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Μ
όνο καλά λόγια είχε να πει ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν
που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Καλά
λόγια και για την Ελλάδα και για τη στά-

ση που κράτησε, κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας - Ου-
κρανίας. Αναφερόμενος, μάλιστα, στην επίσκεψη του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον είπε ότι «εί-
μαστε δύο διαφορετικές δημοκρατίες που προσπα-
θούμε να είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Στις ΗΠΑ ιδρυθήκαμε ως χώρα με μια ιδέα και η ιδέα
αυτή είναι ελληνική. Πέρυσι η Ελλάδα είχε επιδείξει
τη θέληση που έχει να στηρίζει αυτές τις αξίες. Κα-
νείς δεν θέλει αυτό τον πόλεμο, αλλά από τη στιγμή
που οι εχθροπραξίες της Ρωσίας συνεχίζονται, πρέ-

πει να υπερασπιστούμε την ειρήνη. Για να μην ανοίξει
το Κουτί της Πανδώρας και πολλοί αναθεωρητικοί
ηγέτες πουν το ίδιο. Η επίθεση Πούτιν ήταν μια στρα-
τηγική αποτυχία χάρη στο κουράγιο του ουκρανικού
λαού αλλά και τη βοήθεια. Η Ελλάδα ήταν μια σιωπη-
ρή στήριξη στην πλευρά της Ουκρανίας».

Δεν είναι τυχαία η επισήμανση του Μπλίνκεν ότι η
Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν τις πιο ισχυρές δημοκρα-
τίες στον κόσμο. Ίσως το timing να είναι πολύ σημαν-
τικό για την εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας και
Ελλάδας. Σίγουρα η Αθήνα δεν έχει την ψευδαίσθηση
ότι η Άγκυρα θα αλλάξει γραμμή λόγω των σεισμών
και ότι ξαφνικά θα γίνει υπέρμαχος του διεθνούς δι-
καίου. Όμως η χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια

επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη έχει γίνει
αξιόπιστος και σοβαρός συνομιλητής των ΗΠΑ και
μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Στα Ελληνοτουρκικά, αρκετοί εκτιμούν ότι εί-
μαστε μπροστά σε ένα «παράθυρο» ευκαιρίας. Και οι
ΗΠΑ αυτό πιστεύουν, για αυτό επιχειρούν να χτίσουν
γέφυρες επικοινωνίας και στις δύο πλευρές. Χωρίς
να αλλάζουν οι θέσεις της Άγκυρας επί της ουσίας,
αλλά ενδεχομένως η ατμόσφαιρα να βοηθήσει πρώτα
από όλα να πέσουν οι τόνοι, να σταματήσουν οι απει-
λές, οι εκβιασμοί αλλά και η προσωποποίηση της αν-
τιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το συμπέ-
ρασμα, πάντως, είναι ότι κατά κοινή ομολογία η χώρα
μας είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. «P»
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Η σωστή πλευρά της Ιστορίας

Δεν είναι τυχαία 
η επισήμανση του Μπλίνκεν

ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ
έχουν τις πιο ισχυρές 

δημοκρατίες στον κόσμο

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. & Συνεργάτες
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Στους ρυθμούς της κάλπης στις 9 Απριλίου κινούνται οι «γαλάζιοι»
Όλο και πιο κοντά στην πραγμάτωσή του φαίνεται να έρχε-
ται το επικρατέστερο σενάριο για εθνικές κάλπες στις 9
Απριλίου. Ο πρωθυπουργός μπορεί να μην έχει ανακοινώ-
σει ούτε στους στενούς συνεργάτες του τις τελικές απο-
φάσεις για το momentum των εκλογών, ωστόσο άπαντες
εντός του «γαλάζιου» οικοσυστήματος κινούνται με... πο-
λιτικό μπούσουλα τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς οι
ταχύτητες του μηχανισμού της οδού Πειραιώς χτυπούν
πλέον... κόκκινο. 
Μέσα σε αυτό το σκηνικό μάλιστα από την προσοχή στελε-
χών δεν διέφυγε χθες και το χρονικό πλαίσιο της ανακοί-
νωσης Καραμανλή για την ολοκλήρωση της κοινοβουλευ-
τικής του διαδρομής έπειτα από 34 χρόνια. Και σύμφωνα
με εκτιμήσεις, η συγκεκριμένη κίνηση φέρνει ακόμη πιο

κοντά το ενδεχόμενο τα... παραβάν της απλής αναλογικής
να στηθούν την Κυριακή των Βαΐων.
Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες λεπτομέρειες που σχε-
τίζονται με την προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημο-
κρατίας κλείνουν η μία μετά την άλλη. Τα ψηφοδέλτια της
κυβερνητικής παράταξης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και
απομένει η τελική έγκριση από την πλευρά του Κυριάκου
Μητσοτάκη προτού σηκωθεί η αυλαία των ανακοινώσεων. 
Παράλληλα, κορυφαία στελέχη, όπως, για παράδειγμα, ο
γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης και ο
γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, συνεχί-
ζουν τις ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες και παράγοντες
της οδού Πειραιώς, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσθέ-
τει συνεχώς νέα κομμάτια στο... παζλ των περιοδειών του

με χθεσινό σταθμό το Περιστέρι. Όλα αυτά τη στιγμή που
στον... ορίζοντα της Ηρώδου Αττικού 19... ξεπροβάλλουν
συγκεκριμένα ορόσημα. Το πρώτο ορόσημο σχετίζεται με
τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που είναι
προγραμματισμένη για την τελευταία μέρα του Φεβρουα-
ρίου. Στη διάρκειά της αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη
νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, που θα ισχύσει από την
1η Απριλίου. Το δεύτερο ορόσημο σχετίζεται με μια ακόμη
συνεδρίαση της ομάδας των υπουργών, υπό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, μέσα στις πρώτες μέρες του Μαρτίου. Η συγ-
κεκριμένη συνεδρίαση θα έχει χαρακτήρα απολογισμού
των πεπραγμένων της τετραετίας 2019-2023 και η λήξη
της θα... ξετυλίξει τον μίτο των πρωθυπουργικών ανακοι-
νώσεων για τις εκλογές.

Λ
ίγα εικοσιτετράωρα πριν από
την επόμενη έξοδό του στην
περιφέρεια (θα βρεθεί την Πα-
ρασκευή και το Σάββατο σε

Λάρισα και Γρεβενά), ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης απηύθυνε κάλεσμα στα «γαλάζια»
στελέχη να κινητοποιηθούν σε τοπικό επί-
πεδο προκειμένου οι αναποφάσιστοι πο-
λίτες να τοποθετηθούν στην κάλπη υπέρ
της Νέας Δημοκρατίας.

«Να μιλήσουμε για μια κυβέρνηση η
οποία είχε το θάρρος να αναγνωρίσει λά-
θη και να τα διορθώσει, για μια κυβέρνηση
η οποία δούλεψε πολύ σκληρά και προ-

σπάθησε και προσπαθεί και θα προσπαθεί
μέχρι την τελευταία στιγμή μέχρι να προ-
κηρυχθούν οι εκλογές να κάνει τη ζωή κά-
θε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα καλύτερη.
Και να βγούμε, να προτάξουμε τα ξεκάθα-
ρα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας.
Να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, για
την κεντρική μου δέσμευση. Όπως σας εί-
χα πει πριν από τέσσερα χρόνια ότι το κεν-
τρικό ζητούμενο της οικονομικής πολιτι-
κής ήταν να μειώσουμε τους φόρους και
τους μειώσαμε, έτσι σας λέω και τώρα ότι
το κεντρικό ζητούμενο της επόμενης τε-
τραετίας θα είναι να αυξήσουμε τους μι-
σθούς και θα τους αυξήσουμε, και στο Δη-

μόσιο και στον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε
ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Περιστέρι.
Πέρα από τα μεγάλα διλήμματα επάνω στα
οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν οι
ψηφοφόροι στις επικείμενες εκλογές, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε στην
πρώτη γραμμή της νέας δημόσιας τοποθέ-
τησής του τον στόχο της αυτοδυναμίας.

«Θα αλλάξουμε την Ελλάδα,
θα την κάνουμε καλύτερη»
« Έχουμε πολλά σχέδια για την επόμενη
τετραετία, έχουμε περισσότερη ενέργεια,
έχουμε περισσότερη εμπειρία, θα αλλά-
ξουμε την Ελλάδα, θα την κάνουμε καλύ-

τερη. Και θα πετύχουμε στις εκλογές μια
μεγάλη πολιτική νίκη. Όχι για αυτά που
πετύχαμε, που δεν ήταν και λίγα, αλλά για
αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε όλοι
μαζί. Γιατί είχα πει εξαρχής ότι για να αλ-
λάξει η Ελλάδα χρειάζονται δύο τετραε-
τίες. Αυτές τις δύο τετραετίες είμαι σίγου-
ρος ότι ο ελληνικός λαός θα μας τις δώσει,
θα μας αναγνωρίσει την πρόοδο που
έχουμε πετύχει, αλλά κυρίως θα πιστέψει
στο όραμά μας για μια καλύτερη Ελλάδα.
Και σας θέλω όλες και όλους συνοδοιπό-
ρους σε αυτή την προσπάθεια», ήταν το
μήνυμά του.

Μήνυμα αυτοδυναμίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
και στο Περιστέρι

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

«Θα πετύχουμε μια μεγάλη
πολιτική νίκη»
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

E
να μεγάλο κεφάλαιο για τη Νέα
Δημοκρατία και την πολιτική ζωή
του τόπου κλείνει με την απόφαση
του πρώην πρωθυπουργού Κώστα

Καραμανλή να μη θέσει υποψηφιότητα στις
επερχόμενες εκλογές και να αποσυρθεί από
τα κοινοβουλευτικά δρώμενα.

Με μια λιτή, αλλά ουσιαστική, ανακοίνωση ο
πρώην πρωθυπουργός γνωστοποίησε χθες το με-
σημέρι τις αποφάσεις του: «Αποφάσισα ότι ήρθε η
ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου δια-
δρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις
προσεχείς εκλογές. Προφανώς, στηρίζω πάντα την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη
που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπη-
ρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός
στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις
αξίες της. Με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο
της και όλους τους Έλληνες πολίτες».

Μένοντας ενωτικός μέχρι την τελευταία
ημέρα της δημόσιας παρουσίας του στα πολι-
τικά πράγματα, ο Κώστας Καραμανλής απο-
χώρησε, κάνοντας σαφές ότι συνεχίζει να
στηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας, εκφράζοντας, παράλληλα, τον σεβασμό
του για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Η παρουσία ή μη του πρώην πρωθυπουρ-
γού στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια αποτελούσε
το μεγάλο ερώτημα στην τελική ευθεία για
την προκήρυξη των εκλογών, με τον ίδιο να
κρατά κλειστά τα χαρτιά του, χωρίς διαρροές,
που θα έδιναν το στίγμα των προθέσεών του.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την
επίσημη ανακοίνωση του κ. Καραμανλή
υπήρξε επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, με πρωτοβουλία του ίδιου του πρωθυ-
πουργού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν
ότι η συζήτηση των δύο ανδρών πραγματο-
ποιήθηκε σε καλό κλίμα, με τον Κώστα Καρα-
μανλή να σημειώνει ότι θα είναι παρών στην
προεκλογική εκστρατεία και να λέει χαρα-
κτηριστικά, «φεύγω τώρα που η παράταξη εί-
ναι ισχυρή, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε
τις εκλογές», εκφράζοντας με αυτόν τον τρό-
πο τη στήριξή του αλλά και την αισιοδοξία του
για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το ευχαριστώ του Κυριάκου
Σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό και
επεσήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώ-
στα Καραμανλή για τη διαχρονική προσφορά
του στην παράταξη και στον τόπο. Προσωπι-
κά, μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του
κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική.
Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη
Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα,
που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή
συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων
οριζόντων για την πατρίδα και το κόμμα μας.
Για αυτό και είμαι σίγουρος ότι, από όπου και
αν βρίσκεται, θα συνεχίσει να αφιερώνει
όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλά-
δας και της μεγάλης μας παράταξης. Και θα
είναι παρών στη μεγάλη εκλογική μάχη που
ξεκινά».

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Νέα Δημο-
κρατία ήταν προετοιμασμένοι για το ενδεχό-
μενο της μη συμμετοχής του Κώστα Καρα-

μανλή στις επερχόμενες κάλπες, ενδεχόμενο
που ουσιαστικά προέκυπτε από το γεγονός
ότι δεν είχε εμπλακεί έως τώρα σε καμία
προεκλογική διαδικασία. Η τελευταία δημό-
σια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή ήταν
από τα Ανώγεια της Κρήτης, όταν ο ίδιος είχε
τοποθετηθεί και για το θέμα των παρακολου-
θήσεων. 

Έβαλε τη σφραγίδα του
Η διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή

έχει αφήσει το αποτύπωμά της για την ανά-
πτυξη του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργει-

ακού κόμβου, την ενίσχυση των ελληνορω-
σικών σχέσεων, την επιτυχή διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το
2004, ενώ σημείο-σταθμός της πρωθυ-
πουργίας του θεωρείται η Σύνοδος Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008.
Ήταν εκεί, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός,
τότε, διατηρώντας σταθερή θέση, παρά τις
ασφυκτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ και άλλες
χώρες, που ζητούσαν την ένταξη της ΠΓΔΜ
στη Συμμαχία, οδήγησε στην αναβολή της
απόφασης για την ένταξη των Σκοπίων στο
ΝΑΤΟ. 

Μένοντας, τότε, σταθερός στις «κόκκινες
γραμμές» της Αθήνας -ότι δεν υπάρχει
προοπτική ένταξης χωρίς επίλυση του θέ-
ματος του ονόματος- και ασκώντας ουσια-
στικά ένα άτυπο «βέτο», ακύρωσε στην
πράξη την πρόσκληση για ένταξη προς τα
Σκόπια. 

Μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία
της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμανλής επέ-
λεξε να απευθυνθεί στους Έλληνες πολίτες
με τηλεοπτική δήλωση για πρώτη φορά τον
Ιούλιο του 2015. Παραμονές του δημοψηφί-
σματος, με μια βαρύνουσας σημασίας το-
ποθέτηση, είχε ταχθεί υπέρ του ευρωπαϊ-
κού μετώπου και του «ΝΑΙ», λέγοντας κα-
θαρά ότι η επικράτηση του «ΟΧΙ» θα ερμη-
νευόταν από όλους ως αποχώρηση της Ελ-
λάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Φεύγω τώρα που η ΝΔ 
είναι ισχυρή»

Το προφίλ και η πολιτική του πορεία 
Ο Κώστας Καραμανλής αποχωρεί από την πολιτική ζωή 14 χρόνια μετά την αποχώ-

ρησή του από την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και την πρωθυπουργία. Γεννημένος
στις 14 Σεπτεμβρίου 1956, στην Αθήνα, φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις και Ιστορία της Διπλω-
ματίας στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts, όπου απέ-
κτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα. Από το 1987 έως το 1989 άσκησε τη δι-
κηγορία. Ο Κώστας Καραμανλής ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και υπεύθυνος για τα οργανω-
τικά και ιδεολογικά θέματα από το 1974 έως το 1979 και από το 1984 έως το 1989, ενώ
εξελέγη πολλές φορές στα φοιτητικά συνδικαλιστικά όργανα με την παράταξη της
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο
του 1989 στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Το 1995 εξελέγη μέλος της Κεν-
τρικής Επιτροπής και το 1997 πρόεδρος του κόμματος, διαδεχόμενος τον Μιλτιάδη
Έβερτ. Στις 7 Μαρτίου 2004 κέρδισε τις εκλογές και στις 10 Μαρτίου ορκίστηκε πρω-
θυπουργός, διατηρώντας για συμβολικούς λόγους και τη θέση του υπουργού Πολιτι-
σμού. Το 2007 κέρδισε μια δεύτερη τετραετία, μένοντας στη θέση του πρωθυπουργού
έως τις εκλογές του 2009 και την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ. Έκτοτε παρέμενε απλός
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Το παρασκήνιο πίσω από
την απόφαση απόσυρσης 
του Κώστα Καραμανλή, 
το τηλεφώνημα Μητσοτάκη
και η σιγουριά του 
για νίκη του κόμματος 
στις επερχόμενες εκλογές
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Α
ν και η απόφαση περί αποχώρησης
του Κώστα Καραμανλή προκαλεί τε-
ράστιες συζητήσεις, από το ρεπορ-
τάζ δεν προκύπτει καμία εμπλοκή

και κανένα περίεργο κλίμα. Τόσο από το περι-
βάλλον του Μεγάρου Μαξίμου όσο και από αυτό
του πρώην πρωθυπουργού γίνεται λόγος για ξε-
κάθαρα πράγματα, ενώ και οι δύο πλευρές τονί-
ζουν ότι ο Κώστας Καραμανλής στηρίζει απολύ-
τως τη νίκη της ΝΔ στις επικείμενες εκλογές και
παραμένει όπως πάντα ενωτικός και παρατα-
ξιακός χωρίς σκιές.

Η ανάλυση του κ. Καραμανλή είναι ότι στις
επικείμενες εκλογές η ΝΔ θα πετύχει τους στό-
χους της και ο κ. Μητσοτάκης θα επανεκλεγεί.
Πάνω σε αυτόν τον καμβά αποφάσισε να ανα-
κοινώσει την αποχώρησή του σε μια στιγμή που
η παράταξη είναι ισχυρή. Τόσο συνεργάτες του,
όμως, όσο και κυβερνητικά στελέχη που γνωρί-
ζουν καλά τον πρώην πρωθυπουργό είναι της
άποψης ότι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθη-
κε η αποχώρησή του δεν αφήνει σκιές.

Καραμανλής μιλάει για Καραμανλή
Για αρκετούς το κλίμα είναι έντονα συγκινη-

σιακό, όπως, για παράδειγμα, για τον υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καρα-
μανλή, ο οποίος δήλωσε: «Με πολύ μεγάλη
συγκίνηση έμαθα την απόφαση του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να μην είναι
υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές. Είναι ο
μακροβιότερος αρχηγός της Νέας Δημοκρα-
τίας, υπήρξε πρωθυπουργός για πεντέμισι χρό-
νια και ο αρχηγός που συνέδεσε απόλυτα τη δι-
κή του πορεία με το εθνικό και το πατριωτικό
συμφέρον».

«Κλείνει, λοιπόν, μια μεγάλη κοινοβουλευτι-
κή διαδρομή. Η Νέα Δημοκρατία πάει σε εκλο-
γές ενωμένη όσο ποτέ, με βάση τις αρχές και τις
παρακαταθήκες του ιδρυτή μας, Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Η παράταξή μας παραμένει ζωντα-
νή, παραμένει όρθια. Διότι παραμένει πιστή στις

αρχές της, χωρίς να παύει να διευρύνεται και να
ανανεώνεται πάντα», πρόσθεσε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών.

Μαρκόπουλος: Φεύγει με το κεφάλι ψηλά
Τη θέση πως ο Κ. Καραμανλής αποτελεί τερά-

στιο κεφάλαιο στη ΝΔ διατύπωσε ο βουλευτής
του κόμματος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποί-
ος ανέφερε πως φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Σε
δηλώσεις του ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε

πως η δήλωσή του για τη μη υποψηφιότητά του
στις επόμενες εκλογές είναι καθαρή και δεν
χωρά καμία παρερμηνεία. Σύμφωνα με τον κ.
Μαρκόπουλο, ο κ. Καραμανλής δηλώνει ότι
στηρίζει ξεκάθαρα την κυβέρνηση. «Στις εκλο-
γές καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη»,
υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος αφού
τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αφήγημα, είπε πως
αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η αυτοδυναμία,
η οποία, όπως εκτίμησε, είναι εξασφαλισμένη.

Κακλαμάνης: Σύμβολο ενότητας
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του

Νικήτα Κακλαμάνη: «Ο Κώστας Καραμανλής
είναι ο ηγέτης που ήταν και παραμένει σύμ-
βολο ενότητας της παράταξής μας. Η απόφα-
σή του με στεναχωρεί, αλλά είμαι σίγουρος
ότι είτε μέσα στη Βουλή είτε έξω από αυτή θα
συνεχίσει να αγωνίζεται για τις αρχές και τις
ιδέες της Νέας Δημοκρατίας, που ίδρυσε ο
Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τον
ευχαριστώ, γιατί με τίμησε και με τιμά με την
προσωπική του φιλία».

Κουμουτσάκος: Πάντα δίπλα μας
Ανάρτηση έκανε και ο Γιώργος Κουμουτσά-

κος, ο οποίος έγραψε: «Ο Κώστας Καραμανλής,
ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΝΔ και πρώην
πρωθυπουργός, έχει αφήσει ανεξίτηλη τη
σφραγίδα του στη μεγάλη κεντροδεξιά παράτα-
ξη και στις καρδιές όλων των νεοδημοκρατών. Η
απόφασή του είναι απολύτως σεβαστή. Είμαι σί-
γουρος πως ο Καραμανλής θα είναι πάντα δίπλα
μας και μαζί μας». 

Χωρίς σκιές 
η αποχώρηση,
ενωμένη όσο 

ποτέ η παράταξη

Πώς σχολιάζουν τα στελέχη της ΝΔ την απόφαση 
του Καραμανλή να εγκαταλείψει την πολιτική σκηνή 

Επανέλαβε και προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν ο
Έλληνας ομόλογός του Νίκος Δένδιας την πρόσφατη συμφωνία
του με τον Τσαβούσογλου για την έναρξης μιας νέας προσπά-
θειας εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Οι δύο άνδρες είχαν εκτενή συζήτηση για τα Ελληνοτουρκικά
κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής τους, με τον Νίκο
Δένδια να στέλνει ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η
ελληνική εξωτερική πολιτική στρατηγική βασίζεται στην πλήρη
εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Διε-
θνούς Δικαίου της Θάλασσας, στον σεβασμό των αρχών του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της καταδίκης της απειλής ή της χρήσης βίας,
αμέσως μετά την έναρξη του 4ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλά-
δας - ΗΠΑ και της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους στην Αθήνα.

Αναδεικνύοντας τη σημασία του Στρατηγικού Διαλόγου,
επισήμανε πως αφορά επτά σημαντικούς τομείς και αποτελεί
απτή απόδειξη της δυναμικής που έχουν οι σχέσεις της Ελ-
λάδας με τις ΗΠΑ. «Σχέσεις στρατηγικές, οι οποίες έχουν
φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους, με βέβαιη προοπτική.
Στερεή βάση των διμερών μας σχέσεων είναι οι κοινές μας
αρχές και αξίες: η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και στις
αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε μεταξύ

άλλων ο Ν. Δένδιας, ο οποίος έπλεξε και το εγκώμιο του πρε-
σβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη: «Αποτελεί
λαμπρό παράδειγμα των επιτυχιών της ομογένειας». Εν συ-
νεχεία, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη σημασία των Συμ-
φωνιών Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) για τις
διμερείς σχέσεις. Όπως είπε, η ανοδική δυναμική των διμε-
ρών στρατηγικών σχέσεων επισφραγίστηκε από τις δύο
αμυντικές συνεργασίες της Ελλάδας και των ΗΠΑ και επισή-
μανε πως η υπογραφή τους αποδεικνύει ότι, σε ένα διαρκώς

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως πυ-
λώνας σταθερότητας και ασφάλειας.

Ενημερώθηκε για τις εξελίξεις 
στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε αναλυτικά τον Άν-
τονι Μπλίνκεν για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο. Αναφερόμενος στους πρόσφατους σεισμούς στη γει-
τονική Τουρκία και τη Συρία, αλλά και στην επίσκεψή του στην Αν-
τιόχεια, συνοδευόμενος από τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως διαπίστωσε το
μέγεθος της πρωτοφανούς καταστροφής και επισήμανε ότι ήταν η
πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών στις πληγεί-
σες περιοχές. Ξεκαθάρισε, όμως, πως η Αθήνα δεν συνδυάζει τη
βοήθεια που παρέχει -και θα συνεχίσει να παρέχει- στα θύματα
του σεισμού στον τουρκικό και στον συριακό λαό με την ευρύτερη
ελληνική εξωτερική πολιτική. «Είναι υποχρέωσή μας απέναντι
στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν να τους βοηθήσουμε
και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Αν μέσα από την επαφή των
δύο κοινωνιών βελτιωθεί το κλίμα των σχέσεων μας, αυτό βεβαίως
πάντα έχει και πολιτικές συνέπειες», σημείωσε και επανέλαβε
πως η Ελλάδα δεν επιδιώκει ανταλλάγματα από την τουρκική
πλευρά, μέσω της βοήθειας που παρέχει στα θύματα των σεισμών.

Δένδιας: Δεν περιμένουμε ανταλλάγματα από την Τουρκία για την ανθρωπιστική βοήθεια



«Η
στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ βασίζεται
σε κοινές αρχές και αξίες», είναι η αποτίμη-
ση που κάνει ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μι-

λώντας στην «Political», λίγες μόνο ώρες μετά την αναχώρηση
του Αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν από την Αθήνα.

Κύριε Βαρβιτσιώτη, πώς αποτιμάτε την επίσκεψη του
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα;

Στις συνομιλίες με τον κ. Μπλίνκεν φάνηκε ότι οι ελληνοαμερι-
κανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ. Η
Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στην Ελλάδα έναν αξιόπιστο σύμμαχο
που αποτελεί τον βασικό παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η χώρα
μας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις,
στον πόλεμο στην Ουκρανία, στον τομέα της ενέργειας, αλλά
και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Η
στρατηγική αυτή σχέση είναι αμοιβαία επωφελής για τις δύο
χώρες που μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες. Την ίδια ώρα,
προχωρούν οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλό-
γου για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων
σε καίριους τομείς, ανάμεσα στους οποίους η άμυνα και η οικο-
νομία. Ελλάδα και ΗΠΑ βρίσκονται πάντα στη σωστή πλευρά
της Ιστορίας, προασπίζουν τη δημοκρατία και την ελευθερία και
αντιμετωπίζουν από κοινού τις μεγάλες προκλήσεις. 

Ο κ. Μπλίνκεν επισκέφτηκε όμως και την Τουρκία σε μια
χρονική στιγμή που ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μιλά για
νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας πείθουν
οι δηλώσεις καλής θελήσεως από τουρκικής πλευράς;

Από την πρώτη στιγμή της είδησης του καταστροφικού σεισμού
στην Τουρκία, σπεύσαμε άμεσα με αίσθημα ανθρωπιάς και αλ-
ληλεγγύης να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που είχαν
πραγματικά ανάγκη. Η υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική στάση
της χώρας μας, την οποία επαίνεσε και ο κ. Μπλίνκεν, άλλαξε
άρδην το κλίμα στην τουρκική κοινωνία για την Ελλάδα. Και αυ-
τό είναι μια θετική στιγμή, καθώς όταν το κλίμα μεταξύ των δύο
λαών βελτιώνεται, τότε δημιουργούνται συνθήκες που θα μπο-
ρούσαν υπό προϋποθέσεις να οδηγήσουν στη βελτίωση των
σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Ωστόσο, για να ανοίξει πραγ-
ματικά μια νέα σελίδα, χρειάζεται προηγουμένως η Τουρκία να
αποδείξει ότι το θέλει στην πράξη, δηλαδή, να σταματήσει τις
προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα και να δείξει τον απαραίτητο
σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Εμείς δεν λέμε «όχι» στον διάλογο
με τους γείτονες, αλλά έχουμε καταστήσει σαφές προς πάσα
κατεύθυνση ότι δεν διαπραγματευόμαστε τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα.

Καθώς η θητεία αυτής της κυβέρνησης πλησιάζει στο
τέλος της, εσείς τι απολογισμό κάνετε από το χαρτοφυ-
λάκιο που διαχειριστήκατε, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις
στο υπουργείο Εξωτερικών;

Από το ξεκίνημα της θητείας μας αναπτύξαμε μια συγκεκριμέ-
νη στρατηγική με βασικό στόχο την ισχυροποίηση της Ελλάδας
στην ΕΕ και την εμβάθυνση της συνεργασίας με τα υπόλοιπα
κράτη-μέλη. Για αυτό και επέλεξα να συμμετάσχω προσωπικά
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ,
σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Σήμερα, μπορώ με
βεβαιότητα να πω ότι καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τη θέση
της χώρας μας στην Ευρώπη. Μου δίνετε, δε, την ευκαιρία να
σας θυμίσω κάποιους από τους σημαντικότερους σταθμούς στο
δικό μας ευρωπαϊκό timeline.

• Αξιοποιήσαμε κάθε ευρωπαϊκή ευκαιρία για να διεθνοποι-
ήσουμε τις τουρκικές προκλήσεις.
• Πρωταγωνιστούμε στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή προ-
οπτική των Δυτικών Βαλκανίων. 
• Στη διάρκεια της πανδημίας συμβάλαμε ουσιαστικά στην
προώθηση των δύο ελληνικής εμπνεύσεως εμβληματικών
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, του πιστοποιητικού εμβολια-
σμού και του Ταμείου Ανάκαμψης. 
• Ισχυροποιήσαμε τη θέση μας στην Ευρωμεσογειακή Ομά-
δα EU-MED. 
•  Δημιουργήσαμε έναν νέο μηχανισμό προώθησης Ελλήνων
στελεχών σε νευραλγικές θέσεις ευθύνης στα θεσμικά όρ-
γανα της ΕΕ. 
•  Συστήσαμε την Εθνική Μονάδα ETIAS, μέσω της οποίας
επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών διαχείρι-
σης των διελεύσεων των υπηκόων τρίτων χωρών. 
•  Υπογράψαμε μια συμφωνία-μοντέλο με την Αίγυπτο για
την αξιοποίηση εργατών γης στον τομέα της αγροτικής πα-
ραγωγής. 
Η Ελλάδα αφήνει πλέον το δικό της ισχυρό στίγμα στην ευ-

ρωπαϊκή πραγματικότητα και συνδράμει με σχέδιο και αποφα-
σιστικότητα στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. 

Σε μια πιο πολιτική ερώτηση, πιστεύτε ότι η Νέα Δημο-
κρατία θα πάρει στις δεύτερες κάλπες την αυτοδυνα-
μία; Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών;

Στην πρώτη της τετραετία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

και του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετώπισε με επιτυχία τις
πολλές κρίσεις, όπως την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τη
γεωπολιτική, αλλά και την εθνική κρίση με την Τουρκία. Κατα-
φέραμε να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας διεθνώς. Θωρακί-
σαμε αμυντικά την πατρίδα μας. Κάναμε άλματα στον ψηφιακό
χάρτη και βελτιώσαμε την καθημερινότητα του πολίτη. Μει-
ώσαμε τους φόρους και την ανεργία. Δεν λέμε, βέβαια, ότι λύ-
σαμε όλα τα προβλήματα. Οι πολίτες ξέρουν, ωστόσο, και να
συγκρίνουν και να κρίνουν. Τους ζητάμε μια νέα ισχυρή εντολή
για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Για καλύτερους μι-
σθούς και περισσότερες δουλειές, για περαιτέρω στήριξη του
κοινωνικού κράτους, για βιώσιμες δράσεις για τις γυναίκες και
τους οικονομικά ασθενέστερους, στη Δυτική Αθήνα και σε ολό-
κληρη την Ελλάδα. 

Στις εθνικές εκλογές καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ της
σταθερότητας και της νέας περιπέτειας, της σύγχρονης οραμα-
τικής πολιτικής και του φτηνού λαϊκισμού.
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Τασούλη
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«Στο καλύτερο 
δυνατό επίπεδο 

οι ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις» 

«Στις εθνικές εκλογές καλούμαστε 
να επιλέξουμε μεταξύ της σταθερότητας 
και της νέας περιπέτειας, 
της σύγχρονης οραματικής 
πολιτικής και του φτηνού λαϊκισμού» 



ΟΟ κακός χαμός στην Εύβοια με τον Συμεών 
Όπως έχετε καταλάβει, ένας μικρός χαμούλης έχει

γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ με τα ψηφοδέλτια. Δεν είναι μόνο η
περίπτωση Πολάκη στα Χανιά. Είναι και η περίπτωση
Συμεών Κεδίκογλου στην Εύβοια, καθώς έχει προκα-
λέσει την γκρίνια βουλευτών τόσο για το μνημονιακό
παρελθόν του όσο και για τον σκοπό που μπαίνει στα
ψηφοδέλτια. Γνώστης της ανθρωπογεωγραφίας στον
ΣΥΡΙΖΑ μού έλεγε ότι αυτός που έχει ενοχληθεί πολύ
είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου, καθώς όπως και ο Συμε-
ών κατάγεται από τη Βόρεια Εύβοια, άρα θα μοιρα-
στούν τις ίδιες ψήφους. Όλο αυτό το σκηνικό εξυπη-
ρετεί τον Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, κολλητό του Αλέ-
ξη Τσίπρα, που θα πάρει λογικά τη μία έδρα που θα
βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. 

Προς απόσυρση 
ο Κοντογιαννόπουλος(;)

Μαθαίνω ότι στην Ηλεία το τοπίο εί-
ναι θολό για τους υποψήφιους βου-
λευτές. Παρόλο που είχε ακουστεί ο
Βασίλης Κοντογιαννόπουλος -και
έχει κάνει ήδη και δύο συγκεντρώ-
σεις κάτω- άνθρωποι με γνώση μού
λένε ότι τελικά θα τον αποσύρει η
Πειραιώς. Το ψηφοδέλτιο είναι πολύ
βαρύ και με Αβραμόπου-
λο και με Κοντογιαν-
νόπουλο και το ξέ-
ρουν όλοι. Ασχέ-
τως αυτού, μου εί-
παν και για δημο-
σκοπήσεις που
βλέπουν πολύ χαμηλά
τον κ. Κοντογιαννόπουλο. Από
την άλλη, ο κ. Αβραμόπουλος δεν έχει
κάνει καμία συγκέντρωση αλλά ήδη
άνθρωποί του στην περιοχή έχουν
αρχίσει και οργανώνονται. 

Ο κρυφός πόθος 
του Κουτσούκου 

Έμαθα και κάτι άλλο από Ηλεία. Θυ-
μάστε τον Γιάννη Κουτσούκο, πρώην
υπουργό του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του
νομού που είχε πει ότι αποσύρεται από
την πολιτική; Ε, αυτό last year… Διότι
όπως μαθαίνω παλεύει με νύχια και
με δόντια να βγάλει τον Κώστα Τσε-
ριώνη, νέο υποψήφιο. Τώρα γιατί το
κάνει αυτό; Διότι είναι ο γιος της
επί πολλά χρόνια
γραμματέως του.
Δηλαδή, ψάχνει να
μπει ξανά στα
πράγματα μέσω
του υιού της γραμ-
ματέως του. Μάλιστα,
μου είπαν και ένα σκηνι-
κό που όταν είχε έρθει ο ΓΑΠ στην
Ηλεία πάλευε με νύχια και με δόντια
να βγάλει φωτογραφία. Όχι δικιά του
με τον ΓΑΠ. Αλλά του Τσεριώνη και του
ΓΑΠ… Για δες πράγματα…

Η εξάρθρωση του κυκλώματος traffick-
ing, με τις 8 συλλήψεις και την απελευθέ-
ρωση 15 γυναικών από τη Λατινική Αμερι-
κή, μας έδειξε κάτι που γεμίζει με αισιοδο-
ξία όσους ασχολούνται με τα τεκταινόμενα
στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η
αστυνομική επιχείρηση στήθηκε σε συνερ-
γασία όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και με τις
κολομβιανές Αρχές, δείγμα του ότι οι διε-

θνείς σχέσεις του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ
αναβαθμίζονται και επεκτείνονται σε χώ-
ρες με τις οποίες μέχρι πρόσφατα δεν μπο-
ρεί κανείς να πει ότι υπήρχε και ιδιαίτερη
συνεργασία. Μάλιστα, σχόλιο για αυτό έκα-
νε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαί-
νοντας ότι «η Ελληνική Αστυνομία συνερ-
γάζεται με περισσότερες από 15 χώρες» για
θέματα trafficking και σωματεμπορίας. 
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Α
σφαλώς η απόσυρση Καραμανλή χτύπησε καμπανάκια και στο ΠΑΣΟΚ, καθώς
πολλοί ανέφεραν ότι στην ίδια λογική θα πρέπει να βγει εκτός ψηφοδελτίων και ο
Γιώργος Παπανδρέου. Φυσικά, όπως έμαθα, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο ίδιος έχει αναθαρρήσει που κάποια πρωτοσέ-
λιδα ανέφεραν το όνομά του επ’ αφορμή της συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα. Δυστυχώς,
αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο ΓΑΠ έχει πέσει θύμα των συνεργατών του που του
φουσκώνουν τα μυαλά ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι αργότερα… 

Καμπανάκια 
και στο ΠΑΣΟΚ για ΓΑΠ 

Σε ταβέρνα 
με Βορειοηπειρώτες 

Σε ταβέρνα στο Νέο Ηράκλειο εθεάθη
προχθές ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποί-
ος μίλησε μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό
με Βορειοηπειρώτες. Τη συνεστίαση εί-
χαν οργανώσει τα αδέρφια Στέφανος και
Δημήτρης Παναγιώτης και η υποδοχή
ήταν θερμή. Πάντως, αυτό που βγαίνει
από τις συναντήσεις των «γαλάζιων» με
Βορειοηπειρώτες είναι ότι η απόφαση
Μητσοτάκη να πάει να τους δει πριν από
μερικούς μήνες ήταν κίνηση-ματ για όλη
την παράταξη.

Ο Μπισμπίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ 

Μου λένε ότι υπάρχει ένα υποψήφιος
του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο Κρήτης που το
πρόσωπό του μοι-
άζει στου Βασίλη
Μπισμπίκη του
ηθοποιού, γνω-
στού για τη σχέση
του με την τραγου-
δίστρια Δέσποινα
Βανδή. Κάποιοι,
βέβαια, ομολογούν ότι φέρνει και λίγο
στον Παύλο Πολάκη. Στην Κρήτη, λοι-
πόν, όλοι μιλάνε για τον Μπισμπίκη του
ΣΥΡΙΖΑ, τον Βασίλη Σμπώκο, ο οποίος
έφτιαξε και αφίσα με τη γροθιά σηκω-
μένη και μότο «Αναντρανιστά και ντρέτα
για την Πολιτική Αλλαγή» που είναι
φράση από γνωστή μαντινάδα. Γραφι-
κότητα και αριστεροσύνη σε πλήρη συ-
νεργασία… 

Ακόμα ελπίζουν 
οι αυτοαποκαλούμενοι καραμανλικοί… 

Τελικά κάποιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν… Λένε τώρα ότι υπάρ-
χουν μηνύματα πίσω από τη δήλωση Καραμανλή και ότι ο πρώην
πρωθυπουργός είπε ότι θα κλείσει την κοινοβουλευτική του δια-
δρομή και όχι την πολιτική. Αυτά ακούνε τώρα οι Αντώναροι και
λοιπές ουρές και νομίζουν ότι ο ΚΚ θα κάνει καινούργιο κόμμα
και θα τους πάρει μαζί του… Ας γελάσουμε… Το πιθανότερο,
πάντως, είναι να εννοούσε εάν του προταθεί να δεχθεί κάποια άλ-
λη θεσμική θέση.



Ε
πειδή κατά διαστήματα ασχολούμαι και
με το βασιλικό ρεπορτάζ, σας έχω πλη-
ροφορίες για το τι θα κάμει ο Παύλος…
Θα κατέβει; Δεν θα κατέβει; Απάντησε ο

ίδιος εμμέσως πλην σαφώς… 
Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον θάνατο

του πατέρα του, ο πρωτότοκος γιος του μακαρίτη
τέως βασιλιά
Κωνσταντίνου
ήταν φειδωλός
και μετρημέ-
νος. Ο Παύλος
μίλησε στο γαλ-
λικό περιοδικό
«Point De Vue»
και η συνέντευ-
ξή του κυκλο-
φόρησε. Εκεί
ουσιαστικά πι-
στοποιεί αυτό
που καιρό τώρα
είχε διαμηνύ-
σει, πως δεν εί-
ναι στις προθέ-
σεις του η
όποια ενεργή
εμπλοκή με την πολιτική στην Ελλάδα. 

Με κατηγορηματικό τρόπο, μάλιστα, ο Παύλος
έβαλε τέλος στα σενάρια, συμπεριλαμβάνοντας
και τον γιο του Κωνσταντίνο-Αλέξιο. Στο ερώτημα
«ποια θέση θα επιθυμούσατε να έχετε στην ελλη-
νική κοινωνία;» η απάντησή του ήταν σαφής και
χωρίς πολλές ερμηνείες: «Την ίδια έως και σήμε-
ρα. Δεν θα αλλάξω ποτέ τη στάση μου. Ο κόσμος
θα με δει όπως είμαι: ο οικογενειάρχης, αλλά εί-
μαι ακόμα ο Παύλος για όλους. Δεν πρόκειται να
αναλάβω επίσημο ρόλο, ούτε ο γιος μου Κων-
σταντίνος-Αλέξιος. Το μόνο που μπορώ να του
προτείνω είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα
του παππού του, να είναι καλός άνθρωπος, όπως
ελπίζω να είμαι και εγώ», τόνισε ο Παύλος.
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Αν τα πήρε ακόμα και ο Θανάσης Καρτερός, ο
πλέον πιστός «στρατιώτης» του ΣΥΡΙΖΑ, με
τον αψύ Κρητικό, καταλαβαίνει κανείς το κλί-
μα που επικρατεί για τον Παυλή στην Κου-
μουνδούρου. Σε άρθρο του στην «Αυγή», ο
Καρτερός, χωρίς να αναφέρει ούτε μία φορά
το όνομά του, τον περνάει «πριονοκορδέλα».
Αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατακλείδα
του κειμένου του: «Ευτυχώς, αυτά δεν συμ-
βαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς, δις. Γιατί
σκεφτείτε την ντροπή για όλους να είχαμε και
στον ΣΥΡΙΖΑ δημόσιες απειλές παραιτήσεων,
προσωπικές υπόγειες διαδρομές και συντρο-
φικά μαχαιρώματα. Υπερφίαλη μιζέρια αντί
ταπεινής αφοσίωσης στη χειμαζόμενη κοι-
νωνία. Ευτυχώς, όμως. Τρις. Που αυτά δεν γί-
νονται στον ΣΥΡΙΖΑ…». 

Σενάρια για την Προεδρία
της Δημοκρατίας 

Μέχρι και ο Καρτερός
κατά Πολάκη

Κάποτε ο Αλέξης
Τσίπρας πιανόταν
«αλυσίδα» στις
πρώτες γραμμές
των αντιαμερικα-
νικών συγκεν-
τρώσεων, όπως
το 1999, φωνά-
ζοντας «Φονιά-
δες των λαών
Αμερικάνοι» στο
κέντρο της Αθή-
νας. Τα χρόνια
όμως έχουν περάσει, ο τότε γραμματέας της
νεολαίας του Συνασπισμού είναι πρόεδρος
κόμματος εξουσίας και διαφημίζει για δύο
ημέρες τη συνάντησή του με τον υπουργό
Εξωτερικών των «φονιάδων των λαών» για
να αποδείξει τη λεγόμενη «κυβερνησιμότη-
τά» του. Αλλά εδώ ήταν «διαβολικά καλός» ο
Ντόναλντ Τραμπ, στον υπουργό του Μπάιν-
τεν θα κολλήσει ο Αλέξης;

Πώς αλλάζουν 
οι καιροί;
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Δεν πρόλαβε να στείλει τη δήλωση της αποχώ-
ρησής του από την κεντρική πολιτική σκηνή ο
Κώστας Καραμανλής και άρχισαν ήδη να γρά-
φονται σενάρια για το ενδεχόμενο κάποια
στιγμή στο μέλλον να βρεθεί στο ανώτατο πο-
λιτειακό αξίωμα. Αργεί ακόμα… μέχρι το 2025
έχουμε πολύ χρόνο. Πάντως επειδή στο πα-
ρελθόν αρκετοί προσπάθησαν να τον πείσουν
προς αυτή την κατεύθυνση, ο πρώην πρωθυ-
πουργός δεν επιθυμούσε, αφού ο ρόλος του
ΠτΔ είναι τις τελευταίες δεκαετίες περίπου
διακοσμητικός…

Αν μη τι άλλο η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι
συνεπής στην ιδεολογία της, είτε διαφωνείς
είτε συμφωνείς μαζί της. Συνεπώς, όταν μιλά-
ει για την Αριστερά, έχει μια βαρύτητα ο λόγος
της. Το τελευταίο διάστημα, η επικεφαλής της
Πλεύσης Ελευθερίας έχει πυκνώσει τις εμ-
φανίσεις της και μεταξύ άλλων είπε ότι ο Τσί-
πρας και η παρέα του δεν είναι αριστεροί!
«Αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν
έχουν καμία σχέση με την Αριστερά και τους
αγώνες της, αφού ξεπούλησαν ό,τι είχαν υπο-
σχεθεί, μαζί με την πιο πολύτιμη περιουσία
της χώρας μας, αποτελειώνοντας ό,τι είχαν
ξεκινήσει οι προηγούμενοι», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά σε δήλωσή της, ενώ χθες μιλών-
τας σε ραδιοφωνική εκπομπή έλεγε ότι Τσί-
πρας και Βαρουφάκης είναι ίδιοι και ο ένας
καλύπτει τον άλλον. 

Τι θα κάνει 
ο Παύλος τελικά; 

Ο αψύς ζητάει τώρα αναβολές 
Ο βαρύς Παύλος Πολάκης, που στις
13/4/22 απειλούσε από το βήμα της
Βουλής τη Φωτεινή Αραμπατζή ότι
«θα την πάει αίμα», ότι θα την ξε-
φτιλίσει στο δικαστήριο, ότι «θα
γίνει της αλεπούς ο θάνατος» αν
του άρουν την ασυλία με αφορμή
τη μήνυση για συκοφαντική δυσφή-
μηση που του υπέβαλε η τελευταία,
χθες στο δικαστήριο ζήτησε αναβολή! Ο λό-
γος; Είχε, λέει, Covid η δικηγόρος του… Τέτοια «ατυχία» για
τον πολλά βαρύ Κρητικό;

Οι αλήθειες της Ζωής… 



ΘΘα τρώει «πόρτα» 
στα μπουζούκια ο Πλεύρης

Το τίμημα των… υπουργικών αποφάσεων
και της τήρησης των νόμων προβληματίζει

ακόμη και τους
υπουργούς. Χαρακτη-
ριστική η δήλωση του
υπουργού Υγείας Θά-
νου Πλεύρη για την
τήρηση του αντικαπνι-
στικού νόμου.  «Στα
μαγαζιά που κάπνιζαν
ο Βασίλης Μπισμπί-
κης και η Πάολα έγι-
ναν οι διαδικασίες.

Κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργηθεί και
μια κουλτούρα. Αρχίζω να φοβάμαι ότι δεν
θα μπορώ να κλείνω τραπέζι στα νυχτερινά
κέντρα εάν λέω ποιος είμαι. Όσο πιο αργά
είναι η νύχτα, είναι και πιο δύσκολη η συμ-
μόρφωση», είπε μεταξύ αστείου και σοβα-
ρού ο κ. Πλεύρης, διατυπώνοντας στη συ-
νέντευξή του στο MEGA τον «φόβο» του ότι
σε λίγο δεν θα μπορεί να κλείσει τραπέζι
στα… μπουζούκια!

Ο ΕΦΚΑ σε άλλη εποχή!..  
Σε άλλο επίπεδο ανεβαίνει η παροχή υπη-

ρεσιών του ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους
με την εισαγωγή του θεσμού του

Υπαλλήλου Υποδοχής και
του Υπαλλήλου Ροής που
ήδη αποτελεί πραγματι-
κότητα σε 27 υποκατα-
στήματα σε Αθήνα, Πά-
τρα, Θεσσαλονίκη και

Κρήτη και θα υποστηριχ-
θεί σε πρώτη φάση από 126

υπαλλήλους. Ο υπουργός Εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης και ο διοικητής του
ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, από το υποκα-
τάστημα του ΕΦΚΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια,
έδειξαν σε… real time πώς λειτουργεί ο νέος
θεσμός. Όπως ανέφερε ο υπουργός, «ο ΕΦ-
ΚΑ, η πιο προβληματική ίσως μέχρι πρότινος
δημόσια υπηρεσία, γίνεται ένας φορέας πιο
φιλικός στους πολίτες κάθε μέρα». Πραγματι-
κά μιλάμε για άλλη εποχή και εδώ είναι ανεξί-
τηλη η σφραγίδα του Κωστή Χατζηδάκη!
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«Α
ισθάνομαι τυ-
χερός και πε-
ρήφανος, για-
τί είχα την τι-

μή να συμμετάσχω και να ηγη-
θώ, με εντολή του περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατού-
λη, στο κομβόι ανθρωπιάς και
αλληλεγγύης που οργανώθηκε
για την αποστολή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας στον δοκιμαζό-
μενο από τους σεισμούς λαό
της Τουρκίας». 

Με τη δήλωση αυτή και με
μεγάλη συγκίνηση ο αντιπερι-
φερειάρχης Αττικής Βασίλης
Κόκκαλης περιγράφει στην «P»
πώς ντυμένα με τη γαλανόλευκη σημαία της πατρίδας μας 50 φορτηγά φορτωμέ-
να με το υλικό που συγκεντρώθηκε από το πλεόνασμα αλληλεγγύης των πολιτών
της Αττικής διέσχισαν μια μεγάλη διαδρομή από τον Πειραιά ως το Έβρο και από
εκεί πέρασαν τα σύνορα με την Τουρκία και έφτασαν ως τη Ραιδεστό, για να παρα-
δώσουν την πολύτιμη βοήθεια.

«Βγάζουμε μπροστά αυτά που μας ενώνουν και παραμερίζουμε όσα μας χωρί-
ζουν. Όλοι μας γίναμε έστω και για 48 ώρες “πρεσβευτές” των αρχών και αξιών
που υπηρετεί διαχρονικά η Ελλάδα μας και άκμασαν στην αττική γη. Της δημο-
κρατίας, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης χωρίς ανταλλάγματα, του σεβα-
σμού στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών», λέει στην «Po-
litical» ο κ. Κόκκαλης και συμπληρώνει ότι ο τουρκικός λαός καταχειροκροτούσε
την ελληνική αποστολή και οι Τούρκοι έκαναν το σήμα της καρδιάς…

Τι είπε και τι δεν είπε ο Τσίπρας 
στον Μπλίνκεν
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση του προέδρου
του κόμματος Αλέξη Τσίπρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι
Μπλίνκεν, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, οι δύο άνδρες μίλησαν για
πολλά. Μεταξύ άλλων για τη συνεργασία των δύο χωρών, για τα Ελληνο-
τουρκικά, για την Ουκρανία. Τι λείπει; Η περίφημη αμυντική συμφωνία
Ελλάδας και ΗΠΑ, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρ-
ξει επαναδιαπραγμάτευση. Σε όλα θα τον αντιγράψει τον Ανδρέα ο Αλέ-
ξης. «Μένουν οι βάσεις που φεύγουν» ο Ανδρέας, «μένει απείραχτη η
συμφωνία που χρήζει επαναδιαπραγμάτευσης» ο Αλέξης.

Τι απάντησε 
ο Βελόπουλος 
για Καρατζαφέρη; 

Επειδή το τελευταίο διάστημα ο κ.
Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρεται
συχνά στον Κυριάκο Βελόπουλο, ρω-
τήθηκε ο Κυριάκος αν έχει κάτι να
απαντήσει και είπε το εξής: «Ο κ. Κα-
ρατζαφέρης είναι απλός πολίτης και
δεν αντιδικώ με πολίτες». Πώς είπατε;

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ
με τον Μητσοτάκη»

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Μη-
τσοτάκη, δεν έχω συμφωνήσει τίπο-
τα μαζί του. Ανακοίνωσα ότι θα πάω
στη Βόρεια Ελλάδα για να μαζέψω
όλους εκείνους που είναι ενοχλημέ-
νοι και δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Θα
πάω να πω την αλήθεια, τι αχθοφο-
ρεί ο καθένας στον τόπο», ανέφερε ο
Γιώργος Καρατζαφέρης σε συνέν-
τευξή του στο MEGA, ενώ η πρόβλε-
ψή του για τις φετινές εκλογές είναι
πως η ΝΔ θα ξεπεράσει το 32%. 

Επιπλέον εκτίμησε πως η διαφορά
μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ θα
ανέρχεται στις έξι με επτά μονάδες.

Πάνε κι έρχονται 
οι «πράσινοι» 
αριθμοί αλλά… 

Αν και το βασικό αίσθημα-αίσθη-
ση στην αγορά των ΑΠΕ είναι η «φι-
λοδοξία-ευφορία» των στόχων ΑΠΕ,
ήδη από τη δημοσίευση του αναθε-
ωρημένου ΕΣΕΚ, ωστόσο, παραμέ-
νει σε «υποβόσκουσα κατάσταση»
και θα έλεγα φουντώνει, αν κρίνω
από όσα ακούω, μια διττή ανησυχία
στην αγορά. 

Πρώτον, τι χωράει το σύστημα που
σε κάθε γωνιά του βοά για το αντίθε-
το, τουλάχιστον συγκριτικά με την
«επιθυμία» όπως αποτυπώνεται στη
«στοίβα» των αιτήσεων. 

Και δεύτερον, το ακόμη πιο δύσκο-
λο: Ποια η βέλτιστη ισορροπία των τε-
χνολογιών. Γιατί καλές οι ΑΠΕ, αλλά η
«συνταγή» για να βγει νόστιμο το φαΐ
είναι μία, όχι πολλές. Και αυτό η αγο-
ρά το γνωρίζει εκατέρωθεν, είτε μι-
λάς για φωτοβολταϊκά είτε για αιολι-
κά. Γιατί «ανάλατο φαΐ» σημαίνει κίν-
δυνος για τη βιωσιμότητα των έργων
και ακόμη χειρότερα, κίνδυνος για
την ισορροπία του συστήματος. «Δεν
παίζεις μ’ αυτά»…

Βασίλης Κόκκαλης: «Η Ελλάδα
μπροστά, η Αττική ψηλά»
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του ειδικού συνεργάτη

Τ
ο Μεταναστευτικό την τελευταία τε-
τραετία αποτέλεσε βασικό πεδίο πο-
λιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα
στην κυβέρνηση και την αξιωματική

αντιπολίτευση με κύρια διαφωνία τη δημιουρ-
γία των νέων δομών στα νησιά και τον Έβρο,
τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρί-
σει «φυλακές».

Μετά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανά την Επικράτεια φαίνεται ότι το
Μεταναστευτικό αποτελεί δεξαμενή από την
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ άντλησε ήδη υποψήφιους
βουλευτές. Βλέπετε, το μεταναστευτικό ζήτη-
μα, εκτός από επικοινωνιακές κορόνες περί
ανθρωπισμού και δήθεν κοινωνικής ευαισθη-
σίας, προσφέρεται και για χτίσιμο πολιτικής
καριέρας. Το δικαίωμα στο εκλέγεσθαι είναι
βεβαίως ιερό και αναφαίρετο, αλλά η εργαλει-
οποίηση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος εθνι-
κής ασφαλείας δεν προσφέρεται για μικρο-
κομματικά παίγνια. 

Ο Μοιρασγέντης που έλεγε
τα ΜΑΤ «στρατό κατοχής»

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του δικηγό-
ρου Δημήτρη Μοιρασγέντη, ο οποίος θα είναι
υποψήφιος στη Λέσβο. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν
ένας από τους συνολικά 19 δικηγόρους από
την πόλη της Μυτιλήνης που κατέθεσαν μηνυ-
τήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τα
άνευ προηγουμένου επεισόδια και την απρό-
κλητη αστυνομική βία από τους άνδρες των
ΜΑΤ στη Λέσβο.

Στη μηνυτήρια αναφορά τους μάλιστα επέρρι-
πταν στους άνδρες των ΜΑΤ κατηγορίες για τη
χρήση «ληγμένων χημικών», για «βάναυσες επι-
θέσεις σε ανυπεράσπιστους πολίτες», για «πρό-
κληση φθορών σε ξένη ιδιοκτησία» αλλά και για
εν γένει παράβαση καθήκοντος.

Αυτές τις ταραχώδεις μέρες στη Λέσβο μά-
λιστα μνημόνευσε ο κ. Μοιρασγέντης και στη
δήλωση υποψηφιότητάς του σε τοπικά Μέσα,
λέγοντας ότι «είδαμε τα 3 1/2 αυτά χρόνια στα
νησιά μας να υποβαθμίζονται τα νοσοκομεία
και τα κέντρα υγείας, να αδειάζουν οι πανεπι-
στημιακές σχολές χάρη στην ελάχιστη βάση
εισαγωγής της κ. Κεραμέως, να απαξιώνεται
το μεταφορικό ισοδύναμο και τα ΜΑΤ να απο-
βιβάζονται ως στρατός κατοχής και να ξυλο-
κοπούν όσους αντιδρούσαν στην κατασκευή
της υπερδομής-τέρατος μέσα στη δασική
έκταση της Βάστριας».

Η Νικολάρα που αποκαλούσε
«φυλακές ψυχών» τα νησιά

Στις κινητοποιήσεις κατά της νέας δομής
στη Βάστρια ωστόσο είχε πρωταγωνιστικό
ρόλο και η συνυποψήφιά του, περιφερειακή
σύμβουλος Βορείου Αιγαίου Μαρία Νικολά-
ρα. Τότε φρόντιζε με δηλώσεις σε τοπικά
ΜΜΕ από το Διαβολόρεμα, όπου και πολίτες

είχαν συγκρουστεί με τα ΜΑΤ, να ενημερώ-
νει για την κατάσταση. «Πολύς κόσμος, ου-
ρές χιλιομέτρων τα αυτοκίνητα. Μάχες. Μας
βαράνε με τόνους χημικών» (www.lesvos-
news.net/articles/news-categories/asty-
nomiko-reportaz/tora-sto-diabolorema-
htypoyn-adiakopa-bandalizoyn), είχε πει
χαρακτηριστικά.

Έκτοτε, με παρεμβάσεις της στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο αναδείκνυε συνεχώς το ίδιο θέ-
μα. Ως μέλος της «Συμπαράταξης Πολιτών»
έχει απευθύνει συνεχόμενα καλέσματα στους
πολίτες για το Μεταναστευτικό. Η παράταξή της
έχει τονίσει πολλάκις ότι θεωρεί πως τα νησιά
μετατρέπονται από νησιά της αλληλεγγύης σε
«δεσμοφύλακες της Ευρώπης και φυλακές
ψυχών», ανακοινώσεις που έχει συνυπογράψει
και η ίδια (www.politischios.gr/aytodioikisi/sum-
parataxi-politon-i-pio-megali-ora-gia-to-meta-
nasteutiko-einai-tora).

Ο Δέδογλου που δεν ήθελε τον φράχτη
Στο Μεταναστευτικό είχε επικεντρώσει τις

παρεμβάσεις του τα τελευταία χρόνια ωστόσο
και ο πρώην Συντονιστής ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Έβρου και υποψήφιος πλέον στον Έβρο Σπύ-
ρος Δέδογλου. Σε άρθρο του στο left.gr
(left.gr/en/node/397267) είχε αντιτεθεί στη
δημιουργία του φράχτη του Έβρου («Φτιά-
χνουν φράχτες με εθνικούς πόρους, ξοδεύουν
τεράστια ποσά με τα οποία θα είχαν στηρίξει
την τοπική αγροτική οικονομία κατασκευά-
ζοντας όλα τα αρδευτικά έργα που λείπουν.
Βέβαια, ο φράχτης στον Νότιο Έβρο σταματάει
στο "Μελισσοκομείο" μη θυμώσουν οι Τούρ-
κοι και μαλώσουμε για λίγα στρέμματα») αλλά
και στην επέκταση του ΚΥΤ («δεν περνάει κου-
νούπι, λένε, αλλά φτιάχνουν νέα δομή φιλοξε-
νίας στο Φυλάκιο της Ορεστιάδας παρά τις κα-
θολικές αντιδράσεις των κατοίκων του νο-
μού»).

Δεν είχε ωστόσο σταματήσει εκεί, αφή-
νοντας υπονοούμενα και για τα γεγονότα
στον Έβρο το 2020: «Όσο πλησιάζουν οι
εκλογές στην Ελλάδα και την Τουρκία, τόσο
περισσότερο θα εργαλειοποιείται το Προ-
σφυγικό, “κύματα” θα καταφτάνουν συνε-
χώς αλλά ο σκληρός δεκανέας Μητσοτάκης
δεν θα αφήσει κουνούπι να περάσει, μόνο
που το 2022-23 δεν είναι 2020, τουλάχιστον

για τους κατοίκους του Έβρου. Ο σοφός λα-
ός λέει ο “ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο
χρόνο χαίρονται”».

Ο Κοτζάι και οι βολές κατά
της πολιτικής Μητσοτάκη

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει
και η υποψηφιότητα στη Β’ Πειραιώς του Αντι-
λιάν Κοτζάι, μέλους του Δικτύου Νέων Μετα-
ναστευτικής Καταγωγής «Ορίζοντες». Σε
αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του
Twitter το εν λόγω Δίκτυο έχει βάλει συχνά
κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη.

Χαρακτηριστική ωστόσο είναι μια ανάρτηση για
τη δομή του Ελαιώνα: «Για άλλη μια φορά η κυβέρ-
νηση και ο Μηταράκης μάς δείχνουν το αντιπρο-
σφυγικό τους μένος. Χαράματα οι δυνάμεις των
ΜΑΤ πήγαν για να εκκενώσουν τη δομή φιλοξενίας
στον Ελαιώνα, τρομοκρατώντας γυναίκες, μικρά
παιδιά και όλους τους απελπισμένους ανθρώπους
που φιλοξενούνταν εκεί. Παράλληλα, κανένας δεν
γνωρίζει το πού θα οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι
με αποτέλεσμα να επικρατούν ο φόβος και η ανη-
συχία για το άγνωστο».

Μάλιστα, στην ανάρτηση παίρνουν θέση και
για τον υποτιθέμενο θάνατο της «μικρής Μα-
ρίας»: «Όλα αυτά γίνονται λίγες μέρες μετά την
τραγωδία στον Έβρο, όπου πέθανε από τσίμ-
πημα σκορπιού ένα 5χρονο κοριτσάκι και για
πολλές μέρες πολλοί συνάνθρωποί μας ήταν
εγκλωβισμένοι. Ως Δίκτυο Νέων Μεταναστευ-
τικής Καταγωγής “Ορίζοντες” παλεύουμε για
μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχουν αποκλει-
σμοί και διακρίσεις. Οι πρόσφυγες πρέπει να
αντιμετωπίζονται με αλληλεγγύη και ανθρω-
πισμό και όχι με μίσος και ρατσισμό».

Οι ακτιβιστές που ήθελαν ανοιχτά σύνορα 
είναι υποψήφιοι βουλευτές σε Έβρο, Αιγαίο και Πειραιά

Συριζαίοι κάνουν
πολιτική καριέρα

Δημ. Μοιρασγέντης Μαρία Νικολάρα Σπύρος Δέδογλου Αντιλιάν Κοτζάι 

με το Μεταναστευτικό 



Α
λλιώς την περίμεναν την ημέρα της
ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων
στην Κουμουνδούρου και αλλιώς
τους προέκυψε με την απόσυρση

του Παύλου Πολάκη που τελικώς πάρθηκε πί-
σω μετά την… αδιαφορία που επέδειξε για αυ-
τήν το κόμμα, αλλά και εκείνη του μέλους της
Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης και
προέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, Γιώργου Αδαμίδη,
ο οποίος όμως δεν βρισκόταν ανάμεσα στα
ονόματα που ανακοινώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε
τα τρία τέταρτα των ψηφοδελτίων του και πλέ-
ον μένουν οι συμφωνίες που θα κάνει ο πρό-
εδρος με τα «ηχηρά» ονόματα που θα ενταχ-
θούν στα ψηφοδέλτια. Η προσοχή στρέφεται
βέβαια και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το
οποίο όμως είναι στο μεγαλύτερο μέρος του
«κλειδωμένο». 

Τι γίνεται όμως με τα ψηφοδέλτια στα μεγά-
λα αστικά κέντρα; Αλλού παρατηρείται μια
υπερσυσσώρευση ψηφοφόρων που θα σημά-
νει «σφαγή» γνωστών στελεχών του κόμματος,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο δρόμος για κάποι-
ους είναι ανοιχτός για την επανεκλογή τους.

Τα φαβορί
Χαρακτηριστικά, στην Α’ Θεσσαλονίκης,

όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε πέντε βουλευτές, φαί-
νεται πως οδεύουμε ολοταχώς προς την επα-
νεκλογή τους. Εκεί βρίσκονται οι Κατερίνα Νο-
τοπούλου, Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαν-
νούλης, Κωνσταντίνος Ζουράρις και Αλέξαν-
δρος Τριανταφυλλίδης χωρίς να μοιάζουν να
απειλούνται από τους υπόλοιπους. Τα πιο «χτυ-
πητά» ονόματα που υπάρχουν μετά τα δικά
τους είναι ο πρώτος επιλαχών και πρώην βου-
λευτής Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο πρώην
υπουργός Δημήτρης Μάρδας και η εκ ΜέΡΑ25
ορμώμενη Σοφία Φουντουκίδου.

Δύο βουλευτές εξέλεξε το κόμμα στη Β’
Θεσσαλονίκης το 2019 και αν τους κρατήσει,
αναμένεται να είναι οι ίδιοι με σήμερα, δηλαδή
οι: Σωκράτης Φάμελλος και Δώρα Αυγέρη. Άλ-
λο όνομα που μπορεί να τους «κοντράρει» δεν
φαίνεται στον ορίζοντα, καθώς ο Δημήτρης
Μάρδας που είχε απειλήσει το 2019 τη βουλευ-
τή, μεταφέρθηκε στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στην Ανατολι-
κή Αττική, όπου φαβορί για την επανεκλογή
τους είναι οι Χρήστος Σπίρτζης, Πάνος Σκου-
ρολιάκος και Νάσος Αθανασίου, με εκείνον
που μοιάζει να απειλεί τους δύο τελευταίους

να είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέ-
ρος. Το αυτό ισχύει και για τη Δυτική Αττική,
όπου ο Γιώργος Τσίπρας μοιάζει το απόλυτο
φαβορί για την επανεκλογή του, χωρίς -προς
το παρόν- αντίπαλο.

Πού κινδυνεύουν τα μεγάλα ονόματα
Από εκεί και πέρα, όμως, ξεκινά η «σφαγή»

μεταξύ γνωστών ονομάτων, η οποία θα λυθεί
χωρίς «πετσόκομμα» γνωστών στελεχών από
τη νέα Βουλή μόνο με μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και σημαντική αύξηση των εδρών του. Έτσι,
στην Α’ Αθήνας, όπου διεκδικούν την επανε-
κλογή τους οι Βερναρδάκης, Βούτσης, Τζανα-
κόπουλος και Φίλης, έχουν προστεθεί και ο
Νάσος Ηλιόπουλος, που σχεδόν με βεβαιότητα
θα «φάει» μια από τις θέσεις των προαναφερ-
θέντων, και η πρώην υπουργός Τασία Χριστο-
δουλοπούλου και η πρώην βουλευτής και ηθο-
ποιός Μαρία Κανελλοπούλου.

Δύσκολη θα είναι η επανεκλογή και στον
Νότιο Τομέα, όπου «συνωστίζονται» οι ήδη
εκλεγμένοι Φωτίου, Χρηστίδου, Μουζάλας,
Μπαλάφας, Παππάς και εποφθαλμιούν τις θέ-
σεις τους οι πρώην βουλευτές Κατριβάνου, Θε-
οχαρόπουλος, Κυρίτσης αλλά και οι εκ ΠΑΣΟΚ
ορμώμενοι Στέφανος Τζουμάκας και Γιάννης
Μαντζουράνης.

Ούτε στον Βόρειο Τομέα είναι τα πράγματα
πιο απλά. Τη μάχη για επανεκλογή δίνουν οι
Τσακαλώτος, Ζαχαριάδης, Κατρούγκαλος και
Ξενογιαννακοπούλου και απέναντί τους θα
βρουν τον Πάνο Σκουρλέτη που μεταφέρθηκε
στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο επιστρέφοντας
από το Επικρατείας, τον πρωτοεμφανιζόμενο -
στα ψηφοδέλτια- ηθοποιό Μάριο Αθανασίου,
τον Δημήτρη Χατζησωκράτη, την πρώην βου-
λευτή Αννέτα Καββαδία και τη σεναριογράφο
Άννα Χατζησοφιά.

«Χαμός» και στον Δυτικό Τομέα. Η μεγάλη
έκπληξη εδώ ήρθε από τον Γιάννη Δραγασά-
κη που πρώτευσε στο συγκεκριμένο ψηφο-

δέλτιο το 2019 και ενώ αναμενόταν να απο-
συρθεί με τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας, επιστρέφει για μία ακόμα μάχη.
Μαζί του οι εκλεγμένοι Χαρά Καφαντάρη, Δη-

μήτρης Βίτσας και Θανάσης Παπαχριστόπου-
λος των οποίων τα βουλευτικά έδρανα «τρί-
ζουν», καθώς στο ψηφοδέλτιο ήρθαν να προ-
στεθούν οι δύο κυρίες που πρώτευσαν στην
ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος. Η Έφη Αχτσιόγλου και η Ρένα
Δούρου, με τη μεταξύ τους «μάχη» να παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με αξιώσεις θα
διεκδικήσει την επανεκλογή του και ο Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής.

Μέτριας ισχύος κρίνονται οι μάχες στον
Πειραιά. Στην Α’ Πειραιά, ο εκλεγμένος Θο-
δωρής Δρίτσας βλέπει να διεκδικούν έδρα
η εκλεγμένη με το ΜέΡΑ25 και ενταγμένη
προ διμήνου στον ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Μπακα-
δήμα και η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Γεωργία Γεννιά. 

Τέλος, στη Β’ Πειραιά η τριάδα των εκλεγ-
μένων Νίνας Κασιμάτη, Γιάννη Ραγκούση και
Τρύφωνα Αλεξιάδη μοιάζει να «απειλείται»
μονάχα από τις πρώην βουλευτές Εύη Καρα-
κώστα και Μαρία Γιαννακάκη.

«Σφαγή» υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ για μια θέση 
στη νέα Βουλή στα μεγάλα αστικά κέντρα 
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Σ
τρέφοντας το βλέμμα στην «πραγματική
ζωή» και δη στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν καθημερινά οι πολίτες, το ΠΑΣΟΚ
επιδιώκει να βγει και πάλι από τη δίνη της

τοξικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, εντείνουν την πίεση
προς την κυβέρνηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με
φόντο την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Χθες κατέθεσαν τρεις τροπολογίες επιμένοντας
στην ανάγκη επικαιροποίησης του νόμου που είχε
καταθέσει το ΠΑΣΟΚ το 2010 για την απόλυτη προ-
στασία της αγροτικής γης και ένα συνολικό πλαίσιο
διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για
χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ με δυνατότητα «κουρέ-
ματος» της οφειλής για τους συνεπείς της ρύθμι-
σης. Επιπλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ-
ΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε πλαίσιο για την
προστασία των εγγυητών τραπεζικών δανείων, με
την οποία αντιμετωπίζονται υπέρμετρες και άδικες
διώξεις σε βάρος τους εκ μέρους των τραπεζών και
των funds, για τις απαιτήσεις που διατηρούν κατά
των πρωτοφειλετών. Όπως σημειώνουν, «με την
τροπολογία βελτιώνεται καθοριστικά η θέση των
εγγυητών, καθώς στην περίπτωση που το δάνειο

έχει μεταβιβαστεί σε fund, η ευθύνη του εγγυητή
περιορίζεται ανάλογα με την τιμή αγοράς της απαί-
τησης από το fund, δίνεται δυνατότητα στον εγγυη-
τή να αμυνθεί αν το ποσό μπορεί να εισπραχθεί από
τον πρωτοφειλέτη, οι εγγυητές μπορούν να ρυθμί-
σουν τις οφειλές για μεγάλες περιόδους και να
αποφύγουν την απειλή πλειστηριασμού σε βάρος
τους, ενώ προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται οι κα-
ταχρηστικοί όροι που περιορίζουν τα δικαιώματα
των εγγυητών».

Τέλος, στην τρίτη τροπολογία προτείνεται η ενί-
σχυση των κανόνων δεοντολογίας στην ανεύρεση

της κατάλληλης λύσης-ρύθμισης, τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του εξωδικαστικού μηχανι-
σμού ρύθμισης οφειλών και τη θέσπιση υποχρεώσε-
ων στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από δά-
νεια και πιστώσεις για υπεύθυνη εξυπηρέτηση των
δανειοληπτών. «Συγκεκριμένα, προτείνουμε την
εξάντληση από πλευράς των funds κάθε περιθωρίου
διαπραγμάτευσης με τους δανειολήπτες, όπως και
την αιτιολόγηση της άρνησης σε ενδεχόμενη πρότα-
ση ρύθμισης από πλευράς του δανειολήπτη, προκει-
μένου να αποτραπούν αδικαιολόγητες κατασχέσεις
και πλειστηριασμοί». 

Ρύθμιση για τους εγγυητές δανείων
οι οφειλέτες των οποίων πτώχευσαν

Τέλος, καταθέτουμε και τροπολογία που αφορά
τους χιλιάδες ανά την επικράτεια εγγυητές δανεί-
ων, οι οφειλέτες των οποίων είτε πτώχευσαν είτε
ρύθμισαν τα δάνειά τους με ευνοϊκότερους όρους,
με αποτέλεσμα να καλούνται οι εγγυητές να κατα-
βάλουν είτε ολόκληρο είτε μέρος του οφειλόμενου
ποσού», υποστήριξε ο Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας
στο Οne.

Την ίδια στιγμή όμως το χάσμα με τη ΝΔ διευρύνε-
ται. Με σχόλιό της η Χαριλάου Τρικούπη μπήκε στον
χορό της αντιπαράθεσης με αφορμή καταγγελίες σε
σειρά ζητημάτων ηθικής τάξης που αφορούν την κυ-
βέρνηση και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκε-
κριμένα, γίνεται επισήμανση σε δημοσίευμα της
«Εφημερίδας των Συντακτών» στο οποίο αναφέρον-
ταν πληροφορίες για μεθοδεύσεις της ΑΑΔΕ στις
έρευνες για τα εικονικά τιμολόγια της εταιρείας Kri-
kel, που σχετίζεται με το κακόβουλο λογισμικό Pre-
dator, καθώς και άλλων εταιρειών, με στόχο τη συγ-
κάλυψη των ευθυνών, ενώ, όπως σημειώνουν, «εν-
τύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν θα είναι υπο-
ψήφια με τη Νέα Δημοκρατία η πρώην γενική γραμ-
ματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου,
για την οποία έχουν εγερθεί σημαντικά ερωτήματα
για απευθείας αναθέσεις που ζημίωσαν το Δημόσιο
με εκατομμύρια ευρώ». 
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Με τρεις τροπολογίες ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση 
για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των οφειλετών 

Φυγή από τη δίνη της τοξικότητας 

Την ώρα που η γειτονική Τουρκία έχει παγώσει όλες τις στρατιωτικές
της δραστηριότητες μετά τον καταστροφικό σεισμό, η Ελλάδα διατηρεί

την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, με το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα και των τριών κλάδων των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων να προχωρά χωρίς αλλαγές.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αναβαθμίζεται συνεχώς σε
περιοχή-κλειδί για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και
αναδεικνύεται ως εγγυητής ασφάλειας και σταθε-

ρότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή την περίοδο
βρίσκεται σε εξέλιξη η νατοϊκή άσκηση το «Χτύπημα
του Ποσειδώνα - Neptune Strike». Η νατοϊκή αερο-

ναυτική άσκηση θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου, με τις Ασκήσεις
μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων να έχουν προγραμματιστεί ανοιχτά
της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου.

Τα ελληνικά Rafale
Στη «Neptune Strike» συμμετέχουν τέσσερα αεροπλανοφόρα, το

αμερικανικό «WH George Bush», το γαλλικό «Charles De Gaulle», το
ισπανικό «Juan Carlos I» και το ιταλικό αεροπλανοφόρο «ITS
Cavour». Τα σενάρια των ασκήσεων περιλάμβαναν εκτέλεση αντικει-
μένων αντιμετώπισης αεροπορικής απειλής και αντικείμενα εκπαί-
δευσης εναέριας μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών,
με τη συμμετοχή ζεύγους ελληνικών Mirage 2000-5, τεσσάρων μα-
χητικών F18 από το «WH George Bush», τεσσάρων μαχητικών Ηar-
rier από το «ITS Cavour» και δύο μαχητικών Ηarrier από το «Juan
Carlos I». Όπως προέβλεπε η άσκηση, ο μεγάλος σχηματισμός των
νατοϊκών μαχητικών επιτέθηκαν σε τέσσερα ελληνικά Rafale και
ακολούθησε εναέρια μάχη. Την υποστήριξη των τεσσάρων ελληνι-
κών Rafale ανέλαβε ελληνικό ιπτάμενο ραντάρ, ενώ τον σχηματισμό
των νατοϊκών μαχητικών επέβλεπε ιπτάμενο ραντάρ που απογει-

ώθηκε από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «WH George Bush».
Μία Ομάδα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ σε συ-
νεργασία με τα ίδια μαχητικά αεροσκάφη εκτέλεσε αντικείμενα τερ-
ματικής καθοδήγησης πυρών (JTAC) στην περιοχή δυτικά της Πελο-
ποννήσου. Στη «Neptune Strike 2023» οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμε-
τέχουν στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού διεθνών συνεργα-
σιών του ΓΕΕΘΑ, με σκοπό την ενδυνάμωση της συνέργειας και της
διαλειτουργικότητας με σύμμαχες χώρες και την επαύξηση της μα-
χητικής ικανότητάς τους σε συμμαχικό επίπεδο.

Ο αρχηγός ΓΕΝ στο γαλλικό αεροπλανοφόρο
Το γαλλικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Charles De Gaulle» έχει

καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Κρήτης από την Παρασκευή 17 Φε-
βρουαρίου για ανεφοδιασμό. Ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ιωάννης
Δρυμούσης, και ο αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέ-
ριος Κατάρας, επισκέφτηκαν τη ναυαρχίδα του γαλλικού Στόλου, στο
πλαίσιο της συμμετοχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην επι-
χείρηση «ΑΝΤΑRES» που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο. Ο αρχη-
γός ΓΕΝ και ο αρχηγός Στόλου συναντήθηκαν με τον διοικητή των γαλ-

λικών ναυτικών δυνάμεων Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας
(CECMED), αντιναύαρχο Gilles Boidevezi, και το επιτελείο της επιχεί-
ρησης «ΑΝΤΑRES», με τους οποίους συζήτησαν θέματα αμοιβαίου εν-
διαφέροντος και συνεργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ΓΕΑ και ΓΕ-
ΕΘΑ προγραμματίζουν με τη γαλλική πλευρά μια σειρά από κοινές
ασκήσεις μεταξύ ελληνικών μαχητικών και γαλλικών Rafale, τα οποία
θα απονηώνονται από το «Charles De Gaulle».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα
ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος θα επισκε-
φτεί το ελληνικό Πεντάγωνο για διμερείς επαφές με τον ομόλογό του
Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο
Φλώρο, ενώ δεν αποκλείεται να συναντήσει και τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη.

Neptune Strike: «Το χτύπημα του Ποσειδώνα» ανοιχτά της Κρήτης

ΠΑΣΟΚ

Πένθος στην Πολεμική Αεροπορία
Την ξαφνική απώλεια ενός μέλους της θρηνεί η Πο-

λεμική Αεροπορία, καθώς χθες εντοπίστηκε νεκρός
στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας ο 31χρονος υπο-
σμηναγός (ΜΑ) Β.Μ. Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επι-
τελείο Αεροπορίας, «την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ο υπο-
σμηναγός (ΜΑ) Β.Μ., ετών 31, ο οποίος υπηρετούσε στο
Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπορίας, στην Αεροπορική
Βάση Ελευσίνας, βρέθηκε νεκρός εντός της μονάδας.
Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται». «Το Γενικό Επιτε-
λείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», κατέλη-
ξε η ανακοίνωση. 

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη
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Μ
ε δεδομένο ότι ο τομέας των μεταφορών δια-
δραματίζει κρίσιμο ρόλο σε κάθε σύγχρονη και
αναπτυγμένη κοινωνία, η κατεύθυνση που

ακολουθούμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών είναι σαφής: να εκσυγ-
χρονίσουμε τις μεταφορές, ώστε να αποτελέσουν κατα-
λύτη ανάπτυξης και προόδου για την κοινωνία και την οι-
κονομία.

Για να το πετύχουμε αυτό, υιοθετούμε έναν ενιαίο τρό-
πο λειτουργίας με τους φορείς και τις υπηρεσίες που εμ-
πλέκονται στο οικοσύστημα των μεταφορών, έχοντας ως
βασικό χαρακτηριστικό ότι αντιλαμβανόμαστε με τον
ίδιο τρόπο τόσο τα προβλήματα που καλούμαστε να επι-
λύσουμε όσο και τις λύσεις που σχεδιάζουμε για αυτά. 

Προσεγγίζοντας, λοιπόν, το ζήτημα του εκσυγχρονι-
σμού του τομέα μεταφορών, έγινε πολύ γρήγορα κατα-
νοητό σε όλους ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι
το «κλειδί». Η ψηφιοποίηση του τομέα πρέπει να ολο-
κληρωθεί το συντομότερο για τρεις βασικούς λόγους:
διευκόλυνση της καθημερινότητας όλων και επιτάχυνση
των διαδικασιών, προώθηση της διαφάνειας και της

αξιοκρατίας, αλλά κυρίως ενίσχυση της οδικής ασφά-
λειας.

Θέσαμε, λοιπόν, ως benchmark την πλήρη ψηφιοποί-
ηση του τομέα μεταφορών έως το 2027. Μπο-
ρεί ο στόχος να φαντάζει φιλόδοξος, είναι
όμως ρεαλιστικός. Αυτό έχει εξάλλου αποδειχ-
θεί από τα αποτελέσματα της δομημένης συ-
νεργασίας του υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Αν παρακολουθήσει κανείς το έργο
που γίνεται, θα παρατηρήσει ότι κάθε περίπου
δύο μήνες θέτουμε στη διάθεση των πολιτών,
μέσω του gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα
ή εφαρμογή. Αξίζει να αναφερθούμε σε ορι-
σμένα εργαλεία όπως το MyAuto, το Μητρώο
Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων -
ΜΕΜΟ, ή την εφαρμογή reCharge για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, άδεια οδήγησης στο wallet,
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ψηφιακή μεταβίβαση αυ-
τοκινήτου, «έξυπνο» εισιτήριο και τηλεματική. Πρόκει-
ται για κάποια μόνο από τα βήματα που έχουν ήδη γίνει

και τα οποία έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες, καθώς μέχρι
τα μέσα Φεβρουαρίου έχουν εκδοθεί πάνω από 800.000
ψηφιακά διπλώματα και έχουν πραγματοποιηθεί περί-

που 1.000.000 ηλεκτρονικές συναλλαγές στις
εφαρμογές του τομέα μεταφορών στο gov.gr.

Τα παραπάνω, όμως, είναι μόνο ένα μέρος
ενός μεγαλύτερου και ολιστικού σχεδιασμού.
Ήδη ωριμάζουμε και υλοποιούμε τις επόμε-
νες ενέργειές μας, όπως, μεταξύ άλλων, την
πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας ταξινό-
μησης, το νέο σύστημα εξετάσεων για την
άδεια οδήγησης και τη δημιουργία υπηρεσιών
«mobility as a service», η οποία αποτελεί το
νέο trend σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η σύγχρονη τεχνολογία είναι άμεσα συνυ-
φασμένη με τον τομέα των μεταφορών. Όσοι,

λοιπόν, εμπλεκόμαστε σε αυτόν, οφείλουμε να εργα-
στούμε στην κατεύθυνση της πλήρους ψηφιακής μετά-
βασης και του διαρκούς εκσυγχρονισμού των υπηρε-
σιών των μεταφορών, όπως και κάνουμε στοχευμένα και
μεθοδικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ψηφιοποίηση του τομέα μεταφορών έως το 2027 

του
Γιάννη 
Ξιφαρά

Γενικός 
γραμματέας 
Μεταφορών

Χ
θες, όπως και κάθε μέρα τα τελευταία
χρόνια, επισκέφτηκα τις γειτονιές, τις
πλατείες και τις αγορές της Δυτικής

Αθήνας. Αυτή η άμεση επικοινωνία είναι προτε-
ραιότητά μου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μά-
θεις τι πραγματικά απασχολεί τον κόσμο. Μετά
τους προχθεσινούς πυροβολισμούς με καλάσνι-
κοφ στην Αγία Βαρβάρα, ένα ήταν το βασικό θέ-
μα συζήτησης: η ασφάλεια. Πολλοί άνθρωποι,
δε, φαίνονταν προβληματισμένοι από την έξαρ-
ση της εγκληματικότητας και το γενικευμένο
συναίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή, με δε-
δομένο ότι έχουμε μια συντηρητική κυβέρνηση.
Αναμενόμενη ίσως αντίληψη, αφού η ΝΔ, για
πολλά χρόνια, χρησιμοποιεί χειρίστου είδους
προπαγάνδα για να πείσει ότι η ασφάλεια είναι
κάποιο προνόμιο της Δεξιάς. Κι όμως, αν εξετά-
σουμε προσεκτικά τις πολιτικές και τις προτε-
ραιότητές της, βλέπουμε ότι η συντήρηση είναι
συνώνυμο της ανασφάλειας.

Πυρήνας της ασφάλειας θεωρείται η σωματική
και περιουσιακή ακεραιότητα και η σταθερότητα
της δικαιωματικής σχέσης με αυτά τα αγαθά. Δί-
χως αυτόν τον βασικό πυρήνα, ο άνθρωπος δεν
μπορεί να έχει άλλες επιδιώξεις, να εξελιχθεί και
να προοδεύσει. Κάθε του βήμα θα εμποδίζεται
από τον φόβο. Αυτόν τον πυρήνα καλείται να υπε-
ρασπιστεί η Αστυνομία.

Τι δείγμα γραφής έδωσε η ΝΔ για την εμπέδω-
ση της ασφάλειας; Αφαίρεσε από τις γειτονιές της

Δυτικής Αθήνας 180 αστυνομικούς! Μπορεί αυτή
η αποψίλωση να καλυφθεί από τις -πολλές φο-
ρές- υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών
της αστυνομίας; Δυστυχώς όχι. Αποστολή της
αστυνομίας είναι να προστατεύει τους πολίτες και
τις περιουσίες τους στις γειτονιές. Αντί αυτού, η
κυβέρνηση προσφέρει άφθονη καταστολή. Στέλ-
νει την αστυνομία να «μαζεύει» τους γιατρούς
που διαμαρτύρονται για την κατάρρευση του ΕΣΥ
ή τους πυροσβέστες που ζητούσαν ενίσχυση μετά
τις τραγικές φωτιές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ διεκδικού-
με ασφάλεια για κάθε πολίτη και την ενίσχυση
των αστυνομικών τμημάτων στις γειτονιές!

Όμως, ασφάλεια σημαίνει και να έχεις βεβαιότη-
τα σε σχέση με το παρόν σου, για να μπορείς να σχε-
διάσεις το μέλλον σου. Αυτό σημαίνει να ξέρεις ότι
δεν θα χάσεις το σπίτι, τη δουλειά ή την υγεία σου,
από την μια μέρα στην άλλη. Τι έκανε η κυβέρνηση;
Απελευθέρωσε τους πλειστηριασμούς, διέλυσε τις
εργασιακές σχέσεις με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη
και προχωράει στη διάλυση του ΕΣΥ με τη σταδιακή
ιδιωτικοποίησή του. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης μετέτρε-
ψε την ανασφάλεια σε ρουτίνα. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ
θέλουμε οι άνθρωποι να μη φοβούνται την καθημε-
ρινότητά τους. Αγωνιζόμαστε και έχουμε καταθέσει
προτάσεις για την επαναφορά της προστασίας της
πρώτης κατοικίας, αλλά και την ενίσχυση της εργα-
σιακής νομοθεσίας. Έχουμε σχέδιο για την αναγέν-
νηση ενός δυνατού, δημόσιου και δωρεάν ΕΣΥ.

Επίσης, ασφάλεια σημαίνει πως ακόμα και αν

το μέλλον είναι απρόβλεπτο και αβέβαιο, η Πολι-
τεία θα μεριμνήσει, ώστε οι μεγάλες αρνητικές
ανατροπές να μην ανατινάξουν τον οικονομικό
σχεδιασμό του πολίτη. Η ΝΔ απέτυχε παταγωδώς
και σε αυτό τον τομέα. Οι πολίτες ατενίζουν το
μέλλον με απαισιοδοξία και αβεβαιότητα. Κα-
λούνται να πληρώσουν τα σπασμένα. Ποιος μπο-
ρεί να ξεχάσει την κυβέρνηση να καλεί τον κόσμο
να βάλει καυστήρες φυσικού αερίου και λίγους
μήνες μετά να νίπτει τας χείρας της με τις αυξή-
σεις; Ποιος μπορεί να παραβλέψει την ανικανό-
τητά της να φρενάρει το κύμα ακρίβειας που μας
μαστίζει ή να προετοιμάσει την κοινωνία για αυτό;
Ποιος μπορεί να συγχωρήσει την αδράνεια της
κυβέρνησης μπροστά στις αυξήσεις των τραπεζι-
κών επιτοκίων που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις
στις δόσεις των δανείων και θα καταστήσουν
κόκκινα ακόμα και ενήμερα δάνεια; Κανείς, είναι
η απάντηση.

Είναι πλέον ξεκάθαρο: Η ΝΔ δεν μπορεί να προ-
στατεύσει το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια.
Προσφέρει μόνο ανασφάλεια για την καθημερινό-
τητα, το παρόν και το μέλλον του. Στο ΠΑΣΟΚ
έχουμε ήδη δώσει δείγματα γραφής: Εμείς βγά-
λαμε την αστυνομία στις γειτονιές, εμείς δημιουρ-
γήσαμε το ΕΣΥ, εμείς θεσπίσαμε την εργασιακή
νομοθεσία, εμείς θεσπίσαμε την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Θα το κάνουμε και πάλι.

Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσφέρει ασφά-
λεια στον πολίτη! 

Η ασφάλεια ως προοδευτική αξία

του
Μιχάλη 
Καρχιμάκη

Πρώην υπουργός, 
μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ,
υποψήφιος 
βουλευτής 
Β’ Αθήνας
- Δυτικός Τομέας



Η
σωστή επιμόρφωση των παιδιών οφείλει
να είναι ύψιστη προτεραιότητα μιας κοι-
νωνίας που προχωράει μπροστά. Η επι-

μόρφωση αυτή νομοτελειακά εξαρτάται σε υπερ-
θετικό βαθμό από την ποιότητα και το βάθος της
παρεχόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
της, οι οποίοι θα πρέπει να αναζητούν διαρκώς
τρόπους να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο που μετα-
λαμπαδεύουν τη γνώση, τις αρχές και τις αξίες της
κοινωνίας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγο-
ρα, σε γενιές με ιδιαίτερες ανάγκες και ευαισθη-
σίες.

ΣΣε αυτές τις συνθήκες, κάτω από φρενήρεις
ρυθμούς κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών,
είναι απόλυτη ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να έχουν τα
απαραίτητα εργαλεία (και τις απαραίτητες υποδο-
μές) που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν,
να εξελιχθούν και τελικά να τα καταφέ-
ρουν στο κομβικής σημασίας έργο τους.

Σημασία για αυτή την προσαρμογή και
εξέλιξη έχουν οι στοχευμένες δράσεις
βελτίωσης. Αυτές όμως δεν έχουν ιδιαίτε-
ρη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα αν
δεν βασίζονται στην αναγνώριση, τη
«χαρτογράφηση» των προτερημάτων, των
βέλτιστων πρακτικών, των αδυναμιών και
των παρωχημένων πρακτικών των εκπαι-
δευτικών και του εκπαιδευτικού συστή-
ματος εν γένει. Η διάγνωση προηγείται
πάντα της παρέμβασης και η αξιολόγηση
είναι η «διάγνωση» του εκπαιδευτικού, ο
μόνος μεθοδολογικά συστηματικός δρό-
μος αναγνώρισης των βέλτιστων και παρωχημέ-
νων πρακτικών, ο μόνος τρόπος για μεθοδική βελ-
τίωση και βελτιστοποίηση.

Κατά το παρελθόν στη χώρα μας, πέρα από ορι-
σμένες φιλότιμες και μεμονωμένες προσπάθειες,
ποτέ δεν έγινε μια συστηματική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών με σύγχρονα εργαλεία ώστε να θέ-
σει τις βάσεις για τη βέλτιστη εκπαίδευση και επι-
μόρφωσή τους και τελικά τον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Η τελευταία αξιοσημείωτη προσπάθεια για αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών έγινε στις αρχές της
δεκαετίας του ’80. Σήμερα, κοντά 40 χρόνια μετά, η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρεί να
εισαγάγει κάτι που όλα τα σύγχρονα και πετυχημέ-
να στην εκπαίδευση κράτη διαθέτουν εδώ και δε-
καετίες: την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών με γνώμονα την ευρύτερη αναγνώριση των
βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης και των σημεί-
ων τους προς βελτίωση - προσαρμογή στις σύγ-
χρονες συνθήκες.

Ο λόγος απλός, όπως αναφέρθηκε προηγουμέ-

νως: η επιμόρφωση των παιδιών οφείλει να είναι
ύψιστη προτεραιότητα μιας κοινωνίας που προχω-
ράει μπροστά και η επιμόρφωση αυτή νομοτελει-
ακά εξαρτάται σε υπερθετικό βαθμό από την ποι-
ότητα και το βάθος της παρεχόμενης εκπαίδευσης
από τους εκπαιδευτικούς της.

Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε προσπάθεια με-
ταρρύθμισης ή εισαγωγής καινοτομιών στο εκπαι-
δευτικό σύστημα προκειμένου να εδραιωθεί στη
συνείδηση της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτι-
κών, γονέων και μαθητών) πρέπει να εμπεριέχεται

σε ένα πρόγραμμα συνολικής ανα-
βάθμισης των σχολικών μονάδων.

Θα πρέπει να συνοδεύεται από μια
σειρά απαραίτητων μέτρων που θα
βελτιώσουν ποιοτικά το εκπαιδευτικό
μας σύστημα, όπως η μείωση των μα-
θητών ανά τμήμα, η μαζική αναβάθμι-
ση των σχολικών μονάδων με σύγχρο-
νες υλικοτεχνικές υποδομές, η ενί-
σχυση της πλαισίωσης μαθητών με
υποστηρικτικούς θεσμούς (όπως αυ-
τούς του ψυχολόγου, του κοινωνικού
λειτουργού, του σχολικού νοσηλευτή),
ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας με
σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Για να πετύχει λοιπόν η αξιολόγηση στην πράξη
και να μη χαθεί στη λήθη, όπως τόσα άλλα στη χώ-
ρα μας, θα πρέπει να εμπεριέχεται σε βιώσιμες
προτάσεις και συνολικές λύσεις, οι οποίες όμως
δεν θα έρθουν μέσα από τον στείρο αντίλογο μιας
μειοψηφίας εκπαιδευτικών που έχουν εφησυχά-
σει στα κεκτημένα τους. Οι παραπάνω ανάγκες δεν
πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη, εμπόδιο ή δι-
καιολογία για τη μη ένταξη της αξιολόγησης ως
άλλου ενός εργαλείου αναβάθμισης της ποιότητας
της εκπαίδευσης από όσους έχουν άλλες προτε-
ραιότητες που αντιβαίνουν τη βελτιστοποίηση της
ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρέπει να εί-
ναι αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου προ-
γράμματος αναβάθμισης της παιδείας. Οφείλει να
είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός εκπαιδευτικού
που υπηρετεί τους μαθητές αναζητώντας συνεχώς
την προσωπική του βελτίωση.

Τα παιδιά είναι το μέλλον, η παιδεία και επιμόρ-
φωσή τους η παρακαταθήκη μας προς αυτά και
τους εαυτούς μας.
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Η
κάθε αλλαγή που βιώνει ένας άνθρωπος είναι σκληρή.
Είναι γεγονός ότι για τους περισσότερους ανθρώπους
είναι δύσκολο να σταματήσουν να κάνουν τα ίδια πράγ-

ματα που έκαναν για πολύ καιρό.

Όταν κάνουμε κάτι λοιπόν για πολύ καιρό, μας γίνεται πλέον
ρουτίνα και έτσι ενισχύονται τόσο οι μακροχρόνιες όσο και οι νέες
συνήθειες. Όσο πιο τακτικά κάνουμε κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να
παραμείνουμε προσκολλημένοι σε αυτήν τη συμπεριφορά με την
πάροδο του χρόνου.

Πιθανότατα οι θετικές συνήθειες, όπως το να τρώμε πρωινό κά-
θε μέρα, να γυμναζόμαστε, να διαβάζουμε βιβλία, είναι λογικό να
θέλουμε να τις διατηρήσουμε. Ωστόσο, αν έχουμε κάποιες βλαβε-
ρές συνήθειες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε εμάς και στο
περιβάλλον μας και θα θέλαμε να αλλάξουμε, ίσως δυσκολευτού-

με σε αυτό.

Η σκέψη αποτελεί τη βάση τόσο για τη δια-
μόρφωση όσο και για την καταστροφή των συ-
νηθειών. Ωστόσο, κάποιες σκέψεις και πράξεις
γίνονται αυτοματοποιημένα με την ενεργοποί-
ηση του υποσυνειδήτου.

Κάποιες ενδείξεις λειτουργούν ως υπενθύ-
μιση για τον εγκέφαλό μας και έτσι ενεργοποι-
είται η συνήθης συμπεριφορά. Οι ενδείξεις
που προκαλούν συνήθειες ρουτίνας ποικίλ-
λουν ευρέως και μπορούν να πάρουν πολλές
διαφορετικές μορφές:

• Μπορεί να είναι μια τοποθεσία στην οποία
βρίσκεστε. Για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε σε
έναν συγκεκριμένο προορισμό, συνηθίζετε να
ακούτε ένα είδος μουσικής στη διαδρομή. 

• Η τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση επίσης παίζει σημαν-
τικό ρόλο. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να τρώνε πολύ ή λίγο ή
συγκεκριμένα είδη τροφής όταν είναι συναισθηματικά φορτισμέ-
νοι. 

• Οι άνθρωποι γύρω μας ίσως είναι και από τους πιο σημαντι-
κούς παρακινητές στη δύναμη μιας συνήθειας. Όλοι έχουμε έναν
φίλο που μαζί του κάνουμε συνήθως πράγματα που δεν κάνουμε
με κάποιον άλλον. 

• Η τελευταία μας εμπειρία. Η μυρωδιά για παράδειγμα ενός
γλυκού περνώντας έξω από ένα ζαχαροπλαστείο μάς παρακίνησε
την επόμενη φορά που θα περάσουμε να μπούμε και να αγορά-
σουμε το γλυκό αυτό. 

• Αυτοκαταπραϋντικές συμπεριφορές, όπως το δάγκωμα των
νυχιών ή το κούνημα του ποδιού όταν βλέπουμε μια ταινία δράσης
ή το πλύσιμο των χεριών όταν επισκεπτόμαστε την τουαλέτα.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο
να έχουμε συνήθειες, αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι δεν
χρειάζεται να τις διατηρούμε αν δεν τις θέλουμε. Η διάλυση άλλω-
στε μιας συνήθειας μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε
παραγωγικές ρουτίνες που εξακολουθούν να προσφέρουν ευχα-
ρίστηση. 

Πώς λειτουργεί 
ο μηχανισμός 
της συνήθειας;

Ύψιστη προτεραιότητα 
της κοινωνίας η σωστή 
επιμόρφωση των παιδιών

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Τα παιδιά είναι το μέλλον 
και η παιδεία η παρακαταθήκη μας
προς αυτά και τους εαυτούς μας

της
Πηνελόπης
Παναγιωτοπούλου

Εκπαιδευτικός,
πολιτεύτρια 
με τη ΝΔ
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Τ
ον κώδωνα του κινδύνου κρούουν
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωμα-
τούχοι αναφορικά με τη δράση της
παραστρατιωτικής ομάδας Wagn-

er, τη διεύθυνση της οποίας έχει ο Ρώσος
ολιγάρχης Γεβγκένι Πριγκόζιν. Και αυτό διό-
τι, σύμφωνα με το Politico, η παραστρατιωτι-
κή ομάδα βοηθάει τη Ρωσία να καταλάβει πό-
λεις-κλειδιά στην Ουκρανία, ενώ την ίδια
ώρα φροντίζει να εξαπλώσει την επιρροή της
τόσο σε αφρικανικά εδάφη όσο και σε άλλα
μέρη της Υφηλίου.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μί-
λησαν στο Politico, η Wagner τα επόμενα
χρόνια θα μπορούσε να αποτελέσει μια σο-
βαρή παγκόσμια πρόκληση. Οι εντεινόμενες
δραστηριότητες της παραστρατιωτικής ομά-
δας στην αφρικανική ήπειρο, όπου οι εκπαι-
δευμένοι μαχητές της εκτελούν βασικές λει-
τουργίες ασφαλείας για καθεστώτα όπως του
Σουδάν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρα-
τίας και άλλων χωρών, περιγράφονται με λε-
πτομέρεια σε μια σειρά τηλεγραφημάτων και
εγγράφων της κυβέρνησης των ΗΠΑ από το
εσωτερικό δίκτυο του αρχηγού της ομάδας
Γεβγκένι Πριγκόζιν, τα οποία βρέθηκαν στην
κατοχή του Politico και επαληθεύτηκαν από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Η αυξανόμενη ισχύς του Πριγκόζιν, ο οποί-
ος είναι γνωστός με το προσωνύμιο «σεφ του
Κρεμλίνου», στον διαρκώς συρρικνωμένο κύ-
κλο του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρεται σε έγ-
γραφα και διασυνδέσεις και ωθεί τις δυτικές
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα προκειμένου
να αποτρέψουν μια απειλή που υπολογίζουν
ότι θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ευρύ κίν-
δυνο στη διεθνή ασφάλεια τα επόμενα χρόνια.

Επιχείρηση εξόντωσης
Σύμφωνα με το Politico, Αμερικανοί, Ευρω-

παίοι και Αφρικανοί διπλωμάτες είχαν συναν-
τήσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Μπανγ-
κούι, το Κιγκάλι, τις Βρυξέλλες, την Ουάσιγ-
κτον, το Κίεβο, το Λονδίνο και τη Λισαβόνα
προκειμένου να συζητήσουν τρόπους με τους
οποίους θα περιοριστεί η δράση της Wagner.

Κατά τη διάρκεια των επαφών τους δημι-
ούργησαν έναν οδικό χάρτη με τον οποίο θα
επιχειρήσουν να εξοντώσουν τη Wagner από

την Κεντρική Αφρική μέσω της αποστολής
ομάδας στρατιωτών που θα πάρουν τον έλεγχο
ενός άλλοτε βιοτεχνικού ορυχείου χρυσού.
Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν
για το αν η Wagner θα πρέπει να χαρακτηρι-
στεί ως διεθνής τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή
που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στα ουκρανι-
κά εδάφη η Wagner προχώρησε στη στρατο-
λόγηση χιλιάδων νέων στρατιωτών με σκοπό
την αποστολή τους στο πεδίο της μάχης. Αυτή
η κίνηση βοήθησε τη Μόσχα να καταφέρει
σημαντικές νίκες πέριξ του Ντονμπάς. Επι-
πλέον, ο Πριγκόζιν, ο οποίος κατά το παρελ-
θόν αρνούνταν ότι έχει σχέση με τη Wagner,

πλέον έχει αναγνωρίσει εμπράκτως την εμ-
πλοκή του σε αυτήν. Μάλιστα, υπάρχουν πε-
ριπτώσεις όπου ο ίδιος βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της μάχης και με βίντεο που αναρτά
στα social media παρουσιάζει τα μέλη της
Wagner ως ήρωες, ενώ φροντίζει να μιλήσει
με σκληρή γλώσσα για την επιβολή κυρώσε-
ων στη Ρωσία από τη Δύση.

Το παγκόσμιο δίκτυο
του «σεφ του Κρεμλίνου»

Όπως σημειώνει το Politico, η Wagner εί-
ναι ένα μόνο κομμάτι που έχει σύνδεση με
τον «σεφ του Κρεμλίνου». Μάλιστα, κατά το

παρελθόν είδαν το φως της δημοσιότητας
πολλές αναφορές σχετικά με τη σύνδεση του
Πριγκόζιν με διάφορες επιχειρήσεις, ενώ
πριν από λίγες μέρες παραδέχτηκε δημοσίως
την παρέμβασή του στις αμερικανικές εκλο-
γές του 2016, όπου νικητής αναδείχθηκε ο
Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, μια πολύμηνη έρευνα του
Politico έφερε στο φως αποκλειστικές νέες
λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς το δίκτυο
του Πριγκόζιν έχει καταφέρει να γίνει μια
εκτεταμένη διεθνής στρατιωτική και πολιτική
επιχείρηση επιρροής. Η ίδια έρευνα αποκά-
λυψε τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι
ΗΠΑ με τους συμμάχους τους προκειμένου
να μειωθεί η επιρροή της Wagner σε αφρικα-
νικές χώρες.

Το παγκόσμιο δίκτυο του Πριγκόζιν, που
περιλαμβάνει και τη Wagner, έχει άμεσους
δεσμούς με τη Μόσχα και του επιτρέπει να
αναπτύξει τις δραστηριότητές του σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Οι υπάλληλοι και οι μαχητές
του έχουν συχνές επικοινωνίες με ανώτε-
ρους αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνη-
σης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υπη-
ρεσίες ασφαλείας και το υπουργείο Άμυνας.

Το δίκτυο του Πριγκόζιν επί χρόνια ανακα-
τεύεται στα πολιτικά συστήματα άλλων χω-
ρών. Τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να
επεκτείνει αυτές τις επιχειρήσεις παραπλη-
ροφόρησης και πολιτικής επιρροής σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανο-
μένης της Εσθονίας, σε μια προσπάθεια να
υποκινήσει αντινατοϊκά και αντιδυτικά αι-
σθήματα. Προσπάθησε επίσης να επεκτείνει
τα γραφεία της στο Μεξικό. Η πανδημία φαί-
νεται ωστόσο να σταμάτησε το σχέδιό της.

Οι αποκαλύψεις του Politico για την οργάνωση που συζητιέται 
να χαρακτηριστεί εγκληματική - Γιατί Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

φοβούνται την εξάπλωσή της στην Αφρική 

Πώς γίνεται η στρατολόγηση των μελών της
Η Wagner έχει εδραιώσει τη στρατιωτική, πολιτική και

επιχειρηματική της παρουσία στην Αφρική τα τελευταία
χρόνια, ενισχύοντας τις δυτικές ανησυχίες για την αυξα-
νόμενη επιρροή της Ρωσίας στην αφρικανική ήπειρο και
ιδιαίτερα σε χώρες που ιστορικά στηρίζονται σε μεγάλο
βαθμό στην οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη των
ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, το Politico αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η στρατολόγηση των
μελών της Wagner. Η παραστρατιωτική ομάδα έχει φέρει δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους που
βρίσκονταν στις ρωσικές φυλακές για να βοηθήσουν την επίθεση στην Ουκρανία αλλά και να ενι-
σχύσουν τις μονάδες στα ανατολικά, ειδικότερα στην Μπαχμούτ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Politico, η ομάδα Wagner σπεύδει να στρατολογήσει κόσμο που
κυρίως προέρχεται από τα φτωχότερα στρώματα της Ρωσίας και στη συνέχεια επιδιώκει να μετα-
φέρει την πειθαρχία στις τάξεις της. Επί παραδείγματι, τιμωρεί τους μαχητές της επειδή χρησιμο-
ποιούν τα social media, αποθηκεύουν φωτογραφίες από ευαίσθητες αποστολές στα τηλέφωνά
τους, κλέβουν χρήματα και εμπλέκονται σε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Οι ηγέτες της επιτηρούν
επίσης τα τηλέφωνα των εργαζομένων και κάνουν ακόμη και πολυγραφικές εξετάσεις προκειμέ-
νου να διερευνήσουν πιθανές αδικοπραγίες.

Το αφεντικό της παραστρατιωτικής 
ομάδας Γεβγκένι Πριγκόζιν με τον Πούτιν

Γιατί προκαλεί
παγκόσμιο τρόμο
η επικίνδυνη δράση
της Wagner 
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Ανάμειξη Κίνας 
στις εκλογές 
του Καναδά;

Ο Καναδάς πρόκειται να ξεκινήσει
έρευνα ύστερα από αναφορές για φημο-
λογούμενη κινεζική παρέμβαση στις ομο-
σπονδιακές εκλογές του 2021. Σύμφωνα
με την εφημερίδα «Globe and Mail», εκ-
πρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης έχουν προσφύγει στον πρόεδρο της
Επιτροπής Διαδικασιών και Υποθέσεων
της Βουλής, Μπάρντις Τσάγκερ, του κυ-
βερνώντος Φιλελεύθερου Κόμματος, ζη-
τώντας να ξεκινήσουν ακροάσεις για πιθα-
νή παρέμβαση της Κίνας στις καναδικές
εκλογές το 2021. Οι βουλευτές σκοπεύουν
να καλέσουν στις ακροάσεις την επιτελάρ-
χη του Καναδού πρωθυπουργού Κάθι Τέλ-
φορντ, την υπουργό Εξωτερικών Μέλανι
Τζολί, τον υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας
Μάρκο Μεντισίνο και εκπροσώπους των
καναδικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η
επιτροπή ερευνά ήδη ενδεχόμενη κινεζι-
κή παρέμβαση στις εκλογές του 2019.

Σύμφωνα με τα διεθνή Mέσα στις 17 Φε-
βρουαρίου, η «Globe and Mail», επικαλού-
μενη στοιχεία από την καναδική Υπηρεσία
Ασφάλειας και Πληροφοριών, ανέφερε ότι
το Πεκίνο φέρεται να είχε αναπτύξει στρα-
τηγική για να παρέμβει στις ομοσπονδια-
κές εκλογές του 2021. Ειδικότερα, ανέλα-
βε τέτοια υποστήριξη σε υποψηφίους του
Φιλελεύθερου Κόμματος για να εξασφαλί-
σει τη νίκη τους, αλλά μόνο για να σχηματι-
στεί κυβέρνηση μειοψηφίας. Ταυτόχρονα,
η Κίνα φέρεται να έκανε ό,τι ήταν δυνατό
για να αποτρέψει υποψηφίους του αντιπο-
λιτευόμενου Συντηρητικού Κόμματος από
το να εισέλθουν στο Κοινοβούλιο, κάτι που
δεν ήταν βολικό για αυτήν.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό (φωτό),
σχολιάζοντας αυτές τις πληροφορίες, είπε
ότι η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί τα-
κτικά να παρέμβει σε διάφορες πτυχές της
καναδικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων
των ομοσπονδιακών εκλογών, αλλά διαβε-
βαίωσε τους Καναδούς ότι τα αποτελέ-
σματα των ομοσπονδιακών εκλογών το
2019 και το 2021 αντικατοπτρίζουν μόνο τη
βούληση των Καναδών ψηφοφόρων.

Ε
να 24ωρο μετά την επίσκεψη
του Αμερικανού προέδρου στο
Κίεβο, ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν εκφώνησε

ομιλία για την κατάσταση της χώρας, ανα-
λύοντας τις απόψεις του για την εισβολή
στην Ουκρανία και το όραμά του για το
αύριο της Ρωσίας.

Και επιτέθηκε ασφαλώς στον Μπάιντεν
για τη στήριξη που έδωσε για άλλη μία
φορά στην Ουκρανία. Η ομιλία, κατά τη
διάρκεια της οποίας η ιστοσελίδα του
κρατικού ραδιοτηλεοπτικού καναλιού
«έπεσε», με τον IT Army of Ukraine, μια
ομάδα χάκερ, να αναλαμβάνει την ευθύνη
της κυβερνοεπίθεσης, έγινε ενώπιον των
στενών συνεργατών του στις πρώτες σει-
ρές (Πεσκόφ, Μεντβέντεφ, Λαβρόφ,
Σοϊγκού) και του Πατριάρχη Μόσχας και
πασών των Ρωσιών, Κύριλλου. 

«Ειδική επιχείρηση»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε μιλώντας

για τις δύσκολες στιγμές που διάγει η χώ-
ρα, ακόμα και πριν από τα ιστορικά γεγο-
νότα, όπως είπε, και προανήγγειλε την
«ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά
της Ουκρανίας, την οποία θέλησε να
απαλλάξει από τους «ναζί» που την κυ-
βερνούν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των
«New York Times», ο πρόεδρος Πούτιν
φάνηκε εξαρχής πως δεν περιμένει ο πό-

λεμος να τελειώσει σύντομα, καθώς υπο-
σχέθηκε σε όσους υπηρετούν τη στρα-
τιωτική θητεία τους «τακτική άδεια του-
λάχιστον 14 ημερών και όχι λιγότερο συ-
χνά από μία φορά το εξάμηνο». Μάλιστα,
επ’ αυτού, ο πρόεδρος Πούτιν ανέφερε
ότι «εμείς, ως επόμενο βήμα, θα ενισχύ-
σουμε τον Στρατό και το Ναυτικό, λαμβά-
νοντας υπόψη την εμπειρία από την ειδι-
κή στρατιωτική επιχείρηση. Πρέπει να
κατακτήσουμε τα ανώτατα επίπεδα στρα-
τιωτικών μονάδων». 

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα τόνισε ότι
η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως
αποκαλεί την εισβολή στην Ουκρανία, θα
σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί βήμα βή-
μα. «Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να
βρούμε ειρηνευτική λύση στο Ντονμπάς,
αλλά η Δύση είχε άλλα σχέδια πίσω από
την πλάτη μας, ενώ το Κίεβο, το οποίο η
Δύση είχε ωθήσει στον αντιρωσισμό και-
ρό πριν, είχε ζητήσει δυτικά όπλα ακόμα
και πριν από την ειδική στρατιωτική επι-
χείρηση». Αυτή η αντιρωσική επιχείρη-
ση, είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σημαίνει ότι
διοχετεύεται η επιθετικότητα στην Ανα-
τολή για να πυροδοτήσει τον πόλεμο στην
Ευρώπη.

«Σκάνδαλα δολιοφθοράς»
Παράλληλα, επισήμανε, η δυτική βοή-

θεια διοχετεύεται ακατάπαυστα στον πό-
λεμο, ενώ «ρισκάρονται τρισεκατομμύρια
δολάρια, με τη Δύση να αποσπά την προ-
σοχή των πολιτών από τα σκάνδαλα δια-
φθοράς», στρέφοντάς τη στην κατάσταση
στην Ουκρανία. «Η Δύση, κυνικά, εξαπά-
τησε τους πολίτες της», συμπλήρωσε ο
Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος και στα
δύο Σώματα της ρωσικής Βουλής, μεταξύ
άλλων. «Εμείς θα υπερασπιστούμε τα
συμφέροντα και τη θέση μας ότι ο κόσμος
δεν πρέπει να χωριστεί σε πολιτισμένες
και μη χώρες. Θα κάνουμε τα πάντα για να
επιστρέψει η ειρήνη στην πατρίδα μας. Οι
μαχητές μας πολεμούν για το μέλλον, για
την αποκατάσταση της ιστορικής δικαιο-
σύνης. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολες είναι
οι στιγμές για τους συγγενείς των νεκρών
στρατιωτών. Καθήκον μας είναι να τους
στηρίξουμε. Προτείνω τη δημιουργία ει-
δικού κρατικού ταμείου αρωγής των βε-
τεράνων και των οικογενειών των πεσόν-
των», είπε μεταξύ άλλων. «Θέλω να ευχα-
ριστήσω τους Ρώσους πολίτες για την
αποφασιστικότητα και το θάρρος τους»,
κατέληξε. 

Διάγγελμα-προειδοποίηση του Πούτιν 
προς τη Δύση μετά την επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο

«Δεν τελειώνει ο πόλεμος» 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη
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Μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί στη γείτο-
να χώρα μετά τους προχθεσινούς δυνατούς με-
τασεισμούς στις ήδη ισοπεδωμένες περιοχές,
με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν και όσα κτί-
ρια είχαν καταπονηθεί αλλά παρέμειναν όρθια,
να σκοτωθούν έξι επιπλέον άνθρωποι και να
τραυματιστούν δεκάδες. 

Για έναν νέο ισχυρό σεισμό μέχρι και 7 Ρί-
χτερ στις ήδη πληγείσες περιοχές της Τουρκίας
προειδοποίησε μιλώντας στην τηλεόραση του

ΣΚΑΪ ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κάνοντας
λόγο για ένα «ντόμινο» σεισμικών δονήσεων σε
μήκος 600 χλμ. και πλάτος 50 χλμ. Το ντόμινο
μπορεί να επηρεάσει άμεσα το τόξο της Κύ-
πρου, ενώ το πιο σημαντικό είναι το πότε θα κά-
νει μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη,
όπως είπε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντι-
σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(ΟΑΣΠ). Οι σεισμολόγοι διεθνώς περιμένουν να
ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Κωνσταντινούπο-

λης μέχρι το 2024 και να δώσει ισχυρό σεισμό. 
Όταν γίνει ο σεισμός στην Κωνσταντινούπο-

λη, θα εκτιμηθεί και μετά θα δούμε πώς μπορεί
να επηρεάσει την Ελλάδα. Πάντως, ήδη στη χώ-
ρα μας έχουν δρομολογηθεί δέκα «άμεσες
δράσεις», στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
υποχρεωτικοί έλεγχοι των κτιρίων, όπως είπε ο
καθηγητής. 

Οι δράσεις αυτές θα αναπτυχθούν άμεσα και
θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Λέκκας: Στην Ελλάδα έχουν ήδη δρομολογηθεί δέκα «άμεσες δράσεις» αντισεισμικής προστασίας

«Π
ασίγνωστος τράπερ συνε-
λήφθη με όπλο». «Συνε-
λήφθη ξανά ο γνωστός
τράπερ με όπλο και ναρ-

κωτικά». «Τράπερ μέλος σπείρας που ανα-
τίναζε ΑΤΜ». «Ναρκωτικά βρέθηκαν στο
αυτοκίνητο που οδηγούσε δημοφιλής τρά-
περ». Αυτοί είναι ελάχιστοι -ίσως οι πιο
ενδεικτικοί- από τους τίτλους ειδήσεων
που υπάρχουν τους τελευταίους μήνες στο
διαδίκτυο και αφορούν τα «έργα και τις
ημέρες» καλλιτεχνών που εκπροσωπούν
την τραπ μουσική στην Ελλάδα. 

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι τα
ονόματα των πιο πολλών τράπερ -κάποιοι
όντως γνωστοί σε ευρύ κοινό και κάποιοι
άλλοι «γνωστοί» εξαιτίας… δημοσιογρα-
φικής υπερβολής- απασχολούν περισσό-
τερο το αστυνομικό και λιγότερο το καλλι-
τεχνικό δελτίο. Μόλις τα ξημερώματα της
Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου στη γέφυρα
των Βρυούλων στη Νέα Φιλαδέλφεια ένας
τυχαίος αστυνομικός έλεγχος έβγαλε «λα-
βράκι», καθώς σε ΙΧ αυτοκίνητο όπου επέ-
βαιναν ένας 26χρονος τράπερ (σ.σ.: με πε-
ρίπου 45 χιλιάδες ακόλουθους) και δύο
ακόμη φίλοι του, εντοπίστηκε πιστόλι με 5
σφαίρες και ποσότητα κάνναβης. Πριν από
περίπου τρεις εβδομάδες, ένας ακόμη πιο
γνωστός τράπερ (σ.σ.: με περίπου 117 χι-
λιάδες ακόλουθους) εντοπίστηκε να ταξι-
δεύει στο Αγρίνιο με ένα πιστόλι των 9mm
στο τσαντάκι του και έναν γεμιστήρα με
σφαίρες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανα-
κοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του
29χρονου καλλιτέχνη, κάνοντας λόγο για
μία «αμελή, μη επαναλαμβανόμενη και
συμπτωματική συμπεριφορά» να… ξεχά-
σει να αφήσει το όπλο με το οποίο κάνει
σκοποβολή στη θέση του. 

Κάποιος καλόπιστος θα μπορούσε να πει
ότι πρόκειται για… σύμπτωση, όμως, μόλις

στις αρχές Δεκεμβρίου του 2022 στην πε-
ριοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 26χρο-
νος τράπερ (σ.σ.: ακόμη πιο γνωστός, κα-
θώς έχει περίπου 124 χιλιάδες ακόλου-
θους) βρέθηκε να οδηγεί… ζωσμένος με
πιστόλι, γεμιστήρα με σφαίρες και μαχαίρι.
Μάλιστα το όπλο δεν ήταν… άγνωστο στην
ΕΛΑΣ, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί σε από-
πειρα ληστείας, ενώ ούτε ο τράπερ ήταν
άγνωστος στις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί
μερικούς μήνες νωρίτερα για επίθεση με
μαχαίρι μέσα σε καφετέρια. Λίγες ημέρες

νωρίτερα, ίσως ο πιο γνωστός τράπερ αυτή
τη χρονική περίοδο, ένας 23χρονος με πε-
ρίπου 317 χιλιάδες ακόλουθους και αρκετές
τηλεοπτικές εμφανίσεις -μέχρι να αρχίσουν
οι… μπελάδες με τον νόμο- όχι μόνο συνε-
λήφθη με όπλο (σ.σ.: σε ΙΧ αυτοκίνητο στην
Ομόνοια μαζί με ακόμη δύο φίλους του),
αλλά το… διασκέδασε κιόλας όπως ακρι-
βώς είχε κάνει μερικούς μήνες νωρίτερα
όταν είχε συλληφθεί ξανά για τον ίδιο λόγο. 

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, λοιπόν,
παύει να είναι σύμπτωση… Μόνο το τε-

λευταίο τρίμηνο τέσσερις τράπερ, με ιδιαί-
τερη απήχηση στη νεολαία, βρέθηκαν με
χειροπέδες, σε κελιά και σε δικαστικές αί-
θουσες, γιατί έτσι επιβάλει το… lifestyle
τους: «μαύρο» χρήμα, διακίνηση ναρκωτι-
κών, όπλα και συμμορίες. Θα μπορούσε
κανείς να πει ότι το πρόβλημα είναι απο-
κλειστικά δικό τους. Όμως η καταγγελία
ενός πατέρα 6χρονου παιδιού από την Πά-
τρα ότι στο δημοτικό σχολείο του γιου έγι-
νε… καραόκε πάρτι με στίχους τράπερ
που μιλούσαν για… «money, drugs and
guns» μάλλον θα πρέπει να ταρακουνήσει
τους αρμοδίους. Πολλώ δε μάλλον όταν οι
δείκτες εγκληματικότητας των ανηλίκων
έχουν χτυπήσει «κόκκινο» τόσο ποσοτικά
όσο και ποιοτικά…

«Βροχή» τα κρούσματα παραβατικότητας 
από τα μουσικά ινδάλματα παιδιών και εφήβων

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τα… φάλτσα των τράπερ 
με guns & drugs



Π
ροφυλακιστέοι κρίθηκαν χθες ακόμη
δύο κατηγορούμενοι που είχαν κληθεί
από τις ανακριτικές Αρχές για την υπό-
θεση του βιασμού της 12χρονης στον

Κολωνό. Σε απολογία έχουν κληθεί άλλα τέσσερα
άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι και ο πρώην διαι-
τητής Φίλιππος Ντόβας, το όνομα του οποίου φέ-
ρεται να έδωσε το θύμα της σοκαριστικής υπόθε-
σης μαστροπείας στις ανακριτικές Αρχές.

«Το ήξερα από μωρό»
Ο ίδιος έδωσε εξηγήσεις για τη φερόμενη εμ-

πλοκή του στο περιστατικό. « Έχω χρέος να πω
δυο κουβέντες για όσα με κατηγορούν. Ενημε-
ρώνω το πανελλήνιο ότι ξέρω την οικογένεια πε-

ρισσότερα από είκοσι χρόνια. Το
κοριτσάκι το ήξερα από μωρό
και τη μητέρα της και τα άλλα
παιδιά. Το κοριτσάκι από πέρσι
ήρθε με τη γιαγιά και είχαμε μια
γνωριμία με όλους και το συμ-
βούλευα, του έδινα κατευθύν-
σεις, μας ζητούσε και μια οικο-
νομική βοήθεια 2-3 ευρώ για να

πάρουν κάτι με τα αδέρφια της και σήμερα έρ-
χονται και με κατηγορούν για τη γνωριμία που εί-
χα με το παιδάκι. Να μη μου λένε ότι έχει υπάρξει
βιασμός, να μη μου λένε ότι την έχω ακουμπήσει
κι εγώ να πρέπει να περάσω από ανάκριση. 

Στη δικογραφία που έχει πολλές ασάφειες,
αισθάνομαι πολύ όμορφα που βγαίνω και τα λέω
στον κόσμο. Μπορώ να αναλύσω την κατάθεση
του κοριτσιού πρόταση με πρόταση», ανέφερε
αρχικά ο κ. Ντόβας μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό Open.

«Δεν μιλάω στον Μίχο»
Στη συνέχεια στάθηκε στην επαφή που είχε

με τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης,
Ηλία Μίχο, για τον οποίο είπε: 

«Έχω να του μιλήσω από το 2019, όταν δεν
μου φέρθηκε όπως έπρεπε στον προεκλογικό
μου αγώνα. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά
όταν μου ζήτησε κάτι, εγώ προσφέρθηκα και
τον βοήθησα. Και όταν ήταν να με βοηθήσουν
με τον άλλο συνυποψήφιο με αγνόησαν κι
εκεί του έκοψα και την καλημέρα. Το λέω δη-
μόσια».

Επιπρόσθετα, υποστήριξε πως δεν μπορεί να
δώσει κάποια λογική εξήγηση στο γεγονός πως
η 12χρονη κατέθεσε πως ο Μίχος τής είπε να
πάει σε εκείνον: «Αυτό είναι ένα ερώτημα που
δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Όταν είσαι μια
γειτονιά, στα πενήντα μέτρα, και το κοριτσάκι
πέρναγε μια φορά τη βδομάδα, “τι κάνετε, κ.
Φίλιππα”, το ένα το άλλο. Όπως και η μητέρα
της όταν πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο. Όταν
έχεις μια καλημέρα με ευγένεια, το κάνεις με
όλους τους γείτονες».

«Της δάνεισα 20 ευρώ»
Αναφέρθηκε ακόμη και στο γεγονός πως

έδωσε χρήματα στην ανήλικη: «Βεβαίως έδωσα
χρήματα στο παιδί και τη γυναίκα. Και εγώ και
όλοι όσοι ήταν στο γραφείο μου. Πριν ξεσπάσει
το σκάνδαλο με τον Μίχο, η μητέρα ήρθε και μου
λέει να της δανείσω 20 ευρώ για ένα σοβαρό
πρόβλημα. Της λέω, “είσαι μητέρα 8 παιδιών, θα
σκεφτώ να μη σου δανείσω 20 ευρώ; Και αν δεν
τα έχω, θα τα ψάξω να τα βρω”. Της λέω, “έλα σε
μία ώρα να σου τα δώσω”».
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Ο διαιτητής Φίλιππος Ντόβας που θα περάσει 
το κατώφλι της ανακρίτριας για την υπόθεση του Κολωνού

αρνείται ότι βίασε τη 12χρονη 
- Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορούμενοι

«Δεν την άγγιξα,
τους βοηθούσα
οικονομικά»!

Δολοφονία καταγγέλλουν συγγενείς και φίλοι της 28χρονης «βασίλισσας του καρναβαλιού» στον Έβρο
Ακυρώθηκε τελικά χθες το καρναβάλι του Τυχερού

Έβρου, μετά τον θάνατο της 28χρονης γυναίκας, η
οποία ήταν διοργανώτρια. Η υπόθεση εξελίσ-
σεται σε θρίλερ, καθώς αρχικά οι Αρχές ανέ-
φεραν πως επρόκειτο για αυτοκτονία, αλλά
πλέον συγγενείς και φίλοι της καταγγέλλουν
πως πρόκειται για δολοφονία. 

Με ανακοίνωσή του το καρναβάλι Τυχερού
αποχαιρέτησε την 28χρονη, λέγοντας πως λόγω
σεβασμού στη μνήμη της δεν θα πραγματοποιηθούν οι
φετινές εκδηλώσεις. «Η σημερινή τραγική και αναπάν-

τεχη απώλεια της Βίκυς μάς συγκλόνισε όλους. Κανείς
ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γεμάτη όρε-

ξη, η γεμάτη ζωντάνια, η ψυχή του καρναβαλι-
ού μας κάθε χρόνο, δεν θα είναι φέτος εδώ…
να πει, “πάμε, παιδιά!”», ανέφερε σε ανακοί-
νωσή της η διοργανώτρια αρχή και συνέχισε:
«Με μεγάλο σεβασμό στη μνήμη της Βίκυς

ανακοινώνουμε την ΑΚΥΡΩΣΗ του φετινού
καρναβαλιού στο Τυχερό. Βίκυ, θα σε θυμόμαστε

πάντα και σίγουρα θα συνεχίσεις να μας εμπνέεις με τις
ιδέες σου από εκεί ψηλά. Καλό παράδεισο να έχεις».

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στη Λευκίμ-
μη Έβρου, με τις συνθήκες θανάτου της να παραμέ-
νουν ασαφείς. Η 28χρονη αγνοούνταν από το απόγευ-
μα της περασμένης Κυριακής και εντοπίστηκε μαχαι-
ρωμένη σε μικρή χαράδρα, γύρω στα 30 μέτρα, ένα ση-
μείο όπου έπεσε με τη μοτοσικλέτα της. «Έφυγε από το
μεσημέρι από το σπίτι, υποτίθεται θα συναντιόμασταν
μαζί και θα πηγαίναμε στο γήπεδο και από εκείνη τη
στιγμή ήταν εξαφανισμένη. Έστειλε μήνυμα σε μια άλ-
λη κοπέλα και της είπε ότι θα έρθει», είπε στο Star φί-
λος της 28χρονης.

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Με τα πρώτα δεκάλεπτα και εικοσάλεπτα που τους
περίσσευαν από το κυλικείο άρχισαν οι μικροί μαθη-
τές και οι μικρές μαθήτριες του δημοτικού σχολείου
Πευκοχωρίου να γεμίζουν τον κουμπαρά που έστη-
σαν στην τάξη τους για τη μικρή Σμαράγδα, ένα
10χρονο κορίτσι που διαγνώστηκε πρόσφατα με
λευχαιμία. Γνωρίζοντας το κορίτσι από το σχολείο,
κινητοποιήθηκαν ώστε να βοηθήσουν στην κάλυψη
των εξόδων που θα προκύψουν από τις ανάγκες της
νοσηλείας της μαθήτριας και των μετακινήσεων της
οικογένειας.

Με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων του σχολείου, οι κουμπαράδες άρχισαν να γί-
νονται περισσότεροι και να μπαίνουν σε κάθε τάξη
ώστε οι δάσκαλοι και οι δασκάλες να έχουν την ευ-
καιρία να μιλήσουν στα παιδιά για το θέμα, να εξηγή-

σουν τι συμβαίνει και πώς μπορεί το λίγο από τον κα-
θένα να γίνει πολύ για κάποιον με τη βοήθεια των
πολλών.

Κουμπαράδες άρχισαν να στήνονται και σε άλλα
σημεία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής αλλά και σε χω-
ριά της γύρω περιοχής και έτσι τα πρώτα χρήματα
άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σχολεία, καταστή-
ματα, σουπερμάρκετ, φροντιστήρια, βιβλιοπωλεία
και ΚΔΑΠ. «Εμείς ξεκινήσαμε σε τοπικό επίπεδο ως
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Πευκοχωρίου», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκ
μέρους του Συλλόγου, η Μαρία Λιάκου. Η ίδια λέει
ότι από τη στιγμή που το θέμα γνωστοποιήθηκε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανταπόκριση του κό-
σμου ήταν πολύ μεγάλη και άρχισαν να επικοινω-
νούν με τον σύλλογο άνθρωποι από όλη τη Χαλκιδι-

κή, σύλλογοι, σχολεία, πολιτιστικοί φορείς, κοινότη-
τες, εκκλησίες, εταιρείες, καταστήματα και ιδιώτες.

Από την πλευρά της, η Παναγιώτα Σαχαρίδη, κοι-
νωνική λειτουργός και σύμβουλος ψυχικής υγείας,
ενημερώθηκε για το θέμα μέσω του Facebook από
την ανάρτηση μιας καθηγήτριας αγγλικών σε φροντι-
στήριο της περιοχής. Η κυρία Σαχαρίδη ανέβασε
σχετικό βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε σχεδόν 800
φορές και είχε 12.500 προβολές μέσα σε τέσσερις
μέρες. Κουμπαράδες άρχισαν να στήνονται και στην
Ορμύλια, ενώ μια γυναίκα, μητέρα η ίδια με δύο παι-
διά, την ενημέρωσε ότι θα διαθέσει για τη 10χρονη
μαθήτρια τα έσοδα του μήνα από το κατάστημα με κε-
ριά που διατηρεί στην περιοχή. Χρήματα άρχισαν να
συγκεντρώνονται και από φιλανθρωπική εκδήλωση
που διοργανώθηκε σε κατάστημα στην Ορμύλια.

Μαθητές στη Χαλκιδική έστησαν κουμπαράδες για κοριτσάκι που πάσχει από λευχαιμία

Ο
θάνατος της εξάχρονης από
τη Θεσσαλονίκη έπειτα από
σηπτικό σοκ από τον στρε-
πτόκοκκο της ομάδας Α, τον

οποίο ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, έχει προκα-
λέσει θλίψη και ανησυχία στους γονείς.
Αναρωτιούνται ποια είναι τα συμπτώμα-
τα που θα πρέπει να τους θορυβήσουν
και ποιες εξετάσεις θα πρέπει να γίνουν
ώστε να είναι σίγουροι πως τα παιδιά
τους, αν έχουν προσβληθεί από στρε-
πτόκοκκο, θα πάρουν την κατάλληλη αν-
τιβίωση και θα γίνουν καλά χωρίς να
κινδυνέψει η ζωή τους!

Ο παιδίατρος-λοιμωξιολόγος, αναπλ.
καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολο-

γίας Νίκος Σπυρίδης
μιλάει στην «Political»
και μας εξηγεί τι παρα-
τηρούν φέτος οι παι-
δίατροι. «Βλέπουμε
μια έξαρση των βακτη-
ριακών λοιμώξεων. Και
ειδικά 2-3 παθογόνα
που είναι σε έξαρση

όλο τον χειμώνα: τον στρεπτόκοκκο και
τον πνευμονιόκοκκο. Αυτά τα παθογόνα
φέτος είναι περισσότερο λοιμογόνα. Σε
αυτό έχουν παίξει ρόλο κάποιοι παρά-
γοντες όπως η μη έκθεση σε παθογόνα
για δύο χρόνια λόγω της καραντίνας και
των μέτρων για τον κορονοϊό. Αυτό ου-
σιαστικά αφαίρεσε από το ανοσοποιητι-
κό των παιδιών την εκπαίδευση στο να
έρχονται σε επαφή με μικρόβια και να τα
αντιμετωπίζουν. Έτσι, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι έχουμε μικρούς αμάθη-
τους οργανισμούς, οι οποίοι έπειτα από
συνεχείς λοιμώξεις παρουσιάζουν πα-
ροδική ύφεση/αδυναμία στο ανοσοποι-

ητικό τους και έτσι γίνεται πιο βαριά
μια επόμενη λοίμωξη. Γενικά όμως
ξέρουμε ότι ο στρεπτόκοκκος Α εί-
ναι ένα σύνηθες παθογόνο της παι-
δικής ηλικίας, όμως φέτος είναι
σε έξαρση όπως και αρκετά
άλλα βακτήρια».

Τα τρία συμπτώματα
Ο γονείς δεν θα πρέπει να

ανησυχούν υπερβολικά, ωστό-
σο, όπως επισημαίνει ο κ. Σπυ-

ρίδης, «θα πρέπει να είναι σε επαγρύ-
πνηση και να επικοινωνούν άμεσα με
τον παιδίατρό τους όταν το παιδί τους
έχει πυρετό, πονόλαιμο και πόνο

στην κοιλιά. Ειδικά αυτός ο συν-
δυασμός και των τριών συμ-

πτωμάτων θα πρέπει να τους
κάνει να επικοινωνήσουν με
τον παιδίατρο ώστε να ακολου-
θήσει διερεύνηση με step test
και καλλιέργεια φαρυγγικού
επιχρίσματος». 

Τα παραδείγματα θανάτων μικρών
παιδιών στη Μεγάλη Βρετανία έχουν θο-
ρυβήσει όλη την Ευρώπη, όμως οι Έλ-
ληνες γιατροί ξέρουν πως το υγειονομι-
κό σύστημα στην Αγγλία είναι τελείως
διαφορετικό από το δικό μας και συχνά
τα παιδιά αργούν να φτάσουν σε δομή
υγείας. Οι Έλληνες γονείς παραδοσιακά
έχουν μια καλή επικοινωνία με τον παι-
δίατρό τους και τον κρατούν ενήμερο
όταν τα συμπτώματα του παιδιού αλλά-
ζουν ή επιδεινώνονται. Μετά την πανδη-
μία οι γονείς είναι περισσότερο εκπαι-
δευμένοι ώστε να παρατηρούν τα συμ-
πτώματα και να δρουν γρήγορα. Μάθαμε
να κάνουμε self test όταν αισθανόμαστε
άρρωστοι. Μετά ήρθαν τα διπλά ή τριπλά
selt tests που ανιχνεύουν παράλληλα τη
γρίπη και τον αναπνευστικό ιό rsv. Πολύ
συχνά οι ιώσεις έχουν κοινή συμπτωμα-
τολογία οπότε είναι σημαντικό να μη χα-
θεί πολύτιμος χρόνος και να γίνει σωστή
και έγκαιρη διάγνωση. Στην περίπτωση
του στρεπτόκοκκου, επειδή το κυριότε-
ρο σύμπτωμα είναι ο πονόλαιμος, συ-
στήνεται step test, μια πολύ απλή διαδι-
κασία με τη λήψη επιχρίσματος από τον
φάρυγγα. Γενικά καλό είναι να ξέρουμε
ότι οι βακτηριακές λοιμώξεις απαιτούν
τη λήψη αντιβιοτικών, ενώ οι ιογενείς
λοιμώξεις χρόνο, ξεκούραση, καλό φα-
γητό και καλό ύπνο. 

Ο παιδίατρος-λοιμωξιολόγος Νίκος Σπυρίδης δίνει οδηγίες
στους γονείς που ανησυχούν για την έξαρση της νόσου

«Σε διαρκή επαγρύπνηση
για τον στρεπτόκοκκο»

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 

kpapakosto@yahoo.gr



«Κλείδωσε» 
της Τάνιας  Κιουμουρτζίδου

Μια ακόμη γυναίκα φαίνεται πως έκλεισε θέση
στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για την Τάνια Κιουμουρτζίδου, μέλος
του ΔΣ του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας και υπεύθυνη στον τομέα Πο-
λιτισμού της Νέας Δημοκρατίας στην Κεντρική
Μακεδονία.

ΤΤζακόπουλος: «Αφήνει πόλη
χωρίς πράσινο ο Ζέρβας»

«Στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετές δεκαετίες το
ζητούμενο είναι οι χώροι πρασίνου. Δυστυχώς όλα
αυτά τα χρόνια οι προσπάθειες είτε δεν έγιναν, είτε
έμειναν στη μέση, είτε απέτυχαν γιατί δεν υπήρχε
ο σωστός προγραμματισμός», ανέφερε ο υποψή-
φιος δήμαρχος Σάκης Τζακόπουλος. «Μέσα στην
καρδιά του χειμώνα η διοίκηση Ζέρβα αποφάσισε
να κλαδέψει και να κόψει εκατοντάδες δέντρα στη
Θεσσαλονίκη, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε
ήδη κόψει άλλα περίπου 2.000. Και το καταστροφι-
κό έργο συνεχίζεται, παρά τις έντονες διαμαρτυ-
ρίες που υπήρχαν και υπάρχουν. Στο σημερινό
(σ.σ.: χθεσινό) δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος
προτείνει την κοπή άλλων 262 δένδρων σε δρό-
μους της πόλης», κατέληξε στην αναφορά του ο κ.
Τζακόπουλος. 

Κ
άθειρξη 10 ετών και ενός μήνα και χρηματι-
κή ποινή 300 ημερήσιων μονάδων προς 50
ευρώ η μέρα επέβαλε το Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων για την πρωτοφανή απάτη

που εξιχνιάστηκε τον περσινό Απρίλιο από τη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Γυναίκα 44 χρόνων έπεσε
θύμα κυκλώματος και μέσα σε διάστημα λίγων μηνών,
από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τον Απρίλιο του
2022, έχασε 129.000 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να της
αποσπάσουν ακόμη 100.000 ευρώ.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου κάθισε μια
37χρονη αλβανικής καταγωγής, η οποία αποτέλεσε
τον βασικό μοχλό του σχεδίου απάτης. Εργαζόταν ως
καθαρίστρια σε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής, όπου ερ-
γαζόταν και το θύμα. Εκεί την έπεισε ότι είχε έγκριση
για βίζα προκειμένου να μεταβεί με την οικογένειά της
στις ΗΠΑ, ισχυριζόμενη ότι την κακοποιούσε ο σύζυ-
γός της και έπρεπε να φύγει. Με αυτό άρχισε να της

αποσπά χρήματα. Στη συνέχεια την έπεισε να βγάλει
και η 44χρονη βίζα για τις ΗΠΑ και αποσπούσε και άλ-
λα χρήματα, μέχρι που εμφανίστηκαν δήθεν γιατροί
που εργάζονταν για τον ΟΗΕ στην Υεμένη οι οποίοι εμ-
φανίζονταν να ενδιαφέρονται και για τις δύο.

Η γυναίκα συνέχιζε να δίνει χρήματα, αυτήν τη φορά
δήθεν για να «ξεμπλοκάρει» η περιουσία τού ενός για-
τρού τον οποίο θα παντρευόταν η 37χρονη. Με τον τρό-
πο αυτόν της άρπαξαν 129.000 ευρώ. Εκείνη αντιλή-
φθηκε την απάτη όταν η 37χρονη της ζήτησε επιπλέον
100.000 ευρώ και τότε ειδοποίησε τη Δίωξη Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος, που προσημείωσε χρήματα και συ-
νέλαβε τη γυναίκα την ώρα που τοποθετούσε τα χρή-
ματα σε λογαριασμό με bitcoins. Στην απολογία της η
37χρονη αρνήθηκε την κατηγορία και επέμεινε πως
όλα όσα εξιστορούσε ήταν αληθινά. Το δικαστήριο δεν
πείστηκε και την καταδίκασε για απάτη τετελεσμένη
και σε απόπειρα. 

Για πρώτη φορά μετά τη δικαστική του περιπέτεια ο Γιώργος
Αβαρλής παρέστη διά ζώσης σε συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Και το άκρως ενδιαφέρον της επι-
στροφής του κ. Αβαρλή έχει να κάνει με την κριτική που άσκη-
σε στη διοίκηση Ζέρβα αναφορικά με τους χειρισμούς στην

υπόθεση του θανάτου του μικρού κοριτσιού στο δημοτικό βρε-
φοκομείο «Άγιος Στυλιανός». Λέτε ο πρώην αντιδήμαρχος να
αυτομολήσει; Εμείς το γράψαμε με αφορμή την παρουσία του
στην εκδήλωση του Στέλιου Αγγελούδη. Μένει να αποδειχτεί
αν θα επαληθευτούμε.

Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Γιώργου Αβαρλή;

Ο Π. Κετικίδης για πρόεδρος 
στην Αλεξάνδρεια Ζώνη
Τον δρα Παναγιώτη
Κετικίδη, καθηγη-
τή Τεχνολογίας και
Επιχειρηματικό-
τητας, θα προτείνει
στη Γενική Συνέ-
λευση της Αλεξάν-
δρειας Ζώνης Και-
νοτομίας για τη θέ-
ση του προέδρου,
όπως μας ενημέ-
ρωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλα-
φάτης. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την ερχόμενη Πέμπτη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άνοιξε
η όρεξη
των πολιτευτών
Η απόφαση του Κώστα Καραμανλή
να μην είναι υποψήφιος στη Α’
Θεσσαλονίκης στις επερχόμενες
εκλογές άνοιξε την όρεξη σε πολ-
λούς πολιτευτές της πόλης. Μάλι-
στα, δημοσκόποι έλεγαν ότι πλέον
μιλάμε για 6 καθαρές έδρες, που τη
δεύτερη Κυριακή μπορεί να γίνουν
8. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η
υποψηφιότητα της Μαρίας Σπυρά-
κη βρίσκεται ακόμη στον πάγο, γε-
γονός που ευνοεί κάποιους. Λέτε
να δούμε νέα πρόσωπα στα βου-
λευτικά έδρανα;

Πλησιάζει
η ώρα
της Δώρας
Η Δώρα Τσαμπάζη, σύζυγος
του αδικοχαμένου Αλέξαν-
δρου Νικολαΐδη, δεν ήταν στις
λίστες του ΣΥΡΙΖΑ για τα ψη-
φοδέλτια της Θεσσαλονίκης.
Η στήλη μαθαίνει ότι υπήρξε
συνομιλία με τον Αλέξη Τσί-
πρα και ο ίδιος ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να
ανακοινώσει την υποψηφιό-
τητά της. Εκκρεμεί σε ποιο
από τα δύο ψηφοδέλτια του
νομού θα τοποθετηθεί.

Ο Κ. Ηλιάδης υποψήφιος 
για τον Δήμο Χαλκηδόνος 

Την υποψηφιότητά του για τη διεκδίκηση του Δή-
μου Χαλκηδόνος στις εκλογές του Οκτωβρίου ανα-
κοίνωσε επισήμως ο πολιτικός μηχανικός Κων-
σταντίνος Ηλιάδης. Όπως ανέφερε, η απόφασή του
είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης, συλλογικής
προσπάθειας και πολύμηνης διαβούλευσης με την
τοπική κοινωνία.
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Οριστικοποίησε 
την κάθοδό του 
ο  Γ. Ορφανός

Καλή επιτυχία στους συναδέλφους
του δημοτικούς συμβούλους που κατε-
βαίνουν υποψήφιοι στις εθνικές εκλο-
γές ευχήθηκε ο Γιώργος Ορφανός, ξε-
καθαρίζοντας ότι ο ίδιος ετοιμάζεται
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του
Οκτωβρίου. Το προηγούμενο διάστημα
υπήρξε έντονη φημολογία πως ο κ. Ορ-
φανός θα παίξει σε διπλό ταμπλό, τόσο
στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσα-
λονίκης όσο και στον κεντρικό δήμο. Ο
ίδιος όμως στην τελευταία συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου έβαλε τα
πράγματα σε τάξη.

Έταζε σύντροφο και βίζα για τις ΗΠΑ
και άρπαξε 130.000 ευρώ
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Αναμπουμπούλα 
για την εκλογή

Ρήξη στη δημοτική αρχή των τριών
συνεργαζόμενων παρατάξεων του Δή-
μου Ιωαννιτών φαίνεται ότι επέφερε η
πρόσκληση για την εκλογή του νέου δη-
μάρχου. Η πρωτοβουλία των μελών της
παράταξης του εκλιπόντος Μωυσή Ελι-
σάφ να προχωρήσουν στην εκλογή νέου
δημάρχου χωρίς να προηγηθεί ενημέ-
ρωση με τις παρατάξεις «Ανεξάρτητη
Δημοτική Πρωτοπορία» του Νίκου Γκόν-
τα και «Γιάννενα Τώρα» του Άρη Μπαρ-
τζώκα προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ μέ-
χρι την εκλογή του νέου δημάρχου, που
έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη
Τρίτη, θα υπάρξουν εξελίξεις.  

«Έξυπνος» Πειραιάς 
Σε μια πρωτοπόρα πρωτοβουλία προ-

χώρησε ο Δήμος Πειραιά τοποθετώντας
«έξυπνο» παγκάκι υποστήριξης ΑμεΑ
με πολλαπλές λειτουργίες στο Μικρολί-
μανο. Ένα τεχνολογικά προηγμένο παγ-
κάκι με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρι-
κών αμαξιδίων ΑμεΑ μέσω ειδικής πρί-
ζας, που λειτουργεί αποκλειστικά με
ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκού
πάνελ. «Ο Δήμος Πειραιά παρακολου-
θεί και συμμετέχει στις τεχνολογικές
εξελίξεις. Βρισκόμαστε άλλωστε σε μια
νέα εποχή, θέλουμε να είμαστε μια
“έξυπνη” πόλη και σκοπός μας είναι να
επεκτείνουμε το δίκτυο αυτό στον Πει-
ραιά», ανέφερε ο δήμαρχος Γιάννης
Μώραλης. 

Ξεχωριστή
πρωτοβουλία 

Καλή εντύπωση έκανε η πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη να βραβεύσει -στο πλαίσιο της κο-
πής της βασιλόπιτας των εργαζομένων-
όλους όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2022.
«Για εμάς θα είστε διαρκώς παρόντες
στον αγώνα που κάνουμε για μια καλύτε-
ρη Αττική», ανέφερε χαρακτηριστικά και
καταχειροκροτήθηκε.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης… 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2021
Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου στη Σύρο έσκασε η είδηση πρωτιάς στην
ανάπτυξη για το 2021, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Ο περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, πάντως,
ανέφερε με νόημα, «δεν έχουμε κόμπλεξ
πρωτιάς», τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή είναι
μια απόδειξη της πολιτικής με σχέδιο.

Δήμος Ηρακλείου

«Κέφι» ο Μπάμπαλος
Χιλιάδες Ηρακλειώτες βγήκαν στους

δρόμους για να ξεφαντώσουν και να
γιορτάσουν τις φετινές Αποκριές στο
καρναβάλι του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής με θέμα το ελληνικό σινεμά. Την πα-
ρέλαση παρουσίασαν οι γνωστοί ηθο-
ποιοί Σπύρος Μπιμπίλας και Ελένη Φιλί-
νη, αλλά την παράσταση έκλεψε ο δή-
μαρχος Νίκος Μπάμπαλος ντυμένος
«κέφι», ο οποίος έγινε ένα με τους συν-
δημότες του μαζί με την «ψυχή» του
καρναβαλιού που είχε και όλη την ευθύ-
νη του εγχειρήματος, την αντιδήμαρχο
πολιτισμού και καταξιωμένη ηθοποιό
Μαίρη Ιγγλέση.

Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας στη Γόρτυνα 

Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του
Δήμου Γόρτυνας για τη λειτουργία Σχο-
λείου Δεύτερης Ευκαιρίας προχωρά με-
τά τις επαφές της δημοτικής αρχής με το
υπουργείο Παιδείας. Οι συμμετοχές εί-
ναι ήδη διπλάσιες από τις απαιτούμενες
και όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους! 

Ανανέωση του στόλου
Είκοσι νέα οχήματα αποκτήθηκαν με

τη διαδικασία της λειτουργικής χρονο-
μίσθωσης από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας για να καλύψουν τις υπηρε-
σιακές ανάγκες και στις τρεις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας σε ορεινές και δύ-
σβατες αγροτικές περιοχές. «Για την
περιφερειακή μας αρχή η ασφάλεια
των εργαζομένων της περιφέρειας
στις μετακινήσεις τους είναι υψίστης
προτεραιότητας», σχολίασε ο περιφε-
ρειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Δήμος Γλυφάδας

Πλατεία… όνειρο για τους Πόντιους
Η ιστορική Ένωση Ποντίων Γλυφάδας «Η

Ρωμανία» απέκτησε την έδρα της στην πλα-
τεία Κονίτσης σε ένα καταπράσινο και πλή-
ρως ανακαινισμένο περιβάλλον. «Δεν θα
ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι το σπίτι μας, το
νέο μας κτίριο θα είναι το ομορφότερο κτίριο
ποντιακού συλλόγου στην Ελλάδα», ανέφερε
ο πρόεδρος Κυριάκος Τιλγκερίδης, ευχαρι-
στώντας τον δήμαρχο Γιώργο Παπανικολάου
που έκανε το όνειρό τους πραγματικότητα.

Υποψήφιος για δήμαρχος 
Αθηναίων ο Μπογδάνος;

Α
ποφασισμένος να κατέ-
βει υποψήφιος στις αυτο-
διοικητικές εκλογές για

να διεκδικήσει τον Δήμο Αθηναί-
ων φέρεται να είναι ο Κωνσταντί-
νος Μπογδάνος. Μάλιστα, ο πρό-
εδρος της Πατριωτικής Δύναμης
Αλλαγής προσφάτως σε συνέν-
τευξή του όχι μόνο δεν το διέ-
ψευσε, αλλά υπερθεμάτισε λέ-
γοντας ότι όταν είχε διαγραφεί
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
της ΝΔ μεταξύ άλλων «δεν υπέ-
στειλα τη σημαία των προγραμ-
ματικών μου προτάσεων σε σχέ-
ση με την Αθήνα». 

Η ανακοίνωση της απόφασης του Κ. Μπογδάνου αναμένεται με ενδιαφέρον, όπως και η
εκλογική αντιπαράθεση με τον νυν και υποψήφιο δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ενώ στο
«παιχνίδι» δεν έχει μπει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊ-
κού Νίκου Παππά, γνωστού για τις φιλανθρωπικές και όχι μόνο ενέργειές του, δεν έχει ακό-
μα «κλειδώσει», σίγουρα όμως θα δώσει άλλη… αγωνιστικότητα στα μέχρι τώρα δεδομένα. 

Τον παγκόσμιο ρέκορντμαν και χρυσό
Παραολυμπιονίκη στο Τόκιο Νάσο Γκαβέλα
καλωσόρισε ο δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχι-
κού Δημήτρης Γαλάνης στην παράταξη
«Προάστιο Πρότυπο». Στην ηλικία των 10
ετών έχασε σταδιακά την όρασή του, αλλά οι
δυσκολίες δεν τον εμπόδισαν στην πορεία
του προς τον πρωταθλητισμό. Ο νεαρός
πρωταθλητής μπαίνει για πρώτη φορά στον
«στίβο» της Αυτοδιοίκησης και το όνομά του
αποτελεί σίγουρα μια δυνατή προσθήκη
στην προσπάθεια ανανέωσης της θητείας

της δημοτικής αρχής, που ας μην ξεχνάμε ότι έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα εξαιτίας αποχωρή-
σεων. «Το όνομα του Νάσου Γκαβέλα στην παράταξη “Προάστιο Πρότυπο” μας υπενθυμίζει ότι
με δύναμη ψυχής και σκληρή δουλειά μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα», ανέφερε ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Προάστιο Πρότυπο» Δημήτρης Γαλάνης.

Δήμος Ψυχικού

Προσθήκη από «χρυσάφι»

Δήμαρχος στα βόρεια
της Αττικής έχασε πρό-

σφατα την ψυχραιμία του,
γιατί τον απέκλεισαν από «ομάδα»
της πόλης του στα social media, κά-
τι που είχε ως αποτέλεσμα τη -δη-
μόσια- έκρηξή του! Τελικά τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ηγούνται
της εκλογικής εκστρατείας…
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ε 1.086.085 ανέργους να
είναι… παρκαρισμένοι
στα μητρώα της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχό-

λησης και τουλάχιστον 400.000 θέσεις
εργασίας να παραμένουν «ορφανές», η
Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με
τις περισσότερες ιδιαιτερότητες σε
σχέση με την απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
καταγράψει οι φορείς των διάφορων
επιχειρηματικών κλάδων, το 2023 ανα-
μένεται να υπάρξει κενό στις ζητούμε-
νες σχέσεις εργασίας στον κλάδο των
κατασκευών, οι οποίες εκτιμάται ότι
ανέρχονται έως και 250.000! Στον του-
ρισμό αναζητούνται 80.000 άτομα, στη
βιομηχανία 20.000-30.000 και στον
πρωτογενή τομέα τουλάχιστον 30.000
άτομα. Η εικόνα αυτή οφείλεται στο γε-
γονός ότι οι μισθοί είναι ανεπαρκείς σε
σχέση με το κόστος ζωής και ως εκ
τούτου δεν υπάρχει το ανάλογο ενδια-
φέρον, όταν μάλιστα μπορεί να υπάρ-
χουν εισοδήματα από επιδόματα και
«μαύρα». 

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυ-
τές, εάν σήμερα η ζήτηση για εργασία
απορροφούσε το 30% των ανέργων που
ζητούν οι διάφοροι κλάδοι της οικονο-
μίας, η ανεργία θα είχε υποχωρήσει
στα επίπεδα του 6%-7%, έναντι 11,5%!

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, το μεγαλύτερο
ποσοστό ανέργων, σχεδόν 6 στους 10,
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-54
ετών, δηλαδή, σε αυτούς που βρίσκον-
ται σε παραγωγική ηλικία και ως επί το
πλείστον έχουν δημιουργήσει τη δική
τους οικογένεια. 

Συγκεκριμένα, οι άνεργοι της ηλικια-
κής ομάδας 30-44 ετών ανέρχονται σε

364.577 ή ποσοστό 33,57%, ενώ στην
ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών καταγρά-
φονται 262.572 άνεργοι ή 24,18%, επί
του συνόλου. Στην ηλικιακή ομάδα 20-
29 ετών, ο συνολικός αριθμός των
ανέργων ανέρχεται σε 175.000 άτομα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας εν-
τοπίζεται σε νέους και προς μέση ηλι-
κία άτομα, αλλά κυρίως στις γυναίκες. 

Επιπλέον, από τα στοιχεία προκύ-
πτει ότι 535.933 άνεργοι (ποσοστό
49,35%) παραμένουν χωρίς δουλειά
πάνω από 12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι
550.152 (ποσοστό 50,65%) για χρονι-

κό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 395.052
(ποσοστό 36,37%) και οι γυναίκες σε
691.033 (ποσοστό 63,63%). Το σύνολο
των εγγεγραμμένων που δεν αναζη-
τούσαν εργασία τον Ιανουάριο ανήλ-
θε σε 5.003 άτομα, εκ των οποίων
1.791 είναι άνδρες (ποσοστό 35,80%)
και 3.212 γυναίκες (ποσοστό 64,20%). 

Το σύνολο των επιδοτούμενων
ανέργων για τον μήνα Ιανουάριο
2023 (αφορά τον αριθμό των δι-
καιούχων που πληρώθηκαν εντός
του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε

193.632 άτομα, από τα οποία οι
97.654 (ποσοστό 50,43%) είναι κοινοί
και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμε-
νων και οι 95.978 (ποσοστό 49,57%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελ-
μάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε
84.759 (ποσοστό 43,77%) και οι γυ-
ναίκες σε 108.873 (ποσοστό 56,23%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων
ανέργων, 79.386 (ποσοστό 41,00%) εί-
ναι κοινοί, 1.557 (ποσοστό 0,80%) εί-
ναι οικοδόμοι, 95.978 (ποσοστό
49,57%) είναι εποχικοί τουριστικών
επαγγελμάτων, 16.089 (ποσοστό
8,31%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτι-
κά), 562 (ποσοστό 0,29%) είναι εκπαι-
δευτικοί και 60 (ποσοστό 0,03%) είναι
λοιποί.

Κενές παραμένουν περίπου
400.000 θέσεις εργασίας!

«Παρκαρισμένοι» 1.086.085 άνεργοι ,
ενώ η οικονομία ζητά εργατικά χέρια

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ξεκίνησε χθες το απόγευμα η μάχη των… ΑΤΜ για
2.600.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έως αύριο το από-
γευμα θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς
2,27 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στις συντάξεις του
Μαρτίου αλλά και τα αναδρομικά του Ιανουαρίου για
όσους έλαβαν την αύξηση 7,75%. 

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα πιστώθηκαν 554,1
εκατ. ευρώ που αφορούν τις κύριες και επικουρικές
συντάξεις Μαρτίου σε 933.000 δικαιούχους των πρώην
ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και

ΔΕΗ. Σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν 790 εκατ. ευ-
ρώ σε 1.525.000 συνταξιούχους Δημοσίου, τέως ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τραπεζών και ΟΤΕ των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1,
3, 5, 7 και 9. Αύριο το απόγευμα θα πιστωθούν 845 εκατ.
ευρώ σε 2.530.000 δικαιούχους Δημοσίου, τέως ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τραπεζών και του ΟΤΕ των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει
σε 0, 2, 4, 6 και 8, αλλά και το ποσό που αντιστοιχεί στις
αυξήσεις των συντάξεων για τον μήνα Ιανουάριο για
όλους τους δικαιούχους. Τέλος, θα καταβληθούν 11,9
εκατ. ευρώ σε 31.075 δικαιούχους για παροχές σε χρή-

μα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυ-
χήματος, έξοδα κηδείας).

Τέλος, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα
καταβληθούν επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα,
ύψους 25 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχους, 20 εκατ.
ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης, 6 εκατ. ευρώ σε 9.000
μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 5 εκατ.
ευρώ για 500 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).

Συντάξεις-αναδρομικά: Άρχισε 48ωρος… καταιγισμός πληρωμών 
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αμηλότερες χρεώσεις έναντι
του προηγούμενου μήνα ανα-
κοίνωσαν οι εταιρείες προμή-
θειας για τον Μάρτιο του

2023, δίνοντας συνέχεια για δεύτερο
συνεχή μήνα στην αποκλιμάκωση της
αγοράς, έστω σε περιορισμένο βαθμό.

Ειδικότερα, το τιμολόγιο της ΔΕΗ
για τον επόμενο μήνα διαμορφώνεται
στα 19,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβα-
τώρα στο πρόγραμμα Γ1/Ν1 και για κα-
τανάλωση ως 500 κιλοβατώρες/μήνα,
έναντι 19,9 λεπτά τον Φεβρουάριο.
Στην επόμενη «βαθμίδα» κατανάλω-
σης, πάνω από 500 κιλοβατώρες, το
τιμολόγιο είναι στα 20,7 λεπτά ανά κι-
λοβατώρα. Πρόκειται για οριακές μει-
ώσεις στα τιμολόγια του «δεσπόζον-
τος» παίκτη, γεγονός που ωστόσο πιέ-
ζει προς τα κάτω και τα υπόλοιπα τιμο-
λόγια των εναλλακτικών παρόχων.

Οι άλλες εταιρείες
Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια των

υπόλοιπων εταιρειών προμήθειας

ρεύματος διαμορφώνονται ως εξής: 
� H Protergia έχει τιμολόγιο 18,8 λε-
πτά του ευρώ με την έκπτωση συνέ-
πειας (24,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλο-
βατώρα χωρίς την έκπτωση) στο πρό-
γραμμα Protergia Οικιακό MVP Re-
ward.
� Η Elpedison έχει τιμολόγιο 14,5 λε-
πτά ανά κιλοβατώρα στο πρόγραμμα
Elpedison Economy, χωρίς προϋπό-
θεση συνέπειας και χωρίς πάγιο. Επί-
σης, τιμή 20,27 λεπτά ανά κιλοβατώρα
μετά την έκπτωση συνέπειας (26,27
λεπτά χωρίς την έκπτωση) στο πρό-
γραμμα Elpedison Συνέπεια και τιμο-
λόγιο στα 23 λεπτά ανά κιλοβατώρα για
το πρόγραμμα Electricity Home Day.
� Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε τιμολόγιο στα
20,4 ευρώ ανά κιλοβατώρα με την έκ-
πτωση συνέπειας 20% (στα 25,6 λεπτά
του ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς την
έκπτωση) για το πρόγραμμα Genero-
us Home. Επιπρόσθετα, η εταιρεία
ανακοίνωσε χρέωση 14,45 λεπτά ανά
κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας
για το Solar Generous Home (χωρίς
την έκπτωση, η τιμή είναι 17 λεπτά ανά

κιλοβατώρα).
� Η nrg διαθέτει στα 16,9 λεπτά ανά
κιλοβατώρα για οικιακά τιμολόγια, στο
πρόγραμμα nrg on time, με έκπτωση
συνέπειας. Η χρέωση διαμορφώνεται
στα 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα χωρίς
έκπτωση συνέπειας.
� H Volton ανακοίνωσε τιμή στα 18,9
λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση
συνέπειας για τα οικιακά τιμολόγια,
ενώ η τιμή διαμορφώνεται στα 19,9
λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα χω-
ρίς έκπτωση συνέπειας.
� Η Φυσικό Αέριο Αττικής ανακοίνω-
σε χρέωση στα 18,5 λεπτά του ευρώ
ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπει-
ας, ενώ χωρίς έκπτωση η τιμή διαμορ-
φώνεται στα 24,7 λεπτά του ευρώ ανά
κιλοβατώρα.
� Η Volterra ανακοίνωσε τιμή στα 21,4
λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ
το πάγιο ίσο με 4,5€.
� H Watt+Volt ανακοίνωσε τιμή στα
24,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Η χρέωση παραμένει στα ίδια επίπεδα
με τον Φεβρουάριο.
� Το οικιακό τιμολόγιο της ΖeniΘ για

τον μήνα Μάρτιο διαμορφώνεται στα
14 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το πρό-
γραμμα power home now. Επίσης,
19,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα για μηνι-
αία κατανάλωση από 0 έως 270 kWh
και 20,4 λεπτά για κατανάλωση μεγα-
λύτερη των 270 kWh στο πρόγραμμα
Power home basic.
� Η Ελινόιλ διαθέτει το πρόγραμμα
Power On! Home Comfort στα 18,3 λε-
πτά ανά κιλοβατώρα και το Power On!
Home στα 20,3 λεπτά.

Επιδοτήσεις
Όπως είναι πλέον γνωστό, για τους

καταναλωτές το επίπεδο των τιμολο-
γίων δεν σημαίνει πολλά πράγματα,
καθώς ούτως ή άλλως κάθε μήνα έρ-
χεται το κράτος και επιδοτεί τους λο-
γαριασμούς ώστε να φτάσουν στα
επίπεδα των 14-16 λεπτών ανά κιλο-
βατώρα (με βάση τα τιμολόγια της
ΔΕΗ) ή και ακόμη χαμηλότερα αν κά-
ποιοι πάροχοι ανακοινώνουν χαμηλό-
τερες τιμές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανακοί-
νωση των τιμολογίων των παρόχων,
αντίθετα, για το οικονομικό επιτελείο,
καθώς με χαμηλά τιμολόγια η ανάγκη
για καταβολή επιδοτήσεων είναι μι-
κρότερη.

Τροπολογία που θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη
χονδρεμπορική και τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας ετοιμάζεται να καταθέσει άμεσα το ΥΠΕΝ στη
Βουλή, διευθετώντας «επείγοντα» ενεργειακά ζητήματα
ενόψει τυχόν διάλυσης της Βουλής σε ενδεχόμενο πρό-
ωρων εκλογών.

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες της «Political», η
πολιτική ηγεσία εξετάζει να προωθήσει, μεταξύ άλλων
μέτρων, την αλλαγή της χρέωσης 10 ευρώ ανά μεγαβατώ-
ρα που είχε επιβληθεί στο αέριο για ηλεκτροπαραγωγή
και το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Νοεμβρίου.

Η αλλαγή έχει να κάνει με το ύψος της χρέωσης, η οποία
θα πάψει πλέον να είναι σταθερή - στα 10 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα, όπως ισχύει τώρα. Αντίθετα, η εισφορά θα συ-
ναρτάται πλέον από την τιμή του TTF και θα είναι ίση με το
5% του συμβολαίου στον ολλανδικό εικονικό κόμβο.

Με τον υπολογισμό σε ποσοστιαία βάση επί του TTF αί-
ρεται η υπερβολική επιβάρυνση από το τέλος των ηλε-
κτροπαραγωγών με αέριο, καθώς με την πτώση των διε-
θνών τιμών του καυσίμου η σταθερή χρέωση των 10 ευρώ
ανά μεγαβατώρα είχε εξελιχθεί σε σημαντικό «καπέλο»
στο συνολικό κόστος του καυσίμου.

Επιπρόσθετα, η τροπολογία θα περιλαμβάνει τη ρύθμι-
ση για την εξαίρεση των PPAs από τον μηχανισμό ανά-
κτησης των υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγωγών. Τέλος,
μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τις ΑΠΕ και οι
οποίες οριστικοποιήθηκαν σε ευρεία κυβερνητική σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου τη Δευτέρα
θα προστεθούν στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσω-
μάτωση της Οδηγίας για της ανανεώσιμες πηγές. Πηγές
του υπουργείου με γνώση των διαδικασιών διαβεβαι-
ώνουν ότι θα προλάβει να ψηφιστεί πριν από την προκή-
ρυξη των εκλογών και τη διάλυση της Βουλής.

Καταργείται το «δεκάρικο» τέλος στο αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή - Τι μπαίνει στη θέση του

Οριακές
μειώσεις
από τη ΔΕΗ
τον Μάρτιο

Αναλυτικά οι χρεώσεις των υπόλοιπων παρόχων 
στους λογαριασμούς ρεύματος

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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την ανάγκη ενίσχυσης των
αστικών συγκοινωνιών ανα-
φέρθηκε ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας

Καραμανλής από το βήμα της Βουλής.

Ο υπουργός μιλώντας για το θέμα
έκανε λόγο και για την επέκταση των
αστικών συγκοινωνιών σε Ωρωπό και
Μαραθώνα. Μάλιστα, το υπουργείο
σχεδιάζει και υλοποιεί την επόμενη μέ-
ρα των αστικών συγκοινωνιών και προς
αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται
και το νέο στρατηγικό σχέδιο για τις
αστικές συγκοινωνίες, το οποίο σχεδιά-
ζει ο ΟΑΣΑ. Θα εκπονηθεί μελέτη -ανα-
μένεται εντός του 2023- με σκοπό τη
διενέργεια διαγωνισμού για έναν ολι-
στικό ανασχεδιασμό των αστικών συγ-
κοινωνιών στην πρωτεύουσα.

«Ο ΟΑΣΑ πρέπει πλέον να εκπονήσει
το νέο στρατηγικό σχέδιο για όλη την
Αττική, μια συνολική μελέτη ώστε να
διαπιστωθεί η συγκοινωνιακή προσφο-
ρά ανάλογα με την επιβατική ζήτηση.
Στον Ωρωπό και στον Μαραθώνα είναι
άλλη η ζήτηση τους χειμερινούς και άλ-
λη τους θερινούς μήνες», τόνισε ο
υπουργός.

Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρ-
χει αστική σύνδεση με την κυκλική
γραμμή 310 «Μαραθώνας - Νέα Μάκρη
- Ραφήνα - Μάτι» με 17 δρομολόγια τη
μέρα και τη γραμμή 314 «Σταθμός Δου-
κίσσης Πλακεντίας - Παλλήνη - Ραφή-
να» με 37 δρομολόγια τη μέρα.

Ωστόσο, ο υπουργός επεσήμανε πως
έχει ήδη υπάρξει σημαντική αύξηση
των δρομολογίων από το 2019, ανακοι-

νώνοντας ταυτόχρονα την επέκταση της
γραμμής 314 μέχρι και τη Νέα Μάκρη.
«Θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τη
δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής
συγκοινωνίας. Ο συνδυασμός της επέ-
κτασης των δρομολογίων με την ανα-
διοργάνωση συνολικά των αστικών
συγκοινωνιών και τη δημιουργία δημο-

τικής συγκοινωνίας θα δώσει λύσεις
στη Βόρεια Αττική», τόνισε ο Κώστας
Καραμανλής.

«Η ασφάλεια των πολιτών»
Ο υπουργός απάντησε και σε σχετική

ερώτηση για τη λειτουργία του ιστορι-
κού «μουντζούρη» στο Πήλιο, τονίζον-

τας πως προτεραιότητα του υπουργείου
είναι η ασφάλεια των χρηστών. Ο
υπουργός διαβεβαίωσε πως αν χαρα-
κτηριστεί ο «μουντζούρης» ιστορική
γραμμή και εξαιρεθεί από το 4ο σιδηρο-
δρομικό πακέτο, δεν θα υπάγεται στις
ίδιες προβλέψεις ασφαλείας με τις υπό-
λοιπες σιδηροδρομικές γραμμές.

«Αυτήν τη στιγμή οι ίδιες προδιαγρα-
φές ασφαλείας που ισχύουν, για παρά-
δειγμα, στο δρομολόγιο “Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη” ισχύουν και για το τρενάκι
του Πηλίου. Τις ίδιες προϋποθέσεις που
οφείλει να πληροί ο μηχανοδηγός του
“Αθήνα - Θεσσαλονίκη” πληροί και ο
μηχανοδηγός στο Πήλιο. Αν βγάλουμε
το τρενάκι από το πακέτο, θα μεταβλη-
θεί ποιοτικά η ασφάλεια για τους επιβά-
τες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία αφήνει στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το ελεύθερο να αποφασίσουν πού θα
υπαχθούν οι ιστορικές και τουριστικές
υποδομές.

Υπεγράφη από τον υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη
Παπαδόπουλο ο τεχνικός φάκελος με τον οποίο δίνε-
ται η δυνατότητα ανάπτυξης και εγκατάστασης υδατο-
δρομίου στη Σκόπελο.

Με τον εν λόγω τεχνικό φάκελο η Υδατοδρόμια Σπο-
ράδων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία
υπέβαλε και το σχετικό αίτημα άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας, έχει πλέον τη δυνατότητα να ακολουθήσει
τις απαραίτητες διαδικασίες για την κατασκευή της
υποδομής.

Βεβαιώσεις που επιτρέπουν την ίδρυση και λει-
τουργία υδατοδρομίων έχουν χορηγηθεί στην Αλόν-
νησο, τη Σκύρο και την Τήνο, ενώ εξετάζεται ο σχετι-

κός φάκελος που αφορά το υδατοδρόμιο Πάτμου.
«Η Σκόπελος, μετά τη Σκύρο και την Αλόννησο, γί-

νεται το τρίτο νησί των Σποράδων που αποκτά τη δυνα-

τότητα ανάπτυξης εγκαταστάσεων υδατοδρομίου, μια
υποδομή που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην
περαιτέρω τουριστική της ανάπτυξη και όχι μόνο.
Πλέον στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου έχουν ήδη
αδειοδοτηθεί ανάλογες εγκαταστάσεις, διαμορφώ-
νονται προϋποθέσεις βιώσιμων αεροπορικών συνδέ-
σεων με την ηπειρωτική χώρα αλλά και τα νησιά του
Αιγαίου», δήλωσε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Άδειες ίδρυσης έχουν χορηγηθεί επίσης στα υδατο-
δρόμια Ίου, Βόλου, Ρεθύμνου, Καλαμάτας, Κυλλήνης
και Κύμης, ενώ συνολικά στο υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών εξετάζονται άλλα 18 αιτήματα χορή-
γησης αδειών ίδρυσης υδατοδρομίων.

Στο σχέδιο επέκτασης των συγκοινωνιών αναφέρθηκε 
ο Κώστας Καραμανλής από το βήμα της Βουλής

Έτοιμος ο τεχνικός φάκελος για το υδατοδρόμιο της Σκοπέλου

Σε Μαραθώνα
και Ωρωπό
τα αστικά

λεωφορεία

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Α
υστηρό πλαίσιο εγκρίσε-
ων ή απορρίψεων των αι-
τήσεων ρύθμισης οφει-
λών για τράπεζες και

funds, εξόφληση οφειλών σε 35 χρό-
νια ακόμη και για μία οφειλή, καθώς
και γενναίες διαγραφές προσαυξή-
σεων προβλέπει το νέο μοντέλο εξω-
δικαστικού συμβιβασμού που θα
«τρέξει» από δω και στο εξής.

Το νέο μοντέλο εκτιμάται ότι θα
δώσει ισχυρή ώθηση στη διαδικασία
έγκρισης των αιτήσεων, ενώ η προ-
στασία της α’ κατοικίας γίνεται ακόμη
πιο ισχυρή, καθώς στο εξής οι εται-
ρείες διαχείρισης απαιτήσεων πρέ-
πει να αιτιολογούν την απόρριψη της
αίτησης του οφειλέτη. Έτσι, για πρώ-
τη φορά εισάγεται ο θεσμός της λί-
στας ανακοινώσεων με όλους τους
λόγους της απόρριψης, οι οποίοι
ταυτόχρονα θα γνωστοποιούνται
στους οφειλέτες. Επιπλέον, θα διευ-
ρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων
που θα τύχουν προστασίας της α’ κα-
τοικίας τους, ακόμη και αν χρωστούν
το σύνολο της οφειλής τους σε έναν
φορέα.

Οι 420 δόσεις
Το «κλειδί» για την προστασία της

α’ κατοικίας είναι οι 420 δόσεις με
διαγραφή οφειλών που μπορεί να
φτάσει ακόμη και στο 90%, ενώ για τα
χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ
ισχύουν οι 240 δόσεις με διαγραφή
στο 80%. Η εφαρμογή των διατάξεων
αρχίζει εντός του Μαρτίου και για τον
λόγο αυτόν η Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών και η Ένωση Εταιρειών Δια-
χείρισης Απαιτήσεων από δάνεια εί-
ναι υποχρεωμένες να ανακοινώσουν
τους λόγους που δεν συναινούν σε
μία ρύθμιση.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός
Ασπίδα προστασίας για τους οφει-

λέτες αποτελεί και ο ακατάσχετος λο-
γαριασμός, ο οποίος σήμερα είναι
στα 1.200 ευρώ και δεν μπορεί να γί-
νει κατάσχεση κάτω από το συγκε-

κριμένο όριο. Εννοείται ότι για κάθε
ποσό πάνω από αυτό ο πιστωτής μπο-
ρεί να προχωρήσει στην κατάσχεση,
εφόσον ο οφειλέτης αρνείται να απο-
δεχτεί την πρόταση για ρύθμιση του
χρέους. Πρέπει να σημειωθεί ότι έως
σήμερα η υποβολή αίτησης για υπα-
γωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών δεν ήταν επιτρε-
πτή αν το 90% αφορούσε οφειλές
προς τράπεζες και funds, καθώς ο
οφειλέτης θα έπρεπε να έχει και χρέη
προς το Δημόσιο ή σε ιδιώτες. Το σύ-
νολο των οφειλών που πρέπει να
πληρώνονται αφορά ποσά άνω των
10.000 ευρώ. Όσοι εξαιρούνταν μέχρι
πρότινος για ποσά πάνω από το συγ-
κεκριμένο όριο μπορούν να ενταχ-
θούν πλέον στη ρύθμιση των 420 δό-
σεων και έτσι να εξοφλήσουν τα χρέη
τους σε 35 χρόνια με γενναία διαγρα-
φή χρέους που φτάνει το 90%.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς θα διαγραφούν 
χρέη άνω
των 10 ετών
στον ΕΦΚΑ
Ανάσα για χιλιάδες μη μισθωτούς, πολλοί
από τους οποίους βρίσκονται λίγο πριν
από τη συνταξιοδότηση, αποτελεί η ενερ-
γοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής για
χρέη που έχουν δημιουργηθεί πάνω από
10 χρόνια πριν προς τα τέως ασφαλιστικά
ταμεία που σήμερα έχουν απορροφηθεί
από τον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την προσφάτως ψηφισμένη
διάταξη του νόμου 4997/2022, η είσπρα-
ξη απαιτήσεων θα αφορά μόνο τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια και οτιδήποτε αφορά
χρέη πριν από το 2012 διαγράφεται. Ειδι-
κότερα:
1. Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους
με οφειλές στα τέως ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,
ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. ο έλεγχος της παραγρα-
φής γίνεται με αίτηση του ασφαλισμένου
προκειμένου να παρέχεται η συγκατάθε-
σή του για την αποποίηση του χρόνου
ασφάλισης που αντιστοιχεί στην παραγε-
γραμμένη οφειλή. Οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται στις διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ
όπου και εξετάζονται, ενώ για την υποβο-
λή της σχετικής αίτησης ο ασφαλισμένος
μπορεί να εξυπηρετηθεί με ηλεκτρονικό
ραντεβού μέσω της εθνικής δικτυακής
πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της
υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv. Ο ενδια-
φερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα,
αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί
με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτη-
ρίων Taxisnet. Στη συνέχεια επιλέγει το
υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμεί
να εξυπηρετηθεί, κλείνοντας αυτόματα
το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που επιθυ-
μεί. Τη μέρα του ραντεβού αρκεί να προ-
σέλθει λίγα μόνο λεπτά νωρίτερα και να
εξυπηρετηθεί άμεσα και με ασφάλεια.
2. Για οφειλές εργοδοτών προς το τέως
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για απασχόληση μισθωτών οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνον-
ται κλείνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού
στη διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv, στις
κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύν-
σεις e-ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωση της
υλοποίησης νέας εσωτερικής διαδικα-
σίας, η οποία θα επιτρέπει τον χαρακτη-
ρισμό με μαζικό και αυτόματο τρόπο των
οφειλών ως παραγεγραμμένων. Κατ’
εξαίρεση όταν πρόκειται για χορήγηση
Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερό-
τητας για μεταβίβαση ακινήτου οι ενδια-
φερόμενοι θα απευθύνονται στις αρμό-
διες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών.

Προστασία α’ κατοικίας
φέρνει ο εξωδικαστικός
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Εξόφληση οφειλών 
σε 35 χρόνια 
με «κούρεμα» διαγραφών



Με τις εξαγωγές να αποτελούν έναν από τους κυ-
ριότερους μοχλούς ανάπτυξης για την Αγγελάκης
ΑΕ, η εταιρεία προχωρά στην ενίσχυση του τμήμα-
τος εξαγωγών, έχοντας ως στόχο να υλοποιήσει
ένα ιδιαίτερα δυναμικό εξαγωγικό πλάνο μέσα
στην επόμενη πενταετία για την περαιτέρω προ-
ώθηση και εδραίωση των προϊόντων της στις διε-
θνείς αγορές. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο
Τύπου, τη διεύθυνση του Τμήματος Εξαγωγών ανα-
λαμβάνει ο Νίκος Βόπης, με πολυετή εμπειρία στον
χώρο των πωλήσεων και των εξαγωγών τροφίμων. Τα τελευταία 5,5 χρόνια κατείχε τη θέση του Regional Sales
Lead για την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη στην εταιρεία Παλίρροια ΑΕ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κατείχε θέ-
σεις ευθύνης στη Lidl Hellas, την Αγροτική Ελαιουργική κ.ά.
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Τ
ο ελληνικό χρηματιστήριο
συνεχίζει την αυτόνομη πο-
ρεία του έναντι των διεθνών

αγορών, ακολουθώντας εντυπω-
σιακή πορεία από την αρχή του
2023. Ο Γενικός Δείκτης σκαρφά-
λωσε σε νέο υψηλό 8,5 ετών εν μέ-
σω αυξημένης συναλλακτικής δρα-
στηριότητας, γεγονός που καταδει-
κνύει πως η εγχώρια αγορά έχει
μπει στα ραντάρ ισχυρών ξένων
χαρτοφυλακίων. Παράλληλα το
επόμενο διάστημα η προσοχή θα εί-
ναι στραμμένη και στα οικονομικά
αποτελέσματα που θα ανακοινώ-
νουν οι εισηγμένες. Τεχνικά ο Γενι-
κός Δείκτης διατηρεί το αγοραστικό
σήμα, το οποίο αναιρείται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 966 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλό-

τερα των 966 και ακόμα καλύτερα
υψηλότερα των 1.050 και 1.105, δεν
μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς
τις 1.150 και 1.195 μονάδες. Οι επό-
μενες στηρίξεις, χαμηλότερα των
966, στις 950 και 917 μονάδες (εκ-
θετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Το αγο-
ραστικό σήμα διατηρεί και ο δεί-

κτης υψηλής κεφαλαιοποίησης,
που ακυρώνεται με επιστροφή χα-
μηλότερα των 2.342 μονάδων. Όσο
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των
2.342 και ακόμα καλύτερα υψηλό-
τερα των 2.600 και 2.704, δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις
2.750 μονάδες.

Intracom Holdings
Εγκρίθηκε η απόσχιση 
του κλάδου ακινήτων

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων η διάσπαση της Intracom με
την απόσχιση του κλάδου ακινήτων της.
Από τη διάσπαση προκύπτει νέα εταιρεία
με την επωνυμία «Ιντρακόμ Ακίνητα, Μο-
νοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και δια-
κριτικό τίτλο «Intracom Properties», της
οποίας και εγκρίθηκε το καταστατικό.

Νέα επένδυση 
από την Παπαστράτος

Μια μεγάλη επένδυση, άνω των 100
εκατομμυρίων, αναμένεται να ανακοινώ-
σει σήμερα η Παπαστράτος. Η πολυεθνι-
κή ενισχύει συνεχώς τη μονάδα της και
τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομι-
στικού κόμβου των προϊόντων της. Συγ-
κεκριμένα, η θυγατρική της Philip Morris
International θα προσθέσει επιπλέον
γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο του
Ασπροπύργου, το οποίο πλέον εφοδιάζει
τη διεθνή αγορά με ράβδους καπνού
terea. Προϊόν το οποίο είναι και το μόνο
που πλέον παράγεται στην Ελλάδα, κα-
θώς τα παραδοσιακά τσιγάρα εισάγονται
όλα από το εξωτερικό.

Ανανέωση συνεργασίας 
ΑΒΑΞ με Intersys

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανανέωσε τη συνερ-
γασία του με την Intersys για πέντε επι-
πλέον έτη. Η συνεργασία αφορά την πα-
ροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτύπω-
σης (Managed Print Services - MPS) με
αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδο-
μών των κεντρικών γραφείων του ομί-
λου με πολυμηχανήματα Canon, των ερ-
γοταξίων με υπερσύγχρονα plotter και
με παράλληλη εφαρμογή του πλέον
αξιόπιστου λογισμικού διαχείρισης
εκτυπώσεων uniFLOW.

Η Mytilineos - Energy & Metals και η Centric υπέγραψε
Συμφωνία Πώλησης Ενέργειας (PPA) με τη Vodafone UK
που αφορά παραγόμενη ενέργεια από πέντε φωτοβολταϊκά
πάρκα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το δεύτερο με-
γάλο PPA από ηλιακή ενέργεια μεταξύ των Mytilineos,
Vodafone και Centrica στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια
της ανακοίνωσης του προηγούμενου έτους για την παροχή
109 GWh «πράσινης» ενέργειας και συνολικά ένα από τα
μεγαλύτερα που υπογράφονται στην Ευρώπη. Συγκεκριμέ-
να, τα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στο Νόρφολκ, το
Νότιγχαμσαϊρ, το Στάφορντσαϊρ, το Μπάκιγχαμσαϊρ και το
Ντόρσετ και έχουν συνολική ισχύ 232 MW. Όλα τα έργα ανα-
πτύχθηκαν και βρίσκονται υπό κατασκευή από τη Mytili-
neos, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας τους (COD)

αναμένεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2023, καθώς και κατά το α’ τρίμηνο του 2024. Τα συγκεκριμένα έργα
θα παράγουν περισσότερες από 216 γιγαβατώρες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιορίζοντας περισ-
σότερους από 53.000 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως -το αντίστοιχο απομάκρυνσης περίπου 31.400 αυτοκινή-
των από τους δρόμους, συνδράμοντας επίσης στην ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της χώρας.

Συνεχίζει δυναμικά το χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αγγελάκης: Ενίσχυση του τμήματος εξαγωγών 

Mytilineos: Δεύτερο μεγάλο PPA στο Ηνωμένο Βασίλειο με Vodafone-Centrica
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Entersoft: Αύξηση 23% 
στον τζίρο του 2022 
- Επιτάχυνση στο δ’ τρίμηνο

ΕΥΑΘ: Σύμβαση για
ολοκλήρωση της κατασκευής
ημιτελούς κτιρίου στην Τούμπα

Το «πράσινο φως» για την αποπεράτωση του
ημιτελούς από το 2005 ιδιόκτητου κτιρίου της
ΕΥΑΘ στην Τούμπα δόθηκε, με την υπογραφή
σύμβασης για τη σύνταξη φακέλου και τευχών
δημοπράτησης ολοκλήρωσης του κτιρίου με τη
μέθοδο μελέτης-κατασκευής. Ειδικότερα, η ανά-
δοχος εταιρεία θα αναλάβει την εκπόνηση των
αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογι-
κών προμελετών, τη σύνταξη τευχών δημοπρά-
τησης και τη συγκρότηση πλήρους φακέλου για
την ολοκλήρωση του κτιρίου, που βρίσκεται επί
των οδών Διαγόρα 99 και Τυρολόης.

Το εν λόγω κτίριο, που βρίσκεται στο 4ο Δημο-
τικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, θα αποτελούσε
κτίριο εργαστηρίων και τεχνικών υπηρεσιών της
ΕΥΑΘ. Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, θα
αποτελούνταν από ανατολικό και δυτικό τμήμα
και θα ήταν τετραώροφο. Το δυτικό τμήμα του,
μάλιστα, περικλείει το κτίριο του αντλιοστασίου
ύδρευσης που λειτουργεί στην περιοχή. Από το
ανατολικό κτίριο έχει ολοκληρωθεί ο φέρων ορ-
γανισμός έως και την οροφή του ημιωρόφου, ενώ
από το δυτικό έχει κατασκευαστεί μόνο μέρος
των υποστυλωμάτων του ισογείου. Οι εργασίες
πραγματοποιήθηκαν το 2005 και έκτοτε το κτίριο
παραμένει ημιτελές. Η αποπεράτωση του κτιρίου
περιλαμβάνει την αξιοποίηση του ανατολικού
τμήματος που έχει ήδη χτιστεί με κατάλληλες
προσαρμογές, έτσι ώστε να φιλοξενήσει χώρους
γραφείων στο ισόγειο και τον ημιώροφο, ενώ θα
χρησιμοποιηθούν το πρώτο ημιυπόγειο και το
δεύτερο υπόγειο για χώρους στάθμευσης και συ-
νεργείο-αποθήκη υλικών.

HSBC: Εκτόξευση κερδών 
κατά 108% στο τέταρτο τρίμηνο

Εκτόξευση κερδών κατά 108% σε σύγκρι-
ση με πέρυσι κατέγραψε η HSBC για το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2022, με τα κέρδη προ φό-
ρων να ανέρχονται σε 5,2 δισ. δολάρια έναν-
τι 2,5 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας παράλλη-
λα τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση της τράπεζας, τα ισχυρά
κέρδη προήλθαν από τη μεγάλη αύξηση των
εσόδων και τη μείωση των λειτουργικών
εξόδων. Ο τραπεζικός κολοσσός ανακοίνω-
σε έσοδα για όλο τον χρόνο 51,73 δισ. δολά-
ρια από 49,55 δισ. δολάρια πέρυσι και κέρδη
προ φόρων στα 17,53 δισ. δολάρια έναντι
18,91 δισ. δολάρια. 

Attica Bank: Νέα επιτόκια 
έως 2,30% στις προθεσμιακές 

Prodea: Αρωγός στο έργο 
του Ελληνικού Συμβουλίου 
για Πρόσφυγες

Ένας νέος χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης
προσφύγων και αιτούντων άσυλο δημιουργήθηκε
από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
(ΕΣΠ), με την υποστήριξη της Prodea Investments.
Ο νέος χώρος, που είναι συνολικής επιφανείας 210
τμ, διευκολύνει τις συναντήσεις των ωφελούμε-
νων με δικηγόρους και κοινωνικούς λειτουργούς,
παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα φιλοξενίας εκ-
δηλώσεων, ενημερώσεων, εργαστηρίων και εκ-
παιδεύσεων. Πληροί όλες τις προδιαγραφές για
την ασφάλεια και την προστασία εργαζόμενων και
εξυπηρετούμενων, καθώς επίσης είναι απόλυτα
προσβάσιμος και σε ΑμεΑ. Το έργο υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εταιρι-
κής υπευθυνότητας «Δομές Ευθύνης» της Prodea
Investments, μέσα από το οποίο η εταιρεία στηρί-
ζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμβάλλοντας
στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

Αύξηση 23% κατέγραψε ο ετήσιος τζίρος της
Entersoft. Αναλυτικά, η εταιρεία ανακοίνωσε για
τη χρήση 2022: Έσοδα 29,6 εκατ. ευρώ, κατα-
γράφοντας αύξηση 23% σε σχέση με την οικονο-
μική χρήση 2021 (24,0 εκατ. ευρώ). EBITDA 9,5
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο (8,9 εκατ. ευρώ).
Κέρδη προ φόρων 6,7 εκατ. ευρώ, σταθερά σε
σύγκριση με την οικονομική χρήση 2021 (6,6
εκατ. ευρώ). Ταμειακά διαθέσιμα 14,8 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της περυσι-
νής χρήσης 2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Instacar: Νέος γύρος
χρηματοδότησης 55 εκατ. 

Στον νέο κύκλο χρηματοδότησης του Instacar, ο οποί-
ος είναι ο δεύτερος κατά σειρά, μετά την αρχική
επένδυση για τη δημιουργία του, συμμετέχουν η Au-
tohellas, ο Όμιλος Olympia και το Velocity.Partners
καθώς και, ως νέος επενδυτικός εταίρος, το Elikonos
2 SCA SICAR. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις πρώτοι
ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους στο αναπτυξιακό
μοντέλο του Instacar, συνεχίζοντας την έμπρακτη
χρηματοδοτική τους στήριξη στη μετεξέλιξη της και-
νοτόμου ελληνικής startup, σε μια δυναμική εταιρεία
που αναπτύσσει στην Ελλάδα το ευέλικτο συνδρομη-
τικό μοντέλο αυτοκινήτου (car as a service).

Η
Attica Bank συνεχίζει να παρέχει πολύ
σημαντικές αποδόσεις μέσω των κατα-
θετικών προϊόντων της, ανταποκρινόμε-
νη στα δεδομένα που έχει δημιουργήσει

η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας, προσφέροντας από τα υψηλότερα
επιτόκια στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση, η Attica Bank προσφέρει σήμερα
προθεσμιακές καταθέσεις με αποδόσεις έως 2,30%
για 24 μήνες στην απλή προθεσμιακή κατάθεση
ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, η τράπεζα ενίσχυσε
περαιτέρω και τα προσφερόμενα επιτόκια στο προ-
ϊόν Attica Double Profit που αφορά 6μηνη ή 12μηνη
προθεσμιακή κατάθεση, η οποία συνδυάζει τη μη-
νιαία καταβολή τόκων και τον διπλασιασμό της
απόδοσης στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.
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Κ
αι ξαφνικά, όλα τα φώτα σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη εστίασαν
στον νεαρό -19χρονο- Γιάννη
Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, που

με τις ενέργειές του αναστάτωσε την ίδια τη
λογική του ποδοσφαίρου στο ντέρμπι με

την ΑΕΚ. Μην τον… τυφλώ-
σουν, όμως. Αν και ο Λου-
τσέσκου είναι εγγύηση για
παραμονή του μυαλού στο
κρανίο του Γιαννάκη.

Μετά το ματς με την ΑΕΚ
και ενώ η Ευρώπη έμεινε
άφωνη με την ασίστ «αλά
Μαραντόνα» που έδωσε ο
Κωνσταντέλιας στον Νάρεϊ

για το 1-0 στην Τούμπα, οι υπερβολές
απλώθηκαν σαν ένα σύννεφο καπνού πά-
νω από τον νεαρό μέσο. «Μέσι, Μαραντόνα,
Κρόιφ, Ροναλντίνιο», οι γνωστές παθογέ-
νειες του αθλητικού -κυρίως- Τύπου. Φυ-
σικά, ως γνώστες του ποδοσφαιρικού χρη-
ματιστηρίου, εκτίναξαν τη μεταγραφή του
Κωνσταντέλια σε δυσθεώρητα μεγέθη.
«Δεν πωλείται κάτω από 30 εκατ. ευρώ»,
«αδύνατον να μην πουληθεί με περισσότε-
ρα από 20 εκατ. ευρώ». 

Ό,τι ακριβώς σε μορφή copy paste γραφό-
ταν για τον Χρήστο Τζόλη, που ξεκίνησε και
αυτός με φανταχτερά κοσμητικά επίθετα,
ωστόσο δεν κατάφερε να παίξει ούτε στην
αγγλική Νόριτς ούτε στην ολλανδική Τβέντε.

Στον επίσημο ΠΑΟΚ δεν βιάζονται να που-
λήσουν ακριβά τον Κωνσταντέλια για να
μπουν στα selling clubs. Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές, ο Πορτογάλος τε-
χνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ Ζοσέ Μπότο
έχει κατά νου να δώσει τον Κωνσταντέλια
στους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς μετα-
πράτες της Ευρώπης, την Μπενφίκα, σε προ-
σομοίωση της περίπτωσης του θαυματουρ-
γού Αργεντινού της Ρίβερ Πλέιτ Έντσο Φερ-
νάντες, 20 ετών, που έλαμψε στο Μουντιάλ.
Οι Αργεντινοί δεν βιάστηκαν να ζητήσουν τα
άπειρα εκατομμύρια από την Μπενφίκα. Τον
πούλησαν φτηνά, αλλά έβαλαν όρο στο συμ-
βόλαιο να μοιραστούν τα χρήματα μεταπώ-
λησης. Ο Φερνάντες πουλήθηκε στην Τσέλσι
με 120 εκατ. ευρώ…

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

Πρώτα στους «μεταπράτες» 
της Μπενφίκα και μετά 
σε μεγαλύτερη ομάδα

Κωνσταντέλιας, όπως  Έντσο Φερνάντες



H
ιστορία μιας μεζούρας, μέ-
ρος δεύτερο και τελευταίο
(ποιος ξέρει;). Την Παρα-

σκευή κατά τις 15.00 θα εκδικαστεί
τελικά η έφεση της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά
της πρωτόδικης απόφασης, σύμφω-
να με την οποία θα πρέπει να διε-
ξαχθεί το παιχνίδι της ομάδας της με
τον Ατρόμητο που δεν άρχισε ποτέ
λόγω της… μεζούρας που μέτρησε
πιο χαμηλά τα δοκάρια. Το Πρωτο-
βάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όρ-
γανο της Super League 1 αποφάνθη-
κε ότι την ευθύνη για τα δοκάρια την
έχει ο Δήμος Περιστερίου, του οποί-
ου το γήπεδο είναι ιδιοκτησία, και όχι
ο Ατρόμητος. Η ΠΑΕ ΑΕΚ προσέβαλε
την απόφαση στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Εφέσεων, που ανήκει στην
ΕΠΟ, με την ελπίδα να κερδίσει τους
τρεις βαθμούς στα χαρτιά. Η απόφα-
ση αναμένεται την προσεχή εβδομά-

δα. Όποια από τις δύο αντιδίκους χά-
σει στην Εφέσεων, έχει το δικαίωμα
προσφυγής στο Ανώτατο Διαιτητικό
δικαστήριο της Λοζάνης, το CAS, με

το ερώτημα να παραμένει αναπάντη-
το: Πώς θα επικυρωθεί η βαθμολογία
της κανονικής περιόδου, όταν θα εκ-
κρεμεί η τελική απόφαση του CAS;

Την Παρασκευή η νέα «μάχη της μεζούρας» Business στη Λάρισα
ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Στη Λάρισα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του ο
διεθνής σούπερ σταρ της Μίλαν Ζλάταν Ιμπραΐ-
μοβιτς. Θα κατασκευάσει 18 γήπεδα padel. Είναι
κλειστά γήπεδα τένις, που το μπαλάκι «παίζει»
διαρκώς, αφού και να ξεφύγει από τον αντίπαλο,
βρίσκει στις σιδηροκατασκευές και επανέρχεται
στο γήπεδο. Ο Ζλάταν αγόρασε 13 στρέμματα εκεί
όπου στεγαζόταν για χρόνια το γνωστό κέντρο
διασκέδασης «Χίλια Χείλια». 

Ο Κούτσιας στο μάτι
της Chicago Fire!

Από κάτοικος Βόλου κάτοικος Σικάγου; Ο λό-
γος για το αστεράκι του ΠΑΟΚ Γιώργο Κούτσια
που κάνει το «αγροτικό» του στην ομάδα της Μα-
γνησίας. Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει δεχτεί
πρόταση για τον 19χρονο διεθνή με την Ελπίδων
επιθετικό από τη Chicago Fire του MLS. Άγνωστο
προς το παρόν το ποσό της προσφοράς, ενώ ανα-
μένεται η απάντηση του ΠΑΟΚ για να δούμε αν
θα μεγαλώσει η ελληνική παροικία στο πρωτά-
θλημα των ΗΠΑ (Φούντας, Γιακουμάκης). 

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι,
Ίντερ - Πόρτο

Δύο ματς γίνονται απόψε για το Champions
League. Στη νοκ άουτ φάση των «16» η Λειψία θα
υποδεχτεί τη Μάντσεστερ Σίτι και στο Μιλάνο η
Ίντερ την Πόρτο. Και τα δύο παιχνίδια θα αρχί-
σουν στις 22.00 και θα μεταδοθούν από την Co-
smote TV. Αύριο, Πέμπτη, τη σκυτάλη παίρνουν
οι αναμετρήσεις, επίσης στη νοκ άουτ φάση των
«16», του Europa και του Conference League. 

Θέλουν τη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ

Μετά τις προτάσεις από το Κατάρ και τον Βρε-
τανό επενδυτή σερ Τζιμ Ράντκλιφ, και νέα πρότα-
ση αγοράς έφτασε στα γραφεία της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Times»,
το αμερικανικό fund Elliot που είχε αγοράσει τη
Μίλαν το 2018 και την είχε πουλήσει αργότερα
για 1,2 δισ. ευρώ, κατέθεσε πρόταση στους Αμε-
ρικανούς ιδιοκτήτες, αδερφούς Γκλέιζερ.

Ο Γιάννης είναι καλά
Λήξη συναγερμού για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά το ταξίδι στη
Νέα Υόρκη, προκειμένου να εξεταστεί από ορθοπεδικούς γιατρούς
για το πρόβλημα στο χέρι του. Μόνο λίγες ημέρες θα μείνει εκτός
δράσης. Αυτός ο τραυματισμός στο χέρι άφησε τον Γιάννη και
εκτός All Star Game, με τον 28χρονο να καρφώνει στην πρώτη φά-
ση και εν συνεχεία να αποχωρεί από το παρκέ του Σολτ Λέικ Σίτι.

Με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος της σεζόν σε Ελλάδα 
και Ευρωλίγκα. Ο 49χρονος ισόβιος κόουτς του Λαυρίου επιστρέφει στον «εξάστερο» σχεδόν 
έναν χρόνο έπειτα από την πρώτη του θητεία όπου χρημάτισε βοηθός του Γιώργου Βόβορα. 
Το τριφύλλι «μάτωσε» οικονομικά για το διαζύγιο με τον Ντέγιαν Ράντονιτς και φιλοδοξεί τη νέα σεζόν 
να έχει στον πάγκο του τον καταξιωμένο Ισπανό και «μαθητή» του Ομπράντοβιτς, Πάμπλο Λάσο.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Σερέλης 
αντι-Ράντονιτς
και στο βάθος
Λάσο!
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Δήμητρα Δάρδα
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Δ
ιάσημοι σταρ, Ολυμπιονίκες, αθλητές, πο-
λιτικοί και εφοπλιστές από όλο τον κόσμο
στο πλευρό της «Ελπίδας», του Σωματείου
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο.

Η Μαρίνα Βερνίκου, επικεφαλής της ΜΚΟ Creaid,
κατάφερε το… ακατόρθωτο οργανώνοντας μια τιτάνια
φιλανθρωπική εκστρατεία για καλό σκοπό, με στόχο
την οικονομική ενίσχυση του σπουδαίου έργου της
Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως Μαριάννας Βαρδινο-
γιάννη.

Σημαντικές εγχώριες και ξένες προσωπικότητες
ανταποκρίθηκαν με γενναιοδωρία δωρίζοντας προ-
σωπικά τους αντικείμενα συναισθηματικής αξίας, τα
οποία θα δημοπρατηθούν ηλεκτρονικά από τις 5 έως
τις 10 Απριλίου. 

Κασπάροφ, Κάλλας, Μέσι, Μπέκαμ 
και Κορακάκη

Ο μακρύς κατάλογος περιλαμβάνει έναν μικρό θη-
σαυρό που αποτελείται από σπάνια κομμάτια που θα
γοητεύσουν συλλέκτες και ενδιαφερόμενους, μεταξύ
των οποίων ένας σταυρός ευλογημένος από τον Πάπα

Φραγκίσκο, μία μπάλα υπογεγραμμένη από όλους
τους παίκτες της ΑΕΚ (δώρο του Γιώργου Μελισσανί-
δη στην Creaid), μία αθλητική μπλούζα με την υπο-
γραφή του Ντέιβιντ Μπέκαμ και ένα υπογεγραμμένο
τίσερτ από τον Λιονέλ Μέσι.

Επίσης, ένα ποίημα υπογεγραμμένο από την Ελένη
Αρβελέρ, η ολυμπιακή μπλούζα της Άννας Κορακάκη,
η βαθμολογία της Μαρίας Κάλλας, μία μπάλα υπογε-
γραμμένη από όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού
και μία σκακιέρα υπογεγραμμένη από τον κορυφαίο
σκακιστή όλων των εποχών, Γκάρι Κασπάροφ.

Η λίστα περιλαμβάνει ακόμα πρωτότυπα αντικείμε-
να αξίας του Πύρρου Δήμα, του Στέφανου Τσιτσιπά,
ενώ η Νικόλ Σέρζιντζερ δώρισε ένα υπογεγραμμένο
φούτερ και ένα cd από τις Pussycat Dolls.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γυαλιά του
Ανδρέα Παπανδρέου που δώρισε ο γιος του Νίκος
Παπανδρέου και το κομπολόι του Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη το οποίο δώρισε η κόρη του Ντόρα Μπακο-
γιάννη. Παράλληλα θα «τρέξει» και μια δεύτερη δη-
μοπρασία με αντικείμενα και ρούχα που δώρισαν
επώνυμοι, επίσης για τον ίδιο σκοπό.

Σημαντικές εγχώριες και ξένες
προσωπικότητες ανταποκρίθηκαν 

με γενναιοδωρία δωρίζοντας
προσωπικά τους αντικείμενα

συναισθηματικής αξίας, τα οποία 
θα δημοπρατηθούν ηλεκτρονικά 

από τις 5 έως τις 10 Απριλίου

Δημοπρασία αστέρων 
για την «Ελπίδα»



Χαράς ευαγγέλια για τον παρουσιαστή της ΕΡΤ
Δημήτρη Κοτταρίδη και τη σύντροφό του Σοφία
Καντζέλη! Το ευτυχισμένο ζευγάρι υποδέχτηκε
το πρώτο του παιδάκι, μια υγιέστατη μπέμπα, και
η χαρά τους δεν περιγράφεται. «Τι ξαναμαθαίνω
ως νέος μπαμπάς: Απαγορεύεται σε εννέα ημε-
ρών παιδί να πάει στο γήπεδο στο ματς με τον βά-
ζελο. Αν είναι δυνατόν!», σχολίασε με χιούμορ ο
δημοσιογράφος, ο οποίος έχει έναν ακόμη γιο,
από την πρώην σύζυγό του Εύη Φραγκάκη.

Ξανά μπαμπάς

Το φιλί on stage

Αυτός δεν είναι έρωτας, κινηματογραφικό
έπος είναι! Χαμός προκλήθηκε στο διαδίκτυο
από το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπί-
κη για τα μάτια της αγαπημένης του Δέσποινας
Βανδή. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο κέντρο δια-
σκέδασης όπου εμφανίζεται η αγαπημένη του
και δεν δίστασε να σηκωθεί στη σκηνή, να φέ-
ρει δυο γυροβολιές και να τη φιλήσει με πά-
θος, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θαμώ-
νων. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από το τρυ-
φερό ενσταντανέ κάνουν ήδη τον γύρο των so-
cial media. 

Σαρώνει παγκοσμίως ο Μάνος
Γαβράς. Ο συμπρωταγωνιστής
της διάσημης Τζένιφερ Λόπεζ
στη χολιγουντιανή ταινία «The
Back-up Plan» επέστρεψε στο
θέαμα, με πρωταγωνιστικό ρό-
λο σε ισραηλινή υπερπαραγω-
γή που έκανε πρεμιέρα την Κυ-
ριακή, στο μεγαλύτερο κανάλι
της Μέσης Ανατολής. «Διαδρα-
ματίζεται στην Ανατολική Ιε-
ρουσαλήμ και βασίζεται σε
πραγματικά γεγονότα», ανέφε-
ρε ο ηθοποιός, αποκαλύπτον-
τας πως η σειρά θα προβληθεί
και στην Ελλάδα από stream-
ing πλατφόρμα.

Σούπερ σταρ 
στο Ισραήλ

Αντίστροφα μετρά η εγκυμονούσα Ιωάννα
Μαλέσκου! Η παρουσιάστρια, λίγες εβδομά-
δες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παι-
δάκι, αποκάλυψε το φύλο του μωρού με μια
εντυπωσιακή φωτογράφιση. «Είναι το λεγό-
μενο “baby pink” και οι ουρανοί “βρέχουν”
αγάπη! Μικρό μου πλασματάκι, θα είμαστε
για πάντα η “ομπρέλα” σου! Με αγάπη, η μα-
νούλα σου. It’s a girl», ανακοίνωσε με χαρά
στο Instagram.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Έκκληση βοήθειας

It’s a girl

Ε
νός κακού μύρια έπονται. Δεν μπορούν να συνέλθουν από
το βαρύ πένθος και τα οικογενειακά προβλήματα η Νόρα
Βαλσάμη και ο γιος της Έρικ. Ο χαμός του Ερρίκου Αν-
δρέου, συζύγου της σημαντικής πρωταγωνίστριας, συνέ-

πεσε με τον πλειστηριασμό του μοναδικού ακινήτου της οικογένει-
ας, με το πλήγμα να είναι μεγάλο. «Είναι ανεξήγητα όλα αυτά που
μας έτυχαν. Η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη. Είναι χάλια, ψυχο-
λογικά και σωματικά. Νιώθει σαν να την πυροβολούν και δεν γνωρί-
ζει από πού», ανέφερε σε δηλώσεις του ο μοναχογιός της ηθοποιού.
Και συνέχισε: «Ήταν ένας άγγελος ο πατέρας μου. Και ξέρω ποιοι
τον οδήγησαν για να φτάσει εκεί που έφτασε. Η πίεση που δεχόταν
από όλες τις πλευρές και μας οδήγησε στην καταστροφή και σε μια
αιχμαλωσία μέχρι να πεθάνουμε ως οικογένεια και να ησυχάσουν
όλοι. Περνάμε μεγάλη πληγή».

ΤΕΤΑΡΤΗ  22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL GOSSIP31

Επιστροφή στην τηλεόραση
Πολιτική και υποκριτική πάνε μαζί! Ο Πάνος Σκουρολιάκος,
έπειτα από χρόνια αποχής από το θέαμα, επιστρέφει μπροστά
από τις κάμερες, αναλαμβάνοντας σημαντικό ρόλο στη δραμα-
τική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Το κόκκινο ποτάμι». Ο
πολιτικός θα υποδυθεί τον Γκίκα Κεχαγιά, έναν κοινοτάρχη
της κακιάς ώρας -όπως αποκάλυψε-, δίνοντας στη δημοσιό-
τητα την πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα, ντυμένος με
ρούχα εποχής.



Τ
ο αλκοόλ παίζει επιβαρυντικό ρόλο σε
διάφορες μορφές καρκίνου, όπως του
στόματος, του ανώτερου πεπτικού και
του ήπατος. Η κακή επίδραση του αλ-

κοόλ στην υγεία είναι αποδεδειγμένη. Πρόσφατα,
μια κορεάτικη μελέτη επιβεβαίωσε ότι μπορεί να
γίνει αιτία εμφάνισης κακοήθειας και στο πάγ-
κρεας, ένα όργανο που παράγει ένζυμα και βοηθά
στην πέψη. Μάλιστα, ανέδειξε μια πληθυσμιακή
ομάδα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην εμφάνι-
ση καρκίνου του παγκρέατος: τους διαβητικούς
και τα άτομα με διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας.

«Η βαριά κατανάλωση αλκοόλ, ανεξαρτήτως
του τύπου, αποτελεί παράγοντα κινδύνου καρκι-
νογένεσης. Όσον αφορά το πάγκρεας, υπάρχουν
μελέτες που έχουν συνδέσει την κακή αυτή συνή-
θεια με την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου
στους πάσχοντες από παγκρεατίτιδα -μια πάθηση
που απειλεί όσους καταναλώνουν συχνά, για με-
γάλο χρονικό διάστημα και σε μεγάλες ποσότητες
οινοπνευματώδη ποτά. Η έρευνα δείχνει ότι ενο-
χοποιούνται τόσο η οξεία παγκρεατίτιδα όσο και η
χρόνια. Η πρώτη είναι μια κατάσταση που προκα-
λεί ξαφνική φλεγμονή του παγκρέατος και διαρ-
κεί για μικρό χρονικό διάστημα. Η δεύτερη χαρα-
κτηρίζεται από χρόνια προοδευτική φλεγμονή και
ουλές και οδηγεί σε μη αναστρέψιμη βλάβη των
παγκρεατικών πόρων», εξηγεί ο καθηγητής Χει-
ρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δη-
μήτρης Λινός. 

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2018 σε
ασθενείς που αναζήτησαν θεραπεία οξείας παγ-
κρεατίτιδας σε νοσοκομείο έδειξε ότι είχαν πε-
ρισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο
του παγκρέατος συγκριτικά με άτομα χωρίς τη νό-
σο. Το ίδιο ανησυχητική είναι και μια άλλη μελέτη,
που δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες στο
«Nature» και η οποία διεξήχθη για να εξετάσει τη
συσχέτιση μεταξύ της χρόνιας παγκρεατίτιδας και
της επίπτωσης καθώς και της θνησιμότητας του
καρκίνου σε 10.899 ασθενείς με την πάθηση. Σε
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, είχαν υψηλότε-

ρο κίνδυνο εμφάνισης όλων των καρκίνων, μετα-
ξύ αυτών και καρκίνου του παγκρέατος. Όσον
αφορά δε τη θνησιμότητα από καρκίνο, οι ασθε-
νείς με χρόνια παγκρεατίτιδα είχαν υψηλότερο
κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του οισοφάγου και
του παγκρέατος.

«Δυστυχώς, η ύπαρξη κακοήθειας στο πάγκρε-
ας είναι σιωπηρή. Δεν προκαλεί αρχικά συμπτώ-
ματα παρά μόνο σε προχωρημένα στάδια της νό-
σου. Μερικές φορές, οι ασθενείς μπορεί να πα-
ρουσιάσουν κόπωση, απώλεια βάρους και ίκτερο.
Συνέπεια αυτής της έλλειψης συμπτωμάτων είναι
η καθυστέρηση της διάγνωσης και της θεραπείας
και τελικά η μείωση των πιθανοτήτων ίασης, συγ-
κριτικά με άλλους καρκίνους», προειδοποιεί ο
καθηγητής κ. Λινός και συμπληρώνει ότι «η επι-
λογή της θεραπείας που θα ακολουθηθεί εξαρτά-
ται από το στάδιο της νόσου. Μόνο το 20% των ατό-
μων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παγ-
κρέατος μπορεί να αφαιρέσει τμήμα ή το σύνολο
του οργάνου, καθώς η συντριπτική πλειονότητα
ανακαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο αφού αυτός
έχει δώσει μεταστάσεις». 
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Οι διαβητικοί και τα άτομα 
με διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας
αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα
που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη

Αποχή απ’ το κάπνισμα 
Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν
ότι η πλήρης αποχή από το αλκοόλ
μπορεί να συμβάλει στη μείωση του
κινδύνου σε ασθενείς με διαταραγ-
μένη γλυκόζη νηστείας και διαβήτη.
Η δε μείωση της καταναλισκόμενης
ποσότητας θα μπορούσε να προστα-
τεύσει όλους από την εμφάνιση παγ-
κρεατίτιδας που οδηγεί σε αυτόν τον
καρκίνο. Εάν συνδυαστεί δε με την
αποφυγή του καπνίσματος και τη δια-
τήρηση ενός φυσιολογικού βάρους,
τότε οι πιθανότητες μειώνονται ακό-
μα περισσότερο.

Αλκοόλ
και  καρκίνος 

στο πάγκρεας

Δημήτρης Λινός, καθηγητής 
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα θα χρειαστεί να είστε προσεκτικοί
σε οικονομικά θέματα, όπως επίσης να
διεκδικήσετε, να συμφωνήσετε και να συ-
ναντηθείτε με άτομα που θα παίξουν ση-
μαντικό ρόλο το επόμενο διάστημα στη ζωή
σας. Το πρωί η Σελήνη περνά στο δικό σας
ζώδιο, ενεργοποιώντας τη συναισθηματική
σας ζωή.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε αρκετά πιεσμένοι με τις καταστάσεις
που επικρατούν γύρω σας και είναι ένας από
τους πολύ σημαντικούς λόγους που δεν
παίρνετε τις πιο σωστές αποφάσεις για εσάς.
Απαλλαχθείτε από ό,τι σας βαραίνει, κυρίως
εσείς των τελευταίων ημερών. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο κυβερνήτης του ζωδίου σας είναι αρκετά
ενεργός σήμερα και θα δημιουργηθούν κά-
ποιες συγκυρίες που ευνοούν τα συναισθη-
ματικά σας θέματα. Από την άλλη, καλό είναι
να μην κάνετε παράνομες σκέψεις ή πρά-
ξεις, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιες υποθέσεις
με το περιβάλλον σας, αλλά και με τον φιλικό
σας κύκλο. Φροντίστε να είστε πιο ξεκάθα-
ροι με εκείνα που πρέπει να κάνετε και να
πείτε στους άλλους, γιατί οι παρεξηγήσεις
καραδοκούν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι πολύ έντονη η επιθυμία σας να μιλήσε-
τε με τον σύντροφό σας για θέματα που σας
απασχολούν, αλλά μην κάνετε το λάθος να
θυμηθείτε καταστάσεις που σας είχαν πει-
ράξει παλιά. Είναι μια δύσκολη μέρα για να
βρείτε το δίκιο σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους θα υπάρξουν
πολλά ξεκαθαρίσματα στα επαγγελματικά
σας, σε νομικές υποθέσεις, αλλά και σε
θέματα της καθημερινότητάς σας. Πολύ
καλή στιγμή να προωθήσετε ένα επαγγελ-
ματικό σας σχέδιο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάποια ζητήματα που σας απασχολούν θα
έχουν πάρα πολλή ένταση και ίσως να μην
μπορέσετε να πάρετε τις πιο σωστές απο-
φάσεις. Έχετε πελαγώσει στην κυριολεξία
με πολλά ζητήματα και με εκείνα που βρί-
σκονται σε αναμονή στο καθημερινό σας
πρόγραμμα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η επιμονή σας να ρυθμιστούν όπως εσείς
θέλετε κάποιες υποθέσεις που σας απασχο-
λούν θα σας στοιχίσει την ηρεμία σας, αλλά
και τη συναισθηματική σας γαλήνη. Φροντί-
στε να είστε πιο διαλλακτικοί και μην αφήνε-
τε να σας κυριεύει ο εγωισμός.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Έντονη η μέρα σας, με πολλά γεγονότα να
σας χτυπούν από το πρωί την πόρτα. Φρον-
τίστε να είστε έτοιμοι για κάθε δράση και να
περιμένετε μια πολύ καλή εξέλιξη στη συ-
ναισθηματική σας ζωή.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε σε μια έντονη χρονική στιγμή που
αφορά τη διαχείριση των οικονομικών
σας. Είναι πολύ πιθανό να φροντίσετε ένα
επαγγελματικό θέμα γρήγορα και δραστι-
κά, χωρίς να αφήσετε στους άλλους το πε-
ριθώριο να αντιδράσουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι μέρες αυτές συνεχίζουν να σας πιέζουν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πολύ πιθανόν
να προέρχονται αυτές οι δυσκολίες από
περίεργες συμπεριφορές δικών σας ατό-
μων, που έχουν αντίκτυπο στην ηρεμία σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι κάποια θέματα που σας έχουν δυ-
σκολέψει αρκετά, αλλά σήμερα χαρείτε
μια πολύ καλή μέρα για εσάς. Είναι πο-
λύ όμορφες οι στιγμές, που ίσως να
έχουν μικρή διάρκεια, αλλά είναι γεμά-
τες ουσία.
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Σήμερα ο Ερμής δέχεται όψεις από 
τον Ουρανό αλλά και τον Άρη. Θα πρέπει
να είμαστε σε εγρήγορση και 
να προσέχουμε τις οποιεσδήποτε αλλαγές

μπορεί να προκληθούν στις μετακινήσεις μας, 
στην επικοινωνία και γενικότερα στον τρόπο
σκέψης μας. Η Σελήνη αλλάζει ζώδιο και περνά
στον Κριό, όπου επιβεβαιώνει μια απροσεξία 
στις πράξεις μας, κάτι που θέλει αρκετά προσοχή. 



ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ34

Σε αυτές τις εκλογές
«bypass» δεν έχει!

Π
ασπαρτού: κλειδί που ανοίγει όλες τις
πόρτες ενός συγκεκριμένου συνόλου.
Πας παντού: αν είσαι δημοσιογράφος. 

Ένα από τα κλισέ, με τα οποία οι προηγούμενες
γενιές υποδέχονταν τις επόμενες στα ΜΜΕ, ήταν
ότι «η δημοσιογραφία σε οδηγεί παντού, αρκεί να
την εγκαταλείψεις νωρίς». Και ένας από τους
άγραφους «κανόνες» της πολιτικής είναι πως
«όταν έχεις ένα πρόβλημα να λύσεις φτιάχνεις μια
επιτροπή». Ξέρετε… μια τριμελή από πέντε άτομα!
Κάτι σαν πασπαρτού. 

Κλισέ και «κανόνες» στις μέρες μας έχουν εξε-
λιχθεί. Το πασπαρτού έχει γίνει… passπαρτού και
το… pass παντού δεν αφορά πλέον (μόνο) τους
δημοσιογράφους (για τους οποίους συνεχίζει να

ισχύει), αλλά -κυρίως- τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ. 

Αντί επιτροπής οι κυβερνήσεις δί-
νουν πλέον ένα επίδομα -κάτι με τη
λέξη pass ως δεύτερο συνθετικό-
και αντί για δημοσιογράφους τα κόμ-
ματα ανταγωνίζονται πλέον για μετα-
γραφές από τον χώρο τού πάλαι ποτέ
κραταιού Κινήματος. 

Κλισέ και κανόνες, όμως, μπορεί
να κρύβουν ή να αποκαλύπτουν (εί-

ναι θέμα οπτικής γωνίας) την ουσία. Γιατί στον 21ο
αιώνα δεν «τσακώνονται» ιδεολογίες, δεν αντα-
γωνίζονται λύσεις, αλλά πρόσωπα. Το ερώτημα
που ζητά απάντηση είναι: ποιοι είναι ικανοί να κά-
νουν τη δουλειά, ποιοι έχουν τη γνώση και την
αξιοπιστία;

Σε αυτό το δίλημμα… bypass δεν έχει! Στις
εκλογές που έρχονται το δίλημμα είναι Κυριάκος
Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας; Ψηφίζεις Μητσο-
τάκη, βγαίνει Μητσοτάκης. Ψηφίζεις Τσίπρα,
βγαίνει Τσίπρας. Απλά είναι τα πράγματα. 

Και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο (άλλο
κλισέ αυτό) ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Προφα-
νώς, βέβαια, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρ-
χει ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπάρχει ο Δημήτρης
Κουτσούμπας, υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος,
υπάρχει ο Γιάνης Βαρουφάκης, που βρίσκονται
ήδη στην κοινοβουλευτική εξίσωση. Αλλά οι με-
ταξύ τους συσχετισμοί και σχέσεις μάλλον ενι-
σχύουν το δίλημμα. Για τους ίδιους πρωτίστως. 

Στις 10 Απριλίου, ή στις επαναληπτικές εκλογές
του Μαΐου, η χώρα θα πρέπει να έχει ισχυρή κυ-
βέρνηση. Έχει έρθει η ώρα να εστιάσουμε στους
πολιτικούς μας. Να τους ακούσουμε. Να θυμη-
θούμε τι έχουν κάνει. Και να αποφασίσουμε: ποι-
ος έκανε ό,τι είπε, ποιος έχει τα εχέγγυα να κρα-
τήσει το τιμόνι της χώρας τα χρόνια που έρχονται; 

Καλό «βόλι»! Και θυμηθείτε: bypass δεν έχει!

Η στήλη θυμάται ακόμη τη στιγμή που, περ-
νώντας μπροστά από τη Βουλή τη νύχτα της 7ης
Μαρτίου του 2004 -τη βραδιά της εκλογικής
σας νίκης-, είδε τους οπαδούς της ΝΔ να πανη-
γυρίζουν. Ήταν ένα ξέσπασμα. Ο κόσμος είχε
πιστέψει ότι υπάρχει μια καλύτερη Ελλάδα
(σ.σ.: το βασικό σας σύνθημα) και ότι θα τη ζή-
σουμε: μέσα από την επανίδρυση του κράτους
(σ.σ.: τη βασική σας δέσμευση). Η οικονομική
κρίση δεν σας επέτρεψε να ολοκληρώσετε την
προσπάθειά σας. Κάνατε πρόωρες εκλογές το
2007 (μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές) και
το 2009 (ενόψει της χρεοκοπίας). Στις πρώτες

κερδίσατε, στις δεύτερες ηττηθήκα-
τε με μεγάλη διαφορά. Έκτοτε μιλή-
σατε ελάχιστες φορές. Ίσως τώρα,
που αποφασίσατε να αποχωρήσετε
από τον κοινοβουλευτικό βίο, να
πείτε τη δική σας εκδοχή για
τα όσα έγιναν (ή δεν έγι-
ναν) την περίοδο 2004-
2009. Η στήλη γνωρίζει
ότι πολλοί περιμένουν
να σας ακούσουν και
με μεγάλο ενδια-
φέρον.

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια μετά την ανακοίνωση

του Κώστα Καραμανλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις

εκλογές. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο πρώην πρωθυπουρ-

γός «θέτει έτσι υποψηφιότητα για διάδοχος της Κατερίνας
Σακελλαροπούλου στη θέση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας». Μάλιστα, όσοι κινούνται σε αυτό το μήκος κύματος,

υποστηρίζουν ότι «θα έχει και τη στήριξη του Αλέξη Τσί-
πρα, εφόσον προταθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη». 

••••••••••••

� Όμως, ο Κώστας Καραμανλής δεν είναι ο μόνος

πρώην αρχηγός της ΝΔ που θα μπορούσε να είναι

υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί θεωρούν

ως τον πλέον κατάλληλο τον Αντώνη Σαμαρά, «ο οποίος
έδωσε τη μάχη διάσωσης της χώρας την περίοδο 2012-
2015». Αλλά είναι σαφές πως η υποψηφιότητά του δεν θα

γινόταν δεκτή από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο συγ-

κρούστηκε με σφοδρότητα. Λογικά μιλώντας, αυτό θα εί-
ναι στα υπέρ του. 

••••••••••••

� Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι
το 2025, αλλά πολιτικοί και δημοσιογράφοι ζούμε με

τα σενάρια. Τα οποία έχουν μερικά πλεονεκτήματα: είναι
ανεξάντλητα και κανείς δεν ζητά τον λόγο για αυτά που δεν
έγιναν. Αλλά και να τον ζητήσει, η απάντηση είναι εύκολη.
Έγινε το… άλλο! Κάτι σαν τις αστρολογικές προβλέψεις,
δηλαδή.

••••••••••••

� Βέβαια, η προσέγγιση αυτή δεν αφορά τους ίδιους
τους πρωταγωνιστές, που είναι οι λεγόμενοι «σκληροί

δείκτες». Όπου κυριαρχούν τα «θέλω» και τα «πρέπει».
Οπότε, ένα είναι σίγουρο: σε αυτή τη χώρα δεν θα πλήξου-
με ποτέ! Η πολιτική μας σκηνή θα βρίσκει πάντα τον τρόπο
να μας κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον. 

Ακολουθεί 
φανταστικός

διάλογος:
- Στις 9 

του Απρίλη 
είπαμε, έτσι;
- It’s a date!
ΥΓ.: Πρώτα 

κεράκι, μετά 
τον Μητσοτάκη! 

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com


