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Η αυτοδυναμία της ΝΔ
και η πολιτική
επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ

Συνταγές από το… 1827 
στην κακοδιαχείριση 
του δημόσιου χρήματος
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Οι μεταρρυθμίσεις 
στην κοινωνική ασφάλιση 
ήρθαν για να μείνουν
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του Αρείου Πάγου κατά της ΑΔΑΕ
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Ποιος κέρδισε στο πρώτο 
debate των εκλογών 
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Π
αρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον την τε-
λευταία τηλεοπτική συνέντευξη του
Βαγγέλη Βενιζέλου στην ΕΡΤ, στην
οποία μάλιστα καλωσόρισε τον πρώην

πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στη μεταπολιτική!
Κάποιοι βεβαίως θα αναρωτηθείτε τι εμπεριέχει μέ-
σα της αυτή η έννοια, αυτός ο νεολογισμός.

Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι ως έννοια η
μεταπολιτική σχετίζεται με τη θεωρητική πολιτική
μελέτη. Κάποιοι την ορίζουν ως φιλοσοφική μελέτη
της πολιτειακής σύνθεσης των κοινωνιών και, γενι-
κότερα, θεωρητική πολιτική μελέτη αλλά και μέθοδο
που αναλύει τις πολιτικές ιδεολογίες στη δομική
τους μορφή. Η έννοια αναφέρεται σε μορφές μη πο-
λιτικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν προς την
κατεύθυνση της διάδοσης ορισμένων ιδεών και
αξιών που συνθέτουν μια «κοσμοθεωρία». Επηρεά-
ζει την πολιτική και τους ανθρώπους, αλλά όχι μέσα
από την πολιτική δραστηριότητα, δηλαδή τα κόμμα-

τα, τις πολιτικές εκστρατείες και τις εκλογές, καθώς
συνδέεται με την πνευματική και φιλοσοφική θεώ-
ρηση και δραστηριότητα που υποστηρίζει μια ιδεο-
λογία ή κοσμοθεωρία. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη
διάδοση των ιδεών και των αξιών με μέσα όπως η
δημοσιογραφία, οι ομιλίες, τα τηλεοπτικά προγράμ-
ματα, τα προγράμματα εργασίας και διάφορες μορ-
φές προπαγάνδας.

Δεν είναι βέβαιο ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ εννοούσε κάτι τέτοιο. Άλλωστε, ο ίδιος διεκδι-
κεί προφανώς έναν ρόλο πολιτικού παρατηρητή-
σχολιαστή επί παντός επιστητού. Αυτό που λέμε
«κριτής των πάντων». Ξεκούραστα πράγματα. Το
επάγγελμα του μέλλοντος: σχολιαστής της μεταπολι-
τικής… Κάθεσαι μακριά από το κόμμα σου (το ΠΑ-
ΣΟΚ εν προκειμένω), σχολιάζεις αρνητικά ό,τι δεν
σου αρέσει και ανά τακτά διαστήματα ασκείς κριτική
πότε προς τη ΝΔ και πότε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνον-
τας να εννοηθεί ότι γενικώς και αορίστως είσαι δια-

θέσιμος, απελπιστικά διαθέσιμος. «Μπορώ να τον
καλωσορίσω στη σφαίρα της μεταπολιτικής, η οποία
βέβαια έχει προϋποθέσεις και αυτή θέλει κόπο.
Πρέπει να λες πράγματα τα οποία δείχνουν ότι όταν
είσαι ελεύθερος ή απελεύθερος, συμβάλλεις με τον
τρόπο σου σε αυτό που λέγεται “δημόσιος βίος”»,
ήταν η ατάκα του Βενιζέλου στην ΕΡΤ για τον Καρα-
μανλή. 

Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε τη δή-
λωση Βενιζέλου σκοντάφτουμε στον «κόπο». Ποιος
ακριβώς είναι ο κάματος του κ. Βενιζέλου, ακόμη
δεν έχουμε καταλάβει. Πάντως, αν κρίνουμε εκ του
αποτελέσματος, η θέση του παρατηρητή-σχολιαστή
είναι η πιο ξεκούραστη ακόμη και στη δημοσιογρα-
φία. Άλλο πράγμα να κυβερνάς και να παράγεις πο-
λιτικό έργο και άλλο να παριστάνεις το μέλος κάποι-
ας κριτικής επιτροπής. Και, επιτέλους, αυτός ο τόπος
έχει ανάγκη από δράσεις και όχι από μεταπολιτικές
θεωρίες και... μεταφυσικές εκτιμήσεις. «P»
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Ο ξεκούραστος ρόλος του παρατηρητή

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. & Συνεργάτες

Το επάγγελμα 
του μέλλοντος: 
σχολιαστής 
της μεταπολιτικής 
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Βρόμικη 
προπαγάνδα
για να κερδίσει
τις εκλογές

Ε
κτεταμένες θεωρίες συνωμο-
σίας πως οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής(!) βρίσκονται
πίσω από τους φονικούς σει-

σμούς που χτύπησαν τη Νοτιοανατολική
Τουρκία στην επαρχία Χατάι τον περασμέ-
νο μήνα άρχισε να διακινεί η παραστρα-

τιωτική ομάδα SADAT, η
οποία είναι… πιστή στον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Η συγκε-
κριμένη ομάδα, που βλέ-
πει πως ο Ερντογάν κινδυ-
νεύει να χάσει τις εκλο-
γές, προσπαθεί με κάθε
τρόπο να τον βοηθήσει να

αλλάξει την εικόνα του και να τον βγάλει
από το κάδρο των ευθυνών που στοίχισαν
τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στρέφον-
τας τα βλέμματα στη Δύση, την οποία κα-
τηγορεί, χωρίς καμία απόδειξη, για την
πρόκληση του φονικού σεισμού. 

Τα επίμαχα άρθρα
Ένας συνταξιούχος συνταγματάρχης

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της οργάνωσης, ο Αλί Τσοσάρ, έχει αρχί-
σει το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με
εκτενές ρεπορτάζ του Nordic Monitor, να
αρθρογραφεί στο ASSAM (Association of
Justice Defenders Strategic Studies
Center), υποστηρίζοντας πως δεν είναι
σύμπτωση ότι οι σεισμοί έγιναν αμέσως
μετά την παρουσία αμερικανικού πολεμι-
κού πλοίου στην Κωνσταντινούπολη.

«Η αγκυροβόληση του αμερικανικού
πολεμικού πλοίου USS Nitze στην Κων-
σταντινούπολη και αργότερα στον κόλπο
Kocaeli Izmit έχει βαθύ νόημα», έγραψε ο
Τσοσάρ στο άρθρο που δημοσιεύτηκε
στον ιστότοπο ASSAM στις 6 Φεβρουαρί-
ου, περίπου 12 ώρες μετά τον καταστρο-
φικό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε πε-

ρισσότερους από 40.000 ανθρώπους.
Στη θεωρία συνωμοσίας που ανέπτυξε

υποστήριξε πως η τεχνολογία HAARP
χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ για την τε-
χνητή δημιουργία του σεισμού στο Γκιολ-
τσούκ του 1999 που σκότωσε περίπου

18.000 ανθρώπους στην Τουρκία. «Ποιος
μπορεί να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι οι
εγκαταστάσεις που ιδρύθηκαν στην Αλά-
σκα δεν χρησιμοποιήθηκαν ως σταθμός
βάσης για να στέλνονται ισχυρά ηλεκτρο-
μαγνητικά κύματα σε οποιοδήποτε μέρος
του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των
σεισμών που κατέστρεψαν δέκα [τουρκι-
κές] πόλεις… και δεν θα χρησιμοποι-
ηθούν στο μέλλον;», διερωτήθηκε.

Βολές στη Δύση για αντιισλαμική/
αντιτουρκική εκστρατεία

Ο πρώην στρατιωτικός, θέλοντας να δια-
σπείρει περαιτέρω τις θεωρίες συνωμο-
σίας, ισχυρίστηκε ακόμη πως η Δύση έχει

ξεκινήσει μια αντιισλαμική/αντιτουρκική
εκστρατεία λόγω των φόβων για την άνοδο
της Τουρκίας. Στα άρθρα του υποστήριξε
ακόμη πως η υποτιθέμενη εκστρατεία κατά
της χώρας του εντάθηκε περαιτέρω μετά
την προσπάθεια παρεμπόδισης της ένταξης
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Τόνισε ακόμη πως «οι Εβραίοι κυβερνούν
τον κόσμο με μια μυστική κυβέρνηση».

Η παραστρατιωτική μονάδα, όπως ανέ-
φερε εκτενές δημοσίευμα του Nordic Mon-
itor, ασκεί σημαντική επιρροή στο γραφείο
του Τούρκου προέδρου και βοηθά στη δια-
μόρφωση εξωτερικής και στρατιωτικής
πολιτικής αλλά και ασφάλειας στην Τουρ-
κία και στο εξωτερικό.

Ποια είναι η SADAT
Η SADAT είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον συνταξιούχο

στρατηγό Αντμάν Τανριβερντί και συνεργάτες του στις 22 Φε-
βρουαρίου 2012. Ο ιδρυτής της οργάνωσης είχε υπηρετήσει ως
στρατιωτικός και εξακολουθεί να συμβουλεύει τον Ερντογάν, αν
και ανεπίσημα, για στρατιωτικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας.

Το Nordic Monitor υποστήριξε ακόμη πως η παραστρατιωτική
ομάδα κατά το παρελθόν έχει εμπλακεί στον εξοπλισμό, στην εκ-
παίδευση και την ενίσχυση των τζιχαντιστών στη Συρία και τη Λι-
βύη, χύνοντας αίμα στους δρόμους για λογαριασμό του Ερντογάν.
Η οργάνωση υποστηρίζει πως απώτερος στόχος της Δύσης είναι
να εκδιώξει τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν από την εξουσία και να
εμποδίσει την υλοποίηση της συμμαχίας των ισλαμικών χωρών.

Ο Τσοσάρ απαίτησε από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις (TSK)
να ζητήσουν από το αμερικανικό πλοίο που βρέθηκε πριν από τον
σεισμό στη χώρα να εγκαταλείψει άμεσα τα τουρκικά ύδατα, για
να απομακρύνει αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε απειλή για την
εθνική ασφάλεια της χώρας. Υποστήριξε ότι η στρατιωτική παρου-

σία των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
τη Συρία και τη Μεσόγειο
ήταν μέρος ενός ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου πολιορκίας που εκτέλεσε η Ουάσιγκτον κατά
της Τουρκίας και το χαρακτήρισε ως υπαρξιακή απειλή για το μέλ-
λον της χώρας. Σύμφωνα με το Nordic Monitor, η οργάνωση SA-
DAT συνεργάζεται με την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT
και συντονίζει τις ενέργειες με Τούρκους διπλωμάτες και αξιωμα-
τούχους της άμυνας της χώρας.

Προσπαθούν να βγάλουν λάδι τον πρόεδρό τους 
από τις ευθύνες του για τους χιλιάδες νεκρούς κατηγορώντας
τους Αμερικανούς πως προκάλεσαν τον σεισμό στην Τουρκία

Το ρεπορτάζ του Nordic Monitorτου Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Μ
ε τον χρόνο για την προκήρυ-
ξη των εκλογών και την προ-
σφυγή στην κάλπη της απλής
αναλογικής να μετρά αντί-

στροφα, τις δημοσκοπήσεις να δίνουν στα-
θερά την πρώτη θέση στη Νέα Δημοκρατία
και τη συσπείρωση της «γαλάζιας» παρά-
ταξης να βρίσκεται άνω του 80%, το «εκλο-
γικό» επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου και
της Πειραιώς βάζει στο μικροσκόπιο τις
δύο κατηγορίες των ψηφοφόρων, οι οποίες
μπορούν να αποτελέσουν τη «δεξαμενή»
από την οποία θα αντλήσει επιπλέον δυνά-
μεις η κυβέρνηση: αναποφάσιστοι και κεν-
τρώοι ψηφοφόροι. Μοναδικός, διακηρυγ-
μένος στόχος, ένα υψηλό ποσοστό στην
πρώτη αναμέτρηση και η επίτευξη αυτοδυ-
ναμίας στη δεύτερη.

Οι αναποφάσιστοι, μαζί με την κατηγορία
των πολιτών που επιλέγουν έως τώρα άκυ-
ρο ή λευκό και όσους δεν απαντούν καθα-
ρά στις δημοσκοπήσεις, φθάνουν το 15%-
15,5% του εκλογικού σώματος και η προ-
εκλογική «μάχη» δίνεται ουσιαστικά για
τους ψηφοφόρους αυτούς. Σύμφωνα με τις
έρευνες της κοινής γνώμης, οι πολίτες αυ-
τοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία -σχε-
δόν έξι στους δέκα- θα προσέλθουν στις
κάλπες με γνώμονα την οικονομία, που
αποτελεί το πρώτο κριτήριο για την ψήφο
τους, μαζί με την ακρίβεια και την αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε...»
Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν

ότι στα κριτήρια αυτά η απάντηση της κυ-
βέρνησης μπορεί να είναι πιο πειστική
από αυτήν της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Πρώτον, γιατί η σύγκριση μεταξύ
των δύο στη διακυβέρνηση αποδεικνύει
ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυη-
θεί τη σταθερότητα στη δημοσιονομική
πορεία της χώρας, την ανάπτυξη, τη μεί-
ωση της ανεργίας και την αύξηση των μι-
σθών που τίθεται ως κεντρική προτεραι-
ότητα για την επόμενη τετραετία. Δεύτε-
ρον, επειδή, παράλληλα με την άσκηση
οικονομικής πολιτικής με μέτρο και στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολο-
γισμού και της οικονομίας, η κυβέρνηση
απέδειξε ότι μέλημά της παραμένει η
στήριξη των πιο ευάλωτων, λαμβάνοντας
μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση
της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο
επισημαίνουν ότι η άμεση ανάκτηση της

επενδυτικής βαθμίδας, ίσως και τον Ιούνιο,
προϋποθέτει τη συνέχιση μιας ισορροπη-
μένης πολιτικής που έρχεται σε πλήρη αν-
τίθεση με τις προεκλογικές εξαγγε-
λίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο προγραμ-
ματικός λόγος της κυβέρ-
νησης και οι στόχοι για την
επόμενη τετραετία θα πρέ-
πει να στοχεύουν περισσό-
τερο σε αυτά τα στοιχεία,
όταν πρόκειται να απευθυν-
θούν στους αναποφάσιστους
ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν
φαίνεται, σύμφωνα με τις
έρευνες, να ταυτίζονται με
την ιδέα της αυτοδυναμίας
της επόμενης κυβέρνησης.
Είναι ενδεικτικό ότι σε
έρευνα της Opinion Poll
ένας στους τρεις αναπο-
φάσιστους δηλώνει υπέρ
μιας οικουμενικής κυβέρ-
νησης, σχεδόν δύο στους
δέκα δεν απαντούν, ενώ

στην τρίτη θέση έρχεται η επιλογή μιας αυ-
τοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημο-
κρατίας.

Γιατί ποντάρει στους κεντρώους
Ο χώρος του Κέντρου, διεκδικούμενος

τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και
από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εμφανί-
ζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ωστό-
σο μπορεί να αποβεί εξίσου καθοριστι-

κός για το αποτέλεσμα της κάλπης.
Οι ψηφοφόροι, οι οποίοι αυτο-

προσδιορίζονται ως κεν-
τρώοι, έχουν επίσης

ως πρώτο κριτήριο
της ψήφου τους την
οικονομία, αλλά το-
ποθετούν ψηλά και
τα εθνικά θέματα.
Στο κυβερνητικό
επιτελείο εκτι-
μούν ότι και σε
αυτή την περί-
πτωση η υπε-

ροχή της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, με
δεδομένη την εξωτερική πολιτική που ακο-
λούθησε και τις συμφωνίες που έχει να επι-
δείξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία,
ακόμη και με την Αίγυπτο, την ενίσχυση των
σχέσεων με χώρες της ευρύτερης περιο-
χής, όπως το Ισραήλ, την επιτυχή αντιμετώ-
πιση της τουρκικής προκλητικότητας στο
πεδίο, για παράδειγμα στον Έβρο, αλλά και
την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας που
βρέθηκε στο επίκεντρο της λήψης αποφά-
σεων στην Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα
χρόνια.

Το βασικό σημείο πάνω στο οποίο βασίζε-
ται το Μέγαρο Μαξίμου είναι η προσδοκία
των κεντρώων ψηφοφόρων για την επόμενη
μέρα. Στην πρώτη τους επιλογή το 26,4%,
σύμφωνα με την Opinion Poll, θα επιθυμούσε
αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας, ενώ το 25,6% λέει «ναι» σε κυβέρνηση
συνεργασίας με κορμό τη Νέα Δημοκρατία.
Στον αντίποδα, μόνο το 13,1% θα ήθελε μια κυ-
βέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμη χαμηλότερο το ποσοστό εκείνων που
θα επιθυμούσαν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, που φθάνει μόλις το 4,8%.

Η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων
παραμένει το μεγάλο «στοίχημα» για την
κυβέρνηση, την ώρα που φαίνεται καθαρά
η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στον
μεσαίο χώρο.

Ο χώρος του Κέντρου και οι αναποφάσιστοι μπαίνουν 
στο μικροσκόπιο του Μητσοτάκη και της ΝΔ 

για την επίτευξη της αυτοδυναμίας

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Τα μυστικά της κάλπης...
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Μ
ε την 9η Απριλίου να χαρα-
κτηρίζεται από πολλά «γα-
λάζια» στελέχη ως η... κλει-
δωμένη ημερομηνία των

εκλογών της απλής αναλογικής, ο πρω-
θυπουργός εκπέμπει σήμα εντατικοποί-
ησης των ρυθμών σε Μέγαρο Μαξίμου
και οδό Πειραιώς. 

Το κάλεσμα Μητσοτάκη στα στελέχη
της Νέας Δημοκρατίας να κινητοποι-
ηθούν πλήρως
στον δρόμο προς
την πρώτη κάλπη
του 2023 είναι συ-
νεχές και αναμένε-
ται να επαναληφθεί
και αύριο, όταν θα
ανοίξει ο νέος κύ-
κλος των πρωθυ-
πουργικών περιο-
δειών, αρχής γενο-
μένης από τον θεσσαλικό κάμπο και τη
Λάρισα. Οι επόμενοι σταθμοί μάλιστα
έχουν ήδη... κυκλωθεί στο ημερολόγιο
της Ηρώδου Αττικού 19. Το Σάββατο στα
Γρεβενά και την ερχόμενη Τετάρτη στη
Θεσσαλονίκη, όπου και αναμένεται να...
ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά το ισχυ-
ρό ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του
στην πρώτη περιφέρεια της συμπρω-
τεύουσας. Ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει και
πάλι εμφατικά τα διλήμματα της επερχό-
μενης εκλογικής αναμέτρησης στο... ξε-
τύλιγμα μιας στρατηγικής που για τους
«γαλάζιους» έχει εκπεφρασμένο... τερ-

ματικό σταθμό την κατάκτηση της αυτο-
δυναμίας.

Ανεβαίνουν οι ρυθμοί…
Το... σκηνικό της σημερινής περιοδεί-

ας Μητσοτάκη στον θεσσαλικό κάμπο
είναι δομημένο (όπως και στην Πελο-
πόννησο, τη Θράκη, τη Δυτική Μακεδο-
νίας και την Κρήτη) πάνω στο επικοινω-
νιακό μοντέλο της Πάτρας. Ο πρωθυ-

πουργός θα δώσει το «παρών» στην πα-
ρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου
της περιοχής, ενώ αργά το απόγευμα θα
πραγματοποιήσει ακόμη μια προεκλο-
γική ομιλία στο κλειστό γυμναστήριο
Αλκαζάρ. Στην πρώτη γραμμή αυτής της
νέας δημόσιας παρέμβασης θα βρε-
θούν, μεταξύ άλλων:
� Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τε-
τραετία 2019-2023.

� Οι στόχοι της επόμενης τετραετίας,
εφόσον οι πολίτες εμπιστευτούν και πάλι
στην κάλπη τη Νέα Δημοκρατία. «Αν η
πρώτη τετραετία είχε ως κεντρικό σύνθη-
μα τους λιγότερους φόρους, η δεύτερη
τετραετία θα έχει ως κεντρικό σύνθημα
τους καλύτερους μισθούς και τις καλύτε-
ρες απολαβές για όλες τις Ελληνίδες και
όλους τους Έλληνες», συνηθίζει να τονί-
ζει ο πρωθυπουργός.
� Οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, τα
μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων και το ισχυρό κοινωνικό τους
πρόσημο. «Η Πολιτεία στέκεται διαρκώς
στο πλευρό των συμπολιτών μας που δο-
κιμάζονται σε δύσκολες και απρόβλε-
πτες καταστάσεις, υπογραμμίζοντας πα-
ράλληλα ότι η στοχευμένη στήριξη των
πιο αδύναμων αποτελεί μόνιμη κυβερνη-
τική προτεραιότητα. Νιώθουμε, ακούμε
και προσπαθούμε πάντα για το καλύτε-
ρο», είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.
� Τα διλήμματα των εκλογών αλλά και το
κάλεσμα του πρωθυπουργού στους ψη-
φοφόρους να δώσουν το «παρών» στα
παραβάν της απλής αναλογικής. «Η σύγ-
κριση είναι απλή. Είχαμε τέσσερα χρόνια
ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τέσσερα χρόνια Νέα Δη-
μοκρατία. Είχατε τέσσερα χρόνια πρωθυ-
πουργό Τσίπρα. Έχετε τέσσερα χρόνια
πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ποιον θέλετε;
Αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες. Είναι
πολύ απλά τα διλήμματα. Ποιοι πρέπει να
οδηγήσουν το σκάφος της χώρας στα τα-
ραγμένα νερά τα οποία ξέρουμε ότι έρ-
χονται μπροστά μας. Και είμαι σίγουρος
ότι οι Έλληνες πολίτες θα τα ζυγίσουν και
θα επιλέξουν τελικά με σωφροσύνη, με
λογική αλλά και με συναίσθημα, γιατί και
το συναίσθημα έχει τη δική του αξία»,
επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

«Περπατώντας» τα πρώτα μέτρα αυτής
της άτυπης προεκλογικής περιόδου, το...
γαλάζιο οικοσύστημα κλείνει σταδιακά τις
τελευταίες εκκρεμότητες. Η πρώτη σχετί-
ζεται με τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν
τα ψηφοδέλτια της κυβερνητικής παράτα-
ξης, με τις ανακοινώσεις να τοποθετούν-
ται χρονικά για το πρώτο δεκαήμερο του
Μαρτίου. Η δεύτερη σχετίζεται με το πρό-
γραμμα της επόμενης τετραετίας, το
οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της ερχόμε-
νης εβδομάδας. Στο στόχαστρο πάντως
στελεχών της κυβέρνησης και της οδού
Πειραιώς βρίσκεται εξακολουθητικά και η
απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την ψήφιση νομο-
σχεδίων που άπτονται της καθημερινότη-
τας των πολιτών. «Απέδειξε η αξιωματική
αντιπολίτευση ότι για ευτελείς κομματικές
σκοπιμότητες δεν διστάζει να γυρίζει την
πλάτη περιφρονητικά στις ανάγκες των πο-
λιτών αλλά και στις προκλήσεις των καιρών

μας. Απέδειξε ότι μετά το διαζύγιο με τη
λογική και τη θεσμικότητα παίρνει διαζύγιο
και με τις απαιτήσεις της κοινωνίας... Όλα
αυτά τα πεπραγμένα τους είναι η καλύτερη
ένδειξη όχι μόνο για τη στάση, την προ-
σβλητική και περιφρονητική, που έχουν
απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας,
αλλά και για το τι είναι ικανοί και αποφασι-
σμένοι να ξανακάνουν», σημείωσε στην αί-
θουσα της ενημέρωσης ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. 

Γαλάζιος... εκλογικός συναγερμός!

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Σηκώνουν για τα καλά 
τα μανίκια Μητσοτάκης 
και στελέχη 
της Νέας Δημοκρατίας -
«Καλύτεροι μισθοί 
για όλους», 
το σύνθημα 
της δεύτερης τετραετίας

Τελική ευθεία για ψηφοδέλτια και πρόγραμμα επόμενης 4ετίας



Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου κέρδισε
κατά κράτος και στην ουσία και
στην επικοινωνία την άπειρη

πολιτικά -είναι αλήθεια- εκπρόσωπο του
ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου στο πρώτο άτυ-
πο debate για τις εκλογές του 2023. Απέ-
ναντί τους στο στούντιο της ΕΡΤ βρέθηκαν
οι δημοσιογράφοι Γιώργος Κουβαράς,
Απόστολος Μαγγηριάδης και Σοφία Πα-
παϊωάννου.

Ο κ. Οικονόμου εμφανίστηκε διαβασμέ-
νος και σίγουρος, μιλώντας με συγκεκρι-
μένα οικονομικά στοιχεία για τις επενδύ-
σεις που έχει κάνει η κυβέρνηση όλα αυτά
τα χρόνια. Το μοναδικό ειρωνικό σχόλιο
που βρήκε να κάνει η εκπρόσωπος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήταν το εξής: «Να σας λέω Μητσοτά-
κη και εσείς να με λέτε Τσίπρα, μιας και δεν
βλέπω να απαντάτε για το αν θα γίνει de-
bate μεταξύ των δύο πολιτικών αρχη-
γών...». Ο κ. Οικονόμου έφερε σε δύσκολη
θέση την κυρία Τσαπανίδου όταν τη ρώτησε
αν θα γκρεμίσουν τον φράχτη στον Έβρο
και αν θα γυρίσουμε σε συνθήκες «το Αι-
γαίο ανήκει στα ψάρια του» και οι μετανά-
στες να λιάζονται στην Ομόνοια.

«Ο κόσμος θα συγκρίνει το έργο των δύο
κυβερνήσεων και θα αποφασίσει», ανέφε-
ρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου και είπε ότι «οι ενισχύσεις που
δόθηκαν στους πολίτες τούς στήριξαν και

προήλθαν από το μέρισμα της ανάπτυξης
και όχι από την υπερφορολόγηση». Προσέ-
θεσε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης
ενισχύονται οι πολλοί με επιλογές που δεν
εξέθεσαν τη χώρα στις αγορές και οι ενι-

σχύσεις δόθηκαν για να σταθεί η χώρα
μπροστά στο μεγαλύτερο κοκτέιλ κρίσης
που γνώρισε ποτέ η χώρα.

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προστατεύ-
σει την πρώτη κατοικία και αυτό το ξέρουν

οι πολίτες», ανέφερε η Πόπη Τσαπανίδου
και υποστήριξε: «Ο πτωχευτικός νόμος της
ΝΔ άλλαξε το πεδίο ώστε να μην υποχρεώ-
νονται οι τράπεζες και τα funds σε διακα-
νονισμό με τους ιδιοκτήτες. Εμείς ζητάμε η
κυβέρνηση να αναστείλει τους πλειστηρια-
σμούς πρώτης κατοικίας μέχρι τις εκλογές
ώστε να προστατευτούν τα ευάλωτα νοικο-
κυριά που έχουν μεγάλη ανάγκη. Αμέσως
μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα θεσπίσει νόμο που θα
προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα
προβλέπει διαπραγμάτευση και δικαστική
προστασία του δανειολήπτη».

Ο κ. Οικονόμου είπε «όχι» σε τυχοδιω-
κτικές συμμαχίες την επομένη των εκλο-
γών και πρόσθεσε με νόημα: «Φανταστείτε
στην κρίση στον Έβρο να μην ήταν ένας
ισχυρός πρωθυπουργός όπως ο Κυριάκος
Μητσοτάκης». «Θα βάλω τα γέλια, ακούσα-
τε ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει για νοθεία των
εκλογών;», είπε η κυρία Τσαπανίδου όταν
ρωτήθηκε για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αμφισβη-
τήσει το αποτέλεσμα της κάλπης, ενώ γε-
λούσε συνεχώς αμήχανα μη έχοντας να
δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση. Για το
ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ η κυρία
Τσαπανίδου είναι σε άλλη γραμμή από τον
Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος είπε χθες
ότι «δεν είναι κάτι απίθανο». Η κυρία Τσα-
πανίδου το αρνήθηκε κάνοντας λόγο για
χαοτικές διαφορές… ενώ υποστήριξε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει.
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Μια δυνατή έκπληξη για τους πολίτες ετοιμάζει,
σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινώσει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά
τελευταίο υπουργικό πριν από την προκήρυξη των
εκλογών. Ποιο είναι αυτό; Όλα κινούνται γύρω από
τον αριθμό «8»! Ο κατώτατος μισθός να είναι μίνι-
μουμ 800 ευρώ, βάζοντας τέλος στα σενάρια για
760 ή 780. Για πρώτη φορά έπεσε ο αριθμός «8»

στο τραπέζι και αναμένονται οι τε-
λευταίες υπογραφές των αρμό-
διων υπουργών.

Πρόκειται βεβαίως για μια κίνη-
ση ματ που θα δώσει ανάσα σε
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμε-
νους. Πριν από τη διάλυση της
Βουλής, ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης αναμένεται λοιπόν να προ-

αναγγείλει δύο ακόμη μέτρα.
Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο θα γίνει στις 6-7 Μαρτί-

ου. Το ένα μέτρο είναι τα 800+ στον μισθό. Το έτερο μέτρο θα
είναι η μείωση εισφορών κατά 0,60. Πρόκειται για μια ρύθμι-
ση που αγορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή η από-
φαση χρειάζεται ορισμένες τελευταίες ρυθμίσεις προτού
οριστικοποιηθεί και στο οικονομικό επιτελείο έχουν πάρει
φωτιά τα μολύβια. Άλλωστε, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου,
οι στόχοι της επόμενης τετραετίας, εφόσον οι πολίτες εμπι-

στευτούν και πάλι στην κάλπη τη Νέα Δημοκρατία, είναι η
ακόλουθη: «Αν η πρώτη τετραετία είχε ως κεντρικό σύνθημα
τους λιγότερους φόρους, η δεύτερη τετραετία θα έχει ως κεν-
τρικό σύνθημα τους καλύτερους μισθούς και τις καλύτερες
απολαβές για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες»,
κάτι που έχει υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός.

Η Μεγάλη Εβδομάδα
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στις

10 Μαρτίου διαλύεται η Βουλή, αφού προηγουμένως εκδοθεί
το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει: διάλυση Βουλής, προκή-

ρυξη εκλογών, υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Αυτός θα είναι επί της ουσίας ο οδικός χάρτης για

τις εκλογές. Εκτός απροόπτου τη Μεγάλη Δευτέρα η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει εντολή σχηματι-
σμού κυβέρνησης στον αρχηγό α’ κόμματος. Τη Μ.
Τρίτη δίνει εντολή στον αρχηγό του β’ κόμματος και τη
Μ. Τετάρτη ή Μ. Πέμπτη στον αρχηγό του γ’ κόμμα-
τος. Το χρονοδιάγραμμα θα μεταβληθεί αν κάποιοι
αρχηγοί κρατήσουν τις διερευνητικές εντολές.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από τις δηλώσεις
των πολιτικών αρχηγών για άρνηση συναινέσεων τη
Μ. Παρασκευή ή Μ. Σάββατο η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας θα καλέσει όλους τους αρχηγούς σε σύσκε-
ψη για να διερευνηθούν οι πιθανότητες συγκρότησης
οικουμενικής κυβέρνησης, κάτι που δεν έχει ιδιαίτε-
ρες πιθανότητες. Αμέσως μετά το Πάσχα, ακόμη και

την επομένη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζει υπηρεσια-
κό πρωθυπουργό, έναν εκ των επικεφαλής των τριών ανωτά-
των δικαστηρίων της χώρας, και το αμέσως επόμενο διάστη-
μα ορίζεται -και ορκίζεται- υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα
οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Υπηρεσιακός πρω-
θυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να είναι ο
πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς και κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος αναμένεται να είναι ο Άκης Σκέρ-
τσος. Στις 21 Απριλίου διαλύεται ξανά η Βουλή και οι επόμε-
νες εκλογές θα οριστούν πιθανώς στις 21 Μαΐου.

Η αποκάλυψη Μητσοτάκη στο τελευταίο υπουργικό

του Κώστα 

Τσιτούνα 

kostastsitounas@gmail.com

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ VS Π. ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ

ΝΟΚ ΑΟΥΤ
από το πρώτο debate



ΣΣοφία Νικολάου:
Πόρισμα 169 σελίδων
του ΣΔΟΕ την αθωώνει

Ολοκληρωμένο πόρισμα 169 σελίδων έχει συν-
τάξει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(ΣΔΟΕ), το οποίο βρίσκεται στα χέρια του οικονο-
μικού εισαγγελέα και αθωώνει την πρώην γενική
γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Σοφία
Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τις συμβάσεις
που υπογράφηκαν την περίοδο της πανδημίας,
καθώς και το κρίσιμο έγγραφο της
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
που ήλεγξε τα πάντα και
αποφάνθηκε ότι όλες οι
συμβάσεις είναι απολύ-
τως νόμιμες.

Υπάρχουν επίσης και οι
αναφορές του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που βρήκε καθ’ όλα
νόμιμες τις συμβάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι από το
συγκεκριμένο πόρισμα απομονώθηκαν και δημο-
σιεύτηκαν 4-5, οι οποίες εμφανίζουν μια ασάφεια
ως προς τις τιμές του υγειονομικού υλικού που
πήρε μετά από διαγωνισμούς η Γενική Γραμμα-
τεία.

Η κ. Νικολάου, η οποία βρίσκεται στο στόχα-
στρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητεί την αποπομπή
της από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Εύβοια, θα
καταθέσει μηνύσεις κατά υπαλλήλων του ΣΔΟΕ
που έκαναν τη διαρροή.

Για τους υπαλλήλους υπάρχει ήδη ποινική δι-
κογραφία που συνέταξε ο προϊστάμενος της Οι-
κονομικής Εισαγγελίας, Χρ. Μπαρδάκης. Οι πλη-
ροφορίες λένε μάλιστα ότι σήμερα μία υπάλληλος
κλήθηκε σε απολογία.

Κοντεύουν να μου πέσουν και τα
λίγα μαλλιά που έχω… Ο Κυριάκος
Βελόπουλος δήλωσε καραμανλικός
σε σχόλιό του για την αποχώρηση του
πρώην πρωθυπουργού από τα ψηφο-
δέλτια της ΝΔ. «Ο κ. Καραμανλής
ήταν κεφάλαιο για τη νεότερη πολιτι-
κή ιστορία. Εγώ είμαι καραμανλικός,
αλλά με τον πρώτο Καραμανλή δεμέ-

νος, συνδεδεμένος πολύ έντονα, γιατί
ήταν υπέρ της κρατικοποίησης όλων
των στρατηγικής σημασίας οργανι-
σμών στην Ελλάδα, αυτή την άποψη
έχω και εγώ», δήλωσε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης. Πότε πρόλαβε
και συνδέθηκε με τον αείμνηστο Κα-
ραμανλή; ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ο Βελό-
πουλος τη δεκαετία του ’80;  
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Και ο Βελόπουλος καραμανλικός; 

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδά-
κης κατάφερε να μετατρέψει το πιο… εύφλεκτο χαρτοφυλάκιο μιας
διακυβέρνησης σε μια αυλή των… θαυμάτων! Ο ΕΦΚΑ από το πλέον

προβληματικό… μαγαζί, λόγω της ανεπάρκειας της προηγούμενης κυβέρ-
νησης, έχει μετατραπεί σε φορέα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, λειτουργών-
τας με συστήματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζαν ως… ανέκδοτο!
Παράλληλα, βρίσκεται στην τελική ευθεία η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων
του ΕΦΚΑ, προχωρά η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος που θα κάνει τις 88 διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Φορέα
να διαλειτουργούν μεταξύ τους, όπως επίσης και τα συστήματα του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα συστή-
ματα του ΕΦΚΑ. Και τα… θαύματα συνεχίζονται! 

Στασίδι στο πλευρό του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κα-
τρούγκαλου έπιασε ο «πρύτανης της ερευνητικής δημοσιο-
γραφίας» Θανάσης Κουκάκης. Ο δημοσιογράφος συμμετείχε
σε εκδήλωση της Τοπικής Οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στην Πεύκη
προφανώς για να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ και την υποψηφιότητα Κατρούγκαλου στη δύ-
σκολη εκλογική περιφέρεια. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έγινε γνωστός για την υπό-
θεση παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator, το οποίο σκόπιμα έσπευσε
να συνδέσει με την κυβέρνηση και την ΕΥΠ, μη κρατώντας πλέον ούτε τα προσχήμα-
τα συμμετέχει σε κομματικές συνάξεις του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τις καταγγελίες του. Μόνο που τέτοιες
παρουσίες δημιουργούν ερωτήματα και σκέψεις για την «ερευνητική δημοσιογρα-
φία» που υπηρετεί ο κ. Κουκάκης με κίνδυνο να χαρακτηρίζεται πλέον στρατευμένη.

Οι τρεις βουλευτές 
που πιάστηκαν 
στη φάκα…

Έφτασε στα αυτιά μου ότι τσίμπησαν κά-
ποιοι βουλευτές με την ψεύτικη επιστολή
του Κώστα Τασούλα περί ρουσφετιών και
πήγαν στο γραφείο του προέδρου της Βου-
λής για να μάθουν περισσότερες λεπτομέ-
ρειες. Μου λένε ότι τουλάχιστον τρεις βου-
λευτές πήγαν… Ελπίζω να είναι ψευδές ή να
πήγαν για πλάκα. Σε αντίθετη περίπτωση,
αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρό πρό-
βλημα στον εγκέφαλο… 

Η μεγάλη «εικόνα» 
της Αλεξανδρούπολης

Εχθές και προχθές πραγματοποιήθηκε
στην Αλεξανδρούπολη το 1st East Mace-
donia & Thrace Forum με την ενέργεια να
έχει την τιμητική της και ακόμη περισσό-
τερο το LNG Terminal που κατασκευάζει η
Gastrade του Ομίλου Κοπελούζου στην
περιοχή. Όμως η ενέργεια, όπως μου επι-
σημαίνουν οι εκ του σύνεγγυς των διεργα-
σιών, είναι το «δέντρο» σε ένα «δάσος»
που περιλαμβάνει ένα κρίσιμο λιμάνι, νέο
σιδηροδρομικό δίκτυο, κέντρο logistics
και φυσικά τη σημασία της πόλης για την
Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Καλό λοι-
πόν το δέντρο, αλλά το δάσος δείχνει πε-
ρισσότερα για την επόμενη μέρα… 

Στασίδι στον ΣΥΡΙΖΑ ο Κουκάκης 
στο πλευρό του Κατρούγκαλου

Γιατί γελάνε 
στο Μαξίμου
Επειδή διακινούνται διάφορα σε-
νάρια περί συγκυβέρνησης ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αρχίσει να τα πι-
στεύουν ορισμένοι, σας λέω ότι στο
Μέγαρο Μαξίμου όχι μόνο τα απορ-
ρίπτουν μετά βδελυγμίας, αλλά γε-
λάνε και μου λένε ότι πρόκειται για
σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Μαντέψτε με ποιον υπουργό της
κυβέρνησης έχουν βγει έξω από τα

ρούχα τους οι φιλοζωικές εταιρεί-
ες… Ρωτάνε, μαθαίνω, αν η χρηματοδότη-
ση που χορηγεί το υπουργείο δίνεται για
πραγματικές ανάγκες των ζώων των δή-
μων και αν τα χρήματα αυτά καταλήγουν
στις δράσεις που απαιτεί η αντιμετώπιση
του φαινομένου της αδεσποτίας και της
κακής μεταχείρισης των ζώων.

Τα… θαύματα του Χατζηδάκη



ΜΜια Λαρισαία στην Αθήνα 
Στην εκλογική λίστα της

Νέας Δημοκρατίας στην Α’
Αθηνών έχει συμπεριλη-
φθεί και η Λαρισαία Θέκλα
Παρασκευούδη. Σε δήλωσή
της αναφέρει τα εξής: «Η
Αθήνα χρειάζεται όραμα με
οδηγό τον πολιτισμό. Χρει-
άζεται το όραμα της Νέας
Δημοκρατίας. Ο σεβασμός
στον άνθρωπο και η πολύ-
χρονη αγάπη μου για τον
πολιτισμό και την πολιτική
είναι οι προσωπικοί μου
οδηγοί σε αυτόν τον αγώνα.
Θα αγωνιστώ για όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους,
και για όλους που πιστεύουν πως ο πολιτισμός αποτελεί
ζωτικό στοιχείο της ζωής μας».

Σ
τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνη-
σης προκειμένου να μπλοκάρει την από-
φαση της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει το

εμπορικό σήμα Turkaegean αναφέρθηκε στη
Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι
στην Αμερική έχει ήδη μπλοκαριστεί η χρήση του.
«Έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή της Ελλάδας κατά
του Turkaegean. Έγινε δεκτό να είναι απόρρητη η
διαδικασία, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Δεν προ-
δικάζω το αποτέλεσμα. Είναι όμως ισχυρή η ομά-
δα μας», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η υπόθεση δεν
είναι εύκολη. «Στην Αμερική τώρα κόψαμε το σή-
μα της Τουρκίας και από τη μεριά τους έκαναν
προσφυγή και αίτηση να γίνει δεκτό το δικό τους
σήμα. Το εξετάζει το αρμόδιο γραφείο των σημά-
των των ΗΠΑ. Στην Αμερική λοιπόν είναι μπλοκα-
ρισμένο το όνομα».
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Μαθαίνουμε ότι συνταξιούχος υπάλληλος των
μεταλλείων έγινε ξαφνικά μεγαλοεπιχειρημα-
τίας. Πρόκειται για τον Βασίλη Μοσχόπουλο από
το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, συνταξιούχο των
μεταλλείων, ο οποίος πρόσφατα έκανε εταιρεία
ΙΚΕ με ποικίλες δραστηριότητες. Μάλιστα, πρό-
σφατα πληροφορηθήκαμε ότι ο συνταξιούχος
υπάλληλος κάνει δουλειές με τα μεταλλεία Χαλ-
κιδικής και ανέλαβε έργο 6 εκατ. ευρώ για μετα-
φορά αποβλήτων και εκτελωνισμούς. Το αξιο-
περίεργο είναι ότι όλα αυτά έγιναν μόνο με την
έγκριση του προέδρου της Ελληνικός Χρυσός
και χωρίς την υπογραφή του διευθύνοντος συμ-
βούλου, ενώ σε προηγούμενη ανάλογη περί-
πτωση είχε γίνει διαγωνισμός. Ερώτημα εύλο-
γο: Γιατί, κύριε ΜΠΑΛΑΣΚΑ, κάνατε απευθείας
ανάθεση συνολικού ποσού 6 εκατ. ευρώ; Επί-
σης, σαν να μην έφτανε όλο αυτό, μαθαίνουμε
ότι του έγινε και οψιόν για άλλα 3 εκατ., δηλαδή
συνολικά 9 εκατ. ευρώ! Προσέξτε, για την ίδια
δουλειά σε προηγούμενη περίοδο το συνολικό
κόστος στο ίδιο έργο ήταν συνολικά 4 εκατ. Το
ρεπορτάζ συνεχίζεται. Υπομονή.

Ελληνικός Χρυσός:
Οσμή σκανδάλου

Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε ο υφυπουρ-
γός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δή-
μας. Ρώτησε, σε τηλεοπτικό πάνελ, έξι φο-
ρές την κ. Όλγα Γεροβασίλη να του πει έστω
έναν φόρο που μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερ-
νούσε τη χώρα και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
όπως αντιλαμβάνεστε δεν βρήκε ούτε μισή
μείωση φόρου. Σε ανάρτησή του ο κ. Δήμας
σημείωσε: «Η κ. Γεροβασίλη ισχυρίστηκε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε να μειώνει τους φόρους.
Τη ρώτησα 6 φορές να αναφέρει 1 μόνο φόρο
που μειώσανε. Δεν έλαβα καμία απάντηση!».
Μη βάζετε τέτοιες ερωτήσεις, κύριε Δήμα!

Βροχή δημοσιευμάτων γύρω από τον Νίκο Κο-
κλώνη και τις εταιρείες του, αναφορικά με πα-
ρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος,
σχετικά με τις οικονομικές του δραστηριότητες.
Σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν χθες το απόγευ-
μα, ο παρουσιαστής φέρεται να ελέγχεται για
απάτες κατά του Δημοσίου που ξεπερνούν τα
22.000.000 ευρώ. Γίνεται ακόμα λόγος για ύπαρξη
πορίσματος του επικεφαλής της Αρχής, Χαρά-
λαμπου Βουρλιώτη, το οποίο έχει ήδη σταλεί στον
οικονομικό εισαγγελέα και με το οποίο ζητείται η
δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοι-
χείων του παρουσιαστή και των εταιρειών του,
καθώς και έξι συνεργατών του. Ο Νίκος Κοκλώ-
νης αντέδρασε έντονα, διαψεύδοντας κατηγορη-
ματικά τα δημοσιεύματα και δηλώνοντας άγνοια
για την ύπαρξη ελέγχου και πορίσματος, ενώ ξε-
καθάρισε ότι παραμένει πάντα στη διάθεση των
Αρχών για οτιδήποτε χρειαστούν στο μέλλον.
Θέση στην υπόθεση πήρε και το υπουργείο Ανά-
πτυξης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται κα-
μία εμπλοκή του, αφού «η εταιρεία BARKING-
WELL PROGRESS συμφερόντων του κυρίου Κο-
κλώνη ουδέποτε έλαβε έγκριση επιχορήγησης
9.935.712,09 ευρώ, ουδέποτε προσπάθησε να τα
εκταμιεύσει ούτε και θα μπορούσε, αλλά θα μπο-
ρούσε να πάρει στο μέλλον, μετά από χρόνια, 2
εκατομμύρια, εάν και εφόσον είχε ολοκληρώσει
την επένδυση των 9.935.712,09 και εφόσον πι-
στοποιείτο ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα».

Προσφυγή
Άδωνι κατά 
των Τούρκων 
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Και ενώ ο υφυπουργός
Μεταφορών Μιχάλης
Παπαδόπουλος βρέθηκε
σε συνάντηση εργασίας
φορέων της Περιφέρει-
ας Δυτικής Μακεδονίας,
με σκοπό να μιλήσει για
τα οφέλη από τη συμμε-
τοχή της περιφέρειας
στο ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα «TRANSFORMER», ξέκλεψε λίγο χρό-
νο και απόλαυσε ένα ωραίο παραδοσιακό γλέν-
τι στο εστιατόριο «Sette», στην Κοζάνη, με χάλ-
κινα και αυθεντικό κοζανίτικο τακίμι.

Μπλέξιμο για Κοκλώνη,
τι απάντησε 
ο παρουσιαστής

Στα… χάλκινα 
ο Παπαδόπουλος

Η δύσκολη θέση 
της κυρίας Γεροβασίλη 



Ποιον
δήμαρχο
της Χαλ-

κιδικής
αποκαλούν «ο με-
γιστάνας ο δασκα-
λάκος»... ο οποίος
λέγεται ότι διαθέτει
ακίνητα και μετο-
χές σε διάφορες
επιχειρήσεις αλλά
και ενοικιαζόμενα
δωμάτια στην πε-
ριοχή απ’ όπου κα-
τάγεται η γυναίκα
του; Το ρεπορτάζ
στην... ομίχλη συ-
νεχίζεται και ο βλαχοδήμαρχος δασκαλάκος θα
χάσει τον ύπνο του.

ΣΣτην απέξω το ΠΑΣΟΚ 
Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συζή-

τηση που έχει ξεσπάσει σχετικά με πιθανή προ-
εκλογική τηλεμαχία του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ
αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Θεωρούμε αυτο-
νόητο ότι δεν θα θυσιαστεί το δικαίωμα των πολι-
τών να ακούσουν όλες τις απόψεις των κομμά-
των προς χάριν επιλογών τεχνητής πόλωσης,
που βλάπτουν τη χώρα και την προοπτική της».
Τον Νίκο, δηλαδή, δεν τον πειράζει που δεν είναι
βουλευτής, αλλά που δεν τον καλούν σε ντιμπέιτ! 
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Σ
ε ακόμη ένα
κοινοβουλευ-
τικό σόου επι-
δόθηκε ο Π.

Πολάκης με μαντινάδες
και απειλές για τη δεύ-
τερη φορά Αριστερά,
που θα έρθει μάλιστα
με φόρα! 

Από το βήμα της Ολο-
μέλειας ο αψύς Σφα-
κιανός βουλευτής δεν
δίστασε, μάλιστα, να
ανοίξει το κινητό του
τηλέφωνο για να ακου-
στεί απόσπασμα από
συνέντευξη του Κώστα
Μαραβέγια, σε μέσο
προκείμενο στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ενώ έκλεισε την
ομιλία του με κρητικές
μαντινάδες.

«Τη δύναμη στον άν-
θρωπο τη δίνουνε οι φί-
λοι, όπως το λάδι που
κρατά τη φλόγα στο
καντήλι», αλλά και «η
περηφάνια, η ανθρω-
πιά, η μπέσα και η ανδρεία, αυτά είναι που δίνουνε στον βουλευτή αξία». 

Με αφορμή μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του ο Κώστας Μαραβέγιας
για τις υβριστικές καταγγελίες του πρώην υπουργού ότι εγκρίθηκαν παράνο-
μες χρηματοδοτήσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο για τον ίδιο και τη σύζυγό
του, ο Π. Πολάκης υποσχέθηκε συνέχιση του ανένδοτου αγώνα κατά της δια-
φθοράς κάνοντας ανασκόπηση εφ’ όλης της ύλης. Δεν διερωτήθηκε βέβαια
γιατί από όλα τα υβριστικά του σχόλια έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό
του επτά αποφάσεις για άρση ασυλίας και να πηγαινοέρχεται στις δικαστικές
αίθουσες. Σύμφωνα με τον αψύ Σφακιανό βουλευτή, η κυβέρνηση τον έχει
στοχοποιήσει, με σκοπό να τον απονομιμοποιήσει ηθικά και πολιτικά. 

«Εθνικό συκοφάντη και επίγονο του αυριανισμού» χαρακτήρισε τον βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Μαραβέγιας, διαψεύδοντας ότι υπάρχει έγκριση
για χρηματοδότηση της συζύγου του ή άλλων συγγενικών προσώπων από
τον Αναπτυξιακό Νόμο. «Δεν εισέπραξα ούτε ένα ευρώ από τον Αναπτυξιακό
Νόμο, ουδέποτε άσκησα επιρροή για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν η σύ-
ζυγός μου», είπε ο κ. Μαραβέγιας, ο οποίος απάντησε στον κ. Πολάκη με δι-
κή του μαντινάδα: «Ζηλεύουνε τον Κρητικό για την παλικαριά του, αλλά τον
Πολάκη τον περιγελούν για την ανημποριά του»!

Νέος διοικητής 
στον ΟΠΕΚΑ 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γλούμης-
Ατσαλάκης, δικηγόρος Αθηνών με
σημαντικές σπουδές σε Ελλάδα και
Βέλγιο, είναι το πρόσωπο που ανα-
λαμβάνει τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ,
αντικαθιστώντας την κ. Ξένια Παπα-
σταύρου. Τη σχετική απόφαση έλαβε
η υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλί-
δου, κατόπιν έγκρισης και του
υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. Έχον-
τας διατελέσει τα τελευταία τριάμισι
χρόνια διευθυντής του ιδιαίτερου
γραφείου της υφυπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.
Δόμνας Μιχαηλίδου, έχει αποκτήσει
μεγάλη εμπειρία σε θέματα διοίκη-
σης, πρόνοιας, επιδομάτων και κοι-
νωνικών υπηρεσιών. Ο κ. Γλούμης-
Ατσαλάκης έχει εργαστεί σε μεγά-
λες δικηγορικές εταιρείες καθώς
και στον ΟΟΣΑ, ως εθνικός νομικός
εμπειρογνώμονας. Εξειδικεύεται
στο δημόσιο και ενωσιακό δίκαιο και
έχει χειριστεί μεγάλες υποθέσεις δι-
καίου ανταγωνισμού, δημοσίων
συμβάσεων και ενέργειας. Η κ. Μι-
χαηλίδου ευχαρίστησε την κ. Παπα-
σταύρου για τις υπηρεσίες της και
της ευχήθηκε καλή συνέχεια στην
επαγγελματική της διαδρομή.

Περήφανος Έλληνας ο Μενέντεζ
«Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολ-
λές προκλήσεις στο σημερινό μεταβαλλόμενο
γεωπολιτικό τοπίο. Από την απειλή της κλιμα-
τικής αλλαγής και την ανάγκη για ενεργειακή
ασφάλεια έως τους επικίνδυνους ηγέτες στη
γειτονική Τουρκία ή τη Ρωσία. Αλλά η Ανατο-
λική Μεσόγειος είναι επίσης μια πολλά υπο-
σχόμενη περιοχή», τόνισε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερι-
κανικής Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, σε βιν-
τεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε

στο 1ο Φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, που διοργανώνει στην Αλεξανδρού-
πολη το Ολυμπία Φόρουμ σε συνεργασία με
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Μενέντεζ
δήλωσε υπερήφανος που υπήρξε επί μακρόν
υπέρμαχος της σχέσης Ελλάδας - ΗΠΑ. «Ως
γιος προσφύγων ο ίδιος, που ήρθαν στις ΗΠΑ
σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, έχω μια
βαθιά εκτίμηση για την ελληνοαμερικανική
κοινότητα, τα απίστευτα επιτεύγματα και τη
συνεισφορά της».

Άρχισε πάλι τις μαντινάδες… 
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Τ
ο έχουν παράδοση στην Κου-
μουνδούρου να μπλέκουν άσχη-
μα κάθε φορά που ανακοινώνουν
ψηφοδέλτια. Η «πολυσυλλεκτι-

κότητα» και ενίοτε η… ανοργανωσιά του
κόμματος συχνά πυκνά προκαλούν εμπλο-
κές που εκφράζονται άλλοτε με απόσυρση
υποψηφίων μετά την ανακοίνωσή τους και
άλλοτε με εσωκομματικές γκρίνιες.

Ποιος ξεχνά την περίπτωση του Ιφικρά-
τη Αμυρά το 2012 που ήθελε «ένοπλη αντί-
σταση» και «κρεμάλες στο Σύνταγμα», τον
Βασίλη Παϊτέρη την ίδια περίοδο που η
υποψηφιότητά του «κόπηκε» όταν θυμή-
θηκαν το βίντεο στο οποίο πανηγύριζε τη
νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2004 έξω
από τη Ρηγίλλης, τη Σουλεϊμάν Σαμπιχά
που έκανε άνω κάτω τις οργανώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ το 2014 ή τη στήριξη στον Θοδωρή
Καρυπίδη για περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας.

Η τελευταία αυτή περίπτωση προκαλεί
γκρίνιες από το 2014 μέχρι και σήμερα,
καθώς το όνομα του πρώην περιφερειάρ-
χη Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται
στο ψηφοδέλτιο της Κοζάνης που ανακοί-
νωσε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγες ημέρες. Η
περίπτωση του δημοσιογράφου και πρώην
περιφερειάρχη έχει κριθεί ξανά και ξανά
από την ηγεσία αλλά και από τα τοπικά στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της στάσης του
απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος είχε φι-
λοξενήσει τον Ηλία Κασιδιάρη στην εκ-
πομπή του σε χαλαρή «κουβεντούλα» χω-
ρίς αιχμές, τη στιγμή που οι δολοφονίες
των Σαχζάτ Λουκμάν και Παύλου Φύσσα
είχαν ήδη γίνει, ενώ δεν είχε φανεί να
συμφωνεί ιδιαίτερα με τις συλλήψεις των
Χρυσαυγιτών. Επιπρόσθετα, τα αντισημιτι-
κά σχόλιά του με αφορμή το όνομα της…
ΝΕΡΙΤ, την εποχή που η κυβέρνηση Σαμα-
ρά έκλεινε την ΕΡΤ, αλλά και η εκπεφρα-
σμένη διαφωνία του με τη Συμφωνία των
Πρεσπών -κεντρική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ-
αφήνουν αρκετές απορίες σχετικά με τον
συγκολλητικό ιστό που συνδέει το κόμμα
με τον υποψήφιό του.

Λίγο πολύ οι ίδιες ενστάσεις εκφρά-
ζονται και για τον υποψήφιο στην Εύβοια,
πρώην υφυπουργό της κυβέρνησης Σα-
μαρά - Βενιζέλου στο υπουργείο Παιδεί-
ας, Συμεών Κεδίκογλου. Ο πρώην βου-

λευτής του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε τον Μάιο
του 2021 στον ΣΥΡΙΖΑ και ανακοινώθηκε
στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ο πρώην
υπουργός Παιδείας και εκφραστής της
Ομπρέλας Νίκος Φίλης είχε αντιδράσει
σφοδρότατα στη συγκεκριμένη υποψη-
φιότητα, καθώς ο Συμεών Κεδίκογλου εί-
χε υπογράψει τη διαθεσιμότητα περισσό-
τερων από 2.000 εκπαιδευτικών, 49 ειδι-
κοτήτων. Εκπαιδευτικούς που ο ΣΥΡΙΖΑ
επανέφερε στα σχολεία όταν έγινε κυ-
βέρνηση. 

Τον… φωτογράφισε η Ομπρέλα;
Στην αντίδραση του Θέμη Κοτσιφάκη,

πρώην προέδρου της ΟΛΜΕ και στελέ-
χους του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο κ. Κεδίκογλου
απαντούσε: «Πόσο καιρό έχει να μπει ο κ.
Κοτσιφάκης σε σχολείο;». Όταν ο Ευβοι-
ώτης πρώην βουλευτής εντάχθηκε στον
ΣΥΡΙΖΑ το 2021, ο Κοτσιφάκης επανήλθε
με άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συν-
τακτών» και τον… εύγλωττο τίτλο «Δεν θέ-
λω να με λες σύντροφο…».

Ίσως αυτή την υποψηφιότητα να «φωτο-
γράφιζαν» και τα 54 στελέχη της Ομπρέλας
με την ανοιχτή τους επιστολή πριν από την
ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, όταν ση-
μείωναν συγκεκριμένα για το ποιοι θα πρέ-
πει να συμμετάσχουν σε αυτά: «Στελέχη
που έχουν εκπροσωπήσει σε υψηλόβαθ-
μες θέσεις άλλες κυβερνήσεις και έχουν
πάρει την ευθύνη υλοποίησης αντιλαϊκών
μέτρων θα πρέπει να αποδεχτούν δημο-
σίως τις αρχές, τις αξίες και τους προγραμ-
ματικούς στόχους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όχι
να πλαισιώσουν ως συγκυριακοί συνεργα-
ζόμενοι τα ψηφοδέλτια, αναπαράγοντας
και διαφημίζοντας ουσιαστικά την προ-
ηγούμενη πολιτική τους ένταξη, με στόχο
την κατάληψη κάποιας βουλευτικής έδρας.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, της τυπικής
και ουσιαστικής ένταξής τους στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ, δεν έχουμε αντίρρηση να συμμετά-
σχουν στα ψηφοδέλτιά μας στελέχη που
παλαιότερα ήταν αντίπαλοί μας και τώρα
συμφωνούν μαζί μας».

Το… δίμηνο της Αδαμοπούλου
Και βέβαια όταν οι συνεργασίες είναι

συγκυριακές και δεν έχει προηγηθεί μια

στοιχειώδης συμπόρευση κόμματος και
υποψηφίου προκύπτουν τραγελαφικές κα-
ταστάσεις, όπως στην περίπτωση της Αγγε-
λικής Αδαμοπούλου, εκλεγμένης με το Μέ-
ΡΑ25 το 2019, που εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ
τον Δεκέμβριο για να αποσυρθεί δύο μήνες
αργότερα, καθώς από την Κουμουνδούρου
δεν της έβρισκαν εκλογική περιφέρεια να
κατέβει με περιθώρια επανεκλογής.

Κοιτώντας από απόσταση τις «στραβοτι-
μονιές» του 2012, μπορεί κανείς να τις
χρεώσει στην τότε… λειψανδρία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που βρισκόταν στη φάση της μετάβα-
σης από κόμμα που οριακά έμπαινε στη
Βουλή σε κόμμα εξουσίας, χωρίς οι δομές
του να ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό την
εκλογική του μεγέθυνση. Από τότε όμως
έχουν περάσει έντεκα χρόνια. Στο κόμμα
έχουν ενταχθεί χιλιάδες στελέχη, πολλά
εκ των οποίων αξιοποιούνται στον μηχανι-
σμό του. Κι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να
αντιμετωπίζει κάθε φορά που χρειάζεται
να καταρτίσει ψηφοδέλτια τα ίδια ακριβώς
προβλήματα.

Μπλέξιμο και… πάλι 
με τον καταρτισμό 

των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ

Τι συμβαίνει με Καρυπίδη - Κεδίκογλου

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com



Μ
ε αιχμή την καθημερινότητα

των πολιτών, τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν και κυρίως

τους κινδύνους μετά την από-

φαση του Αρείου Πάγου για τους πλειστηρια-

σμούς, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης

εντείνει καθημερινά την πίεση προς την κυ-

βέρνηση, υπενθυμίζοντας

ταυτόχρονα τις ευθύνες της

διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Με άρθρο του στην ιστοσε-

λίδα news247 ο πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε για ακόμη

μια φορά τους κυβερνητικούς

χειρισμούς. Αφού υπογράμμι-

σε τη θετική συμβολή της κυ-

βέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010 με τον νόμο που

έφερε για την προστασία της πρώτης κατοικίας,

έβαλε στο στόχαστρό του ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. «Ενώ

προεκλογικά υποσχόταν σεισάχθεια, μόλις έγι-

νε κυβέρνηση άνοιξε διάπλατα την πόρτα στα

ξένα funds να αγοράσουν την περιουσία των

ελληνικών νοικοκυριών. Η κυβέρνηση της ΝΔ,

δε, κατήργησε πλήρως το θεσμικό πλαίσιο

προστασίας της πρώτης κατοικίας», έγραψε και

πρόσθεσε: «Σήμερα δυστυχώς βρισκόμαστε

ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Οι τράπεζες αντί της

διευκόλυνσης των ρυθμίσεων με βάση τις

πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών,

προβαίνουν μαζικά στην πώληση των δανείων.

Χιλιάδες πλειστηριασμοί κατοικιών επισπεύ-

δονται από τις εταιρείες που έχουν αγοράσει τα

δάνεια αποβλέποντας σε γρήγορο κέρδος, ενώ

ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει αποτύχει πα-

νηγυρικά». 

Λοβέρδος για... απώλεια δυναμικής
Ενδιαφέρον ωστόσο είχε η οπτική με την

οποία προσεγγίζει τις τελευταίες δημοσκοπή-

σεις ο Ανδρέας Λοβέρδος σε χθεσινή του πα-

ρέμβαση: «Υπάρχει μια απώλεια δυναμικής, αλ-

λά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όχι να τη σχο-

λιάζουμε αλλά να κάνουμε τον αγώνα μας για να

ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή και να εμφα-

νίσουμε πάλι την άνοδο που είχαμε μετά τις

εκλογές για πρόεδρο του 2021. Μπορεί να ανα-

τραπεί με τον αγώνα μας και την ενότητά μας,

δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ενωμένοι, χωρίς

διαφωνίες, χωρίς μιζέριες και παράπονα. Ενω-

μένοι πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος

και όλοι οι υποψήφιοι να πάμε μπροστά όσο

μπορούμε ο καθένας πιο δυνατά».

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργα-

σιών άστραψε και βρόντηξε κατά του ΣΥΡΙΖΑ,

ενώ άφησε ηχηρά υπονοούμενα για κάποιους

«κηπουρούς του Παπανδρέου» που ετοιμάζον-

ται να αυτομολήσουν: «Προοδευτικό κόμμα σί-

γουρα δεν είναι, η ΝΔ είναι συντηρητικό κόμμα.

Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προοδευτικό

κόμμα, οι αγριάδες με τις οποίες θα επιβληθεί η

δημοκρατία, ο Μάξιμος Σαράφης για τον οποίο

δεν έχουν ζητήσει μια συγγνώμη, οι αρμοί της

εξουσίας, έχουμε πει τόσα πράγματα τόσο και-

ρό, αν κάποιους δυσαρεστούν μέσα στον δικό

μου χώρο, εγώ δεν το πιστεύω γιατί η συντριπτι-

κή πλειοψηφία των ανθρώπων, οι εκλογείς οι

δικοί μου στέκονται πολύ κοντά σε αυτό που

λέω εγώ, αλλά μπορεί να υπάρχει και κάποιος

που θα ενοχλείται, σίγουρα ενοχλούνται κάποι-

οι δευτερεύοντες “κηπουροί” του Γ. Παπανδρέ-

ου που έχουν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ».

Την ίδια στιγμή στο προεκλογικό μέτωπο

μπήκε στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης

το επικείμενο ντιμπέιτ μεταξύ των πολιτικών

αρχηγών. Αφορμή στάθηκε η άρση των εμπο-

δίων από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ως προς

μια πιθανή τηλεμαχία Μητσοτάκη - Τσίπρα. Στη

Χαριλάου Τρικούπη, σε μια προσπάθεια να προ-

λάβουν τυχόν παρατράγουδα, όπως συμβαίνει

συνήθως κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων

που προηγούνται ενός ντιμπέιτ, έστειλαν το δικό

τους μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
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Στο μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, στον απόηχο των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας την περα-

σμένη εβδομάδα για τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο κοινωνικής εκδήλωσης, μι-

λώντας σε κομματική εκδήλωση στο Αίγιο ανέβασε τους τόνους της κριτικής και στα δύο αντίπαλα μέτωπα.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τόσο τη ΝΔ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι χτυπάνε το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέ-

λουν κανέναν δημοκρατικό έλεγχο στις αυθαιρεσίες τους.

«Γίνεται συστηματική προσπάθεια και από τη ΝΔ και από τον ΣΥΡΙΖΑ να συσκοτίσουν τις θέσεις του ΠΑ-

ΣΟΚ. Πώς το κάνουν; Ρωτούν συνέχεια: Με ποιους θα πάτε; Με τους μεν ή με τους δε; Ξέ-

ρετε γιατί το ρωτούν; Γιατί θέλουν έτσι να καλλιεργούν την εντύπωση ότι ψηφίζον-

τας ΠΑΣΟΚ ψηφίζετε ένα άλλο κόμμα. Ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζετε είτε τη

ΝΔ είτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ,

δεν ψηφίζετε άλλο κόμμα. Ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε ο Γιώργος Παπαν-

δρέου, προσθέτοντας στο ίδιο ύφος ότι πολεμούν τη δημοκρατική παράταξη

γιατί «είναι η μόνη παράταξη, η μόνη, που τολμήσαμε να θέσουμε τις δικές μας

εξουσίες υπό δημοκρατικό έλεγχο. Για να χτυπηθεί η λογική της νομής της, της

ιδιοποίησης του πλούτου του ελληνικού λαού».

Στο πεδίο κριτικής του πρώην πρωθυπουργού και η διακυβέρνηση Καραμανλή: «Αν

λειτουργούσαν σωστά οι δημοκρατικοί θεσμοί, δεν θα είχαμε την κρίση του 2009. Δεν θα μπορούσε η ΝΔ

να κάνει τα αίσχη της στατιστικής απάτης, κρύβοντας τα αίσχη της σπατάλης και της διαφθοράς που μας

έφεραν την οικονομική κρίση. Και να επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ πρέπει να απολογηθεί γιατί θέλοντας να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ κατέφυγε σε αριστερό ξέπλυμα των ευθυ-

νών της ΝΔ και το σημαντικότερο είναι ότι με τον τρόπο αυτό συνέβαλε καθοριστικά την απόκρυψη των

πραγματικών αιτιών της κρίσης». 

Επίθεση Παπανδρέου σε ΝΔ και... ΣΥΡΙΖΑ

Πίεση με το... γάντι
και στροφή ΠΑΣΟΚ
στην καθημερινότητα 

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Τα προβλήματα των πολιτών στην κορυφή 
του προεκλογικού αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη



Τ
ην άποψη ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν
αποτελούν μια νέα τέταρτη κρατική λει-
τουργία αλλά ότι είναι όργανα της Διοί-
κησης και υπάγονται στη Δικαστική

Λειτουργία εκφράζει με άρθρο του ο πρώην ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Σανιδάς.

Ο διαπρεπής δικαστικός λειτουργός αναφέρε-
ται εκτενώς και επικριτικώς στους χειρισμούς του
επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου στην
υπόθεση των επισυνδέσεων, ενώ ταυτόχρονα θε-
ωρεί σύννομη και απολύτως δικαιολογημένη τη
γνωμοδότηση Ντογιάκου για την ΑΔΑΕ.

«Επί του ερωτήματος, ο εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου απήντησε, και έπραξε ορθώς, με την
υπ’ αριθμόν 1/10.1.2023 γνωμοδότησή του, με βά-
ση την ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 19
του Συντάγματος και των ισχυόντων νόμων για την
προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και
δη του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου
5002/2022 αλλά και των νόμων 4790/2021,
3115/2003 και 2225/1994, κατά το μέρος που δεν
καταργήθηκαν με τον νόμο 5002/2022.

Μετά την κοινολόγηση της ως άνω γνωμοδο-
τήσεως του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου,
υπήρξαν αντιδράσεις, ως προς το περιεχόμενό
της, από κάποιους φορείς και άτομα, μεταξύ των
οποίων, αφενός ομάδας 15 καθηγητών και άλ-
λων βαθμίδων του Συνταγματικού Δικαίου δια-
φόρων πανεπιστημίων, οι οποίοι εξέδωσαν κοι-
νή δήλωση και αφετέρου του προέδρου της
ΑΔΑΕ Χρ. Ράμμου, ο οποίος έκανε επίσης δήλω-
ση, θεωρώντας ότι η εκδοθείσα γνωμοδότηση
του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου είναι εσφαλ-
μένη και δεν θα έπρεπε να εκδοθεί για τους λό-
γους που διαλαμβάνονται στις δηλώσεις τους, οι
οποίοι, κατά την άποψή μας, δεν μπορούν να θε-
ωρηθούν βάσιμοι, με βάση τις σκέψεις που θα
εκθέσουμε στη συνέχεια, και αφορούν στις αι-
τιάσεις, τόσο των καθηγητών όσο και του προ-
έδρου της ΑΔΑΕ».

Τι λέει για την ενημέρωση
που ζήτησε ο Τσίπρας

Σχετικά με την έρευνα της ΑΔΑΕ ο πρώην ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου σημειώνει: «Είναι
αυτονόητο ότι εφόσον παρασχεθούν τα στοιχεία
στην ΑΔΑΕ από την ΕΥΠ ή τους παρόχους, με τα
οποία επιβεβαιώνεται ότι οι επισυνδέσεις έγιναν
νόμιμα, η ΑΔΑΕ δεν δικαιούται και δεν νομιμο-
ποιείται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία, όπως,
κυρίως, τους λόγους παρακολουθήσεως ή ονό-
ματα και τις ιδιότητες των υπό παρακολούθηση,
πολύ δε περισσότερο δεν δικαιούται και δεν νομι-
μοποιείται, εάν περιέλθουν τέτοια στοιχεία στην
κατοχή της, παρανόμως βεβαίως για τους εκτε-
θέντες λόγους, να τα δώσει στη δημοσιότητα ή να
τα παραδώσει σε οποιονδήποτε και για οποιονδή-
ποτε λόγο, αφού με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται
κατάφωρα αφενός το απόρρητο των επικοινω-
νιών και αφετέρου το δικαίωμα προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων».

Σε άλλο σημείο του άρθρου του ο Γιώργος Σα-
νιδάς, αναφερόμενος εμμέσως στην ενημέρωση
που ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας για τις επισυνδέ-
σεις και την οποία του παρήχε ο Χρήστος Ράμμος,
επισημαίνει: «Ενημέρωση για τυχόν νόμιμες ή
παράνομες επισυνδέσεις που διαπιστώνει κατά
τις έρευνες υποχρεούται να κάνει σ’ εκείνον που

ζήτησε την έρευνα για τυχόν παρακολουθήσεις
του ιδίου ή σ’ εκείνον που τον αφορούν, εφόσον
έγινε αυτεπαγγέλτως και όχι σε οποιονδήποτε
τρίτο και άσχετο με τις επισυνδέσεις πρόσωπο».

«Οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν αποτελούν
μία νέα (τέταρτη) κρατική λειτουργία»

Όπως αναφέρει ο κ. Σανιδάς: «Με το άρθρο 26
του Συντάγματος ορίζεται ότι η Νομοθετική, η
Εκτελεστική και η Δικαστική είναι οι τρεις Λει-
τουργίες του Κράτους, τα πρόσωπα δε που υπη-

ρετούν σ’ αυτές είναι άμεσα όργανά του.
Η Δικαστική Λειτουργία, της οποίας ο σκοπός,

η δικαιοδοσία και οι αρμοδιότητες εκπορεύονται
από το Σύνταγμα, δεν υπόκειται στις άλλες δύο
Λειτουργίες και πολύ περισσότερο στις πέντε
Ανεξάρτητες (Διοικητικές) Αρχές, η σύσταση των
οποίων προβλέφθηκε με το άρθρο 101 Α του ανα-
θεωρηθέντος, κατά το έτος 2001, Συντάγματος.
Αντιθέτως, οι Ανεξάρτητες Αρχές υπόκεινται στη
Δικαστική Λειτουργία, καθ’ όσον οι αποφάσεις
τους ελέγχονται προεχόντως από το ΣτΕ…». 

Σε άλλο σημείο υπογραμμίζει ότι «οι Ανεξάρ-
τητες Αρχές δεν αποτελούν μία νέα (τέταρτη) κρα-
τική λειτουργία, όπως επιδιώκουν να εμφανίζον-
ται, αλλά είναι απλώς όργανα της Διοικήσεως,
χωρίς να είναι εντεταγμένα στην πυραμίδα (οργα-
νόγραμμα) αυτής…» και προσθέτει με νόημα:
«Από τα πρακτικά των συζητήσεων ενώπιον της
προτείνουσας Βουλής, κυρίως όμως της αναθεω-
ρητικής Βουλής, εκ των οποίων μάλιστα προκύ-
πτει ότι από τον τίτλο που αρχικά υπήρχε “Ανε-
ξάρτητες Διοικητικές Αρχές”, αφαιρέθηκε το “Δι-
οικητικές”, για να τονισθεί, κατά τον εισηγητή της
πλειοψηφίας, “ο ανεξάρτητος χαρακτήρας, χωρίς
να παύουν να είναι Διοικητικές” και κατά την άπο-
ψή μας, προφανώς για να εμφανίζονται με μεγα-
λύτερο κύρος! Η Δικαστική Λειτουργία, μεταξύ
των άλλων, έχει την αρμοδιότητα, την ευθύνη και
το καθήκον για τη διασφάλιση και προστασία των,
από το Σύνταγμα, προβλεπομένων ατομικών δι-
καιωμάτων, μεταξύ των οποίων το απόρρητο της,
με οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνίας, που προ-
βλέπεται από το άρθρο 19 αυτού και το οποίο,
συγχρόνως, προέβλεψε τη συγκρότηση και λει-
τουργία Αρχής για τη διασφάλιση του ρηθέντος
απορρήτου». 

Ο κ. Σανιδάς τονίζει μάλιστα ότι οι Ανεξάρτη-
τες Αρχές ως όργανα ή υπηρεσίες της Διοικήσε-
ως είναι αδύνατο, θεσμικά και λογικά, να λει-
τουργούν ως υποκατάστατα της Δικαστικής Λει-
τουργίας ή ακόμη και παράλληλα με αυτή για θέ-
ματα και ζητήματα που, κατά τη συνταγματική τά-
ξη, υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δικαστικής
Λειτουργίας. «Μία αντίθετη προς τα ανωτέρω
ερμηνευτική προσέγγιση θα οδηγούσε σε παρα-
βίαση του Συντάγματος και ειδικότερα της θεμε-
λιώδους διατάξεως του άρθρου 26, με το οποίο
ορίζεται η σύνταξη της Πολιτείας και προσδιορί-
ζονται οι τρεις Λειτουργίες του Κράτους».
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Ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γκρεμίζει 
βήμα προς βήμα τις ενέργειες Ράμμου και Τσίπρα

Άρθρο-βόμβα από
τον Γ. Σανιδά για
τη δράση της ΑΔΑΕ 

«Οφείλει να διαφυλάξει τα στοιχεία για λόγους εθνικής ασφαλείας»
Ο κ. Σανιδάς είναι απολύτως ξεκάθαρος γράφοντας: «Η ΑΔΑΕ, λόγω του πε-
ριορισμένου της ελεγκτικής εξουσίας στα ζητήματα άρσεως του απορρή-
του των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν έχει και δεν μπο-
ρεί να έχει τα ζητούμενα, από τον αρχηγό κόμματος, στοιχεία (ιδιότητες και
στοιχεία ταυτότητας των παρακολουθουμένων), εάν δε περιέλθουν σε γνώ-
ση της με οποιονδήποτε τρόπο, προφανώς μη νόμιμο, οφείλει να τα διαφυ-
λάξει και να μην τα γνωστοποιήσει περαιτέρω σε οποιονδήποτε, έστω και αν
αυτός είναι αρχηγός κόμματος ή πρόεδρος Βουλής ή υπουργός Δικαιοσύ-
νης. Οι διατάξεις του εισαγγελέως, με τις οποίες αίρεται το απόρρητο των
επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφαλείας, στις οποίες αναφέρεται μό-
νον η αιτούσα την άρση Αρχή, και ο αριθμός τηλεφώνου του υπό παρακο-
λούθηση κοινοποιούνται στην ΑΔΑΕ με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο
μήνυμα, είναι απόρρητες και τηρούνται σε ειδικά ηλεκτρονικά αρχεία της
ΑΔΑΕ, που ευρίσκονται σε σύστημα βάσεως δεδομένων, και απαγορεύεται
η εξαγωγή στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο από τη βάση δεδομένων, η πα-

ραβίαση δε της απαγόρευσης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους (άρθρο 8 παρ. 2, ν. 5002/2022)».  Και προσθέτει: «Η ΑΔΑΕ δεν μπορεί
να εξετάσει καταγγελίες αιτούντων, που ενεργούν όχι για λογαριασμό τους,
αλλά για λογαριασμό τρίτων, των οποίων, κατ’ αυτούς, θίγονται τα δικαιώμα-
τά τους από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσεως του απορρήτου και απαγο-
ρεύεται να δεχθεί αιτήματα για παράδοση στοιχείων στους αιτούντες, προ-
κειμένου να διακριβώσουν εάν έχει διαταχθεί άρση απορρήτου επικοινω-
νίας, που αφορά σε τρίτα, άσχετα προς τους αιτούντες, πρόσωπα και για ποι-
ον ακριβώς λόγο έχει διαταχθεί η άρση απορρήτου. Είναι πρόδηλο ότι η πα-
ραβίαση από την ΑΔΑΕ των ως άνω απαγορεύσεων, η αποδοχή των αιτημά-
των, οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχουν οι αιτούντες (υπουργοί, αρχηγοί
κομμάτων κ.λπ.), και η παράδοση των ζητουμένων στοιχείων, εκτός των άλ-
λων, θα θεμελιώνουν, τουλάχιστον κατά την αντικειμενική υπόσταση, τα,
υπό των σχετικών νόμων, προβλεπόμενα ποινικά αδικήματα για παραβίαση
του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων».



Ω
ς προς τη δήλωση του προέδρου της ΑΔΑΕ ο κ. Σανι-
δάς ασκεί δριμύτατη κριτική, λέγοντας ότι οι σκέψεις
του προέδρου της ΑΔΑΕ είναι αντίθετες προς τη λογι-
κή και την αλήθεια, αφού αφενός μεν δεν λαμβάνουν

υπόψη εφαρμοστέους, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κανόνες
δικαίου, αφετέρου δε άλλους τους ερμηνεύουν κατά το δοκούν,
πέραν του ότι με αυτές μάλλον εκδηλώνεται και κάποια οίηση.
Ειδικότερα αναφέρει:

«Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ αγνοεί, ακουσίως ίσως, λόγω της μο-
νομερούς ενασχολήσεώς του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
του στο ΣτΕ, ότι τα μέλη και οι υπάλληλοι της ΑΔΑΕ, πλην των
βοηθητικών, κατά τις διάφορες ενέργειές τους (έρευνες, κατα-
σχέσεις, λήψη καταθέσεων κλπ) για τη διακρίβωση παραβάσεων
σχετικών με την παραβίαση του δικαιώματος απορρήτου των επι-
κοινωνιών ενός ή πλειόνων προσώπων, έχουν την ιδιότητα του
ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου και εντεύθεν με την ιδιότητα
αυτή τελούν υπό τη διεύθυνση του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
(άρθρο 31 παρ. 1 ΚΠοινΔ) και την εποπτεία του εισαγγελέα Εφε-
τών στην ανάκριση (άρθρο 32 ΚΠοινΔ) και μέσω αυτών και του ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Το ότι έχουν την ιδιότητα του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου:
α) συνάγεται αβιάστως από τη φύση των αναφερθεισών ανωτέρω
ενεργειών (έρευνες, λήψη καταθέσεων κλπ), κάποιες από τις οποί-
ες μνημονεύονται και στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3115/2003, οι οποίες,
κατά τον ΚΠοινΔ, συνιστούν ανακριτικές πράξεις και ως εκ τούτου
οι ενέργειες των μελών της Αρχής και των υπαλλήλων έχουν ανα-
κριτικό χαρακτήρα και β) προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 6
παρ. 2 του ν. 3115/2003, στην οποία διαλαμβάνεται ότι “τα μέλη και το
προσωπικό της ΑΔΑΕ (…) έχουν προς διαπίστωση των παραβάσεων
της νομοθεσίας περί προστασίας του απορρήτου τις εξουσίες και τα
δικαιώματα που προβλέπονται στον ν. 703/1977 «περί ελέγχου μο-
νοπωλίων (...) και προστασίας του ανταγωνισμού»”, στο άρθρο 61
του οποίου διαλαμβάνεται ότι οι εντεταλμένοι υπάλληλοι (της άνω
υπηρεσίας) για τη διαπίστωση των παραβάσεων που προβλέπονται
από τον ρηθέντα νόμο, έχουν τις εξουσίες φορολογικών ελεγκτών,
οι οποίοι (φορολογικοί ελεγκτές) ασκούν καθήκοντα ειδικού ανα-
κριτικού υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρ-
θρο 3 παρ. 14 Ν. 2343/1995). Είναι βεβαίως πρόδηλο ότι από νομο-
τεχνικής απόψεως ο ως άνω τρόπος νομοθετήσεως δεν είναι ο προ-
σήκων».

«Ανεξάρτητη αλλά όχι ανεξέλεγκτη»
Κρίσιμα είναι και τα ακόλουθα σημεία της παρέμβασης του

πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:
� Η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα Αρχή με την ονομασία ΑΔΑΕ
είναι μεν ανεξάρτητη από τη Διοίκηση, δεν είναι όμως ανέλεγκτη
και ανεξέλεγκτη από τις τρεις λειτουργίες, ούτε μπορεί να κινείται
και να δρα εκτός της νομιμότητας, καθ’ όσον, όπως εκθέσαμε
ανωτέρω, και για τους λόγους που εκθέσαμε, η έκταση της ελεγ-
κτικής αρμοδιότητας δεν καθορίζεται ευθέως από το Σύνταγμα
αλλά από τον νόμο 3115/2003, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του Συντάγματος.
� Η ΑΔΑΕ είναι απλώς μία Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, μη εντε-
ταγμένη στην πυραμίδα της διοικητικής ιεραρχίας και οι αρμοδιό-
τητες που έχει δεν είναι συνταγματικές, για τους λόγους που
έχουμε εκθέσει ανωτέρω, όπως πεπλανημένως υπολαμβάνει ο
πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Εκ του Συντάγματος εκπορεύεται ΜΟΝΟΝ η
πρόβλεψη για τη σύσταση των Ανεξαρτήτων Αρχών, μεταξύ των
οποίων και η ΑΔΑΕ.

� Στη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν δια-

λαμβάνονται απειλές κατά των μελών της ΑΔΑΕ, για βαρύτατες

ποινικές κυρώσεις, αν ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τρόπο

διαφορετικό από τον υπ’ αυτού υιοθετούμενο, όπως πεπλανημέ-

νως υπολαμβάνει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Ενόψει της διαφωνίας

που είχε ανακύψει μεταξύ της ΑΔΑΕ και ενός παρόχου επικοινω-

νιών (ΟΤΕ - COSMOTE) προσεγγίζει ερμηνευτικά τον προσφάτως

εκδοθέντα νόμο 5002/2022 για τη διαδικασία άρσεως του απορ-

ρήτου των επικοινωνιών, αλλά και τους προ αυτού ισχύοντες νό-

μους, εντέλει δε μνημονεύει τις ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση

παραβιάσεως κάποιων εκ των διατάξεων του ως άνω νόμου. Τού-

το το έπραξε προφανώς για λόγους πληρότητας της γνωμοδοτή-

σεώς του (και έπραξε ορθώς) και όχι με σκοπό να απειλήσει τα

μέλη της ΑΔΑΕ και τον πρόεδρό της. Ερμηνεία ποινικού νόμου,

όπως εν μέρει είναι και ο ν. 5002/2022, χωρίς ο ερμηνευτής να

κάνει μνεία των κυρώσεων, σε περίπτωση παραβάσεώς του, θα

ήταν ατελής. Άλλωστε, όταν ο πρόεδρος και τα μέλη της Ανεξάρ-

τητης μάλιστα Αρχής ΑΔΑΕ θεωρούν ότι ασκούν ευόρκως και κα-

τά συνείδηση τα καθήκοντά τους, έστω και αν οι νομικές τους θέ-

σεις δεν ταυτίζονται με εκείνες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

δεν έχουν λόγους ούτε να φοβούνται ούτε να ανησυχούν.

«Δεν είναι δικαστήριο η ΑΔΑΕ»
� Η υπό του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου εκδοθείσα υπ’ αριθμόν

1/2023 γνωμοδότηση δεσμεύει στην έκταση που δεσμεύουν όλες οι

γνωμοδοτήσεις. Η αντίθετη θέση του προέδρου της ΑΔΑΕ είναι αυ-

θαίρετη, όπως αυθαίρετη και χωρίς νόμιμο έρεισμα είναι η θέση του

ιδίου προέδρου, ότι η γνωμοδότηση του εισαγγελέως του Αρείου Πά-

γου παραβιάζει (!) εξόφθαλμα την ευθέως εκ του Συντάγματος εκπο-

ρευόμενη ανεξαρτησία της Αρχής, αφού η θέση αυτή είναι, κατά την

άποψή μας, εσφαλμένη για τους εκτεθέντες σε άλλη θέση λόγους.

� Η ΑΔΑΕ δεν είναι δικαστήριο ώστε η έναρξη ερευνών για τυχόν

παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών να αποτελεί εμπόδιο για την

έκδοση γνωμοδοτήσεως από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

όπως υποστηρίζει ο πρόεδρός της. Αντιθέτως μάλιστα η έναρξη

ερευνών από τη δικαστική λειτουργία για το ως άνω ζήτημα αποτε-

λούσε λόγο να σταματήσει η ΑΔΑΕ την περαιτέρω ενασχόλησή της

με το θέμα και να διαβιβάσει τα στοιχεία στις δικαστικές αρχές που

είχαν επιληφθεί.

� Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και

υποχρέωση να γνωμοδοτεί επί ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος,

αφού η γνωμοδότησή του μπορεί να αποτελέσει την πυξίδα αλλά και

αφορμή επιλύσεως ζητημάτων γενικού ενδιαφέροντος και να

υπάρξει κοινωνική ειρήνη. Τα ζητήματα δεν αποκλείεται να έχουν

σχέση και με τη λειτουργία και δράση των Ανεξαρτήτων Αρχών, αλλ’

ακόμα και με τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Να υπενθυμί-

σουμε ότι η προανακριτική Επιτροπή της Βουλής κατά την ενώπιόν

της διαδικασία, για την υπόθεση των 10 πολιτικών προσώπων (υπό-

θεση NOVARTIS), είχε ζητήσει τη γνώμη εισαγγελέα για τον τρόπο

εξετάσεως των δύο υπό προστασία μαρτύρων.

� Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, μετά τη σύσταση και τη λει-

τουργία των Ανεξάρτητων (Διοικητικών) Αρχών, που δημιουργείται

πρόβλημα μεταξύ κάποιας εξ αυτών και της δικαστικής λειτουρ-

γίας, προεχόντως όμως της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
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Ο πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός
χαρακτηρίζει αντίθετες προς τη λογική 

και την αλήθεια τις σκέψεις 
του προέδρου της ΑΔΑΕ

Δριμύτατη κριτική προς τον Ράμμο

Τελειώνοντας, ο κ. Σανιδάς υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

� Την, κατά τον Νοέμβριο του 2007, προσπάθεια της Ανεξάρτη-

της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να επιβάλει

απόφασή της, σύμφωνα με την οποία οι κάμερες μπορούσαν να

λειτουργούν ΜΟΝΟΝ για λόγους ρύθμισης της κυκλοφορίας,

σε αντίθεση προς την υπ’ αριθμόν 14/2007 γνωμοδότηση του

τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος, μετά από αίτημα

των αστυνομικών Αρχών, γνωμοδότησε ότι

μπορεί να λειτουργούν οι κάμερες και για

την αποκάλυψη τελέσεως εγκλημάτων και

των τελούντων αυτά, κυρίως κατά τις πορείες

και διαδηλώσεις, καθ’ όσον η εγκληματική

συμπεριφορά του ατόμου δεν εμπίπτει στα

προσωπικά δεδομένα, όπως προκύπτει και

από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγοι

για τους οποίους στα περισσότερα των κρα-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γινόταν και γίνεται ευρύτατη χρή-

ση των καμερών.

� Τις, μετά την κοινολόγηση της γνωμοδοτήσεως, ανοίκειες

επιθέσεις κατά του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τα

κόμματα της αντιπολίτευσης, την ολομέλεια των Προέδρων των

Δικηγορικών Συλλόγων, τα περισσότερα ΜΜΕ, δημοσιογρά-

φους και αρκετούς καθηγητές πανεπιστημίων, που συνεχίζον-

ταν ακαίρως - ευκαίρως επί δύο και πλέον έτη και την παραίτη-

ση του Προέδρου και τεσσάρων μελών της ως άνω Αρχής, μετα-

ξύ των οποίων και καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, σε

ένδειξη διαμαρτυρίας.

� Το γεγονός ότι, μετά πάροδο δυόμισι περίπου ετών (Απρίλιος

2010) και ενώ είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η, κα-

τά το έτος 2007, αξιωματική αντιπολίτευση, που επετίθετο με

σφοδρότητα κατά του τότε εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, η ΑΔΑΕ αιφνιδίως «ανέβλε-

ψε», άλλαξε θέση και με απόφασή της συμ-

φώνησε με τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα

του Αρείου Πάγου.

� Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοι-

νωνιών (ΑΔΑΕ) αλλά και οποιαδήποτε άλλη

Ανεξάρτητη Αρχή ούτε νομιμοποιείται ούτε

δικαιούται να ελέγξει με οποιονδήποτε τρό-

πο, αμέσως ή εμμέσως, το εάν η περί άρσεως ή μη του απορρή-

του, απόφαση των οργάνων της Δικαιοσύνης είναι σύννομη ή

όχι. Αυτό κρίνεται από τα ίδια τα όργανα της δικαιοσύνης. Ούτε

όμως, περαιτέρω, η ρηθείσα Αρχή μπορεί να ελέγξει τους πα-

ρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας για την, σε κάθε περίπτωση,

συμμόρφωσή τους προς τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Εάν

πράξει τούτο, ενεργεί καθ' υπέρβαση της δικαιοδοσίας της. 

«Δεν δικαιούται 
να ελέγξει 

τις αποφάσεις 
των οργάνων 

της Δικαιοσύνης»



Τ
ον περασμένο μήνα, το Συμβούλιο
Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας εί-
χε εκδώσει ανακοίνωση που περιεί-
χε σκληρή γλώσσα εναντίον της Ελ-

λάδας. Συγκεκριμένα, είχε γίνει λόγος για
«προκλητικές ενέργειες» της χώρας μας, οι
οποίες «αυξάνουν την ένταση στην περιοχή»,
και ότι δεν θα γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε «τε-
τελεσμένο» εναντίον των συμφερόντων και της
εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας. Αυτά ειπώ-
θηκαν την εποχή που εξεταζόταν η επέκταση

των χωρικών μας υδάτων νο-
τίως της Κρήτης στα 12 νμ
και βρίσκονταν ακόμα σε εξέ-
λιξη έρευνες για εξεύρεση
ενεργειακών πόρων στην πε-
ριοχή της ΑΟΖ μας. Η γειτονι-

κή χώρα προχώρησε ένα βήμα
παρακάτω και επιχειρώντας
να «νουθετήσει» Σουηδία και

Φινλανδία σχετικά με την εισδοχή τους στο ΝΑ-
ΤΟ, με υπεροπτικό ύφος συνιστούσε στα δύο
αυτά κράτη να ενεργούν στο πλαίσιο του νόμου
και του πνεύματος της Συμμαχίας,
ξεχνώντας ότι η δική της συμπεριφορά ακρο-
βατεί στα όρια της ανοχής από τους υπόλοι-
πους συμμάχους. Στην τουρκική ανακοίνωση
υποστηρίχθηκε ότι τα δύο κράτη της Βόρειας
Ευρώπης δεν έχουν «ικανοποιήσει» τους
τουρκικούς όρους για την άρση του βέτο και
επίσης ότι θα πρέπει να «εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το
μνημόνιο κατανόησης για την καταπολέμηση
των τρομοκρατικών οργανώσεων με συγκε-
κριμένα βήματα».

H ψευδαίσθηση των γειτόνων μας
Η Τουρκία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της

ως περιφερειακή δύναμη και άρα ρυθμιστή
των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Με
βάση αυτή τη νεοοθωμανική αντίληψη, τα
κράτη της περιοχής θα είναι «πελάτες/υπή-
κοοι» και θα τελούν υπό το καθεστώς της πε-
ριφερειακής ηγεμονίας της γείτονος, επειδή
αυτή έχει την ισχύ και το «στρατηγικό βά-
θος» και ως εκ τούτου το «πεπρωμένο» να
διαφεντεύει τις τύχες τους. Έτσι, λοιπόν,
δρα ως ο de facto ηγεμόνας της περιοχής,

υπαγορεύοντας στα γειτονικά κράτη, και
κυρίως στην Ελλάδα, τι πρέπει να
κάνουν. Οι δηλώσεις του τουρκικού Συμ-
βουλίου Ασφαλείας προστέθηκαν σε μια
σειρά μεθοδεύσεων που ξεκινούν από την
αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας
και φτάνουν μέχρι την ακραία ρητορική
έναντι κάθε ενέργειας της χώρας μας που
στέφεται με επιτυχία τόσο σε διπλωματικό
όσο και σε αμυντικό επίπεδο.

Σύμφωνα με διεθνολόγους και αναλυτές,
τα προηγούμενα χρόνια, η Τουρκία, ασκών-
τας μια πιο δυτικότροπη εξωτερική πολιτική,
απολάμβανε μια προνομιακή θέση εντός των
αμερικανικών γεωστρατηγικών σχεδια-
σμών. Αυτό της έδωσε την ψευδαίσθηση ότι

θα μπορούσε να αυτονομηθεί από τη Δύση
χωρίς συνέπειες. Η σύμπλευση της Τουρ-
κίας με τη Δύση όχι μόνο ήταν φαινομενική,
αλλά υπέκρυπτε και μια διαφορετική ατζέν-
τα από την πλευρά των γειτόνων μας: αυτή
της ισχυροποίησης και κατά συνέπεια του
«εκβιασμού» της Δύσης μέσω «παροχής
υπηρεσιών». Θυμίζουμε τη χρήση του τουρ-
κικού εδάφους για οικονομικά και αμυντικά
εγχειρήματα και τη «διαχείριση» των μου-
σουλμανικών πληθυσμών ως μέσο άσκησης
ήπιας ισχύος.

Μικρό καλάθι η Αθήνα για
την αλλαγή στάσης της Άγκυρας

Πλέον οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες της
Δύσης αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά τα χρόνια
η επιμονή της Ελλάδας να καταδεικνύει την
τουρκική επιθετικότητα ήταν απολύτως αλη-
θής. Η σύμπραξη  του Ερντογάν με τον
Πούτιν μέσω της αγοράς των S-400, η υποστή-
ριξη ακραίων μουσουλμάνων (Χαμάς, ISIS,
κ.λπ.) και η επιθετικότητα εναντίον της Ελλά-
δας, αλλά και σημαντικών δρώντων της περιο-
χής όπως η Αίγυπτος, δείχνουν ξεκάθαρα ότι η
Τουρκία διαταράσσει τη σταθερότητα και
ασφάλεια στην περιοχή και ως
επακόλουθο εξαντλεί την ανοχή της Δύσης.
Την ίδια ώρα, χώρες που παλαιότερα τηρούσαν
πολιτική ίσων αποστάσεων, όπως η Σουηδία

και η Φινλανδία, διαπιστώνουν από
πρώτο χέρι ότι η συμπεριφορά της
Τουρκίας έχει άμεσες συνέπειες στην
εθνική τους ασφάλεια. 

Και ξαφνικά, όπως συμβαίνει σε τό-
σο ακραία φυσικά φαινόμενα, έγινε ο
σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ. Σε μεγάλες και κρίσιμες βιο-
μηχανικές περιοχές της Τουρκίας,
όπως το Γκαζιαντέπ, επήλθε το χάος.

Οι πόλεις ισοπεδώθηκαν, χιλιάδες άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους, με τις εικόνες των κτιρίων
που έπεφταν σαν τραπουλόχαρτα να μένουν
ανεξίτηλες. Η Ελλάδα, μάλιστα, ήταν από τις
πρώτες χώρες που έσπευσαν να συνδράμουν
στον εντοπισμό επιζώντων, ενώ ακολούθησε
και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ «θα ξεχάσουν», άρα-
γε, τη μέχρι πρότινος προκλητική συμπεριφορά
της Τουρκίας; Πόσο θα κρατήσει η «φαινομενική
ηρεμία» στο Αιγαίο; Αυτά είναι ερωτήματα που
απασχολούν την Αθήνα, η οποία κρατάει μικρό
καλάθι για την αλλαγή στάσης της Τουρκίας, δη-
λώνοντας ότι δεν επιδιώκει ανταλλάγματα μέσω
της βοήθειας που παρείχε για τον σεισμό, είναι
ανοιχτή στον διάλογο, ωστόσο δεν κάνει βήμα
πίσω από τις κόκκινες γραμμές της.
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Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν σταμάτησαν λεπτό να δια-
τηρούν την ετοιμότητά τους. Το περίφημο «M�ÇOTAK�S YOK»
φαίνεται ότι παραμένει για τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς ακόμα
δεν έχει ευχαριστήσει δημόσια την Ελλάδα και τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση συνδρομή της χώ-
ρας μας στις σεισμόπληκτες περιοχές. 
Θυμίζουμε παράλληλα ότι στην Τουρκία το τοπίο είναι θολό.
Τουρκικές πηγές κάνουν λόγο για μετάθεση των τουρκικών
εκλογών τον Ιούνιο. Ο Ερντογάν, μετά την οικονομική κρίση
που βυθίζει στη φτώχεια τους Τούρκους πολίτες, έχει να αντι-
μετωπίσει μια νέα εσωτερική κρίση στη χώρα του, μετά τον σεισμό, καθώς ο λαός
που έχει πληγεί δεν φαίνεται να πείθεται από την τουρκική προπαγάνδα, ενώ θε-
ωρείται απίθανο να βρεθεί λύση για τη στέγαση των εκατοντάδων χιλιάδων αν-
θρώπων που έμειναν άστεγοι. Τούρκοι αναλυτές εκτιμούν ότι αν ο Ερντογάν πιε-
στεί, δεν θα διστάσει να αυξήσει την ένταση για να στρέψει εκ νέου την προσοχή
του λαού στα εθνικά θέματα.
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ως ένας από τους κυριότερους βραχίονες
άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, ακούν με προσοχή και λαμβά-
νουν υπόψη κάθε δήλωση. Οι κομπορρημοσύνες του Ερντογάν ή στο άλλο άκρο οι
«ευχαριστίες» του Μεβλούτ Τσαβούσογλου δεν προκαλούν ανησυχία στις Ένο-
πλες Δυνάμεις, γιατί σχεδιάζουν, προετοιμάζονται και επιχειρούν, ακολουθών-
τας τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντί-
νου Φλώρου κάνοντας αθόρυβα και άριστα τη δουλειά τους. Ο Ερντογάν, ό,τι κι αν
αποφασίσει το επόμενο διάστημα ο ίδιος, όπως και οι συνεργάτες του θα θυμούν-
ται πάντα την ελληνική απόκρουση στον Έβρο και την αποτροπή στην Ανατολική
Μεσόγειο το καλοκαίρι του 2020.

Τούρκοι αναλυτές: Ο Ερντογάν θα αυξήσει
την ένταση με την Ελλάδα αν πιεστεί…

Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ «θα ξεχάσουν», άραγε, τη μέχρι
πρότινος προκλητική συμπεριφορά της γειτονικής χώρας;

Από τις… ωμές 
απειλές της Τουρκίας 
στη «διπλωματία 
των σεισμών»



Ο
ΕΦΚΑ, ο μέχρι πρότινος πιο προβλη-
ματικός δημόσιος οργανισμός (με
βάση τις επίσημες καταγγελίες των

πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη), αλλάζει
πρόσωπο, μετασχηματίζεται τόσο οργανωτι-
κά όσο και ψηφιακά και γίνεται ένας φορέας
πιο φιλικός στους πολίτες. Αυτή η διαδικασία
ξεκίνησε πριν από δύο περίπου χρόνια μέσα
από μια σειρά από δράσεις. Με τα 4 εκατ. ηλε-
κτρονικά ραντεβού που αντικατέστησαν τις
πολύωρες αναμονές και τις ουρές. Με το
1555, που απαντά κάθε μέρα στις κλήσεις πο-
λιτών και δίνει λύσεις στις υποθέσεις τους.
Με το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας. Με
την πλατφόρμα myEFKAlive που επιτρέπει
την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση μέσω βιντε-
οκλήσης. Με τους πιστοποιημένους λογιστές
και δικηγόρους. Και πρόσφατα με
την τοποθέτηση υπαλλήλων υποδο-
χής και ροής στις τοπικές διευθύν-
σεις του Φορέα. Σε 25 μήνες έγιναν
μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν γίνει
σε 25 χρόνια. Σταδιακά οι 6,5 εκα-
τομμύρια ασφαλισμένοι δεν βλέπουν
απέναντί τους το «απρόσωπο» κρά-
τος αλλά υπηρεσίες και υπαλλήλους
που στέκονται δίπλα του, διευκολύ-
νοντάς τον στις καθημερινές συναλ-
λαγές του.

ΟΟ πρώτος «γόρδιος δεσμός» που
λύσαμε ήταν τα βουνά των εκκρεμών
κύριων συντάξεων που κυριολεκτικά
«έπνιγαν» τους εισηγητές και άφη-
ναν χωρίς εισόδημα εκατοντάδες χι-
λιάδες συνταξιούχους. Από λάθη και παρα-
λείψεις της προηγούμενης κυβέρνησης έμει-
ναν το 2019 στον ΕΦΚΑ προς διεκπεραίωση
1.058.000 εκκρεμείς συντάξεις, υποθέσεις
και λοιπές εκκρεμότητες των ασφαλιστικών
ταμείων! Μάλιστα 35.000 από αυτές τις υπο-
θέσεις ήταν ξεχασμένες σε αποθήκες και
υπόγεια…

Κληθήκαμε, λοιπόν, να τις αντιμετωπίσου-
με με 900 λιγότερους υπαλλήλους, απουσία
οργάνωσης, έλλειψη σύγχρονου τεχνολογι-
κού εξοπλισμού και διαλειτουργικότητας με-
ταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των τ.
Ταμείων.

Με μια σειρά από πολιτικές που υλοποι-
ήθηκαν και με σύγχρονα εργαλεία manage-
ment που τέθηκαν σε λειτουργία, είχαμε ως
αποτέλεσμα να εκδοθούν περισσότερες από
500.000 κύριες συντάξεις μέσα σε 24 μήνες.
Και ο μέσος χρόνος έκδοσης μιας σύνταξης
έπεσε στους 2 μήνες από 18(!) που ήταν το
2019. Φθάσαμε, μάλιστα, στο σημείο να εκδί-
δουμε νέες συντάξεις στους ίδιους χρόνους
με τη Γερμανία, τη Γαλλία ή τη Σουηδία. 

Το 2023 αποτελεί έτος ορόσημο για τη ριζι-
κή αλλαγή του Φορέα. Με ταχείς ρυθμούς
προχωράμε στην έκδοση των 80.000 ληξι-
πρόθεσμων επικουρικών συντάξεων και των
5.000 ληξιπρόθεσμων εφάπαξ του δημόσιου
τομέα που μένουν προς διεκπεραίωση. Ήδη,
οι εκκρεμότητες στα εφάπαξ του ιδιωτικού
τομέα αποτελούν παρελθόν. Με τη διαδικασία
fast track που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και για
τις επικουρικές αιτήσεις, την ηλεκτρονική
υποβολή των αιτήσεων αλλά και το βάρος που
δίνουν οι εισηγητές μας σε αυτόν τον τομέα,
εκτιμάμε ότι θα έχουμε μαζική εκκαθάρισή
τους στο πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό, ο οποίος ήδη με 80 ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες έχει αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση 2,5

εκατ. συνταξιούχων και 4 εκατ. ερ-
γαζομένων και αυτοαπασχολού-
μενων. Σήμερα, πάνω από 5 εκα-
τομμύρια χρήστες τον μήνα εξυπη-
ρετούνται εξ αποστάσεως, χωρίς
ταλαιπωρία και άσκοπες μετακινή-
σεις. 

Βελτιώνουμε την καθημερινότη-
τα των ατόμων με αναπηρία και
μειώνουμε δραστικά την ταλαιπω-
ρία που υφίστανται με ψηφιακές
μεταρρυθμίσεις. Με τα ψηφιακά
ΚΕΠΑ πλέον η διαδικασία πιστο-
ποίησης αναπηρίας γίνεται ηλε-
κτρονικά, καταργώντας αλλεπάλ-
ληλες επισκέψεις σε υποκαταστή-
ματα. 

Αλλάζουμε την εικόνα ενός «αρτηριοσκλη-
ρωτικού» δημόσιου φορέα με την υλοποίηση
του νόμου για τον εκσυγχρονισμό του, με την
προκήρυξη των 24 θέσεων γενικών διευθυντών
-με δυνατότητα πρόσληψης στελεχών τόσο από
τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα-
καθώς και με τη σύσταση Εταιρείας για την
Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας και την
αναμόρφωση του Συστήματος Προμηθειών.

Ο σημερινός ΕΦΚΑ στηρίζει 2,5 εκατομμύ-
ρια συνταξιούχους που βλέπουν επιτέλους
αυξήσεις στις αποδοχές τους, ανακτώντας
μέρος της χαμένης τους αξιοπρέπειας που -
οι περισσότεροι- απώλεσαν κατά τη μελανή
σελίδα του ασφαλιστικού μας συστήματος
που σηματοδότησε ο νόμος Κατρούγκαλου. 

Οι παρεμβάσεις μας θα κριθούν πολιτικά
στις επικείμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτω-
ση το αποτύπωμά τους θα βοηθήσει τις επό-
μενες γενεές συνταξιούχων και ασφαλισμέ-
νων. Αποστολή μας είναι οι μεταρρυθμίσεις
αυτές να μείνουν και να ενισχυθούν και μετά
τις εκλογές. Είναι απαίτηση των ίδιων των
πολιτών.
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Τ
ο δίλημμα των εκλογών είναι πια ξεκάθαρο. Αυτοδυναμία της Νέας Δημο-
κρατίας ή «προοδευτική διακυβέρνηση» με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να έχου-
με αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ, το πρωταρχικό βήμα είναι να είναι νικήτρια

στην πρώτη εκλογική διαδικασία με απλή αναλογική, και το δεύτερο βήμα να φτά-
σει -περίπου- στο 37%-38% στη δεύτερη εκλογική Κυριακή με ελαφρώς ενισχυμέ-
νη αναλογική.

Για να έχουμε «προοδευτική διακυβέρνηση», ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι πρώτο
κόμμα με απλή αναλογική και να καταφέρει να πετύχει κυβερνητική πλειοψηφία σε

συνεργασία με κάποιο ή κάποια -ανάλογα με τα ποσοστά-
από τα υπόλοιπα κόμματα του «προοδευτικού» χώρου.

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ηττηθεί ξανά, αν αποτύχει δηλαδή να είναι
πρώτο κόμμα με την απλή αναλογική, τότε προχωρά στη
δεύτερη κάλπη έχοντας πάρει αρνητική απάντηση από το
εκλογικό σώμα στην πρότασή του περί «προοδευτικής
διακυβέρνησης». Η ΝΔ, αντίθετα, στην περίπτωση αυτή
είναι το κόμμα εξουσίας, που στον δεύτερο γύρο θα έχει
την ευκαιρία να πετύχει τους πολιτικούς στόχους που
έθεσε εξαρχής, δηλαδή, τον σχηματισμό αυτοδύναμης
κυβέρνησης. Φυσικά, αν η ΝΔ στη δεύτερη εκλογική
αναμέτρηση με ενισχυμένη αναλογική δεν πάρει ποσο-
στό αυτοδυναμίας, τότε θα αναγκαστεί να κάνει κυβέρνη-
ση συνεργασίας (λογικά με το ΠΑΣΟΚ).

Άρα, η πρώτη εκλογική διαδικασία με απλή αναλογική
όχι μόνο αδιάφορη δεν είναι αλλά αντίθετα εξαιρετικά
κρίσιμη για τη συνέχεια, λόγω των πολιτικών συσχετι-
σμών που θα φανερώσει και κυρίως γιατί θα αποτελεί
απάντηση στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόσο για τον Μητσοτάκη όσο και για τον Τσίπρα η πρω-
τιά με την απλή αναλογική είναι μονόδρομος, ενώ για τη
ΝΔ σημασία έχει να χτίζει από τώρα το ποσοστό της αυτο-
δυναμίας, ώστε να μη βρεθεί στη δύσκολη θέση των διε-
ρευνητικών αργότερα. 

Το εκλογικό σώμα θα βρεθεί αντιμέτωπο για πρώτη
φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής και ο τρόπος
που θα το αντιμετωπίσει, θα καθορίσει και την εκλογική
του συμπεριφορά.

Η -σχεδόν- από τώρα δεδομένη δεύτερη κάλπη ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε μια πιο χαλαρή ψήφο (αφού δεν
προβλέπεται να οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης) ή

σε ψήφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση.
Με βάση αυτή τη λογική είναι πιθανό στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής τα

ποσοστά της ΝΔ να είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα και τα ποσοστά των μι-
κρών κομμάτων πιο ενισχυμένα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη
εικόνα θα είναι απαραίτητα η ίδια και στη δεύτερη εκλογική διαδικασία με ενισχυ-
μένη αναλογική. Δεδομένων των παραπάνω, λοιπόν, για τη ΝΔ ο μόνος στόχος είναι
η -με κάθε τρόπο- αύξηση των ποσοστών της από την αρχή, ούτως ώστε να «τελει-
ώσει» με την «προοδευτική διακυβέρνηση» στέλνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη
θέση και ταυτόχρονα να στρώσει το έδαφος της αυτοδυναμίας.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΝΔ στη δεύτερη κάλπη «θα παίζει σε άδειο γήπε-
δο». Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί και θα επιδιώξει να της στερήσει μονάδες, να την απομα-
κρύνει από την αυτοδυναμία και να την αναγκάσει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Ο
στόχος αυτός είναι εξαιρετικής σημαντικότητας για την πολιτική επιβίωση τόσο του
ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θα του δώσει ένα ισχυρό αφήγη-
μα τόσο στην πολιτική αντιπαράθεση στη νέα Βουλή όσο και εσωκομματικά, προκει-
μένου να μετριάσει τις αντιδράσεις για την πέμπτη σερί ήττα από τη ΝΔ από το 2019.

Η αυτοδυναμία της ΝΔ
και η πολιτική
επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική 
ασφάλιση ήρθαν για να μείνουν

Για τη ΝΔ ο μόνος
στόχος είναι 
η -με κάθε 
τρόπο- αύξηση
των ποσοστών της 
από την αρχή,
ούτως ώστε 
να «τελειώσει» 
με την
«προοδευτική
διακυβέρνηση»
στέλνοντας 
τον ΣΥΡΙΖΑ στη
δεύτερη θέση 
και ταυτόχρονα 
να στρώσει 
το έδαφος 
της αυτοδυναμίας

του
Όμηρου 
Τσάπαλου

Εκπρόσωπος
Τύπου ΕΦΚΑ,
υποψήφιος 
Βουλευτής 
Α’ Αθηνών 
με τη ΝΔ
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Ε
νδιαφέροντα στοιχεία που απο-

δεικνύουν την ανωτέρω θέση

δίνονται με γλαφυρό τρόπο από

τις σελίδες 565-566 του κεφα-

λαίου Β, του Ε’ τόμου, της «Ιστορίας του Ελ-

ληνικού Έθνους» του Κωνσταντίνου Πα-

παρρηγόπουλου. Όποιος τις διαβάζει νομί-

ζει ότι το 1826-27 απέχει από την εποχή

μας μόλις λίγα… εικοσιτετράωρα, ούτε καν

δεκαετίες. Οι τότε κλέφτες και αμαρτωλοί

(και όχι οι ηρωικοί Κλέφτες και Αρματολοί)

έχουν χαράξει βαθιά τα χνάρια τους στην

πολιτική ιστορία της χώρας, μη διαφέρον-

τας κατά πολύ από τους σύγχρονους του εί-

δους τους.

Αναλυτικότερα, όπως σημειώνεται από

τον Παπαρρηγόπουλο, στις 13 Απριλίου

του 1826 η Τρίτη Εθνοσυνέλευση όρισε ει-

δική «Επιτροπή των Εθνικών Λογαρια-

σμών» για τον έλεγχο των εθνικών λογα-

ριασμών από την πρώτη συνέλευση το

1822 μέχρι τότε. Ό,τι αυτονόητο! Η Επιτρο-

πή Εθνικών Λογαριασμών ουσιαστικά

αποτελούσε το πρώτο Ελεγκτικό Συνέδριο

του Ελληνικού Κράτους. Την 11η Απριλίου

1827 η εν λόγω επιτροπή κατέθεσε την έκ-

θεσή της. Χαρακτηριστικά σημειώνει με-

ταξύ άλλων ότι «τα εθνικά κατάστιχα ήσαν
νοθευμένα και πλήρη από καταχρήσεις,
πλαστοπαρτίδες, ελλείψεις, λάθη και ανω-
μαλίας». Αυτό για αρχή!

Αναλυτικότερα, από τα ακατάστατα βι-

βλία, προέκυψε ότι ενώ το ταλαίπωρο

έθνος, αν και σε δύσκολη κατάσταση, κα-

τέβαλλε σημαντικούς φόρους, οι θυσίες

αυτές χρησίμευσαν για οτιδήποτε άλλο

πλην των πολεμικών αναγκών. 

Για παράδειγμα, στα έξοδα της υπό εξέ-

ταση περιόδου αναφέρεται ότι (σε παρεν-

θέσεις δικά μας σχόλια) «επληρώθηκαν εις
διαφόρους(!!!) γρόσια 388.098 δι’ όσα εί-
χαν δώσει ούτοι (κάποιοι λοιπόν… φιλότι-
μοι δανειστές) πρότερον στην Διοίκησιν.
Πότε όμως τα χρήματα αυτά εδόθησαν από
αυτούς (από τους άγνωστους ή ορθότερα
ανύπαρκτους δανειστές) εις την Διοίκησιν,
και πού κατόπιν εδαπανήθησαν, ουδόλως
υπήρχεν σεσημασμένον εν τοις καταστί-
χοις». Πρώτο συμπέρασμα ή εύλογο ερώ-

τημα: Η επιστροφή των δανείων στους ανύ-

παρκτους δανειστές σε ποιες τσέπες επι-

τηδείων πολιτικών-διαχειριστών του δη-

μόσιου χρήματος κατέληξαν; Και η γέννη-

ση του πλούτου κάποιων (ποιων, άραγε;)

μπαίνει σε σιδηροτροχιές!

Όσον αφορά τα έσοδα, κατά την πρώτη

περίοδο τυπώθηκαν 17.250 ομολογίες

αξίας 5.000.000 γροσιών. Από το σύνολο

των μετοχών πουλήθηκαν 3.688 με αξία

1.471.000 γρόσια ενώ βρέθηκαν

408 ανέκδοτες αξίας 42.100 γρο-

σιών. Κατά συνέπεια έλειπαν

13.154 ομολογίες αξίας 3.846.900

γροσιών, τις οποίες η Επιτροπή

ζητεί (και αν ζούσε ακόμη θα

έψαχνε…) από το υπουργείο Οι-

κονομίας να επιστραφούν για να

εξασφαλισθεί ότι δεν θα πληρω-

θούν οιαδήποτε ποσά στους πα-

ρανόμως κατέχοντες. Δεύτερο

συμπέρασμα: Ποιοι ήταν οι παρα-

νόμως κατέχοντες που είχαν στα

χέρια τους τις… χαμένες ομολο-

γίες; Πάντως εκτιμούμε όχι οι…

κλητήρες των νεοσύστατων

υπουργείων.

Η επί των Εθνικών Λογαρια-

σμών επιτροπή, έκπληκτη ή τρο-

μοκρατημένη γιατί όλο και κάτι

θα γνώριζε για τους κλέφτες της

εποχής εκείνης, που τους έβλεπε και στην

εθνοσυνέλευση ενδεχομένως, απέφυγε με

έντεχνο τρόπο να επιρρίψει άμεσες ευθύ-

νες. Απλώς έκλεινε την έκθεσή της με ευ-

χολόγια!

Και όπως επισημαίνει ο Παπαρρηγόπου-

λος, «Λόγοι χρυσοί (της Επιτροπής)…» χω-

ρίς να αποσπάσουν την προσοχή της Εθνι-

κής Συνέλευσης οδήγησαν σε ουδεμία

αναφορά για τις δέουσες ενέργειες ή σε

οποιαδήποτε αποδοκιμασία ή έστω κάποια

κρίση. Αντί λοιπόν όλων αυτών στο πρωτό-

τυπο της έκθεσης κάποιος γραφειοκράτης,

ίσως ο γραμματέας της Εθνικής Συνέλευ-

σης, πριν την καταχωνιάσει σε σκοτεινό

ντουλάπι, σημείωσε χωρίς το πα-

ραμικρό σχόλιο μια μόνο λέξη:

«ανεγνώσθη !» Η αραιά γραφή

είναι επιλογή του Παπαρρηγό-

πουλου. Όλες οι αμαρτίες, κατα-

χρήσεις και κλοπές της περιόδου

εκείνης θάφτηκαν λοιπόν κάτω

από μία λέξη!

Και μετά απορούμε πώς διάφο-

ρα πολιτικά τζάκια που άνθισαν

από τότε και διαπερνούν για δε-

καετίες την πολιτική ζωή της χώ-

ρας βρέθηκαν με αμύθητη περι-

ουσία χωρίς να ασκήσουν ουδέ-

ποτε επιχειρηματική δραστηριό-

τητα. Και η ιστορία συνεχίζεται

βέβαια, όχι ως φάρσα ή κωμωδία

αλλά ως δράμα…

• Και ας έρθουμε στην εποχή

μας, που ρίχνει λίγο φως στην

προαναφερθείσα απορία. Αναλυ-

τικότερα, ως την έλευση της κρίσης του

2009 υπήρχαν κάποιοι «Ειδικοί Λογαρια-

σμοί» καταγεγραμμένοι στα κατάστιχα των

εισηγήσεων των κρατικών προϋπολογι-

σμών των υπουργών Οικονομικών. Τα έσο-

δα των Λογαριασμών αυτών προέρχονταν

από τμήμα κάποιων φόρων (πχ, επί των πε-

τρελαιοειδών). Μεγάλο μέρος τους ήταν

όμως εκτός των δαπανών του κρατικού

προϋπολογισμού, βάσει νόμου, ανεξέλεγ-

κτο λοιπόν! Ο μόνος διαχειριστής και ταυ-

τόχρονα… ελεγκτής τους ήταν ο καθ’ ύλην

αρμόδιος υπουργός, κατά το ρητό «Γιάννης

κερνάει, Γιάννης πίνει». 

Αυτός δαπανούσε κατά το δοκούν τα

χρήματα τα προερχόμενα από τους προ-

βλεπόμενους πόρους ως έσοδα. Ποδο-

σφαιρικές ομάδες, σύλλογοι, καμπαναριά

και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος

νους ρουφούσε τα εν λόγω κονδύλια, με

μια υπογραφή του υπουργού στην ουσία,

χωρίς τον παραμικρό έλεγχο εκ μέρους

της Βουλής ή κάποιου άλλου θεσμικού ορ-

γάνου. 

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωνε

απλώς στη σελίδα με την προτεινόμενη δα-

πάνη το αντίστοιχο σχόλιο της περιόδου

του 1827, το «ανεγνώσθη». Αν τώρα, λόγου

χάριν, ένας υπουργός έδινε από τα συγκε-

κριμένα κονδύλια σε κάποιο σύλλογο,

ομάδα ή σωματείο 2 εκατ. ευρώ και μέρος

αυτών των χρημάτων ξαναγύριζε στην τσέ-

πη του δωρητή υπουργού, ο οποίος κατόπιν

αγόραζε ένα σπίτι απέναντι από το παλάτι

του Μπάκιγχαμ ή τον Πύργο του Άιφελ (τυ-

χαία παραδείγματα), ουδείς μπορούσε να

το ελέγξει… Μήπως αυτή η περίπτωση εί-

ναι τραγικά όμοια της απορίας της Επιτρο-

πής του 1827 για το πού πήγαν οι άφαντες

13.154 ομολογίες της εποχής εκείνης;

Επίσης, σε μια περίοδο κρίσης και αυξη-

μένων δαπανών για εξοπλισμούς, λόγω

του νεοοθωμανικού δόγματος που διαπερ-

νά τις πολιτικές ηγεσίες της γειτονικής χώ-

ρας, όλοι περιμέναμε να γίνει μια συνετή

χωρίς κακοτεχνίες διαχείριση του δημόσι-

ου χρήματος στις ημέρες μας. Αυτό έψαχνε

να δει και η πενταμελής επιτροπή του 1827!

Οι κρατικές προμήθειες όμως με τις απευ-

θείας αναθέσεις, καθ’ όλα νόμιμες βέβαια,

δεν προκαλούν αυτήν την αίσθηση.

Αναθέσεις προμηθειών του Δημοσίου

χωρίς ανταγωνιστικές διαδικασίες είναι

σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής (της 3/2/2004) ακριβό-

τερες κατά 20% σε σχέση με εκείνες όπου

υπήρχε κάποια μορφή ανταγωνισμού! Πού,

λοιπόν, σε ποιους αγνώστους πηγαίνει,

άραγε, αυτό το… πλεόνασμα που προκύ-

πτει από το 20%; Μήπως μας φέρνει στο

μυαλό την ερώτηση της Επιτροπής του

1827 σε ποιους άγνωστους δανειστές πή-

γαν τα 388.098 γρόσια;

Συνταγές από το… 1827 
στην κακοδιαχείριση 

του δημόσιου χρήματος

του
Δημήτρη 
Μάρδα 

Υποψήφιος
βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ, 
Α’ Θεσσαλονίκης

Καθηγητής
Τμήματος

Οικονομικών
Επιστημών και 

π. αν. υπουργός
Οικονομικών

Είμαστε γνήσια τέκνα 
των Ελλήνων της
Επανάστασης του 1821 
και των πρώτων κυβερνητών
του νεοσύστατου τότε κράτους.
Ουδεμία αμφισβήτηση 
γιa αυτό υπάρχει!
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Αγγίζουν τους 45.000
οι νεκροί στην Τουρκία

Ο επίσημος απολογισμός των θυμά-
των των φονικών σεισμών στη Νότια
Τουρκία και τη Βόρεια Συρία, 17 μέρες
μετά το κύριο γεγονός των 7,8 Ρίχτερ,
κάνει λόγο για 43.556 νεκρούς στην
Τουρκία, όπως δήλωσε ο υπουργός
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού. Έτσι,
πλέον το δυσάρεστο ορόσημο των
50.000 νεκρών είναι κοντά. Με βάση τα
τελευταία στοιχεία από τις δύο χώρες, το
άθροισμα των διαπιστωμένων νεκρών
της καταστροφικής σεισμικής ακολου-
θίας με επίκεντρο το Καχραμανμαράς
ανέρχεται στις 50.303.

Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δί-
κτυο TRT Haber, ο κ. Σοϊλού πρόσθεσε
ότι μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό των
7,8 βαθμών έχουν καταγραφεί 7.930 με-
τασεισμοί. Εξάλλου, περισσότερα από
600.000 σπίτια και διαμερίσματα και
150.000 καταστήματα και εργασιακοί
χώροι έχουν υποστεί το λιγότερο μέ-
τριες ζημιές. Ειδικά στο επίκεντρο του
πρώτου σεισμού -αλλά και του δεύτερου
έντασης 7,7 βαθμών λίγη ώρα αργότε-
ρα- το 75%-80% των κτιρίων του Καχρα-
μανμαράς έχει καταστραφεί.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των νε-
κρών στη Συρία ανερχόταν με βάση τα
τελευταία διασταυρωμένα στοιχεία σε
6.747. Πρόκειται για 2.226 στις περιοχές
που ελέγχει το καθεστώς Άσαντ και
4.521 στις περιοχές που ελέγχουν οι Σύ-
ριοι αντάρτες.

Πληροφορίες από τα διεθνή μέσα
ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ΟΗΕ και
άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις εκ-
φράζουν ανοικτά φόβους ότι ο πραγμα-
τικός αριθμός των νεκρών των σεισμών
ξεπερνά τις 100.000, καθώς εκτιμάται
ότι κάτω από τα ερείπια των κτιρίων
έχουν καταπλακωθεί δεκάδες χιλιάδες
ακόμη άνθρωποι, που θα συνεχίσουν να
αποκαλύπτονται όσο συνεχίζεται η δια-
δικασία απομάκρυνσης των συντριμ-
μιών τόσο σε Τουρκία όσο και σε Συρία.

Μ
ε τον Αμερικανό πρόεδρο
να δηλώνει ότι δεν εκλαμ-
βάνει την απόφαση του Ρώ-
σου προέδρου να αναστεί-

λει προσωρινά τη συμμετοχή της Ρω-
σίας στη συνθήκη New START ως ένδει-
ξη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης
πυρηνικών όπλων, ένα ρωσικό μαχητικό
αεροσκάφος τύπου Su-25 συνετρίβη
χθες το πρωί στην περιοχή Μπέλγκο-
ροντ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με
την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, αδιευ-
κρίνιστα παραμένουν τα αιτία της πτώσης
του αεροσκάφους, ενώ επικαλούμενο τις
υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών το ρωσικό
κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέ-
δωσε ότι ο πιλότος κατόρθωσε να εγκα-
ταλείψει το αεροσκάφος, χωρίς να έχει
αποσαφηνιστεί επισήμως αν επέζησε. Σε
ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνή-
της του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ
Γκλάντκοφ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες
εκτάκτων αναγκών και ερευνητές βρί-
σκονται στο σημείο κοντά στην πόλη Βα-
λιούκι.

Δυστυχώς συμπληρώθηκε ένας χρό-
νος από την έναρξη του πολέμου και τί-
ποτα δεν δείχνει ότι υπάρχει στον ορί-
ζοντα μια ξεκάθαρη νίκη της μιας ή της
άλλης πλευράς. Με το τεράστιο κόστος
που έχουν καταβάλει και οι δύο εμπόλε-
μοι τον χρόνο που πέρασε -περισσότεροι
από 130.000 νεκροί στρατιώτες για τον

καθένα σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οικο-
νομική καταστροφή για την Ουκρανία,
γεωπολιτική εξασθένηση για τη Ρωσία- ο
πήχης για το ελάχιστο που θα μπορούσαν
να θεωρήσουν ως νίκη έχει ανέβει κατά
πολύ. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν σχεδόν
όλα τα μέσα, απειλούν ακόμη και με τα-
κτικά πυρηνικά όπλα αν βρεθούν με την
πλάτη στον τοίχο προκειμένου να δια-
σφαλίσουν την κυριαρχία στο βόρειο
τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, της μονα-
δικής διεξόδου της Δυτικής Ρωσίας προς
θερμές θάλασσες, και τη μετατροπή της
Ουκρανίας σε ουδέτερη ζώνη μεταξύ της
χώρας τους και της Δύσης, χωρίς πυραύ-
λους του ΝΑΤΟ που θα μπορούσαν να
πλήξουν μέσα σε λίγα λεπτά τη Μόσχα.

Η μετατροπή του 
σε παγωμένη σύγκρουση

Ο Ουκρανός πρέσβης στην Αθήνα εμ-
φανίστηκε απαισιόδοξος για το πώς
μπορεί να λήξει ο πόλεμος. Το πιθανότε-

ρο σενάριο είναι ένας μακρύς, κατα-
στροφικός πόλεμος ο οποίος θα τερμα-
τιστεί κάποια στιγμή όχι με μια βιώσιμη
συνθήκη ειρήνης αλλά με κατάπαυση
του πυρός κατά μήκος μιας βαριά στρα-
τιωτικοποιημένης γραμμής επαφής,
όπως έγινε με τον πόλεμο της Κορέας.
Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος, ούτε νίκη
ούτε ήττα, αλλά μετατροπή του θερμού
πολέμου σε παγωμένη σύγκρουση, η
οποία, όπως και τα αδρανή αλλά ενεργά
ηφαίστεια, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή
να αφυπνιστεί.

Την ίδια στιγμή ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ διαβεβαί-
ωσε ότι οι Αμερικανοί δεσμεύονται να
μείνουν στο πλευρό των Ουκρανών για
όσο χρειαστεί και εξέφρασε τη βεβαι-
ότητα ότι ο πόλεμος αυτός θα λήξει ως
μια μεγάλη στρατηγική αποτυχία του
Πούτιν και το όνειρό του για ηγεμονία
στην περιοχή θα τελειώσει. 

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει
πραγματικά καλή ηγεσία και διπλωματι-
κό κουράγιο και υπογράμμισε τη σημα-
σία της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Με-
σογείου και την επιθυμία τα αποθέματα
αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο να
φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
στις αγορές.

Η διαβεβαίωση του Πάιατ στους Ουκρανούς, ο πραγματικός 
στόχος της Ρωσίας και γιατί ο πόλεμος θα αργήσει να τελειώσει

Στο πλευρό του Ζελένσκι
μέχρι τέλους οι Αμερικανοί

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη



Τ
ο γεγονός ότι υπάρχει ξεκά-
θαρη εικόνα για τουλάχιστον
τέσσερις από τους συνολικά
επτά εμπλεκόμενους στη δο-

λοφονία του 39χρονου υδραυλικού σε
καφετέρια με ναργιλέδες στη Νέα Ιω-
νία, έχει ως αποτέλεσμα η ΕΛΑΣ να
κερδίσει αρκετό χρόνο και να εκφρά-
ζεται αισιοδοξία για τον εντοπισμό και
τη σύλληψη των δραστών. 

Το θηριώδες μαύρο τζιπ-ταυτότητα
που άφησαν πίσω τους οι Αλβανοί
μαφιόζοι, σε συνδυασμό με τις κατα-
γραφές που υπάρχουν από κάμερες
ασφαλείας, έδειξαν στους αξιωματι-
κούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά
Ζωής προς τα πού πρέπει να στρέ-
ψουν τις έρευνές τους. 

Μάλιστα, ζητήθηκε και η συνδρομή
-σε πληροφοριακό επίπεδο- του
Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που
έχει σχηματίσει φάκελο για τα περισ-
σότερα μέλη της αδίστακτης συμμο-
ρίας με έδρα κλαμπ στην περιοχή των
Σεπολίων και πεδίο δράσης την
«προστασία», τη διακίνηση ναρκωτι-
κών, ακόμη και τη μαστροπεία. Μάλι-
στα, έγιναν ήδη στοχευμένες έρευ-
νες σε σπίτια και μέρη που η ΕΛΑΣ
γνωρίζει ότι συχνάζουν τα μέλη της
συμμορίας, χωρίς μέχρι στιγμής
αποτελέσματα. 

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που
χειρίζονται τις έρευνες αποκλείουν -
μετά από σχετικούς ελέγχους που
έκαναν- το ενδεχόμενο οι επτά ή
έστω ορισμένοι από αυτούς να έχουν
περάσει στη γειτονική Αλβανία. Μά-
λιστα, η περίπτωσή τους απασχολεί
και τα Μέσα της γειτονικής χώρας,
καθώς τόσο οι δράστες όσο και το θύ-

μα (σ.σ.: που δεν είχε καμία εμπλοκή
μαζί τους) είναι ομοεθνείς.

Όσον αφορά τον 39χρονο υδραυλι-
κό, σήμερα συγγενείς και φίλοι θα τον
αποχαιρετήσουν με την τελετή να γί-
νεται στον τόπο καταγωγής τους, στην
Αλβανία. «Δεν ήξερε κανέναν από
αυτούς. Δεν είχε σχέση με αυτά. Ούτε
το μαγαζί ήταν στέκι του. Δεν ξέρω αν
πήγαινε κάποιες φορές για να δει
αγώνες όπως την Τρίτη», ανέφερε
συγγενικό του πρόσωπο.

Ξεκαθαρίσματα χωρίς έλεος 
«Τα μέλη της συμμορίας εκπαι-

δεύονται ως σωματοφύλακες, αλλά
αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να
ελέγχουν τη διακίνηση ναρκωτικών
και την πορνεία. Οι Αρχές ψάχνουν
εφτά Αλβανούς, με ηγέτη τον (…),
που έχει σημαδέψει με τατουάζ το
σώμα του». 

Αυτά γράφουν τα γειτονικά ΜΜΕ
για τους ομοεθνείς τους που σκότω-
σαν έναν αθώο άνθρωπο, με τη λίστα
των «παράπλευρων» απωλειών (σ.σ.:
σε νεκρούς και τραυματίες) να μεγα-
λώνει συνεχώς σε αυτό το ξεκαθάρι-
σμα χωρίς έλεος της αλβανικής μα-
φίας στη χώρα μας. 

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν
στην «Political» ότι «οι ύποπτοι είναι
πολύ επικίνδυνοι, διαθέτουν ομάδα
υποστήριξης και δεν είναι η πρώτη
φορά που μας απασχολούν. Είχαν
χαρτογραφηθεί ως ομάδα στο σχετι-
κά πρόσφατο παρελθόν. Έχουν το
προφίλ τους, πρόκειται για σκληρούς
κακοποιούς που ανοίγουν πυρ χωρίς
δεύτερη σκέψη». 
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Παγωμένος είναι ο κόσμος στα Λαδάδικα της Θεσ-
σαλονίκης μετά το άγριο περιστατικό βίας που κατα-
γράφηκε χθες τα ξημερώματα και είχε ως αποτέλεσμα
ένας 44χρονος Ιρακινός να νοσηλεύεται με σοβαρές
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας 24χρονος Έλ-
ληνας με τραύμα στο πόδι από σφαίρα πιστολιού. Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι αμφότεροι νοσηλεύονται
φρουρούμενοι από την ΕΛΑΣ, με τους αστυνομικούς
του ΤΑ Λευκού Πύργου να ψάχνουν τι ακριβώς συνέβη
και οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της

πόλης.  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες άρ-
χισαν να λογομαχούν περί τις 03.30 τα ξημερώματα
έξω από γνωστό κλαμπ και γρήγορα ήρθαν στα χέρια. 

Ο 44χρονος Ιρακινός, σεσημασμένος για υποθέ-
σεις ναρκωτικών, τότε έβγαλε πιστόλι και πυροβόλη-
σε μία φορά στο πόδι τον 24χρονο άνδρα που εργά-
ζεται στην είσοδο του νυχτερινού καταστήματος στα
Λαδάδικα. Φίλοι και συνάδελφοί του τον μετέφεραν
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ κάποιοι άλλοι -
περίπου δέκα άτομα- αναζήτησαν τον «πιστολέρο»

που διέφυγε πεζός από το σημείο. Αυτό συνέβη με-
ρικά τετράγωνα πιο μακριά, στην οδό Παγγαίου, όπου
τον ξυλοκόπησαν χωρίς έλεος, με αποτέλεσμα να
διακομισθεί κι αυτός στο ίδιο νοσοκομείο, αλλά σε
άλλη κλινική.  

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που
ξεκίνησε ο καβγάς και ακολούθησε η αιματηρή συμ-
πλοκή, ενώ μέχρι αργά χθες το απόγευμα δεν είχε
βρεθεί το πιστόλι που χρησιμοποίησε ο Ιρακινός παρά
μόνο ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας.

Πυροβολισμοί, άγριο ξύλο και δύο τραυματίες στα Λαδάδικα 

Πού ψάχνει η Αστυνομία τους επτά Αλβανούς μαφιόζους 
που σκότωσαν τον 39χρονο σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας

Το μαύρο τζιπ προδίδει
τους killers του υδραυλικού

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Τη δική του εκδοχή για το αποτρόπαιο έγκλημα με
θύμα τον 75χρονο πατέρα του Γιώργο Καρυώτη δίνει ο
40χρονος γιος του, ο οποίος κατηγορείται τελικά για
την υπόθεση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «με κατηγόρη-
σαν για χίλια δυο πράγματα» και κάνει λόγο για πλε-
κτάνη σε βάρος του.

«Όταν βρήκα τον πατέρα μου στις 14 Ιουνίου είχα
σταματήσει έξω από το σπίτι. Ακριβώς στη μεσοτοιχία
που βρισκόμαστε μένει κάποια γειτόνισσά μας. Εκεί-
νη τη στιγμή ήταν μαζί με τον (…) και με φώναξε η κο-

πέλα αυτή για να πάω να πάρω κάποιο πριόνι, μου ζή-
τησε ένα πριόνι από τον πατέρα μου, να πάω στη με-
σοτοιχία για να κόψω κάποιο δέντρο επειδή έμπαιναν
τα μυγάκια της κοπέλας μέσα. Σήμερα με κάλεσαν
από την ασφάλεια (…) και κατέβηκα μαζί με την
αδερφή μου στο αστυνομικό τμήμα και μας έδωσε
κάποιο χαρτί. Με κήρυξαν ποινικά διώξιμο, ότι εγώ
έκανα δηλαδή το έγκλημα. Στις 14 Ιουνίου ξεκίνησε
το μαρτύριό μου εμένα, με κατηγόρησαν ότι σκότωσα
τον πατέρα μου», ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του σε τη-

λεοπτικό σταθμό. «Με κατηγόρησαν για χίλια δυο
πράγματα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη, αλλά δεν τους
άρεσαν αυτά που τους έλεγα εγώ. Για να σας δώσω
μια πλήρη εικόνα πώς με κατηγόρησαν εμένα, με κα-
τηγόρησαν ότι 12 Ιουνίου και 14 που βρήκα τον πατέ-
ρα μου νεκρό με πιάνει η κάμερα που έμπαινα από τον
Άη Γιάννη μέσα. Στις 13 Ιουνίου δεν με πιάνει καθό-
λου η κάμερα, που είχα μπει μέσα στον πατέρα μου
και η ώρα ήταν γύρω στις 15.00 με 15.30 και είχα κά-
τσει μέχρι τις 17.30», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είμαι θύμα πλεκτάνης», λέει ο 40χρονος πατροκτόνος της Ρόδου

Ν
έα μεγάλη επιχείρηση
έρευνας και διάσωσης ξε-
κίνησε χθες στη Σάμο από
το Λιμενικό, καθώς σημει-

ώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημε-
ρώματα ακόμη ένα ναυάγιο με αρκε-
τούς μετανάστες.

Τα στελέχη του Λιμενικού κατάφε-
ραν να διασώσουν 18 άτομα, ενώ κατά
δήλωσή τους υπήρχαν ακόμη τέσσερις
μετανάστες, οι οποίοι από χθες αναζη-
τούνται. Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρ-
θηκαν με ασφάλεια στο νησί. Είχαν κα-
λέσει το 112 εκπέμποντας σήμα κινδύ-
νου, καθώς το ταχύπλοο στο οποίο επέ-
βαιναν βρισκόταν σε δυσχερή θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Po-
litical», αυτό είναι ένα από τα πολλά
περιστατικά των τελευταίων ημερών
στο Ανατολικό Αιγαίο. Μόνο το τελευ-
ταίο τριήμερο έχουν γίνει 15 αποτρο-
πές εισόδου δουλεμπορικών που προ-
σπάθησαν να φτάσουν σε Λέσβο, Κω,
Σάμο και Λέρο. Παράλληλα, έχουν γί-
νει συνολικά και τρεις συλλήψεις δου-
λεμπόρων, οι οποίοι είναι τουρκικής
καταγωγής.

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη
για το Μεταναστευτικό

Χθες ξεκίνησε και η διήμερη 2η Ευ-
ρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Διαχείριση
των Συνόρων (2nd European Confe-
rence on Border Management). Στη
Διάσκεψη θα συμμετέχουν με φυσική
παρουσία 35 υπουργοί και υφυπουργοί
κρατών-μελών της ΕΕ αλλά και των
χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, καθώς και Ευρωπαίοι επίτρο-
ποι και επικεφαλής ευρωπαϊκών οργα-

νισμών, όπως της Frontex και της Eu-
ropol. Κεντρικό θέμα συζήτησης της
διάσκεψης, η οποία θα λάβει χώρα στο
«Four Seasons Astir Palace Hotel Ath-
ens», θα είναι η προστασία των εξωτε-
ρικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ο συντονισμός για τις επιστρο-

φές παράνομων μεταναστών στις χώ-
ρες προέλευσής τους.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουρ-
γείο Μετανάστευσης, πρόκειται για μια
συνέχεια της πρωτοβουλίας του Βίλνι-
ους, της οποίας συνιδρύτρια είναι η Ελ-
λάδα και αφορά τον συντονισμό των

κρατών-μελών της ΕΕ για τη διαχείρι-
ση του Μεταναστευτικού αλλά και την
προώθηση επιμέρους ζητημάτων για
το Μεταναστευτικό σε κεντρικό επίπε-
δο, προκειμένου να ληφθούν συλλογι-
κές αποφάσεις στην Ένωση για τη δια-
χείριση του ζητήματος. 

Χθες το απόγευμα ο υπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου Νότης Μη-
ταράκης κήρυξε την έναρξη της διά-
σκεψης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε
και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αρμόδιος για την Προ-
ώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου
Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς. Σήμερα
αναμένεται να απευθύνει χαιρετισμό
και η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέ-
σεων της ΕΕ Ίλβα Γιόχανσον, ενώ
όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών που
θα λάβουν μέρος στη Διάσκεψη (Ελ-
λάδα, Αυστρία, Λιθουανία, Πολωνία)
θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύ-
που σήμερα το μεσημέρι.

Tρεις βασικοί στόχοι
Οι ίδιες πηγές από το υπουργείο Με-

τανάστευσης και Ασύλου, που μίλησαν
στην «Political», ανέφεραν χθες πως η
χώρα μας κατά τη διάρκεια της Διάσκε-
ψης πρόκειται να επικεντρωθεί σε
τρεις βασικούς στόχους, τους οποίους
αναμένεται να εκφράσει ο κ. Μηταρά-
κης αναφερόμενος στην ανάγκη για
ένα Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευ-
ση και το Άσυλο. 

Επιπρόσθετα, θα ζητήσει από τους
ομολόγους του να υπάρξει εντός της
ΕΕ μια κοινή προσπάθεια για να μει-
ωθούν οι παράνομες αφίξεις στην ΕΕ,
να δημιουργηθεί ένας υποχρεωτικός
μηχανισμός αλληλεγγύης που θα αφο-
ρά τις μετεγκαταστάσεις, μιας και δεν
μπορούν τα κράτη πρώτης υποδοχής
να δέχονται όλο το βάρος, καθώς και
την ύπαρξη νόμιμων διαδρόμων για τη
μετανάστευση στην ΕΕ.

Το Λιμενικό διέσωσε 18 ψυχές έπειτα από ναυάγιο
τουρκικού δουλεμπορικού ανοιχτά της Σάμου, 

ενώ αγνοούνται ακόμη τέσσερις άνθρωποι

Νέο θρίλερ
με μετανάστες

στο Αιγαίο

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Στο σκαμνί ιδιοκτήτες
γηροκομείου
της Θεσσαλονίκης για
θανάτους από Covid

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
παραπέμπονται να δικαστούν με την
κατηγορία της παραβίασης μέτρων
για μολυσματικές ασθένειες που εί-
χε αποτέλεσμα θάνατο μεγάλου
αριθμού ατόμων οι ιδιοκτήτες οίκου
ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη, όπου
στην έξαρση της πανδημίας το 2020
έχασαν τη ζωή τους 28 ηλικιωμένοι.

Με βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών παραπέμπονται
να δικαστούν στο Κακουργιοδικείο,
καθώς κρίθηκε ότι δεν έλαβαν μέτρα
για να αποτρέψουν τη μετάδοση της
ασθένειας στους περιθαλπόμενους
με τραγική συνέπεια τον θάνατο 28
εξ αυτών από τον Αύγουστο μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2020. Συγκεκρι-
μένα τους επιρρίπτονται ευθύνες ότι
δεν διενεργούσαν διπλά τεστ στους
νεοεισερχόμενους τροφίμους, ότι
δεν διενεργούσαν προληπτικά τεστ
σε εργαζόμενους και περιθαλπόμε-
νους, με συνέπεια να μεταδοθεί ο ιός
σε 69 τροφίμους και 10 εργαζόμε-
νους, όπως επίσης το ίδρυμα είχε
υπεράριθμους τροφίμους, καθώς
ενώ προβλεπόταν 88 από την άδεια
φιλοξενούσε 156. Από την πλευρά
τους πάντως οι κατηγορούμενοι αρ-
νήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρί-
ζοντας ότι έλαβαν όλα τα μέτρα που
προβλέπονταν από τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις για την παν-
δημία και επικαλούνται μάλιστα και
τα σχετικά σχόλια του λοιμωξιολό-
γου Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος είχε
επισκεφτεί τον οίκο ευγηρίας αμέ-
σως μετά την εξέταση των κρουσμά-
των κορονοϊού. Παράλληλα δικο-
γραφίες έχουν σχηματιστεί και για
τους άλλους μαζικούς θανάτους σε
αντίστοιχους οίκους ευγηρίας.

Κώστας Καντούρης

Σ
κοπιμότητες βλέπει ο πατήρ Αντώ-
νιος πίσω από τις καταγγελίες σε
βάρος του για ασέλγεια και σωμα-
τική κακοποίηση ανηλίκων στην

Κιβωτό του Κόσμου, αρνούμενος σε πολυσέ-
λιδο υπόμνημά του όσα του καταλογίζονται,
θεωρώντας ότι πρόκειται για προκλητικά και
αυταπόδεικτα ψεύδη.

Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, ο
οποίος κλήθηκε σε έγγραφες εξηγήσεις, ως
ύποπτος διάπραξης του κακουργήματος της
ασέλγειας σε βάρος δύο ανηλίκων αλλά και
για ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες
παιδιών, ύστερα από τρεις προθεσμίες που
έλαβε από την εισαγγελέα Ανηλίκων, παρέ-
δωσε, μέσω των δικηγόρων του, υπόμνημα
που ξεπερνά τις 100 σελίδες.

Σε αυτό υποστηρίζει, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, πως επιχειρείται να στηριχθεί μια
ανύπαρκτη ποινική υπόθεση σε «κραυγαλέ-
ες αναλήθειες, φήμες, διαδόσεις, ψευδή και
κατασκευασμένα δημοσιεύματα, με τη σύμ-
πραξη καλοθελητών, που εποφθαλμιούν το
έργο της Κιβωτού».

Ο πατήρ Αντώνιος αναφέρει πως δύο «αό-
ριστες» καταγγελίες, οι οποίες «αυτοαναι-
ρούνται», χωρίς να περιγράφουν συγκεκρι-
μένα περιστατικά, «μετά από 25 χρόνια ευ-
δόκιμης λειτουργίας, άκριτα υιοθετήθηκαν
από ορισμένες μόνον Αρχές, Φορείς και
Μέσα» και τον φέρνουν αντιμέτωπο με τη
Δικαιοσύνη. Αμφισβητώντας μάλιστα την
αξιοπιστία των ισχυρισμών σε βάρος του για
ασέλγεια, υποστηρίζει ότι η μία καταγγελία
«αντέγραφε τις αοριστολογίες και τα αβάσι-
μα περιστατικά της προηγούμενης». Κατη-
γορεί δε κυρίως τον πρώτο καταγγέλλοντα,

τον 19χρονο, πως η δράση του είναι «μεθο-
δευμένη», υποστηρίζοντας πως αυτό προ-
κύπτει από την προσπάθειά του να προσεγ-
γίσει και άλλους φιλοξενούμενους στη δο-
μή για να στηρίξουν τη δική του καταγγελία.
«Η μεθοδευμένη δράση του πρώτου και κύ-
ριου καταγγέλλοντος εξακολουθεί, αφού
περιφέρεται άνευ δικαιώματος στις δομές,
προσπαθώντας να στηρίξει τα ψεύδη του.
Ευτυχώς τον διαψεύδουν κατηγορηματικά
πληθώρα παιδιών», φέρεται να αναφέρει ο
πατήρ Αντώνιος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι
«παιδιά που ενυπόγραφα και με αποδείξεις
διέψευσαν τον 19χρονο, υπέστησαν άγριο
ξυλοδαρμό από αγνώστους και απειλές να
ανακαλέσουν».

Εκτός του πατέρα Αντώνιου, ως ύποπτοι
για πλημμεληματικού βαθμού κακοποιητι-
κές συμπεριφορές, το διάστημα 2020 έως
και 2022, σε βάρος φιλοξενουμένων σε δο-
μές της ΜΚΟ έχουν κληθεί ακόμη επτά
υπάλληλοι της Κιβωτού, εκ των οποίων οι
τρεις ήταν στην Αθήνα, οι δύο στον Βόλο και
δύο στη Χίο.

Αφού αξιολογηθούν οι έγγραφες εξηγή-
σεις όλων των υπόπτων, οι δύο εισαγγελείς
Ανηλίκων θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω
κινήσεις τους.

«Λένε ψέματα
για να βλάψουν

το έργο μου»
Ο πατήρ Αντώνιος αρνείται 

στο πολυσέλιδο υπόμνημά του
τις κατηγορίες περί ασέλγειας 

εις βάρος ανηλίκων 
στην Κιβωτό του Κόσμου

Η Πισπιρίγκου
μένει στη φυλακή
για ακόμη 6 μήνες

Στη φυλακή θα παραμείνει άλλους έξι
μήνες η Ρούλα Πισπιρίγκου για την υπό-
θεση της δολοφονίας της πρωτότοκης
κόρης της Τζωρτζίνας, καθώς το Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο όπου δικάζεται η
34χρονη, υιοθετώντας την εισαγγελική
πρόταση, αποφάσισε ομόφωνα την πα-
ράταση της προσωρινής της κράτησης
μέχρι τη συμπλήρωση του 18μήνου.

Αν και η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει κρι-
θεί προσωρινά κρατούμενη και για την
υπόθεση θανάτου των δυο μικρότερων
παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας, ο συ-
νήγορός της Αλέξης Κούγιας έδωσε μά-
χη επιχειρηματολογώντας υπέρ της
αποφυλάκισής της, με ή χωρίς περιορι-
στικούς όρους, ακόμη και με «βραχιο-
λάκι». Ο συνήγορος έβαλε κατά της ει-
σαγγελέως, η οποία στην πρότασή της
έκανε λόγο για «ένα από τα πιο ειδεχθή
εγκλήματα που τελέστηκε, σύμφωνα με
την κατηγορία, από τη μητέρα του θύμα-
τος», ζητώντας την παράταση της προ-
σωρινής κράτησης.

Ο Αλέξης Κούγιας εξέφρασε τη θέση
πως η εντολέας του προφυλακίστηκε
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του νόμου καθώς βρέθηκε στο επίκεν-
τρο «λαϊκού δικαστηρίου».

«Στα δικαστήρια δεν δικάζονται οι
ποινικές διώξεις», τόνισε ο συνήγορος
της κατηγορουμένης, συμπληρώνοντας
πως σε αυτό το στάδιο «είναι αδιάφορο
για ποιο λόγο κατηγορείται». Ο συνήγο-
ρος της 34χρονης, αφού υπογράμμισε
πως δεν είναι ύποπτη φυγής αλλά ούτε
και διάπραξης νέων αδικημάτων, επικα-
λέστηκε ακόμη και το άρθρο που αφορά
την αναστολή εκτέλεσης της ποινής κα-
ταδικασμένων. Μάλιστα, μίλησε για τις
περιπτώσεις των Λιγνάδη και Φιλιππίδη
που, όπως είπε, «ήταν οι πρώτες τηλεδί-
κες» και παρά τις καταδικαστικές απο-
φάσεις οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν
ελεύθεροι μέχρι το Εφετείο. 

Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με την κα-
τάθεση γιατρών από το Καραμανδάνειο
Νοσοκομείο. 



«Πάγωσαν» τα χαμόγελα
για το παιδιατρικό

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
ότι κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για το Παι-
διατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πάγωσε τα
χαμόγελα στους κυβερνητικούς βουλευτές. Πρό-
κειται για ένα εμβληματικό έργο που περιλαμβα-
νόταν στον φάκελο των 30+1 που παρουσίασε ο
πρωθυπουργός. Τα τηλέφωνα στην Αθήνα έπεσαν
βροχή, με τους υπουργούς να εμφανίζονται καθη-
συχαστικοί. Οι ψηφοφόροι, όμως, δεν είναι…

ΑΑνακοινώνει τις μεταγραφές 
ο Δημήτρης Ασλανίδης 

Τρία πολύ δυνατά ονόματα, που σίγουρα θα προ-
καλέσουν ντόρο, ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέσα
στον Μάρτιο ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Με-
λά, Δημήτρης Ασλανίδης. Η συμπλήρωση του ψη-
φοδελτίου συνεχίζεται με δυναμικές και στοχευ-
μένες κινήσεις με στόχο την «Αλλαγή» της διοίκη-
σης του δήμου στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Κ
ατεπείγουσα προκα-
ταρκτική εξέταση για
τη διερεύνηση των κα-
ταγγελιών καθηγή-

τριας Ψυχολογίας του ΑΠΘ ότι
κρατήθηκε όμηρος από φοιτητές
επειδή δεν τους είχε περάσει στο
μάθημά της, παρήγγειλε ο προ-
ϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Θεσσαλονίκης Δημή-
τρης Σμυρνής. Ο εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί
εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της διατάραξης λει-
τουργίας δημόσιας υπηρεσίας, της παράνομης βίας και

παράνομης κατακράτησης. Στο
πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας
θα κληθεί αρχικά να καταθέσει λε-
πτομέρειες για το τι ακριβώς συνέ-
βη η καθηγήτρια, προκειμένου στη
συνέχεια να εντοπιστούν και να
κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι
φοιτητές που κατήγγειλε. Το περι-
στατικό έχει καταδικάσει με ανα-
κοίνωσή της η συνέλευση καθηγη-

τών Ψυχολογίας. Φοιτητές από την πλευρά τους έχουν
διαψεύσει όσα κατήγγειλε η καθηγήτρια.

Κώστας Καντούρης

Μαζεύεται κόσμος γύρω από την υποψηφιότητα του Δρόσου
Τσαβλή για τη διεκδίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προχωρά
δυναμικά ο γιατρός και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος,
απευθύνοντας κάλεσμα προς τους ενδιαφερόμενους για συμ-
μετοχή στην παράταξη «Όλοι Εμείς». «Το ψηφοδέλτιό μας είναι

ανοιχτό για ανθρώπους με ήθος, γνώση και όραμα χωρίς κομ-
ματικές διαχωριστικές γραμμές», τονίζει ο κ. Τσαβλής. Για το
επόμενο διάστημα προγραμματίζει συνέντευξη Τύπου με τους
δημοσιογράφους, ενώ αμέσως μετά θα έρθει και η πρώτη του
προεκλογική εκδήλωση.

Συνεχίζει «αυτόνομα» ο Δρόσος Τσαβλής 

Ο αστυνομικός του Δ. Κούβελα 
συνέλαβε επιδειξία!
Ο αστυνομικός του
βουλευτή της ΝΔ Α’
Θεσσαλονίκης Δη-
μήτρη Κούβελα, Θο-
δωρής Δημοσχά-
κης, συνέλαβε επ’
αυτοφώρω επιδειξία
κοντά σε δημοτικό
σχολείο. Μόλις αντι-
λήφθηκε τη δράση
του, τον ακινητοποί-
ησε και κάλεσε ενι-
σχύσεις και οι συνά-
δελφοί του τον συ-
νέλαβαν. Σε ανάρτησή του ο βουλευτής έγραψε:
«Οι γυναίκες και άντρες αστυνομικοί έχουν αί-
σθηση του καθήκοντος και υπηρετούν την ασφά-
λεια όλων μας 24/7! Χθες, συνεργάτης μου αστυ-
νομικός αντιλήφθηκε άτομο το οποίο περιφερό-
ταν έξω από δημοτικά σχολεία στο κέντρο της πό-
λης παρενοχλώντας μητέρες και μικρά παιδιά και
ενήργησε άμεσα όπως έπρεπε».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θα ενισχύσει
την Α’ περιφέρεια 
ο Κυριάκος;
Μετά την αποχώρηση του Κώστα
Καραμανλή από την ενεργό πολιτι-
κή και την απόφασή του να μη συμ-
μετάσχει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπως μα-
θαίνουμε εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός
από τον Δυτικό Τομέα της Αθήνας
και τον Έβρο, να επιλέξει την Α’
Θεσσαλονίκης αντί για τη Λάρισα.
Θυμίζουμε για την ιστορία ότι και
στις εκλογές του 1985 που διενερ-
γήθηκαν με λίστα ο πατέρας του
αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσο-
τάκης είχε επίσης συμπεριληφθεί
στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονί-
κης, καταλαμβάνοντας μάλιστα και
την έδρα.

Ένα άδειο
χρηματοκιβώτιο
στον Θερμαϊκό 
Το είδαμε και αυτό… Ένα άδειο
χρηματοκιβώτιο εντοπίστηκε
πεταμένο στον βυθό του Θερμαϊ-
κού Κόλπου από το Λιμενικό Σώ-
μα. Άμεσα υπήρξε επικοινωνία
με το δημαρχείο Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να σταλεί συνερ-
γείο να βοηθήσει -μαζί με τους
δύτες- στην ανέλκυσή του. Ειδι-
κότερα, η κλήση έγινε προς τον
αντιδήμαρχο Οικονομικών, Σω-
κράτη Δημητριάδη, ο οποίος κα-
τά το παρελθόν με την ιδιότητα
του αντιδημάρχου Περιβάλλον-
τος είχε «ψαρέψει» από τον πά-
το της θάλασσας από ηλεκτρικά
πατίνια έως καροτσάκια σου-
περμάρκετ, κάδους απορριμμά-
των και κλεμμένα μηχανάκια.

«Βλέπουν» Θεσσαλονίκη 
οι πολιτικοί αρχηγοί 

Το πιο πιθανό σενάριο τελικά είναι να κατέβουν
υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη σχεδόν όλοι οι πολιτι-
κοί αρχηγοί. Ως γνωστόν, οι αρχηγοί κομμάτων
έχουν το δικαίωμα επιλογής τριών εκλογικών πε-
ριφερειών. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης το σκέ-
φτονται πολύ σοβαρά να βρίσκονται στο ψηφοδέλ-
τιο της Α’ Θεσσαλονίκης.
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Ξαναμπήκε
στα ψηφοδέλτια 
ο Δ. Βενιέρης 

Μία έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης
με τη Νέα Δημοκρατία θα διεκδι-
κήσει τελικά ο δημοσιογράφος
Δημήτρης Βενιέρης. Η απόφαση
για την υποψηφιότητα ήρθε μετά
την ανακοίνωση του πρώην πρω-
θυπουργού Κώστα Καραμανλή να
μην είναι εκ νέου υποψήφιος στις
προσεχείς εκλογές.

Παρέμβαση εισαγγελέα για την καταγγελία 
καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
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Παραίτηση με φόντο
τη δημαρχία

Από τη θέση του προέδρου του δη-
μοτικού συμβουλίου Πύργου παραι-
τήθηκε ο Νώντας Κυριαζής, ο οποίος
αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα
στις επικείμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές διεκδικώντας τον δήμο.

Δήμος Χαλανδρίου

Εξώδικα 
και ανακοινώσεις

Αναστάτωση στον Δήμο Χαλανδρίου
έφεραν τα εξώδικα του αντιπεριφερει-
άρχη Πολιτισμού και υποψήφιου δη-
μάρχου Χ. Ρώμα, μεταξύ των οποίων
και αυτό προς την αντιδήμαρχο Χαλαν-
δρίου Έ. Χριστούλη εξαιτίας χαρακτη-
ρισμών στο πρόσωπό του. «Έπειτα από
τόσους μήνες δεν νομιμοποιείται πλέον
να διατηρεί τη θέση του αντιπεριφερει-
άρχη και συγχρόνως να κάνει προ-
εκλογική εκστρατεία στο Χαλάνδρι με
τις δράσεις της περιφέρειας», σχολιά-
ζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η
δημοτική αρχή, καταλήγοντας: «Ο κ.
Ρώμας μπορεί να συνεχίσει να προκα-
λεί. Δεν θα τον ακολουθήσουμε στις
λασπομαχίες του».

Στο Βελιγράδι 
ο δήμαρχος Ηρακλείου

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης
Λαμπρινός βρίσκεται στο Βελιγράδι ως
επικεφαλής αντιπροσωπείας του δή-
μου, αποδεχόμενος την πρόσκληση
του δημάρχου της Τσουκάριτσα Σρτζαν
Κόλαριτς. Η επίσκεψη πραγματοποιεί-
ται στο πλαίσιο της συνεργασίας μετα-
ξύ των δύο πόλεων ως απόρροια της
αδελφοποίησης που είχε πραγματο-
ποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2019.

Παρούσα η Αυτοδιοίκηση
στον Κουμουτσάκο
Πολλές οι παρουσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού στην κοπή της βασιλόπιτας του βουλευτή Βορείου Τομέα

Αθηνών Γ. Κουμουτσάκου.
Στην κατάμεστη αίθουσα VIP
του ΟΑΚΑ μεταξύ άλλων πα-
ραβρέθηκαν ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης, ο
δήμαρχος Αμαρουσίου Θ.
Αμπατζόγλου, ο δήμαρχος
Αγίας Παρασκευής Β. Ζορμ-

πάς, ο δήμαρχος Κηφισιάς Γ. Θωμάκος, ο δήμαρχος Γαλατσίου Γ.
Μαρκόπουλος και ο δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας Γ. Βούρος. Πολυε-
τείς σχέσεις ενότητας και στήριξης στον «γαλάζιο» βουλευτή.

Τα... βρήκαν Δήμος
Αθηναίων - ΕΚΠΑ 

Λύση σε μια χρόνια διαμάχη αναφορι-
κά με τα σχολεία του Μαρασλείου έδω-
σαν από κοινού Δήμος Αθηναίων και
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πρόκειται για μια συμ-
φωνία-σταθμό για ένα πάγιο αίτημα της
εκπαιδευτικής κοινότητας, με την οποία
ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη
συντήρηση, τη συστηματική αποκατάστα-
ση και την ανάδειξη των σχολικών κτιρίων
που διακρίνονται για τη μεγάλη αρχιτε-
κτονική τους αξία και φιλοξενούνται στο
Μαράσλειο Διδασκαλείο από το 1905.

Εθιμοτυπική συνάντηση
Τον νέο δήμαρχο Τροιζηνίας - Μεθά-

νων Σ. Σούχλα υποδέχτηκε ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε μια πρώτη
εθιμοτυπική συνάντηση, παρόντος του
αντιπεριφερειάρχη Νήσων Σ. Βοϊδονι-
κόλα. «Να είστε βέβαιοι ότι η εποικοδο-
μητική συνεργασία που είχαμε με την
προηγούμενη διοίκηση του δήμου θα
συνεχιστεί», υπογράμμισε ο κ. Πατού-
λης και τον διαβεβαίωσε πως θα έχει την
πλήρη στήριξή του σε ό,τι χρειαστεί
προς όφελος των δημοτών του.

Δήμος Φυλής

Πρότυπο κέντρο για Ρομά
Σε ειδική ημερίδα υπό την αιγίδα της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων, όπου πα-
ρουσιάστηκαν τα προβλήματα των Ελ-
λήνων τσιγγάνων, ο Δήμος Φυλής ξε-
χώρισε με την παρουσίασή του. Ο εντε-
ταλμένος δημοτικός σύμβουλος για
θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Γ. Αντω-
νόπουλος παρουσίασε στην ενότητα
«Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ένταξη»
την πρότυπη λειτουργία του Παραρτή-
ματος Ρομά, της υπηρεσίας της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Φυλής που εδρεύει στο Ζεφύρι
και η οποία μέσα σε έναν χρόνο έχουν
επισκεφτεί 6.910 ωφελούμενοι.

Πρωτοπόρα στην πράξη  
«Από τη Θεσσαλία όπου

χτυπάει η καρδιά της αγροτι-
κής οικονομίας...». Με αυτά
τα λόγια ο περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός κήρυξε
την έναρξη της 8ης Πανελλή-
νιας Συνάντησης Φυτοπρο-
στασίας, που αποτελεί κορυ-
φαία επιστημονική συνάντη-
ση προστιθέμενης αξίας για
τους παραγωγούς, τους κατα-
ναλωτές και την εθνική οικο-
νομία. Πρώτη όχι μόνο στην
πράξη και στις διακρίσεις αλ-
λά και στην ενημέρωση η Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας.

Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Αντιδράσεις με την επιλογή
του γενικού γραμματέα

Κ
αθήκοντα νέου γενι-
κού γραμματέα στον
Δήμο Αγίας Παρα-

σκευής ανέλαβε ο Μάκης
Χάρχαρος, επιλογή του δη-
μάρχου Β. Ζορμπά που με το
«καλημέρα» έφερε αντιδρά-
σεις. Ο πρώην πρόεδρος της
Ένωσης Επαγγελματιών Εμ-
πόρων Βιοτεχνών της πόλης
είχε προταθεί πέρυσι -έπειτα
από πρωτοβουλία των παρατάξεων Νίκη των Πολιτών, Νέα Αρχή, Αλλάζουμε και Μία Γενιά
Μπροστά- για να αναλάβει αξίωμα, αλλά τότε η δημοτική αρχή δεν τον είχε στηρίξει.

Υπήρχε άραγε στρατηγική -όπως αφήνεται να εννοηθεί- σε εκείνη τη στάση της δημοτι-
κής αρχής; Όπως και να έχει, η επιλογή του δημάρχου δεν έμεινε ασχολίαστη από τον επι-
κεφαλής της παράταξης Μια Γενιά Μπροστά Α. Μουστόγιαννη: «Όσο γίνονται τέτοιες κινή-
σεις τόσο πιο σίγουρη είναι η απόσυρση του παλιού και φθαρμένου στα δημοτικά δρώμενα
της πόλης μας». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γ. Μυλωνάκης της παράταξης Αλλάζουμε,
διερωτώμενος κατά πόσο πέρυσι όσοι τον καταψήφισαν λειτούργησαν με «παραταξιακά
κριτήρια και όχι προς όφελος της πόλης».

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Παιανίας
Ισίδωρου Μάδη οι δήμαρχοι της Ανατολι-
κής Αττικής ζητούν από τον ΕΔΣΝΑ και την
Περιφέρεια Αττικής την ενίσχυση του προ-
γράμματος συλλογής βιοαποβλήτων, επι-
σημαίνοντας την αδυναμία των δήμων να
εξασφαλίσουν το αναγκαίο προσωπικό
οδηγών και συνοδών απορριμματοφόρων
για τα καφέ απορριμματοφόρα που διατέ-
θηκαν από την Περιφέρεια Αττικής. Για τον

λόγο αυτό ζητούν από τον ΕΔΣΝΑ την προκήρυξη θέσεων εργασίας για οδηγούς απορριμμα-
τοφόρων και συνοδών με σκοπό τη στελέχωση των οχημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η
«επιτυχία του εγχειρήματος συλλογής και επεξεργασίας των βιοαποβλήτων».

Αίτημα δημάρχων Ανατολικής προς ΕΔΣΝΑ

Ελκυστικοί οι αντιπερι-
φερειάρχες για το ΚΙΝΑΛ-

ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Έναν
νυν αλλά και μία πρώην προσπα-
θούν να πείσουν τα επιτελεία για να
μεταπηδήσουν στην κεντρική πολι-
τική σκηνή. 
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Μ
ε καίριες παρεμβάσεις
διαρθρωτικού και φορο-
λογικού χαρακτήρα, η
κυβέρνηση δρομολογεί

το νέο πλαίσιο ανάπτυξης του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, ώστε να είναι έτοιμο
να υποδεχθεί πακτωλό επενδύσεων
από τη στιγμή που η Ελλάδα θα ανα-
κτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας τη νέα
στρατηγική σε συνεργασία με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης, έδωσε το στίγμα των
κινήσεων της κυβέρνησης για την επό-
μενη τετραετία, εφόσον επανεκλεγεί η
Νέα Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι το
υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των
ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης, προκει-
μένου το ΧΑ, μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα, να βαδίσει στα χνάρια της
Wall Street! Στόχος του στρατηγικού
σχεδίου είναι η μετατροπή της ελληνι-
κής κεφαλαιαγοράς σε έναν ισχυρό
μοχλό άντλησης φθηνών κεφαλαίων
για μεγάλες, μεσαίες και μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, αλλά και σε μεγάλο
χρηματοπιστωτικό κέντρο της ευρύτε-
ρης περιοχής της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η/1/2024
δρομολογούνται οι εξής παρεμβάσεις:

Α. Μειώνεται ο φόρος συγκέντρω-
σης κεφαλαίου στο 0,2% από 0,5% που
είναι σήμερα. 

Β. Μειώνεται ο φόρος χρηματιστη-
ριακών συναλλαγών στο 0,1% από 0,2%. 

Γ. Εναρμονίζεται η φορολογία των
εταιρικών ομολόγων για εγχώριους
και ξένους επενδυτές. 

Δ. Θα δοθούν κίνητρα εισαγωγής

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω
ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών ει-
σαγωγής, όπως πχ η έκπτωση των
δαπανών εισαγωγής κατά 100% από
τον φόρο. 

Η στρατηγική ανάπτυξης του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών θα βασιστεί στους
εξής 6 πυλώνες:

1Ενίσχυση του ρυθμιστικού και επο-
πτικού πλαισίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς, αλλά και της Επιτροπής
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο
πλαίσιο λειτουργίας των ελεγκτικών

μηχανισμών και βελτίωση της απονο-
μής της δικαιοσύνης.

2 Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυ-
ση της χρηματοοικονομικής τε-

χνολογίας (fintech) και των κριτηρίων
περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρι-
κής διακυβέρνησης (ESG) των επιχει-
ρήσεων.

3 Απλοποίηση και ψηφιοποίηση
διαδικασιών, σε συνεργασία με το

Χρηματιστήριο Αθηνών.

4 Θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για
ενίσχυση της ζήτησης στην ελλη-

νική κεφαλαιαγορά.

5 Προώθηση της χρηματοοικονομι-
κής παιδείας.

6 Θέσπιση
φορολογικών κινήτρων.

Το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών
κατά τους τελευταίους μήνες παρου-
σιάζει αισθητή βελτίωση και ο Γενικός
Δείκτης έχει αναρριχηθεί σε υψηλό 101
μηνών, δίνοντας μία από τις υψηλότε-
ρες αποδόσεις παγκοσμίως. Επιπλέον,
η διεθνής επενδυτική κοινότητα εμπι-
στεύεται εκ νέου την ελληνική οικονο-
μία και επενδύει στο σενάριο της ανά-
κτησης της επενδυτικής βαθμίδας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών,
το νέο πλαίσιο ανάπτυξης της εγχώριας
κεφαλαιαγοράς θα εδραιώσει ακόμη
περισσότερο το κλίμα αξιοπιστίας, το
οποίο ήδη διαφαίνεται και αποδεικνύε-
ται στην πράξη από τη συνεχή προσέλ-
κυση επενδυτικών κεφαλαίων. 

Το κυβερνητικό σχέδιο για την κεφαλαιαγορά, 
ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχθεί πακτωλό 

επενδύσεων από τη στιγμή που η Ελλάδα 
θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μείωση φόρων στο ΧΑ 
και νέο πλαίσιο ανάπτυξης

Σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν
σε τσουχτερά πρόστιμα στους εργοδότες, συναντά η
εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε σειρά δρα-
στηριοτήτων διάφορων κλάδων.

Σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και
την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Αττικής, η πλειονότητα των εργαζομένων σε πολλούς
κλάδους εργάζεται εκτός της επαγγελματικής εγκατά-
στασης (πχ, ηλεκτρολόγοι), με αποτέλεσμα χιλιάδες ερ-
γοδότες και επαγγελματίες να βρίσκονται σε αδιέξοδο

και προ οδυνηρών εκπλήξεων. Ο προβληματισμός έγκει-
ται στη δυσκολία τήρησης των νέων ρυθμίσεων ιδιαιτέ-
ρως για την ψηφιακή κάρτα και την πίεση των εργοδοτών,
σε σχέση κυρίως με το αντικείμενο δραστηριότητας, τη
μορφή εργασίας του προσωπικού τους και τα διοικητικά
κόστη που απαιτούνται, τα οποία σε συνδυασμό με τις
λοιπές επιβαρύνσεις της φορολογίας και του ΦΠΑ είναι
κατά μέσο όρο από τα υψηλότερα ανάμεσα στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Αθηνών Παύλος Ραβάνης και ο Α’ αντιπρόεδρος Κώστας
Δαμίγος ζήτησαν από τον πρόεδρο της ΕΦΕΕΑ κ. Κούβα-
ρη και τους συνεργάτες φοροτεχνικούς τη συνδρομή
τους στη συμβουλευτική καθοδήγηση των επιχειρημα-
τιών του Επιμελητηρίου, μετά τη συγκέντρωση ερωτημά-
των και παροχή διευκρινίσεων, καθώς καραδοκεί ο κίν-
δυνος της επιβολής πολύ αυστηρών προστίμων. Μάλιστα,
το προσεχές διάστημα θα αναληφθούν πρωτοβουλίες,
ώστε να γίνουν παρεμβάσεις και να διατυπωθούν προτά-
σεις για αλλαγές προς το υπουργείο Εργασίας.

Δυσκολίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
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Μ
ε έργα άνω των €200
εκατ. πρόκειται να χρη-
ματοδοτηθούν η προ-
ώθηση του ορεινού, γα-

στρονομικού τουρισμού, του αγροτου-
ρισμού και του τουρισμού ευεξίας,
όπως και η βελτίωση της προσβασιμό-
τητας των παραλιών μας μέσω του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, από τα οποία μπορεί να επωφελη-
θεί η περιφέρεια.

Η ανάπτυξη και προώθηση του του-
ριστικού προϊόντος της χώρας -και σε
περιφερειακό επίπεδο- συμπεριλαμ-
βάνεται στο στρατηγικό σχέδιο της Πο-
λιτείας. Πολλώ δε μάλλον η προώθηση
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

οι οποίες άλλωστε αποτελούν τον οδη-
γό για την εξωστρέφειά της.

Περιπατητικός τουρισμός, ορεινός
τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, του-
ρισμός ευεξίας, γαστρονομικός και
οινικός τουρισμός είναι ενδεικτικά
κάποιες από τις μορφές τουρισμού, τις
οποίες η περιφέρεια έχει τη δυναμική
ώστε να αποτελέσουν τον πυρήνα για
την ανάπτυξή της.

«Οι επιλογές που προσφέρουν οι ει-
δικές μορφές τουρισμού μπορούν να
δώσουν μια ουσιαστική λύση στο πρό-
βλημα της μικρής χρονικής διάρκειας
της τουριστικής σεζόν. Ταυτόχρονα,
μπορούν να εμπλουτίσουν σημαντικά
το τοπικό τουριστικό προϊόν, σε πλήρη
συμφωνία με την τάση της παγκό-
σμιας τουριστικής αγοράς», σημείωσε

η Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια υφυ-
πουργός Τουρισμού, μιλώντας στο 1ο
Αναπτυξιακό Φόρουμ Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης.

Η επένδυση στις εναλλακτικές μορ-
φές τουρισμού δίνουν ισχυρές δυνα-
τότητες ανάπτυξης της τουριστικής οι-
κονομίας της χώρας μας. Η Ελλάδα
έχει πολλά πλεονεκτήματα για να εκ-
μεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες
που δίνονται. Μέσω των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού η Ελλάδα μπορεί
να διατηρήσει την τουριστική κίνηση
όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες
αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο.

Birdwatching
Μια ειδική δραστηριότητα του οικο-

τουρισμού είναι το birdwatching, όπου

αξίζει να επενδύσει η περιφέρεια δε-
δομένου του πλούτου που διαθέτει σε
σπάνιους υδροβιότοπους. Με στοχευ-
μένες πολιτικές μπορεί να στηριχθεί η
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, όπως
έγινε πρόσφατα με την πρωτοβουλία
του υπουργείου Τουρισμού να δημι-
ουργήσει Ειδικά Σήματα Επισκεψιμό-
τητας για τα τυροκομεία, τα ελαιοτρι-
βεία και τα ζυθοποιεία, στα πρότυπα
του ήδη γνωστού Σήματος Επισκέψι-
μου Οινοποιείου του υπουργείου.

Αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση της
Καβάλας, η οποία το 2022 σημείωσε με-
γάλη επιτυχία στον τουρισμό κρουαζιέ-
ρας, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία
των αφίξεων, στο λιμάνι της πόλης
έφτασαν 13.300 επιβάτες έναντι 2.700
επιβατών που είχαν επισκεφτεί την πό-
λη το 2019. Η χώρα μας διαθέτει σημαν-
τική ποικιλία προϊόντων για να ικανο-
ποιήσει κάθε τομέα ενδιαφέροντος, επι-
φέροντας επιπλέον έσοδα και υψηλότε-
ρο επίπεδο ανάπτυξης στην οικονομία.

H ισχυρή δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευ-
ταία χρόνια ο γαμήλιος τουρισμός αποτελεί σημείο
αναφοράς για την Περιφέρεια Κρήτης. Στον νομό
Ηρακλείου ο Δήμος Χερσονήσου ανέδειξε τα συγ-
κριτικά πλεονεκτήματα του γαμήλιου τουρισμού,
αναλαμβάνοντας δράσεις για την προώθηση και
προβολή του σε βασικές αγορές κυρίως της Ευρώ-
πης αλλά και παγκοσμίως.

Πρώτος σταθμός των δράσεων, το Μόναχο και

ακολούθησε η Βιέννη, όπου στις εκθέσεις παρου-
σιάστηκε το επιτυχημένο τουριστικό προϊόν «Land
of Experiences». Η πλατφόρμα αυτή σύντομα θα φι-
λοξενήσει ξενοδοχεία, συνεδριακούς χώρους και
εταιρείες που θα προσφέρουν υπηρεσίες γαμήλιου
τουρισμού, καθώς και κάθε πληροφορία σχετική με
τα μέρη μοναδικής ομορφιάς για την τέλεση γάμων
αλλά και κάθε χρηστική πληροφορία.

Ο δήμος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά και στην

έκθεση Wedding Show, στο Μπέρμιγχαμ του Ηνω-
μένου Βασιλείου, αρχές Μαρτίου και από το περί-
πτερο του ΕΟΤ θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα του
προορισμού στους επισκέπτες. Επίσης, με τη συμ-
μετοχή του στη διεθνή έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο θα
ενισχυθούν περαιτέρω ο προορισμός και οι εναλλα-
κτικές του μορφές, οι οποίες αποτελούν προτεραι-
ότητα στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος.

Η Κρήτη θέλει να γίνει παγκόσμιος προορισμός για «honey moon»

Τα... κρυφά όπλα
του τουρισμού!

Έργα άνω των 200 εκατ. ευρώ 
για την προώθηση των εναλλακτικών 

μορφών του στην ελληνική περιφέρεια

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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ε φάση οριστικής ολοκλήρω-
σης βρίσκεται το πρόγραμμα
«Φωτοβολταϊκά στις Στέγες»,
με τον σχεδιασμό του υπουρ-

γείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος να
προβλέπει, όπως αναφέρουν πληροφο-

ρίες της «Political», την
προδημοσίευση του
Οδηγού την επόμενη
εβδομάδα, εκτός απρο-
όπτου, ώστε να μπορέ-
σουν να προετοιμα-

στούν οι ενδιαφερόμε-
νοι για την υποβολή αί-

τησης υπαγωγής. 
Ταυτόχρονα, σε ανάλογη φάση βρί-

σκεται και η πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ
για την κατάθεση αιτήματος σύνδεσης
για συστήματα net-metering. Σύμφωνα
με σχετικές πληροφορίες, η ενεργο-
ποίηση της πλατφόρμας αναμένεται να
γίνει μέσα στα επόμενα 24ωρα, ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν σε
αιτήσεις σύνδεσης, πριν ξεκινήσει το
πρόγραμμα. 

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η έναρξη
του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις

Στέγες» εξαρτάται και από την ψήφιση
του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ που βρίσκε-
ται σε διαβούλευση και το οποίο αφορά
την ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για
τις ΑΠΕ. Και αυτό γιατί στο σχέδιο νόμου
περιλαμβάνεται διάταξη που θα θεσμο-
θετήσει την υλοποίηση ανάλογων προ-
γραμμάτων επιδότησης συστημάτων
ενεργειακού συμψηφισμού.

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου
Σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του

υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα σε εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε από το Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ),
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και
Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και το επενδυτικό φό-
ρουμ A ENERGY, η υποβολή των αιτήσε-
ων ένταξης αναμένεται να ξεκινήσει μέ-
χρι τα μέσα Μαρτίου με την προϋπόθεση
βέβαια να έχουν ολοκληρωθεί τα παρα-
πάνω βήματα.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Σκρέκας
πρόσθεσε πως μέσω του προγράμματος
θα επιδοτηθούν 300.000 νοικοκυριά πε-
ρίπου, αγρότες και επιχειρήσεις, για την
εγκατάσταση ανάλογων συστημάτων, με
συμμετοχή 40%, 30% και 30% αντίστοιχα,
σε αυτή τη «δεξαμενή». Επομένως, ενί-
σχυση θα λάβουν περίπου 120.000 οι-
κιακά συστήματα, 90.000 αγροτικά και
90.000 επιχειρήσεων. 

Έως 7 κιλοβάτ
Βασική αιτία για την αύξηση του αριθμού

των ωφελούμενων σε 300.000, έναντι των
250.000 που αναφέρονταν όταν είχε αναγ-
γελθεί το πρόγραμμα, είναι ο περιορισμός
της μέγιστης ισχύος των οικιακών συστη-
μάτων που θα επιδοτηθούν. Έτσι, αντί για
φωτοβολταϊκά έως 10 κιλοβάτ που προ-
βλεπόταν σε πρώτη φάση, σύμφωνα με
πληροφορίες του energypress, μια κατοι-
κία θα μπορεί να ενισχυθεί για την εγκατά-
σταση ενός φωτοβολταϊκού μέγιστης

ισχύος μέχρι 7 κιλοβάτ.
Στην περίπτωση των κατοικιών θα επι-

δοτούνται μόνο φωτοβολταϊκά που συ-
νοδεύονται από μπαταρία. Το πλαφόν
χωρητικότητας της μονάδας αποθήκευ-
σης θα «ακολουθεί» την ισχύ του φωτο-
βολταϊκού. Επομένως, αν κάποιο νοικο-
κυριό επιλέξει να εγκαταστήσει ένα φω-
τοβολταϊκό 7 κιλοβάτ, αυτό θα πρέπει να
συνδυάζεται με μία μπαταρία έως 7 κι-
λοβατώρες.

Για να «τρέξει» το πρόγραμμα, έχουν
ήδη διασφαλισθεί 150 εκατ. ευρώ, ενώ
στην πορεία θα προστεθούν επιπλέον
κονδύλια. Στη δράση θα προβλέπεται
επίσης ένας μικρός διακριτός προϋπο-
λογισμός ειδικά για ευάλωτα νοικοκυ-
ριά, για τα οποία μάλιστα θα προβλέπεται
η εγκατάσταση «απλών» φωτοβολταϊ-
κών. Η επιδότηση σε αυτή την περίπτωση
θα είναι 60%.

Τέλος, εκτός από τα οικιακά συστήμα-
τα, επιδότηση θα υπάρξει και για τα
αγροτικά συστήματα net-metering, ενώ
η αντίστοιχη δράση για τις επιχειρήσεις
φαίνεται ότι θα «τρέξει» από το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης.

Πέντε μέρες πριν από την εκπνοή της παράτασης
που είχε δοθεί στην περίοδο των αποκλειστικών δια-
πραγματεύσεων ΔΕΗ - Enel για την Enel Romania,
πληροφορίες της «Political» αναφέρουν ότι οι διαβου-
λεύσεις βαίνουν στην πιο κρίσιμη φάση τους, όντας,
ωστόσο, από ό,τι φαίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Ειδικότερα, εξαιρετικά κρίσιμη αξιολογείται η
επόμενη εβδομάδα, δεδομένου κιόλας ότι η «κλε-
ψύδρα» αδειάζει, ωστόσο, είναι τόσο σύνθετες και
περίπλοκες οι διαπραγματεύσεις, που καθιστούν
παρακινδυνευμένη κάθε εκτίμηση.

Καθώς τα μίτινγκ διαδέχονται το ένα το άλλο, έχουν

πυκνώσει και αφορούν μια τεράστια γκάμα θεμάτων,
η όποια πρόβλεψη μπορεί να διαψευστεί. Ναι μεν
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, ωστόσο, ουδείς
μπορεί να αποκλείσει κάποια ανατροπή της τελευταί-
ας στιγμής. Εξ ου και η απόλυτη σιγή ιχθύος που τη-
ρούν αμφότερες οι πλευρές, καθώς έχουμε μπει
στην τελευταία εβδομάδα των διαβουλεύσεων.

Τελευταία δημόσια τοποθέτηση για το θέμα
έγινε πριν από ένα δεκαήμερο στο Reuters από τον
διευθύνοντα σύμβουλο της Enel, Φραντσέσκο Στα-
ράτσε, δηλώνοντας λακωνικά ότι η πώληση των δρα-
στηριοτήτων στη Ρουμανία κινείται στη «σωστή κα-

τεύθυνση» και προσθέτοντας ότι αναμένει τελική
συμφωνία έως τα τέλη Ιουνίου.

«Έχουμε μια διαδικασία που δεν έχει ολοκληρω-
θεί, αλλά κινείται στη σωστή κατεύθυνση και έχουμε
επιλέξει προτιμώμενο επενδυτή», είχε πει ο Σταρά-
τσε για τα ρουμανικά assets, τα οποία αναλυτές απο-
τιμούν σε πάνω από 1 δισ. ευρώ.

«Το θέμα είναι να αφήσουμε τη διαδικασία να ολο-
κληρωθεί… πιστεύω (ότι θα έχει κλείσει) πριν από τα
τέλη Ιουνίου», είχε προσθέσει ο Ιταλός CEO, ο οποί-
ος ξεκίνησε τις αποκλειστικές συνομιλίες με τη ΔΕΗ
στα τέλη του 2022.

Πλησιάζει η «ώρα της κρίσης» του deal ΔΕΗ-Enel για τα «assets» της Ρουμανίας

Την ερχόμενη εβδομάδα η προδημοσίευση 
του προγράμματος για 300.000 δικαιούχους

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης

Οδηγός για... 
φωτοβολταϊκά στη στέγη
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πιο αξιοσημείωτη απάντηση της Ευ-
ρώπης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά
της Ουκρανίας δεν είναι η συγκέντρω-
ση στρατιωτικού εξοπλισμού και η οι-

κονομική βοήθεια δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι -
όπως μεταδίδει το Bloomberg- η άνευ προηγου-
μένου ταχύτητα μιας ενεργειακής μετάβασης, που
μέσα σε έναν χρόνο έχει σχεδόν εξαλείψει την
εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και
επιδιώκει να στραγγαλίσει τη βασική πηγή χρημα-
τοδότησης της πολεμικής μηχανής του Πούτιν.

Μόνιμη απεξάρτηση
Η αλλαγή απέχει πολύ από το είδος της «πράσι-

νης μετάβασης» που οραματίστηκε η Ευρώπη για
το μακροπρόθεσμο μέλλον της, με τις κυβερνή-
σεις να πληρώνουν ό,τι χρειάζεται για να εξασφα-
λίσουν LNG. Και ήταν επώδυνο, καθώς ο ενεργει-
ακός λογαριασμός έφτασε πέρυσι περίπου το 1
τρισ. δολάρια.

Ωστόσο, ακόμη και οι πιο αισιόδοξες αναλύσεις
από τους ειδικούς και τους ηγέτες του ίδιου του
μπλοκ στην αρχή του πολέμου απέτυχαν να προ-
βλέψουν πόσο γρήγορα θα μπορούσε να κινηθεί η
Ευρώπη. Πριν από έναν χρόνο, η Γηραιά Ήπρειρος
ξόδευε περίπου 1 δισ. δολάρια την ημέρα για να
πληρώσει το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον
άνθρακα που εισάγονταν από τη Ρωσία. Σήμερα,
πληρώνει ένα μικρό κλάσμα αυτού του ποσού.

«Η Ρωσία μάς εκβίασε απειλώντας να μειώσει
τον ενεργειακό εφοδιασμό», δήλωσε η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν νωρίτερα αυτό τον μήνα, επισημαίνοντας
ότι η Ευρώπη έχει απαλλαγεί εντελώς από την
εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.
«Πήγε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε»,
σημείωσε.

Επιπλέον, το περασμένο έτος κατέδειξε ότι εί-
ναι δυνατό να προχωρήσουμε όλο και πιο γρήγορα
στην ανάπτυξη ηλιακών συλλεκτών και μπατα-
ριών, στη μείωση της χρήσης ενέργειας και στη
μόνιμη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Φωτοβολταϊκά
Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε όλη την

Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 40 GW (αριθμός-ρε-
κόρ), περισσότερες κατά 35% σε σύγκριση με το
2021. Αυτό το άλμα προήλθε κυρίως από κατανα-
λωτές που είδαν τα φθηνά ηλιακά πάνελ ως έναν
τρόπο να μειώσουν τους λογαριασμούς τους για
την ενέργεια.

Η αιολική ισχύς επίσης αυξήθηκε. Βέβαια, ο
πληθωρισμός συγκράτησε τον άνεμο περισσότε-
ρο από την ηλιακή ενέργεια, προσθέτοντας προ-
βλήματα στις υπάρχουσες καθυστερήσεις αδει-
οδότησης και στα ρυθμιστικά εμπόδια.

Καμία επέκταση των ΑΠΕ δεν θα ήταν ποτέ αρ-
κετή για να αντικαταστήσει το πετρέλαιο, το φυσι-
κό αέριο και τον άνθρακα από τη Ρωσία τόσο γρή-
γορα. Η Ευρώπη είχε για χρόνια τη δυνατότητα να
έχει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου εύκολα
μέσω αγωγών από τη Ρωσία. Το φτηνό αέριο είχε
διατηρήσει για καιρό χαμηλές τις τιμές της ενέρ-
γειας και αντικατέστησε περισσότερους ρυπογό-
νους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από άνθρα-
κα. Ωστόσο η εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε τα
πάντα από τη μια μέρα στην άλλη.

Μέχρι το τέλος του 2022, το ρωσικό αέριο που
περνούσε απευθείας στην Ευρώπη μέσω αγωγών

μειώθηκε κατά 75% σε σύγκριση με το προηγού-
μενο έτος -και σχεδόν δύο μήνες μετά το 2023,
δεν υπάρχει ένδειξη αύξησης των ροών.

«Σχεδόν έναν χρόνο αφότου η Ρωσία ξεκίνησε
τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οικονομία της
ΕΕ βρίσκεται σε καλύτερη βάση από ό,τι αναμενό-
ταν το φθινόπωρο», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στην πιο πρόσφατη οικονομική έκθεσή της
και συπλήρωνε: «Ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει
κορυφωθεί και υπάρχουν οι ευνοϊκές εξελίξεις
στις ενεργειακές αγορές».

Μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου αντικατα-
στάθηκε από αυξημένες ροές από την Αλγερία και
τη Νορβηγία. Τα περισσότερα ήρθαν με τη μορφή
LNG.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάποια ζήτηση φυσι-
κού αερίου μειώθηκε, καθώς υπήρξε καύση πε-
ρισσότερου άνθρακα στους σταθμούς ηλεκτροπα-
ραγωγής. Η χρήση άνθρακα σε όλη την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση αυξήθηκε 7% πέρυσι.

Μείωση της ζήτησης
Η μεγαλύτερη βοήθεια, ωστόσο, ήρθε με τη

μορφή της μείωσης της ζήτησης τόσο από τη βιο-
μηχανία όσο και από τα σπίτια. Καθώς η τιμή του
φυσικού αερίου εκτινάχθηκε, ορισμένες βιομη-
χανίες, όπως οι παραγωγοί λιπασμάτων, θεώρη-
σαν δύσκολο να λειτουργούν, ενώ άλλες βρήκαν
εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν τις ενεργει-
ακές τους ανάγκες. Αυτό οδήγησε σε μείωση της
χρήσης κατά 18% το 2021. Παρόμοια ήταν η ιστορία
και για τη θέρμανση κατοικιών, η οποία επίσης
μειώθηκε κατά 15%, σύμφωνα με στοιχεία που
συγκέντρωσε το BloombergNEF.

Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις αντλιών θερμότητας
αυξήθηκαν γρήγορα στις περισσότερες ευρωπαϊ-
κές χώρες που έχουν αναφέρει δεδομένα -από τη
Σουηδία μέχρι την Πολωνία. Οι πρώτες εκτιμήσεις
δείχνουν ότι οι πωλήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο
μπορεί να έχουν αυξηθεί κατά 38% το 2021. Οι αντ-
λίες θερμότητας είναι εξαιρετικά αποδοτικές,
πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούν πολύ λιγότερη
ενέργεια και επομένως είναι φθηνότερες στη λει-
τουργία τους.

Οι εισαγωγές πετρελαίου παρουσίασαν επί-
σης μείωση το 2022, αλλά όχι τόσο όσο ο άνθρα-
κας ή το φυσικό αέριο. Οι συνολικές εισαγωγές
από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 300.000 βαρέλια
την ημέρα, γεγονός που διατήρησε τη χώρα ως
τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στην ΕΕ,
σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού
Ενέργειας. Οι κυρώσεις στις εισαγωγές αργού
που επιβλήθηκαν από τον Δεκέμβριο και στις
διυλισμένες παραγωγές όπως το ντίζελ που τέ-
θηκαν σε ισχύ αυτόν τον μήνα σημαίνει ότι οι ει-
σαγωγές ρωσικού πετρελαίου θα πρέπει να στα-
ματήσουν έναν χρόνο αργότερα.

Πώς η Ευρώπη 
«ξεφορτώθηκε» 

τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιμα

Η Γηραιά  Ήπειρος έστειλε
πολύ γρήγορα τη Μόσχα
στην «εξέδρα» και επιδιώκει
να στραγγαλίσει τη βασική
πηγή χρηματοδότησης 
της πολεμικής μηχανής
του Πούτιν



Δ
ιπλό όφελος για εκατομ-
μύρια νοικοκυριά σημα-
τοδοτεί η έναρξη του
πτωτικού κύκλου των τι-

μών των βασικών προϊόντων, την
οποία προανήγγειλε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης, παράλληλα με την
εφαρμογή του market pass, όπου η
ανταπόκριση των καταναλωτών ξε-
περνάει ακόμη και τις πιο αισιόδο-
ξες προσδοκίες της κυβέρνησης.

Ειδικότερα:

1Η μείωση των τιμών της
ενέργειας κατά το προηγού-

μενο δίμηνο έχει περάσει στις
γραμμές παραγωγής της βιομηχα-
νίας και εκτιμάται ότι από την επό-
μενη εβδομάδα και καθ’ όλη τη
διάρκεια της... προεκλογικής πε-
ριόδου οι τιμές θα τεθούν σε πτω-
τική πορεία. Σύμφωνα με δηλώ-
σεις του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, οι
μειώσεις που έρχονται αφορούν
τα προϊόντα τόσο εντός όσο και

εκτός «καλαθιού». Χθες ο υπουρ-
γός και ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδω-
νις Γεωργιάδης και Νίκος Παπα-
θανάσης, επισκέφθηκαν την Κεν-
τρική Ιχθυαγορά Αθηνών στη Βαρ-
βάκειο, όπου διαπίστωσαν ιδίοις
όμμασι τις τιμές των θαλασσινών
που περιλαμβάνονται στο «σαρα-
κοστιανό καλάθι», εκφράζοντας
την πλήρη ικανοποίησή τους. Στη
συνέχεια οι δύο υπουργοί επισκέ-
φτηκαν δύο καταστήματα αλυσί-
δων σουπερμάρκετ, στα οποία κα-
ταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μει-
ώσεις τιμών. Ο κ. Γεωργιάδης έκα-
νε λόγο για παραπληροφόρηση
σχετικά με τις τιμές, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι «άκουσα σε ένα
δελτίο ειδήσεων κάτι τιμές που με-
τά ψάχναμε σε όλα τα σουπερμάρ-
κετ να δούμε πού βρέθηκαν αυτές
οι τιμές και δεν υπήρχαν πουθε-
νά». Επιπλέον, ο κ. Παπαθανάσης
επεσήμανε ότι από την αυτοψία
βρέθηκε τιμή του αγνού παρθένου

ελαιόλαδου στα 5,30 ευρώ και στα
μακαρόνια 0,55 ευρώ.

2 Από την άλλη πλευρά, το
όφελος από τη συγκράτηση

ή και τη μείωση των τιμών αναμέ-
νεται να αυξηθεί λόγω του market
pass. Οι αιτήσεις αναμένεται να
φτάσουν σήμερα τις 1.700.000, πιά-
νοντας το 50% του στόχου που έχει
τεθεί! Έτσι, 3,2 εκατομμύρια νοικο-
κυριά θα αγοράσουν απευθείας με
την ψηφιακή κάρτα προϊόντα, εξοι-
κονομώντας ακόμη και έως 720 ευ-
ρώ σε χρονικό διάστημα 6 μηνών.
Σημειώνεται ότι όσοι επιλέξουν την
κατάθεση της ενίσχυσης σε τραπε-
ζικό λογαριασμό θα λάβουν το 80%
του ποσού που δικαιούνται.

3 Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, η Ελλάδα μετά τη

ραγδαία μείωση του πληθωρισμού
από το 12% τον περασμένο Οκτώ-
βριο στο 7,3% τον Ιανουάριο εμφανί-
ζει τον έκτο χαμηλότερο δείκτη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι έχει
αποκλιμακωθεί εντυπωσιακά ο
ρυθμός αύξησης του ενεργειακού
κόστους, ενώ τάσεις συμπίεσης πα-
ρουσιάζουν και οι τιμές στα τρόφι-
μα, αποτελώντας ωστόσο το βασικό
πρόβλημα των καταναλωτών σε
ολόκληρη την Ευρώπη. 

ΣΣτις 120 δόσεις
τα χρέη για
κόκκινα δάνεια

Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που
είχαν συνάψει συμβάσεις με την εγ-
γύηση του Ελληνικού Δημοσίου αποτε-
λεί η ένταξή τους στη ρύθμιση των 120
δόσεων με διαγραφή επιπλέον προ-
σαυξήσεων από 10% έως 100%. Πρόκει-
ται για δάνεια με εγγύηση του Δημοσί-
ου που είχαν συναφθεί πριν από το 2012
και αφορούν το χρονικό διάστημα
8/10/2019-1/2/2023. Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν επιχειρηματικά δάνεια
και δάνεια φυσικών προσώπων με εγ-
γύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας, του ΤΕΜΠΜΕ και είχαν κατα-
στεί ληξιπρόθεσμα την 1η Φεβρουαρί-
ου 2023. Οι δανειολήπτες έχουν το χρο-
νικό περιθώριο έως την 1η Αυγούστου
2023 να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Όποιος πληρώσει εφάπαξ την οφειλή
θα λάβει απαλλαγή 100% από πρόστιμα
και προσαυξήσεις, ενώ παρέχεται έκ-
πτωση 95% για εξόφληση σε 2-4 δόσεις,
85% για 5-12 δόσεις, 80% για 13-24 δό-
σεις, 75% για 25-36 δόσεις, 45% για 37-
48 δόσεις, 30% για 49-60 δόσεις, 20% για
61-72 δόσεις, 15% για 73-96 δόσεις και
10% για 97-120 δόσεις. 

«Ένεση» €242,8 εκατ.
μέσω του επιδόματος
θέρμανσης

Τονωτική ένεση 54,8 εκατ. ευρώ για
404.157 δικαιούχους αποτελεί η καταβο-
λή του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο
πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους,
αυξάνοντας το συνολικό ποσό της ενί-
σχυσης μέχρι στιγμής στα 242,8 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονο-
μικών Χρήστο Σταϊκούρα, έως τις 28
Απριλίου θα ακολουθήσει και άλλη κα-
ταβολή στους δικαιούχους. Σημειώνεται
ότι το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης
είναι μειωμένο για τους καταναλωτές,
καθώς η επιδότηση της αντλίας συνεχί-
ζεται έως τις 31 Μαρτίου 2023 και ανέρ-
χεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο (0,15 ευρώ
με ΦΠΑ). 
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Έρχεται μείωση τιμών
στα βασικά είδη

Διπλό... προεκλογικό
όφελος για τους

καταναλωτές μέσω και
του market pass

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Ν
α χωνέψει τα υψηλά των
8,5 ετών προσπαθεί το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο, με
τις διορθωτικές κινήσεις

να είναι αναμενόμενες και φυσιολο-
γικές. Ο διευθύνων σύμβουλος της
Fast Finance ΑΕΠΕΥ, Ηλίας Ζαχαρά-
κης, σημειώνει πως «το επίπεδο των
1.030-1.040 μονάδων γίνεται σημαν-
τική στήριξη, ενώ ουσιαστικό επόμε-
νο επίπεδο είναι οι 1.195 μονάδες. Σε
μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να
ακολουθούμε τα take profit μας που
ακόμα και σε intraday γράφημα μπο-
ρούν να δώσουν σημαντικές αποδό-
σεις. Η αγορά έχει να δει τόσο μεγάλη
και γρήγορη κίνηση από το 2004, γε-
γονός που δείχνει ότι ακόμα δεν

έχουμε δει όλο το έργο». Συνεχίζον-
τας ο χρηματιστής τονίζει πως «μια
διόρθωση σημαίνει υγεία, ενώ μια
μεγάλη αλλαγή σκηνικού στο εξωτε-
ρικό θα μπορούσε να επηρεάσει και

τη δική μας αγορά, μιας και κάποιοι
θα σπεύσουν να κατοχυρώσουν κέρ-
δη. Αυτό, παρ’ όλα αυτά, θα είναι και
μια ευκαιρία για κάποιους να πάρουν
θέση για το επόμενο ράλι».

Πειραιώς: Δημόσια πρόταση
για την Attica Group 

Την υποβολή δημόσιας πρότασης για
το σύνολο των μετοχών της Attica Group
ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, μετά
την αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει για
τις μετοχές της MIG. Όπως ενημέρωσε η
Τράπεζα Πειραιώς, η δημόσια πρόταση
θα γίνει σε τιμή 1,855 ευρώ ανά μετοχή.
Δεδομένου ότι η Πειραιώς ελέγχει μέσω
και των προσώπων που ενεργούν συντο-
νισμένα (έμμεσα μέσω της MIG) το
79,3832% των μετοχών της Attica Group,
η δημόσια πρόταση αφορά το 20,6168%
του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της,
δηλαδή, 44.492.160 μετοχές. Σημειώνε-
ται ότι Τράπεζα Πειραιώς ενημέρωσε ότι
δεν θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς της
Attica και δεν θα βγάλει τη μετοχή της
από το χρηματιστήριο.

Επ. Ανταγωνισμού: «Ναι»
στην εξαγορά της Thalis 
από Motor Oil

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε
ομόφωνα τη συμφωνία απόκτησης της
Thalis (ΘΑΛΗΣ) από τη Motor Oil. Υπενθυ-
μίζεται ότι η Motor Oil είχε προχωρήσει
τον Νοέμβριο στην εξαγορά του 100% της
Thalis ES, ενός από τους δυναμικότερους
εκπροσώπους στην Ελλάδα στον τομέα
της κυκλικής οικονομίας.

ΟΤΕ: Αυξημένα έσοδα 
και EBITDA, μέρισμα €0,5765  

Αύξηση εσόδων στα 3,455 δισ. ευρώ
(+3,6%) και προσαρμοσμένα EBITDA
1,348 δισ. ευρώ (+4%) παρουσίασε ο
Όμιλος ΟΤΕΟΤΕ-2,11% για το 2022. Έσο-
δα και κερδοφορία στην Ελλάδα στα
υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δε-
καετίας, επισημαίνει στη σχετική ανα-
κοίνωση. Παράλληλα, καταγράφονται
ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές σύμ-
φωνα με τον στόχο, αυξημένες κατά
23,8% στα 597,1 εκατ. ευρώ και προσαρ-
μοσμένες επενδύσεις 638,3 εκατ. ευρώ.
Η προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους
φτάνει τα 425 εκατ. ευρώ: Μέρισμα
0,5765 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά
3,3% και πρόγραμμα απόκτησης ιδίων
μετοχών ύψους 175 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο ταξίδι της για ένα
μέλλον προς το καλύτερο συνε-
χίζει η Παπαστράτος με νέα, με-
γάλη επένδυση ύψους 200 εκατ.
ευρώ, η οποία οδηγεί στη δημι-
ουργία 300 νέων θέσεων εργα-
σίας και ενισχύει το εξαγωγικό
έργο της εταιρείας, φτάνοντας σε
συνολική αξία εξαγωγών 300
εκατ. ευρώ. Με τη νέα ανακοίνω-
ση, το σύνολο των επενδύσεων
της Philip Morris International
(PMI) στην Ελλάδα φτάνει πλέον
τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Πρό-
κειται για ακόμα μία ψήφο εμπι-
στοσύνης στην Παπαστράτος, η
οποία θα ενισχύσει την παραγω-
γική δυναμικότητα του εργοστα-
σίου της στον Ασπρόπυργο με τέσσερις νέες γραμμές
παραγωγής. Η επόμενη μέρα της εταιρείας σηματο-
δοτείται και από μια μεγάλη αλλαγή στη διοίκησή της,
με τον Γιώργο Μαργώνη να αναλαμβάνει καθήκοντα
διευθύνοντος συμβούλου και να διαδέχεται τον Χρή-
στο Χαρπαντίδη, πλέον αντιπρόεδρο της PMI για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Παπαστρά-
τος την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στο Metropolitan
Expo, έδωσε το «παρών» ο Μάσιμο Αντολίνα, πρό-
εδρος Ευρώπης της PMI, ο οποίος ανακοινώνοντας τη
νέα επένδυση ανάμεσα σε άλλα δήλωσε: «Η Παπα-
στράτος διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη
Philip Morris International και, επίσης, αποτελεί ση-
μαντικό πυλώνα στις εξαγωγές της ελληνικής οικο-
νομίας. Και η Ελλάδα αποτελεί σήμερα στην Ευρώπη
ένα μοναδικό παράδειγμα προόδου προς ένα μέλλον
χωρίς τσιγάρο, χάρη σε ένα ρεαλιστικό και βασισμέ-

νο σε επιστημονικά δεδομένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το
οποίο αναγνωρίζει τη συμβολή που μπορεί να έχουν
τα εναλλακτικά προϊόντα, όπως το IQOS, στη διαχεί-
ριση του καπνίσματος». 

Ο Χρήστος Χαρπαντίδης, αντιπρόεδρος PMI για τη
ΝΑ Ευρώπη, συνδέοντας το χθες με το σήμερα και το
αύριο της Παπαστράτος σημείωσε: «Η νέα εποχή της
Παπαστράτος ισχυροποιεί την Ελλάδα στο κέντρο των
παγκόσμιων εξελίξεων, με περαιτέρω ενίσχυση της
οικονομικής της εξωστρέφειας και 300 νέες θέσεις
εργασίας. Με πράξεις που έχουν ως αφετηρία να κά-
νουμε το σωστό, το προς το καλύτερο όλων και που
από το 2017 μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε συνο-
λική επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζου-
με σήμερα, με θετικό αποτύπωμα για τη χώρα μας,
την κοινωνία, την οικονομία και, πάνω από όλα, για
τον πυρήνα της επιχειρηματικής μας δραστηριότη-
τας, τους ανθρώπους της Παπαστράτος».

Τα υψηλά, η διόρθωση και η ευκαιρία στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Παπαστράτος: Νέα επένδυση 200 εκατ. στην Ελλάδα
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Κέρδη $37,5 εκατ. 
για τη United Maritime 

Χρυσό Βραβείο για τη ΔΙΑΣ 
στα Digital Finance Awards 

Με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best
Project for Instant or Cross-border Payments»
τιμήθηκε η ΔΙΑΣ ΑΕ στα φετινά Digital Finance
Awards της Boussias, τα οποία επιβραβεύουν τις
καινοτόμες προσεγγίσεις και τα πρωτοποριακά
έργα αναβάθμισης στο Digital Banking και Digital
Insurance από τράπεζες, ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις, τεχνολογικούς παρόχους, εταιρείες Fin-
tech και Insurtech. Το έργο της ΔΙΑΣ που απέ-
σπασε την κορυφαία διάκριση της κατηγορίας
της στα φετινά βραβεία αφορά την υλοποίηση
διατραπεζικής λύσης άμεσων πληρωμών και τη
διασύνδεση με την Ευρώπη μέσω της υπηρεσίας
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας TIPS (TAR-
GET Instant Payment Settlement).

Καφέ με… ελαιόλαδο λανσάρει 
η Starbucks

Η Starbucks ετοιμάζεται να λανσάρει
στην Ιταλία μια νέα σειρά ροφημάτων καφέ,
η οποία θα περιέχει ελαιόλαδο για να ενι-
σχύσει το μερίδιο της αγοράς σε μια χώρα
όπου ο καφές διαδραματίζει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο. H μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ παγ-
κοσμίως θα φέρει τη νέα της σειρά
«Oleato», η οποία περιλαμβάνει καφέ με
ελαιόλαδο μαγειρεμένο στον ατμό μαζί με
γάλα βρόμης, αλλά μόνο στη γειτονική μας
χώρα. Στη συνέχεια, σχεδιάζει να κυκλοφο-
ρήσει το εν λόγω ρόφημα στις ΗΠΑ, την Ια-
πωνία, τη Μέση Ανατολή και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο αργότερα τη φετινή χρονιά.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ και Net
Metering από τη SABO

Ρεκόρ στα κέρδη για το έτος
κατέγραψε η Εni

Η Eni κατέγραψε ρεκόρ στα ετήσια κέρδη της
λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέ-
σματα ήταν κατώτερα των εκτιμήσεων για το τέταρ-
το τρίμηνο. Ο ιταλικός ενεργειακός κολοσσός ακο-
λούθησε τους ομολόγους του με αύξηση κερδών
για το 2022, αφότου η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία εκτίναξε την αξία των βασικών εμπορευμά-
των στα ύψη. Ενώ το κόστος της ενέργειας έχει
μειωθεί τους τελευταίους μήνες, η σύγκρουση
απειλεί να επιβάλει μια μακροπρόθεσμη αναταρα-
χή που θα μπορούσε να κρατήσει τις τιμές σε υψη-
λά επίπεδα για τα επόμενα χρόνια.

Η United Maritime Corporation ανακοίνωσε
τα οικονομικά της αποτελέσματα όσον αφορά το
τέταρτο τρίμηνο του 2022 και από την έναρξη της
λειτουργίας της στις 6 Ιουλίου 2022 έως τις 31
Δεκεμβρίου 2022. Η εταιρεία ανακοίνωσε επί-
σης νέο τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα ύψους
0,075 δολαρίων ανά μετοχή. Ο Σταμάτης Τσαντά-
νης, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας, δήλωσε: «Η United Maritime
ιδρύθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και μέσα
σε μόλις έξι μήνες από την έναρξη των εργα-
σιών μας καταγράψαμε καθαρά κέρδη ύψους
37,5 εκατ. δολαρίων. Αυτό επετεύχθη καθώς εκ-
μεταλλευθήκαμε τις ευκαιρίες που έδωσε η
αγορά τη σωστή χρονική περίοδο, πετυχαίνον-
τας για τα τρία πλοία που πωλήσαμε απόδοση
ιδίων κεφαλαίων που ξεπέρασε το 350% σε λιγό-
τερο από έξι μήνες».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Deutsche Telekom: Ξεπέρασαν
τις εκτιμήσεις τα κέρδη 

Καλύτερα των εκτιμήσεων κινήθηκαν τα κέρδη τέ-
ταρτου τριμήνου της Deutsche Telekom, με την εται-
ρεία να επισημαίνει την αύξηση των πελατών της στη
Γερμανία και τις ισχυρές επιδόσεις της θυγατρικής
της T-Mobile US, προβλέποντας μικρή αύξηση της
κερδοφορίας της και φέτος. Ειδικότερα, ο γερμανι-
κός γίγαντας των τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε
κέρδη EBITDA ύψους 9,96 δισ. ευρώ στο τελευταίο
τρίμηνο του 2022, ξεπερνώντας ελαφρώς την εκτί-
μηση για 9,9 δισ. που είχαν κάνει αναλυτές σε έρευ-
να του Reuters.

Ε
ν μέσω κλιματικής και ενεργειακής κρί-
σης, ο Όμιλος SABO στρέφεται δυναμικά
στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και στην ενερ-
γειακή αναβάθμιση των κτιριακών υπο-

δομών του. Πριν από την εκπνοή του 2022, ολοκλη-
ρώθηκε η εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθ-
μού Net Metering, μέγιστης δυναμικότητας 500
KW. Το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού
συμψηφισμού έρχεται να προστεθεί σε παλαιότε-
ρες επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες δυναμι-
κότητας 1,5 MW, με το βιομηχανικό συγκρότημα του
ομίλου να αποκτά συνολική εγκαταστημένη ισχύ 2
MW. Όπως αναφέρει η CEO του Ομίλου κ. Μ. Κοί-
λιαρη, «στόχος της επένδυσης είναι η εξοικονόμη-
ση ενέργειας κατά 60% έως το 2050 και η εξέλιξή
μας σε μια από τις πιο “πράσινες” βιομηχανίες στην
Ελλάδα. Οφείλουμε να προσθέτουμε αξία στους
πελάτες μας εντός και εκτός Ελλάδας που μας στη-
ρίζουν σταθερά εδώ και τέσσερις δεκαετίες, προ-
σφέροντάς τους προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χα-
μηλό κόστος».
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Σ
τα σύνορα μιας επιτηδευμένης

γραφικότητας ο Άγγλος αρχι-

διαιτητής Στέφεν Μπένετ επέ-

λεξε τον Πορτογάλο διαιτητή

Ζοάο Πινέιρο για το αυριανό ντέρμπι

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στον Πει-

ραιά! Είναι αυτός ο διαιτητής που ως VA-

Ristas στο παιχνίδι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

1-2 πήρε πίσω το οφθαλμοφανές πέναλτι

υπέρ του «δικεφάλου του Βορρά» που εί-

χε καταλογίσει στο χορτάρι ο Λετονός δι-

αιτητής Τρεϊμάνις.

Ήταν μια καθαρή φάση, όταν ο Μπα με

τον γκολκίπερ Τζολάκη «κατεδάφισαν»

τον Ολιβέιρα. Το ακόμα πιο κωμικό της

απόφασης του Μπένετ (των 400.000 ευ-

ρώ τον χρόνο) είναι πως ο πρόεδρος της

ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος είχε καταγγείλει

τόσο τον Τρεϊμάνις όσο και τον Πινέιρο

στην UEFA και τις οικείες ομοσπονδίες

τους! Και υπερηφανευόταν, μάλιστα, για

την ενέργειά του αυτή. Η οποία, ωστόσο,

ήταν για «λαϊκή κατανάλωση» ως φαίνε-

ται και για να γίνει αρεστός στον λαό του

ΠΑΟΚ.

Πώς, όμως, συναίνεσε ο πρόεδρος της

ομοσπονδίας για τον ερχομό του Πινέιρο,

τον οποίο ο ίδιος κατήγγειλε; Ο Πινέιρο

δεν είναι ούτε elite UEFA διαιτητής, ούτε

από τα προηγμένα πρωταθλήματα της

Ευρώπης που ζήτησε ο Ολυμπιακός. Δεν

έπρεπε να οριστεί στο «clasico» για λό-

γους δεοντολογίας και μόνο, ούτε και ο

ίδιος να δεχτεί για λόγους αξιοπρέπειας.

Ουδείς, βέβαια, δικαιούται να καταλογί-

σει «δίκη προθέσεων» στον Πορτογάλο

διαιτητή και στον Μπένετ. Θα φανεί στο

χορτάρι. Η προκατάληψη, ωστόσο, του

κόσμου φτάνει και περισσεύει για να τι-

νάξει το παιχνίδι στον αέρα.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες

του Μπρούνο Ζεσούς, Λουτσιάνο Μάια,

τέταρτος ο Περράκης και στο VAR ο Φάμ-

πιο Μέλο με τον Μεϊντάνα. 

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Ο Πορτογάλος Πινέιρο, που ακύρωσε οφθαλμοφανές
πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ με τους «ερυθρόλευκους», 

η επιλογή των Μπένετ, Μπαλτάκου

Ολυμπιακός - ΠΑΟ με διαιτητή της...συμφοράς

Γράφει 
o Άλκης  
Φιτσόπουλος



Ο
Μίλτος Τεντόγλου, αυτός ο
«άχαστος», μπορεί να μην
έκανε ιδιαίτερα μεγάλο άλ-

μα στο μίτινγκ κλειστού στίβου στη
Μαδρίτη, αλλά έστω και με ένα εκα-
τοστό διαφορά κατάφερε να πάρει
την πρώτη θέση με άλμα στα 8,15μ.
Όπως ήταν αναμενόμενο, μάζεψε
όλο το χειροκρότημα των Ισπανών,
ειδικά για το τελευταίο του άλμα
που του έδωσε τη νίκη και το οποίο
συνόδευσε με μια γκριμάτσα «πάλι
τα κατάφερα». Ο «χρυσός» Ολυμ-
πιονίκης του Τόκιο ξεκίνησε με άλ-
μα στα 8,07μ, στη συνέχεια έκανε
7,86μ, είχε ένα άκυρο, άφησε το
πέμπτο και το έκτο του άλμα ήταν
επίσης άκυρο. Τη δεύτερη θέση πή-
ρε ο Κουβανός Μάικελ Ντεμέτριο
Μασό με άλμα επίσης στα 8,15μ, αλ-

λά έμεινε δεύτερος λόγω καλύτε-
ρης δεύτερης προσπάθειας του
Τεντόγλου. Τρίτος ήταν ο Σουηδός
Μόντλερ με 8,14μ. Αυτό ήταν το τε-

λευταίο τεστ του Μίλτου Τεντόγλου
πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα στην Κωνσταντινούπολη, που θα
διεξαχθεί 2-5 Μαρτίου.

Ο Λουκάκου απάντησε 
και για τα 103 κιλά του

Ο Ρόμελου Λουκάκου έδωσε δυο απαντήσεις
με το γκολ που πέτυχε και με το οποίο η Ίντερ νί-
κησε 1-0 την Πόρτο στο πρώτο μεταξύ τους παι-
χνίδι της νοκ άουτ φάσης των «16» του Champi-
ons League. Η πρώτη έχει να κάνει με το σκορά-
ρισμα. Μπήκε αλλαγή στη θέση του Ντζέκο και
σκόραρε στο 86’. Η άλλη απάντηση έχει να κάνει
με τα… 103 κιλά του. «Είναι πολλά για να παίζει
βασικός», τα φαρμακερά λόγια του CEO της Ίντερ.

Ούτε μία αλλαγή 
ο Γκουαρντιόλα

Αιχμές κατά του Πεπ Γκουαρντιόλα για τον
τρόπο που διαχειρίστηκε το ματς με τη Λειψία,
1-1 στη Γερμανία (Γκβάρντιολ 70’ - Μαχρέζ
26’), το πρώτο μεταξύ τους στη νοκ άουτ φάση
των «16» του Champions League, άφησε ο Τύ-
πος στην Αγγλία. Η κριτική επικεντρώνεται στο
γεγονός ότι ο Πεπ δεν έκανε ούτε μία αλλαγή
κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Καραλής: Έτοιμος 
για το Ευρωπαϊκό

Την πρώτη θέση, με επίδοση 5,72μ, στο άλμα
επί κοντώ κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής στο
μίτινγκ κλειστού του Όσιγεκ της Κροατίας. Άρχι-
σε τον αγώνα με άλμα στα 5,42μ, πέρασε με την
πρώτη τα 5,62μ, όπως και τα 5,72μ, ενώ συνέχισε
με άκυρα άλματα στα 5,82μ. Τη δεύτερη θέση,
επίσης με 5,72μ, κατέλαβε ο Πολωνός Πιοτρ Λί-
σεκ και την τρίτη με 5,62μ ο Γερμανός Γκίλιαν
Λάντβιγκ. Επόμενος αγώνας για τον Καραλή, το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην
Πόλη, 2-5 Μαρτίου.

Ο Σλούκας ευχαριστεί και συνεχίζει
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ενέργεια του μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Κώ-
στα Σλούκα να ζητήσει από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να συνδράμει με ό,τι μπο-
ρεί για τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Έχουν συγκεν-
τρωθεί τόνοι από ρουχισμό, χρήματα και είδη πρώτης ανάγκης. Η προσπάθεια, με
τις ευχαριστίες του Σλούκα, συνεχίζεται και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στις διευθύνσεις @alliance.fitness.center_skg, @physio.alliance.

Στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας παραδόθηκε το ασημένιο μετάλλιο του αδικοχαμένου
Αλέξανδρου Νικολαΐδη από τους Αγώνες του 2004. Η δωρεά που έγινε από τη σύζυγό του, Δώρα
Τσαμπάζη, τοποθετήθηκε στην ειδικά διαμορφωμένη προθήκη που δημιουργήθηκε στην αίθουσα
«Αθήνα 2004» ως ένδειξη τιμής στα επιτεύγματά του. Τα δύο μετάλλια, όπως είναι γνωστό,
δημοπρατήθηκαν και τα έσοδα δόθηκαν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς για παιδιά.

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στο Μουσείο 
το μετάλλιο 

του Αλέξανδρου

Τεντόγλου: «Άχαστος» και στη Μαδρίτη
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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άβετε θέσεις και προετοιμαστείτε για
μία και μοναδική εκρηκτική βραδιά,
γεμάτη λάμψη και τραγουδάρες, από
το θρυλικό συγκρότημα Gun N’ Ro-

ses. Το εμβληματικό hard rock group ανακοί-
νωσε πως τελευταίος σταθμός της φετινής πα-
νευρωπαϊκής περιοδείας του θα είναι η Αθήνα
με μια XL συναυλία στις 22 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ,
προκαλώντας φρενίτιδα σε χιλιάδες τρελαμέ-
νους θαυμαστές που πανηγυρίζουν έξαλλα στο
διαδίκτυο την καλή τους τύχη!

Η γενική προπώληση ξεκινά σήμερα με τα
«κλικ» στις σχετικές ηλεκτρονικές εταιρείες
πωλήσεων εισιτηρίων θεαμάτων ήδη να εξανε-
μίζουν τις μπροστινές θέσεις στην αρένα, όπου
ο frontman Άξελ Ρόουζ παρέα με τον Σλας και
τους υπόλοιπους μουσικούς του συγκροτήμα-
τος θα σαρώσουν!

«Πιστόλια και Τριαντάφυλλα»
Οι Guns N’ Roses παραμένουν το πιο δυναμι-

κό αμερικανικό συγκρότημα στη μουσική ιστο-
ρία με τα διαχρονικά κομμάτια «Paradise City»,
«Sweet Child O’ Mine» και «Sympathy for the
Devil» να καταγράφουν ρεκόρ πωλήσεων, ενώ ο
ροκ ύμνος τους «November Rain» έγινε προ-
σφάτως το πρώτο ροκ τραγούδι που ξεπέρασε
τα δύο δισεκατομμύρια views στο YouTube.

Το «Appetite For Destruction» με τις θριαμ-
βευτικές πωλήσεις του 1987 ξεχωρίζει ως το
«ντεμπούτο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλή-
σεις στις ΗΠΑ» καθώς και ως το «11ο άλμπουμ
όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις
στην Αμερική», ενώ η περιοδεία «Not In This Li-
fetime…» (2016-2019) κατατάχθηκε ως η «τέ-
ταρτη με τις υψηλότερες εισπράξεις συναυλία
στην ιστορία της μουσικής».

Στη φετινή παγκόσμια περιοδεία τους, σε
παραγωγή της Live Nation, θα πραγματοποι-
ήσουν headline shows σε στάδια, φεστιβάλ και
αρένες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού
και του φθινοπώρου. Το ταξίδι τους θα ξεκινή-
σει στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon στο
Τελ Αβίβ του Ισραήλ και θα συνεχιστεί δυναμι-
κά στην Ευρώπη, με τελευταίο σταθμό το
Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα.

Κατόπιν, θα ταξιδέψουν προς τη Βόρεια Αμε-
ρική, με αφετηρία εμφανίσεων το Medavie Blue
Cross Stadium του Μόνκτον το Σάββατο 5 Αυ-
γούστου και θα επισκεφτούν ιστορικούς συναυ-
λιακούς χώρους όπως το Fenway Park στη Βο-
στόνη στις 21 Αυγούστου και το Wrigley Field
στο Σικάγο στις 24 Αυγούστου. 

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο BC Place
στο Βανκούβερ στις 14 Οκτωβρίου.

Πανζουρλισμός: Έρχονται οι... 



Η Άννα Μαρία Λυκουρέζου γύρισε σελίδα στη
ζωή της! Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη
επέστρεψε στο διαδίκτυο μέσω TikTok, αποκα-
λύπτοντας πως απαλλάχθηκε οριστικά από εξαρ-
τήσεις, ουσίες και τοξικές καταστάσεις. Με ανα-
νεωμένη εμφάνιση και ανεβασμένη διάθεση, η
πρώην ηθοποιός παραδέχτηκε δημόσια: «Ναρ-
κωτικά, χάπια, αλκοόλ, οτιδήποτε μας αλλοιώνει,
τα κρατάμε μακριά. Όταν άρχισα να πειθαρχώ σε
αυτά, έβγαλα βάρη από πάνω μου, είμαι πιο
ελεύθερη και σε έναν δρόμο μοναχικό μεν, αλλά
πιο ουσιαστικό».

Πολυπλατινένιος

Ο Stan έσπασε όλα τα ρεκόρ. Τα τραγούδια του
«Για δύο» και «Αλήτισσα» έγιναν διπλά πλατι-
νένια και του απονεμήθηκαν σε ειδική εκδή-
λωση, με τον ίδιο συγκινημένο να εξομολογεί-
ται στο Instagram: «Από μικρό παιδί ονειρευό-
μουν να ασχοληθώ με τη μουσική. Πότε δεν
φανταζόμουν όμως ότι θα έρθει η στιγμή να
μπορώ να πω ότι κατάφερα να αποκτήσω πο-
λυπλατινένιο δίσκο και πόσω μάλλον δύο! Μη
σταματάτε να ονειρεύεστε και να προσπαθείτε
να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας!».

Μια διάσημη οικογένεια συμ-
μετείχε στη φαντασμαγορική
αποκριάτικη παρέλαση των μι-
κρών στην Πάτρα. Η ηθοποιός
Τζένη Μπότση και ο σύντροφός
της Αλέξανδρος Μιχαλάς ντύ-
θηκαν καρναβαλιστές για χάρη
της μοναχοκόρης τους και βγή-
καν στους δρόμους της αχαϊ-
κής πρωτεύουσας χορεύοντας
και τραγουδώντας μέχρι που
δεν τους έμεινε… φωνή. Το
ζευγάρι πόζαρε στο Instagram
αγκαλιά με την 3,5 χρόνων Αλί-
κη, φορώντας τις στολές και τα
καλύτερά του χαμόγελα!

Οι πιο cool 
καρναβαλιστές! 

Τι καλό ετοι-
μάζουν η Σάν-
νυ Μπαλτζή
και η Καλομοί-
ρα; Σίγουρα
μια νέα δισκο-
γραφική δου-
λειά, για την
οποία κρατούν
σιγή ιχθύος
μέχρι να κυ-
κλοφορήσει!
Η μουσικο-
συνθέτρια των
μεγάλων επι-
τυχιών πόζαρε
στο στούντιο
ηχογράφησης δίπλα στη δημοφιλή τραγουδί-
στρια (ήρθε πάλι στην Αθήνα) αλλά και τον
θρυλικό μανιακό ντράμερ της μπάντας του
«Μάπετ Σόου» Dr Teeth, με δεκάδες follow-
ers να τους εύχονται τα καλύτερα.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Καλώς το κάταγμα

Επιστροφή 
στην Αθήνα

Τ
η μάτιασαν! Κομμένες οι βόλτες για την Κωνσταντίνα Σπυ-
ροπούλου και τη νεογέννητη μπέμπα της. Η Ροδίτισσα πα-
ρουσιάστρια είχε ένα ατύχημα που της προκάλεσε σοβαρό
τραυματισμό στο πόδι και για τις επόμενες πολλές ημέρες

θα χρειαστεί να μείνει στο κρεβάτι μέχρι να αναρρώσει. Η διάσημη
μαμά ανάρτησε βίντεο από το ιδιωτικό νοσοκομείο όπου μεταφέρ-
θηκε, καταγράφοντας με το κινητό τη στιγμή που οι θεράποντες για-
τροί τής έδεναν το αριστερό πόδι με γάζες. «Καλώς το κάταγμα. Για
τον επόμενο ενάμιση μήνα σε ακινησία λέει, για να αποφύγουμε το
χειρουργείο. Για πείτε μου, με νεογέννητο πώς γίνεται;», έγραψε η
«Queen Dina» στη λεζάντα της φωτογραφίας από την κλινική, χωρίς
ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το αναπάντεχο
συμβάν. Παράλληλα, συνόδεψε την ανάρτηση με ένα μπλε ματάκι
για το κακό μάτι εκείνων που τη μελετούν αρνητικά. 
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Από την Αυστραλία με αγάπη
Σάρωσε στο Σίδνεϊ η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η σημαντική
τραγουδίστρια ήταν προσκεκλημένη της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας και έδωσε μια sold
out συναυλία στο «Darling Harbour», όπου αποθεώθηκε από
την ομογένεια. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, τον οποίο η ερ-
μηνεύτρια εξήρε για την ανθρωπιά, την ευγένεια και την ηρε-
μία του λόγου του.

Εμφανίστηκε 
η κόρη της Λάσκαρη



Ο
ι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν συ-
χνά τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγικής ηλικίας τους, καθώς
η εγκυμοσύνη είναι αναμενόμενο γε-

γονός. Για χρόνια, οι γιατροί προέτρεπαν τις γυ-
ναίκες με δυνητικά σοβαρά συστηματικά αυτοά-
νοσα νοσήματα να μη μείνουν έγκυες. 

Σήμερα οι ειδικοί λένε πως, με προσεκτική ια-
τρική και μαιευτική διαχείριση, οι περισσότερες
από αυτές τις γυναίκες μπορούν να έχουν επιτυ-
χημένη εγκυμοσύνη. Τα παραπάνω συμπεράσμα-
τα βγήκαν κατά τη διάρκεια του webinar που
πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευμα-
τικού Αγώνα μέσω της σελίδας της στο Facebook.

«Και οι γιατροί και οι γυναίκες θα πρέπει να εί-
ναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν πιθανές επιπλο-
κές, τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί. Για
αυτό τον λόγο, καλό είναι οι γυναίκες να αποφεύ-
γουν να μείνουν έγκυες έως ότου η ρευματική
τους νόσος τεθεί υπό έλεγχο», τονίζει ο Παναγιώ-
της Χριστόπουλος, επίκουρος καθηγητής Μαιευ-
τικής Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπι-
στημίου Αθηνών. 

Η ρευματολόγος Ελένη Κομνηνού αναφέρει:
«Οι βασικές προϋποθέσεις για επιτυχή έκβαση
της κύησης σε γυναίκες με αυτοάνοσα ρευματικά
νοσήματα είναι η ύφεση της νόσου για τουλάχι-
στον έξι μήνες πριν από τη σύλληψη, η λήψη της
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής για την απο-
φυγή εξάρσεων, χωρίς όμως τον κίνδυνο εμ-
βρυοτοξικότητας και η συνεργασία ομάδας ια-
τρών διαφορετικών ειδικοτήτων για την παρακο-
λούθησή της».

Η χρόνια αυτοάνοση νόσος αλλάζει την ψυχική
υγεία και την ποιότητα ζωής της γυναίκας. Η Μα-
ρία-Βασιλική Οσάνα, ψυχολόγος, τονίζει ότι
«ίσως η πιο δύσκολη πτυχή της διάγνωσης της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι ότι επηρεάζει τις
αποφάσεις που παίρνουμε για τους πιο σημαντι-
κούς τομείς της ζωής μας. Το 56% των γυναικών
που έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα λέει ότι τελικά
απέκτησε λιγότερα παιδιά από όσα ήθελε, σύμ-
φωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 από τη διαδικτυακή κοινότητα
ασθενών CreakyJoints και το μητρώο ασθενών
της ArthritisPower».

Τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν την
εγκυμοσύνη της γυναίκας με αυτοάνοσο ρευ-
ματικό νόσημα αλλά και τη μετέπειτα πορεία,
όπως τη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών
της, είναι σύμφωνα με μελέτη η έλλειψη πληρο-
φοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμά-
κων, η πρόσβαση σε υπηρεσίες σωματικής/συ-
ναισθηματικής υποστήριξης και οι πρακτικές
στρατηγικές για την αντιμετώπιση των καθημε-
ρινών προκλήσεων που σχετίζονται με την ανα-
τροφή των παιδιών. 
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Με προσεκτική ιατρική και μαιευτική
διαχείριση, οι περισσότερες 
από τις γυναίκες που έχουν 
πρόβλημα μπορούν να έχουν 
επιτυχημένη εγκυμοσύνη

Πρόγραμμα
ενδυνάμωσης
«Η φροντίδα ενός μωρού είναι
απαιτητική και δύσκολη για όλους
τους νέους γονείς, πόσω μάλλον
για εκείνους με ρευματικά νοσή-
ματα. Η κόπωση, ο πόνος στις αρ-
θρώσεις, η πρωινή δυσκαμψία, η
μειωμένη δύναμη και αντοχή, ο
περιορισμός στο εύρος κίνησης
και οι παραμορφώσεις στην άκρα
χείρα είναι μερικά από τα χαρα-
κτηριστικά των ρευματικών παθή-
σεων που μπορεί να επηρεάσουν
την καθημερινότητα με το μωρό»,
επισημαίνει η Κυριακή Κεραμιώ-
του, εργοθεραπεύτρια, υπεύθυνη
Εργ. Εργοθεραπείας στο Θριάσιο
Νοσοκομείο Ελευσίνας. Βασικές
αρχές για την ευχάριστη και ανώ-
δυνη φροντίδα του μωρού αποτε-
λούν η φροντίδα του ίδιου του γο-
νέα με το ρευματικό νόσημα, η
ενημέρωση της οικογένειας και
των φίλων για τις ανάγκες που
προκύπτουν, η αποδοχή βοήθειας
και η τήρηση κανόνων στην καθη-
μερινή πρακτική. Η φροντίδα του
μωρού θα είναι ευκολότερη όταν ο
γονέας με το ρευματικό νόσημα
ακολουθεί ένα πρόγραμμα ενδυ-
νάμωσης έπειτα από συμβουλή ει-
δικού.

Ρευματικά νοσήματα 
και μητρότητα

Παναγιώτης Χριστόπουλος, 
επικ. καθηγητής Μαιευτικής 

Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελένη Κομνηνού, ρευματολόγος 



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)
Έως τις 10.28 καλό είναι να μην κάνετε ση-
μαντικά πράγματα, που θα έχουν δυσκολία
στο να τα ολοκληρώσετε. Από το μεσημέρι
θα έχετε καλές προοπτικές στα οικονομικά
σας και γενικότερα θα υπάρχει μια έντονη
επιθυμία να κάνετε κάποιες αγορές που τις
έχετε προγραμματίσει. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους θα υπάρξουν πολύ
ευνοϊκές συνθήκες από το μεσημέρι και με-
τά. Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα σας φέ-
ρει ισορροπία στις σχέσεις σας και σε κάθε
δραστηριότητα που αφορά την οικονομική
και συναισθηματική σας ασφάλεια. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη σήμερα περνά στο ζώδιο του Ταύ-
ρου, μια δύσκολη θέση για εσάς, όπου οι
ανησυχίες σας μπορεί να μην έχουν τίποτα
το πραγματικό, απλώς υπάρχουν. Είναι και-
ρός να ψάξετε μέσα σας και να βρείτε κάποι-
ες απαντήσεις που αφορούν τις επιλογές
σας, επαγγελματικές και συναισθηματικές. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η νέα θέση της Σελήνης θα σας ευνοήσει τις
επόμενες δύο μέρες. Είναι σίγουρα ένδειξη
ότι κάποια πρόσωπα θα σας στηρίξουν πολύ
ενεργά σε κάποιο θέμα σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες η Σελήνη είναι σε μια
πολύ έντονη θέση, όπου θα σας βοηθήσει να
αναγνωριστούν κάποια επαγγελματικά σας
επιτεύγματα, χωρίς βέβαια αυτό να έχει την
ίδια ένταση και διάρκεια σε όλους σας, αλλά
μόνο σε εσάς του πρώτου δεκαημέρου. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η μέρα σας θα είναι αρκετά βοηθητική,
ιδίως αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο.
Η προσωπική σας ζωή θα έχει κάποια κα-
λά γεγονότα να σας δώσει και μια παρε-
ξήγηση με αγαπημένο σας πρόσωπο θα
παραμεριστεί. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα θα συμ-
βούν σε εσάς των τελευταίων ημερών και
μάλιστα θα αφήσετε στην άκρη μια υπόθε-
ση που αφορά πρόσωπο από το οικογενει-
ακό σας περιβάλλον.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Από το μεσημέρι και για δύο μέρες η Σελήνη
θα βρίσκεται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
με το δικό σας. Είναι μια καλή στιγμή να
ασχοληθείτε με εσάς και τις σχέσεις σας.
Μάλιστα θα βρείτε και μια πιο συναισθημα-
τική προσέγγιση για να λυθεί μια παρεξήγη-
ση με αγαπημένο πρόσωπο.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι πιθανόν να αναζητήσετε σήμερα κά-
ποια εργασία, να φροντίσετε ένα θέμα
υγείας σας ή να ξεκινήσετε κάποιο πρό-
γραμμα εκγύμνασης.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ ενδιαφέρουσα η μέρα σας, κυρίως
αν περιμένετε κάποια συναισθηματικά
μηνύματα ή αν πρέπει να επικοινωνήσετε
με πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Οι επό-
μενες δύο μέρες είναι αρκετά θετικές σε
ό,τι αφορά τις προσωπικές σας επιλογές.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσείς των πρώτων ημερών θα έχετε μια
καλή και σχετικά ήρεμη μέρα, όπου θα
υπάρξουν και κάποιες οικονομικές ευκαι-
ρίες, μικρές αλλά ουσιαστικές. Εσείς των
τελευταίων ημερών μην κάνετε παρακιν-
δυνευμένες ενέργειες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς των πρώτων ημερών θα υπάρ-
ξουν καλές συνθήκες με το περιβάλλον
σας, ίσως μάλιστα να έχετε μια πολύ εν-
διαφέρουσα μετακίνηση. Εσείς του τρί-
του δεκαημέρου καλό είναι να έχετε
την προσοχή σας στραμμένη σε κάποιες
επαγγελματικές καταστάσεις που δεν
είναι καθαρές και τίμιες προς εσάς.
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Η Σελήνη σήμερα περνά στο ζώδιο του
Ταύρου, όπου το ενδιαφέρον θα στραφεί
στα οικονομικά ζητήματα, ενώ θα
υπάρξουν καλές και ήρεμες επαφές στα

ζώδια του Νερού και της Γης του πρώτου
δεκαημέρου.
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Χταπόδι 
και λαγάνα γιοκ

Ε
ίναι προφανές ότι 5 ευρώ η λαγάνα και
20 ευρώ το χταπόδι δεν είναι ακρίβεια.
Είναι κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετι-

κό. Οπότε, ευχαριστούμε αλλά δεν θα πάρου-
με. Μπορούμε και χωρίς αυτά. Εφόσον όσοι
μας τα προμηθεύουν θεωρούν ότι τόσο κά-
νουν, δεν το αρνούμαστε. Είμαστε άνθρωποι
καλής θέλησης. Όμως, η στήλη δεν είναι δια-
τεθειμένη να παίξει σε αυτό το παιχνίδι.

Το κόστος διαβίωσης (έχουμε αναφερθεί
ξανά στο θέμα με αφορμή την ετήσια έκθεση
παγκόσμιων κινδύνων που παρουσιάστηκε
στο Νταβός) είναι η κορυφαία απειλή για τον
σύγχρονο τρόπο ζωής. Οφείλεται λοιπόν από
όλους ιδιαίτερη προσοχή. Παραγωγοί, έμπο-

ροι και καταναλωτές έχουν μερί-
διο ευθύνης.

Ο κάθε κρίκος της αλυσίδας εί-
ναι κρίσιμος και έχει σημαντικό
ρόλο να διαδραματίσει στη δια-
μόρφωση των τιμών. Ως κατανα-
λωτές, αποφασίζοντας το τι θα
βάλουμε στο καλάθι μας, στέλ-
νουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς
τους υπόλοιπους «παίκτες».

Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο
τον έναν μήνα να ανεβαίνει το

ρεύμα, τον επόμενο το αέριο, μετά το πετρέ-
λαιο, στη συνέχεια η βενζίνη και στο τέλος να
μην μπορούμε να φάμε ένα κοφτό μακαρο-
νάκι με χταποδάκι! Τσάμπα πληρώνουμε αυ-
ξημένα επιτόκια στα δάνεια για να πέσει ο
πληθωρισμός;

Χωρίς «φως στο τούνελ» τροφοδοτείται μια
αίσθηση ματαιότητας. Δημιουργείται ένας λα-
βύρινθος χωρίς διέξοδο, όπου όλο και κάποι-
ος θα σε βρει να σε καθίσει στον πάγκο του
Προκρούστη. Προφανώς και δεν είναι δυνα-
τόν να αποφευχθεί το απρόοπτο, όμως δεν γί-
νεται κάθε τρεις και λίγο να βρίσκεται μια
αφορμή για να χτυπούν οι τιμές κόκκινο. Κάθε
φορά και σε ένα διαφορετικό πεδίο. Προκύ-
πτει ένα μοτίβο το οποίο οι ελεγκτικές αρχές
θα πρέπει να το δουν προσεκτικά.

Και δεν μιλάμε για περίεργα πράγματα. Η
Ελλάδα είναι περικυκλωμένη από θάλασσα,
η λαγάνα φτιάχνεται με απλά υλικά. Ούτε τα
θαλασσινά, ούτε το ψωμάκι είναι εξεζητημέ-
να προϊόντα. Προφανώς και έχει ανέβει το
κόστος της ενέργειας, των καυσίμων κοκ.
Αλλά η στήλη φέτος την Καθαρά Δευτέρα
θα επιλέξει κάτι άλλο. Και αν λειτουργήσει
ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης,
πού ξέρεις, μπορεί να απολαύσει το χτα-
ποδάκι της το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Και στη σχάρα, μάλιστα! Θα το κάψουμε,
κυρ Στέφανε!

Ο νέος Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστο-
δουλίδης συναντήθηκε χθες για πρώτη φορά
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στο
παλαιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που βρί-
σκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του
ΟΗΕ. Ευχή της στήλης είναι στη διάρκεια της
θητείας σας, κύριε Πρόεδρε, να πέσει και το
τελευταίο τείχος στην Ευρώπη. Ο κόσμος γύ-
ρω μας γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος. Μόνη
λύση είναι η συζήτηση και αμοιβαία κατανόη-
ση. Προφανώς και δεν ζητά κανείς από κανέ-
ναν που παρέλαβε κράτος να παραδώσει κοι-
νότητα, αλλά οι πληγές πρέπει κάποτε να κλεί-

νουν. Όσο δύσκολα και αν είναι τα θέματα,
τα κοινά συμφέροντα μπορεί να είναι πιο
σημαντικά και πιο ισχυρά. Το κοινό
καλό μπορεί να νικήσει την αντι-
παράθεση και τον διχασμό. Θέ-
λει προσοχή, αλλά, κύριε
Πρόεδρε, είμαστε σίγου-
ροι πως αξίζει η προ-
σπάθεια και ότι έχε-
τε το αίσθημα κα-
θήκοντος και τη
γνώση που απαι-
τούνται. Καλή επιτυχία!

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ήταν
χθες ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρί-

στος Δήμας, έχοντας απέναντί του την Όλγα Γεροβασίλη
από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η κυρία Γεροβασίλη ισχυρίστηκε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε να μειώνει τους φόρους. Τη ρώτησα 6
φορές να αναφέρει 1 μόνο φόρο που μειώσανε. Δεν έλα-
βα καμία απάντηση!», σχολίασε στο twitter. Όπως αντι-
λαμβάνεστε, δεν θα χάνουμε πλέον τίποτα. Ό,τι δεν βλέ-
πουμε λάιβ θα το διαβάζουμε στο Διαδίκτυο. 

••••••••••••

� Όπου πηγαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος
Παπαθανάσης είναι πάντα δίπλα του. Το είπε και

το κάνει ο υπουργός Ανάπτυξης. Είπε ότι θα βοηθήσει
στην εκλογή του και πραγματικά κάνει ό,τι περνά από
το χέρι του. Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν τον δείτε ψηλά
στη Β’ Αθηνών, παρά τα μεγαθήρια που κατεβαίνουν
στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Όπως θα λέ-

γαμε παλιά… χέρι χέρι!
••••••••••••

� Κουίζ: Ποιος πολιτικός αρχηγός δεν αντάλλαξε
χαιρετισμό με κορυφαίο στέλεχος του κόμματός

του, με το οποίο την περασμένη Δευτέρα συνταξίδευσε
από την Αθήνα για τις Βρυξέλλες; Ο πρώτος καθόταν ήδη
στις θέσεις business, ο δεύτερος πέρασε από μπροστά
του για να πάει προς τα πίσω, αλλά τα βλέμματά τους δεν
έτυχε να διασταυρωθούν (το γράφουμε και δίπλα: η στή-
λη είναι καλής θέλησης, δεν αποδίδει σκοπιμότητες).
Απλώς ήταν απασχολημένοι με το να τακτοποιήσουν τα
πράγματά τους. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δεν συμ-
φωνείτε; 

••••••••••••

� Και μια απορία: Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κάνουν συ-
νεχώς δημοσκοπήσεις στην Κρήτη; Δεν ψηφίζει η

υπόλοιπη Ελλάδα; 

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Δεν κατεβαίνει η τιμή της λαγάνας με τίποτα! 


