότητες. Ο δεύτερος ανασταλτικός
παράγοντας είναι η παροχή επιδομάτων και η
άρνηση των ανέργων να αποσυνδεθούν από
το Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης και να βρουν δουλειά. Ο τρίτος παρά-
γοντας είναι οι χαμηλοί μισθοί που δίνουν οι
εργοδότες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
ανταπόκριση από την πλευρά του εργατικού
δυναμικού, ενώ όταν υπήρξε πρόβλημα στον
τουρισμό και οι εργοδότες αύξησαν τις απο-
δοχές των εργαζομένων, τότε τα κενά καλύ-

φθηκαν σχεδόν αμέσως από ημεδαπούς.
Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας έχει να κάνει

με την κατάρτιση, καθώς η Ελλάδα επί δεκαε-
τίες δεν έκανε την καλύτερη χρήση των κον-
δυλίων που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, πε-
ρισσότεροι από 700.000 εργαζόμενοι και
άνεργοι θα συμμετάσχουν τα επόμενα χρόνια
στα προγράμματα κατάρτισης και επανακα-
τάρτισης που χρηματοδοτούνται από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, με έμφαση στις
πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες.

Κ. Χατζηδάκης: Τα τέσσερα εμπόδια για τη μείωση της ανεργίας
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Σ
το γραφείο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χωροταξίας του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας βρίσκεται, σύμφωνα με

πληροφορίες της «Poli-
tical», το αναθεωρημένο
σχέδιο για το ειδικό χω-
ροταξικό πλαίσιο των
ΑΠΕ, αναμένοντας τη
σχετική έγκριση, γεγο-

νός που θα ανοίξει τον
δρόμο για τα επόμενα

βήματα, ώστε να οριστικοποιηθεί και να
τεθεί σε ισχύ. Μόλις ολοκληρωθεί η εγ-
κριτική διαδικασία, το υπουργείο θα προ-
χωρήσει στη σύσταση επιτροπής όπου θα
μετέχουν, μεταξύ άλλων, και φορείς προ-
κειμένου να αξιολογήσουν το σχέδιο και
στη συνέχεια θα προχωρήσει σε δημόσια
διαβούλευση, καλώντας κάθε ενδιαφε-
ρόμενο να υποβάλει σχόλια και παρατη-
ρήσεις.

Βελτιώσεις
Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία

αφορά αναθεώρηση του υφιστάμενου
σχεδίου και όχι νέο ειδικό χωροταξικό
πλαίσιο των ΑΠΕ, γεγονός που σημαίνει

ότι έχει ήδη βελτιώσει μια σειρά από
πλευρές (περιοχές καταλληλόλητας,
προβλέψεις για περιοχές Natura, προ-
βλέψεις από το Προεδρικό Διάταγμα για
τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, κλπ), όπως
και αυτή που επισήμανε πρόσφατα σε αι-
τιολογημένη γνώμη της η Κομισιόν.

Ειδικότερα, η Επιτροπή εγκαλεί την Ελ-
λάδα ότι το υφιστάμενο ειδικό χωροταξι-
κό πλαίσιο των ΑΠΕ δεν συμμορφώνεται
με την οδηγία για τους οικοτόπους κατά
τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων.
Κατά την αξιολόγηση της Γενικής Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ, θεωρείται
ότι η ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων) του Ειδικού Χω-
ροταξικού Πλαισίου ΑΠΕ του 2008 δεν
εμπεριέχει επαρκή δέουσα εκτίμηση των
επιπτώσεων του ΕΧΠ στις περιοχές Natu-
ra και έτσι παραβιάζεται το άρθρο 6.3 της
Οδηγίας Natura. Ταυτόχρονα, η χώρα κα-
λείται εντός προθεσμίας δύο μηνών να

απαντήσει στα παραπάνω, δίχως μέχρι
στιγμής να τίθεται ζήτημα παραπομπής
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι η κλι-
μάκωση από πλευράς Κομισιόν που εκ-
φράστηκε με την αιτιολογημένη γνώμη
θα επιταχύνει τη διαδικασία από εδώ και
στο εξής. Αρμόδιες πηγές της αγοράς,
ωστόσο, σημειώνουν ότι η εν λόγω εξέλι-
ξη δεν γεννά ανησυχία στους επενδυτές,
δεδομένου ότι η αναθεώρηση του υφι-
στάμενου χωροταξικού έχει προβλέψει
τα δέοντα σχετικά.

Επιπρόσθετα, πηγές του υπουργείου
διαβεβαιώνουν ότι ο κλάδος λειτουργεί
κανονικά επί του παρόντος, δεν κατα-
γράφονται περιπτώσεις άδειες να ανα-
καλούνται έπειτα από παρέμβαση στο
ΣτΕ, ενώ σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του
υφιστάμενου χωροταξικού έχει ήδη
πραγματοποιηθεί μεγάλη διείσδυση
ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας

και ως εκ τούτου κρίνεται επιτυχημένο
σε γενικές γραμμές.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την προβλεπό-
μενη διαδικασία, τα ειδικά χωροταξικά
πλαίσια αναθεωρούνται ανά δεκαετία,
οπότε το από 2008 υφιστάμενο ΕΧΠ-ΑΠΕ
θα έπρεπε να έχει ήδη αναθεωρηθεί.

Πρωτοβουλίες
Η διαδικασία αναθεώρησης έχει εκκι-

νήσει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, με
την κυβέρνηση να έχει αναλάβει σχετικές
πρωτοβουλίες κατά διαστήματα, όπου
αποτυπώνεται από τη μία η πρόθεσή της
να εξασφαλίσει τη συνέχεια των επενδύ-
σεων και από την άλλη να δείξει ευαισθη-
σία σε αντιδράσεις που εκδηλώνονται κα-
τά τόπους και αφορούν περιβαλλοντικά
και άλλα ζητήματα. Σε αυτή την κατεύθυν-
ση, όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενα
ρεπορτάζ, η κυβέρνηση έχει εγκαινιάσει
την πρωτοβουλία «Απάτητα Βουνά», απο-
κλείοντας μια σειρά ορεινούς όγκους της
χώρας από την εγκατάσταση αιολικών, γε-
γονός που «σφραγίστηκε» περαιτέρω σε
ευρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποι-
ήθηκε τον Ιούνιο. 

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα διερεύνη-
σης του «ελληνικού βυθού» ως προς τους υδρογονάν-
θρακες που φιλοξενεί.  Η νεότερη είδηση προέρχεται από
τα θαλάσσια «οικόπεδα» της Κρήτης, όπου η νορβηγική
εταιρεία PGS ολοκλήρωσε τις εργασίες πρόσκτησης δισ-
διάστατων σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό υδρο-
γονανθράκων στις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Δυτικά της
Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».

Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος «Sanco Swift» βρί-
σκεται από προχθές εν πλω για τη Μάλτα. Έπειτα από
σχεδόν τρεισήμισι μήνες εργασιών στη συνολική θαλάσ-
σια έκταση των 40.000 τ.χλμ. των δύο blocks, η δουλειά
της PGS μεταφέρεται πια στα εξειδικευμένα εργαστήριά
της, όπου θα γίνει η επεξεργασία και ανάλυση των δεδο-

μένων που συνέλλεξε το «Sanco Swift» από τις γεωλογι-
κές δομές των παραχωρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν σχετικής συμφω-
νίας ανάμεσα στην κοινοπραξία ExxonMobil - Helleniq
Energy και την ΕΔΕΥΕΠ, οι πετρελαϊκές συνέλλεξαν δε-
δομένα διπλάσια σε σχέση με την ελάχιστη συμβατική
υποχρέωσή τους. Πρόκειται για σεισμικά δεδομένα
13.000 χλμ. και από τα δύο θαλάσσια οικόπεδα. Η σύμβα-
ση ορίζει 6.500 χλμ. (3.250 χλμ. σε κάθε block). 

Η τελική εικόνα
Όπως αναφέρουν πηγές, τα αποτελέσματα των σεισμι-

κών δεδομένων θα είναι στα χέρια των στελεχών των Ex-
xonMobil - Helleniq Energy σε περίπου έναν χρόνο. Δη-

λαδή, περί τα τέλη του 2023 με αρχές του 2024 θα υπάρ-
χει σαφής εικόνα για τις γεωλογικές δομές της Κρήτης.
Για το αν υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου ή όχι.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, οι παραχωρησιούχοι
δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σε τρισδιάστατες σει-
σμικές έρευνες στα δύο θαλάσσια blocks. Ο χρόνος αυτών
των εργασιών, σε ένα τέτοιο σενάριο, προσδιορίζεται στο
τελευταίο δίμηνο του 2023 με αρχές του 2024. Με βάση τον
σχεδιασμό της ΕΔΕΥΕΠ, οι ερευνητικές γεωτρήσεις ανα-
μένονται προς το τέλος του 2024 με αρχές του 2025. Αυτές
θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του 2026. Τότε οι δύο πετρε-
λαϊκές, με βάση και τα αποτελέσματά τους, θα αποφασί-
σουν αν θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος
ή αν θα αποχωρήσουν από τις δύο θαλάσσιες περιοχές.

Ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Στο ΥΠΕΝ
το… νέο
χωροταξικό
των ΑΠΕ

Πού βρίσκεται η διαδικασία αναθεώρησης 
του σχεδίου, τα βήματα που απομένουν 

και η παρέμβαση της Κομισιόν

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης
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ρίσιμες και καθοριστικές
αναμένονται οι προσεχείς
εβδομάδες για την επόμενη
ημέρα της Attica Bank, κα-

θώς οι διεργασίες και οι διαπραγματεύ-
σεις για την ΑΜΚ της τράπεζας μπαί-
νουν στην τελική ευθεία, με τη διαδικα-
σία να μετατρέπεται σε σταυρόλεξο για
δυνατούς λύτες.

Το επενδυτικό σχήμα της Thrivest
των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου ναι
μεν έχει εκδηλώσει την πρόθεση να
συμμετάσχει στην ΑΜΚ, αλλά ταυτό-
χρονα βάζει προϋποθέσεις, ενώ από
την άλλη κυβέρνηση και ΤτΕ επιθυ-
μούν διακαώς να ξεκαθαρίσει το τοπίο
για το μέλλον της τράπεζας το συντο-
μότερο δυνατό.

Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια με τη με-
τοχή της τράπεζας στο χρηματιστήριο
προβλημάτισαν τους επικεφαλής της
Thrivest και το ενδιαφέρον των επενδυ-
τών παρέμεινε ενεργό κατόπιν της πα-
ρέμβασης του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδας έπειτα από επικοινωνία με
τον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον μέτοχο της
Thrivest που εκπροσωπεί και τους άλ-
λους δύο μετόχους του επενδυτικού
σχήματος, Δημήτρη Μπάκο και Γιάννη
Καϋμενάκη. Υπό αυτό το πρίσμα, η συ-
νεδρίαση του ΔΣ της τράπεζας την Τε-
τάρτη 22 Φεβρουαρίου αποκτά ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον.

Οι όροι της Thrivest, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, είναι η εισφορά των κεφαλαί-
ων για τη συμμετοχή της στην Attica Bank
να συντελεσθεί αφού πρώτα προηγηθεί
απόφαση για συγχώνευση της Παγκρή-

τιας Τράπεζας με την Attica Bank, και ως
νέος ιδιώτης μέτοχος, η Thrivest να μην
επωμιστεί τις ζημίες των τιτλοποιήσεων
των κόκκινων δανείων της Attica Bank,
κληρονομώντας τα προβλήματα που
άφησε πίσω της η Ellington.

Η Thrivest φέρεται να έχει δηλώσει

ενδιαφέρον συμμετοχής με ποσό 100
εκατ. ευρώ, αλλά δεν αποκλείεται να
κληθεί να καλύψει μεγαλύτερο ποσό αν,
πχ, δεν συμμετάσχει εν όλω στην ΑΜΚ
το ΤΜΕΔΕ. Το Ταμείο των Μηχανικών
ελέγχει μετά την αποχώρηση της Elling-
ton ποσοστό 20,11% της Attica Bank.

Το κρίσιμο του επομένου διαστήμα-
τος είναι να επιτευχθεί η συμφωνία της
Thrivest με το ΤΧΣ, το οποίο ελέγχει πο-
σοστό 69,5% και έχει δεσμευμένο σε ει-
δικό λογαριασμό για την ΑΜΚ της Attica
Bank το ποσό των 329 εκατ. ευρώ. 

Κατόπιν των όρων που έθεσε την προ-
ηγούμενη Πέμπτη η Thrivest, οι δύο
πλευρές πρέπει να καταλήξουν σε μια
ανανεωμένη, παραλλαγμένη συμφωνία
μετόχων, την οποία στη συνέχεια θα πα-
ρουσιάσουν και στους λοιπούς μετό-
χους (ΤΜΕΔΕ 20,11%, ΕΦΚΑ 8,40%),
ώστε αυτοί να αποφασίσουν αν θέλουν
να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Ορόσημο ο Μάρτιος 
για την επόμενη μέρα
Ορόσημο ο Μάρτιος 

για την επόμενη μέρα
Ορόσημο ο Μάρτιος 

για την επόμενη μέρα
Οι προϋποθέσεις που θέτει 

το επενδυτικό σχήμα 
της Thrivest των Μπάκου-

Καϋμενάκη-Εξάρχου

Τη λύση στη δύσκολη εξίσωση της πώλησης της ΑΚΤΩΡ αναζη-
τούν στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με τις διαδικασίες να αποδεικνύονται χρο-
νοβόρες και αρκετά περίπλοκες. Οι διαπραγματεύσεις με την κυ-
πριακή εταιρεία Wade Adams και την Adams του Δημήτρη Κού-
τρα δείχνουν να οδηγούνται σε ναυάγιο, γεγονός που έχει προκα-
λέσει ανησυχία στο αρμόδιο υπουργείο.  Η ΑΚΤΩΡ έχει αναλάβει
πάρα πολλά έργα, τα περισσότερα οδοποιίας και ΣΔΙΤ, με το ανε-
κτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων να ξεπερνάει τα 2,5 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Μάλιστα, στο προσεχές διάστημα αναμένεται να
μπουν υπογραφές και για άλλα έργα, τα οποία θα ήταν ικανά να
βγάλουν την ΑΚΤΩΡ από τις δυσκολίες των τελευταίων ετών.

Όσο, όμως, δεν προχωρά η διαδικασία της πώλησης και φαίνε-
ται να οδηγείται σε ναυάγιο η συμφωνία Κούτρα και Κυπρίων, τόσο

μεγαλώνει η ανησυχία στο αρμόδιο υπουργείο. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και
ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας, ο Ολλανδός Χένρι Χόλτερμαν,
αξιολογούν όλα τα δεδομένα και πλέον καλούνται να πάρουν την
οριστική απόφαση για το αν θα προχωρήσουν στις συζητήσεις και
με άλλους ενδιαφερόμενους, ώστε να μη χαθεί περισσότερος πο-
λύτιμος χρόνος. 

Στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, πάντως, είναι δεδο-
μένος ο προβληματισμός, καθώς γνωρίζουν καλά ότι η διαδικασία
της πώλησης της ΑΚΤΩΡ είναι χρονοβόρα και περίπλοκη, αναμέ-
νοντας με αγωνία τις εξελίξεις. Είναι προφανές, ωστόσο, πως οι δι-
οικούντες την ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα επιδιώξουν να επισπεύσουν τις δια-
δικασίες μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με την κυπριακή εταιρεία
και αυτή του Δημήτρη Κούτρα.

Ναυαγεί το deal Κούτρα και Κυπρίων για την ΑΚΤΩΡ 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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αξίδι στο βουνό επιλέγουν
για το τριήμερο της Καθαράς
Δευτέρας οι εκδρομείς. Και
παρά το γεγονός ότι οι μετε-

ωρολογικές προβλέψεις δεν δείχνουν
ως σύμμαχο τον καιρό, αυτό δεν φαί-
νεται να πτοεί κανέναν. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επε-
ξεργάστηκε και παρουσιάζει το Πα-
νελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, από
τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθω-
σης προκύπτει ότι οι προκρατήσεις
ξεπερνούν το 90% στους δημοφιλείς
χειμερινούς προορισμούς.

Η Πάτρα χορεύει ήδη σε καρναβα-
λικούς ρυθμούς και όποιος αποφασί-

σει να περάσει το τριήμερο στη «βασί-
λισσα του καρναβαλιού» μάλλον θα
πρέπει να το ξανασκεφτεί, καθώς σί-
γουρα θα δυσκολευτεί να βρει διαθέ-
σιμο κατάλυμα, αν δεν έχει ήδη κλεί-
σει. Στην αχαϊκή πρωτεύουσα οι προ-
κρατήσεις ξεπερνούν το 99,2% για το
τριήμερο της παρέλασης.

Αράχοβα και Μέτσοβο «κονταρο-
χτυπιούνται» αγγίζοντας το 93% και
92% αντίστοιχα σε προκρατήσεις, με
το κόστος στην Αράχοβα για τρεις δια-
νυκτερεύσεις να σκαρφαλώνει στα
€1.700, με χαμηλότερη τιμή τα €881.

Τα Καλάβρυτα «χορεύουν» σε πα-
τρινούς ρυθμούς και είναι σχεδόν απί-
θανο να βρει κανείς εκεί διαθέσιμο

κατάλυμα, καθώς το ποσοστό όσων
έχουν κάνει ήδη προκράτηση φτάνει
το 99%. Βαθιά θα χρειαστεί να βάλει
κανείς το χέρι στην τσέπη για τις τρεις
βραδιές καρναβαλιού στην ορεινή κω-
μόπολη του νομού Αχαΐας, μιας και το
κόστος κυμαίνεται περίπου στα €927.

Σε δημοφιλείς καρναβαλικούς προ-
ορισμούς έχουν μετατραπεί και τα
ορεινά χωριά του Νομού Αρκαδίας με
την πανέμορφη Δημητσάνα, την παρα-
δοσιακή Βυτίνα και τη Στεμνίτσα
(Υψούς, όπως ονομαζόταν κατά την
αρχαιότητα το ορεινό χωριό του Δή-
μου Γορτυνίας).

Οι προκρατήσεις ξεπερνούν ήδη το
95% και σε αυτό βοήθησε το πολύ καλό

οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου
Μορέας, το οποίο έχει πλέον εκμηδε-
νίσει τις αποστάσεις από την πρω-
τεύουσα στα κεντρικά της Πελοποννή-
σου. Ανεβαίνοντας βορειότερα και
φτάνοντας στην πανέμορφη πρω-
τεύουσα του Νομού Ευρυτανίας, στο
Καρπενήσι, οι προκρατήσεις είναι μεν
σε χαμηλότερα επίπεδα, μιας και μό-
λις πλησιάζουν το 90%, όμως είναι σί-
γουρα μια οικονομικότερη επιλογή
για το τριήμερο. Για τρεις διανυκτε-
ρεύσεις το κόστος κυμαίνεται από
€447 έως €571.

Θρησκευτικός προορισμός λόγω
Μετεώρων θεωρείται η Καλαμπάκα,
με τις προκρατήσεις να βρίσκονται στο
94%, από το 78% που κυμαινόταν στα
μέσα του Ιανουαρίου. Μια σαφέστατα
οικονομικότερη λύση, καθώς το κό-
στος διαμονής διαμορφώνεται από τα
€353 έως τα €635 και για τις τρεις δια-
νυκτερεύσεις.

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Πάνω από 90% οι προκρατήσεις στη «βασίλισσα
του καρναβαλιού» και στους ορεινούς προορισμούς 

για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Ένα βασικό λάθος της διοίκησης του Παύλου Μυλω-
νά στην Εθνική Τράπεζα δεν αφήνει το χρηματοπιστωτι-
κό ίδρυμα να επωφεληθεί από το θετικό κλίμα που κα-
ταγράφεται στο χρηματιστήριο για τον κλάδο. Μπορεί οι
τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν συνεχή άνοδο,
όμως η Εθνική Τράπεζα δείχνει «εγκλωβισμένη» στην
τακτική που ακολουθεί η διοίκησή της. Η αποεπένδυση
του Δημοσίου, το οποίο ελέγχει κατά 40% την τράπεζα,
είναι στο επίκεντρο, όμως η διοίκησή της δείχνει να έχει
επαναπαυτεί στην ασφάλεια που προσφέρει η «κρατική
αγκαλιά», ενώ παράλληλα «πληρώνει» και τα λάθη του
παρελθόντος που η ίδια έκανε.

Ειδικότερα το γεγονός ότι πωλήθηκε η Εθνική Ασφα-
λιστική με ένα ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα, με την τράπεζα
παράλληλα να αναλαμβάνει ρίσκα σε βάθος 15ετίας, εί-

ναι ένα βασικό λάθος, το οποίο σαφώς και η διοίκηση
υπό τον Παύλο Μυλωνά θα ήθελε να ξεχάσει.

Υπάρχει ωστόσο η ευκαιρία για τη διοίκηση της Εθνι-
κής Τράπεζας να «σώσει» την παρτίδα με μια κίνηση
που θα έδινε τον τόνο στην αγορά, βοηθώντας ουσιαστι-
κά και τους πελάτες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Η Εθνική εμμέσως είναι μια κρατική τράπεζα, καθώς
έχει στηριχθεί οικονομικά όσο ελάχιστοι και θα μπο-
ρούσε να δώσει τον τόνο στην αγορά μειώνοντας τις
προμήθειες. Είναι κάτι που και η κυβέρνηση επαναλαμ-
βάνει σε όλους τους τόνους και η Εθνική θα μπορούσε
να δείξει τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ η
διοίκησή της θα βελτίωνε έτσι και την εικόνα της, η
οποία δεδομένα έχει πληγεί από τους λάθους χειρι-
σμούς του πρόσφατου παρελθόντος.

Εθνική Τράπεζα: Εγκλωβισμένη στις επιλογές του Παύλου Μυλωνά

«Αναστενάζουν»
Πάτρα και βουνά!



Α
ποπληρωμή σε 35 χρό-
νια, με διαγραφή χρεών
έως και 90%, μηνιαίες κα-
ταβολές κάτω από 100

ευρώ και πιο αυστηρό πλαίσιο για
την αποδοχή ρυθμίσεων είναι το τε-
λικό πλαίσιο του εξωδικαστικού
συμβιβασμού που προωθείται και
θα δώσει ανάσα σχεδόν στο σύνολο
των οφειλετών. 

Σήμερα κατατίθεται η σχετική
τροπολογία από το υπουργείο Οικο-
νομικών, η οποία ενισχύει ακόμη
περισσότερο το δίχτυ προστασίας
όχι μόνο για όσους έχουν παλαιές
οφειλές, αλλά και για τους νέους
οφειλέτες, όταν υπάρχουν λόγοι
ανωτέρας βίας. 

Επιπλέον, με τις νέες διατάξεις,
τράπεζες και funds δεν θα είναι εύ-
κολο πλέον να προχωρούν σε πλει-
στηριασμούς πρώτης κατοικίας,
εφόσον παραβιάζονται οι περιορι-
σμοί που θα θέτει το νέο πλαίσιο του

εξωδικαστικού συμβιβασμού. 
Συγκεκριμένα, με το νέο πλαίσιο: 

1 Η ρύθμιση του εξωδικαστι-
κού συμβιβασμού καλύπτει

ακόμη και όσους έχουν οφειλή μόνο
σε έναν φορέα, δηλαδή, προς τρά-
πεζες και funds, χωρίς να υπάρχει
οφειλή έστω και ενός ευρώ προς την
Εφορία και τον ΕΦΚΑ. 

2 Τα χρέη προς την Εφορία και
τον ΕΦΚΑ θα ρυθμίζονται σε

240 δόσεις και θα γίνεται διαγραφή
χρέους ακόμη και έως 80%. 

3 Για όσους είναι πολύ ευάλω-
τοι και αντικειμενικά δεν

έχουν να πληρώσουν, θα ισχύει η
ρύθμιση των 420 δόσεων, δηλαδή, η
αποπληρωμή του χρέους σε 35 χρό-
νια και μάλιστα με διαγραφή χρέους
έως και 90%!

4 Στο εξής, οι τράπεζες και τα
funds υποχρεούνται στην

ανακοίνωση αναλυτικής αιτιολογι-
κής έκθεσης, όπου θα πρέπει να

αναφέρουν γιατί απορρίπτουν τη
ρύθμιση της πλατφόρμας. 

5 Στο εξής καμία τράπεζα και κα-
νένα fund δεν μπορεί να απορ-

ρίψει αίτηση του δανειολήπτη, όταν η
πλατφόρμα θα την έχει εγκρίνει.

6  Εισάγεται η πλήρης διαφά-
νεια στη δημοσιοποίηση των

στοιχείων απόρριψης ενός αιτήμα-
τος, κατόπιν ολοκληρωμένου σκε-
πτικού που θα αναρτάται στην πλατ-
φόρμα. 

Με τις έξι προαναφερόμενες πα-
ρεμβάσεις, ουσιαστικά μπαίνει τέ-
λος σε πλειστηριασμούς που γίνον-
ται αιφνιδιαστικά και… μουλωχτά,
καθώς αντί να απορρίπτουν την αί-
τηση του οφειλέτη οι τράπεζες και
τα funds, ο ίδιος ο οφειλέτης θα
γνωρίζει από τις παραμέτρους που
θα έχουν εισαχθεί στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα αν θα απορριφθεί ή
όχι. Πρακτικά, στο εξής, οι πιστω-
τές δεν θα μπορούν να λειτουργούν
αυτόνομα φέρνοντας προ τετελε-
σμένων τους οφειλέτες, ενώ με τη
νέα διάταξη, ουσιαστικά, οι μόνοι
που δεν καλύπτονται είναι όσοι συ-
νειδητά επιλέξουν να μην πληρώ-
νουν τις μηνιαίες δόσεις των οφει-
λών τους. 

MMarket pass: Ανοίγει
σήμερα το απόγευμα 
η πλατφόρμα 

Σήμερα το απόγευμα θα ανοίξει η
ειδική εφαρμογή στο gov.gr για το
market pass και θα παραμείνει ανοι-
χτή έως τις 15 Μαρτίου. Τα ποσά στους
δικαιούχους θα πιστωθούν με διαφο-
ρετικό τρόπο σε αυτούς που θα επιλέ-
ξουν τον τραπεζικό λογαριασμό και
σε εκείνους που θα εκδώσουν ψη-
φιακή χρεωστική κάρτα. Συγκεκρι-
μένα, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν
τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν το
ποσό που δικαιούνται μειωμένο κατά
20%, ωστόσο, θα τους καταβληθούν
τρεις δόσεις έως τις 3 Μαρτίου. Αντί-
θετα, όσοι επιλέξουν ψηφιακή κάρτα
θα πάρουν μεν το 100% του ποσού,
ωστόσο θα τους πιστωθούν δυο μήνες
προκαταβολικά.

Στις 3 Μαρτίου θα πληρωθούν όσοι
υποβάλουν αίτηση για ψηφιακή χρε-
ωστική κάρτα έως την 28η Φεβρουα-
ρίου 2023. Όσοι από τους δικαιούχους
καθυστερήσουν, υποβάλλοντας αίτη-
ση για ψηφιακή χρεωστική κάρτα από
1 έως 15 Μαρτίου θα πληρωθούν τη δι-
πλή ενίσχυση για Φεβρουάριο και
Μάρτιο έως τις 20 Μαρτίου.

Στη συνέχεια οι πληρωμές θα πραγ-
ματοποιούνται μήνα μήνα, μέχρι και
τον Ιούλιο, εντός των πρώτων τριών
εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για
το σύνολο των αγορών δίνεται ενίσχυ-
ση σε ποσοστό 10%. Έτσι, για μονομε-
λές νοικοκυριό με μηνιαίες αγορές
έως 220 ευρώ, δίνεται μηνιαία ενί-
σχυση 22 ευρώ, για έγγαμους χωρίς
παιδιά με αγορές 320 ευρώ, η ενίσχυ-
ση φτάνει στα 32 ευρώ, για μονογο-
νεϊκή οικογένεια με ένα παιδί επίσης
32 ευρώ για το ίδιο ύψος, ενώ αν έχει
δύο παιδιά, τότε ανεβαίνει στα 420 και
42 ευρώ αντίστοιχα, κάτι που ισχύει
και για οικογένεια με ένα παιδί. Για
οικογένεια με δύο παιδιά και αγορές
520 ευρώ, η ενίσχυση διαμορφώνεται
στα 52 ευρώ μηνιαίως, για οικογένεια
με τρία παιδιά και αγορές 620 ευρώ,
στα 62 ευρώ, ενώ για οικογένεια με
τέσσερα παιδιά στα 720 ευρώ και 72
ευρώ αντίστοιχα.
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Τα μπόνους για ισχυρή 
προστασία α’ κατοικίας

Σήμερα οι ανακοινώσεις  
για τις αλλαγές 

στον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η ΕΤΕπ και η Motor Oil Hellas ανακοινώνουν συμφωνία
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρ-
τισης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών υδρογόνου στην
Ελλάδα. Πρόκειται για 10ετές δάνειο ύψους 40 εκατ. ευ-
ρώ, με το οποίο συγχρηματοδοτείται το επενδυτικό πρό-
γραμμα της εταιρείας για την ανάπτυξη εκτεταμένου δι-
κτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθ-
μών υδρογόνου σε όλη την Ελλάδα. Η πρωτοποριακή αυτή
επένδυση, η πρώτη τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα, προ-
βλέπει την εγκατάσταση περίπου 3.000 σταθμών φόρτι-
σης ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς. Οι υποδομές για τα
μέσα μεταφοράς που κινούνται με υδρογόνο θα περιλαμ-
βάνουν μια ηλεκτρολυτική κυψέλη για την παραγωγή
υδρογόνου, σταθμό τροφοδοσίας για τη φόρτωση υδρογό-
νου στα ρυμουλκούμενα βυτία, ρυμουλκούμενα βυτία
υδρογόνου και σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο.
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«A
ν κάποιος στις 30 Σε-
πτεμβρίου 2022 μας
έλεγε ότι ο ΓΔ σε τεσ-

σερήμισι μήνες θα κατέγραφε κέρ-
δη 39%, θα γελάγαμε. Να όμως που
η αγορά εξέπληξε και τους πιο αι-
σιόδοξους. Ο τραπεζικός είναι
πρωταθλητής, μιας και κατάφερε να
έχει κέρδη 72% το αντίστοιχο χρονι-
κό διάστημα. Το πιο σημαντικό δε-
δομένο είναι ότι η αγορά δεν κάνει
υπερβολές, μιας και καθημερινά
και σταθερά κερδίζει έδαφος με εν-
δοσυνεδριακές διορθώσεις, κάτι
που ουσιαστικά χαρακτηρίζει μια
bull αγορά», επισημαίνει ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Fast Finance
ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης. Αναφο-

ρικά με τα τεχνικά δεδομένα, ο κ.
Ζαχαράκης τονίζει πως «το επίπεδο
των 1.030 - 1.040 μονάδων γίνεται
σημαντική στήριξη, ενώ ουσιαστικό
επόμενο επίπεδο είναι οι 1.195 μο-
νάδες. Σε μια τέτοια κατάσταση θα
πρέπει να ακολουθούμε τα take

profit μας που ακόμη και σε intra-
day γράφημα μπορούν να δώσουν
σημαντικές αποδόσεις. Η αγορά
έχει να δει τόσο μεγάλη και γρήγο-
ρη κίνηση από το 2004, γεγονός που
δείχνει ότι ακόμη δεν έχουμε δει
όλο το έργο».

Οι Ισραηλινοί 
και το ΝΥΧ Esperia Palace

Οι Ισραηλινοί της Fattal ετοιμάζονται
να ανοίξουν την 1η Μαΐου το πεντάστερο
ΝΥΧ Esperia Palace Hotel Athens στη
συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρ-
δου Λω. Το ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας του
Ταμείου Νομικών, λειτουργούσε αδιάλει-
πτα από τη δεκαετία του 1960 έως το
2010. 

Το 2019 η εισηγμένη στο χρηματιστήριο
του Τελ Αβίβ Fattal είδε την αξία που
έκρυβε το ακίνητο. Το 9ώροφο κτίριο μι-
σθώθηκε για 30 συν 10 χρόνια έναντι
95.830 ευρώ τον μήνα και αποτελεί επέν-
δυση 16 εκατ. ευρώ. 

Στον FTSE All World o Τιτάν
Στον δείκτη FTSE All World θα βρίσκε-

ται η μετοχή του Τιτάνα, σύμφωνα με τις
αλλαγές που ανακοίνωσε ο οίκος FTSE
Russell. Επίσης, ο Τιτάν μαζί με τη MIG
και την Έλαστρον εντάσσεται στον Total
Cap του οίκου, από τον οποίο βγαίνουν οι
Ικτίνος και Space. 

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν την 20ή
Μαρτίου 2023, ενώ στην προηγούμενη
συνεδρίαση της εφαρμογής η συναλλα-
κτική δραστηριότητα εμφανίζεται αυξη-
μένη, καθώς οι επενδυτές που ακολου-
θούν τους δείκτες λαμβάνουν τις θέσεις
τους όσον αφορά τις μεταβολές τόσο στις
μετοχές όσο και στις σταθμίσεις. Η επό-
μενη ανακοίνωση της προγραμματισμέ-
νης αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 19
Μαΐου 2023.

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το
προσωπικό θέτει σε ισχύ η Attica Bank
έως τις 10/3/2023. Δυνατότητα υποβο-
λής αίτησης για συμμετοχή στο Πρό-
γραμμα Εθελούσιας Εξόδου έχει το προ-
σωπικό του Δικτύου Καταστημάτων και
της Διοίκησης που έχει συμπληρώσει
τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας στην τρά-
πεζα στις 31/12/2022. Το πρόγραμμα θα
αφορά άμεση αποχώρηση και θα παρέ-
χει ποσό αποζημίωσης που θα υπολογί-
ζεται από το άθροισμα δύο παραγόντων:
α) της πλήρους αποζημίωσης που προ-
βλέπεται από τον νόμο και β) των μει-

κτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών ενός έτους υπολογιζόμενων ως 14 μεικτών μηνιαίων μισθών πλέον 40%
συν επιπλέον παροχές και προσαυξήσεις. Το ποσό αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά (συνολι-
κά) το ποσό των €200.000 κατ’ ανώτατο όριο, ενώ το ελάχιστο είναι €20.000.

Επόμενο επίπεδο οι 1.195 μονάδες στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Motor Oil - ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση για δίκτυο ηλεκτροκίνησης, υδρογονοκίνησης

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας από την Attica Bank
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Τράπεζα Χανίων: Προθεσμιακές
καταθέσεις με επιτόκιο 
έως και 3,10%

Ανανέωσε τη συνεργασία της 
με το ΥΠΕΘΑ η Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την ανα-
νέωση της συνεργασίας της με το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, μέσω της οποίας παρέχονται
ολοκληρωμένα τραπεζικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες προς το σύνολο του προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικό και πολιτικό
(εν ενεργεία και μη), και τα μέλη των οικογε-
νειών τους, τους απόστρατους και τους εθνο-
φύλακες. Η νέα συμφωνία με το ΥΠΕΘΑ επε-
κτείνει εκ νέου για δύο χρόνια τη μακρόχρονη
συνεργασία της τράπεζας με τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις και περιλαμβάνει την παροχή ενός συ-
νόλου διευρυμένων τραπεζικών υπηρεσιών
με ευνοϊκούς όρους σε περίπου 200.000
στρατιωτικούς, πολιτικούς υπαλλήλους, συν-
ταξιούχους και τις οικογένειές τους. 

Ο ΔΑΑ συνεχίζει με την Printec

Η Printec, πάροχος στον χώρο της τεχνο-
λογίας αυτοματοποίησης συναλλαγών, με
παρουσία σε 16 χώρες στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, έχει συνάψει πολυετή
συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών (ΔΑΑ) για υποστήριξη Συστημάτων
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, έχον-
τας ήδη συμπληρώσει 10 χρόνια αποδοτι-
κής συνεργασίας. Έπειτα από νέα διαδικα-
σία διεθνούς διαγωνισμού, η Printec και ο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανανέωσαν
τη συνεργασία τους για άλλα πέντε χρόνια
στην παροχή υπηρεσιών βλαβοληψίας
(Call Center), στην υποστήριξη χρηστών
(HelpDesk) και στην εποπτεία (ISOC) συ-
στημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινω-
νιών (IT&T) τόσο των χρηστών της εταιρεί-
ας αεροδρομίου όσο και της ευρύτερης αε-
ροπορικής κοινότητας.

Σύμβουλος Πληροφορικής 
& Νέας Τεχνολογίας 
της Χρονιάς η Prosvasis 

Μουζάκης: Συγκροτήθηκε 
σε Σώμα το νέο ΔΣ

Τη σύνθεση του νέου της ΔΣ ανακοίνωσε η Ελ.
Μουζάκης κατόπιν της από 30/1/2023 έκτακτης
ΓΣ και της από 2/2/2023 συνεδριάσεως και συγ-
κροτήσεως σε Σώμα. Έτσι, η σύνθεση του νέου
ΔΣ είναι η εξής: Τζον-Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγ-
κε, πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος, Ευάγγε-
λος Βασιλάκος του Βασιλείου, διευθύνων σύμ-
βουλος και αντιπρόεδρος, Πέτρος-Φώτιος Φα-
τούρος του Χρήστου, μη εκτελεστικό μέλος, Κων-
σταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος του Θεοδώρου,
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντώνιος
Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος και νόμιμος αναπληρωτής του
προέδρου και του αντιπροέδρου, Ειρήνη Σαράντη
του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέ-
λος, και Σαράντης Χιώτης του Χρήστου, μη εκτε-
λεστικό μέλος.

Στη διάθεση των πελατών της Τράπεζας Χανίων
βρίσκεται η νέα γενιά καταθέσεων «Premium
Προθεσμιακές καταθέσεις» που προσφέρει
υψηλότερα επιτόκια για καταθέσεις διάρκειας 12
και 24 μηνών και για ποσά που ξεκινούν από τις
250.000€. Οι Premium Προθεσμιακές Καταθέ-
σεις παρέχουν τη δυνατότητα στον καταθέτη να
«κλειδώσει» ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, οι
οποίες αυξάνονται σταδιακά ανάλογα με τη διάρ-
κεια της κατάθεσης, φθάνοντας έως και στο
3,10%. Παρέχονται δύο προϊόντα: Το Premium 12
με σταθερό επιτόκιο 1,75% για όλη τη διάρκεια της
κατάθεσης και καταβολή τόκων ανά τρίμηνο, και
το Premium 24 με κλιμακωτό επιτόκιο έως 3,10%
με εξαμηνιαία καταβολή τόκων και μεικτό ετη-
σιοποιημένο επιτόκιο 2,05%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

KAFEA TERRA: Εισέρχεται 
στην κατηγορία των φυτικών
ροφημάτων
Είσοδο στην κατη-
γορία των φυτι-
κών ροφημάτων
πραγματοποιεί η
KAFEA TERRA, η
πρώτη βιομηχανία
επεξεργασίας και
τυποποίησης κα-
φέ στην Ελλάδα.
Αντιλαμβανόμενη
τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και δρώντας σε
ένα ταχύτατα μεταλλασσόμενο περιβάλλον, η εται-
ρεία αποφάσισε να λανσάρει στο ελληνικό κοινό τη
νέα σειρά plant-based ροφημάτων με την επωνυμία
INSTEAD OF MILK. Πρόκειται για τέσσερα ξεχωριστά
φυτικά ροφήματα από αμύγδαλο, βρώμη, καρύδα και
σόγια, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για το κα-
νάλι HORECA και δη την ελληνική αγορά και τους
επαγγελματίες της καφεστίασης. Τα εν λόγω προϊόν-
τα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουρ-
γία σειράς προϊόντων, όπως ροφήματα καφέ, latte art,
σοκολάτας και smoothies.

H
Prosvasis, μέλος του ομίλου εταιρειών
SOFTONE, ξεχώρισε στα Finance & Ac-
counting Awards 2023, στα οποία ανα-
δείχθηκε Σύμβουλος Πληροφορικής &

Νέας Τεχνολογίας της Χρονιάς και απέσπασε συνο-
λικά τέσσερα βραβεία για την πλατφόρμα διαχείρι-
σης λογιστικών γραφείων Prosvasis Business
Suite One, καθώς και για την εφαρμογή Πιστοποι-
ημένης Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Prosvasis GO.
Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε δύο Gold βραβεία
για την πλατφόρμα διαχείρισης λογιστικών γραφεί-
ων Prosvasis Business Suite One στις κατηγορίες
Ψηφιακο ́ς Μετασχηματισμο ́ς και Tax Management.
Παράλληλα, η εφαρμογή Πιστοποιημένης Ηλεκτρο-
νικής Τιμολόγησης Prosvasis GO, η οποία προχώ-
ρησε πρόσφατα σε μια λειτουργία τραπεζικής δια-
σύνδεσης Fintech που επιτρέπει την αυτοματοποι-
ημένη διασύνδεση και διαχείριση των ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών των τεσσάρων συστημικών τραπε-
ζών, απέσπασε δύο Silver διακρίσεις, μία στην κα-
τηγορία Invoicing Software και μία στην κατηγορία
Επιχειρηματική Αξία & Καινοτομία.



ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL SPORTS30

Σ
ε ένα ντέρμπι ευρωπαϊκών προδια-
γραφών στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νί-
κησε 2-0 την ΑΕΚ με γκολ των Νά-
ρεϊ, Κουλιεράκη και τρεις αγωνιστι-

κές πριν από το τέλος της κανονικής περιό-
δου στο πρωτάθλημα της Super League 1
εκτίναξε το ενδιαφέρον και την αγωνία ενό-
ψει των πλέι οφ. Ποτέ τα τελευταία χρόνια στο

«Big-4» ο ένας δεν ένιωθε
την απειλητική ανάσα του άλ-
λου. Πρώτος παραμένει ο
Παναθηναϊκός μετά τη νίκη
του 2-0 επί του Βόλου στη
Λεωφόρο με γκολ των
Κουρμπέλη και πέναλτι του
Σπόραρ. Η Ένωση, ωστόσο,
έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό

με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που δεν έγινε
ποτέ λόγω της… μεζούρας. Η τύχη του αγώνα
αυτού θα αποφασιστεί αύριο, Τετάρτη, από τη
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.
Πρωτόδικα, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όρ-
γανο της Super League 1 αποφάσισε τη διε-
ξαγωγή του.

Ο Ολυμπιακός, που πέρασε εύκολα 3-0
από τη Λαμία με γκολ των Σαμασέκου, Μπα-
καμπού και Μπιέλ, απέχει πέντε βαθμούς
από την κορυφή και το προσεχές Σάββατο
υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Όπως βλέπετε
στον σχετικό πίνακα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι

επτά βαθμούς πίσω από την κορυφή, αλλά
έχει και το πιο εύκολο πρόγραμμα σε σχέση
με τους άλλους. Το πιο δύσκολο, ο Ολυμπια-
κός, που εκτός από τον Παναθηναϊκό θα παί-
ξει με την ΑΕΚ στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σο-
φιά» την τελευταία αγωνιστική. 

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(23 αγ.)

Παναθηναϊκός ............................54
ΑΕΚ (22) ......................................50
Ολυμπιακός ................................49
ΠΑΟΚ ..........................................47

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παναθηναϊκός
25/2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός6/3: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός12/3: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ
25/2: ΑΕΚ - Αστέρας Τρ.
5/3: ΟΦΗ - ΑΕΚ
12/3: ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Ολυμπιακός
25/2: Ολυμπιακός -  Παναθηναϊκός5/3: Ολυμπιακός -  Λεβαδειακός12/3: ΑΕΚ - Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ
25/2: ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
5/3: ΠΑΟΚ - Ιωνικός
12/3: Βόλος - ΠΑΟΚ

Η Super League φλέγεται

Σε απόσταση βολής  
ο ένας από τον άλλο 

στο «Big-4»



Ο
πως ήταν αναμενόμενο, ο
Ολυμπιακός, που κατά τους
ειδήμονες παίζει το καλύτε-

ρο μπάσκετ στην Ευρώπη, όχι μόνο
νίκησε το Περιστέρι στον τελικό του
Κυπέλλου, αλλά το συνέτριψε με
85-57 και κατέκτησε το 11ο τρόπαιο
στο Final-8 που έγινε στο Ηράκλειο.
Πολυνίκης του θεσμού ο Παναθη-
ναϊκός με 20 κατακτήσεις. Στον ημι-
τελικό ο Ολυμπιακός είχε νικήσει
εύκολα τον Παναθηναϊκό με 81-65.
Πρώτος σκόρερ του τελικού για την
ομάδα του Μπαρτζώκα, ο Άλεκ Πί-
τερς με 26 πόντους (8/11 τρίποντα)
και ακολούθησε ο Βεζένκοφ με 20
(4/8 τρίποντα). Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη,
πρώτος σκόρερ ο Μωραΐτης με 17 πόντους (3/8 τρίπον-
τα) και ακολούθησε ο Χάμερ με 7. Το ανησυχητικό στην
όλη διοργάνωση είναι πως σε όλη τη διάρκεια του Final-

8 το γήπεδο στα Δύο Αοράκια δεν ήταν γεμάτο, ούτε καν
στον τελικό. Το ενθαρρυντικό, ότι οι αντίπαλοι θεατές
κάθισαν στην ίδια κερκίδα χωρίς πρόβλημα. Το αυτο-
νόητο, δηλαδή. 

Κούπα ο Ολυμπιακός, 57-85 το Περιστέρι Παγκόσμιο ρεκόρ 
έπειτα από 41 χρόνια

Ένα στοιχειωμένο ρεκόρ, που κρατούσε 41
ολόκληρα χρόνια η Τσεχοσλοβάκα Μαρτίνα Κρα-
τοσβίλοβα στα 400μ κλειστού στίβου, έσπασε η
Ολλανδέζα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φέμκε
Μπολ. Με μια εξωπραγματική επίδοση, η Μπολ
σταμάτησε το ρολόι στα 49.26 για να σπάσει το
προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 49.59, το
οποίο είχε σημειώσει η Κρατοσβίλοβα το μακρι-
νό 1982, περίπου 18 χρόνια πριν γεννηθεί η ση-
μερινή του κάτοχος!

Ένα κακόγουστο αστείο
στον Φερνάντο μας

Την ώρα που ο «δι-
κός μας» άνθρωπος
Φερνάντο Σάντος έκα-
νε δηλώσεις μετά το
ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
στην Τούμπα, οπαδοί
των γηπεδούχων τον
πλησίασαν και τον τύ-
λιξαν με… μεζούρες.
Για πλάκα, φυσικά.
Μπορούμε να κάνουμε πλάκα, αρκεί το πρόσωπο
που την κάνουμε να το δέχεται. Ο Σάντος φάνηκε
να απορεί και ένωσε αμηχανία για την «πλάκα».
Στις δηλώσεις του, ο τεχνικός της εθνικής Πολω-
νίας, πλέον, είπε «επέστρεψα στη χώρα μου».

Παράπονα από τη διαιτησία
και καταγγελίες

Παράπονα από τη διαιτησία του άπειρου Νορ-
βηγού διαιτητή Έσπαν Έσκας έχει η ΑΕΚ στο
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Υποστηρί-
ζουν ότι έπρεπε να δοθούν κόκκινες κάρτες στον
Ίνγκασον και τον Ολιβέιρα. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ
Ραζβάν Λουτσέσκου κατήγγειλε ότι στο ημίχρο-
νο παράγοντες της αποστολής της ΑΕΚ επιτέθη-
καν στον Νορβηγό διαιτητή, λέγοντας «ξέχασες
να φέρεις μαζί σου τις κάρτες;».

Έχει Λίβερπουλ - Ρεάλ
Μαδρίτης απόψε

Το παιχνίδι Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης στο Άν-
φιλντ για το Τσάμπιονς Λιγκ κλέβει όλο το focus
της σημερινής ημέρας παγκοσμίως. Θα αναμετρη-
θούν οι δυο φιναλίστ του τελικού του 2022 στο Πα-
ρίσι, όπου οι Ισπανοί είχαν νικήσει 1-0. Ο αγώνας
θα γίνει στο πλαίσιο της νοκ άουτ φάσης των «16»
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στον
κόσμο. Στο άλλο παιχνίδι, η Άιντραχτ υποδέχεται
τη Νάπολι. Και οι δυο αγώνες θα αρχίσουν στις
10.00μμ και θα μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Ο Τεντόγλου ζήτησε συγγνώμη
Ο Μίλτος Τεντόγλου σχεδόν γέμισε με κόσμο

το ΣΕΦ (8.000 θεατές) στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα κλειστού στίβου, έκανε άλμα στα 8,20μ

και ζήτησε… συγγνώμη που δεν πήγε παραπά-
νω! Όπως είπε, το ταρτάν είναι πολύ μαλακό

και από κάτω έχει ξύλο που δεν τον βοηθάει να
«πετάξει». «Σε άλλο γήπεδο θα έκανα 8,50μ ή

8,60μ», είπε. 

Αυτό που έκανε ο νεαρός, 19 ετών, Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο 2-0 επί
της ΑΕΚ στην Τούμπα θα μνημονεύεται για χρόνια στα highlights του ποδοσφαίρου. Ξαπλωμένος
ανάσκελα καθώς ήταν, έπαιξε την μπάλα από τα πόδια του στο σώμα, μετά πάλι στο πόδι και…
ασίστ στον Νάρεϊ. Μια ενέργεια που θα ζήλευαν και οι μεγάλες αστέρες του ποδοσφαίρου.

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Κωνσταντέλιας: 
Θα τον ζήλευε 
και ο Μέσι!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Μ
ουσική συνάντηση κορυφής! Η
Τάνια Τσανακλίδου επιστρέφει
στη σκηνή παρέα με τον Φώτη
Σιώτα σε μια συναρπαστική πα-

ράσταση με τίτλο «Πουλάκια είναι και λα-
λούν». Η σημαντική ερμηνεύτρια με την αι-
σθαντική φωνή και τις τεράστιες επιτυχίες θα
ενώσει τη φωνή της με εκείνη του εξαιρετικού
τραγουδοποιού, σε ένα διαφορετικό πρό-
γραμμα που έφτιαξαν με αγάπη και κέφι.

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες θα συναντη-
θούν για μια σειρά εμφανίσεων σε μεγάλη
σκηνή από τις 6 Μαρτίου, έπειτα από την επι-
τυχημένη συνεργασία τους στο αφιέρωμα για
τον κορυφαίο και αλησμόνητο Γιάννη Σπανό.

Η Τάνια Τσανακλίδου φέρνοντας τους θη-
σαυρούς της δισκογραφίας της, την απαρά-
μιλλη ερμηνεία, τη γενναιόδωρη σκηνική πα-
ρουσία και το μοναδικό ταμπεραμέντο θα μοι-
ραστεί το stage με τον εξαιρετικό μουσικό
Φώτη Σιώτα που έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για
την καθοριστική συμβολή του ως μουσικούς

δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες, αλλά και
για τη συνθετική και ερμηνευτική του άποψη
μέσα από τις δισκογραφικές επιτυχίες και τις
μουσικές του για το θέατρο.

Μαζί, υπόσχονται ένα εξωστρεφές πρό-
γραμμα, με χρώμα, διάθεση αφύπνισης και
εμβληματικά τραγούδια που αγαπάμε αλλά
δεν τα ακούμε συχνά και, κυρίως, δεν τα πε-

ριμένουμε. Δίπλα στα δικά τους κομμάτια,
μπλέκονται αριστουργηματικά διαχρονικές
επιτυχίες του Μούτση, του Σιδηρόπουλου
και του Πουλικάκου, του Κηλαηδόνη, του
Πανούση και του ΛοΓό, του Μαχαιρίτσα και
του Μπουλά, αλλά και του Σαββόπουλου,
του Σπανού, του Κραουνάκη, του Μιχάλη
Δέλτα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου, του
Νικόλα Άσιμου, κάνοντας την αφήγηση συ-
ναρπαστική.

Όπως λένε η Τάνια και ο Φώτης, «αυτή η πα-
ράσταση έχει πολλή ενέργεια αλλά και κάποια
ξέφωτα πιο συγκινησιακά».

Ετοιμαστείτε για έντονες βραδιές συναι-
σθημάτων στο «Vox» με «δυο πουλάκια» που
θα… λαλούν όλα όσα έχουμε πεθυμήσει, όσα
μας συγκινούν και όσα μας ξεσηκώνουν!

Αλλά και απροσδόκητες αλλαγές, διάθεση
αυτοσαρκασμού, σατιρικό σχολιασμό της κα-
τάστασης που βιώνουμε όλοι και όλες και μια
αίσθηση χαρμολύπης, όπως συμβαίνει στο
τσίρκο.

Τσανακλίδου - Σιώτας 
Δυο πουλάκια, μαζί!



Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανακηρύχθηκε πρε-
σβευτής του σωματείου «Ελπίδα Φίλων Παιδιών
με Καρκίνο». Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη καλω-
σόρισε τον Κύπριο καλλιτέχνη στη μεγάλη οικο-
γένεια των διάσημων εθελοντών, με τον σημαντι-
κό ερμηνευτή να ανακοινώνει με περηφάνια:
«Για εμένα αποτελεί μεγάλη τιμή η ανακήρυξή
μου σε πρεσβευτή του συλλόγου της ιερής μάνας
αυτών των παιδιών Μαριάννας Βαρδινογιάννη.
Σε αυτό τον αγώνα “δεν είστε μόνοι” και ελπίζω η
μουσική και το τραγούδι να χαρίσουν ελπίδα σε
όλα τα παιδιά!».

Τιμητική διάκριση

Οι κληρονόμοι

Σε ποιον θα αφήσει τη μεγάλη του περιουσία ο
Σταμάτης Φασουλής; Ο κριτής του «J2US» και
σκηνοθέτης με λαμπρό βιογραφικό μπορεί να
μην απέκτησε οικογένεια, ωστόσο, περιστοιχί-
ζεται από λατρεμένους συγγενείς και φίλους
που θα τον κληρονομήσουν, όπως αποκάλυψε
σε δηλώσεις του: «Τον θάνατο δεν τον φοβά-
μαι. Δεν θα ήθελα να χάσω το μυαλό μου και το
ακμαίο του σώματος. Σε λίγο καιρό θα κάνω
διαθήκη για να πάει η περιουσία μου σε αν-
θρώπους που αγαπάω».

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει κα-
λοκαίρι θα μυρίσει! Πρώτη και
καλύτερη η Αναστασία Γιου-
σέφ έκανε… πρόβα στην Κύ-
προ για τις πρόωρες βουτιές
της στη θάλασσα, ποζάροντας
στο Instagram με κόκκινο μι-
κροσκοπικό μπικίνι και ένα
λουλούδι στα μαλλιά: «Με ανέ-
μελη διάθεση, χωρίς make up
και τρέσες. Έτσι είμαι πραγμα-
τικά κι έτσι ακριβώς θέλω να
είμαι συνέχεια, γιατί η ομορφιά
πηγάζει από την ευτυχία μας».

«Κόλαση» 
το Instagram

Τρυφερές ευχές full in love από την Ευρυδί-
κη στον άντρα της ζωής της, Μπομπ Κατσιώ-
νη. Ανήμερα τα γενέθλια του αγαπημένου
της συζύγου, η Κύπρια τραγουδίστρια μοι-
ράστηκε δημόσια προσωπικές τους στιγμές,
για να του ευχηθεί με λατρεία. «Να ζήσεις,
Μπαμπίνο, και χρόνια πολλάααα. Θα είμαι
πάντα εδώ, να ζω και να χαίρομαι την κάθε
στιγμή σου!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αποκάλυψε τη νονά

Τα γενέθλια 
της ευτυχίας

O
ικογενειακές προετοιμασίες για τα λαμπερά βαφτίσια του
Αλεξάνδρου τζούνιορ! Ο μόλις λίγων εβδομάδων μονα-
χογιός της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου
ετοιμάζεται για την πρώτη του βουτιά στην κολυμπήθρα

και πρόσφατα «συστήθηκε» με τη μέλλουσα νονά του. Η εντυπω-
σιακή Στέλλα Πάσσαρη, φίλη και συνέταιρος της influencer, θα γίνει
ανάδοχος του μπέμπη, με τη διάσημη μαμά να δίνει στη δημοσιότη-
τα την πρώτη τους φωτογραφία. «Με τη Στέλλα δουλεύαμε πριν από
έντεκα χρόνια σεζόν σε κλαμπ στη Χαλκιδική. Αυτή σέρβις, εγώ
μπαργούμαν. Έτσι γνωριστήκαμε. Τόσα χρόνια μετά, παραμένουμε
κολλητές φίλες, έχουμε μαζί μια επιτυχημένη επιχείρηση και προ-
σεχώς θα βαφτίσει και το μωράκι μου», αποκάλυψε η
bussineswoman. Μα και η νονά μόνο όμορφα λόγια είχε να πει για
το βαφτιστήρι της: «Παιδιά, τόσο μαλλί! Είναι μια σταλιά, αλλά έχει
μεγαλώσει πολύ».
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Τέλος η Βουλίτσα
«Καλπάζει» για την 11η τηλεοπτική της χρονιά η επιτυχημένη
σειρά του Alpha «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Το σίριαλ πήρε
το «πράσινο φως» και για τη νέα σεζόν αλλά με τρεις σημαντι-
κές απώλειες: Η Ελένη Κοκκίδου (Βουλίτσα), ο Σπύρος Χατζη-
αγγελάκης και η Μαρία Χάνου ανακοίνωσαν πως δεν θα συνεχί-
σουν, με την παραγωγή να αναζητά το νέο έτερο ήμισυ του Μηνά
(Αντώνης Αντωνίου).



Ο
ι ασθενείς με γλαύκωμα θα πρέπει να
είναι προσεκτικοί όταν παίρνουν φάρ-
μακα για άλλες παθήσεις, καθώς μπο-
ρεί να επιδεινώσουν το ήδη υπάρχον

πρόβλημά τους. Σύμφωνα με τον χειρουργό-
οφθαλμίατρο Αναστάσιο Κανελλόπουλο, στα
φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύ-
μητες ενέργειες περιλαμβάνονται πολλά συντα-
γογραφούμενα σκευάσματα, αλλά και προϊόντα
που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα είναι τα κορτικοστερο-
ειδή (κορτιζόνη), ορισμένα αντικαταθλιπτικά, αν-
τιυπερτασικά, αντιισταμινικά και πολλά άλλα.

Με τον όρο γλαύκωμα περιγράφεται μια ομάδα
οφθαλμικών παθήσεων με κοινό χαρακτηριστικό
την προοδευτική, μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτι-
κού νεύρου. Η πιο συνηθισμένη αιτία που προκα-
λεί αυτή τη βλάβη είναι η αυξημένη πίεση στο εσω-
τερικό του οφθαλμού (ενδοφθάλμια πίεση). Την
ενδοφθάλμια πίεση προσδιορίζει το υδατοειδές

υγρό που γεμίζει το εσωτερικό του ματιού. Το υγρό
αυτό παράγεται ακατάπαυστα εντός του ματιού και
αποβάλλεται με τον ίδιο ρυθμό από το αποχετευτι-
κό δίκτυο του οφθαλμού. Έτσι διατηρείται σε ισορ-
ροπία και το μάτι έχει καλή πίεση. Αν, όμως, για κά-
ποιο λόγο διαταραχθεί η παραγωγή ή η αποχέτευ-
ση του υδατοειδούς υγρού, η ενδοφθάλμια πίεση
αυξάνεται. 

Ο δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος αναφέρει ότι
οι ασθενείς «το ιδανικό θα ήταν να λαμβάνουν
ακόμα και το πιο απλό φάρμακο έπειτα από συνεν-
νόηση με τον ιατρό τους. Καλό είναι επίσης να δια-
βάζουν το φύλλο οδηγιών χρήσεως των φαρμά-
κων, για να ελέγχουν αν αναγράφεται “γλαύκωμα”
ή “αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης” στις αντεν-
δείξεις ή στις ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Τα πιο
γνωστά φάρμακα που αυξάνουν την ενδοφθάλμια
πίεση είναι τα κορτικοστεροειδή, δηλαδή η κορτι-
ζόνη. Η χρήση της είναι μακράν η πιο σοβαρή, γιατί
πολύ συχνά χορηγείται σε μορφή που οι περισσό-

τεροι δεν συνειδητοποιούν ότι μπορεί να προκαλέ-
σει γλαύκωμα. Στην πραγματικότητα, οι ασθενείς
μπορεί να μην αντιληφθούν για χρόνια ότι παίρ-
νουν κορτιζόνη, με κίνδυνο να υποστούν μόνιμη
τύφλωση». Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να προ-
καλέσουν γλαύκωμα ακόμα και σε άτομα χωρίς
κληρονομική προδιάθεση. Αύξηση της ενδοφθάλ-
μιας πίεσης μπορεί να παρατηρηθεί και με άλλες
μορφές κορτικοστεροειδών, όπως με εκείνες που
εγχέονται μέσα ή γύρω από τα μάτια, με τα χάπια
που λαμβάνονται από το στόμα, τις εγχύσεις για τις
αρθρώσεις ή ακόμα και τις κορτιζονούχες κρέμες
που αλείφονται στο δέρμα.

Άλλα φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν την εν-
δοφθάλμια πίεση είναι ορισμένα αντικαρκινικά (πχ
ορισμένες χημειοθεραπείες), καθώς και ορισμένα
αναισθητικά. Υπάρχουν επίσης πολλά φάρμακα
που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για οξύ γλαύ-
κωμα κλειστής γωνίας, το οποίο μπορεί να οδηγή-
σει στην τύφλωση. Αυτή η μορφή γλαυκώματος
προκαλείται όταν αποφράσσεται πλήρως το απο-
χετευτικό δίκτυο του οφθαλμού, με συνέπεια να
μην μπορεί να αποβληθεί η περίσσεια του υδατοει-
δούς υγρού.
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kpapakosto@yahoo.gr

Το ιδανικό θα ήταν οι ασθενείς 
να λαμβάνουν ακόμα και το πιο απλό
φάρμακο έπειτα από συνεννόηση 
με τον ιατρό τους

Πότε συμβουλεύομαι τον οφθαλμίατρο
Υπάρχουν μερικά φάρμακα τα οποία μπορεί να μειώσουν την ενδοφθάλμια πίεση, δημιουρ-
γώντας προβλήματα στη διάγνωση του γλαυκώματος. Αυτό μπορεί να συμβεί, λχ, με ορισμέ-
νους β-αναστολείς (ή βήτα-αποκλειστές) που χορηγούνται ευρέως για πολλές καρδιαγγει-
ακές παθήσεις, όπως η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση, οι καρδιακές αρρυθμίες κ.λπ.
«Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα και τα περισσότερα είναι ασφαλή για τους ασθενείς με
γλαύκωμα. Ορισμένα, όμως, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Αν ένας ασθενής έχει γλαύκω-
μα και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για άλλες παθήσεις, είναι σημαντικό να ενημερώ-
σει όλους τους θεράποντες ιατρούς για την οφθαλμοπάθειά του. Καλό είναι επίσης να συμ-
βουλεύεται και τον οφθαλμίατρό του», καταλήγει ο κ. Κανελλόπουλος.

Με προσοχή τα φάρμακα
Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,

χειρουργός-οφθαλμίατρος
Γλαύκωμα



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Αφροδίτη περνά στο δικό σας ζώδιο,
όπου καλό είναι να εκμεταλλευτείτε αυτό
το διάστημα θέματα σχέσεων και προσωπι-
κής προβολής. Θα λάμπετε και θα προσελ-
κύετε τα βλέμματα των άλλων, ενώ θα ανέ-
βει σημαντικά η αυτοπεποίθησή σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη στον δωδέκατο τομέα σας θα
σας δημιουργήσει την ανάγκη της περισυλ-
λογής, κατά την οποία θα δώσετε στον εαυτό
σας τη δυνατότητα να ξανασκεφτείτε κάποια
πράγματα που αφορούν την προσωπική σας
ζωή. Θα είστε επίσης σε θέση άμυνας με τον
εσωτερικό σας εαυτό, βάζοντας τα πράγματα
που σας αφορούν σε μια πιο δυνατή αναλυ-
τική σκέψη.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Κριού και
βρίσκεται στον ενδέκατο τομέα σας, γεγονός
που σας κάνει ακόμη πιο κοινωνικούς. Η
προσωπική σας ζωή ανθίζει και εσείς νιώ-
θετε όμορφα, είτε σε σχέση είτε σε περίο-
δο… ελευθερίας σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη στον Κριό θα ενεργοποιήσει θέ-
ματα καριέρας. Ενδεχομένως να χρειαστεί
να απομακρυνθείτε από μια εργασία που δεν
σας γέμιζε έως τώρα και να βρεθείτε σε πο-
λύ καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε μια
επερχόμενη επαγγελματική στέγη. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη στη νέα της θέση θα σας δώ-
σει μια ώθηση σε γνώσεις και ταξίδια. Αν
πρόκειται να επεκταθείτε σε κάποια επι-
κοινωνιακά μονοπάτια λόγω εργασίας, θα
έχετε σίγουρη επιτυχία. Η προσωπική σας
ζωή θα κτιστεί καλύτερα μέσα από την
επικοινωνία και την κατανόηση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κάτι θα αλλάξει θετικά στα οικονομικά σας
και αυτό θα σας δώσει μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση. Θα έχετε την τάση να φτάνετε στη
ρίζα ενός προβλήματος και να βρίσκετε
εκείνο το σημείο που θα σας απαλλάξει ορι-
στικά από τους προβληματισμούς σας. Ακό-
μη και στην προσωπική σας ζωή θα αναζη-
τάτε την ουσία και δεν θα επιτρέψετε να ρο-
κανίζουν άσκοπα τον χρόνο σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη απέναντι από το δικό σας ζώ-
διο θα ευνοήσει τη συναισθηματική σας
ζωή και γενικότερα τις σχέσεις σας. Όσοι
βρίσκεστε σε σχέση, η συνεννόηση θα
βοηθήσει κατά πολύ την πορεία της κοινής
σας ζωής. Εσείς που είστε αδέσμευτοι θα
έχετε το λιγότερο καλές προοπτικές για να
γνωρίσετε άτομα που θα σας παρέχουν συ-
ναισθηματική κάλυψη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη στον έκτο τομέα σας θα σας δη-
μιουργήσει καλές προοπτικές για την εργα-
σία, την υγεία και γενικότερα την καθημερι-
νότητά σας. Ίσως είναι μια πολύ καλή περίο-
δος για να κάνετε κάποιες αισθητικές πα-
ρεμβάσεις πάνω σας, ή να φροντίσετε τη
διατροφή σας, βγάζοντας από αυτή τοξικές
τροφές που σας βλάπτουν. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πολύ καλή η θέση της Αφροδίτης στον
Κριό για εσάς. Είναι η περίοδος που θα πά-
ρετε το ενδιαφέρον από τους άλλους, ενώ
δεν αποκλείεται να γνωρίσετε κάποιο πρό-
σωπο που θα σας δώσει υπέροχες στιγμές.
Η δημιουργικότητά σας θα βρίσκεται στο
πιο καλό σημείο, ιδίως αν είστε καλλιτέ-
χνες και ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη στη νέα θέση, που θα βρίσκεται
έως τις 16 Μαρτίου, θα φέρει μια καλή πε-
ρίοδο για την οικογένειά σας, αλλά και για
θέματα σπιτιού και αλλαγών μέσα στον χώρο
σας. Η επαφή σας με τους άλλους θα έχει
θετική έκβαση, ακόμη και αν υπήρχαν προ-
βλήματα κατά το παρελθόν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τη νέα θέση της Αφροδίτης αποκτά εν-
διαφέρον η επικοινωνία σας, αλλά και οι κα-
θημερινές σας επαφές. Είναι μια καλή ευ-
καιρία για εσάς που θέλετε να ταξιδέψετε,
να κάνετε συμβόλαια, να σπουδάσετε και να
παρουσιάσετε μια πνευματική σας εργασία. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη εγκατέλειψε το δικό σας ζώ-
διο και τώρα θα περάσει στον τομέα των οι-
κονομικών σας. Είναι η περίοδος που θα
θελήσετε να κάνετε στη ζωή σας κάποια
οικονομικά θέματα πιο ξεκάθαρα, ώστε να
νιώθετε ασφάλεια και ηρεμία. 
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H Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Κριού, όπου
η τόλμη είναι εκείνη που χαρακτηρίζει
έντονα το πρώτο ζώδιο της φωτιάς. Η
Αφροδίτη, ο πλανήτης του έρωτα, της

ομορφιάς αλλά και των υλικών αγαθών, θα έχει
έντονη παρουσία έως τις 16 Μαρτίου στον Κριό. Θα
φιλοξενείται βέβαια σε ένα ζώδιο όπου είναι
αδύναμη, οπότε και θα πρέπει να προσέχουμε τον
τρόπο που θα διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά
μας, αλλά και τις οικονομικές μας υποθέσεις.
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Ανοιξιάτικες εκλογές 
και όνειρα θερινής νυκτός

Η
αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες της
άνοιξης έχει ξεκινήσει. Όλες οι πληροφο-
ρίες συγκλίνουν στο ότι το «ραντεβού» έχει

κλειστεί για τις 9 Απριλίου. Η πινέζα βρίσκεται στη
συγκεκριμένη Κυριακή εδώ και αρκετό καιρό και
μόνο μία συγκλονιστική ανατροπή μπορεί να τη
μετακινήσει. 

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει και τις «ευ-
χές» του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος δήλωσε ότι
μπορούμε να πάμε στην εκκλησία μας την Κυρια-
κή των Βαΐων και στη συνέχεια να κάνουμε το δη-
μοκρατικό μας καθήκον. Και καλοί χριστιανοί και
καλοί πολίτες, δηλαδή. 

Με τις εκλογές να πλησιάζουν, ορισμένοι έχουν
αρχίσει τα όνειρα, για να μη χρησιμοποιήσουμε
άλλον όρο με την ίδια ρίζα. Φαντάζονται ότι η
«δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς», φαντάζονται

«πρώτη φορά ρήξη», φαντάζονται…
επιστροφές («επιστροφές - κατα-
στροφές» που λέει και το λαϊκό τρα-
γούδι;).

Δεν είναι κακό οι άνθρωποι να κά-
νουν όνειρα. Ούτε είναι κακό να
έχουν φιλοδοξίες. Υπάρχει, όμως,
ένα ερώτημα: πόσες ευκαιρίες θέ-
λουν ορισμένοι (για να μας σώσουν);
Για το καλό μας προφανώς («για το
καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν

άντεξε στο τέλος το μυαλό μου» για να περάσουμε
και στο ελληνικό ροκ).

Γιατί στον χώρο των… ονειροπόλων έχουν αντι-
ληφθεί ότι πλην δραματικού απροόπτου δεν προ-
κύπτει κυβέρνηση ηττημένων και έχουν αρχίσει
να γεμίζουν πινέζες τα ημερολόγια! Συγκεκριμέ-
να, να σημειώνουν τις επόμενες εκλογικές αναμε-
τρήσεις: τις δημοτικές και περιφερειακές του φθι-
νοπώρου του 2023, τις ευρωεκλογές του 2024 και
τις «προεδρικές» (σ.σ.: σε περίπτωση μη συμφω-
νίας στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας) του 2025! Για να διεκδικήσουν τη ρεβάνς!

Παρακάμπτοντας το στοιχειώδες: ότι στις δημο-
κρατίες οι κυβερνήσεις εκλέγονται στις
εθνικές/βουλευτικές εκλογές. Ότι όταν ο λαός
έχει αποφασίσει, δεν είναι καλή ιδέα και δημο-
κρατική συμπεριφορά κάθε κάλπη να βαφτίζεται
«δημοψήφισμα».

Αφήστε που μπορεί και τα «δημοψηφίσματα» να
μην έχουν και την κατάληξη που ονειρεύονται. Αν
ύστερα από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης ο ελ-
ληνικός λαός επιλέξει ξανά Κυριάκο Μητσοτά-
κη, ποιος τους εγγυάται ότι δεν θα συνεχίσει ο
πρωθυπουργός να κερδίζει την εμπιστοσύνη
των πολιτών και στη συνέχεια;

Απλώς μερικές σκέψεις, για τις ώρες που
είναι ξύπνιοι όσοι ονειρεύονται. Βέβαια, το
καλύτερο θα ήταν -αντί να σεναριολογούν
ακατάπαυστα- να παρουσιάζουν τις προτά-
σεις τους, να διεκδικούν τη νίκη και όχι την
ήττα (και την επόμενη ευκαιρία).

Δεχθήκατε το «δαχτυλίδι» της διαδοχής
από τον Κώστα Σημίτη. Δεχθήκατε την
«κληρονομιά» της διακυβέρνησης Καρα-
μανλή. Και στις δύο περιπτώσεις: αναλά-
βατε την ευθύνη. Αλλά μάλλον δεν τα κα-
ταφέρατε και τόσο καλά. «Παραιτηθήκα-
τε» στη συνέχεια στον Αντώνη Σαμαρά και
σχηματίστηκε η τρικομματική -με ΠΑΣΟΚ,
ΝΔ και ΛΑΟΣ- που οδήγησε στις διπλές
εκλογές του ’12. Όπου το ΠΑΣΟΚ, από
θριαμβευτής το ’09, έγινε ο μεγάλος
ασθενής του πολιτικού μας συστήματος.
Το ’15 κάνατε δικό σας κόμμα, διασπώντας
το ΠΑΣΟΚ έναν μήνα πριν από την κρίσιμη
εκλογική αναμέτρηση που έφερε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην εξουσία. Το ΚΙΔΗΣΟ απέτυχε

να μπει στη Βουλή, με αποτέλεσμα
να μείνετε και εσείς εκτός. Γυρίσατε
ως εταίρος στο Κίνημα Αλλαγής και
επιστρέψατε στα κοινοβουλευτικά
έδρανα, αλλά χάσατε στη μάχη για
τη διαδοχή της Φώφης Γεννημα-
τά. Και τώρα, είστε ξανά στην
επικαιρότητα. Κύριε πρό-
εδρε, είστε σίγουρος ότι
χρησμοί, όπως αυτός με
τον οποίο απαντήσατε στα
ρεπορτάζ για τη συνάν-
τησή σας με τον Αλέξη
Τσίπρα, κάνουν
καλό στην πα-
ράταξή σας;

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Δεν είναι μόνο η φωτογραφία με τον
Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο χειμερινού κο-

λυμβητή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέβα-
σε και ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο σκί-
ζει τα νερά με άψογο στιλ πεταλούδας.
Πάλι καλά που στην Ελλάδα δεν έχουμε…
τίγρεις. Τον θυμάστε τον σύντροφο Πούτιν
όταν είχε πάει για κυνήγι; Αφού είχε κάνει
μπάνιο σε μια παγωμένη λίμνη…

••••••••••••

� Από τα καλά που διαβάσαμε στο
διαδίκτυο για την αναδίπλωση Πο-

λάκη: «Παύλος… Αποχαιρετάκης»! Ο
αποχαιρετισμός, βέβαια, δεν κράτησε ού-
τε μία ώρα. Τουλάχιστον ο Αλέξης είχε
αντέξει 17 ώρες πριν από την κωλοτούμπα
στις Βρυξέλλες το 2015. 

••••••••••••

� Συνεχίζονται οι εμφανίσεις πολιτικών
σε εκπομπές κοινωνικού περιεχομέ-

νου. Την Κυριακή βγήκε στην εκπομπή
της Ναταλίας Γερμανού η Όλγα Κεφαλο-
γιάννη. Η βουλευτής της ΝΔ ρωτήθηκε αν
θα ήθελε να είναι η πρώτη γυναίκα πρω-
θυπουργός. «Θα ήθελα να δω στην Ελλά-
δα γυναίκα πρωθυπουργό», απάντησε διπλωματικά.
Βέβαια, η συγκεκριμένη απάντηση… βλέπεται, δεν
διαβάζεται. Όλα τα λεφτά ήταν στο ύφος της κυρίας
Κεφαλογιάννη. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να ανα-
ζητήσετε το βίντεο.

••••••••••••

� Πράσινο φόντο ο ΣΥΡΙΖΑ; Κόκκινο το ΜέΡΑ25
(σ.σ.: πίσω από το προεδρείο και τον ομιλητή

στην Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής). Στη «δεύτερη
φορά Αριστερά» ο Αλέξης; Στην «πρώτη φορά ρήξη»
ο Γιάνης Βαρουφάκης. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κά-

που θα συναντηθούν (σ.σ.: είναι που μπαίνει η άνοιξη
και η στήλη σήμερα έχει καλλιτεχνική διάθεση). Ει-
δικά αν θέλουν να κάνουν την περίφημη κυβέρνηση
των ηττημένων, ένα «ραντεβού» θα πρέπει να το κα-
νονίσουν. 

••••••••••••

� Εκνευρίστηκε ο Σωκράτης Ξυνίδης, πρώην γραμ-
ματέας του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου, για

τη συνάντηση του τελευταίου με τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. «Συγγνώμη ζήτησε ο Τσίπρας; Γιατί ακόμη
σκουπιζόμαστε από τα αυγά, τις ντομάτες και κυρίως
τις ύβρεις», σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα.

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Και… κανό θα τον βάλει ο Γιώργος να κάνει! 
ΥΓ.: Πρόεδρε, μακριά από τα ποδήλατα μόνο.


