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Η
ομόφωνη και αμετάκλητη ποινική καταδί-
κη του Νίκου Παππά σηματοδοτεί ουσια-
στικά την καταδίκη του ίδιου του Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος επέτρεψε και εξέθρεψε

όλο αυτό το καθεστώς παράβασης καθήκοντος στο
οποίο προέβη ο συγκεκριμένος υπουργός του. Για
αυτό άλλωστε ο κ. Τσίπρας τον καλύπτει με τόσο πά-
θος. Η περίπτωση του Πολάκη βάζει και την πολιτική
ταφόπλακα στον ίδιο τον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξε-
κινώντας από την περίπτωση του Νίκου Παππά, γίνε-
ται σαφές από την ανάρτησή του για τους δικαστές ότι
οι απόψεις του είναι επικίνδυνες για τη δημοκρατία:
«Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί η παράταξή μας
και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι. Αλλά για αυ-
τό δεν θα αποφασίσουν κάποιοι δικαστές. Θα αποφα-
σίσει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος με την εντολή του θα
φέρει δικαιοσύνη παντού». Τι μας λέει ο αντ’ αυτού
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ; Ότι θα αντικαταστήσουν τη
Δικαιοσύνη με λαϊκά δικαστήρια…

Οι δηλώσεις του πρώην υπουργού Επικρατείας κι-
νούνται ακριβώς στο ίδιο ύφος με αυτές του Πολάκη.
Και για αυτό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει και το
άλλο του πουλέν, τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έφτα-
σε στο σημείο να στοχοποιεί και να απειλεί δημοσιο-
γράφους και δικαστές από τα social media. Κανείς
πλέον δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο κ. Παππάς λει-
τουργούσε αυτονόμως, ούτε ότι ο Παύλος Πολάκης
έχει το ακαταλόγιστο. Τα «πολυβόλα» του Αλέξη Τσί-
πρα λειτουργούσαν πάντα σε πλήρη συνεννόηση με
τον αρχηγό τους. Το alter ego του Τσίπρα στοχοποιεί
και απειλεί ευθέως με προγραφές δημοσιογράφους
και δικαστές επικαλούμενος τη δεύτερη φορά Αρι-
στερά. Συγκεκριμενοποιεί την απειλή του Χρήστου
Σπίρτζη «είτε με το καλό είτε με το άγριο».

Το βράδυ του Σαββάτου ο Παύλος Πολάκης σε
ανάρτησή του αναδημοσίευσε τη λίστα των 13 δικα-
στικών μαζί με τις φωτογραφίες δημοσιογράφων
γράφοντας ότι θα τους καθαρίσει όλους αυτούς και

ότι θα είναι αλλιώς την επόμενη φορά. Και οι τρεις
αποτελούν το τρίγωνο των Βερμούδων της πολιτικής
ζωής του τόπου, αφού κινούνται μέσα σε μια μυθο-
μανία και παραφυσική δραστηριότητα. Θα κλείσουν,
λένε, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θα κυνηγή-
σουν δημοσιογράφους, θα διώξουν δικαστές, θα
κρατικοποιήσουν τα πάντα, θα πάρουν υπό τον έλεγ-
χο του κράτους όλες τις τράπεζες και θα αρχίσουν
τους παραλογισμούς για νομισματοκοπεία και πα-
ράλληλα τραπεζικά συστήματα. Αυτό είναι το πρό-
γραμμά τους για την επόμενη τετραετία: να τιμωρή-
σουν όλους όσοι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε Τσίπρας δεν
είναι οργισμένος γιατί συνειδητοποίησε ότι ο Πολά-
κης τον εκθέτει, αλλά διότι αμφισβητεί ευθέως την
ηγεμονία του και μάλλον δεν θα είναι ο τελευταίος.
Θα ακολουθήσουν και άλλοι «Πολάκηδες». Η Κου-
μουνδούρου λοιπόν έπεσε στο τρίγωνο της κολάσε-
ως και τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα. 
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θα διαλυθεί 
με μαθηματική
ακρίβεια 
εις τα εξ ων 
συνετέθη
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Ε
ικόνα… διάλυσης παρουσιάζει ο
ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν δύο μήνες πριν από
τις επικείμενες εκλογές, με ένα από
τα στελέχη «πρώτης γραμμής» του

κόμματος, τον Παύλο Πολάκη, να «καρατομεί-
ται» τελικώς από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις πο-
λυάριθμες προκλήσεις και τη βάση του κόμμα-
τος να «βράζει» με τις εξελίξεις. Το πρόβλημα
δεν είναι τόσο η προσωπική/ιδιωτική ατζέντα
του Πολάκη, όπως διατείνονται από την Κου-
μουνδούρου, αλλά το γεγονός ότι ο Χανιώτης
βουλευτής είναι ο πρώτος μέσα από το κόμμα
που αμφισβητεί ουσιαστικά και σθεναρά την
ηγεμονία του Αλέξη Τσίπρα. 

Από αλλού το περίμεναν (βλέπε περίπτωση
Τσακαλώτου) και από αλλού τους ήρθε! Πρακτι-
κά η αμφισβήτηση Πολάκη ανοίγει την πόρτα και
για την υπόλοιπη εσωκομματική αντιπολίτευση
και είναι πλέον γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας όχι
μόνο δεν ελέγχει το κόμμα του, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ
βαίνει προς διάλυση εις τα εξ ων συνετέθη. 

Τεράστιο ρεύμα
Είναι κοινό μυστικό μέσα στην Κουμουνδού-

ρου ότι ο Κρητικός διαθέτει τεράστιο ρεύμα σε
όλη την Ελλάδα, κάτι που φάνηκε και από το
κύμα υποστήριξης που έχει στις αναρτήσεις
του στα social media, όπου αρκετοί σκληροπυ-
ρηνικοί Συριζαίοι τού λένε να μην κάνει πίσω
και να πάει… στην επόμενη μέρα, εννοώντας
βεβαίως να αυτονομηθεί πολιτικά. 

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Παύλος Πο-
λάκης αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στην
οποία στοχοποιούσε εν είδει… προγραφής δε-
κάδες δημοσιογράφους, τους δικαστικούς που
καταδίκασαν ομόφωνα τον Νίκο Παππά αλλά
και τους επικεφαλής της ΑΑΔΕ και των τεσσά-
ρων συστημικών τραπεζών.

Σε διαρροή που ακολούθησε την ανάρτηση,
η Κουμουνδούρου χρέωνε στον Παύλο Πολά-
κη όχι τόσο την ίδια την ουσία της ανάρτησης
αλλά «υπονόμευση της πολιτικής του κόμμα-
τος», «χάραξη δικής του πολιτικής» και «προ-
σπάθεια για διαμόρφωση ψηφοδελτίων», κα-
ταλήγοντας στο -πασοκικής εμπνεύσεως-
«προφανώς ο Πολάκης έχει αποφασίσει να θέ-
σει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης». Ακολού-
θησε η «καρατόμηση» του Παύλου Πολάκη
από τη θέση του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, απόδειξη
πως αυτή τη φορά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν
είχε πρόθεση να αφήσει τη συμπεριφορά του
βουλευτή Χανίων να περάσει. Τα όσα η διαρροή
των «πηγών» του ΣΥΡΙΖΑ άφηνε να εννοηθούν,
ήρθαν να αποσαφηνίσουν την Κυριακή με κοι-

νή τους δήλωση ο διάδοχος του Πολάκη στη
θέση του τομεάρχη Διαφάνειας, Γιάννης Ραγ-
κούσης, και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομε-
άρχης Δικαιοσύνης.

Οργισμένος εμφανίζεται ο Αλέξης 
«Οι πολιτικές δηλώσεις του Παύλου Πολά-

κη είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα
εγκεκριμένες προγραμματικές μας εξαγγε-
λίες. Διατυπώθηκαν, δε, ουσιαστικά ως
απάντηση στη συνέντευξη του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ». Μια ημέρα πριν από την ανάρτηση
Πολάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή
του στο «Πρώτο Θέμα» είχε σημειώσει χαρα-
κτηριστικά: «Με θεσμικούς και οικονομι-
κούς παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν στο
πλαίσιο της νομιμότητας, ό,τι και να συνέβη

χθες εγώ δεν έχω αισθήματα ρεβανσισμού».
Ακριβώς σε αυτή τη φράση ήρθε να απαντή-

σει η ανάρτηση του Πολάκη με τις προγραφές.
Αυτό ήταν που «ξεχείλισε το ποτήρι» και όχι η
ίδια η ουσία της ανάρτησης. Αυτή, άλλωστε, δεν
ήταν η πρώτη φορά που ο «αψύς Κρητικός» αμ-
φισβητούσε ευθέως τον πρόεδρο του κόμμα-
τος. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των ψηφο-
δελτίων του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία επισκιάστηκε και
πάλι από την αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

Τότε, ο βουλευτής Χανίων είχε δηλώσει
την… απόσυρσή του από τα ψηφοδέλτια του
ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να συμπεριληφθεί σε αυτά και ο
«κολλητός» του Μιχάλης Χαιρετάκης, ο οποίος
συν τοις άλλοις «κόβει» ψήφους από τον μονα-
δικό αντίπαλο του Πολάκη για την έδρα των Χα-
νίων, Γιώργο Σταθάκη. Ο εκβιασμός εκείνος

δεν είχε περάσει, αλλά ο Παύλος Πολάκης είχε
αναδιπλωθεί παραπέμποντας τις αποφάσεις
επί του θέματος στα… όργανα.

Στα ίδια αυτά όργανα, ο Παύλος Πολάκης πα-
ρέπεμψε και το ζήτημα της ανάρτησής του, διεκ-
δικώντας την ευκαιρία να «ξεδιπλώσει» τη δική
του πλατφόρμα μπροστά στα στελέχη του κόμμα-
τος, ίσως για να «τραβήξει» κανέναν μαζί του στην
«ηρωική έξοδο» που μοιάζει να ετοιμάζει. Μόνο
που ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι διατεθειμένος να
αφήσει το θέμα να «σέρνεται» μέχρι τότε.

Τι θα κάνουν τα όργανα του κόμματος; 
Ο Παύλος Πολάκης δεν πρόκειται να φτάσει

μέχρι την Πολιτική Γραμματεία ή την Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος, καθώς την επόμενη
φορά που αυτές θα συνεδριάσουν, ο βουλευτής
Χανίων θα έχει -πιθανότατα- ήδη διαγραφεί.

Ο Αλέξης Τσίπρας άλλωστε έχει καλέσει σή-
μερα σε συνεδρίαση το διευρυμένο Εκτελεστι-
κό Γραφείο του κόμματος. Το όργανο θα απο-
φασίσει την παραπομπή του Παύλου Πολάκη
στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα
της διαγραφής. Και όταν το… ερώτημα τίθεται,
είναι δεδομένο πως θα απαντηθεί κιόλας.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία μετα-
ξύ άλλων συμμετέχουν τα άλλοτε στελέχη του
ΠΑΣΟΚ Ρεγγίνα Βάρτζελη και Αντώνης Κοτσα-
κάς, αλλά και οι Μιχάλης Καλογήρου, Μάκης
Μπαλαούρας και Μιχάλης Σπουρδαλάκης, θα
αποφασίσει τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη
και ο «αψύς Κρητικός» δεν θα έχει την ευκαι-
ρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του στα όργανα.

Πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν πίσω από
τη συμπεριφορά του Πολάκη την απόφαση για
μια «ηρωική έξοδο» υπό τον φόβο μη εκλογής
του στα Χανιά, μετά τη μη συμπερίληψη Χαιρε-
τάκη στο ψηφοδέλτιο των Χανίων και την επα-
ναδραστηριοποίηση του Γιώργου Σταθάκη. Η
αλήθεια είναι όμως πως η «προσωπική ατζέν-
τα» και η «αμφισβήτηση» του Αλέξη Τσίπρα εί-
χαν αρχίσει να γίνονται εμφανείς από τον καιρό
των πανδημικών lockdowns κιόλας. Ο Πολά-
κης τότε χρέωνε -εμμέσως πλην σαφώς- λα-
θεμένη τακτική στον τομεάρχη Υγείας και άλ-
λοτε προϊστάμενό του Ανδρέα Ξανθό. Ο άλλοτε
υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιούσε
από το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του
2022: «Όποιος επιμένει να θέτει θέμα γραμμής
για την πανδημία βάλλει κατά του προέδρου».

Και να που δικαιώθηκε.

Τρίτη και «φαρμακερή» για τον «αψύ Κρητικό» -
Το άγριο παρασκήνιο της «καρατόμησης» 

ΥΠO ΔΙAΛΥΣΗ Ο ΣΥΡΙΖΑ 

Ο Πολάκης αμφισβητεί 
ανοιχτά τον Τσίπρα

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com
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kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας

Ο αγαπημένος
«Παυλής»
που έγινε 
βαρίδι...

Α
πό τρακτέρ του κόμματος μετε-
τράπη σε βαρίδι για την προοδευ-
τική συμμαχία και τώρα η ηγεσία
πρέπει όχι απλώς να τον κρύψει

όπως έκανε στο παρελθόν αλλά να τον εξα-
φανίσει. Ο άλλοτε αγαπημένος Παυλής αμφι-
σβητεί τον πρόεδρο και αυτό είναι επικίνδυνο
για την ηγεσία. Η ζωή και το έργο του αψύ
Σφακιανού έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδι-
κά αν αναλογιστεί κανείς ότι ποτέ δεν υπήρξε
γνήσιο τέκνο του ΣΥΡΙΖΑ
αλλά μια σουρεάλ ανακάλυ-
ψη του προέδρου Αλέξη
Τσίπρα.

«Πολιτικό μπουλντόγκ»
Ο Παυλάρας ο αψύς, που

έπιναν όλοι νερό στ’ όνομά
του, ξαφνικά κάνει κακό
στην εικόνα του κόμματος
και ο πρόεδρος Αλέξης είναι
αναγκασμένος να απολογεί-
ται για τα λεγόμενα και τα
πεπραγμένα του τόσο στα
όργανα του κόμματος όσο
και στις δημόσιες συνεντεύ-
ξεις του. Στα χρόνια της διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης χρησιμοποιήθηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως από τον πρόεδρο ως «πο-

λιτικό μπουλντόγκ» και στην Κουμουνδούρου
έτριβαν τα χέρια τους σε κάθε του δημόσια
εμφάνιση. Όλοι χειροκροτούσαν τις παρεμ-
βάσεις που έκανε το πουλέν του προέδρου
για τα βοθροκάναλα και τους δημοσιογρά-
φους που θα έχωνε τρία και τέσσερα μέτρα
κάτω από τη γη.

Σήμερα, εν έτει 2023, ο κ. Τσίπρας αισθάνε-
ται ότι ο φίλος του ο Παυλής είναι ο πρώτος
που ανοίγει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ και

στο παρελθόν ο Αλέ-
ξης έχει αποδείξει ότι
δεν έχει ιδιαίτερους
συναισθηματισμούς.
Φίλος ήταν και με τη
Ζωή και με τον Λαφα-
ζάνη και με τον Βα-
ρουφάκη και με τον
Παππά… τους οποί-
ους στην κρίσιμη στιγ-
μή τούς έβαλε στο
χ ρ ο ν ο ν τ ο ύ λ α π ο .
«Κρύο αίμα» ο πρό-
εδρος Αλέξης. Μόνο
που με τον «Πόλακα»
υπάρχει μια διαφορά.

Τον έψαξε πολύ ο Αλέξης για να τον βρει. Την
περίοδο των μνημονίων, το 2012 και μετά,
ήθελε διακαώς έναν sui generis τύπο σαν τον
συγχωρεμένο τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο του
ΠΑΣΟΚ. Και αυτόν ακριβώς τον τύπο τον βρή-
κε στο πρόσωπο του Πολάκη κατά τη διάρκεια
των διακοπών του στην Κρήτη. Λίγο αθυρό-
στομο, λίγο μάγκα, λίγο κουτσαβάκι, λίγο να
μουτζώνει, λίγο να καπνίζει στο υπουργείο,
λίγο να βάζει τρία μέτρα κάτω από τη γη, να
ρίχνει τα μπινελίκια του κλπ.

Το άγνωστο 
παρασκήνιο 
και οι παράλληλοι βίοι 
Αλέξη και Παύλου - 
Πού τον ανακάλυψε 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
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Οι εμμονές με τον Άρη
και η αγάπη στον Καζάκη 
και στη δραχμή
Ο

Παύλος με τα μακριά μαλλιά και τα γένια ουδε-

μία σχέση είχε με τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2012. Ο

Παύλος Πολάκης γεννήθηκε στα Σφακιά από αρ-

κετά φτωχή οικογένεια αριστερών, οι οποίοι πο-

λέμησαν στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού. Από εκεί

βεβαίως του έχουν μείνει και οι εμμονές με τον Άρη Βελου-

χιώτη, την Κούβα, τους Ζαπατίστας και διάφορα άλλα τέτοια

απωθημένα της ύστερης εφηβείας του που προφανώς δεν

έζησε στα νιάτα του. Δεν είναι τυχαίο πως από το Μαξίμου μέ-

χρι το γραφείο του κουβαλούσε διάφορες φωτογραφίες και

κάδρα του Βελουχιώτη για να φαίνονται στο τηλεοπτικό φόν-

το, ακόμη και την περίοδο που ψήφιζε το μνημόνιο και τους

εφαρμοστικούς. Ευτυχώς ο Άρης δεν τον έβλεπε από τον

Άγιο Πέτρο…

Από μικρός όμως, λένε όσοι τον ξέρουν, ήθελε «να θερα-

πεύει ζωές». Στα 13 του έχασε τον πατέρα του και ορκίστηκε

μπροστά στη σορό του ότι θα γίνει ένας καλός γιατρός. Όπως

και έγινε δηλαδή. Πέραν της σκληρής πολιτικής κριτικής που

έχει δεχτεί, ο Πολάκης δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν

για τις ιατρικές του ικανότητες. «Διάβαζε από το πρωί έως το

βράδυ, έβγαλε το λύκειο με 20 και μπήκε 5ος στην Ιατρική

Αθηνών. Υπό κανονικές για την εποχή εκείνη συνθήκες θα γι-

νόταν βοσκός σαν τον πατέρα του, που ήταν αριστερός και αν-

τάρτης. Το έβαλε όμως πείσμα, όπως καθετί που θέλει πραγ-

ματικά στη ζωή του, και έγινε ένας εξαιρετικός χειρουργός»,

λένε οι συνάδελφοί του.

Τα χρόνια της ΚΝΕ
Όντας φοιτητής οργανώθηκε αρχικά στην ΚΝΕ. Η παρουσία

του έγινε αμέσως αισθητή στις τάξεις της οργάνωσης. Το ίδιο

συνέβη και με τις υπόλοιπες οργανώσεις της Αριστεράς στις

οποίες θήτευσε. Συμμετείχε στην πρώτη γραμμή των πολιτι-

κών εξορμήσεων, στις περιφρουρήσεις των συγκεντρώσεων

και των διαδηλώσεων, στις συγκρούσεις με άλλους χώρους

νεολαίας, οι οποίες στο παρελθόν έπαιρναν συχνά πυκνά βί-

αιο χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, στην Ιατρική ήταν στο ΔΣ του

φοιτητικού συλλόγου «Γρηγόρης Λαμπράκης». Μετά τη συ-

νεργασία τού τότε ενιαίου Συνασπισμού και της ΝΔ αποχώρη-

σε από την ΚΝΕ και εντάχθηκε στο ΝΑΡ. Στη διαδρομή του

συγκέντρωνε πάντα μεγάλες συμπάθειες και μεγάλες αντιπά-

θειες. Ή του ύψους ή του βάθους, που λέμε. Ως ειδικότητα

επέλεξε τη Χειρουργική στο Κρατικό της Νίκαιας. Την ειδικό-

τητα την τελείωσε με γραπτό 94% - από τα καλύτερα της δε-

καετίας τότε.

Έδωσε 13 φορές για να μπει στο Δημόσιο ως γιατρός αλλά

τον έκοβαν. Πάντως και στον ιδιωτικό τομέα ήταν μάχιμος.

Έστησε μόνος του μια πολύ καλή ιδιωτική κλινική στον Πειραιά

και, ναι, είναι αλήθεια ότι πολλοί ασθενείς τού φίλησαν τα χέρια

γιατί στην κυριολεξία τούς έσωσε από του Χάρου τα δόντια.

Εξελέγη δύο φορές δήμαρχος Σφακίων με τεράστια ποσο-

στά (62% και 94%). Έφτιαξε έως και φουσκωτό ασθενοφόρο

που σώζει 35-45 ασθενείς κάθε χρόνο. Στον τόπο του ως τοπι-

κός άρχοντας υπήρξε δημοφιλής, αν και οι μέθοδοί του ήταν

ανορθόδοξες και με διπλά βιβλία. Όπως θα παραδεχτεί και ο

ίδιος δημοσίως, «εγώ έκανα μια συνειδητή επιλογή μαζί με

τους συνεργάτες μου, την οποία πλέον εδώ που φτάσαμε δεν

έχω κανένα πρόβλημα, με όλη την ευθύνη αυτής της επιλο-

γής, να την πω δημοσίως και να την πω και σε εσάς. Εγώ εδώ

και έναν χρόνο διατηρώ διπλό ταμείο. Ένα μαύρο και ένα

άσπρο. Ακούστε με προσεκτικά. Δεν νιώθω ούτε είμαι παρά-

νομος, είμαι ο πιο διαφανής που υπάρχει, οποιοσδήποτε θέ-

λει μπορεί να έρθει και να το δει στο ταμείο, και τα έσοδά του

και τα έξοδά του, και αυτός είναι ο λόγος που έχω κρατήσει

μια κοινωνία όρθια».

Στην εποχή των μνημονίων ο Παύλος Πολάκης δεν ήταν

κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κοντά στο ΕΠΑΜ, τον πολιτικό σχη-

ματισμό που ίδρυσε ο Δημήτρης Καζάκης, με μια ιδεολογία

που συνδύαζε την αντίθεση στα μνημόνια με έντονα εθνικι-

στικές απόψεις και με βασική ιδεολογία την επιστροφή στη

δραχμή. Δραχμιστής λοιπόν ο Πολάκης, δεν δίστασε να τοπο-

θετηθεί ανοιχτά υπέρ του ΕΠΑΜ στις εκλογές του Μαΐου

2012, ενώ ως δήμαρχος Σφακίων είχε βραβεύσει ως επίτιμο

δημότη και τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη, με τον οποίο

δεν έχουν καμία κοινή πολιτική αφετηρία.

Η γνωριμία με τον Τσίπρα στην Κρήτη 
τις εποχές του ελεύθερου κάμπινγκ

Όμως, η γνωριμία του με τον Αλέξη

Τσίπρα, που τότε έκανε την... επανάστασή

του ως αντιμνημονιακός, έπαιξε κομβικό

ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του Πολάκη.

Να μην ξεχάσω να συμπληρώσω ότι ο

Παύλος είναι δεινός κυνηγός και ψαρον-

τουφεκάς από τους λίγους. Ο Τσίπρας τον

γνώρισε στις καλοκαιρινές του διακοπές

και ενθουσιάστηκε από τον λαϊκό του χα-

ρακτήρα. Άλλωστε, ο πρόεδρος Αλέξης

προτού γνωρίσει τα κότερα και τις βίλες

του Σουνίου ήταν λάτρης του ελεύθερου

κάμπινγκ. Του τζάμπα κάμπινγκ που λέμε

και σε μια εκ των εξορμήσεών του στην

Κρήτη γνωρίστηκε με τον «πρωτόγονο

Παυλή». Μια βόλτα με το φουσκωτό του

Παύλου, μερικές σφυρίδες και λίγο κρα-

σί ήταν αρκετά για να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ

και στο στενό περιβάλλον του Αλέξη Τσί-

πρα, ο οποίος μέχρι αυτήν τη στιγμή τον

καλύπτει πλήρως σε όλες τις αστοχίες.

Έτσι τον Ιούνιο του 2012 ο σύντεκνος ο

Παυλής θα στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ και θα

αρχίζει να τον προσεγγίζει και να συνερ-

γάζεται μαζί του. Θα βρεθεί στα ψηφο-

δέλτια και θα εκλεγεί τον Ιανουάριο και

τον Σεπτέμβριο του 2015.

Άνοιξε η κερκόπορτα
Το πρόβλημα με τον Πολάκη είναι ότι

ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε συσπει-

ρώσει ένα μεγάλο ακροατήριο του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, τώρα φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει

ένα δικό του προσωπικό ακροατήριο. Αυ-

τό ενδεχομένως να μην είναι τόσο καλό

για την περαιτέρω πολιτική του σταδιο-

δρομία εντός της Προοδευτικής Συμμα-

χίας. Η έξοδος του Πολάκη από τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ δεν θα είναι μόνο ηρωική, αλλά θα

προκαλέσει απίστευτους τριγμούς και

διασπαστικές τάσεις εντός της Κουμουν-

δούρου, αφού συνολικά η εσωκομματική

αντιπολίτευση κρατιέται με τα δόντια

απέναντι στις επιλογές της ηγεσίας. Ο

Πολάκης ανοίγει την κερκόπορτα του

κόμματος με συνέπειες που κανείς δεν

έχει φανταστεί στην Κουμουνδούρου.



Η
… κλεψύδρα του πολιτικού
χρόνου για την αποκάλυψη της
Κυριακής της απλής αναλογι-
κής αδειάζει. Με… κλειδωμέ-

νη, όπως όλα τα δεδομένα και οι πληρο-
φορίες δείχνουν, την 9η Απριλίου, ο πρω-
θυπουργός έχει θέσει το «γαλάζιο» οικο-
σύστημα σε κατάσταση… πολιτικού συ-
ναγερμού, με τα στελέχη που τον συνό-
δευαν στην περιοδεία του σε Λάρισα και
Γρεβενά να εκφράζουν την αισιοδοξία
τους για την επίτευξη του στόχου της αυ-
τοδυναμίας στο… περιβάλλον της ενι-
σχυμένης αναλογικής.

«Και στη Λάρισα και στα Γρεβενά ο κό-
σμος που συγκεντρώθηκε για να ακούσει
τις δημόσιες παρεμβάσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Και ακόμα δεν έχει ανοίξει επίσημα ο κύ-
κλος της προεκλογικής μας εκστρατεί-
ας», έλεγαν χαρακτηριστικά κομματικοί
παράγοντες, με τη λήξη μίας ακόμα πρω-
θυπουργικής επίσκεψης στην Κεντρική
και Βόρεια Ελλάδα. Πλέον, Μέγαρο Μα-
ξίμου και οδός Πειραιώς αναμένουν το…
επίσημο σήμα που θα σηκώσει την αυ-
λαία της τελικής «γαλάζιας» αντεπίθε-
σης, με τον κ. Μητσοτάκη να εκπέμπει
ηχηρά μηνύματα κινητοποίησης, με στό-
χο όχι μόνο τη συσπείρωση των ψηφοφό-
ρων της κυβερνητικής παράταξης, αλλά
και την προσέλκυση εκείνων που δηλώ-
νουν ακόμα αναποφάσιστοι όσον αφορά
την επιλογή της ψήφου τους. 

«Η αυτοδυναμία δεν είναι κομματική
σκοπιμότητα. Είναι εθνική αναγκαιότητα…
Αυτοδυναμία σημαίνει τελικά ευρυχωρία
και να γιατί πρέπει να φέρουμε δίπλα μας
όλους τους Έλληνες. Και σε αυτή τη νέα
πορεία σάς ζητώ να βαδίσουμε μαζί…
Υποδεχόμαστε νέους φίλους σε ένα μεγά-
λο ρεύμα υπεύθυνου πατριωτισμού και
δημιουργικού εκσυγχρονισμού. Από αύ-
ριο ανοιγόμαστε στην κοινωνία. Εξηγούμε
τις θέσεις μας, μοιραζόμαστε το όραμα
μίας Ελλάδας που προχωρά μπροστά και
στοχεύει ψηλά… Καταφέραμε πολλά και
μπορούμε περισσότερα», ήταν η χαρακτη-
ριστική πρωθυπουργική αποστροφή από
το κλειστό γήπεδο Αλκαζάρ της Λάρισας,
πριν από λίγα εικοσιτετράωρα. 

Ξεπερνά τα κομματικά τείχη
Το σύνθημα ότι η Νέα Δημοκρατία, σε

αυτόν τον πολιτικό μαραθώνιο με τελευ-
ταίο σταθμό την αυτοδυναμία, πρέπει να

περάσει πέρα και επάνω από τα κομματι-
κά τείχη της είναι ισχυρό. Και στο πλαίσιο
αυτό, το κυβερνητικό οικοσύστημα δεν
ποντάρει μόνο στη σύγκριση των πε-
πραγμένων δύο τετραετιών. Δεν ποντάρει
μόνο στη σύγκριση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον Αλέξη Τσίπρα ή στην επικοι-
νωνία του προγράμματος για την περίοδο
2023-2027. Ποντάρει, επίσης, στην επα-
φή του πρωθυπουργού με τους πολίτες, η
οποία μετατρέπεται σε ένα από τα πλέον
δυνατά χαρτιά της Νέας Δημοκρατίας.
«Είναι χρέος μας να επεκταθούμε σε αυ-
τό το οποίο ονομάζουμε μεσαίο χώρο.
Σκοπός είναι να διευρύνω τα εκλογικά
όρια της Νέας Δημοκρατίας. Πήρα μία
παράταξη η οποία ήταν στο 28% και την
πήγα στο 40% και ευελπιστώ ότι μπορού-
με και αυτό να το φτάσουμε ή και να το
ξεπεράσουμε», συνηθίζει να επισημαίνει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ… κυκλώ-
νει στο ημερολόγιο της Ηρώδου Αττικού
19 τους επόμενους σταθμούς των, ανά την
Αττική και περιφέρεια, περιοδειών του.

Λεπτομέρειες για τα ψηφοδέλτια
Όσο τα βλέμματα στρέφονται στις επί-

σημες ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την
πρώτη εκλογική αναμέτρηση του 2023,
στο «γαλάζιο» παρασκήνιο οι μηχανές
εργάζονται στο φουλ. Τα ονόματα που θα
κληθούν να στελεχώσουν τα «γαλάζια»

ψηφοδέλτια έχουν «κλειδώσει» σχεδόν
στο 100% (απομένουν κάποια μικρά κενά
σε ελάχιστες περιφέρειες), με τις ανακοι-
νώσεις να ξεκινούν μέσα στο πρώτο δε-
καήμερο του Μαρτίου. 

Παράλληλα, σάρκα και οστά παίρνει
και το κυβερνητικό πρόγραμμα για την
επόμενη τετραετία. Το όλο πλαίσιο ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί (προκειμένου
στη συνέχεια να παρουσιαστεί στην κοι-
νωνία) μέσα στα επόμενα εικοσιτετράω-
ρα, με αιχμές την κοινωνική διάσταση
των επόμενων μεταρρυθμίσεων, την ανά-
πτυξη για όλους, τους καλύτερους μι-
σθούς, την αύξηση των θέσεων απασχό-
λησης, την υγεία και τη στέγη των νέων.
«Η ανάπτυξη η οποία θα δημιουργηθεί
πρέπει να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη και
το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται
δίκαια σε όλους. Κι όταν λέμε σε όλους,
εννοούμε σε κάθε γωνιά της περιφέρει-
ας. Διότι από την πρώτη στιγμή έχω πει
ότι για εμένα δεν νοείται να υπάρχουν
πολίτες δύο ταχυτήτων, πολίτες των με-
γάλων αστικών κέντρων και της περιφέ-
ρειας… Κάθε Έλληνας πολίτης θα πρέπει
να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, τις ίδιες δυνα-
τότητες, την ίδια πρόσβαση στην πρόνοια
της Πολιτείας, την ίδια δυνατότητα τελικά
για ατομική, οικογενειακή και συλλογική
προκοπή», σημειώνει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.
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Περισσεύουν τα… χαμόγελα 
για την αυτοδυναμία
Περισσεύουν τα… χαμόγελα 
για την αυτοδυναμία

Αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη των εκλογών 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την επίσημη έναρξη 

της «γαλάζιας» αντεπίθεσης 
Οι επόμενοι σταθμοί 
στις περιοδείες
του πρωθυπουργού
Μετά την παρουσία του σε Λάρισα και Γρε-
βενά και έχοντας προηγουμένως καλύψει
Πελοπόννησο, Έβρο, Μακεδονία και Κρή-
τη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζε-
ται για δύο ακόμα περιοδείες μέσα στις
επόμενες δέκα ημέρες. Η πρώτη θα λάβει
χώρα αύριο, καθώς είναι προγραμματισμέ-
νη μία ακόμα επίσκεψή του στη Θεσσαλο-
νίκη, όπου (κατά πάσα πιθανότητα) θα ανα-
κοινώσει και την υποψηφιότητά του στην
πρώτη περιφέρεια της συμπρωτεύουσας.
Η δεύτερη περιοδεία θα λάβει χώρα την
ερχόμενη εβδομάδα. Όταν και ο πρωθυ-
πουργός θα μεταβεί στη Λαμία. Και εκεί
αναμένεται (όπως πράττει σε κάθε επίσκε-
ψη στις περιφέρειες) να φέρει στην πρώτη
γραμμή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη Στε-
ρεά Ελλάδα του 2030. Σε κάθε περίπτωση,
όπως ειπώθηκε, το κυρίαρχο στοίχημα του
«151+» είναι πάντα πρωταγωνιστικό στις
δημόσιες τοποθετήσεις των «γαλάζιων»,
όπως και το σήμα για το… κλειδί που κρα-
τάει η απλή αναλογική. «Το μήνυμα προς τα
στελέχη μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρ-
ξει καμία χαλάρωση. Η πρώτη κάλπη αντι-
μετωπίζεται ως κανονική, καθώς είναι ξε-
κάθαρο ότι το ποσοστό που θα βγάλει θα
αποτελέσει το εφαλτήριο για το περιβάλλον
της ενισχυμένης αναλογικής», τονίζουν
κομματικοί παράγοντες.

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Περισσεύουν τα… χαμόγελα 
για την αυτοδυναμία



ΗΗ κυρία Τσαπανίδου δεν νιώθει 
την ανάγκη να τοποθετηθεί;
Πού είναι η αντίδραση των δημοσιογράφων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ; Ο Κώστας
Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πώς σχολιάζει την ανάρτηση Πολάκη;
Ποιο είναι το σχόλιο του κ. Βαξεβάνη και του κ. Κουκάκη; Οι «λαλίστατοι» Re-
porters United δεν θα καταδικάσουν την αντιδημοκρατική συμπεριφορά Πολάκη
και τη στοχοποίηση δημοσιογράφων; Ξέχασαν αίφνης την ελευθερία του Τύπου;
Ή η ευαισθησία τους είναι αλά καρτ; Θα καταδικάσουν τη στοχοποίηση των συνα-
δέλφων τους; Στην προκειμένη περίπτωση, η σιωπή δεν είναι αποδεκτή...

Ακόμη και 
στις διαγραφές
μιμούνται το ΠΑΣΟΚ

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να εγκολπώ-
σει πλήρως την «κληρονομιά» του ΠΑ-
ΣΟΚ. Χαρακτηριστικά η διαρροή των
«πηγών του ΣΥΡΙΖΑ» μετά την ανάρτη-
ση του Παύλου Πολάκη κατέληγε με τη
φράση: «Προφανώς έχει αποφασίσει
να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μά-
χης». Και ποιος καθιέρωσε τη φρασεο-
λογία της διαγραφής με αυτό το «έθεσε
εαυτόν...»; Μα φυσικά ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου, όταν εν πτήσει είχε απολύ-
σει τον υφυπουργό Εξωτερικών Αση-
μάκη Φωτήλα, ο οποίος είχε υπογρά-
ψει μια καταδίκη του κομμουνιστή
προέδρου της Πολωνίας Γιαρουζέλσκι.
Στην ανακοίνωση της απόλυσης ανα-
φερόταν χαρακτηριστικά πως «ο Αση-
μάκης Φωτήλας έθεσε εαυτόν εκτός
Κινήματος».

Τα έχει πάρει στο κρανίο το Μαξίμου,
καθώς μερικοί πρωτοκλασάτοι της κυ-
βέρνησης αρχίζουν και μοιράζουν
υπουργεία για τη δεύτερη τετραετία. Εν-
τάξει, η εκλογική νίκη της Νέας Δημο-
κρατίας είναι σίγουρη, αλλά η αυτοδυνα-
μία είναι κάτι που παίζεται ακόμη και δεν

χρειάζεται χαλάρωση. Αυτό έκανε γνω-
στό παράγοντας του Μεγάρου σε κάποι-
ους και μάλιστα βγήκε και διαρροή σε
μεγάλη εφημερίδα ότι «μη μοιράζετε
υπουργεία, έχουμε μπροστά μας δύο
εκλογικές μάχες». Ελπίζω κάποιοι να το
πήραν το μήνυμα... 
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Διαρροή Μαξίμου σε όσους 
ράβουν κοστούμια

Ο
ι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις
στον νομικό κόσμο, μεταξύ των οποίων και του Παύλου Πολάκη, που αναφέρει
έναν προς έναν τους ανώτατους δικαστικούς που μετείχαν στη σύνθεση του Ει-

δικού Δικαστηρίου που καταδίκασε τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά, δημοσιογράφους
αλλά και τραπεζίτες.

Η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών ερευνά στο πλαί-
σιο προκαταρκτικής εξέ-
τασης το ενδεχόμενο να
έχουν διαπραχθεί αξιό-
ποινες πράξεις, όπως
της διέγερσης πολιτών
στη διάπραξη εγκλημά-
των και της βίας κατά δι-
καστικών λειτουργών.
Θέμα χρόνου είναι να
ζητηθεί από τη Βουλή η
άρση της βουλευτικής
ασυλίας του Παύλου Πολάκη προκειμένου να κληθεί σε εξηγήσεις.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε αναρτήσεις για τη σύνθεση του Ειδικού
Δικαστηρίου που θα αποφασίσει για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον πρώην ανα-
πληρωτή υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
ζήτησε την «άμεση αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας» κάνοντας λόγο για
«σοκαριστικές εικόνες επικηρυγμένων προσώπων», «προγραφές και απειλές».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, που χαρακτηρίζει την κί-
νηση του Παύλου Πολάκη «απαράδεκτη και επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση της δικα-
στικής λειτουργίας». «Η πολιτική κριτική αλλά και οποιαδήποτε άλλη πολιτική παρέμ-
βαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που θέτουν το Σύνταγμα και η ευρωπαϊκή δικαιι-
κή τάξη», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ολομέλειας (και πρόεδρος του ΔΣΑ)
Δημήτρης Βερβεσός.

Αντιδράσεις
στον νομικό κόσμο

Κατ’ οίκον καρναβαλιστής
ο Μ. Σενετάκης

Αναμφισβήτητα το βραβείο για την κα-
λύτερη μεταμφίεση βουλευτή το παίρνει
ομόφωνα ο «γαλάζιος» Μάξιμος Σενετά-
κης. Παρά το γεγονός ότι δεν έλαβε μέ-
ρος σε καρναβαλική παρέλαση, ντύθηκε
για το καλό και απαθανάτισε τη στιγμή
σημειώνοντας: «Υπάρχουν και οι κατ’ οί-
κον καρναβαλιστές. Για όσους επιλέξουν
να ολοκληρώσουν το Τριώδιο εκτός οι-
κίας, καλή διασκέδαση, προσοχή στους
δρόμους και καλή Σαρακοστή!». Και του
χρόνου στις... Βερσαλλίες!

Η «αραχνιασμένη»
Επιτροπή Δεοντολογίας 
του ΣΥΡΙΖΑ

Αμφισβήτησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο
Παύλος Πολάκης και επιτέλους βρήκε αντι-
κείμενο εργασίας η Επιτροπή Δεοντολογίας
του κόμματος, στην οποία παραπέμπεται ο
βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιτροπή,
που παραμένει σχεδόν... ανενεργή από την
εκλογή της -στο Συνέδριο- και έπειτα, περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων παλιά ΠΑΣΟΚικά
στελέχη όπως ο Αντώνης Κοτσακάς και η
Ρεγγίνα Βαρτζελή. Την τελευταία είχε κα-
ταγγείλει πριν από μερικά χρόνια ο Οδυσσέ-
ας Κωνσταντινόπουλος πως όσο ήταν διευ-
θύντρια του γραφείου του τότε πρωθυπουρ-
γού Γιώργου Παπανδρέου «απειλούσε να
διαγράψει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αν είχαν
πει κάτι που δεν της άρεσε». Μαύρα τα μαν-
τάτα για τον Παύλο Πολάκη.

Επιχειρηματική 
μάχη στην Αθήνα

Μου λένε ότι παλαιό και προβεβλημένο στέλε-
χος του ΠΑΣΟΚ (γένους θηλυκού) έχει βρει στήρι-
ξη σε μεγάλο επιχειρηματικό παράγοντα της χώ-
ρας που θέλει να το... βγάλει οπωσδήποτε. Δεν
γνωρίζουμε πώς και γιατί, αλλά ο μεγάλος της αντί-
παλος στην εκλογική περιφέρεια έχει τη στήριξη
αντίπαλου επιχειρηματικού ομίλου. Κοινώς, μιλά-
με για επιχειρηματικό πόλεμο στην Αθήνα... 

Στα εσωτερικά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν θέλω να μπω, αλλά

ήδη στο διαδίκτυο έχουν
αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορα ιν-
τερνετικά γκάλοπ όπου οι Συριζαίοι
δηλώνουν ότι θέλουν «κόμμα Πολά-
κη», ενώ υπάρχει μένος κατά του πε-
ριβάλλοντος Τσίπρα ότι διακινεί λιβε-
λογραφήματα εναντίον του Παύλου
Πολάκη. Συμβαίνουν και στις καλύτε-
ρες οικογένειες. Απλώς απολαύστε
όλη αυτή την κατάπτωση… 



Τ
η θυελλώ-
δη αντί-
δραση της
Σοφίας Νι-

κολάου προκάλεσε
η πρωτοφανής
αθλιότητα του Πο-
λάκη να δημοσιο-
ποιήσει τα στοιχεία
της μόνιμης διαμο-
νής της, σε ανάρτη-
ση που έκανε, προ-
κειμένου να εξαπο-
λύσει νέα κατηγο-
ρία εναντίον της,
για την αγορά κατοικίας στο Ψυχικό.

«Το μόνο σίγουρο είναι πως από τον μισθό της
γενικής γραμματέως αυτή η αγορά και ανακαίνι-
ση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!», τόνισε μεταξύ άλλων ο αψύς
Κρητικός, για να εισπράξει την οργή της Σοφίας
Νικολάου, η οποία με δική της ανακοίνωση δε-
σμεύεται να τον σβήσει πολιτικά. «Δεν χρειαζόταν
η Καθαρή Δευτέρα για να καταλάβουμε πόσο
βρόμικος, άθλιος κι επικίνδυνος άνθρωπος είναι
ο Πολάκης. Ο τιποτένιος δεν δίστασε να δημοσιο-
ποιήσει στο Facebook την ακριβή διεύθυνση του
σπιτιού μου, στο οποίο μένω με τον σύζυγό και τα
δύο μου παιδιά. Με καθιστά δηλαδή άμεσο στόχο
για κάθε τρελό ακόλουθο του κ. Πολάκη ή τρομο-
κράτες και ποινικούς», τόνισε η Σοφία Νικολάου
και συνέχισε: «Αυτές τις τακτικές ακολουθεί ο
φαιοκόκκινος φασίστας βουλευτής. Να τον χαί-
ρονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλώνω ότι τον καθιστώ
υπεύθυνο αν συμβεί οτιδήποτε σε εμένα και την
οικογένειά μου. Χρυσαυγίτη Παύλο Πολάκη, ανέ-
χτηκα πολλές προσωπικές προσβολές και επιθέ-
σεις. Αντέχω γιατί σε έχω. Αλλά τώρα που θέτεις
σε κίνδυνο την οικογένειά μου σου δηλώνω ότι θα
κάνω τα πάντα για να σε σβήσω πολιτικά».
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Στη Μεσσηνία βρίσκεται από την περασμένη
Παρασκευή ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην
πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να επισκε-
φθεί μια σειρά από αρχαιολογικούς χώρους
μαζί με δύο διευθυντικά στελέχη του φημι-
σμένου Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ. Τον
πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά υπο-
δέχθηκε στο ιστορικό δημαρχείο Καλαμάτας
ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, στη συ-
νέχεια περπάτησε στο ιστορικό κέντρο της
μεσσηνιακής πρωτεύουσας ενώ επισκέφθη-
κε με τη συνοδεία του και το μουσείο φορε-
σιάς Καρέλια. Όπως έμαθα, η συνοδεία του
από στελέχη του Harvard δεν ήταν τυχαία,
διότι ο πρώην πρωθυπουργός θα παρευρεθεί
στα φετινά βραβεία του κορυφαίου αμερικα-
νικού πανεπιστημίου. 

Τα μπερδεμένα στελέχη
Αποπροσανατολισμένα εμφανιζόντουσαν τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα τηλεοπτικά πάνελ την
Καθαρά Δευτέρα, με την υπόθεση του Παύλου
Πολάκη ανοιχτή. Ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών και Πολιτισμού Νίκος
Ξυδάκης κάλυψε τον Παύλο Πολάκη για την
ανάρτηση, ο Τρύφων Αλεξιάδης τον κατηγόρη-
σε μονάχα για «προσωπική ατζέντα», η Χαρά
Καφαντάρη δεν πήρε καμία θέση, ενώ ο Γρηγό-
ρης Θεοδωράκης επικαλέστηκε τον… δημο-
κρατικό συγκεντρωτισμό -ο οποίος δεν υπάρ-
χει στον ΣΥΡΙΖΑ- για να μην πάρει και εκείνος
θέση, αν και όταν πιέστηκε σημείωσε ότι «η
στοχοποίηση είναι εκτός της συλλογικής λει-
τουργίας του ΣΥΡΙΖΑ». Η κοινή δήλωση των
Ραγκούση - Ξανθόπουλου ήρθε ακριβώς για να
ξεμπερδέψει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά
με το τι πρέπει να απαντούν για τη συγκεκριμέ-
νη υπόθεση. Ένα σαφέστατο «ναι μεν, αλλά…».

Με καρναβαλική 
διάθεση ο ΓΑΠ
Ο ΓΑΠ δεν εί-
ναι ο άνθρω-
πος που χάνει
τα happen-
ings, πολλώ δε
μάλλον όταν
πρόκειται για
το Πατρινό
Καρναβάλι
που βγήκε από
την καραντίνα
μετά από τρία
χρόνια. Ο ΓΑΠ ήταν παρών στη μεγάλη παρέλα-
ση και με καρναβαλική διάθεση δήλωσε αμέ-
σως μετά στα τοπικά Μέσα: «Η Πάτρα μετά από
αρκετά χρόνια ξαναχορεύει με τους ρυθμούς
του καρναβαλιού και απογειώνεται. Καλωσορί-
ζουμε όλους εκείνους που αποφάσισαν να έρ-
θουν και να γλεντήσουν. Ευχόμαστε να περά-
σουν καλές στιγμές. Καλή και ασφαλή διασκέ-
δαση!». Και τε λα πόνγκο και τε λα πόνγκο…

Και η Πόπη στο ίδιο κάδρο 
με Παυλάρα
Εντάξει, στην Κουμουνδούρου βρί-
σκονται σε τρικυμία και η Πόπη έχει
χάσει πλέον την μπάλα… Σε ανακοί-
νωση της ΝΔ κατά της κυρίας Τσαπα-
νίδου η Πειραιώς αναφέρει: «Διαβά-
ζοντας την ανακοίνωση της κ. Τσαπα-
νίδου δυσκολευόμαστε να βρούμε τις
διαφορές με αυτά που λέει ο κ. Πολά-
κης. Επί της ουσίας λένε ακριβώς τα
ίδια. Το μόνο που λείπει είναι τα ονό-
ματα και οι φωτογραφίες».

«Ανένδοτος»
Σοφίας Νικολάου
κατά Πολάκη

Χ
ρο
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ο

υ
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υ

Κρατήστε, σας παρακαλώ, τα παρακάτω δε-
δομένα: Δύο κόμματα του Κοινοβουλίου
έσπευσαν να δώσουν στήριξη στον κ. Πολά-
κη… Το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. Ελπίζω να κα-

ταλάβατε το γιατί. Μόνο καλό
τους κάνει μια ενδεχόμενη
διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ…
Ααα, να μην το ξεχάσω…
«Με τον Πολάκη», δηλώνει

πως συντάσσεται και η Έλε-
να Ακρίτα. Και δεν είναι η μόνη

που επιλέγει να στείλει… μήνυμα στην
ηγεσία της Κουμουνδούρου. Πολλοί καλλι-
τέχνες έχουν φροντίσει να πάρουν θέση
υπέρ του Κρητικού «αδειάζοντας» τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ! 

ΚΚΕ και ΜέΡΑ25

Ο Σαμαράς και 
τα βραβεία του Harvard 
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Ποιος μεγάλος και ση-
μαντικός υπουργός της κυβέρ-
νησης είναι αισιόδοξος πως θα
διατηρήσει την ίδια υπουργική
θέση και μετά τις εκλογές; Πρό-
κειται για πρόσωπο που προέρ-
χεται από τη δεξιά πτέρυγα της
Νέας Δημοκρατίας και αποτελεί
σταθερή αξία στη μάχη της πα-
ράταξης τα τελευταία χρόνια…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

H
χυδαιότητα
Πολάκη με
τις προγρα-
φές δημο-

σιογράφων, δικαστικών
και κρατικών λειτουρ-
γών αποτέλεσε το κερα-
σάκι στην τούρτα της λο-
γικής «με το καλό ή με
το άγριο» που υποστήρι-
ζαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
με την ανοχή της ηγε-
σίας του κόμματος, που
δεν έσπευσε να τους
αποδοκιμάσει, και ήταν
ενδεικτικό και αποκα-
λυπτικό του πώς εννο-
ούν κάποιοι τη… «δεύ-
τερη φορά ΣΥΡΙΖΑ» αν
και εφόσον αυτό πρό-
σταζε η κάλπη. 

Το αν ο Παύλος Πο-
λάκης θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει με-
γάλη σημασία, αν και σίγουρα θα πλήξει τον πρόεδρο του κόμ-
ματος Αλέξη Τσίπρα, που ατύπως τον είχε χρίσει αντ’ αυτού
στην καθημερινή «μάχη» με τη ΝΔ. Και μπορεί ο Παύλος Πο-
λάκης να εξαφανιστεί από τα ψηφοδέλτια του κόμματος, πιθα-
νότατα και από την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά το σημαντι-
κότερο είναι ότι έχουν χαθεί τα ανακλαστικά των ευαίσθητων
όπως παρουσιάζονται αριστερών διανοουμένων και πνευμα-
τικών ταγών που δεν βρήκαν λέξη να πουν για την πρόκληση

στη λειτουργία της δημοκρατίας που διέπραξε ο εκλεγμένος
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 

Γιατί όταν κρεμάς στα μανταλάκια όσους δεν συμφωνούν μαζί
σου στο πλαίσιο της άσκησης του λειτουργήματός τους, δείχνεις
ότι διαπνέεσαι από φασίζουσα νοοτροπία. Μια νοοτροπία που
και στο παρελθόν κουβαλούσε στη «φαρέτρα» του ο Παύλος
Πολάκης, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τον Αλέξη Τσίπρα να ταυτίζε-
ται και να συναγελάζεται μαζί του για να αναγκαστεί τώρα που ο
αψύς Σφακιανός το τερμάτισε απειλώντας να τον θέσει εκτός. 

Οι εξαφανισμένοι «ευαίσθητοι» συνταγματολόγοι
Οι «ευαίσθητοι» συνταγματολόγοι που με κάθε ευκαιρία

έσπευδαν να καταθέσουν τις «απόψεις» τους για πράξεις
και συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών και να τις καυ-
τηριάσουν σήμερα σιωπούν. Και σιωπούν ένοχα και υποκρι-
τικά μη βρίσκοντας λέξη να γράψουν στα Μέσα που φιλοξε-
νούν, και καλά κάνουν, τις απόψεις τους για το αντιδημοκρα-
τικό παραλήρημα του συντρόφου Πολάκη. Απόντες και σιω-
πηλοί είναι όμως και οι διαπρεπείς εκπρόσωποι της «ερευ-
νητικής δημοσιογραφίας». Δεν τους προκαλεί αηδία και
τρόμο που εκλεγμένος βουλευτής δημοσιεύει φωτογραφίες
συναδέλφων τους με λεζάντα «Αν δεν καθαρίσουμε από αυ-
τούς, δεν θα είναι αλλιώς».

Το μεγάλο
ντέρμπι

Το μεγάλο ντέρμ-
πι θα γίνει στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ Νότιου Τομέα
της Β’ Αθηνών. Κοντα-

ροχτυπιούνται δύο
πολιτικοί γίγαντες
του σοσιαλισμού: ο
Στέφανος Τζουμά-

κας και ο Γιάννης
Μαντζουράνης… 

Ο Χαρδαλιάς και οι 13 περιφέρειες
Όπως σας είχαμε γράψει εγκαίρως από
τη στήλη, ο άνθρωπος-κλειδί στη μάχη
των εκλογών είναι ο υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Συντονι-
στής του εκλογικού αγώνα της ΝΔ, δηλα-
δή ο έχων το γενικό πρόσταγμα! Ποιοι εί-
ναι οι υπόλοιποι που θα τρέξουν τις περι-
φέρειες; Την Αττική ο Βασίλης Κοντοζα-
μάνης, την Κεντρική Μακεδονία ο Γιώρ-
γος Κατσαούνος, τη Στερεά Ελλάδα ο
Μανώλης Γραφάκος, την Κρήτη ο Χαρά-

λαμπος Μανιάτης, το Βόρειο Αιγαίο ο
Δημήτρης Φραγκάκης, τα Ιόνια Νησιά ο
Αθανάσιος Μπαλέρμπας, το Νότιο Αιγαίο
ο Μάνος Λογοθέτης, την Πελοπόννησο ο
Δημήτρης Μαραβέλιας, τη Θεσσαλία ο
Γιάννης Ξιφαράς, τη Δυτική Μακεδονία
ο Μπάμπης Σιάτρας, την Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη ο Σάκης Ιωαννίδης,
την Ήπειρο ο Βασίλης Γεωργιάδης και τη
Δυτική Ελλάδα η Αλεξάνδρα Σδούκου.
Στο φουλ οι μηχανές… 

Μην έχετε ψευδαισθήσεις ότι
ο Παύλος Πολάκης λειτουργεί
με το θυμικό και ότι δεν έχει
κάποιο σχέδιο… Πλανάσθε
πλάνην οικτράν. Θα κατεβάσει
δικό του «μανιφέστο» και σί-
γουρα από τώρα προετοιμάζει
το πολιτικό του μέλλον εκτός
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι βέβαιος ότι
θα θελήσει κάποιος να τον εν-
τάξει σε κάποιο από τα υπάρ-
χοντα κόμματα της Αριστεράς,
αλλά μην υποτιμάτε το ενδεχό-
μενο να ξεκινήσει τον δικό του
μοναχικό δρόμο με την ίδρυση
δικού του πολιτικού φορέα.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το νέο υπουργικό συμβούλιο του νεοεκλε-
γέντα Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκου Χριστοδουλίδη ανακοίνωσε
επισήμως η Προεδρία της Δημοκρατίας
χθες το απόγευμα. Εντύπωση έκανε η επιλο-
γή του Μιχάλη Χατζηγιάννη για το υφυπουργείο
Πολιτισμού παρά τω προέδρω. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης
ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που στις προηγούμενες
προεδρικές εκλογές είχαν στηρίξει τον Νίκο Αναστασιάδη.

Υφυπουργός Πολιτισμού 
Κύπρου ο Χατζηγιάννης

Κουβέντα από τους διανοούμενους της Αριστεράς… 
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Τ
ην ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου με-
τρούν αντίστροφα για την επίσημη προ-
κήρυξη των εκλογών, με τον πρωθυ-
πουργό να προετοιμάζεται για το διάγ-

γελμα που θα απευθύνει στους πολίτες κάνοντας
τον απολογισμό της τετραετούς διακυβέρνησής
του και θέτοντας το διακύβευμα της κάλπης και τα
βασικά ορόσημα του κυβερνητικού προγράμμα-
τος για την επόμενη τετραετία, το κυβερνητικό
επιτελείο παρακολουθεί και τις εξελίξεις στον
χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η σφοδρή αντιπαράθεση του Παύλου Πολάκη
με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκτός κάθε
πλαισίου ανάρτησή του με τις «προγραφές» δη-
μοσιογράφων και δικαστικών, ήρθε λίγα μόνο
24ωρα μετά την ομόφωνη καταδίκη του Νίκου
Παππά από το Ειδικό Δικαστήριο, δημιουργών-
τας ένα ασφυκτικό κλίμα στην Κουμουνδούρου.
Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση επιχείρησε
να φέρει προ των ευθυνών του τον Αλέξη Τσίπρα
και για τις δύο περιπτώσεις. Αντιστρέφοντας επί
της ουσίας το αφήγημα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, όλο το προηγούμενο διάστημα η Νέα
Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου ζητούν από
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να θέσει εκτός κόμμα-
τος και εκτός ψηφοδελτίων τα δύο στελέχη του,
διαφορετικά, όπως τονίζουν, αποδεικνύεται η
εξάρτησή του από εκείνα.

«Κρεσέντο φασισμού»
Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι υπο-

θέσεις Παππά και Πολάκη άνοιξαν τον ασκό του
Αιόλου για την αξιωματική αντιπολίτευση, επι-
σημαίνοντας ταυτόχρονα ότι και στις δύο περι-
πτώσεις αντανακλώνται οι πολιτικές επιλογές
του Αλέξη Τσίπρα και όχι μεμονωμένων στελε-
χών. Πρόκειται, όπως λένε χαρακτηριστικά, για
τον ίδιο τον «πολακισμό» που ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ εξέθρεψε και ενίσχυσε όλα αυτά τα χρό-
νια, καλύπτοντας τους πρώην υπουργούς του
που βρίσκονται στον στενό πυρήνα των συνερ-
γατών του τόσο κατά τη διάρκεια της κυβέρνη-
σής του όσο και στην αντιπολίτευση. Για τον λόγο
αυτόν, επισημαίνουν στο κυβερνητικό επιτελείο,
ο Αλέξης Τσίπρας επί της ουσίας δεν καταδίκα-
σε τα λεγόμενα του Παύλου Πολάκη, τα οποία ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «κρε-
σέντο φασισμού και τρομοκρατίας» με το οποίο
απείλησε δικαστικούς και δημοσιογράφους. «Ο
κ. Τσίπρας το μόνο που τολμά να του καταλογίσει
είναι “προσωπική σταυροφορία” κατά του “κα-
θεστώτος”, χωρίς ούτε μια λέξη αποδοκιμασίας
για τις φασιστικές του θέσεις, μέσω των οποίων
στοχοποιούνται και προγράφονται άνθρωποι»,
σημείωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Φυσικός δικαστής
Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι τε-

λευταίες εξελίξεις αποτελούν ένα διπλό χτύπημα
για την αξιωματική αντιπολίτευση σε μια κρίσιμη
καμπή προς τις κάλπες. Στην υπόθεση καταδίκης
του Νίκου Παππά ο Αλέξης Τσίπρας, διατηρώντας
τον στα ψηφοδέλτια, ευθυγραμμίστηκε με τις το-
ποθετήσεις του συνεργάτη του, μη αποδεχόμενος
τη δικαστική απόφαση και παραπέμποντας στον
ελληνικό λαό, στον οποίο μάλιστα απέδωσε ρόλο
φυσικού δικαστή. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν
ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να κά-
νει διαφορετικά, καθώς η υπόθεση για την οποία
καταδικάστηκε ο Νίκος Παππάς δεν αποτελούσε
προσωπική του πολιτική, αλλά εκπορευόταν από
τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό. Για τον λόγο αυτό
διερωτώνται δημοσίως και με νόημα «αν ο παλαι-
ότερος και στενότερος συνεργάτης του τον “κρα-
τά” τόσο γερά που μόνο όταν μάθουμε με τι θα κα-
ταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουν
έπειτα από μια ομόφωνη καταδίκη να συμπο-
ρεύονται».

Στην υπόθεση του Παύλου Πολάκη ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέπεμψε από τις κομματι-
κές θέσεις τον πρώην υπουργό, τον έθεσε στην
κρίση των οργάνων και του έδειξε την «πόρτα
της εξόδου» από τα ψηφοδέλτια, με την αιτιολο-
γία ωστόσο της διαφοροποίησης από τις συλλο-
γικές αποφάσεις και όχι για την ουσία των δη-
λώσεών του. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι
με αυτό τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας δεν απομα-
κρύνεται ούτε απορρίπτει τον «πολακισμό», δη-
λαδή «την αμφισβήτηση των θεσμών, τις επιθέ-
σεις στη Δικαιοσύνη, τη στοχοποίηση δημοσιο-
γράφων, τη συκοφάντηση και στοχοποίηση αν-
θρώπων». Στην κυβέρνηση ζητούν τη διαγραφή
του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παππά,
θεωρώντας ως το ελάχιστο την απομάκρυνσή
τους από τις λίστες των υποψηφίων. 

Ακραία πόλωση
Σε κάθε περίπτωση, οι δύο αυτές υποθέσεις,

εκτός από τους τριγμούς που προκαλούν στο
εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι θα αφήσουν το
αποτύπωμά τους και στην προεκλογική μάχη που
αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο κλίμα τοξι-
κότητας και ακραίας πόλωσης που έχει δημιουρ-
γηθεί. Αναμφισβήτητα θα αποτελέσουν μέρος
της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, καθώς
αντικατοπτρίζουν μια ολόκληρη πολιτική την
οποία πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε στην κυ-
βέρνηση, πολιτική που τον απομακρύνει από τον
χώρο του Κέντρου, αφού γυρίζει στην εποχή της
«κάτω πλατείας» και ταυτόχρονα αποδεικνύει,
όπως εκτιμούν, ότι το κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης δεν μπορεί να αποτελέσει τον μο-
χλό προοπτικής που η χώρα χρειάζεται για την
επόμενη μέρα σε κάθε έκφραση της δημόσιας
ζωής και της κυβερνητικής πολιτικής. Με αυτό
τον τρόπο, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη,
γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη στήριξης
της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, η ανάγκη να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση από τις εκλογές αλλά και πιο σαφές το δί-
λημμα της κάλπης: «Θα πάμε μπροστά ή θα γυρί-
σουμε πίσω;».

Ο ασκός του Αιόλου
Παππά - Πολάκη

θα παρασύρει 
τον Τσίπρα 

Πώς αποτιμάται στη Νέα Δημοκρατία το διπλό εσωκομματικό
«χτύπημα» που δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες μέρες πριν από 

την προκήρυξη των εθνικών εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο

Κώστας Τσιτούνας



«Τ
ρίβουν τα χέρια τους» στο
ΠΑΣΟΚ από τα ανέλπιστα πο-
λιτικά φάουλ στα οποία
έχουν υποπέσει μέσα σε λίγα

εικοσιτετράωρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του. 

Η «προκήρυξη Πολάκη» και οι αρνητικές
εντυπώσεις από τον χειρισμό της υπόθε-
σης του Νίκου Παππά αν μη τι άλλο αποτε-
λούν ανέλπιστο δώρο προς τη Χαριλάου
Τρικούπη για να μπει στην άκρη η εσω-
στρέφεια. Έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες
τους στο επικοινωνιακό παιχνίδι, επιμέ-
νουν να κινούνται θεσμικά και να προτάσ-
σουν την υπευθυνότητα που διακρίνει τις
προτάσεις και τις προθέσεις τους. 

Σκληρές επιθέσεις
Ταυτόχρονα, όμως, εκμεταλλεύονται κά-

θε ευκαιρία για να εξαπολύουν σκληρές
επιθέσεις προς τον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά σε ό,τι
έχει να κάνει με θέματα που αφορούν θε-
σμούς και διαφάνεια. Η «προκήρυξη Πο-
λάκη» αποτέλεσε «βούτυρο στο ψωμί
τους». Η πρωτοφανής ενέργεια του Παύ-
λου Πολάκη -που αιφνιδίασε ακόμη και τον
Αλέξης Τσίπρα- να προγράψει δικαστές,
δημοσιογράφους και παράγοντες του δη-
μόσιου βίου αλλάζει άρδην το πολιτικό
παιχνίδι. Σε μια πρώτη εκτίμηση, θεωρούν
ότι το γεγονός αυτό θα προκαλέσει μεγάλη
ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ένα μεγάλο

κομμάτι ψηφοφόρων που δεν είχε κατα-
σταλάξει δυσφορεί μπροστά σε τέτοια φαι-
νόμενα και θα γυρίσει την πλάτη στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Από την πρώτη στιγμή η Χαριλάου Τρι-
κούπη βάζει στην ίδια μοίρα τον Αλέξη Τσί-
πρα και τον Παύλο Πολάκη, ενώ ταυτόχρο-
να με την υπενθύμιση ανάλογων δηλώσε-
ων στελεχών επιχειρεί να υπογραμμίζει ότι
δεν είναι ένα αποσπασματικό γεγονός αλλά
τέτοιες στάσεις και απόψεις αποτελούν κυ-
ρίαρχο στοιχείο της πολιτική συμπεριφο-
ράς και σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η προσωπική στοχοποίηση και οι απει-
λές προγραφών δημοσιογράφων και δικα-
στών από τον ομοτράπεζο και ομογάλακτο
του κ. Τσίπρα, Παύλο Πολάκη, δεν έχουν
σχέση ούτε με τη δημοκρατία ούτε με το
κράτος δικαίου». 

«Είτε με το άγριο»
Έρχονται, δε, σε συνέχεια δηλώσεων και

άλλων ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το
πώς θα είναι η επόμενη φορά «είτε με το κα-
λό είτε με το άγριο», αλλά και της πλήρους
κάλυψης στον ομόφωνα καταδικασμένο
από την ελληνική Δικαιοσύνη Νίκο Παππά,
«τον οποίο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το
ηθικό σθένος να θέσει εκτός ψηφοδελτίων»
ανέφερε το πρώτο επίσημο σχόλιο του ΠΑ-

ΣΟΚ και συνεχίζοντας επικέντρωναν για
προφανείς λόγους την κριτική τους στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Τσίπρας, που
στην τελευταία συνέντευξή του εμφανίστη-
κε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση
των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε
επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπα-
θεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κό-
ψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν
πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό
κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρό-
σωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη
δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θε-
σμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα

ήταν ήδη εκτός κόμματος». Σε μια προσπά-
θεια μάλιστα να προλάβουν τυχόν κριτικές
επισημάνσεις του στιλ «έψαχναν αφορμή
για να πάνε στη ΝΔ», η ανακοίνωση της Χα-
ριλάου Τρικούπη καταλήγει εξαπολύοντας
«αντιδεξιά βέλη» σημειώνοντας: «Για άλλη
μια φορά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απο-
δεικνύεται όχι απλά χορηγός αλλά μέγας
ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος
χρειάζεται μια πραγματικά εναλλακτική
προοδευτική πρόταση εξουσίας για να κλεί-
σει ο κύκλος της οδυνηρής για το δημόσιο
συμφέρον διακυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Ισχυρά επιχειρήματα για να πλαγιοκοπήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ
δίνει και η απόφαση του κ. Τσίπρα για συμμετοχή του Νίκου
Παππά στα ψηφοδέλτια μετά την καταδικαστική απόφαση
του Ειδικού Δικαστηρίου. Θεωρούν ότι αυτή η κίνηση είναι
προκλητική και προσβάλλει τον κόσμο της Κεντροαριστεράς.
«Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το “know how”
με τα Ειδικά Δικαστήρια, αλλά το έχει μαζί με τον Συνασπι-
σμό. Θυμίζω ότι μαζί έστειλαν τότε στο Ειδικό Δικαστήριο τον
Ανδρέα Παπανδρέου. Ακόμα, επί ΣΥΡΙΖΑ όλοι οι συνταγμα-
τολόγοι διαφωνούσαν με τον νόμο Παππά για τις τηλεοπτικές
άδειες. Εμείς σε αυτό το θέμα κρατήσαμε την ίδια στάση που
κρατήσαμε και στην υπόθεση Novartis: και τότε και τώρα ψη-

φίσαμε. Τα κόμματα αντιμετωπίζουν με διαφορετικές πρα-
κτικές τέτοιου είδους ζητήματα: η κ. Καϊλή διαγράφηκε από
το ΠΑΣΟΚ αλλά ο κ. Παππάς θα είναι υποψήφιος, όπως και η
κ. Νικολάου θα είναι υποψήφια στη Νέα Δημοκρατία. Να μην
τσακώνονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αφού με
τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν τα σκάνδαλα των στελεχών
τους», είπε με σαρκαστική διάθεση ο αντιπρόεδρος της Βου-
λής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Είχε προηγηθεί μια
σκληρή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, την οποία στον
ΣΥΡΙΖΑ είδαν εφάμιλλη με εκείνη της ΝΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η
απάντηση δόθηκε μέσα από τα social media, από έναν πρώην
δικό τους άνθρωπο, τον Νίκο Μπίστη. Ένα όνομα που το

άκουσμά του και μόνο προκαλεί επιεικώς δυσθυμία στο ΠΑ-
ΣΟΚ. «Εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν χάσει το μέτρο, τη σοβαρότητα
αλλά και την ιστορική μνήμη. “Σήμερα η δικαιοσύνη αποφάν-
θηκε”, δηλώνουν βαρύγδουπα και επιτίθενται στον Τσίπρα.
Δεν θυμάμαι να έλεγαν κάτι διαφορετικό από αυτά που είπε ο
Τσίπρας, όταν δικαζόταν στο Ειδικό Δικαστήριο ο ηγέτης του
ΠΑΣΟΚ και αντ’ αυτού καταδικαζόταν ο Τσοβόλας. Συνεχίστε
έτσι, σύντροφοι. Το πόσο μας βοηθάτε, θα το καταλάβετε
οσονούπω στην κάλπη. Έχω χρόνια να δω τόσο συσπειρωμέ-
νο τον κόσμο μας. Και όχι μόνο αυτόν», σημείωσε ο πάλαι πο-
τέ υπουργός του Κώστα Σημίτη και σημερινό κορυφαίο στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Οφέλη και από τη συμμετοχή του Παππά στα ψηφοδέλτια

Τρίβουν τα χέρια τους 
στη Χαριλάου Τρικούπη 

από την εικόνα… διάλυσης
που εμφανίζει τα τελευταία

24ωρα ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο «Πολακισμός» βούτυρο
στο ψωμί του ΠΑΣΟΚ…
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Η οργή των πολιτών της Τουρκίας «πνίγει» τον Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν και υποχρέωσε για πρώτη φορά τον Τούρκο
πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση στις
επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας προς τους
κατοίκους της επαρχίας Αντίγιαμαν, μίας από τις πλέον πλη-
γείσες τουρκικές επαρχίες από τον καταστροφικό σεισμό
της 6ης Φεβρουαρίου. «Εξαιτίας της καταστροφικότητας
των δονήσεων και των κακών μετεωρολογικών συνθηκών,
δεν μπορέσαμε να εργασθούμε όπως θέλαμε στην Αντίγια-
μαν για πολλές ημέρες. Ζητώ συγγνώμη για αυτό», τόνισε ο
Ερντογάν, ο οποίος επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη περιοχή
τρεις εβδομάδες μετά τον σεισμό και αντιμετώπισε την οργή
των κατοίκων.

Οργή που πλέον λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και
εντός των γηπέδων της Τουρκίας, καθώς ξεκίνησαν ξανά οι
ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Οι εικόνες των οπαδών της

Μπεσίκτας, οι οποίοι καλούσαν εν χορώ τον Ερντογάν να
παραιτηθεί, προκάλεσαν ακόμα και την παραίτηση του Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος παρέδωσε την ταυτότητα που είχε
ως μέλος της τουρκικής ομάδας.

Οι οπαδοί της Μπεσίκτας, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη
των παιδιών-θυμάτων του φονικού σεισμού, πέταξαν χιλιά-
δες λούτρινα ζωάκια στον αγωνιστικό χώρο.

Την ίδια ώρα, ο Μπαχτσελί προειδοποιούσε τους ιδιοκτή-
τες των ποδοσφαιρικών ομάδων να λάβουν μέτρα ώστε να
μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, ζητώντας μάλιστα
ακόμα και τη διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλήματος κε-
κλεισμένων των θυρών, αν δεν μπορέσουν να ελέγξουν το
αντικυβερνητικό κύμα οργής.

Οργή λαού κατά Ερντογάν και… η συγγνώμη του Τούρκου προέδρου

Π
ρωτοφανής κάμψη παρατη-
ρείται στις τουρκικές παρα-
βιάσεις στο Αιγαίο μετά τον
φονικό σεισμό της 6ης Φε-

βρουαρίου, καθώς τα επίπεδα-ρεκόρ
του προηγούμενου διαστήματος μει-
ώθηκαν δραστικά. 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας, τον Ιανουάριο
του 2023 οι τουρκικές παραβιάσεις
στο Αιγαίο έφτασαν τις 978, ενώ κατα-
γράφηκαν και 21 υπερπτήσεις σε ελ-
ληνικά νησιά. Από τις 6 Φεβρουαρίου,
μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έως σή-
μερα, έγιναν συνολικά 50 παραβιάσεις
μόνο από τουρκικά μη επανδρωμένα

αεροσκάφη, ενώ δεν καταγράφηκε
καμία υπέρπτηση.

Παρά το γεγονός ότι η αποκλιμάκωση
της τουρκικής προκλητικότητας στο Αι-
γαίο είναι εμφανής, διεθνολόγοι και
αναλυτές στη χώρα μας επισημαίνουν
ότι ακόμα και αν ξεκινήσουν οι συζητή-
σεις μεταξύ των δύο πλευρών, οι διεκ-
δικήσεις της Άγκυρας αποτελούν πλέον
αναπόσπαστο μέρος της εθνικής της
στρατηγικής, καθώς -όπως λένε- «το
βαθύ κράτος δεν έχει αλλάξει και οι
τουρκικές επιδιώξεις θα συνεχίσουν να
υπάρχουν όποιος και αν έρθει στην
εξουσία».

Ο Γιαβούζ Μπαϊντάρ στην «Political»
Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές, όπως ο

Γιαβούζ Μπαϊντάρ, εκτιμούν ότι όσο ο
Ερντογάν δέχεται πιέσεις και αντιδρά-
σεις στο εσωτερικό της χώρας μετά τον
σεισμό, γίνεται ακόμα πιο απρόβλεπτος
και αν νιώσει πολιτική ασφυξία, δεν θα
διστάσει να αυξήσει την ένταση με την
Ελλάδα για να στρέψει εκ νέου την προ-
σοχή του λαού στα εθνικά θέματα.
Όπως λέει: «Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα
και η Αρμενία, ακόμα και οι Κούρδοι της
Συρίας, έχουν δει αυτό που συνέβη σαν
ευκαιρία για να ανοίξουν οι πόρτες και
να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις. Όμως

ακόμα δεν γνωρίζουμε τι έχει αποφασί-
σει “ο άνδρας που βρίσκεται στο παλά-
τι”. Είναι ασαφές. Το μοτίβο του Ερντο-
γάν, όπως πάντα, είναι όταν συναντάει
μια κρίση, όταν πρέπει να αντιμετωπίσει
αυτή την κρίση, να γίνεται έξαλλος, θυ-
μωμένος και πάρα πολύ νευρικός, το
οποίο τον κάνει απρόβλεπτο και καθό-
λου συμβιβαστικό. Πιθανότατα αυτό το
μοτίβο θα επαναληφθεί. Όλα τα σενάρια
είναι ανοιχτά. Κανένας δεν έχει ιδέα τι
θα ακολουθήσει. Αυτή είναι μία από τις
πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία της
τουρκικής δημοκρατίας».

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πα-
ραμένουν σε εγρήγορση και ασκούνται
συνεχώς, σε ξηρά, αέρα και θάλασσα με
συμμαχικές χώρες, ενώ πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία διαμηνύουν ότι η
Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο, χω-
ρίς τουρκικές απειλές, πάντα στη βάση
του Διεθνούς Δικαίου και του σεβασμού
της κυριαρχίας.

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Κάτι… αλλάζει(;) στο ΑιγαίοΚάτι… αλλάζει(;) στο Αιγαίο
Μερική έως μηδενική η τουρκική

πτητική δραστηριότητα 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ιανουάριος 2023: 978 παραβιάσεις
Υπερπτήσεις: 21
Από τις 6/2 έως σήμερα: 50 παραβιάσεις από UAV
Υπερπτήσεις: 0



Λ
ίγες μέρες μετά την επίσκεψη
Μπλίνκεν στην Τουρκία και το
μήνυμα των Αμερικανών ότι
πρέπει η Άγκυρα να δώσει το

«πράσινο φως» για την ένταξη των δύο
σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε ότι οι
συνομιλίες με τη Σουηδία και τη Φινλαν-
δία σχετικά με τις αιτήσεις τους για ένταξη
στο Βορειοατλαντική Συμμαχία θα συνε-
χιστούν στις 9 Μαρτίου. 

Μιλώντας στην Άγκυρα ο Τσαβούσο-
γλου δήλωσε ότι η συνάντηση θα πραγμα-
τοποιηθεί στις Βρυξέλλες και θα συζητη-
θεί η εφαρμογή του μνημονίου που υπε-
γράφη μεταξύ των χωρών.

Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών επέμεινε στην ένταξη δύο ταχυτήτων,
λέγοντας ότι οι υποψηφιότητες των δύο
χωρών μπορούν να αξιολογηθούν ξεχω-
ριστά, καθώς η Τουρκία είναι πιο θετική
απέναντι στη Φινλανδία. Η Τουρκία είχε
«παγώσει» στα τέλη Ιανουαρίου τις δια-
πραγματεύσεις αναβάλλοντας μια τριμε-
ρή συνάντηση ύστερα από πολλές διαδη-
λώσεις κατά της Τουρκίας και του Ισλάμ
στη Στοκχόλμη.

Σε επίσκεψη στα μέσα Φεβρουαρίου
στην Άγκυρα ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ζήτησε «άμε-
σα» την ένταξη της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, οι υποψηφιότητες των οποίων

για μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας μπλο-
κάρονται από τον περασμένο Μάιο από
την Άγκυρα και ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν είχε
συμφωνήσει για την ένταξή τους στη Σύ-
νοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Σουηδία
συνεχίζει να μην εκπληρώνει τις υποχρε-
ώσεις της στο πλαίσιο του μνημονίου που
υπογράφηκε, παρόλο που ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ και άλλοι σύμμα-
χοι έχουν δηλώσει ότι η Στοκχόλμη έχει
αλλάξει τη νομοθεσία της.

«Δυστυχώς δεν έχουμε δει ικανοποι-
ητικά βήματα από τη Σουηδία στην εφαρ-
μογή του μνημονίου της Μαδρίτης», δή-
λωσε ο Τσαβούσογλου: «Δεν είναι δυνα-
τόν για εμάς να πούμε “ναι” στην υποψη-
φιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ προτού
δούμε αυτά τα βήματα».

ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή την τακτική της Άγκυρας και θεωρεί ότι εντάσσε-
ται μέσα στο παζάρι που γίνεται προκειμένου να ανταλλάξει το πολυπόθητο «ναι» με το
να συμφωνήσει το Κογκρέσο στην πώληση των F-16. Kάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο
στην παρούσα φάση, όσο τουλάχιστον είναι πρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέ-
σεων ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του προέδρου της HALC
Έντι Ζεμενίδη, ο οποίος είπε ότι το σωστό σημείο αναφοράς για τις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις δεν θα έπρεπε να θεωρείται το ταξίδι του προέδρου Ομπάμα στην Ελλάδα το
2016 αλλά το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο το 2020.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν συνέχισε να οικοδομεί αυτήν τη στρατηγική σχέση και τη
διατηρεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ο υπουργός κ. Πομπέο χάρισε στον
υπουργό κ. Μπλίνκεν μια αφετηρία και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν την αξιοποίησε
στο έπακρον», δήλωσε επικεφαλής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, της
ισχυρότερης ομογενειακής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνεδρίου που οργανώθηκε πρό-
σφατα στην Αλεξανδρούπολη.

Η διακριτική στάση της Αθήνας

Στο «παζάρι» ο Τσαβούσογλου 

Στροφή 180 μοιρών 
από τον Τούρκο ΥΠΕΞ 
για την ένταξη Σουηδίας
και Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ μετά 
την επίσκεψη Μπλίνκεν
στην Άγκυρα

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη



«Ο
ελληνικός λαός με την ψή-
φο του καλείται να επιλέξει
την επόμενη κυβέρνηση.
Εμείς θα κριθούμε για το

κυβερνητικό μας έργο, για όλα όσα κάναμε
για τη χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
καθώς και για το πρόγραμμα που έχουμε
σχεδιάσει να υλοποιήσουμε την επόμενη τε-
τραετία. Με αυτό το πρόσταγμα απευθυνό-
μαστε σε όλους τους πολίτες», τονίζει στη
συνέντευξή της στην «Political» η υφυπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαρία Συρεγγέλα. Ακόμη, θεωρεί πως οι Ελ-
ληνίδες και οι Έλληνες έχουν δείξει ότι Αλέ-
ξης Τσίπρας και Γιώργος Παπανδρέου δεν
μπορούν να εκφράσουν την πλειοψηφία, κά-
τι που φαίνεται από την αποδοκιμασία στον κ.
Τσίπρα στις εκλογές του 2019 και στις δημο-
σκοπήσεις, όπου εμφανίζει χαμηλά ποσοστά
στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός,
ενώ ο κ. Παπανδρέου αποδοκιμάστηκε και
από τους φίλους της παράταξής του, καθώς
έχασε τις εσωκομματικές εκλογές. Επίσης,
πιστεύει πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
αδιαμφισβήτητα ποιο θα είναι το πρώτο κόμ-
μα και με μεγάλη διαφορά μάλιστα. Και ανα-
λύει τις αλλαγές που προώθησε το υπουρ-
γείο σε θέματα δημογραφικού και ισότητας.

Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές στον
τομέα της ισότητας που μπορεί η ΝΔ να
αξιοποιήσει στον προεκλογικό της αγώνα;

Η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτε-
λεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Η σημερινή κυβέρνηση
υλοποιεί πλήθος μέτρων και δράσεων για την
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά
εργασίας και την ουσιαστική στήριξη των πολι-
τών, ενώ για πρώτη φορά η Ελλάδα βρέθηκε
ανάμεσα στις δώδεκα χώρες σε όλο τον πλανή-
τη με πλήρη νομική ισότητα ανάμεσα σε άνδρες
και γυναίκες. 

Θεσπίσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας
άδεια πατρότητας με αποδοχές και επιδοτού-
μενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για
τους δύο γονείς, οι οποίοι προστατεύονται από
την απόλυση όταν κάνουν χρήση των αδειών
και διευκολύνσεων για την ανατροφή των τέ-
κνων τους. Επιπλέον, εφαρμόσαμε το Σήμα
Ισότητας σε επιχειρήσεις που υιοθετούν πολι-
τικές ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους.

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας 
η «κυβέρνηση των ηττημένων»

ΤΡΙΤΗ  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ14

«

στον Σωτήρη Πίκουλα

Το κεντρικό στοίχημα 
αυτών των εκλογών 
είναι πολύ απλό: Μπροστά 
ή πίσω; Είμαι σίγουρη 
ότι οι Έλληνες πολίτες 
θα τα ζυγίσουν 
και θα επιλέξουν τελικά 
με σωφροσύνη, λογική 
αλλά και με συναίσθημα



Εμείς δεν μένουμε σε θεωρητικές αναλύσεις

περί ισότητας αλλά υιοθετούμε συγκεκριμένα

αποτελεσματικά μέτρα που εστιάζουν σε τρεις

άξονες δράσης: στην πρόληψη και καταπολέ-

μηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής

βίας, στη συμφιλίωση προσωπικής και επαγ-

γελματικής ζωής και, τέλος, στην ένταξη της

διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πο-

λιτικές.

Ασχοληθήκατε και με το δημογραφικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.
Ποιες πολιτικές υιοθετήσατε για την
επίλυσή του; 

Το δημογραφικό εξελίσσεται σε μείζον ζήτη-

μα εθνικής σημασίας και η αντιμετώπισή του

απαιτεί διακομματική συνεργασία. Δεν πρέπει

τα κόμματα να υπονομεύουν τα μέτρα που προ-

ωθεί η κυβέρνηση, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι να

λαμβάνουμε γενναίες αποφάσεις και να υιοθε-

τούμε πολιτικές που ισχύουν σε βάθος χρόνου.

Τα μέτρα και οι δράσεις για την επίλυση του δη-

μογραφικού πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμο

χαρακτήρα και συνέχεια και να μην αλλάζουν

κάθε τετραετία.

Η σημερινή κυβέρνηση χαράσσει για πρώτη

φορά μία συνολική, συγκροτημένη, εθνική δη-

μογραφική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη της

το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτι-

κής Επιτροπής για το Δημογραφικό.

Υλοποιήσαμε άμεσα τη δέσμευσή μας για την

ενίσχυση με 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση

και αυξήσαμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ

για κάθε παιδί. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στον χαμη-

λό συντελεστή για τα βρεφικά είδη και αυξήσα-

με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Για να στη-

ρίξουμε ουσιαστικά την οικογένεια και να βοη-

θήσουμε στην αντιμετώπιση του δημογραφι-

κού ζητήματος, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα

«Νταντάδες της γειτονιάς» και τη δράση για τη

δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών στις επι-

χειρήσεις. Παράλληλα η κυβέρνηση έδωσε κί-

νητρα για τον επαναπατρισμό των νέων που

αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για λόγους

εργασίας και υιοθέτησε νέα στεγαστική πολιτι-

κή για να είναι στο πλευρό των νέων ζευγαριών.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προ-

ωθεί δράσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπε-

δα για να βάλει φρένο στη μείωση του πληθυ-

σμού της χώρας, να βοηθήσει τη νέα γενιά και

να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, με συνέπεια,

σταθερότητα και συνέχεια.

Ας πάμε στα πολιτικά. Σας ανησυχούν οι
διαβουλεύσεις που γίνονται μεταξύ του
Αλέξη Τσίπρα και στελεχών του ΠΑΣΟΚ
και συγκεκριμένα με τον Γιώργο
Παπανδρέου; Θεωρείτε ότι είναι εφικτή
η «κυβέρνηση των ηττημένων»;

Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο αποτελεί σενάριο επι-

στημονικής φαντασίας. Οι Ελληνίδες και οι Έλ-

ληνες έχουν δείξει ότι οι συγκεκριμένοι δύο

πολιτικοί δεν μπορούν να εκφράσουν την πλει-

οψηφία, κάτι που φαίνεται από την αποδοκιμα-

σία του κ. Τσίπρα στις εκλογές του 2019 και στις

δημοσκοπήσεις, όπου εμφανίζει χαμηλά πο-

σοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός,

ενώ ο κ. Παπανδρέου αποδοκιμάστηκε και από

τους φίλους της παράταξης του, καθώς έχασε

τις εσωκομματικές εκλογές.

Το μόνο μέλημα του Αλέξη Τσίπρα είναι να

εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει,

ενώ περίεργη είναι και η στάση του Νίκου Αν-

δρουλάκη, ο οποίος έχει αλλάξει τρεις φορές

γραμμή. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε πει μόνο του το

ΠΑΣΟΚ, μετά έλεγε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσο-

τάκης και τώρα αναφέρει ότι η ΝΔ θα είναι στην

αντιπολίτευση. Εμείς, όμως, έχουμε την απόλυ-

τη αισιοδοξία ότι η ελληνική κοινωνία θα επι-

βραβεύσει την πολιτική της κυβέρνησης και -

με τη δεύτερη κάλπη της ενισχυμένης αναλογι-

κής- θα δώσει στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατό-

τητα να έχει μια νέα αυτοδύναμη, αποτελεσμα-

τική και συμπαγή κυβέρνηση.

Έχετε συγκεκριμένα στοιχεία ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται να αμφισβητήσει το
εκλογικό αποτέλεσμα;

Η τοξικότητα που καλλιεργείται καθημερινά

από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι μπορεί

να οδηγηθούμε σε τέτοια επικίνδυνα μονοπά-

τια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μια επικίνδυνη στρα-

τηγική αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του

εκλογικού αποτελέσματος με πρόσχημα τις πα-

ρακολουθήσεις και με στόχο τη διαχείριση της

ήττας. Σε κάθε περίπτωση η λαϊκή ετυμηγορία

αποφασίζει ποια θα είναι η κυβέρνηση και κάθε

αμφισβήτηση αποτελεί βαρύτατο ατόπημα.

Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό
αναποφάσιστων στην κοινωνία που δεν
έχει τοποθετηθεί στις δημοσκοπήσεις.

Πώς θα γίνει προσέγγιση σε αυτό το
κοινό; Σας φοβίζει η «βουβή» ή η
«αντισυστημική ψήφος»;

Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του καλείται

να επιλέξει την επόμενη κυβέρνηση. Εμείς θα

κριθούμε για το κυβερνητικό μας έργο, για όλα

όσα κάναμε για τη χώρα τα τελευταία τέσσερα

χρόνια, καθώς και για το πρόγραμμα που έχου-

με σχεδιάσει να υλοποιήσουμε την επόμενη τε-

τραετία. Με αυτό το πρόσταγμα απευθυνόμαστε

σε όλους τους πολίτες.

Το κεντρικό στοίχημα αυτών των εκλογών εί-

ναι πολύ απλό: Μπροστά ή πίσω; Θα συνεχίσου-

με αυτή την πορεία την οποία έχουμε χαράξει ή

θα γυρίσουμε πίσω; Θα συνεχίσουμε σε μια πο-

λιτική η οποία μειώνει τους φόρους, στηρίζει

την επιχειρηματικότητα, δημιουργεί θέσεις ερ-

γασίας ή θα ξαναγυρίσουμε σε ένα περιβάλλον

αυξημένων φόρων που για ταξικούς λόγους

συχνά από ιδεοληψία τσακίζει τη μεσαία τάξη;

Είμαι σίγουρη ότι οι Έλληνες πολίτες θα τα ζυ-

γίσουν και θα επιλέξουν τελικά με σωφροσύνη,

λογική αλλά και με συναίσθημα.

Ζητάτε την ψήφο των κατοίκων των δυτικών
προαστίων, σε μια περιφέρεια που δεν είναι
και η πιο προνομιακή για τη ΝΔ. Ποιο είναι το
προσωπικό σας αφήγημα προς τους πολίτες
των λαϊκών στρωμάτων;

Θέλω οι κάτοικοι των περιοχών της Δυτικής

Αθήνας να με εμπιστευτούν, να μου δώσουν την

ευκαιρία να παλέψω μαζί τους και να ενώσουμε

τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Γνωρί-

ζω τα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας από πρώ-

το χέρι, αφού εκεί γνώρισα τον σύζυγό μου και

δημιουργήσαμε την οικογένειά μας. Γνωρίζω ότι

όλα αυτά τα προβλήματα μπορούμε να τα αντιμε-

τωπίσουμε όλοι και όλες μαζί, μπορούμε να βελ-

τιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να

δείξουμε την ανθρωπιά μας και την αλληλεγγύη

μας προς τους συνανθρώπους μας. 

Είναι εφικτή η αυτοδυναμία; Πώς θα σας
φαινόταν να χρειαστείτε να συγκυβερνήσετε
με κάποιο κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ;

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αδιαμφισβήτη-

τα ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα και με μεγάλη

διαφορά μάλιστα. Η πρώτη κάλπη είναι αυτή η

οποία θα διαμορφώσει τις εξελίξεις. Θα δείξει

ποιον προτιμούν οι πολίτες και είναι το μεγάλο

βήμα για την επίτευξη της αυτοδυναμίας. Η

δεύτερη θα επικυρώσει το αποτέλεσμα της

πρώτης κάλπης. Αν είχαμε τον εκλογικό νόμο

τον οποίο άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα χρειαζόταν

δεύτερη κάλπη. Η πρώτη κάλπη, λοιπόν, είναι

κρίσιμη, γιατί θα στείλει το μήνυμα ποιος θα κυ-

βερνήσει τη χώρα. Εμείς δεν συζητάμε σενά-

ρια, διεκδικούμε την αυτοδυναμία και θα την

πετύχουμε.
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Το μόνο μέλημα 
του Αλέξη Τσίπρα
είναι να εμποδίσει

τη Νέα Δημοκρατία
να κυβερνήσει, 

ενώ περίεργη είναι
και η στάση 

του Νίκου
Ανδρουλάκη, 

ο οποίος 
έχει αλλάξει τρεις

φορές γραμμή



Η
Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή
-πρωτοβουλία που δρομολόγησε η ΕΕ το 2007
προκειμένου να στηρίξει τις φτωχές αναπτυσ-

σόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλα-
γή- δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχε δημι-
ουργήσει. Αυτό είναι το μήνυμα νέας έκθεσης που δη-
μοσιεύει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ελεγ-
κτές δεν εντόπισαν παρά ελάχιστα στοιχεία από τα οποία
να προκύπτει ότι η πρωτοβουλία ενίσχυσε την
ανθεκτικότητα των χωρών έναντι της κλιματι-
κής αλλαγής. Από άποψη αποδοτικότητας, οι
ολοκληρωθείσες δράσεις απέφεραν γενικά
τις προβλεπόμενες εκροές τους, με ενίοτε
υψηλό κόστος.

««Διαπιστώσαμε ότι ο αντίκτυπος της
πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Συμμαχίας
για την κλιματική αλλαγή ήταν μικρότερος
από τον προσδοκώμενο και ότι η αναμενό-
μενη μετάβαση από την ανάπτυξη ικανοτή-
των προς περισσότερο συγκεκριμένες δρά-
σεις που υποστηρίζουν άμεσα τον πληθυ-
σμό δεν πραγματοποιήθηκε με συστηματικό τρόπο»,
δήλωσε ο κ. Hannu Takkula, μέλος του ΕΕΣ και επι-
κεφαλής του ελέγχου. «Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει να εστιάσει σε όσους πλήττονται πε-
ρισσότερο από την κλιματική αλλαγή και να ενσωμα-
τώσει τα αντληθέντα διδάγματα τόσο σε μελλοντικές
δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή όσο και σε
μελλοντικές πρωτοβουλίες για την παροχή αναπτυ-
ξιακής βοήθειας».

Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας βασίστηκε σε δύο πυλώνες: αφενός
στην προαγωγή του διαλόγου και της ανταλλαγής
γνώσεων και αφετέρου στην παροχή τεχνικής και
χρηματοδοτικής στήριξης για μέτρα προσαρμογής,
μετριασμού και μείωσης του κινδύνου καταστροφών.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας δεν μετρήθηκε η βελτίωση στην κατάστα-
ση των δικαιούχων, ούτε υπήρξε επαρκής εστίαση
στις ανάγκες όσων πλήττονται περισσότερο. Η παρε-
χόμενη βοήθεια δεν ωφελούσε σε όλες τις περιπτώ-
σεις τους ευάλωτους αποδέκτες στους οποίους προ-
οριζόταν: για παράδειγμα, λίγες ήταν οι δράσεις που
περιλάμβαναν δραστηριότητες ειδικά στοχευμένες
στις ανάγκες των γυναικών, ενώ κάποιες άλλες δρα-

στηριότητες δεν ήταν οικονομικά προσιτές για τα
φτωχότερα νοικοκυριά. Επίσης, πιλοτικές δράσεις
που σημείωσαν επιτυχία θα μπορούσαν να είχαν κλι-
μακωθεί, ώστε περισσότερα άτομα να επωφεληθούν
από αυτές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, η Παγκόσμια
Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή δεν προσέλκυσε
την αναμενόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση από χώ-

ρες της ΕΕ και από τον ιδιωτικό τομέα. Πα-
ρά το σημαντικό αυτό χρηματοδοτικό κενό,
η Επιτροπή ουδέποτε αναθεώρησε τους
αρχικούς φιλόδοξους στόχους της. Επι-
πλέον, κατά τη δεύτερη φάση (Παγκόσμια
Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή+,
2014-2020), η Επιτροπή διέθεσε τα κονδύ-
λια βάσει κριτηρίων που είχαν ως αποτέλε-
σμα οι πλέον ευάλωτες χώρες να λάβουν
αναλογικά μικρότερη στήριξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε αναλύ-
σει επαρκώς τον εύλογο χαρακτήρα του
προϋπολογισθέντος κόστους στην πλει-

ονότητα των δράσεων που εξέτασαν οι ελεγκτές. Για
παράδειγμα, τα έξοδα διαχείρισης των δράσεων διέ-
φεραν σημαντικά και ήταν ιδιαίτερα υψηλά στην πε-
ριοχή του Ειρηνικού. Οι ελεγκτές καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι αν το κόστος είχε αναλυθεί λεπτομε-
ρέστερα, θα είχαν εξοικονομηθεί πόροι.

Η ελλιπής προβολή και ενημέρωση σχετικά με την
πρωτοβουλία αποτέλεσαν και αυτές πρόβλημα. Πα-
ρότι η πρωτοβουλία στήριξε περισσότερες από 80
χώρες, δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες ούτε και στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι χρημα-
τοδοτούμενες δράσεις ήταν αδύνατο να διακριθούν
από άλλες δράσεις της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες που στόχευαν στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής. Η πολύπλοκη οργάνωση της πρωτοβου-
λίας, ιδίως η αλληλοεπικάλυψη των μηχανισμών
στήριξης και των πηγών χρηματοδότησης, επηρέασε
και αυτή την αποδοτικότητά της.

Έγιναν στρατηγικά λάθη και αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα να χαθούν πόροι και να μην έρθουν οικονομικές
ενισχύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. «Ο ευρωπαϊκός
τρόπος ζωής» δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα στη συγκεκριμένη δράση της ΕΕ.
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Μ
πορείς να «ενώσεις» την ομάδα; Τότε μπορείς
να πας και για «πρωτάθλημα»! Δεν είμαι ποδο-
σφαιρόφιλος, όμως κάτι καταλαβαίνω από τις βασι-

κές αρχές και -πίστεψέ με- δεν διαφέρουν και πολύ από την
πολιτική…

Είμαι κατά της «κομματικής πειθαρχίας» (όπως αυτή επι-
βάλλεται τα τελευταία πολλά χρόνια), όμως σίγουρα είμαι
υπέρ της «πειθαρχίας». Υπέρ μιας κομματικής ομάδας που

κατεβαίνει στον «κόσμο» ενωμένη με
κοινή γραμμή, κοινό σχέδιο και κοινή αν-
τιμετώπιση κρίσεων και προβλημάτων…

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πώς ένας απλός
παρατηρητής θα μπορούσε να εμπιστευ-
τεί μια ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά
«παράγκας», μια και ο καθένας «χο-
ρεύει» στον δικό του ρυθμό…

Άκουσα πριν από λίγες ημέρες τις συ-
νεντεύξεις τόσο του Ανδρέα Λοβέρδου
όσο και του Κώστα Σκανδαλίδη, διάβασα
και τις δηλώσεις του Κώστα Λαλιώτη. Το

πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν το «άλλα λόγια ν’
αγαπιόμαστε»!

Οι δύο πρώτοι (και δεν είναι οι μόνοι) -ιστορικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ- αρνούνται την οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρίτος -ακόμα ένα ιστορικό στέλεχος του Κι-
νήματος- δηλώνει ότι ο μόνος δρόμος είναι ο «κόκκινος»!

Και αυτά, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Τις
σημαντικότερες -κατά την ταπεινή μου γνώμη- για την επόμε-
νη δεκαετία…

Ένα ιστορικό κόμμα, που όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να
είναι ο «ρυθμιστής» -αν όχι ο «ισορροπιστής»- της επόμενης
τετραετίας εμφανίζεται ξεκάθαρα και ακραία διχοτομημένος
με έναν αφελή και επικίνδυνο (μη) προσανατολισμό!

Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε και ο πιο αφελής ψηφοφόρος να
εμπιστευτεί σε μια «διαλυμένη» ομάδα, όπου ο καθένας κάνει
του κεφαλιού του, το μέλλον του; Αρκεί η νοσταλγία του «ΠΑ-
ΣΟΚ, ωραία χρόνια»; Αρκεί το «Αντρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς»;
Αρκεί το «να ψηφίσω Αντρέα για να φύγει ο Μητσοτάκης»;

Όχι, δεν αρκεί! Διότι αυτή η λογική είναι επικίνδυνη, επιπό-
λαιη και αριβιστική. Διότι το τελευταίο πράγμα που έχει ανάγ-
κη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια «περιπέτεια» ή ένα «ατύ-
χημα».

Τα θέματα που πρέπει να επιλυθούν τα επόμενα χρόνια εί-
ναι αρκετά και πολύπλοκα. Απαιτούν συνεργασία, συνεννόη-
ση, αποτελεσματική αντιπολίτευση ή συμπολίτευση και όχι μι-
κροκομματικά «παζάρια» και εκβιασμούς!

Και δυστυχώς -τώρα-, έναν σχεδόν μήνα πριν από τις εκλο-
γές το ερώτημα που πλανάται πάνω από τα κεφάλια όλων μας
είναι: Αν δεν έχεις βάλει τάξη στο «μαγαζάκι» σου, πώς θα βά-
λεις στη «γειτονιά» σου;

Βάλε πρώτα τάξη
στο «μαγαζάκι» σου 
και μετά τα λέμε!..

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Η Παγκόσμια Συμμαχία είχε πολλά 
κενά για την κλιματική αλλαγή

του
Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος
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Κ
άθε Τρίτη διαβάζετε 11 τιπ πολιτικής επι-
κοινωνίας που δεν βωμολοχούν, δεν εκ-
βιάζουν γέλιο, δεν στοχεύουν στον

ανούσιο και εύκολο εντυπωσιασμό, αλλά πραγ-
ματεύονται την πολιτική ουσία που κρύβεται
πολλές φορές πίσω από ένα θέμα της επικαιρό-
τητας. Το νούμερο 5 του σημερινού μας δημοσι-
εύματος αναφέρεται στον άκρατο λαϊκισμό της
περί ακριβείας φιλολογίας που συσκοτίζει πολύ
πιο σοβαρά θέματα που αφορούν την ακρίβεια
που καθημερινά βιώνουμε. Φυσικά και ακριβαί-
νουν τα προϊόντα και ανεβαίνουν οι τιμές. Αλλά
πόσο μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας
οι τιμές της ντομάτας, της πιπεριάς, του ψωμιού,
του τυριού και η αύξηση της τιμής στον μαϊντανό!
Και σε αντίστιξη, πόσο επιβαρύνουν τον οικογε-
νειακό προϋπολογισμό οι αυξήσεις στα ηλεκτρι-
κά είδη, στα ενοίκια, στα συνεργεία αυτοκινήτων,
στην κινητή τηλεφωνία, ακόμη και στα ηλεκτρο-
νικά αξεσουάρ και τα συνδρομητικά κανάλια. Οι
αυξήσεις στα ζαρζαβατικά μάς επηρεάζουν πε-
ρισσότερο ή τα δύο και τρία πάγια των κινητών
τηλεφώνων; Όσα «καλάθια του νοικοκυριού»
και αν δημιουργηθούν, δεν αντιμετωπίζεται η
δημαγωγία των λαϊκιστών. Χρειάζεται η υπεύθυ-

νη ενημέρωση από τους έχοντες την ευθύνη του
κράτους.

1. Η κοπή της πίτας είναι το placebo κάθε υπο-
ψήφιου πολιτικού. Placebo, το εικονικό φάρμα-
κο που κάνει θαύματα στην υγεία ενός ανθρώ-
που κάποιες φορές.

2. Ούτε μία θετική αναφορά, ούτε ένα εύσημο
για την ετοιμότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στο κύμα του χιονιά από το σύνολο των πολιτι-
κών κομμάτων και των Μέσων. Όταν φταίει, το
ανάθεμα πάει σύννεφο!

3. Όταν τα αισθήματα θολώνουν την κρίση
ενός πολιτικού προσώπου, είναι πολύ κοντά το
κακό συναπάντημα με την ιστορία του.

4. Ο μεγάλος άγνωστος των φετινών εκλογών
είναι αν θα δούμε debate μεταξύ των αρχηγών ή
θα αρκεστούμε στα τηλεοπτικά debates των κα-
ναλιών με εκπροσώπους κομμάτων και δημο-
σιογράφους.

5. Οι λαϊκιστικές κορόνες φουντώνουν τη φιλο-
λογία περί ακρίβειας των ειδών διατροφής (ψω-
μί, γαλακτοκομικά και ζαρζαβατικά) και αφήνουν
απέξω τις αυξήσεις στην κινητή τηλεφωνία, στα
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, ενοίκια, συνεργεία αυτο-

κινήτων και άλλα συναφή. Λιγότερη δημαγωγία
και περισσότερη υπεύθυνη ενημέρωση. 

6. Ζούμε στην εποχή των φαίνεσθαι,  του
lifestyle, της υπερπροβολής, όπου η προσωπική
διαδρομή του καθενός κρεμιέται στα μανταλά-
κια, μπαίνοντας σε ιλουστρασιόν σελίδες περιο-
δικών και τηλεοπτικών εκπομπών.

7. Η πραγματική αξία ενός πολιτικού προσώ-
που δεν κάνει θόρυβο, τον προκαλεί.

8. Όσοι πολίτες απεχθάνονται τις προεκλογι-
κές εξαγγελίες των κομμάτων είναι οι πιο σίγου-
ροι ψηφοφόροι τους. Μέθοδος δοκιμασμένη.

9. Οι ιδέες σε κάνουν ανεξάρτητο και όχι η δή-
λωση στην υποψηφιότητά σου.

10. Για τους περισσότερους η κλιματική αλλα-
γή είναι άγνωστη ως λέξη αλλά και ως απειλή.

11. Στην πολιτική πολλές φορές αντί να «ψηλώ-
σουμε» εμείς στοχεύουμε να «κοντύνουμε» τον
αντίπαλο!

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

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

H
Intellexa (εταιρεία που εμπορεύεται το
spyware Predator και είναι εγκατεστημέ-
νη και στην Ελλάδα) απειλεί με εξώδικο

την PEGA (Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τη
Διερεύνηση των Παρακολουθήσεων) προσπαθών-
τας να εμποδίσει τη διερεύνηση του σκανδάλου των
υποκλοπών.

Η πρώην γγ Αντεγκληματικής Πολιτικής απειλεί
την ΑΑΔΕ που με πόρισμα επιβεβαίωσε ζημία 2
εκατ. ευρώ που προκάλεσε στο Δημόσιο η Σοφία
Νικολάου με σειρά απευθείας αναθέσεων.

Η κυρία Μπακογιάννη απείλησε με φυλάκιση
έως και 10 ετών όσους παραβιάσουν το απόρρητο
και αποκαλύψουν όσα γνωρίζουν σχετικά με το
σκάνδαλο παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ντογιάκος
απείλησε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ κ. Ράμμο με φυ-
λάκιση γνωμοδοτώντας ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμο-
διότητα να διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών που ζη-
τούν να πληροφορηθούν αν υπήρξε παρακολούθη-
ση των τηλεφώνων τους για λόγους εθνικής ασφά-
λειας, ούτε μπορεί να απευθύνεται για αυτό σε τη-
λεφωνικούς παρόχους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απειλεί ότι θα σύρει στα
δικαστήρια τον stand up comedian Χριστόφορο
Ζαραλίκο για σατιρικό βίντεο. Δεκάδες επιχειρή-
σεις ασκούν πρακτικές SLAPP (Strategic Lawsuit

Against Public Participation) για να λογοκρίνουν
φωνές που ασκούν δημόσια κριτική και να απο-
θαρρύνουν την ενασχόληση με τα κοινά.

Η σημερινή κυβέρνηση δεν ανέχεται καμία κριτι-
κή ή αμφισβήτηση της πολιτικής και των πρακτικών
της. Είναι ακραία αυταρχική, για αυτό και τη συνέ-
κριναν με την Ουγγαρία του Όρμπαν και την Πολω-
νία του Ντούντα σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Η
διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα: Το
σκάνδαλο των υποκλοπών και η ελευθερία των μέ-
σων ενημέρωσης».

Δυστυχώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη έχει πάρει αποστάσεις από τις παραδοσιακές
πολιτικές που εφάρμοζαν οι προηγούμενες συντη-
ρητικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι εμφανές σε όλους
εδώ και χρόνια, αν και προεκλογικά δεν αναμένον-
ται άλλες αντιδράσεις για ευνόητους λόγους.

Όμως, το τι γίνεται σε άλλα κόμματα δεν μας αφορά.
Εκείνο που μας αφορά είναι η διολίσθηση της

χώρας μας προς ένα αυταρχικό μοντέλο διακυβέρ-
νησης με υποχώρηση του κράτους δικαίου, με δια-
σπάθιση του δημόσιου χρήματος, με πολιτικές στή-
ριξης των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων σε βά-
ρος των πολιτών, με χειραγώγηση μεγάλου μέρους
των ΜΜΕ.

Εκείνο που μας αφορά είναι ότι ο μισθός και η

σύνταξή μας φέτος αγοράζουν λιγότερα προϊόντα
απ’ όσα αγόραζαν πέρυσι. Εκείνο που μας αφορά
είναι ότι μειώνονται οι δίκαια πληρωμένες θέσεις
εργασίας και αυξάνονται οι κακοπληρωμένες.

Εκείνο που μας αφορά είναι ότι πολλοί νέοι ψά-
χνουν να βρουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό,
ενώ στην Ελλάδα δεν επαρκούν τα εργατικά χέρια
για μια σειρά από κλάδους (τουρισμός, γεωργία,
κτηνοτροφία, κατασκευές κ.λπ.).

Εκείνο που μας αφορά είναι ότι οι μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν
ισότιμα με όσους «έχουν μπάρμπα στην Κορώ-
νη»…

Ανεξάρτητα από ιδεολογικές προσεγγίσεις, οι
Έλληνες βιώνουν μια δυστοπία που οφείλεται στις
πολιτικές αγκυλώσεις, στην ανικανότητα, στη δια-
φθορά και στη διαπλοκή που πλέον κυριαρχούν
στην ελληνική οικονομία. Οι «Πάτσηδες» δυστυχώς
δεν είναι η εξαίρεση. Καθημερινά έρχονται στη δη-
μοσιότητα αποκαλύψεις για «γαλάζιες ακρίδες»
που βιαστικά (γιατί τελειώνουν οι μέρες της αφθο-
νίας τους) κατατρώνε το δημόσιο χρήμα.

Αυτό πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει. Εμείς
πιστεύουμε ότι προϋπόθεση για να γυρίσει σελίδα ο
τόπος είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επικείμε-
νες εκλογές και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης με
προοδευτικό, δημοκρατικό και αριστερό πρόσημο.

Οι εκλογές και εμείς!

του
Γιάννη 
Μπαλάφα

Βουλευτής Νότιου
Τομέα Β3' Αθήνας
με τον ΣΥΡΙΖΑ
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Δ
εν λένε να σταματήσουν οι σεισμοί
στην Τουρκία και ενώ η χώρα δεν
έχει συνέλθει ακόμη από τα φονικά
χτυπήματα του Εγκέλαδου της 6ης

Φεβρουαρίου. Χθες τουλάχιστον ένας άνθρω-
πος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν
από σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών
Ρίχτερ που έπληξε την τουρκική επαρχία της
Μαλάτειας προκαλώντας την κατάρρευση κτι-
ρίων, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρι-
σης καταστροφών. «Ένας συμπολίτης μας δυ-
στυχώς έχασε τη ζωή του, 69 τραυματίες με-
ταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», ανακοίνωσε σε
συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της υπηρε-
σίας Γιουνούς Σεζέρ.

Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που
βρέθηκε κοντά στο επίκεντρο της δόνησης,
δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ότι
ένας πατέρας και η κόρη του που προσπαθού-
σαν να συγκεντρώσουν προσωπικά αντικεί-
μενα στο σπίτι τους είναι θαμμένοι κάτω από
τα ερείπια ενός από τα κτίρια που κατέρρευ-
σαν. Περί τα 30 κτίρια κατέρρευσαν από τη
χθεσινή μετασεισμική δόνηση. «Κτίρια κα-

τέρρευσαν και οι ομάδες έρευνας και διάσω-
σης έσπευσαν επιτόπου», ανακοίνωσε η υπη-
ρεσία διαχείρισης καταστροφών στο Twitter
και ενώ από τις 6 Φεβρουαρίου έχουν κατα-
γραφεί περίπου 10.000 μετασεισμικές δονή-
σεις στη γειτονική χώρα.

Φόβος για την Κωνσταντινούπολη
Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα είναι

πάντως το θέμα της ανεπαρκούς προετοιμα-

σίας για μια ισχυρή σεισμική δόνηση ακόμη
και στην Κωνσταντινούπολη, που σύμφωνα
με τους διεθνείς αναλυτές είναι πιθανό να
συμβεί στο άμεσο μέλλον. Από το 1999, οι σει-
σμολόγοι προειδοποιούν ότι η πόλη κινδυ-
νεύει από έναν ισχυρό σεισμό λόγω των συν-
θηκών που έχουν διαμορφωθεί κάτω από τη
Θάλασσα του Μαρμαρά στη δυτική πλευρά
του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

Επιστημονικές έρευνες μετά τους σει-

σμούς του 1999 έκαναν λόγο για 62% πιθανό-
τητα να σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός στην
Κωνσταντινούπολη σε διάστημα 30 ετών. 

Ο Γκουρκάν Ακγκούν, επικεφαλής Πολεο-
δομίας στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κων-
σταντινούπολης, είπε ότι ο συνολικός αριθμός
των κτιρίων στην πόλη είχε ανέλθει σε
1.020.000 έως το 2022. Το 73% εξ αυτών χτί-
στηκε πριν από το 1999 και στεγάζει περίπου
10 εκατομμύρια ανθρώπους. Όπως μετέδω-
σαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα
με εκτιμήσεις, 90.000 κτίρια θα κατέρρεαν ή
θα υφίσταντο σοβαρές ζημιές σε έναν μεγάλο
σεισμό, σύμφωνα με τον Ακγκούν. Εκτιμάται
ότι περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι θα επη-
ρεαστούν άμεσα εάν συμβεί αυτό. 

Σε μια νέα συμφωνία, το «πλαίσιο Ουίνδσορ», το οποίο
τροποποιεί το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας για το
εμπόριο που περιελάμβανε η συμφωνία για το Brexit, κα-
τέληξαν χθες Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ,
μετά τη συνάντηση που είχε στο Λονδίνο με την πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η
νέα συμφωνία για τη Βόρεια Ιρλανδία ανοίγει «ένα νέο
κεφάλαιο» στις σχέσεις του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες,
τονίζοντας ότι αφαιρεί κάθε αίσθηση συνόρων στην Ιρ-
λανδική Θάλασσα. Σύμφωνα με τον Σούνακ, η τροποποί-
ηση του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας θα επιτρέ-
πει στη Συνέλευση του Στόρμοντ, ήτοι στο Κοινοβούλιο
της Βόρειας Ιρλανδίας, να άρει την εφαρμογή των νόμων
της ΕΕ στην επαρχία.

«Πολλοί είχαν ζητήσει η Συνέλευση του Στόρμοντ να
έχει λόγο σχετικά με αυτούς τους νόμους. Αλλά το “φρένο
του Στόρμοντ” προχωρά περισσότερο, καθώς το Στόρμοντ
μπορεί στην πραγματικότητα να εμποδίσει την εφαρμογή

τους στη Βόρεια Ιρλανδία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Σούνακ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συ-
νάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αυτό θα δημιουργήσει μια ξεκάθαρη διαδικασία μέ-
σω της οποίας η δημοκρατικά εκλεγμένη συνέλευση
μπορεί να πατήσει “φρένο έκτακτης ανάγκης” για αλλα-
γές στους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα αγαθά που θα
έχουν σημαντικές και διαρκείς επιπτώσεις στην καθη-

μερινή ζωή. Εάν ενεργοποιηθεί το “φρένο”, η κυβέρνη-
ση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει το δικαίωμα βέτο»,
εξήγησε ο Σούνακ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθε-
σε ότι το Κοινοβούλιο θα διεξαγάγει ψηφοφορία την κα-
τάλληλη στιγμή επί της συμφωνίας και το αποτέλεσμά
της θα γίνει σεβαστό.

Η νέα συμφωνία ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρω-
παϊκή Ένωση θα λειτουργήσει για όλους, δήλωσε η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με
τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ. Η συμφωνία του
Ουίνδσορ «σέβεται και προστατεύει και τις δύο αγορές
μας», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει τον τε-
λικό λόγο για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τα θέματα της ενιαίας αγοράς, δήλωσε η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρίσι
Σούνακ, στην οποία παρουσιάστηκε η συμφωνία ΕΕ -
Βρετανίας για τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τι προβλέπει η νέα συμφωνία Βρετανίας - ΕΕ για τη Βόρεια Ιρλανδία 

Φόβος από τις συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις στις πληγείσες
περιοχές - Ένας ακόμη νεκρός, 69 τραυματίες και 30 καταρρεύσεις

κτιρίων από τα 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτεια

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη

ΤΟΥΡΚΙΑ

Δεν σταματά
να τρέμει η γη
κι ο κόσμος…
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Η επιστροφή των εκδρομέων
Από νωρίς το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέ-

ρας ξεκίνησε η επιστροφή στο «κλεινόν άστυ»
των εκδρομέων του τριημέρου, με τους αστυ-
νομικούς της Τροχαίας να βρίσκονται επί πο-
δός στις εθνικές οδούς, τους κεντρικούς οδι-
κούς άξονες και τους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Με
σύμμαχο τον καλό καιρό καταγράφηκε η μεγα-
λύτερη έξοδος από την Αττική -για τριήμερο
Καθαράς Δευτέρας- τα τελευταία χρόνια, κα-
θώς περισσότερα από 200.000 οχήματα εξήλ-
θαν είτε από τα διόδια της Ελευσίνας είτε από
των Αφιδνών. Αν και η επιστροφή των εκδρο-
μέων ξεκίνησε ομαλά, καθυστερήσεις κατα-
γράφηκαν από αργά το απόγευμα και μετά όταν
ο κύριος όγκος πήρε τον δρόμο της επιστρο-
φής. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις μετρήσεις
που γίνονται από τις Αρχές, κάποιοι λίγοι τυχε-
ροί έβαλαν επιπλέον μέρες αδείας και είτε θα
επιστρέψουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο εί-
τε αργότερα εντός της εβδομάδας. 

Π
λημμύρισαν από χιλιάδες πολί-
τες, που έμειναν εντός Αττικής
το τριήμερο της Καθαράς Δευ-
τέρας, ο λόφος του Φιλοπάππου

και το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», με μι-
κρούς και μεγάλους να περνούν ώρες ξε-
γνοιασιάς είτε πετώντας τον παραδοσιακό
χαρταετό είτε απολαμβάνοντας εκλεκτά νη-
στίσιμα εδέσματα.

Στον λόφο του Φιλοπάππου ο Δήμος Αθη-
ναίων είχε διοργανώσει μια μεγάλη ανοιχτή
γιορτή, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα να δί-
νει τον ρυθμό από τις 11 το πρωί και στη συ-
νέχεια τη δημοφιλή τραγουδίστρια Γωγώ
Τσαμπά να ηγείται ενός ατελείωτου γλεντιού υπό
τους ήχους παραδοσιακής μουσικής. Νηστίσιμα εδέ-
σματα, λαγάνα, ζεστή φασολάδα και πατροπαράδο-
τος χαλβάς περίμεναν τους Αθηναίους, οι οποίοι μετά
το πέταγμα των πολύχρωμων χαρταετών παρέμειναν
στο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας για να
γιορτάσουν τα Κούλουμα με τραγούδι και χορό.
Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης δηλώνοντας: «Πετάξαμε
ψηλά τους χαρταετούς και διασκεδάσαμε παρα-
δοσιακά, όπως επιβάλλει η Καθαρά Δευτέρα.
Καλή Σαρακοστή σε όλες και σε όλους».

Η χαρά των παιδιών
Ανάλογο σκηνικό στήθηκε και στο Μητροπο-

λιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όπου Περιφέ-
ρεια Αττικής και Δήμοι Ιλίου και Αγίων Αναργύρων -
Καματερού έστησαν μια μεγάλη υπαίθρια γιορτή για
χιλιάδες πολίτες. Παραδοσιακή μουσική και σαρακο-
στιανά εδέσματα περίμεναν όσους επέλεξαν το συγ-
κεκριμένο σημείο για να περάσουν τη μέρα. Ιδιαίτερα
ικανοποιημένα ήταν τα παιδιά, καθώς εκτός από το...
παραδοσιακό πέταγμα χαρταετού είχαν την ευκαιρία
να διασκεδάσουν και στην πίστα «Survivor» που είχε
στηθεί αλλά και με τα φουσκωτά παιχνίδια. Όσον
αφορά το γλέντι, οι Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Γιάννης
και Τζένη Κατσίγιαννη, Μαρία Αναματερού, Λευτέρης

Μπαφαλούκος και Νίκος Φάκα-
ρος εναλλάσσονταν στη σκηνή
ξεσηκώνοντας το πλήθος με πα-
ραδοσιακά τραγούδα. «Είμαστε
εδώ, στο εμβληματικό Πάρκο
Τρίτση, το πάρκο της αγάπης και της ενότητας, σε μια

γιορτή που διοργανώσαμε για όλους τους
πολίτες της Αττικής, αλλά κυρίως για τα
παιδιά μας. Για να χαρούν και απολαύ-
σουν στιγμές ξεγνοιασιάς», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης. Μάλιστα, δεσμεύτη-
κε για ανάλογο γλέντι και το Πάσχα.

Η μάχη της λαγάνας
Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματο-

ποίησαν οι  περισσότεροι
δήμοι της Αττικής, με σύμ-
μαχο την υψηλή για την επο-
χή θερμοκρασία, με χιλιά-
δες πολίτες να απολαμβά-
νουν βόλτα,  μεζέδες και
μουσική. Τη... δική τους μά-
χη έδιναν από το προηγού-

μενο βράδυ χιλιάδες αρτοποιοί προκειμένου ο κό-
σμος να βρει από νωρίς το πρωί στα ράφια την πα-
ραδοσιακή λαγάνα, ενώ ουρές σχηματίστηκαν και
σε πασίγνωστες επιχειρήσεις που παράγουν παρα-
δοσιακό χαλβά με ταχίνι. Τέλος, αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι και χθες πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν
να προμηθευτούν μαλάκια, γαρίδες και άλλα νηστί-
σιμα προϊόντα στη Βαρβάκειο αλλά και στην Αγορά
του Καταναλωτή στου Ρέντη, ποντάροντας στο ότι
θα έχουν πέσει και άλλο οι τιμές. 

Π Ω Σ  Γ Ι Ο Ρ Τ Α Σ Α Ν  Τ Α  Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Α  Ο Ι  Α Θ Η Ν Α Ι Ο Ι

Χαρταετοί, μεζέδες και τραγούδια...

Γράφει  
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com



Η
πληθωριστική πίεση έχει αυξηθεί περαιτέ-
ρω το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, με
την κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης
να δίνει τεράστια μάχη για να συγκρατήσει

τις τιμές στο ράφι. Το «καλάθι του νοικοκυριού» έχει αρ-
χίσει να λειτουργεί, όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώ-
σεις που ορισμένες αλυσίδες σουπερμάρκετ προχω-
ρούν σε μείωση των ποσοτήτων και διατήρηση των
ίδιων τιμών ή απλώς σταδιακή αύξηση των τιμών. Τι
συμβαίνει όμως στην Ευρώπη, βάσει των στοιχείων της

Eurostat για τον πληθωρισμό τροφίμων;
Η Ελλάδα βάσει των επίσημων στοι-

χείων βρίσκεται χαμηλά μεταξύ των 27
χωρών. 

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στον πλη-
θωρισμό έχει η Ουγγαρία με ποσοστό
49,6%, ενώ ακολουθούν η Λιθουανία με
33,5%, η Εσθονία με 30,8%, η Λετονία με
29,4%, η Σλοβακία με 29%, η Τσεχία με

27,2% και η Βουλγαρία με 27%. Ακολουθούν η Ρουμανία
με 23%, η Πολωνία με 21,2%, η Γερμανία με 20,5%, η Πορ-
τογαλία με 20,4%, η Κροατία με 19,7%, η Σλοβενία με
19,2% και η Σουηδία με 18,9%. Στη συνέχεια των θέσεων
βρίσκονται η Ολλανδία με 17,8%, η Φινλανδία με 16,5%, η
Αυστρία με 16,3%, η Ισπανία με 15,9%, το Βέλγιο με 15,7%,
η Δανία με 15,6% και η Ελλάδα με 15,6%.

«Το πρόβλημά μας δεν
είναι η αισχροκέρδεια»

Στις θέσεις κάτω από τη χώρα μας βρίσκονται οι εξής:
Μάλτα 14,1%, Ιταλία 13,3%, Γαλλία 13,1%, Κύπρος 12,2%,
Ιρλανδία 12,1% και το Λουξεμβούργο με 11,1%. «Δεν είναι
η αισχροκέρδεια το πρόβλημά μας, αλλά ο πραγματικός

πληθωρισμός στην Ευρώπη», τόνισε σε συνέντευξή του
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, σχολιάζοντας τα ποσοστά παραβατικότητας κα-
τά τους ελέγχους στα σουπερμάρκετ. Επεσήμανε δε ότι
μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί συνολικά από τα πρό-
στιμα 7 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε επιπλέον: «Στις τέσσερις χι-
λιάδες ελέγχους που κάναμε το τελευταίο διάστημα το
ποσοστό παραβατικότητας ήταν κάτω από το 6%. Κατα-

λαβαίνω ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι υπάρχει γύρω του
αισχροκέρδεια γιατί βλέπει τις τιμές που αυξάνονται.
Όμως, αν δείτε τις τιμές καταναλωτή ακόμη και στα τρό-
φιμα που είναι πολύ πιο πάνω από τον πληθωρισμό, οι
αυξήσεις είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι
μόνο της Ευρωζώνης, που είναι οι πλουσιότερες χώρες,
αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι
μέσα και οι πολύ φτωχότερες. 

Για να είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο στις αυξήσεις πάει να πει ότι δεν είναι η αισχροκέρ-
δεια το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ο πραγ-
ματικός πληθωρισμός στην Ευρώπη, ο οποίος έχει πά-
ρει την κάτω βόλτα - στην Ελλάδα με μεγάλη ταχύτητα
και είμαι υπερήφανος για αυτό».

Τι απάντησε στον Τσίπρα
για τα περί «ληστείας»

Αναφορικά με τα όσα υποστήριξε ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας περί ληστείας
των σουπερμάρκετ, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «αυτή εί-
ναι μια πολύ βαριά κουβέντα. Αν μιλάει για ληστεία,
πρέπει να μας πει ποιοι είναι οι ληστές και, αν υπάρχουν,
να τους συλλάβουμε. Και επειδή ακούω διαρκώς για
τους ελέγχους στην αγορά και τα πρόστιμα στην αισχρο-
κέρδεια, να μας πει ο κύριος Τσίπρας πόσα πρόστιμα για
αισχροκέρδεια έβαλαν πέντε χρόνια; Μηδέν, ούτε ένα
ευρώ. Όχι μόνο δεν έκαναν έλεγχο, αλλά δεν είχαν μη-
χανισμό για να κάνουν έλεγχο, δεν υπήρχε καν υπηρε-
σία. Εμείς έχουμε βάλει και τα περισσότερα και τα μεγα-
λύτερα πρόστιμα. Έχουμε βάλει, παραδείγματος χάρη,
το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία σε αλυσίδα σου-
περμάρκετ, ύψους 680.000 ευρώ. Έως τώρα έχουμε ει-
σπράξει συνολικά από τα πρόστιμα 7 εκατ. ευρώ».
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Κι όμως, η ακρίβεια
«γονάτισε» λιγότερο την Ελλάδα

Κι όμως, η ακρίβεια
«γονάτισε» λιγότερο την Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat φέρνουν τη χώρα
μας στην 21η θέση της ΕΕ στον πληθωρισμό

των τροφίμων - Τι λέει ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης

του Μίλτου 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Κι όμως, η ακρίβεια
«γονάτισε» λιγότερο την Ελλάδα
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Μ
ικρά παιδιά προτού καλά κα-
λά τελειώσουν το δημοτικό
και το γυμνάσιο μπλέκονται
στα δίχτυα της παρανομίας.

Το φαινόμενο της εγκληματικότητας των
ανηλίκων δεν είναι κάτι καινούργιο. Η ρα-
γδαία αύξηση όμως που καταγράφεται τα
τελευταία χρόνια -ιδίως μετά την πρώτη
καραντίνα για την πανδημία του κορονοϊ-
ού- είναι κάτι που προβληματίζει έντονα
τις Αρχές.

«Το έγκλημα έχει αλλάξει, έχει εξελιχ-
θεί. Δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς όλο και
πιο νέα παιδιά να εμπλέκονται σε όλο και
πιο σκληρές μορφές παραβατικότητας»,
εξηγεί στην «Political» έμπειρος αξιωματι-
κός της Ασφάλειας Αττικής. Τα στατιστικά
στοιχεία για το 2022 σε επίπεδο Αττικής -
σε αυτήν τη γεωγραφική περιφέρεια κατα-
γράφονται τα περισσότερα περιστατικά-
είναι ενδεικτικά της κατάστασης που έχει
διαμορφωθεί. Τη χρονιά που μας πέρασε η
ΓΑΔΑ σχημάτισε 79 δικογραφίες για απλές
σωματικές βλάβες από 133 ανήλικους δρά-
στες, 32 για επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από 68 ανήλικους δράστες και 3 για σωμα-
τικές βλάβες κατά αδυνάμων ατόμων από
10 ανήλικους δράστες. Μάλιστα, από τα 211
παιδιά που εμπλέκονται σε αυτά τα περι-
στατικά τα 51 είναι ηλικίας από 8 έως 14
ετών, δείγμα του πόσο πολύ έχει πέσει ο
ηλικιακός μέσος όρος που αγόρια και κο-
ρίτσια (15 συνολικά στον αριθμό) απασχό-
λησαν τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αττι-
κής για σωματικές βλάβες. Κάνοντας χρή-
ση σωματικής βίας και πολλές φορές χρη-
σιμοποιώντας ακόμη και μαχαίρια, ανήλι-
κοι σε συμμορίες των 3-4 ή και περισσοτέ-
ρων ατόμων «χτύπησαν» πολλές φορές μέ-
σα στο 2022.

Και άγουρα... βαποράκια
Για 124 υποθέσεις κλοπών τη χρονιά που

μας πέρασε οι Αρχές ασχολήθηκαν με 167
ανήλικους δράστες, ενώ είχαμε και 61 πε-
ριστατικά ληστείας με 114 δράστες. Την
ΕΛΑΣ -σε επίπεδο Αττικής πάντα- απασχό-
λησαν και 11 περιστατικά φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας από 24 δράστες, ενώ είχαμε
και 18 περιπτώσεις απόπειρας ληστείας -
κλοπής από 39 ανηλίκους. Κάτι που τρομά-
ζει σε αυτά τα στατικά στοιχεία είναι ότι
στις περιπτώσεις ληστείας, από τους 114
δράστες οι 31 δεν είχαν συμπληρώσει τα 14
έτη, ενώ σε ό,τι αφορά τις κλοπές ηλικία
μεταξύ 8 και 14 ετών είχαν 46 από τους 167

δράστες. Αρκετές ποινικές δικογραφίες
σχηματίστηκαν και για αδικήματα που υπό-
κεινται ειδικούς νόμους, συγκεκριμένα
περί όπλων και ναρκωτικών. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι το 2022 οι υπηρεσίες της

ΓΑΔΑ ασχολήθηκαν με 81 περιπτώσεις κα-
τοχής και διακίνησης ναρκωτικών από 90
ανήλικους δράστες, ενώ είχαμε και 102 πε-
ριπτώσεις για όπλα (αφορά και μαχαίρια,
ρόπαλα, κλομπ κ.ά.) με 117 δράστες. 

Ποιο είναι το προφίλ τους
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των

στοιχείων, η παραβατική συμπεριφορά των
ανηλίκων ξεκινάει συνήθως από τα 12 έτη
ζωής, ενώ από τα 14 έτη και μετά φαίνεται
να αναπτύσσονται πιο βίαια χαρακτηριστι-
κά και συμπεριφορές. 

Μάλιστα, αυτό που προβληματίζει ιδιαί-
τερα την ΕΛΑΣ είναι ότι παρατηρείται μια
τάση για μείωση του μέσου όρου ηλικίας
των παιδιών που εμπλέκονται σε έκνομες
πράξεις, κάτι που αποδίδεται σε προβλή-
ματα που πηγάζουν από τις οικογένειές
τους. 

Αν και ακόμη η χώρα μας απέχει από
τους μέσους όρους των ΗΠΑ ή πολλών
κρατών της Ευρώπης, αποτελεί άμεση
προτεραιότητα η λήψη μέτρων -όχι τόσο
κατασταλτικού χαρακτήρα- κοινωνικού
χαρακτήρα. Το φαινόμενο των «αμούστα-
κων» συμμοριών είναι ακόμη αρκετά νέο
και μπορεί να ελεγχτεί με σωστές και γρή-
γορες κινήσεις από πλευρά Πολιτείας. 

Η εγκληματικότητα των ανηλίκων 
στην Αττική το 2022*

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΕΣ
Εγκλήματα κατά ζωής..........................................2 ........................................................3
Σωματικές βλάβες..............................................114....................................................211
Εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας ............................217 ..................................................349
Περί ναρκωτικών ................................................81......................................................90
Περί όπλων ........................................................102....................................................117
ΚΟΚ ......................................................................41 ......................................................41

* Πηγή στατιστικών στοιχείων: Αρχηγείο ΕΛΑΣ

Αμούστακοι δράστες
κλέβουν και δέρνουν

Τι δείχνουν τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΛΑΣ 
για την έξαρση 
της εγκληματικότητας 
στους ανηλίκους 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Βίντεο ντοκουμέντο
δείχνει τους δράστες
να κυνηγούν 16χρονο
πριν τον μαχαιρώσουν 

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγ-
μή που μια ομάδα κυνηγά και μα-
χαιρώνει ένα 16χρονο αγόρι στα
Πατήσια ήρθε χθες στο φως της δη-
μοσιότητας. Ο ανήλικος που έπεσε
θύμα της άγριας επίθεσης είναι γιος
του ιδιοκτήτη της καφετέριας στη
Νέα Ιωνία, όπου πριν από λίγες
ημέρες είχε γίνει η αιματηρή συμ-
πλοκή Αλβανών κακοποιών, με θύ-
μα έναν 40χρονο υδραυλικό που
έτυχε να βρίσκεται στο σημείο.

Το άγριο συμβάν έλαβε χώρα στις
20 Φεβρουαρίου, με τον δράστη της
επίθεσης να συλλαμβάνεται. Ο κα-
τηγορούμενος εντοπίστηκε στη Νέα
Φιλαδέλφεια και οδηγήθηκε στην
Ασφάλεια, όπου αρνήθηκε να δα-
κτυλοσκοπηθεί. Έπειτα από έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στην οικία
του κατηγορούμενου, βρέθηκε και
κατασχέθηκε ο ρουχισμός που
έφερε κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυ-
νομία, πρόκειται για έναν επίσης
ανήλικο, ηλικίας 15 ετών, ο οποίος
μαχαίρωσε το θύμα του σε όλο του
το σώμα, προκειμένου να το ληστέ-
ψει. Τελικά του πήρε το κινητό τη-
λέφωνο. Στο άγριο περιστατικό
συμμετείχαν ακόμη τέσσερα άτομα,
τα οποία κυνήγησαν τον 16χρονο,
διέφυγαν και πλέον αναζητούνται.

Μ. Σ.

Τ
ον τρόπο με τον οποίο λειτουρ-
γούσε το «Ινστιτούτο της απά-
της», το περιβόητο κέντρο αι-
σθητικής και πλαστικής χει-

ρουργικής στο Σύνταγμα, το οποίο φέρεται
να έχει εξαπατήσει αρκετούς πελάτες,
αποκαλύπτουν θύματα με νέες δηλώσεις
τους.

Ένα από τα θύματα είναι η Κωνσταντίνα
Σωτηρίου, περσινή φιναλίστ του διαγωνι-
σμού ομορφιάς Σταρ Ελλάς - Μις Ελλάς, η
οποία αποκάλυψε σε καταγγελία της πως
το ινστιτούτο χρησιμοποιεί γνωστούς ιν-
φλουένσερ, άντρες και γυναίκες, ως κρά-
χτες, προκειμένου να προσελκύσουν όσο
το δυνατόν περισσότερη πελατεία, προ-
σφέροντας δήθεν ελκυστικά πακέτα για
υπηρεσίες αισθητικής. «Προσωπικά ενη-
μερώθηκα για τα δήθεν ελκυστικά πακέτα
από τα ποσταρίσματα μιας γνωστής ιν-
φλουένσερ με την οποία μάλιστα επικοι-
νώνησα αμέσως μετά το περιστατικό που
αντιμετώπισα», δήλωσε χαρακτηριστικά η
Κωνσταντίνα Σωτηρίου.

«Της έστειλα προσωπικό μήνυμα στο In-
stagram. Την παρακάλεσα την επόμενη
φορά που θα ανεβάσει προσφορές για
laser από διάφορα ινστιτούτα να είναι ιδι-
αίτερα προσεχτική, διότι γίνονται απάτες
και χάνουμε τα χρήματά μας. Της είπα ότι

έχασα 750 ευρώ από τις προσφορές του
ινστιτούτου που διαφήμιζε χωρίς να κάνω
ούτε μία συνεδρία. Της είπα ακόμη ότι
εμείς σας εμπιστευόμαστε αλλά μάλλον
δεν θα έπρεπε», τόνισε στις ίδιες δηλώ-
σεις της.

Μισό εκατ. έχασε 
συνταξιούχος αστυνομικός

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν
γίνει, το ίδιο κέντρο αισθητικής φέρεται να
έχει εξαπατήσει έναν συνταξιούχο αστυ-
νομικό, από τον οποίο απέσπασαν μισό
εκατομμύριο ευρώ, με τον άτυχο άνδρα να
καταθέτει τελικά μήνυση και αγωγή εις
βάρος των υπευθύνων της επιχείρησης.
Παράλληλα, ακόμη ένα από τα θύματα του
ινστιτούτου που πήγε εκεί προκειμένου να
αδυνατίσει έχει κάνει μέχρι σήμερα δύο(!)
απόπειρες αυτοκτονίας, καθώς κατήγγειλε
πως τους έδωσε όλες τις οικονομίες του
που έφταναν τις 70.000 ευρώ. Ένας πρώην
υπάλληλος του ινστιτούτου σε καταγγελία
του ανέφερε πως έπεσε θύμα άγριου ξυ-
λοδαρμού, καθώς τόλμησε να εργαστεί σε
μια ανταγωνιστική επιχείρηση.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για
την υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρί-
σουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πώς λειτουργούσε 
ινστιτούτο απάτης που

αδυνάτιζε... πορτοφόλια
Η περσινή φιναλίστ Σταρ Ελλάς
κατήγγειλε πως παρασύρθηκε 

βλέποντας το ποστάρισμα-
διαφήμιση γνωστής ινφλουένσερ 

Έρευνα των Αρχών για
κύκλωμα παιδεραστίας
πίσω από την υπόθεση
της 12χρονης στα Σεπόλια 

Νέα μεγάλη έρευνα έχει αρχίσει από
τις αρμόδιες Αρχές για την υπόθεση μα-
στροπείας της 12χρονης στα Σεπόλια.
Στο κάδρο των ερευνών έχουν αρχίσει
να μπαίνουν πλέον και άλλα πρόσωπα,
ενώ εξετάζεται εξονυχιστικά αν στην πε-
ριοχή δρούσε και κύκλωμα παιδερα-
στίας.

Η άτυχη ανήλικη που ήταν θύμα του
Ηλία Μίχου δεν αποκλείεται το ερχόμε-
νο διάστημα να δώσει και άλλη κατάθε-
ση για την κακοποίηση που υπέστη. Πα-
ράλληλα, σήμερα αναμένεται να περά-
σουν το κατώφλι της 33ης ανακρίτριας
ακόμη δύο πρώην γείτονες του Ηλία Μί-
χου, ο πρώην διαιτητής και ο 40χρονος
με τη μεταφορική εταιρεία, δύο άνδρες
τους οποίους φέρεται να έχει αναγνωρί-
σει η ανήλικη στην τελευταία της κατά-
θεση.

Η 12χρονη ίσως κληθεί εκ νέου να
αναγνωρίσει και άλλα πρόσωπα, σύμ-
φωνα με τον δικηγόρο της μητέρας της,
Απόστολο Λύτρα. «Θεωρώ ότι η 12χρονη
θα κληθεί εκ νέου να αναγνωρίσει κά-
ποια πρόσωπα και νομίζω ότι θα υπάρ-
ξουν και νέες συλλήψεις. Η συγκεκρι-
μένη υπόθεση θα αργήσει να κλείσει, εί-
μαστε στο μέσο της συγκεκριμένης ανά-
κρισης», ήταν τα όσα ανέφερε ο γνωστός
δικηγόρος μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό Star.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν με μεγάλη
προσοχή συνομιλίες στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Μηνύματα σε εφαρμο-
γές γνωριμιών, ακόμη και στοιχεία σε
κινητά και λάπτοπ που κάποιοι προσπά-
θησαν να διαγράψουν «σκανάρονται»
από τα εγκληματολογικά της αστυνο-
μίας.

Σημειώνεται πως οι αρμόδιες Αρχές
δεν αποκλείουν πίσω από την υπόθεση
των Σεπολίων να υπάρχει κύκλωμα παι-
δεραστίας με θύματα και άλλα ανήλικα.

Μίλτος Σακελλάρης

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Τήρησε την υπόσχεση
Με την Ντόρα Μπακογιάννη παρούσα

υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση
του έργου «Βελτίωση δημοτικού δρόμου
Κίσσαμος - Πολυρρήνια», προϋπολογι-
σμού 1.500.000 ευρώ, στην Αντιπεριφέ-
ρεια Χανίων, από τον περιφερειάρχη
Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δή-
μαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη. Τον
Σεπτέμβριο του 2022 η βουλευτής είχε
επισκεφτεί την Πολυρρήνια και είχε δε-
σμευτεί ότι θα βρεθεί η απαραίτητη χρη-
ματοδότηση για αυτό το έργο πνοής. Και
το έκανε…

Βούρος στον ΥΠΕΞ
για τους Αντιοχείτες

Επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Δένδια απέστειλε ο δήμαρχος Νέας
Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος, όπου
αφού τον συνεχάρη για τις ενέργειες της
χώρας μας και την έμπρακτη βοήθεια
προς τις σεισμόπληκτες περιοχές της
Τουρκίας και της Συρίας, δηλώνει ότι στη-
ρίζει το αίτημα του Συλλόγου Αντιοχειτών
του δήμου, ζητώντας «να αρθούν οι όποι-
ες γραφειοκρατικές διαδικασίες (βίζες,
θεωρήσεις εισόδου), ώστε για ένα συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα και πάντα υπό
τον έλεγχο των οργάνων του ελληνικού
κράτους συνδημότες μας Αντιοχείτες να
μπορέσουν να φιλοξενήσουν προσωρινά,
και να στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη πε-
ρίοδο, συγγενικά τους πρόσωπα».

Με… Βασίλη Καρρά 
Στη μάχη του σταυρού τα ονόματα παί-

ζουν τον ρόλο τους, με τον δήμαρχο Κο-
ρίνθου Βασίλη Νανόπουλο να καλωσορί-
ζει στη «Συμμαχία Πολιτών» τον Βασίλη
Καρρά. Ο νέος υποψήφιος μπορεί να μην
είναι ο πασίγνωστος λαϊκός τραγουδι-
στής, αλλά έχει δυνατούς υποστηρικτές,
οι οποίοι έσπευσαν να τον στηρίξουν στην
ανάρτηση του δημάρχου: «Ο μόνος Καρ-
ράς που ακούμε ευχάριστα»!

Στο πλευρό του Μάρκου ο Πουλάκης 
Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμι-
δος, αφού ο Πέτρος Πουλάκης γνωστοποιεί την ξεκάθα-
ρη προσχώρησή του στην παράταξη του νυν δημάρχου
Δημήτρη Μάρκου. «Αποτελεί μεγάλη τιμή ότι στις μεταξύ
μας συζητήσεις, παρότι άσκησα σκληρή κριτική, βρήκα-
με ένα σημείο σύγκλισης βασισμένο στο καλό του τόπου
και των δημοτών. Με αυτή την εγγύηση ειλικρινούς συ-
νεργασίας και διατηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου,
επιθυμώ να δηλώσω παρών στις επερχόμενες δημοτικές
εκλογές στο πλευρό του δημάρχου. Οι ευκαιρίες δεν πε-
ριμένουν, οι πόλεις μας δεν μπορούν να ζουν εγκλωβι-
σμένες σε προσωπικές φιλοδοξίες και μικροπολιτικές
πρακτικές», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Πουλάκης. 

Break από το τρέξιμο

Διάλειμμα από το τρέξιμο των ημερών
ενόψει και της προετοιμασίας της μεγά-
λης εκδήλωσης απολογισμού έργου στο
Μέγαρο Μουσικής (6/3) για τον περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο οποίος
επέλεξε το αποκριάτικο πάρτι του δημο-
σιογράφου και πολιτευτή Φώτη Καρύδα
για να χαλαρώσει και να γεμίσει τις μπα-
ταρίες για το απαιτητικό διάστημα που
ακολουθεί. 

Κρητική…
συσπείρωση

Οι πρόεδροι των κρητικών συλλόγων
του Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αλίμου, Αρ-
γυρούπολης, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου,
Γλυφάδας, Μοσχάτου, Ηλιούπολης,
Καισαριανής, Καλλιθέας) συναντήθη-
καν πρόσφατα με τον υποψήφιο δήμαρ-
χο Αγίου Δημητρίου, Στέλιο Μαμαλάκη,
δηλώνοντας την υποστήριξή τους ενό-
ψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Συναδελφική… 
συνεργασία

Σημαντικά διαδημοτικά θέματα τέ-
θηκαν επί τάπητος στη συνάντηση των
δημάρχων Μεταμόρφωσης Σ. Σαραού-
δα και Λυκόβρυσης-Πεύκης Τ. Μαυρί-
δη. Οι δυο τους ασχολήθηκαν εκτενώς
με την αδειοδότηση του διαδημοτικού
γηπέδου, την έναρξη εργασιών που
χρειάζεται να υλοποιηθούν, καθώς και
τη συντήρηση των γηπέδων μπιτς βό-
λεϊ και τένις. Επιπλέον, οι δυο δήμαρ-
χοι συζήτησαν για το ΣΒΑΚ και ιδιαίτε-
ρα για τα σημεία όπου εφάπτονται οι
δήμοι τους.

Φήμες στο Μαρούσι 
Σε ρηχά νερά κινούνται τα αυτοδι-

οικητικά δρώμενα στον Δήμο Αμα-
ρουσίου, αφού μέχρι στιγμής δεν
υπάρχει κάποια υποψηφιότητα να
ταρακουνήσει τη δημοτική αρχή από
τη ραστώνη. Τελευταίως φημολογεί-
ται ότι κάνει διερευνητικές κινήσεις ο επιχειρημα-
τίας Τάσος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είχε διατελέσει
παλαιότερα αντιδήμαρχος ενώ στις τελευταίες εκλο-
γές υποστήριξε την παράταξη Π. Βραχνού και στον
δεύτερο γύρο είχε συμπορευτεί με το νυν δήμαρχο Θ.
Αμπατζόγλου. Για να δούμε τι θα επιλέξει, γιατί επα-
φές έχει κάνει με πολλούς ένθεν και ένθεν…

Αυτοδιοικητικά εγκώμια 
στον πρωθυπουργό 

Ε
υχαριστίες για τη στήρι-
ξη στον αγροτικό κόσμο
αλλά και τα έργα-οξυ-
γόνο σε ολόκληρη τη

Θεσσαλία εισέπραξε από τους αυ-
τοδιοικητικούς παράγοντες ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης στην περιοδεία του στον
Πλατύκαμπο του Δήμου Κιλελέρ. 

«Θέλω να σας ευχαριστήσω,
γιατί όποτε χρειάζεται σηκώνεις
το τηλέφωνο, ανά πάσα στιγμή, και στις δύσκολες και στις μεγάλες στιγμές, και δίνεις λύ-
σεις», ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ενώ στο ίδιο μήκος κύ-
ματος και ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος τόνισε: «Έχουμε μια άριστη συ-
νεργασία με την περιφέρεια και με τα υπουργεία. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να σας τονί-
σω είναι ότι ο Δήμος Κιλελέρ θέλω να ξέρετε ότι έχει 960.000 στρέμματα και τα 650.000
στρέμματα είναι καλλιεργήσιμα. Καλλιεργεί τα πάντα. Εδώ είναι νεαροί αγρότες, με
ακούν. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε, πέρα από το ενεργειακό, είναι το πρό-
βλημα του νερού». 

Μεγάλο αγώνα δίνει η δημοτική αρχή Αλί-
μου -εδώ και ενάμιση χρόνο- για να βάλει ένα
φρένο στα υπερβολικά ψηλά κτίρια που ανε-
γείρουν αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες.

Ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης είναι απο-
φασισμένος, έχοντας και τη στήριξη των δη-
μοτών, ενώ δίνει το «παρών» στο Συμβούλιο
της Επικρατείας σε κάθε υπόθεση, εκθέτοντας
τις απόψεις του δήμου. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο δήμος έχει συνολικά προσφύγει στη δι-
καιοσύνη για 13 κτίρια και έχει στα σκαριά άλ-

λες 14 προσφυγές και το ίδιο θα κάνει εφεξής και για κάθε νέα οικοδομική άδεια (κτίριο) που
προσβάλλει το πολεοδομικό και περιβαλλοντικό κεκτημένο του Αλίμου.

«Ευχαριστώ τους πολυάριθμους κατοίκους που ασχολούνται έμπρακτα με το πρόβλημα,
προσφεύγουν και οι ίδιοι στη δικαιοσύνη και αποτελούν πολύτιμους συμμάχους μας στην
προσπάθεια να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, τη φυσιογνωμία του Αλίμου, την ποι-
ότητα της ζωής μας και την αξία των κατοικιών μας», αναφέρει ο δήμαρχος, ευχαριστώντας
θερμά και τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και την ομάδα εργασίας.

Αποφασισμένος να τα βάλει 
με τα… ύψη ο δήμαρχος Αλίμου

Πρώτα μια φωτογρα-
φία, μετά ένα «αυτόγρα-

φο» και σε λίγο μια μετα-
γραφή! Άμα ξέρεις από κα-

λό… κολύμπι στα αυτοδιοικητικά,
εύκολα παίρνεις και θέση στο μέ-
χρι πρότινος αντίπαλο στρατόπε-
δο. Κωλοτούμπες προσεχώς στον
πιο ήσυχο δήμο της Αττικής μέχρι
στιγμής…
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«Κ
εφάλι» έναντι των βασι-
κών ανταγωνιστών της
αναμένεται να πάρει φέ-
τος η Ελλάδα στον τουρι-

σμό, έχοντας ως ναυαρχίδα τα νησιά. Σύμ-
φωνα με έκθεση του Τμήματος Οικονομι-
κής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, τα
πρώτα στοιχεία από τις προ-κρατήσεις εί-
ναι ενθαρρυντικά με βάση τη διεθνή τάση
στον τουρισμό. Σύμφωνα με τους αναλυ-
τές, αυτό οφείλεται στα εξής:

Πού οφείλεται

1 Υπάρχει ισχυρή διάθεση για ταξίδια
παρά τη συσταλτική επίδραση του

πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα.
Επιπλέον, η καταναλωτική εμπιστοσύνη
στις βασικές αγορές φαίνεται να ανακάμ-
πτει σταδιακά, ενισχύοντας περαιτέρω τη
διάθεση για ταξίδια τόσο από χώρες εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από πιο μα-
κρινούς προορισμούς, με την ανοδική τά-
ση να κινείται σε ένα εύρος 6%-16%.

2 Παρατηρείται υψηλή προτίμηση για
διακοπές στην Ελλάδα. Σύμφωνα

με τους αναλυτές, η χώρα μας προσελκύει
ισχυρό τουριστικό ενδιαφέρον αποτελών-
τας πρώτη επιλογή για το 5,8% των Ευρω-
παίων φέτος, έναντι 4,4% το 2022 όσον
αφορά το επόμενο ταξίδι τους στην Ευρώ-
πη. Παράλληλα, το ενδιαφέρον αυτήν τη
στιγμή για κρατήσεις τουριστών στη χώρα
μας είναι σε επίπεδα 70% υψηλότερα
έναντι του 2022, ενώ 11% υψηλότερα κι-
νούνται οι προγραμματισμένες αεροπορι-
κές θέσεις για τις πρώτες εβδομάδες του
Μαρτίου, αποτελώντας σηματωρό επιμή-
κυνσης της τουριστικής περιόδου. Τα ση-
μάδια αυτά παραπέμπουν σε έγκαιρη

έναρξη τουριστικής περιόδου, ενώ η αξιο-
σημείωτη επίδοση του φετινού Οκτωβρί-
ου (κάλυψε το 60% του Σεπτεμβρίου από
54% το 2019) απέδειξε ότι η τουριστική πε-
ρίοδος έχει επεκταθεί.

Θα ξεπεράσει το 2022
Συνεπώς με την επιφύλαξη της αβεβαι-

ότητας που δημιουργούν η γεωπολιτική
κατάσταση και η επιβάρυνση των ελληνι-
κών ξενοδοχείων από υψηλό ενεργειακό
κόστος και ελλείψεις εργατικού δυναμι-

κού, η φετινή τουριστική περίοδος ξεκινά-
ει νωρίς, με τις πρώτες ενδείξεις να είναι
ενθαρρυντικές για ενίσχυση της τρέχου-
σας δυναμικής ώστε να ξεπεράσει το ομο-
λογουμένως δυνατό 2022. Το 2022 σημει-
ώθηκε ισχυρή ανάκαμψη τουριστικών
αφίξεων, με τη δυναμική να ανεβάζει τα-
χύτητα κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι
υπήρξε αναπλήρωση 92% έναντι του 2019
το φθινόπωρο, από 89% το καλοκαίρι, με
την τάση αυτή να αντανακλάται και στις
αποπληθωρισμένες εισπράξεις.

Όπως επισημαίνει το τμήμα ανάλυσης
της Εθνικής Τράπεζας, καταγράφεται
αυξημένη συγκέντρωση στις τέσσερις
βασικές αγορές της χώρας μας, δηλαδή
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και
ΗΠΑ, οι οποίες ανέβασαν τη συνεισφορά
τους στις αφίξεις κατά 11 ποσοστιαίες
μονάδες, με το Ηνωμένο Βασίλειο να
αποτελεί ατμομηχανή ανόδου (με αυξη-
μένες αφίξεις 43% έναντι του 2019). Τα
νησιά διατηρούν την κυριαρχία τους τους
φθινοπωρινούς μήνες, με πωλήσεις 13%
υψηλότερες του 2019 και βασικούς κινη-
τήριους άξονες το Νότιο Αιγαίο και την
Κρήτη. Αντίθετα, οι αναιμικές οδικές
αφίξεις κράτησαν σε χαμηλότερα επίπε-
δα τους ηπειρωτικούς προορισμούς με
πτώση 5% σε σταθερές τιμές έναντι του
φθινοπώρου 2019.

Η χώρα μας θα ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της 
με ναυαρχίδα τα νησιά - Αποτελεί πρώτη επιλογή 
για το 5,8% των Ευρωπαίων έναντι 4,4% το 2022

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ETE: Θα σαρώσει φέτος
ο τουρισμός στην Ελλάδα 

Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η εφαρμογή
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις ασφαλι-
στικές εταιρείες, σύμφωνα με τα πρώτα στοι-
χεία του υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα, οι
εργαζόμενοι και η διοίκηση της Εθνικής
Ασφαλιστικής εξέφρασαν την πλήρη ικανο-
ποίησή τους στον υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, ο
οποίος επισκέφτηκε την Παρασκευή τα γρα-
φεία της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η Ψη-
φιακή Κάρτα Εργασίας επεκτάθηκε από την
προηγούμενη Πέμπτη (16/2) στους κλάδους
των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρει-

ών security, ενώ ήδη από το προηγούμενο κα-
λοκαίρι εφαρμόζεται στις τράπεζες και τα
σουπερμάρκετ με περισσότερους από 250
εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι την Ψηφια-
κή Κάρτα Εργασίας χρησιμοποιούν ήδη πε-
ρισσότεροι από 150.000 εργαζόμενοι, που
απασχολούνται στους συγκεκριμένους κλά-
δους (και θα ακολουθήσουν η βιομηχανία, οι
ΔΕΚΟ, ο τουρισμός και η εστίαση). Σημειώνε-
ται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διέθετε ήδη
σύστημα ωρομέτρησης για την καταγραφή
του ωραρίου των εργαζομένων. Από την πε-
ρασμένη εβδομάδα χρησιμοποιεί για τη συγ-

κεκριμένη λειτουργία το σύστημα.
Ο κ. Χατζηδάκης είχε ξεχωριστή συνάντηση

με τη διοίκηση του Σωματείου των Εργαζομέ-
νων στην Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίοι ζήτη-
σαν να ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα
που απαιτούνται για να εφαρμοστεί πλήρως η
Ψηφιακή Κάρτα και στους εργολαβικούς ερ-
γαζόμενους, καθώς και σε όσους απασχο-
λούνται σε πρακτορεία ή βρίσκονται σε τηλερ-
γασία. Για παράδειγμα, να εργάζονται επί 15
λεπτά περισσότερο τις τέσσερις μέρες της
εβδομάδας προκειμένου να φεύγουν μία ώρα
νωρίτερα την πέμπτη μέρα.

Κ. Χατζηδάκης: Επιτυχής η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις ασφαλιστικές
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Τ
ις βάσεις για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας υδρογόνου στην
περιοχή της Δυτικής Μακεδο-
νίας θέτει ο ΔΕΣΦΑ με τον αγωγό

που κατασκευάζει και στόχο θα έχει να
τροφοδοτήσει την περιοχή με φυσικό αέ-

ριο. Η εν λόγω υποδομή
αποτελεί τον πρώτο
αγωγό στην Ελλάδα και
από τους πρώτους στην
Ευρώπη με πιστοποίηση
για μεταφορά υδρογό-

νου σε ποσοστό 100%.
Το υφιστάμενο δίκτυο

αγωγών του ΔΕΣΦΑ έχει τη δυνατότητα
μεταφοράς μείγματος φυσικού
αερίου/υδρογόνου σε ποσοστά 90-10, το
οποίο με επενδύσεις αναβάθμισης μπο-
ρεί να αυξηθεί σε 80/20. Όμως, η μετα-
φορά 100% υδρογόνου απαιτεί δίκτυο με
ειδικές προδιαγραφές, τις οποίες εφαρ-
μόζει ο ΔΕΣΦΑ στους αγωγούς που κατα-
σκευάζει στο εξής, αρχής γενομένης από
τον αγωγό που θα τροφοδοτεί τη Δυτική
Μακεδονία.

Η περιοχή συγκεντρώνει σημαντικά
πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της βιο-
μηχανίας υδρογόνου στα οποία περιλαμ-
βάνονται:

� Τα ενισχυμένα επενδυτικά κίνητρα που
ισχύουν στην περιοχή στο πλαίσιο του
προγράμματος δίκαιης μετάβασης των
λιγνιτικών περιοχών.
� Τα μεγάλης κλίμακας έργα ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολ-
ταϊκών που λειτουργούν, κατασκευάζον-
ται ή προγραμματίζονται στην περιοχή. Η
ενέργεια από τις μονάδες αυτές μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πράσι-
νου υδρογόνου.
� Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που
χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά της
παραγόμενης ενέργειας από τις λιγνιτικές
μονάδες της ΔΕΗ.
� Ο νέος αγωγός φυσικού αερίου που θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγω-
γή του πράσινου υδρογόνου.

«Τρέχει» το Green HiPo
Στο μεταξύ, ήδη έχει στη Δυτική Μακε-

δονία τροχοδρομηθεί το έργο ύψους 780
εκατ. Green HiPo που υπέβαλε η Advent
Technologies στην Κομισιόν στο πλαίσιο

των Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδια-
φέροντος (IPCEI). Σκοπός είναι η υποστή-
ριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της
πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης στην
αλυσίδα αξίας του υδρογόνου. Ήδη με
βάση όσα ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυ-
τικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδης, στο περι-
θώριο σχετικής εκδήλωσης που πραγμα-
τοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα,
έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου,
καθώς η εταιρεία άνοιξε τα γραφεία της
στην Κοζάνη και αναμένεται το έργο
να ξεκινήσει το α’ εξάμηνο του 2023.

Η επένδυση των 780 εκατ. ευρώ, που
εγκρίθηκε από την ΕΕ, έχει άξονα υλο-
ποίησης την εξαετία και, σύμφωνα με το
επενδυτικό σχέδιο που υποβλήθηκε στις
Βρυξέλλες, έως την ολοκλήρωση της
επένδυσης αναμένεται να δημιουργη-
θούν 650 θέσεις εργασίας.

Η Advent Technologies θα κατασκευά-
ζει κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, καθώς
και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
(μπαταρίες ροής, παραγωγή υδρογόνου),

όπου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ευρέως στην αυτοκίνηση, στα βαριά οχή-
ματα, στη ναυτιλία και στην ηλεκτροκίνη-
ση. Επίσης, στο έργο είναι ενταγμένη μια
μονάδα παραγωγής εξοπλισμού (ντεπό-
ζιτα) στη Φλώρινα με προϋπολογισμό πε-
ρί τα 20 εκατ. ευρώ.

Παρουσιάζεται στις Βρυξέλλες 
η Κοιλάδα Υδρογόνου

Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Τετάρ-
τη παρουσιάζεται στις Βρυξέλλες, παρου-
σία και του περιφερειάρχη, ένα από τα έρ-
γα που προωθούνται στον τομέα του
υδρογόνου. Είναι το έργο με τίτλο «Δυτική
Μακεδονία - Πράσινες Κοιλάδες Παρα-
γωγής Υδρογόνου (WEMAGH2)», στο
οποίο συμμετέχει ο ΔΕΣΦΑ μαζί με άλλες
εταιρείες και περιλαμβάνεται στο δεκαε-
τές πρόγραμμα ανάπτυξης του διαχειρι-
στή για την περίοδο 2023-2032 που τέθη-
κε πρόσφατα σε διαβούλευση. Το έργο,
όπως επισημαίνεται, περιλαμβάνει τη δη-
μιουργία της πρώτης Κοιλάδας Υδρογό-
νου στη Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που βρί-
σκεται στην παλιά βιομηχανική περιοχή
ΑΕΒΑΛ, κοντά στην πόλη της Πτολεμαΐ-
δας, ως μέρος του H2 Innovation Hub.

Αμείωτη συνεχίστηκε για έβδομο συνεχή μήνα η
τάση μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύμα-
τος από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και τον Ιανουά-
ριο σημειώθηκε πτώση στην κατανάλωση και μάλιστα
σε ιστορικό υψηλό, της τάξης του 13,24% σε σχέση με
τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το ποσοστό αυτό της
πτώσης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη διάρκεια
του επταμήνου και σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα
που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Τα παραπάνω προ-
κύπτουν από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ
και, σύμφωνα με αυτό, η συνολική ζήτηση ηλεκτρι-

κής ενέργειας βούτηξε στις 4.235 GWh από 4.881 G-
Wh τον Ιανουάριο του 2022. Οικιακοί καταναλωτές,
επιχειρήσεις και βαριά βιομηχανία δεν σταματά να
περιορίζει τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, μηχανη-
μάτων κ.λπ., επιδιώκοντας να περιορίσουν το ύψος
των λογαριασμών ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το μεγαλύτερο
«ψαλίδι» στη ζήτηση ρεύματος μπήκε από τους κατα-
ναλωτές που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο της χα-
μηλής και μέσης τάσης. Η μείωση ήταν 15% σε σχέση
με τον Ιανουάριο του 2022. Αλλά και η βαριά βιομηχα-

νία της υψηλής τάσης περιόρισε την κατανάλωση κατά
7,8% τον Ιανουάριο έναντι του αντίστοιχου περσινού
μήνα.Ως επακόλουθο της μείωσης της ζήτησης ήταν
και η πτώση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του
ΑΔΜΗΕ, τον Ιανουάριο μειώθηκε κατά 25,75% σε σχέ-
ση με τον περσινό μήνα.  Τον Ιανουάριο στο μείγμα της
παραγωγής ρεύματος οι ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά
ήταν κυρίαρχα με μερίδιο 53,6%. Το φυσικό αέριο και ο
λιγνίτης απέσπασαν το 30,5%, ενώ οι εισαγωγές αντι-
προσώπευαν το 24,7% του συνόλου. 

ΑΔΜΗΕ: Νέα μεγάλη βουτιά τον Ιανουάριο στην κατανάλωση ρεύματος

Ο αγωγός του ΔΕΣΦΑ
θεμέλιος λίθος 
για βιομηχανία
υδρογόνου 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το υφιστάμενο δίκτυο αερίου και τα πλεονεκτήματα 
της περιοχής δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας 

ενός ακόμη ενεργειακού κόμβου

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης
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Ν
έα πνοή δίνει στον θεσσαλικό
κάμπο το ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα έργων που προωθεί το
υπουργείο Υποδομών. Η βιώ-

σιμη ανάπτυξη και η διασυνδεσιμότητα
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στους
οποίους στηρίζεται ο σχεδιασμός, τους
οποίους παρουσίασε ο Κώστας Καραμαν-
λής στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τη
Θεσσαλία του 2030. Με έργα προϋπολογι-
σμού €1,63 δισ. η Θεσσαλία αλλάζει.

Ο εμβληματικός χαρακτήρας του επεν-
δυτικού σχεδίου επικεντρώνεται στο οδι-
κό έργο της κατασκευής του βόρειου τμή-
ματος του Ε65, Τρίκαλα - Εγνατία, το ερ-
γοτάξιο του οποίου επισκέφθηκε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί
με τον εποπτεύοντα υπουργό προκειμέ-
νου να δει από κοντά την πορεία των ερ-
γασιών. Στο εργοτάξιο της Βασιλικής στα
Τρίκαλα η πρόοδος των κατασκευαστικών
εργασιών βρίσκεται στο 20%.

«Είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι
προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στο έρ-
γο αυτό και το πρώτο κομμάτι των 24 χλμ.
Τρίκαλα - Καλαμπάκα θα είναι έτοιμο
πριν από τα χρονοδιαγράμματα, δηλαδή
μέσα στο 2023», τόνισε ο Κώστας Καρα-
μανλής απευθυνόμενος στον πρωθυ-
πουργό.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η «ραχοκο-
καλιά» της συγκοινωνιακής υποδομής
της Κεντρικής Ελλάδας, έχει συνολικό
μήκος 181 χλμ. και θα ενώνει απευθείας
την εθνική οδό, στο ύψος της Λαμίας, με
την Εγνατία.

Το 2013 χωρίστηκε σε τρία τμήματα
από τα οποία υλοποιήθηκε σε πρώτη
φάση το ενδιάμεσο Ξυνιάδα - Τρίκαλα.
Το 2019 το υπουργείο παρέλαβε το νότιο

τμήμα Λαμία - Ξυνιάδα, το οποίο προχω-
ρούσε με αργούς ρυθμούς, ενώ το βό-
ρειο τμήμα Τρίκαλα - Εγνατία ήταν πολ-
λά χρόνια μπλοκαρισμένο με σύνθετα
προβλήματα.

Η κυβέρνηση έλαβε την απαραίτητη
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και έτσι εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Το καλοκαίρι του 2021 ξεκίνησε η
κατασκευή του και σήμερα το βόρειο
τμήμα, μήκους 70,5 χλμ. και προϋπολο-
γισμού €480 εκατ., κατασκευάζεται με
γρήγορους ρυθμούς.

Βελτιώνονται 
τα σιδηροδρομικά δίκτυα

Πενήντα εκατ. ευρώ έχουν δοθεί και
για έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλει-

ας σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας,
σε ολόκληρο το δίκτυο της Θεσσαλίας.
Ενώ και στα σιδηροδρομικά έργα προ-
χωρά η εγκατάσταση της ηλεκτροκίνη-
σης στη γραμμή Λάρισα - Βόλος, ένα έρ-
γο πάνω από €92 εκατ., το οποίο συμβα-
σιοποιήθηκε τον Μάιο του 2022 με κατα-
σκευαστική περίοδο τους 36 μήνες.

Προχωρά και η αναβάθμιση της γραμ-
μής Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα, για
την οποία υπεγράφη η σύμβαση τον Νο-
έμβριο του 2022, με προϋπολογισμό σχε-
δόν €82 εκατ. και τριετή ορίζοντα υλο-
ποίησης. Σε επίπεδο εθνικού δικτύου
αναβαθμίζεται και το Αθήνα - Θεσσαλο-
νίκη - Προμαχώνας και στο τμήμα Δομο-
κός - Παλαιοφάρσαλος, που διαπερνά τη
Θεσσαλία. Το υπουργείο προωθεί και τα
έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, με χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το φράγμα του
ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων και την κατα-
σκευή των δικτύων διανομής του νερού,
μια επένδυση ύψους €243 εκατ. που θα
υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

Εκτοξεύτηκε η αεροπορική κίνηση τις πρώτες 19
μέρες του Φεβρουαρίου στο αεροδρόμιο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος», καταγράφοντας αύξηση κατά 2,8%
από τον Ιανουάριο και 5% από το 2019. Κατά 60,6%
αυξημένη ήταν η αεροπορική κίνηση τον Ιανουάριο
και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρί-
ζεται η Fraport Greece σε σχέση με τον ίδιο μήνα του
2022. Τον Ιανουάριο του ’22 είχαν διακινηθεί συνολι-
κά 371.081 επιβάτες έναντι 596.129 που διακινήθη-
καν τον φετινό πρώτο μήνα του έτους. Κατά 79% αυ-
ξήθηκαν οι επιβάτες από πτήσεις εξωτερικού τον
ίδιο μήνα φέτος, φτάνοντας τους 221.928 από τους
124.016 που είχαν αφιχθεί την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Τον Ιανουάριο είχαμε επίσης 5% αύξηση στην

επιβατική κίνηση συγκριτικά με το
2019 και ήταν ο καλύτερος Γενάρης
όλων των εποχών, ενώ οι προκρατήσεις που κατα-
γράφηκαν για όλη τη χρονιά είναι αυξημένες κατά
20% σε σχέση με το 2019», σημείωσε χαρακτηριστικά

ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε τηλεο-
πτική εκπομπή.

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας
τον Ιανουάριο του 2023 ανήλθε σε 1,45 εκατ., αυξη-
μένη κατά 87,2% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ια-
νουαρίου 2022, περίοδο κατά την οποία η αρνητική
επίδραση της πανδημίας ήταν ακόμα έντονη αλλά
και αυξημένη κατά 3,9% σε σχέση με τα προ πανδη-
μίας επίπεδα του Ιανουαρίου του 2019.

Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής
επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022
κατά 59,7% και 103,4% αντίστοιχα, ενώ παρουσία-
σαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019 κατά 1,8% και
5%, αντίστοιχα.

Νέα ρεκόρ στην αεροπορική κίνηση τον Ιανουάριο και το α’ 20ήμερο του Φλεβάρη

Έργα 1,63 δισ. 
αλλάζουν
το πρόσωπο
της Θεσσαλίας

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» 
της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας -

Εντός του ’23 έτοιμο το πρώτο κομμάτι 24 χλμ.

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Ο
ι «φουσκωμένοι» λογαρια-
σμοί, το... διαδίκτυο και το
«κάρφωμα» από πολίτες
οδήγησαν τις ελεγκτικές

υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων στην αποκάλυψη
εκτεταμένης φοροδιαφυγής άνω των
15 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες από τους
κλάδους των ταχυμεταφορών, ιατρι-
κών υπηρεσιών, φωτογραφείων, τη-
λεπικοινωνιών, πάρκινγκ, καθαρι-
σμού κτιρίων, γραφείων τελετών,
φροντιστηρίων, γυμναστηρίων και κα-
φέ-μπαρ. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι
οι παραβάτες δεν εξέδιδαν φορολογι-
κά στοιχεία, δεν υπέβαλαν φορολογι-
κές δηλώσεις ή υπέβαλαν ανακριβείς
φορολογικές δηλώσεις και δεν είχαν
δηλώσει στην εφορία την επιχειρημα-
τική τους δραστηριότητα. Οι ελεγκτές
της ΑΑΔΕ έφτασαν στους φοροφυγά-
δες αξιοποιώντας καταγγελίες πολι-
τών, έρευνες στο διαδίκτυο, στοιχεία
τραπεζικών λογαριασμών και επεξερ-
γασία κατασχεμένων στοιχείων.

Οι πιο... καραμπινάτες περιπτώσεις
ήταν οι εξής:
� Ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινω-

νιών στον Βόρειο Τομέα Αθηνών
υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ
αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη
3.700.000 ευρώ.
� Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
μεταφοράς εμπορευμάτων στην
Κρήτη κατά τα έτη 2016-2020 υπέβα-
λε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και φο-
ρολογίας εισοδήματος αποκρύπτον-
τας άνω των 3.600.000 εκατ. ευρώ.
� Σωματείο με έδρα στη Θεσσαλονί-
κη εντοπίστηκε να ασκεί κερδοσκο-
πική δραστηριότητα από το 2016 έως
το 2020 με τζίρο άνω των 2.400.000
ευρώ.
� Ατομική επιχείρηση φωτογράφισης
στη Λάρισα εισέπραξε μεταξύ 2016-
2020 το ποσό των 880.000 ευρώ χω-
ρίς να εκδώσει 1.400 αποδείξεις.
� Ατομική επιχείρηση στην Πάτρα με
αντικείμενο δραστηριότητας υπηρε-
σίες χορήγησης πιστώσεων επ’ ενε-
χύρω αντικειμένων από το 2012 έως
το 2019 δεν εξέδωσε 15.183 φορολο-
γικά στοιχεία άνω των 650.000 ευρώ,
ενώ από το 2016 έως το 2019 εξέδωσε

39 εικονικά φορολογικά στοιχεία.
� Ομόρρυθμη εταιρεία φωτογραφή-
σεων στη Λάρισα μεταξύ 2016 και
2020 έκανε πωλήσεις συνολικής
αξίας 540.000 χωρίς την έκδοση πα-
ραστατικών.
� Ετερόρρυθμη εταιρεία καφέ-μπαρ
με έδρα στη Θεσσαλονίκη υπέβαλε
ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και φό-
ρου εισοδήματος αποκρύπτοντας
470.000 ευρώ.
� Υπαίθριος χώρος στάθμευσης στα
Σπάτα κατά τα έτη 2016-2020 δεν
εξέδωσε 30.540 φορολογικά στοι-
χεία αποκρύπτοντας άνω των
460.000 ευρώ.
� Γραφείο τελετών στα Δωδεκάνησα
από το 2016 έως το 2020 δεν υπέβαλε
ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις
ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος
αποκρύπτοντας άνω των 450.000 ευ-
ρώ.
� Ομόρρυθμη εταιρεία παροχής ια-
τρικών υπηρεσιών με έδρα στην Κέρ-
κυρα την περίοδο 2015-2019 απέ-
κρυψε εισοδήματα άνω των 430.000
ευρώ, τα οποία προέρχονταν από
ασφαλιστικές επιχειρήσεις του εξω-
τερικού ως αμοιβή για παροχή ιατρι-
κής υπηρεσίας σε αλλοδαπούς
ασφαλισμένους.
� Φροντιστήριο με έδρα την Αθήνα
κατά τα έτη 2017-2019 δεν εξέδωσε
1.011 φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή
αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε
σε πάνω από 215.000 ευρώ.

ΠΠρόστιμα από αύριο
για απλήρωτα τέλη
κυκλοφορίας 
και ακινησία

Βαρύτατα πρόστιμα που αντιστοιχούν
στο 100% της αξίας των τελών κυκλοφο-
ρίας αλλά και έως τις 10.000 ευρώ για
παράνομη κίνηση δηλωμένων αυτοκι-
νήτων σε ακινησία «τρέχουν» από σή-
μερα.

Όσοι έχουν... αμελήσει να πληρώ-
σουν τα τέλη μπορούν να το πράξουν
σήμερα έως τις... 12 παρά ένα λεπτό, αν
πρόκειται για ηλεκτρονική πληρωμή
μέσω e-banking ή κωδικών στα ΑΤΜ,
αλλά και μέχρι το ωράριο εργασίας των
τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρο-
μείων, εφόσον επιλέξουν να πληρώ-
σουν με μετρητά ή τραπεζική επιταγή.
Το πρόστιμο για δίκυκλα, τρίκυκλα και
οχήματα ΙΧ ανέρχεται στο 100%, ενώ για
τα δημοσίας χρήσεως στο 50% της αξίας
του τέλους.

Όσον αφορά την ακινησία οχημάτων,
πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι εντοπι-
στούν από την Τροχαία να κυκλοφορούν
αφού έχουν θέσει σε ακινησία το όχημά
τους, τότε το πρόστιμο «εκτοξεύεται»
στις 10.000 ευρώ. Μάλιστα, στην περί-
πτωση υποτροπής το πρόστιμο φτάνει
ακόμη και τις 30.000 ευρώ, ενώ παράλ-
ληλα αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγη-
σης για τρία χρόνια!

Σε σχέση με τη δήλωση ακινησίας, οι
ιδιοκτήτες πρέπει να εισέλθουν στην
ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και στην
εφαρμογή myCAR με τους κωδικούς
που έχουν στο Taxisnet. Εκεί καλούν-
ται να επιλέξουν ή να καταχωρίσουν τον
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που
επιθυμούν να θέσουν σε ψηφιακή ακι-
νησία και απαραίτητα τον Δήμο, τον Τα-
χυδρομικό Κώδικα, την οδό και τον
αριθμό. Επιπλέον πρέπει να δηλωθεί
υπεύθυνα ο χώρος στάθμευσης του αυ-
τοκινήτου, ο οποίος πρέπει να είναι
ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχω-
ρημένος. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνι-
διοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτη-
μά σας, το οποίο θα πρέπει να εγκρί-
νουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ειδικά στην περίπτωση ενοικιασμένου
χώρου ο ιδιοκτήτης πρέπει να προμη-
θευτεί προσωρινή άδεια κυκλοφορίας
με τη Μ προκειμένου να γίνει η μεταφο-
ρά του οχήματος στον νέο χώρο.
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Στη... φάκα της εφορίας
μαύρο χρήμα €15 εκατ. 

Η φοροδιαφυγή 11
κλάδων αποκαλύφτηκε

από φουσκωμένους
λογαριασμούς, διαδίκτυο
και καταγγελίες πολιτών

στην ΑΑΔΕ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα για έργα που αφορούν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του κράτους και τα οποία χρηματοδοτούνται από
πέντε διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία (εθνικό ΠΔΕ, συγχρημα-
τοδοτούμενο ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης, Τακτικό προϋπολογισμό και
Ειδικά Ταμεία) οδήγησαν την Κοινωνία της Πληροφορίας στην πρόσ-
ληψη συμβούλου. Έργο του συμβούλου θα είναι η στήριξη του υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατόπιν της ΚτΠ για σημαντικά
έργα προϋπολογισμού πάνω από 2 δισ. που είτε έχουν προκηρυχθεί
είτε θα προκηρυχθούν σύντομα. Στο πλαίσιο αυτό, έπειτα από διεθνή
διαγωνισμό η ΚτΠ επέλεξε τη Meccanica Group - Ανώνυμη Εταιρεία
Κατασκευών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Παροχής Υπηρεσιών» ως ανάδοχο του έργου «Παροχή Υποστηρικτι-
κών Υπηρεσιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ υπό την ιδιότητα του Βασικού Βραχίονα Υλοποίησης στο πλαί-
σιο εκτέλεσης έργων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας», αντί του συνολικού ποσού των 539.018,03 ευρώ.
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Helleniq Energy Holdings ΑΕ ανακοίνωσε τα
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα δ’
τριμήνου και έτους 2022, με τα συγκρίσιμα
κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €465

εκατ. και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα €261 εκατ. το
δ’ τρίμηνο του 2022. Αντίστοιχα, τα ετήσια συγκρίσιμα
κέρδη EBITDA ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά (€1.601 εκατ.)
και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σε 1.006 εκατ. Η ιστορι-
κά υψηλή κερδοφορία επιτεύχθηκε εν μέσω ισχυρού πε-
ριβάλλοντος διύλισης, βελτιωμένης λειτουργίας των διυ-
λιστηρίων, εξαγωγών αλλά και ως αποτέλεσμα της στρα-
τηγικής μετασχηματισμού του ομίλου σε όλες τις δραστη-
ριότητές του. Σημαντική συνεισφορά είχαν τα δίκτυα
πρατηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι επενδύ-
σεις στον τομέα των ΑΠΕ αρχίζουν να εμφανίζουν τη θε-
τική συνεισφορά τους ως νέου κλάδου. Οι πωλήσεις πε-
τρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 14,3 εκατ. τόνους,
με τις εξαγωγές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (49%
επί του συνόλου των πωλήσεων) και με την αγορά αερο-
πορικών και ναυτιλιακών καυσίμων βελτιωμένη λόγω
ανάκαμψης του τουρισμού. Με σημαντική αύξηση του
όγκου πωλήσεων η συμβολή της εμπορίας στην ετήσια
κερδοφορία ανήλθε στα €138 εκατ. (+8%). Όσον αφορά τα
δημοσιευμένα καθαρά κέρδη, διαμορφώθηκαν στα €890

εκατ., διαφοροποιημένα κυρίως λόγω της πρόβλεψης
άνω των €300 εκατ. για τη συνεισφορά αλληλεγγύης αλλά
και των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων, ύψους περίπου
€100 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προ-
τείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσμα-
τος €0,50/μετοχή, διαμορφώνοντας το συνολικό μέρισμα
στο €1,15/μετοχή, αθροίζοντας τη διανομή €0,40/μετοχή
σε σχέση με την πώληση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υπο-
δομών αλλά και το προσωρινό μέρισμα €0,25/μετοχή
που έχουν ήδη διανεμηθεί.

Intracom Holdings: Πώληση
μετοχών από Δ. Θεοδωρίδη

Η Ιντρακόμ Ανώνυμη Εταιρεία Συμ-
μετοχών (δ.τ. Intracom Holdings)
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,
σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και το
άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
596/2014, ότι το νομικό πρόσωπο
Black Oak Investments Ltd, το οποίο
είναι συνδεόμενο με τον Δημήτριο Σ.
Θεοδωρίδη, αντιπρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Intracom
Holdings, στις 22/2/2023 προέβη σε
πώληση 184.200 Κοινών Ονομαστι-
κών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετο-
χών Intracom Holdings, συνολικής
αξίας €368.400.

Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Attica
Συμμετοχών από Blantyre

Σε συνεδρίαση Τμήματος της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού στις 23 Φεβρουαρί-
ου 2023 (Απόφαση 811/2023) αποφασί-
στηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστο-
ποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά
την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγ-
χου επί της εταιρείας Attica Ανώνυμος
Εταιρεία Συμμετοχών (ανήκε κατά
πλειοψηφία στην εταιρεία Marfin In-
vestment GroupΜΙΓ +0,46% Holdings
Société Anonyme) από την Blantyre
Capital Limited.

Βιοκαρπέτ: Ομολογιακό 
65 εκατ. για την Εξάλκο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομί-
λου Βιοκαρπέτ γνωστοποιεί ότι υπε-
γράφη στις 21/2/2023 η σύμβαση με-
ταξύ της θυγατρικής μας εταιρείας
Εξάλκο ΑΕ Βιομηχανία Αλουμινίου
και των Τραπεζών - Ομολογιούχων
Δανειστών: Alpha Τραπεζα, Optima
Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Attica bank
με εγγυητή τη Βιοκαρπέτ Ανώνυμη
Εταιρεία Βιομηχανικές και Εμπορι-
κές Επιχειρήσεις για ανάληψη νέου
κοινού ομολογιακού δανείου ύψους
€65.000.000. Εκπρόσωπος των ομο-
λογιούχων και διαχειριστής πληρω-
μών ορίστηκε η Alpha Τράπεζα Ανώ-
νυμη Εταιρεία.

O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Ια-
νουαρίου 2022 ενέκρινε Πρόγραμμα
Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ως μέρος της
Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων μέχρι
ποσοστού 10% του καταβεβλημένου με-
τοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ή
44.810.061 μετοχές), σε ένα εύρος τιμών
από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30
(ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή, για
χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημε-
ρομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε συ-
νέχεια του ανωτέρω καθώς και της σχε-
τικής απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και των κατ’ εξουσιοδότηση αρ-

μοδίων οργάνων, η εταιρεία προτίθεται
να αγοράσει έως 30 εκατ. ίδιες μετοχές
κατά τη χρονική περίοδο από 1ης/3/2023
έως και 19/1/2024 σε εύρος τιμών από €1
(κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτα-
τη τιμή αγοράς) ανά μετοχή. Το μέγιστο
ποσό που αναμένεται να διατεθεί για
αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προανα-
φερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου
σε €175 εκατ., συμπεριλαμβανομένων
των σχετικών εξόδων. Το τελικό ποσό και
ο αριθμός των μετοχών που εντέλει θα
αγοραστούν θα εξαρτηθούν από την τιμή
και την εμπορευσιμότητα της μετοχής
στην ως άνω χρονική περίοδο.

Helleniq Energy: Στο €1 δισ. τα κέρδη του 2022

ΟΤΕ: Επαναγορά ιδίων μετοχών με μέγιστο ποσό €175 εκατ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΚτΠ: Η Meccanica Group σύμβουλος για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού
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Phoenix Vega Mezz: Πληρωμές
τοκομεριδίων €5,2 εκατ.

Για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτι-
κού κοινού η Phoenix Vega Mezz PLC ανακοι-
νώνει ότι στο εξής θα προβαίνει σε τριμηνιαίες
ανακοινώσεις σχετικά με τις πληρωμές τοκο-
μεριδίων από τα ομόλογα μεσαίας εξοφλητι-
κής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων
Phoenix και Vega που κατέχει. Η εταιρεία ανα-
κοινώνει ότι από τις 2 έως τις 15 Φεβρουαρίου
2023 εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων που
αντιστοιχούν στην προηγούμενη τρίμηνη πε-
ρίοδο τόκων, συνολικού ύψους €5,2 εκατ. Τα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εται-
ρείας κατά τη 15η Φεβρουαρίου 2023 ανήλθαν
σε €18,3 εκατ., επηρεαζόμενα κυρίως από τα
τοκομερίδια που εισπράχθηκαν από τις Ομο-
λογίες και την επιστροφή κεφαλαίου στους
μετόχους της που ολοκληρώθηκε στις 15 Νο-
εμβρίου 2022. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με
τις οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου
2022 που δημοσιεύθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου
2022, η εταιρεία είχε λάβει πληρωμές τοκομε-
ριδίων ύψους €13,7 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022.

Trastor: Επενδύσεις 49 εκατ. 
για αγορά επτά ακινήτων

Η Trastor ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ-
μόν 8/259/19-12-2002 απόφαση του ΔΣ της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προχώρησε σε
δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων
με ημερομηνία 31/12/2022. Η εταιρεία, μέσα
στο 2022, επένδυσε ποσό ύψους €49 εκατ.
για την απόκτηση επτά νέων επενδυτικών
ακινήτων (γραφειακοί χώροι, logistics, και
οικόπεδα) και για την ανέγερση 2 επαγγελμα-
τικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών,
ενώ προχώρησε στην πώληση οκτώ ακινήτων
(6 καταστήματα και γραφειακοί χώροι και 2
οικόπεδα) συνολικού τιμήματος πώλησης
€10,3 εκατ. Επίσης, ενσωμάτωσε στο χαρτο-
φυλάκιό της δύο εμπορικές αποθήκες, οι
οποίες προήλθαν από τη συγχώνευση των κα-
τά 100% δύο θυγατρικών εταιρειών.

Sunlight: Επενδύσεις
μεγάλης κλίμακας 

Motor Oil: ΕΓΣ στις 22 Μαρτίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων
της Μότορ Όιλ θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου
2023 με αντικείμενο τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετο-
χών που κατέχει η εταιρεία στα εκτελεστικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευ-
θυντικά στελέχη, τη θέσπιση μακροπρόθεσμου
προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών
στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
σε ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της
εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών
και τη θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος
διάθεσης ιδίων μετοχών της στα εκτελεστικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της
εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης
(option) απόκτησης μετοχών.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εται-
ρεία Έλτον Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ ενημέρωσε
το επενδυτικό κοινό τα εξής: Στα πλαίσια του στα-
θερού αναπτυξιακού προσανατολισμού του Ομί-
λου Elton και σε συνέχεια της από 1ης/2/2023
απόφασης του ΔΣ, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 13
Φεβρουαρίου η αγορά έκτασης συνολικού εμβα-
δού 131.294,573 τμ με την υπογραφή των σχετικών
συμβολαίων. Η έκταση βρίσκεται στη θέση «Κο-
κάλι» της Δημοτικής ενότητας Οινοφύτων, του
Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας τής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η
έκταση αποτελείται από τριάντα συνεχόμενα ακί-
νητα που ανήκαν σε διάφορους ιδιοκτήτες και
αποκτήθηκε αντί συνολικού τιμήματος
5.349.553,85 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Η PeopleCert αποκτά 
την αμερικανική DevOps Institute
Η PeopleCert,
π α γ κ ό σ μ ι ο ς
ηγέτης στην
πιστοποίηση
επαγγελματι-
κών και γλωσ-
σικών δεξιο-
τήτων, ανακοι-
νώνει την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας
DevOps Institute. Το DevOps Institute είναι ένας
παγκόσμιος οργανισμός στον χώρο του ΙΤ και
Προγραμματισμού και βοηθά τις εταιρείες αλλά
και τους ανθρώπους να εξελιχθούν μέσα από τη
χρήση της DevOps μεθοδολογίας. Η εξαγορά του
DevOps Institute -τέταρτη κατά σειρά εξαγορά
από την PeopleCert από το 2020- αποτελεί μια
σημαντική επένδυση, με την οποία η εταιρεία
εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση παγ-
κοσμίως στον τομέα ανάπτυξης και παροχής
πρωτοποριακών λύσεων στο Business & IT μέσω
βέλτιστων πρακτικών και αναγνωρισμένων με-
θοδολογιών, καθώς και των σχετικών επαγγελ-
ματικών πιστοποιήσεων.

Ε
ντός του 2023 αναμένεται να ολοκληρω-
θεί η επένδυση της Sunlight Group στην
Ξάνθη, η πιλοτική γραμμή παραγωγής
που θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο

τμήμα R&D για πρωτότυπα στοιχεία ιόντων λιθίου, η
οποία θα υποστηρίξει το φιλόδοξο σχέδιο επέκτα-
σης στη Δυτική Μακεδονία για την ανάπτυξη παρα-
γωγής σε βιομηχανική κλίμακα. Πρόκειται για τε-
ράστια επένδυση σε βιομηχανικό πάρκο που θα εγ-
κατασταθεί στην Κοζάνη και θα δημιουργήσει μερι-
κές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι η
Sunlight ήταν ανάμεσα στις εταιρείες που κατέθε-
σαν επενδυτικές προτάσεις στο πλαίσιο του ma-
sterplan για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση των
πρώην λιγνιτικών περιοχών, που παρουσίασε το
2020 ο τότε υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλον-
τος Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες, είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες χωροθέτη-
σης του εργοστασίου και μένει να διευθετηθούν
εκκρεμότητες σε δημόσιες υπηρεσίες και αυτοδι-
οικητικές αρχές, χωρίς προς το παρόν σαφές χρο-
νοδιάγραμμα για την έναρξη του έργου.

Ακίνητα αξίας 5,3 εκατ.
απέκτησε η Elton



Σ
το ισόπαλο (0-0) ντέρμπι του Φαλή-
ρου ανάμεσα στον Ολυμπιακού και
τον Παναθηναϊκό (αποτέλεσμα που
ευνόησε την ΑΕΚ, νικήτρια 2-0 του

Αστέρα Τρίπολης), καθώς και στο επίσης 0-0
του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα αναδείχ-
θηκαν και πάλι οι γνωστές παθογένειες του

ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλα
τα ευτράπελα που έγιναν στο
«Καραϊσκάκης» με τη σωστή
ακύρωση του γκολ του Ολυμ-
πιακού, που είχε ως συνέπεια
την κάθοδο του Β. Μαρινάκη
στον αγωνιστικό χώρο, οι
κραυγές που ακολούθησαν,
καθώς επίσης και ο μη κατα-

λογισμός πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στους «Ζω-
σιμάδες» και το σεξουαλικό λεξιλόγιο μπρο-
στά στις κάμερες του Λουτσέσκου έχουν κοι-
νό παρονομαστή. Την ατιμωρησία.

Τα δικαιοδοτικά όργανα που αποτελούνται
από τακτικούς δικαστές έχουν συστολές πολ-
λές φορές να επιβάλουν το μάξιμουμ των τι-
μωριών. Αλλά και το ίδιο το ποδόσφαιρο
φρόντισε για αυτό, όταν πέρασε παμψηφεί
από τη γενική συνέλευση της ΕΠΟ ο μετρια-
σμός των ποινών σε κάθε αδίκημα. Έτσι, ενώ

από την αρχή της σεζόν η δηλητηριώδης
ατμόσφαιρα μολύνει τους πάντες, οι ποινές
είναι «χάδι» και μετά αρχίζει το επικοινωνια-
κό παιχνίδι.

Τα Media, συμφερόντων Μαρινάκη, κατα-
κεραυνώνουν τον «στημένο» Πορτογάλο δι-
αιτητή Πινέιρο περισσότερο για την εν γένει
συμπεριφορά του παρά για το ίδιο το ακυρω-
θέν γκολ. Ο Πινέιρο, ο οποίος δεν

είναι elite UEFA, σφύριξε σαν τη βασίλισσα
του καρναβαλιού με μικρές αλλά ουσιαστικές
αδικίες σε βάρος του Ολυμπιακού. Στα Γιάν-
νενα ο VARίστας Τσακαλίδης δεν κάλεσε τον
διαιτητή Ευαγγέλου να δει ένα πεντακάθαρο
πέναλτι σε χέρι αμυντικού του ΠΑΣ. Όλα αυτά
είναι αθώα; Στα άλλα αποτελέσματα: Άρης -
Ατρόμητος 2-1, Ιωνικός - ΟΦΗ 0-2, Λεβαδει-
ακός - Παναιτωλικός 0-0, Βόλος - Λαμία 1-1.
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Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

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

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Η δικαιοσύνη 
θα αδρανήσει και πάλι

μετά τα όσα έγιναν 
στα παιχνίδια Ολυμπιακός -

Παναθηναϊκός και
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ;

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(24 αγ.)

Παναθηναϊκός ......................55
ΑΕΚ (23) ................................53
Ολυμπιακός ..........................50
ΠΑΟΚ ....................................48
Άρης ......................................37
Βόλος ....................................36
Παναιτωλικός ...................... 28
Ατρόμητος (23) ......................28
ΟΦΗ ......................................26
Αστέρας Τρ. ..........................24
ΠΑΣ Γιάννινα ........................23
Ιωνικός ..................................15
Λεβαδειακός ........................14
Λαμία .................................... 13

«Εγκλήματα» χωρίς τιμωρία



Τ
ο παιδί από τη Σουηδία, ο
24χρονος Αρμάντ Ντουμπλάν-
τις, ο οποίος αντί για χέρια

έχει... φτερά (δεν εξηγείται αλλιώς),
«πέταξε» αυτήν τη φορά στα 6,22μ.
κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα
επί κοντώ στο διεθνές μίτινγκ που
διοργάνωσε ο άλλοτε παγκόσμιος ρέ-
κορντμαν Ρενό Λαβιλενί. Ο οποίος
πρώτος έσπευσε να τον συγχαρεί.
Ήταν το έκτο παγκόσμιο ρεκόρ του
«Μπόντο». Πρώτη φορά το κατέρριψε
στο Τορούν, τον Φεβρουάριο του
2020, με άλμα στα 6,17μ. και πήρε το
ρεκόρ από τον Λαβιλενί. Έναν μήνα
μετά, στη Γλασκόβη, έκανε 6,18μ. Από
τότε πέρασαν δύο χρόνια για να κάνει
ρεκόρ. Τον Μάρτιο του 2022 στο Βελι-
γράδι πήδηξε 6,19μ. Έπειτα από 13
μέρες στην ίδια πόλη έκανε 6,20μ. στο

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου. Το καλο-
καίρι της ίδιας χρονιά στο Όρεγκον
των ΗΠΑ «πέταξε» στα 6,21μ. Δυστυ-
χώς ο «Μπόντο» δεν θα πάρει μέρος

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλει-
στού Στίβου, που θα διεξαχθεί από τις
2 έως τις 5 Μαρτίου στην Κωνσταντι-
νούπολη.

«Μπόντο»: Έχει φτερά αντί για χέρια, 6,22μ.! Καρδίτσα: Πριόνισαν 
τα δοκάρια από τη ρίζα

Νέα ήθη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ο
αγώνας του Διγενή με τον πρωτοπόρο Αστέρα
Καρδίτσας δεν έγινε ποτέ, καθότι την παραμονή
του ματς κάποιοι εισήλθαν κρυφά στον αγωνιστι-
κό χώρο και έκοψαν τα δοκάρια από τη ρίζα. Ο
διαιτητής έκλεισε το φύλλο αγώνος αναφέρον-
τας πως το ματς δεν έγινε λόγω ακαταλληλότητας
του γηπέδου με υπαιτιότητα της γηπεδούχου
ομάδας, σημειώνοντας ότι οι άνθρωποι του Διγε-
νή ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε δολιοφθορά. 

Μέσι: Έφτασε τα 700 γκολ,
κυνηγά τον Κριστιάνο
Με το γκολ
που πέτυχε ο
Λίο Μέσι στο
2-0 της Παρί
Σεν Ζερμέν
επί της Μαρ-
σέιγ στη Μασ-
σαλία έφτασε
τα 700 σε
συλλογικό
επίπεδο και
πλέον «κυνη-
γάει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 709,
συμπεριλαμβανομένου και του χατ τρικ που πέ-
τυχε με την Αλ Νασρ το περασμένο Σάββατο.
Ακολουθούν ο «βασιλιάς» Πελέ με 679, ο συμ-
πατριώτης του Ρομάριο Φαρίας με 691 και ο Φέ-
ρεντς Πούσκας με 645.

Το super deal Κούτσια
με τους Αμερικανούς

Έπεσαν οι υπογραφές της μεταγραφής του
Γιώργου Κούτσια του Βόλου στη Σικάγο Φάιαρ
και είναι πολλά τα λεφτά. Στα 3 εκατ. ευρώ το συ-
νολικό ποσό που θα εισπράξει ο ΠΑΟΚ, στον
οποίο και ανήκει. Άμεση η καταβολή 2,3 εκατ.
ευρώ στον «Δικέφαλο του Βορρά» με 15% ποσο-
στό μεταπώλησης. Ο 19χρονος υπέγραψε πεντα-
ετές συμβόλαιο (4+1) και οι δικές του συνολικές
απολαβές θα ανέρχονται στα 2,1 εκατ. ευρώ.

«Κούπα» η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, 2-0 
τη Νιούκαστλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 2-0 τη Νιού-
καστλ στον τελικό του League Cup και κατέκτησε
τον πρώτο της τίτλο από το 2017. Η ηττημένη Νι-
ούκαστλ, η πιο πλούσια ομάδα παγκοσμίως υπό
την οικονομική άνεση των Σαουδαράβων, έμεινε
δίχως τίτλο για 68 χρόνια (το 1955 ο τελευταίος).
Τα γκολ του τελικού πέτυχαν ο Κασεμίρο στο 33’
και ο Ράσφορντ στο 39’.

Την Τετάρτη οι ημιτελικοί του Κυπέλλου
Αύριο Τετάρτη θα γίνει στο «Καραϊσκάκης» ο επαναληπτικός
ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδος Ολυμπιακός - ΑΕΚ στη ρε-
βάνς του 3-0 της «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά». Τα βλέμματα θα
είναι και πάλι στραμμένα στον διαιτητή μετά τα όσα έγιναν στο
ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Το ματς θα αρχίσει στις
20.00. Δύο ώρες νωρίτερα, στις 18.00, η Λαμία θα υποδεχτεί
τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς των ημιτελικών. Και τα δύο παιχνί-
δια θα μεταδώσει η Cosmote TV.

Είναι πλέον ρουτίνα για τον «ολόχρυσο» Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. 
Σε μια άψογη εκτέλεση ο «άρχοντας των κρίκων» κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στο Κότμπους της Γερμανίας. Με βαθμό δυσκολίας 
6.3 ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14966β. μετά τους 14.733β. του προκριματικού.
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Ο γνωστός 
«χρυσός» 
Πετρούνιας
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Ν
έο ειδύλλιο για τη Μόνικα Μπελούτσι!
Η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο βρή-
κε τον έρωτα στο πρόσωπο του πολυ-
βραβευμένου κινηματογραφικού πα-

ραγωγού Τιμ Μπάρτον και όλος ο πλανήτης ασχο-
λείται με το «καυτό» ολοκαίνουργιο ειδύλλιο.

Χρειάστηκε να περάσουν δεκαέξι χρόνια από
την πρώτη γνωριμία του ζευγαριού στα σκαλιά του
«Palais des Festival de Cannes» για να επανα-
προσδιορίσουν εκείνη την πρώτη ματιά έξαψης
και έρωτα ανεκπλήρωτου που διατηρήθηκε στην
κατάψυξη για κάμποσα χρόνια!

Οι πληροφορίες θέλουν την Ιταλίδα σταρ και τον
Χολιγουντιανό σκηνοθέτη να είναι μαζί από τον
περασμένο Οκτώβριο μετά τη συνάντησή τους στη
γαλλική Λιόν στο 14ο Lumière Film Festival. Στη
λαμπερή τελετή η 58χρονη καλλονή τού απένειμε
τιμητικό βραβείο για το σύνολο του έργου του και
εκείνος εκστασιασμένος από την ομορφιά της δή-
λωσε τρυφερά on stage: «Πότε δεν έχω νιώσει τό-

ση αγάπη όση απόψε»! Η θεατρική «Μαρία Κάλ-
λας» και ο 64χρονος δημιουργός του «Πλανήτη
των πιθήκων» και της «Οικογένειας Άνταμς» βρί-
σκονται αυτές τις μέρες στη Μαδρίτη ζώντας τον
μεγάλο έρωτα με δημόσιες αγκαλιές, αδιαφορών-
τας για τα αδιάκριτα βλέμματα και τους παπαράτσι
που έχουν γίνει η σκιά τους.

Την αιφνιδιαστική είδηση της σχέσης τους
αποκάλυψε το «Paris Match» δημοσιεύοντας την
πρώτη φωτογραφία τους τραβηγμένη ανήμερα

τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου στο Παρίσι. Περ-
πατούσαν χέρι χέρι και αντάλλασσαν ερωτικά
χαμόγελα και παθιασμένα φιλιά σε κεντρικό
δρόμο, με τα φλας να αναβοσβήνουν! Μέχρι
εκείνη τη στιγμή κανείς δεν γνώριζε ότι η Μόνικα
και ο Τιμ ήταν μαζί.

Μετά τον χωρισμό της από τον γκαλερίστα Νίκο-
λας Λεφέμπρ το 2019 και το πολύκροτο διαζύγιο
με τον ηθοποιό Βενσάν Κασέλ έπειτα από 14 χρό-
νια γάμου, η εντυπωσιακή ηθοποιός δήλωνε μόνη,
περιμένοντας έναν «κανονικό άνδρα», όπως ανέ-
φερε σε συνέντευξή της.

Όσο για τον Μπάρτον, έχει επίσης ένα διαζύγιο
στο ενεργητικό του με την εικαστικό Λένα Τζιζέ-
σκε και δύο αποτυχημένες συναισθηματικές σχέ-
σεις: μία με την ηθοποιό και μοντέλο Λίζα Μαρί
Σμιθ, με την οποία απολάμβανε να «παρακολου-
θούν» UFO στην Καλιφόρνια, και έναν μακροχρό-
νιο δεσμό με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, η οποία
του χάρισε έναν γιο.

Σπάει τα ρεκόρ το ολοκαίνουργιο βι-
βλίο του Κώστα Αλεξόπουλου με τίτλο
«Να με θυμάσαι τον Αύγουστο», που
πέρασε στη β’ έκδοση! Ο δημοσιογρά-
φος και μέλος της ΕΣΗΕΑ υπογράφει
μια νοσταλγική, ευαίσθητη ιστορία με
μια γλυκιά, τρυφερή γραφή για τον
ήρωά του, τον Αλέξανδρο. Ένα λυτρω-
τικό αφήγημα που συνέθεσαν σκέψεις
και εικόνες του που αποτύπωνε τα τε-
λευταία χρόνια σε μικρά χαρτάκια, που
έφτασαν τα 200 και βρήκαν τη λογοτε-
χνική θέση τους στην απίθανη έκδοση
του «Υδροπλάνου».

Για την ιστορία του βιβλίου αναφέ-

ρει: «Ο Αλέξανδρος νοσταλγούσε τα
παιδικά του χρόνια: τις μεγάλες βόλ-
τες στην εξοχή, το ποδόσφαιρο, μέχρι
που σκοτείνιαζε και κυνηγούσαν αυ-
τός και οι συνομήλικοί του στα τυφλά
την μπάλα για το γκολ που θα έκρινε
το ματς, τις καθημερινές ζαβολιές, τα
ζόρια του με την απώλεια του πατέρα,
το ταξίδι της μετακόμισης. Ήταν φο-
ρές που ένιωθε τη ζωή του άχαρη και
μικρή, που θα μπορούσε να χωρέσει
στη μια του χούφτα, και κάποιες άλ-
λες που δεν χωρούσε σε ολόκληρο το
σύμπαν. Μετρούσε τους σταθμούς
που σημάδεψαν τα χρόνια του. Θυμό-

ταν τότε που η ζωή τον έσπρωχνε,
του χαμογελούσε και του πρόσφε-
ρε πολύτιμα δώρα, αλλά και όταν
πίστευε πως είχε φτάσει σε απλη-
σίαστες κορυφές, που τον γκρέ-
μιζε και τον έστελνε πίσω, πιο πί-
σω και από εκεί που είχε ξεκινή-
σει να παλεύει κάποιο από τα
όνειρά του».

Ο Κώστας Αλεξόπουλος γεννη-
μένος στον Βρανά Ηλείας με πο-
λύτιμες σπουδές και πολυτάλαν-
τος, παίζει κιθάρα και είναι μέ-
λος της θεατρικής ομάδας του
Δημήτρη Παπαγιάννη.

Β’ έκδοση το «Να με θυμάσαι τον Αύγουστο»

Μόνικα Μπελούτσι - Τιμ Μπάρτον:
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος



Επόμενος στη σειρά για να γίνει μπαμπάς είναι
ο Κωνσταντίνος Δρούλιας! Ο τραγουδιστής και
μέλος των Droulias Brothers ανακοίνωσε
πως υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την
εγκυμονούσα αγαπημένη του, η οποία αναμέ-
νεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα. «Όταν με
το καλό γεννηθεί το μωράκι μας, θα κάνουμε
γαμοβάφτιση. Θα κάνω κόρη, το μωρό είναι
κοριτσάκι. Νομίζω ότι θα ανταποκριθώ πλή-
ρως στις απαιτήσεις του πατέρα, ήθελα πολύ
να γίνω μπαμπάς», δήλωσε με χαρά!

Πυρ και μανία

Τι ήταν να δει τηλεοπτική κάμερα έξω από το
θέατρο. Τα πήρε κρανίο και αρνήθηκε να μιλή-
σει στη δημοσιογράφο. Συνεργείο της εκπομ-
πής «Super Κατερίνα» περίμενε καρτερικά τον
Σπύρο Παπαδόπουλο για δηλώσεις μετά το τέ-
λος της παράστασής του, αλλά τελικά εισέπρα-
ξε μόνο... γκρίνια. «Αφήστε με σας παρακαλώ
ήσυχο. Έχουμε ραντεβού να μιλήσουμε; Χω-
ρίς ραντεβού δεν μιλάω. Και όσο δεν κουράζε-
στε να έρχεστε απρόσκλητοι, δεν θα κουραστώ
να μη σας απαντώ», είπε φανερά ενοχλημένος
και έγινε καπνός.

Όλα πάνε δεξιά για τον Χρήστο
Μάστορα! Ταλαντούχος, πολυ-
βραβευμένος και ερωτευμένος
με την καλλονή Γαρυφαλλιά Κα-
ληφώνη, ο frontman του συγ-
κροτήματος Μέλισσες ανακοί-
νωσε τη συνεργασία του με τον
Γιώργο Νταλάρα: «Δάσκαλος
και μαθητής. Η εμπειρία τού να
είσαι στο στούντιο με τον σπου-
δαιότερο Έλληνα τραγουδιστή,
τον Γιώργο Νταλάρα, είναι πάν-
τα ένα καινούργιο μάθημα. Έρ-
χονται όμορφες μουσικές,
όμορφα λόγια και φωνές». 

Τοπ συνεργασία

Το πιο μεγάλο
καρναβαλικό
γλέντι στήθη-
κε το Σαββα-
τ ο κ ύ ρ ι α κ ο
στο Twitter. Η
αποκάλυψη
ότι κυκλοφό-
ρησε απο-
κριάτικη στο-
λή εμπνευ-
σμένη από το
ενδυματολο-
γικό outfit
του Βασίλη
Μ π ι σ μ π ί κ η
π ρ ο κ ά λ ε σ ε
απίθανα σχό-
λια από χιλιάδες χρήστες που έδωσαν ρεσι-
τάλ χιούμορ. Μη φανταστείτε κάτι περίπλο-
κο, είναι απλά και μόνο ένα μαύρο Τ-shirt
που αποτελεί σήμα κατατεθέν του ηθοποιού
στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Είστε σκουπίδια»

Κυκλοφόρησε 
σε... στολή

Ε
γκεφαλικό κόντεψε να πάθει η Δήμητρα Αλεξανδράκη
αντικρίζοντας τα λάστιχα του αυτοκινήτου της σκισμένα
με μαχαίρι. Το μοντέλο αποκάλυψε πως δράστες ήταν
«δύο παλικαράδες» που την πλησίασαν προκλητικά για να

την ειρωνευτούν, περιγράφοντας με ταραχή σε Instastory όλα όσα
συνέβησαν: «Κατεβαίνω, παίρνω το αυτοκίνητό μου να γυρίσω στο
σπίτι και μου είχαν σκίσει τα λάστιχα. Σταματάω σε ένα βενζινάδικο
γιατί μου έβγαλε ένδειξη και σταματάει ένα αυτοκίνητο με δύο πα-
λικαράδες μέσα και μου λένε: “Πώς σου φαίνεται τώρα;”. Γιατί δεν
σταματάγατε λίγο περισσότερο; Αν είστε τόσο άνδρες ελάτε να με
βρείτε», είπε στο βίντεο η Instagrammer και κατέληξε με περιφρό-
νηση: «Δεν με ακουμπάτε ρε. Πειράξτε όσο θέλετε στα κρυφά τις
λαμαρίνες, αλλά εμένα δεν μπορείτε, σκουπίδια. Είστε σκουπίδια
και μόνο αυτό μπορείτε να είστε».
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Αν ακούσετε βροντή εν μέσω λιακάδας, μην τρο-
μάξετε! Θα είναι από το... κανόνι που θα σκάσει σε

πρωινή εκπομπή, στα παρασκήνια της οποίας γίνε-
ται της κακομοίρας! Η δημοσιογραφική ομάδα έχει πολλά
νεύρα με τον αρχισυντάκτη, ο οποίος απευθύνεται στους ρε-
πόρτερ με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και παρότι τα μαν-
τάτα έχουν φτάσει ψηλά, ο ίδιος χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης
από ανώτερο στέλεχος που τον καλύπτει.

Γέμισε μωρά η showbiz



Η
σκέψη ενός επερχόμενου χειρουρ-
γείου προκαλεί σε όλους μας άγ-
χος. Πόσω μάλλον όταν πρόκειται
για το παιδί μας. 

Συνήθως η πρώτη σκέψη των γονιών στο
άκουσμα της λέξης «χειρουργείο» είναι αν αυ-
τό μπορεί να αποφευχθεί. Αυτή λοιπόν είναι
μια πρόκληση για τη συναισθηματική ευφυΐα
του γονιού και για τις επικοινωνιακές ικανότη-
τες του γιατρού. Ο παιδοχειρουργός Γιώργος
Σπυρίδης μάς δίνει χρήσιμες συμβουλές ώστε
να βάλουμε το θέμα «χειρουργείο» στις πραγ-
ματικές του διαστάσεις.

«Ποια είναι η συμβουλή μου; Ακούστε προ-
σεκτικά αυτό που σας αναλύει ο γιατρός. Πολ-
λές φορές κυριαρχεί το άγχος με αποτέλεσμα
την ώρα που μιλά ο γιατρός εσείς να σκέφτεστε
τις αμφιβολίες σας. Μη φοβάστε να ρωτήσετε
ό,τι δεν καταλάβατε ή δεν αναλύθηκε, κανείς
δεν γεννήθηκε γιατρός! Τι θα πρέπει να καλυ-
φθεί; Ποια είναι η πάθηση πέρα από ένας πο-
λύπλοκος ιατρικός όρος (το σχέδιο σε χαρτί
λύνει πολλές απορίες). Γιατί το χειρουργείο εί-
ναι η μόνη λύση αν υπάρχει εναλλακτική θερα-
πεία και τι θα συμβεί αν δεν χειρουργηθεί το
παιδί και αν καθυστερήσει το χειρουργείο.
Πρέπει να μάθετε ποια είναι η διαδικασία πριν
από το χειρουργείο (από την εισαγωγή έως την
αίθουσα) και τι να περιμένουμε μετά το χει-

ρουργείο. Επίσης, πότε επιστρέφουμε στην
κανονικότητα και με ποιους όρους. Από εκεί
και πέρα, καλό θα είναι να επιλέξετε γιατρό με
τον οποίο έχετε ένα καλό επίπεδο επικοινω-

νίας», τονίζει ο κ. Σπυρίδης. Το δεύτερο μεγά-
λο άγχος των γονιών είναι η γενική αναισθησία,
αν και στην πραγματικότητα, όπως μας λέει ο
ειδικός, η γενική αναισθησία είναι η φίλη των
παιδιών. Αυτή φροντίζει το παιδί να μη βιώσει
άγχος, πόνο ή αποχωρισμό από τον γονιό. Το
παιδί «κοιμάται» στην αγκαλιά του γονέα και
όταν αρχίζει να ανακτά επαφή με το περιβάλ-
λον είναι πάλι μαζί με τους γονείς. Στις μέρες
μας είναι εξαιρετικά ασφαλής. Ένας ακόμη
φόβος των γονιών είναι ότι θα πονέσει το παιδί.

«Η αλήθεια είναι πως στα χειρουργεία ρουτί-
νας τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Λίγο οι αναι-
σθησιολόγοι με τα κατάλληλα φάρμακα, λίγο οι
χειρουργοί με τη διεγχειρητική τοπική ή πε-
ριοχική αναισθησία, καταφέρνουμε οι μικροί
ασθενείς να μη βιώσουν πόνο. Ακόμη και στα
μεγαλύτερα χειρουργεία, τελικά αυτά που ενο-
χλούν περισσότερο τα παιδιά είναι τα διάφορα
“σωληνάκια” και τα μόνιτορ παρά ο πραγματι-
κός πόνος», αναφέρει ο κ. Σπυρίδης. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Μη φοβάστε να ρωτήσετε ό,τι 
δεν καταλάβατε ή δεν αναλύθηκε,
κανείς δεν γεννήθηκε γιατρός

Η επιστροφή στο σπίτι
Η επόμενη συνήθως ερώτηση είναι πόσο θα
μείνουμε στο νοσοκομείο και πότε το παιδί
θα είναι καλά. Ο γιατρός αναφέρει πως πα-
ρά τους φόβους των γονιών τα νεογνά, τα
βρέφη και τα παιδιά είναι υγιείς οργανισμοί
με τεράστιες επουλωτικές δυνατότητες και
ταχύτατη αποθεραπεία. «Δεν είναι σπάνιο
παιδιά που έχουν υποστεί χειρουργείο 5-8
ωρών έπειτα από 2-3 μέρες να φεύγουν από
το νοσοκομείο χαμογελαστά και χαρωπά.
Στα χειρουργεία ρουτίνας το παιδί σας λοι-
πόν θα φύγει από το νοσοκομείο λίγες ώρες
μετά περιπατητικό. Θα σας δοθεί δε η οδη-
γία σε κάποια από αυτά “το παιδί να προσέ-
χει” για κάποιες μέρες και εσείς δεν θα
μπορείτε να το συγκρατήσετε. Εδώ να εξη-
γήσουμε δε πως το “να προσέχει” σημαίνει
να μη γίνονται υπερβολές όπως παιδότο-
πος, οργανωμένες αθλητικές δραστηριότη-
τες κλπ», καταλήγει ο κ. Σπυρίδης.

Άγχος πριν... 
το χειρουργείο 

του παιδιού 
Γιώργος Σπυρίδης, 
παιδοχειρουργός 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)

Η Σελήνη συναντά τον Άρη, τον κυρίαρχο

πλανήτη του ζωδίου σας, όπου η επικοινω-

νία και οι επαφές σας με τους άλλους γίνον-

ται πιο έντονες και σίγουρα θα πρέπει να

προσέχετε εκείνα που μεταφέρετε στους

άλλους λεκτικά.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Η μέρα σας θα είναι αρκετά έντονη κυρίως

σε θέματα οικονομικά αλλά και σε επαγγελ-

ματικά καλέσματα, συμφωνίες και αποφά-

σεις. Τελειώνει ο μήνας με αρκετό άγχος και

κάποιες ανατροπές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο στο

τρίτο δεκαήμερο. Είναι μια καλή θέση, αν

θέλετε να βάλετε κάποιους στόχους που θα

εξελιχθούν σε πολύ κοντινό διάστημα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Για εσάς ο μήνας κλείνει με την ανάγκη σας

για λίγη απομόνωση και έντονο απολογισμό.

Είναι πολύ πιθανόν να απομακρυνθείτε από

πρόσωπα που σας δημιουργούν εντάσεις

και λειτουργούν με γνώμονα το προσωπικό

τους όφελος.

Λέων
(23/7-22/8)

Για εσάς τους Λέοντες ο μήνας φεύγει με

έντονη κοινωνική δραστηριότητα, ενώ θα

υπάρξουν καλές στιγμές με τα αγαπημένα

σας πρόσωπα, κυρίως το βράδυ. 

Παρθένος
(23/8-22/9)

Για εσάς τους Παρθένους η ανάγκη σας

σήμερα για να επεκταθείτε είναι έντονη.

Ίσως μάλιστα θελήσετε να υπερισχύσετε

έναντι άλλων μέσα στον επαγγελματικό

σας χώρο.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη βοηθά σήμερα εσάς του τρίτου

δεκαημέρου και νιώθετε ότι δίκαια έχετε

στηρίξει κάποια σχέδιά σας. Είναι η στιγμή

που οι άλλοι θα σας εμπιστευτούν και θα

μπορέσετε να βάλετε βάσεις για κάποια

μελλοντικά σας σχέδια. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο μήνας σάς αφήνει και εστιάζετε την προ-

σοχή σας σε κάποιες οικονομικές υποθέ-

σεις που είναι πολύ σημαντικό για εσάς να

ολοκληρωθούν. Σήμερα επίσης θα έχετε έν-

τονα συναισθήματα για ένα πρόσωπο που

βρίσκεται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο με

τον δικό σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο

δημιουργεί καλές σχέσεις, συνεργασίες

αλλά μέσα από διεκδικήσεις που κάποιες

φορές σάς εξαντλούν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο μήνας τελειώνει με επαγγελματικά θέ-

ματα να πέφτουν στο τραπέζι. Είναι η στιγ-

μή για να τακτοποιήσετε κάποιες υποθέ-

σεις σας και να δώσετε βάση σε θέματα

της υγείας σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι μια έντονη μέρα σε θέματα που αφο-

ρούν την προσωπική σας ζωή. Ιδίως εσάς

του τρίτου δεκαημέρου ο Κρόνος σάς έχει

δαμάσει να βλέπετε την πιο σωστή πλευρά

μιας κατάστασης και μετά να παίρνετε τις

αποφάσεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οικογενειακές υποθέσεις σάς απασχο-

λούν σήμερα και σίγουρα αύριο είναι

μια καινούργια μέρα για να φροντίσετε

ό,τι είναι σημαντικό για εσάς. 
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H Σελήνη στο τρίτο δεκαήμερο των Διδύμων
συναντά τον Άρη, όπου η ενέργεια και η
διάθεσή μας βγαίνουν με έντονο τρόπο. Υπάρχει
τάση για ατυχήματα και οικογενειακά

προβλήματα. Βέβαια, λίγο πριν μας εγκαταλείψει αυτός
ο μήνας ο Ερμής στέλνει τη θετικότητά του και
φροντίζει να εξελιχθούν κάποια καλά μηνύματα, ενώ
ευνοούνται τα ζώδια του Αέρα των τελευταίων ημερών
(Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος). 
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Συν Νίκος, μείον 
Παύλος, ίσον Αλέξης

Π
αύλος Πολάκης: Τον διαγράφουν αλλά
είναι μαζί του! Οργιάζουν οι «λογαρια-
σμοί» του ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο ανεβά-

ζοντας το χάσταγκ #με_τον_Παύλο στις πρώτες
θέσεις των δημοφιλών τάσεων στο Twitter.

Νίκος Παππάς: Καταδικάζεται αλλά μένει στα
ψηφοδέλτια! Πριν από το κύμα συμπαράστασης
στον αψύ Κρητικό κυριαρχούσε το χάσταγκ
#με_τον_Νίκο. Σε διάφορες εκδοχές (με ύβρεις
στα ΜΜΕ, ενοχοποίηση των δικαστών κοκ).

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που

έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης
αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δη-
μοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την
υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτι-

κής του από τα μέλη του και πολύ πε-
ρισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας». 

Η φράση σε εισαγωγικά είναι μέ-
ρος της πρώτης αντίδρασης της Κου-
μουνδούρου στην ανάρτηση Πολάκη
με τις προγραφές δημοσίων προσώ-
πων. Οι τονισμένες λέξεις διαβάζον-
ται και μόνες τους: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει...
αρχές λειτουργίας που... προβλέ-
πουν την υπεράσπιση και όχι την
υπονόμευση της πολιτικής του».

Δηλαδή, στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν
ενοχλήθηκαν για την εκτός δημοκρατικής ύλης
ανάρτηση του Κρητικού πολιτικού, αλλά γιατί
υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για υπονόμευση και
προσβολή της Δημοκρατίας μας, αλλά επειδή
μπορεί να χάσουν ψήφους.

Δεν τους πείραξαν τα όσα είπε, δεν τους ενερ-
γοποίησε το δηλητήριο που έχυσε στην κοινωνία
και στο πολιτικό μας σύστημα αλλά οι επιπτώ-
σεις στη δημόσια εικόνα τους και η πιθανή ενί-
σχυση της κυβέρνησης από τον θόρυβο που
προκλήθηκε.

Δεν διαφωνούν με τη διχαστική λογική, την
ενοχοποίηση και στοχοποίηση του «άλλου», τον
διαχωρισμό των Ελλήνων σε «καλούς» και «κα-
κούς». Σε «εμάς» και τους «άλλους». Το ότι δεν
σεβάστηκε τη… συλλογικότητα τους έκανε να αν-
τιδράσουν.

Κατά τα λοιπά, όπως δείχνει το κύμα συμπαρά-
στασης, συμφωνούν με τα όσα είπε.

Δεν ανησυχούν για τη Δημοκρατία αλλά για το
κόμμα τους!

Τους νοιάζει μόνο «το μοναστήρι να είναι κα-
λά»! Να μην τρομάξουν τον κόσμο λίγο πριν από
τις εκλογές. Να μην αποκαλυφθούν. Τα πράγματα
είναι ξεκάθαρα: Παύλος και Νίκος, Πολάκης και

Παππάς, τα «συν» και τα «μείον» δεν έχουν
ιδιαίτερη σημασία, ίσον Αλέ-

ξης Τσίπρας.
Με ένα και μόνο ζητούμενο:

τη δεύτερη φορά.

Τη θέση ότι ο Παύλος Πολάκης μεθόδευσε τη διαγραφή του εξέφρασε
στην εκπομπή του ο Δημήτρης Καμπουράκης. «Έφυγε μόνος του γιατί -
προσωπικά πιστεύω ότι- μετά τη ρήξη της περασμένης εβδομάδας ο κομ-
ματικός μηχανισμός στα Χανιά θα ήταν υπέρ του Σταθάκη, ο οποίος ήταν
πολύ χαλαρός και τον έφαγε λάχανο ο Πολάκης την προηγούμενη φορά
και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει έναν βουλευτή στα Χανιά, θα έβγαινε ο Στα-
θάκης και ο Πολάκης θα έμενε απέξω», είπε χαρακτηριστικά ο γνω-
στός δημοσιογράφος και προσέθεσε: «Δεν κάνει τίποτα θυμικό ο
Πολάκης. Μην ακούς ότι είναι ο αψύς. Δεν κάνει τίποτα θυμικό,
όλα είναι υπολογισμένα. Η γνώμη μου είναι ότι θα φτιάξει κόμμα.
Δεν πρόκειται να πάει κάτω από άλλον. Τώρα θα τα κάνει μπάχαλο
στην Επιτροπή. Θα πει εγώ είμαι εκλεγμένος, στο Συνέδριο βγήκα
ψηλά, θα κατεβάσει μανιφέστο». «Πρόεδρος Πολάκης»; Δεν
ακούγεται άσχημα πάντως.

Καλημέρα σας, κύριε… πρόεδρε;

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

�Μέχρι και τον αείμνηστο Δημήτρη
Τσοβόλα επιστράτευσαν στην

Κουμουνδούρου για να αμφισβητή-
σουν το 13-0 του Ειδικού Δικαστηρί-
ου στην καταδίκη του Νίκου Παππά.
Ως παράδειγμα ότι μπορεί να καταδι-
κάζονται και αθώοι. Μια δυο απορίες
για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: Ήταν υπο-
ψήφιος ο Δημήτρης Τσοβόλας με το
ΠΑΣΟΚ μετά την καταδίκη του; Θυμά-
στε το άρθρο «Ο Μήτσος της Ρήνης
από τους Μελισσουργούς της Άρτας,
ο γιος του αγωγιάτη»; Ποιος το είχε
γράψει;

••••••••••••

� Και επί της ουσίας. Στην αξιω-
ματική αντιπολίτευση υποστη-

ρίζουν ότι «ο Νίκος Παππάς καταδι-
κάστηκε γιατί έβαλε τους πλούσιους
καναλάρχες να πληρώσουν». Ας δού-
με, λοιπόν, την ανάρτηση του καλού
συναδέλφου Γιάννη Σιδέρη για τον
νόμο Παππά: «Ο νόμος κρίθηκε από
το ΣτΕ αντισυνταγματικός. Οπότε ΚΑΙ
δεν πλήρωσαν λόγω αντισυνταγματι-
κότητας ΚΑΙ έμεινε για τους σανοφά-
γους η σκηνοθεσία με τα ράντζα των
καναλαρχών στη Γραμματεία Ενημέ-
ρωσης. (Αντιθέτως ο Παππάς είχε μει-
ώσει τον φόρο επί των διαφημίσεων για τα κανάλια από
το 20% στο 5%, χαρίζοντας στους καναλάρχες 20 εκατ.
κατ’ έτος, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους)». Είπατε τίποτα;

••••••••••••

� Πριν από την αναμενόμενη διαγραφή Πολάκη είχε
μια ωραία ιδέα ο Γιώργος Φλωρίδης: «Μετά τις χθε-

σινές δηλώσεις Τσίπρα για την καταδίκη Παππά, εφόσον
υπάρξει (λέμε τώρα) “προοδευτική κυβέρνηση”, αναμέ-
νεται ως υπουργός Δικαιοσύνης ο Ν. Παππάς, αναπλη-

ρωτής Υπουργός ο Πολάκης και γεν. γραμματέας ο Μαν-
τζουράνης. Αλλιώς δεν ελέγχονται οι “αρμοί της εξου-
σίας”, σύντροφοι». Μπρρρ…

••••••••••••

� Θα ήταν για γέλια, αν δεν ήταν για κλάματα, η τα-
κτική των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγαίνουν στην

Ευρώπη, καταγγέλλουν την Ελλάδα και μετά βγαίνουν
και λένε ότι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, όπως η
PEGA και η LIBE, ελέγχουν το Κράτος Δικαίου στη χώρα
μας. Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει! 

Το διαδίκτυο προτείνει. Κανείς καλός δεν πάει χαμένος... 


