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Δ
υστυχώς ο Τούρκος πρόεδρος δείχνει
να μην έχει συναίσθηση του τι έχει συμ-
βεί στη χώρα του και κάθε μέρα επιδει-
κνύει ολοένα και μεγαλύτερη ασέβεια

στους νεκρούς των φονικών σεισμών και τους συγ-
γενείς τους. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν κάνο-
ντας τον γύρο του διαδικτύου αποδεικνύουν ξεκά-
θαρα ότι ο Ταγίπ Ερντογάν διαθέτει «κρύο αίμα».
Δεν έχει κανέναν συναισθηματισμό και καμία κοι-
νωνική ευαισθησία. Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν
στην Τουρκία με πρωταγωνιστή τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να μοιράζει χρήματα στα χέρια σε παιδιά
παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

Το απίστευτο αυτό σκηνικό έλαβε χώρα στη νοτι-
οανατολική επαρχία Αντιγιαμάν, που επλήγη σοβα-

ρά από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. Με
περίσσιο θράσος μοίρασε χαρτονομίσματα σε μι-
κρά παιδιά, ελπίζοντας ότι έτσι θα εξαγοράσει τον
πόνο και τη φτώχεια τους. Θλιβερή εικόνα «Μαυρο-
γυαλούρου» και πολιτικού τσαρλατάνου, ο οποίος
ενδιαφέρεται μόνο για την επανεκλογή του στον
προεδρικό θώκο. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά
που κάνει κάτι τέτοιο. Πριν από μερικούς μήνες και
ενώ η ανεργία και η φτώχεια θερίζουν τα βάθη της
Τουρκίας, έκρινε σκόπιμο να μοιράσει μπροστά
στις κάμερες κουλούρια στα μικρά παιδιά, πι-
στεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα ενισχύσει το
πολιτικό του προφίλ.

Είναι πρόδηλο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν διαθέτει
καμία πολιτική κουλτούρα και βρίσκεται πολλές

δεκαετίες πίσω στον χρόνο. Είναι σχεδόν αδύνατο
να πιστέψει κάποιος ότι ο Ερντογάν μπορεί να αλ-
λάξει το μέλλον της Τουρκίας ή να διασφαλίσει μια
αξιοπρεπή ποιότητα ζωής για τον λαό της γείτονος.
Όπως βεβαίως αποτελεί τεράστια ουτοπία για τους
ηγέτες της Δύσης να πιστεύουν ότι ο Ταγίπ Ερντο-
γάν μπορεί δυνητικά να είναι ένας αξιόπιστος συνο-
μιλητής. Ένας πολιτικός παλαιάς κοπής που στηρί-
ζει τα πάντα στον «παρά» και μοιράζει ανερυθρία-
στα πενταροδεκάρες σε ένα χαροκαμένο λαό είναι
πρωτίστως επικίνδυνος για τη χώρα του και στη συ-
νέχεια για τους υπολοίπους. Πρόκειται για τον ορι-
σμό του πολιτικού απατεώνα... και αυτό δεν πρέπει
να μας διαφεύγει. 

«P»
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Μ
ε την αντίστροφη μέτρηση για
τις πρώτες κάλπες να έχει ξε-
κινήσει, η κυβέρνηση προσα-
νατολίζεται στα εναπομείναν-

τα θέματα -με πρώτο αυτό του κατώτατου
μισθού- που θα κλείσουν στο επόμενο
Υπουργικό Συμβούλιο, την ώρα που το Μέ-
γαρο Μαξίμου παρακολουθεί τις εξελίξεις
στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ «μετρώντας» το
αποτύπωμά τους στην κοινή γνώμη. 

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στρέφει το ενδιαφέρον του και στο εσωτε-
ρικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημο-
κρατίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα στα
στελέχη να κρατήσουν χαμηλούς τόνους
και να δώσουν την προεκλογική μάχη χω-
ρίς να προδικάζουν το αποτέλεσμα της
αναμέτρησης.

«Να μην υπάρξει η παραμικρή υπόνοια
αλαζονείας και αυταρέσκειας, οι εκλογές
κερδίζονται πόρτα πόρτα», ήταν τα λόγια
που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός κατά
την επίσκεψή του στον Δήμο Αχαρνών. Η
δημόσια τοποθέτηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη δεν ήταν τυχαία, καθώς φαίνεται
ότι στο παρασκήνιο δεν είναι λίγοι εκείνοι
που έχουν αρχίσει να… μοιράζουν υπουρ-
γεία ή να συζητούν τις προτιμήσεις τους
«επιλέγοντας» το χαρτοφυλάκιό τους στην
επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας. Ο πρωθυπουργός έχει ήδη πει στο
πρόσφατο παρελθόν, ακόμη και ενώπιον
του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι δεν επι-
τρέπεται καμία τάση αλαζονείας ή εφησυ-
χασμού, αλλά αντιθέτως απαιτούνται σκλη-
ρή δουλειά έως την τελευταία μέρα της κυ-
βέρνησης και σκληρός αγώνας ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος όχι μόνο της πρώτης
θέσης αλλά της αυτοδυναμίας στη διπλή
κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Τελευταίες πινελιές 
στο κυβερνητικό έργο

Με δεδομένες τις δημοσκοπήσεις που
δείχνουν επικράτηση της «γαλάζιας» πα-
ράταξης τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύ-
τερη κάλπη, βασικά ζητούμενα είναι αυτή
την ώρα η συσπείρωση όλων των δυνάμε-
ων και η απτή απόδειξη, έως την τελευταία
μέρα, ότι το κυβερνητικό έργο προχωρά.
Ήδη για παράδειγμα προγραμματίζεται η
κατάθεση και ψήφιση από τη Βουλή νομο-
σχεδίων του υπουργείου Παιδείας και
Υγείας, καθώς και νομοσχεδίων-σκούπα
μέσα στις επόμενες μέρες που το Κοινο-
βούλιο θα είναι σε λειτουργία. Κύριος στό-

χος για την κυβέρνηση, να κλείσουν όλες οι
εκκρεμότητες που σχετίζονται και με την
εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων, λχ
του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να ανα-
δεικνύεται η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από όλες
τις μεγάλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες
που αφορούν ζητήματα που απασχολούν
τους πολίτες.

Το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνε-
ται στο πρόγραμμα που ο πρωθυπουργός
θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες, ένα
πρόγραμμα που θα έρθει ως συνέχεια των
πεπραγμένων της τετραετίας 2019-2023 με
κεντρικούς άξονες την αύξηση μισθών, την
ενίσχυση του χώρου της Υγείας, τη συνέχι-
ση των μεταρρυθμίσεων αλλά και την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στην τελι-
κή ευθεία βρίσκεται και η κατάρτιση των
ψηφοδελτίων που έχουν σχεδόν «κλείσει»

στο σύνολό τους και αναμένεται πλέον η
«σφραγίδα» του Κυριάκου Μητσοτάκη για
την ανακοίνωσή τους.

Παρά τις παροτρύνσεις του πρωθυπουρ-
γού προς τα στελέχη του να μην αναλώνον-
ται σε συζητήσεις και ζυμώσεις για το επό-
μενο σχήμα, οι σκέψεις για τη μορφή της
επόμενης κυβέρνησης υπάρχουν, με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει δώσει το στίγ-
μα των προθέσεών του. Σε συνέντευξή του
στην ΕΡΤ είχε προϊδεάσει για την αλλαγή
του επιτελικού κράτους όπως λειτούργησε
έως σήμερα, σημειώνοντας ότι πέτυχε τον
σκοπό του, αλλά και για τον σχηματισμό
μιας νέας κυβέρνησης με πολλές σημαντι-
κές αλλαγές, όπως είχε υπογραμμίσει, και
περισσότερες γυναίκες.

Το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον
στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβου-

λίου στις 3 Μαρτίου, οπότε θα δοθεί το
«πράσινο φως» για την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού που θα ισχύσει από την 1η
Απριλίου αλλά και θα αποσαφηνιστεί αν τε-
λικά θα υπάρξει και νέα συνεδρίαση, πιθα-
νότατα στις 9 Μαρτίου, κατά την οποία ο
πρωθυπουργός θα κάνει τον απολογισμό
της τετραετίας και θα δώσει το έναυσμα για
την προκήρυξη των εκλογών. Στο τραπέζι
βρίσκεται και το σενάριο τηλεοπτικού μη-
νύματος-διαγγέλματος του πρωθυπουρ-
γού προτού μεταβεί στην Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και ζητήσει τη διάλυση της Βου-
λής και τη διεξαγωγή εκλογών. Αν επιβε-
βαιωθεί το κυρίαρχο σενάριο, τότε στις 10
Μαρτίου αναμένεται να θυροκολληθεί το
Προεδρικό Διάταγμα στη Βουλή και να αρ-
χίσει επισήμως η προεκλογική περίοδος,
με την πρώτη αναμέτρηση με απλή αναλο-
γική να διεξάγεται στις 9 Απριλίου και τη
δεύτερη με ενισχυμένη αναλογική στις 14 ή
21 Μαΐου, με δεδομένο ότι από την κάλπη
της απλής αναλογικής δεν αναμένεται να
προκύψει κυβέρνηση.

Μήνυμα σεμνότητας και ταπεινότητας 
από τον πρωθυπουργό προς τα στελέχη της ΝΔ 

kostastsitounas@gmail.com
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Μ
ε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να
βρίσκεται σήμερα στη Θεσσα-
λονίκη, πραγματοποιώντας
ακόμα μία περιοδεία στη συμ-

πρωτεύουσα, το πολιτικό σκηνικό κινείται
πέριξ των επίσημων ανακοινώσεων για τον
χρόνο της πρώτης εθνικής κάλπης του 2023.

Το δεκαήμερο που ακολουθεί αναμένεται
πυκνό σε εξελίξεις, με πρώτο ορόσημο τη
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμε-
νη Παρασκευή. Μια συνεδρίαση-αιχμή για το
κοινωνικό πρόσημο της κυβερνητικής πολι-
τικής, καθώς στη διάρκειά της θα υπάρξει η
εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου
μισθού, χωρίς να αποκλείεται και ένα ισχυρό
σήμα από τον πρωθυπουργό όσον αφορά τις
προθέσεις του για το momentum της εκλογι-
κής αναμέτρησης.

Σε κάθε περίπτωση, το κάλεσμα του Κυριά-
κου Μητσοτάκη προς τα στελέχη και τους ψη-
φοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι συνε-
χές και σχετίζεται με την πανστρατιά, ενόψει
του… πολιτικού μαραθωνίου των επόμενων
πέντε εβδομάδων. Η συμπόρευση παλαιών
και νέων «γαλάζιων» είναι ένα από τα κλειδιά
που θα ανοίξουν την… πόρτα της αυτοδυνα-
μίας στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλο-
γικής, με κομβικό τον ρόλο και του… περά-
σματος πέρα και επάνω από τα κομματικά τεί-
χη της οδού Πειραιώς. «Δεν θέλω, σε καμία
περίπτωση, να υπάρξει ούτε η παραμικρή
υπόνοια αλαζονείας και αυταρέσκειας. Οι
εκλογές κερδίζονται ψήφο ψήφο, κερδίζον-
ται στο πεζοδρόμιο, στα καφενεία, στα ΚΑΠΗ,
πόρτα πόρτα. Έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε
εκλογές, έτσι θα κάνουμε εκλογές τώρα. Ξέ-
ρετε να κάνετε εκλογές, δώστε μας τη δυνα-
τότητα να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε τον
τόπο μπροστά. Να κρατάμε σταθερά το πηδά-
λιο της χώρας», ήταν το πρωθυπουργικό σή-
μα από τον Δήμο Αχαρνών. 

Η σύγκριση…
Στον δρόμο προς τις πρώτες κάλπες του

2023, η στρατηγική του «γαλάζιου» οικοσυ-
στήματος δομείται επάνω σε συγκεκριμένα
δομικά πολιτικά στοιχεία:
• Το πρώτο είναι η επικοινωνία των πεπραγ-
μένων της κυβέρνησης την περίοδο 2019-
2023.
• Το δεύτερο είναι η παρουσίαση στους πολί-
τες του προγράμματος για την επόμενη τε-
τραετία.

• Το τρίτο είναι η σύγκριση δύο κυβερνήσεων
και δύο πρωθυπουργών. Της κυβέρνησης
Νέας Δημοκρατίας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη
Τσίπρα. Έννοια κομβική για τους «γαλάζι-
ους»; Η αξιοπιστία. «Ξέρω ότι υπήρχαν συμ-
πολίτες μας που δεν ανήκαν στη Νέα Δημο-
κρατία, που μας εμπιστεύθηκαν το 2019 και
πιστεύω ότι αισθάνονται δικαιωμένοι για την
επιλογή τους. Όπως ξέρω ότι σίγουρα ανά-
μεσά μας υπάρχουν και συμπολίτες μας που
δεν μας έχουν ψηφίσει. Που μπορεί να μας
ψηφίσουν για πρώτη φορά, γιατί πείστηκαν
τελικά ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιο-
πιστίας στην πολιτική χτίζονται από πολιτι-
κούς που αυτά που λένε τα κάνουν και δεν
σας τάζουν πράγματα τα οποία γνωρίζετε ότι
δεν μπορούμε να τα κάνουμε πράξη», ανέ-
φερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακόμα μία έννοια κομβική για τους «γαλά-

ζιους»; Ο θετικός λόγος για την επόμενη ημέ-
ρα της χώρας. «Ας συγκριθούμε, λοιπόν. Ποι-
ος σας είπε ότι θα μειώσει τους φόρους και
τους μείωσε; Η Νέα Δημοκρατία. Ποιος σας
είπε ότι θα δημιουργήσει περισσότερες δου-
λειές και τις δημιούργησε; Η Νέα Δημοκρα-
τία. Ποιος σας είπε ότι θα φυλάξει τα σύνορα
και τα φύλαξε; Η Νέα Δημοκρατία… Θα συγ-
κριθούμε, λοιπόν, θα μετρηθούμε και θα συ-
ζητήσουμε για το σχέδιό μας για το μέλλον»,
σημείωσε στη χθεσινή του περιοδεία στον
Δήμο Αχαρνών.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, αργά χθες το
απόγευμα και μιλώντας στο συνέδριο του
«Πρώτου Θέματος» για την Υγεία, εκτόξευσε
πυρά εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με
αφορμή τις υποθέσεις Πολάκη και Παππά.
«Το ζήτημα δεν είναι ο κ. Πολάκης, αλλά ο πο-
λακισμός ως αντίληψη άσκησης της ίδιας της
πολιτικής. Και ο βασικός εκφραστής του πο-

λακισμού υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ο
κ. Τσίπρας. Γιατί όταν και σήμερα με αφορμή
την απόφαση για την αμετάκλητη καταδίκη
του στενότερου συνεργάτη του κ. Παππά, με
13-0 από το ανώτατο δικαστήριο, λέει ότι πρέ-
πει να δικαστεί ο κ. Παππάς από τον φυσικό
του δικαστή, εννοώντας τον λαό, τι ακριβώς
έρχεται και μας λέει; Ότι ο λαός είναι πάνω
από τους θεσμούς. Τα ίδια λέει ο κ. Πολάκης.
Απλώς τα λέει λίγο πιο ακραία…», τόνισε. «Το
πρόβλημα είναι πολύ πιο συστημικό. Δεν λύ-
νεται με τη διαγραφή του κ. Πολάκη. Το πρό-
βλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας
και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε αυτά τα
τέσσερα χρόνια όσο είναι στην αντιπολίτευση
και αυτό δεν εκτιμώ ότι είναι κάτι που μπορεί
να αλλάξει από τώρα έως τις εκλογές», συμ-
πλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδει-
κνύοντας, παράλληλα, την κρισιμότητα της
πρώτης κάλπης, καθώς, όπως ανέφερε, αυτή
θα στείλει το μήνυμα ποιον ο λαός θέλει να κυ-
βερνήσει τη χώρα.

«Έχουμε θέσει με απόλυτη σαφήνεια τα
εκλογικά διλήμματα, υπάρχει πρόταση διακυ-
βέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία… Είναι πο-
λύ ξεκάθαρη πρόταση διακυβέρνησης…
Προσερχόμαστε σε αυτήν την εκλογική ανα-
μέτρηση με ξεκάθαρη στρατηγική, με απόλυ-
το σεβασμό στη βούληση του ελληνικού λαού,
θέτοντας τα διλήμματα, με σχέδιο, με συγκε-
κριμένο προγραμματικό λόγο για την Ελλάδα
της επόμενης δεκαετίας…», ήταν η χαρακτη-
ριστική πρωθυπουργική αποστροφή.

Πανστρατιά για νίκη 
απ’ τη Θεσσαλονίκη

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Η στρατηγική «επικοινωνίας» πεπραγμένων - νέου κυβερνητικού 
προγράμματος και η σύγκριση με το… χθες του ΣΥΡΙΖΑ 
στο επίκεντρο των ομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη



Σ
ε πρωτοφανές φιάσκο για τον ίδιο

τον Αλέξη Τσίπρα εξελίσσεται η

υπόθεση του Παύλου Πολάκη. Για

περίπου τρεις ώρες συνεδρίαζε το

Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, πρακτικά το

ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος,

για να αποφασίσει την τύχη του «αψύ Κρητι-

κού». Και αν μοναδικός γνώμονας του Αλέξη

Τσίπρα ήταν να «τελειώσει την υπόθεση όσο το

δυνατόν πιο γρήγορα», μόνο αυτό δεν κατάφε-

ρε. Και αυτό καθώς το εκτελεστικό όργανο του

ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να στείλει την υπόθεση στην

Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, όργανο στο

οποίο συμμετέχει ο Παύλος Πολάκης, με το

ερώτημα μόνο της συμμετοχής στα ψηφοδέλτια

και όχι για το ενδεχόμενο διαγραφής του από

την ΚΟ του κόμματος. Το Εκτελεστικό Γραφείο

του ΣΥΡΙΖΑ θα εισηγηθεί τη μη συμπερίληψη

του Πολάκη, η Πολιτική Γραμματεία, όμως, θα

μπορούσε να ανατρέψει την εισήγηση και να

κρατήσει τον Πολάκη στα ψηφοδέλτια.

Στη συνέχεια η περίπτωση του βουλευτή Χα-

νίων θα περάσει στα χέρια της Επιτροπής Δεον-

τολογίας, η οποία θα αποφασίσει την Παρα-

σκευή ή μέσα στο Σαββατοκύριακο αν θα προ-

χωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με

την κομματική ιδιότητα του Κρητικού. Αρχικά η

Πολιτική Γραμματεία επρόκειτο να συνεδριάσει

σήμερα, ωστόσο καθώς δεν μπορούσε να ανα-

βληθεί επίσης σήμερα η παρουσίαση του προ-

γράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για πλειστηριασμούς

πρώτης κατοικίας και κόκκινα δάνεια, αποφα-

σίστηκε να συγκληθεί την Πέμπτη και την επο-

μένη το πειθαρχικό όργανο. Σε αυτή θα παρα-

στεί και ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, καθώς είναι

μέλος της.

Το θέμα, πάντως, δεν θα κλείσει σε καμία πε-

ρίπτωση «σύντομα», όπως είχε προαναγγείλει ο

πρόεδρος του κόμματος.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, ο Αλέξης

Τσίπρας είχε προαναγγείλει τη στάση που θα

κρατούσε απέναντι στον βουλευτή Χανίων. Μι-

λώντας σε συνέδριο για την Υγεία που διοργά-

νωνε το «Πρώτο Θέμα», ο Αλέξης Τσίπρας ξε-

καθάρισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει στη δια-

κυβέρνηση του τόπου ούτε για να γκρεμίσει ού-

τε για να εκδικηθεί. Θα έρθει για να δημιουργή-

σει, για να χτίσει δομές εμπιστοσύνης, αξιοκρα-

τίας, λογοδοσίας».

«Κάνει ζημιά»
Ακόμα, «χτίζοντας» το αρχηγικό του προφίλ,

ξεκαθάρισε πως ήταν ο ίδιος που παρέπεμψε

τον Παύλο Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολο-

γίας: «Το καταστατικό μού δίνει τη δυνατότητα

ως πρόεδρος να παραπέμψω ένα στέλεχος αν

κρίνω ότι αυτό προστατεύει τη συλλογική μας

προσπάθεια.

Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας

γιατί ανήρτησε κάποιες προγραμματικές θέσεις

εν μέσω προεκλογικής περιόδου που απέχουν

από τις συλλογικά επεξεργασμένες δικές μας

θέσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προ-

βλήματα του κράτους, τα προβλήματα με τη λει-

τουργία των θεσμών».

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε και το ποιος

είναι ο λόγος της παραπομπής του Παύλου Πο-

λάκη. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα ανοιχτό, δη-

μοκρατικό, δεν παραπέμπει τα στελέχη του για

την έκφραση διαφορετικής άποψης. Είναι όμως

άλλο την ώρα της προεκλογικής περιόδου να

θέτει δημόσια ένα άλλο σχέδιο και να απαντάει

σε συνέντευξη που είχα δώσει την ίδια μέρα».

Σημείωσε ότι το θέμα «κάνει ζημιά, γιατί αντί να

ασχολούμαστε με τα προβλήματα του τόπου,

ασχολούμαστε με αυτό», δεσμεύτηκε, όμως,

πως «πολύ σύντομα αυτή η συζήτηση θα τελει-

ώσει», προαναγγέλλοντας πρακτικά τη διαγρα-

φή του βουλευτή Χανίων.

Έντονες διαφωνίες
Πριν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως,

τα στελέχη του κόμματος που εμφανίστηκαν

στα τηλεοπτικά πάνελ την Τρίτη δεν έμοιαζαν

να συμφωνούν ιδιαίτερα με μια τέτοια εξέλιξη.

Στη συνεδρίαση του ΕΓ αρκετοί ήταν κάθετοι

ζητώντας τη διαγραφή Πολάκη για «να τελει-

ώνουμε με αυτό το θέμα», ενώ άλλοι, όπως οι

Ευκλείδης Τσακαλώτος, Μαριλίζα Ξενογιαν-

νακοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης, ήταν πιο

διαλλακτικοί εκτιμώντας ότι αρκεί η αποπομ-

πή του από τα ψηφοδέλτια, ίσως και η αναστο-

λή κομματικής ιδιότητας για ένα συγκεκριμέ-

νο διάστημα. 

Ο βουλευτής Χανίων απειλούνταν με μία εκ

των τεσσάρων προβλεπόμενων ποινών. Ανα-

στολή ιδιότητας μέλους για ορισμένο χρονικό

διάστημα, διαγραφή, σύσταση ή επίπληξη. Πολ-

λά ήταν τα στελέχη του κόμματος που προσπά-

θησαν να πείσουν τον Αλέξη Τσίπρα να μην επι-

λέξει την… εσχάτη των ποινών για τον Παύλο

Πολάκη, τονίζοντάς του ότι μια τέτοια επιλογή

θα έχει αντίκτυπο σε εκλογικές διαρροές.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του κόμματος εμ-

φανιζόταν πεπεισμένος ότι οποιαδήποτε άλλη

επιλογή πλην της διαγραφής δεν θα «τελείωνε»

το θέμα άπαξ και διά παντός, καθώς με τον Πο-

λάκη να παραμένει στέλεχος του κόμματος, η

κουβέντα σε κάθε τηλεοπτικό πάνελ θα συνέχι-

ζε να ξεστρατίζει από εκείνο που ο ΣΥΡΙΖΑ θέ-

λει να προτάξει, τα στελέχη του κόμματος θα

καλούνταν συνεχώς να απολογηθούν για τον

«αψύ Κρητικό», ενώ εκτός των άλλων η υπανα-

χώρηση Τσίπρα από την εκπεφρασμένη θέση

του θα καθιστούσε τον Παύλο Πολάκη σχε-

δόν… συνομιλητή του, αν όχι κύριο ανταγωνι-

στή του εντός του κόμματος.
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Νικητής ο «αρχηγός» Παύλος
Σε πρωτοφανές φιάσκο για τον Τσίπρα εξελίχθηκε η τρίωρη μάχη

στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραφή Πολάκη

«Η απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να παραπεμφθεί ο σύντροφος
Παύλος Πολάκης, μετά την κρίση που προκάλεσαν οι πρόσφατες αναρτή-
σεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν
ορθή και επιβεβλημένη.

Θα κριθεί από αυτή, με ηρεμία, ψυχραιμία και δικαιοσύνη, όπως αρμόζει
σε ένα δημοκρατικό κόμμα, που διέπεται από κανόνες και αρχές. 

Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος πριν την κρίσιμη μάχη
είναι να προστατεύσουμε το κόμμα από την τοξικότητα και τη διαστρέβλωση
του αντιπάλου.  Προτεραιότητα όλων των στελεχών του κόμματος είναι η μά-
χη και η νίκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η νίκη όμως απαιτεί από όλους όσους δίνουμε τη μάχη στην πρώτη γραμ-
μή, πολιτική εμπιστοσύνη και ενότητα. 

Απαιτεί καθαρές διατυπώσεις και καθαρές θέσεις. 

Τις συλλογικές θέσεις. Απαιτεί να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ.
Και απαιτεί να μη δίνουμε τις κρίσιμες ώρες δικαιώματα στον αντίπαλο.
Στη συλλογική μας λειτουργία δεν νοούνται τελεσίγραφα.
Δεν νοείται η αμφισβήτηση της συλλογικής μας θέλησης να συγκρου-

στούμε με τους παρακρατικούς μηχανισμούς και την πολιτική λεηλασίας
της κοινωνίας που εφαρμόζει το καθεστώς Μητσοτάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκτελεστικό Γραφείο ομοφώνως εισηγείται στην
Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, που θα συνεδριάσει την Πέμπτη, τη μη
συμμετοχή του συντρόφου Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέλτια κόμματος ενό-
ψει της επόμενης κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Υπογραμμίζουμε, τέλος, ότι συλλογικά θα σταθούμε απέναντι σε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια εισαγγελικής παρέμβασης και ποινικοποίησης των πολι-
τικών απόψεων, όσο και αν διαφωνεί κανείς μαζί τους».

H απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου
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«Καταδίκη»
και σοβαρή
πιθανότητα
άρσης ασυλίας

Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται η
ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, η οποία προ-
καλεί τα τελευταία 24ωρα «ομοβροντία» κα-
ταδικαστικών ανακοινώσεων από τις δικα-
στικές ενώσεις και τον νομικό κόσμο της χώ-
ρας μας. Η μία μετά την άλλη, οι δικαστικές
ενώσεις αποδοκιμάζουν και στηλιτεύουν το
ύφος και το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρ-
τησης του βουλευτή Χανίων, η οποία βάλλει
κατά πάντων και θέτει στο «κάδρο» τους
ανώτατους δικαστές για την καταδικαστική
απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου στον
πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

«Δεν είναι πρώτη φορά που στοχοποιεί τη
δικαιοσύνη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάρ-
τηση είναι σοκαριστική. Είναι απειλή. Πρό-
κειται για προγραφές. Η φράση “αν δεν κα-
θαρίσουμε με αυτούς, δεν θα είναι αλλιώς
την άλλη φορά”, η λίστα ονομάτων, το κολάζ
φωτογραφιών συνιστούν εκτροπή από τη
συνταγματική νομιμότητα», δηλώνει η πρό-
εδρος της Ένωσης Δικαστών Μαργαρίτα
Στενιώτη.

Αν και «θορυβώδεις» οι απόψεις του κ.
Πολάκη, «παραμένουν τελείως περιθωρια-
κές και χωρίς θέση στον δημόσιο διάλογο»,
σύμφωνα με την Ένωση Δικαστικών Λει-
τουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία
τονίζει μεταξύ άλλων πως η επίμαχη ανάρτη-
ση «ως βαθιά προσβλητική για κάθε δικαστή
που καθημερινά μοχθεί, υπηρετώντας το
Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, είναι αυτονοή-
τως αποδοκιμαστέα και εντόνως καταδικα-
στέα».

Σκληρή ήταν και η αντίδραση της Ένωσης
Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που χαρακτηρίζει εμπαθή και
επικίνδυνο τον δημόσιο λόγο του βουλευτή:
«Η δήλωση του κ. Π. Πολάκη είναι λοιπόν
άξια αποδοκιμασίας όχι γιατί είναι οξεία, ού-
τε γιατί δεν είναι αμερόληπτη. Είναι επικίν-
δυνη εξαιτίας αυτού που τον παρακινεί: της
χλεύης στους δημοκρατικούς και φιλελεύ-
θερους θεσμούς…».

Η προϊσταμένη της Ποινικής Δίωξης Αγ-
γελική Τριανταφύλλου μελετά την επίμαχη
δημόσια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη και
αμέσως μετά θα αρχίσει να καλεί μάρτυρες
προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν τελε-
στεί οι αξιόποινες πράξεις της διέγερσης πο-
λιτών στη διάπραξη εγκλημάτων αλλά και της
βίας κατά δικαστικών λειτουργών. Θέμα χρό-
νου όμως είναι η επέκταση της έρευνας σε
βάρος του βουλευτή και για τη δημοσιοποί-
ηση της διεύθυνσης της Σοφίας Νικολάου,
στο πλαίσιο του νέου «μετώπου» που έχει
ανοίξει με την πρώην γενική γραμματέα Αν-
τεγκληματικής Πολιτικής. Έτσι, πιθανότατα
να είναι διπλό το αίτημα της Εισαγγελίας στη
Βουλή για την άρση της ασυλίας του κ. Πολά-
κη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ανταριασμένη Πλεύση Ελευθερίας κατά Πολάκη και Τσίπρα. Η αρχηγός

της παράταξης Ζωή Κωνσταντοπούλου με ανάρτηση-κόλαφο πέρασε...

πριονοκορδέλα τους δύο πρώην συντρόφους της. «Ασκήσεις υπο-

κρισίας και οπορτουνισμού από Πολάκη - Τσίπρα, στην πλάτη των

πολιτών και της Αριστεράς! Αυτός ο τύπος που παριστάνει τον

φοβερό αριστερό και αρχιερέα της κάθαρσης, αλλά όλοι θυμό-

μαστε τον ρόλο που έπαιξε από το 2015 έως το 2019 το δεξί χέρι

του Τσίπρα, ο αχώριστος συνδαιτυμόνας του και πρωταγωνι-

στής σε βόλτες με σκάφη και τσιμπούσια», έγραψε μεταξύ άλλων

η κυρία Κωνσταντοπούλου για τον Παύλο Πολάκη.

Αναφέρθηκε ακόμη στην εφιαλτική νύχτα της πυρκαγιάς στο Μάτι: «Ο

υπουργός που κάθισε δίπλα στον Τσίπρα τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουλίου

2018, όταν είχαν καεί ζωντανοί και πεθάνει δεκάδες στο Μάτι και άλλοι χα-

ροπάλευαν αβοήθητοι, και παρίστανε με δηλώσεις ότι δεν γνωρίζει τίποτε

για τους νεκρούς και ότι υπάρχουν “κάποιοι τραυματίες που τους μετέφερε

το Λιμενικό”».

Στο δάνειο Πολάκη από την Attica Bank: «Ο υπουργός που λίγους μήνες

πριν από τις εκλογές του 2019 ζήτησε και πήρε “προσωπικό καταναλωτικό

δάνειο 100.000 ευρώ” από την Attica Bank, που ήλεγχε η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ στην οποία συμμετείχε, την ώρα που οι τράπεζες έπαιρ-

ναν τα σπίτια απλών ανθρώπων με ηλεκτρονικούς πλειστηρια-

σμούς για πολύ μικρότερες οφειλές με νόμο Τσίπρα!».

Και κατέληξε: «Όσα συμβαίνουν με τους φεϊσμπουκικούς

παλικαρισμούς Πολάκη και τα νταηλίκια Τσίπρα - ΣΥΡΙΖΑ μέσω

“κύκλων της Κουμουνδούρου” και ανώνυμων ανακοινώσεων

επιβεβαιώνουν εκείνο που πριν από μια εβδομάδα είπα: ότι οι άν-

θρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση με την Αριστερά. Αλλά και αποκαλύπτουν την

ακραία υποκρισία και τον οπορτουνισμό όλων τους: Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ πα-

ριστάνουν ότι τους ενοχλεί ξαφνικά ο Πολάκης, γιατί… προσβάλλει τον αρ-

χηγό και τις “συλλογικές διαδικασίες”. Κι ας είναι γνωστό ότι στον ΣΥΡΙΖΑ

από το 2015 οι συλλογικές διαδικασίες δεν υπάρχουν, αφού καταργήθηκαν

από τον αρχηγό, που κατάργησε ακόμη και το δημοψήφισμα». 

Κωνσταντοπούλου: «Ασκήσεις υποκρισίας 
Πολάκη - Τσίπρα στις πλάτες των πολιτών»

Ε
νώ στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε που θέλουν να

σκέφτονται το ενδεχόμενο ενός «εμ-

φύλιου πολέμου» με αφορμή την

αποπομπή Πολάκη, αρκετοί βουλευ-

τές αλλά και απλά στελέχη της Κουμουνδούρου

διαφωνούν με την οριστική «καρα-

τόμηση» του Σφακιανού. Προκρί-

νουν τη «σολομώντεια λύση»

της αποπομπής του από τα ψη-

φοδέλτια αλλά και της παραμο-

νής του στο κόμμα μέσω της

αναστολής ιδιότητας μέλους για

κάποιο χρονικό διάστημα.

«Είπε φανερά ό,τι πολλοί λέμε

κρυφά» έγραψε στο Facebook ο

υποψήφιος βουλευτής στην Α’

Πειραιώς Νίκος Μπελαβίλας,

τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η

ιδέα να ρίξουμε τον Παύλο Πο-

λάκη στα σκυλιά για να τα χορτά-

σουμε και να ηρεμήσουν είναι πάρα

πολύ κακή. Τα σκυλιά στη συνέχεια

θα πέσουν επάνω μας, ήδη

έχουν πέσει» και συνέχισε:

«Ακόμη και το κορυφαίο αμάρ-

τημά του, η αμφισβήτηση της

“γραμμής” του κόμματος, ουδέ-

ποτε αποτελούσε για αυτό τον πολι-

τικό μας χώρο αιτία αποπομπής. Ο Πολά-

κης έδωσε μάχες θαρραλέες απ’ όπου υπηρέτη-

σε, από το Κρατικό της Νίκαιας έως τον τομέα

της Διαφάνειας, και τράβηξε (φραστικά και μό-

νο φραστικά βίαια) την κουρτίνα απο-

καλύπτοντας την παρακρατική

σαπίλα, υπερασπίζοντας με

νύχια και δόντια τη δημόσια

υγεία, τη δημοκρατία και τη

διαφάνεια. Ναι… καπνίζοντας

και βρίζοντας. Ε… και;». Και κατέλη-

ξε: «Ο πρόεδρος του κόμματος έχει και το δι-

καίωμα και την ευθύνη να πάρει τις

τελικές αποφάσεις. Τα στελέχη

μας όμως όφειλαν να ακολου-

θήσουν και να υποδείξουν τη

λογική του κατευνασμού και

όχι να πυροδοτούν επί τρεις μέ-

ρες το λιντσάρισμα. Γιατί εκτός των

άλλων πρέπει να θυμούνται ότι ο σύντροφος

μας Παύλος Πολάκης επέλεξε στη ζωή του

να μην είναι επαγγελματίας των διαδρό-

μων αλλά ενεργός πολίτης στην ανοι-

χτωσιά της κοινωνίας».

«Δεν υπάρχει ζήτημα διαγραφής.

Συμφωνούμε ότι ο Παύλος Πολάκης δεν

θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για

τους λόγους που έχουν ανακοινωθεί», τόνισε ο

Νίκος Φίλης.

Παρόμοια και η άποψη του ευρωβουλευτή Δη-

μήτρη Παπαδημούλη: «Για να νικήσει ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ και να διώξουμε την κυβέρνηση

Μητσοτάκη χρειάζεται πανστρατιά!

Το απαιτούν οι καιροί και ο κό-

σμος που υποφέρει από τη Δεξιά!

Δεν περισσεύει κανείς και κα-

μιά».

«Όχι» στη διαγραφή Πολάκη και

από τον Γιώργο Κατρούγκαλο: «Αυτά τα

οποία κάνει ο Παύλος δεν απάγουν

κάποια ηθική απαξία στο πρόσωπό

του. Είναι, κατά τη γνώμη μου, με-

γάλο πολιτικό σφάλμα, αλλά δεν

δείχνουν διαφθορά, δεν δείχνουν

κάποια έκθεση, κάποια σύγκρου-

ση με τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ».

Κατά της διαγραφής Πολάκη και ο Πα-

ναγιώτης Κουρουμπλής: «Δεν είμαι υπέρ της

διαγραφής Πολάκη, αλλά οφείλουμε όλοι να

υπαγόμαστε στα συλλογικά όργανα. Θεωρώ ότι

ήταν λάθος και η στιγμή και η ανάρτηση του Πο-

λάκη. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει στο

φως σκιερές πλευρές της δημόσιας ζωής, ότι εί-

ναι αγωνιστής και ότι είναι τίμιος άνθρωπος. Αυ-

τά δεν αμφισβητούνται. Εγώ υπέδειξα αυτοπει-

θαρχία στη διαγραφή μου, οφείλει να κάνει το

ίδιο, αν συμβεί».

Κάτω τα χέρια
από τον Παυλή

Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ανοιχτά
κατά της «καρατόμησης» του Σφακιανού βουλευτή



Ντελίριο για τις επευφημίες
σε Άδωνι στη Βαρβάκειο

Έχει προκαλέσει ντελίριο στους Συριζαίους η
αυθόρμητη επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στη Βαρ-
βάκειο  Αγορά, η οποία, σημειωτέον, δεν είχε κα-
νένα απρόοπτο, δηλαδή κάποιος να τον βρίσει ή
να τον γιουχάρει, όπως ήλπιζαν κάποιοι. Αντιθέ-
τως, οι έμποροι τον συνεχάρησαν, τον κέρασαν
ρακή, κάποιοι του έσφιξαν το χέρι, ενώ ο απλός
κόσμος έβγαζε σέλφι με τον υπουργό. Το ερώτη-
μα είναι αν πήγαινε ο Α. Τσίπρας ή κάποιος άλλος
εκεί τι θα γινόταν… Δεν θα μάθουμε ποτέ, διότι
ποτέ δεν θα πάνε… Βέβαια, κάποιοι έσπευσαν να
πουν ότι ήταν σκηνοθετημένο αλλά έγινε σε live
μετάδοση, σε ώρα αιχμής και δεν κόπηκε τίποτα.
Μάλλον, κάποιοι έχουν χάσει επαφή με τον κό-
σμο…Ο Άδωνις, πάντως, τη διατηρεί και θα συνε-
χίσει να πηγαίνει στις λαϊκές αγορές και στη Βαρ-
βάκειο και στου Ρέντη… 

ΣΣτενός συνεργάτης 
της Δόμνας κατεβαίνει 
στην Κορινθία

Με μια νέα δυναμική υποψηφιότητα ενισχύεται
το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κο-
ρινθία. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ
Γιώργος Φερετζάνης θα είναι το νέο πρόσωπο για
τη ΝΔ στο ψηφοδέλτιο που αναμένεται να ανακοι-
νωθεί τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για δικηγό-
ρο με μεγάλη εμπειρία σε θέματα διοικητικού δι-
καίου αλλά και με διαδρομή στην ίδια τη διοίκηση.
Πριν αναλάβει αντιπρόεδρος στον ΕΛΓΑ διετέλε-
σε επικεφαλής των νομικών συμβούλων της Δό-
μνας Μιχαηλίδου στον ευαίσθητο τομέα της κοι-
νωνικής πολιτικής, συμβάλλοντας στο νομοθετικό
έργο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Τεχνοκράτης αλλά και παράλληλα
άνθρωπος της κοινωνίας και της αγοράς, έχει το
προφίλ υποψηφίου στο οποίο επενδύει σταθερά η
ΝΔ αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ως τώρα
του έχει βγει.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην πλατεία του
Αγίου Βλασίου στις Αχαρνές κινητοποίησε
κόσμο, γύρω στα 300 άτομα, αν σκεφτεί κα-
νείς ότι έγινε ώρα και μέρα που ο κόσμος
ήταν στις δουλειές του. Ο πρωθυπουργός
δεν έκατσε πουθενά αλλά όρθιος για μία
ώρα χαιρετούσε κόσμο. Αυτό που έκανε εν-
τύπωση είναι ότι στην περιοχή ο μόνος βου-
λευτής που έχει ανοίξει γραφείο είναι ο Βα-

σίλης Οικονόμου και η φωτογραφία του
βουλευτή βρισκόταν σε κτίριο επί της πλα-
τείας. Έτσι ο πρωθυπουργός, βλέποντας τη
φωτογραφία του βουλευτή, του είπε: «Βασί-
λη, είμαι υπό τη σκέπη σου». Δεύτερο αξιο-
περίεργο ήταν η παρουσία της Γεωργίας
Μαρτίνου, η οποία, παρόλο που δεν θα είναι
υποψήφια, πήγε για να στηρίξει την προσπά-
θεια του πρωθυπουργού. 
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Τι έγινε στην επίσκεψη Μητσοτάκη στις Αχαρνές 

Τ
ην ευκαιρία να επισκεφθεί τις ΗΠΑ, προσκεκλημένος της Σχολής Διεθνών Σχέ-
σεων Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts, είχε το
τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κλήθηκε να μιλήσει στη διάσημη σχολή νο-
μικών και διπλωματικών σπουδών για την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού
στην Ελλάδα και να αναδείξει όλο το εύρος των μεταρρυθμίσεων που ήδη λειτουρ-
γούν, καθώς και εκείνων που σχεδιάζονται να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, με
κορυφαία τη Mitos, την πλήρη καταγραφή όλων των λειτουργιών του ελληνικού κρά-
τους και της αλληλεπίδρασής τους με τις ανάγκες των πολιτών.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ψηφιακή μετάβαση που θα οδηγήσει σε ένα
κράτος φιλικό προς τον πολίτη και θα διευκολύνει τον μετασχηματισμό της οικονο-
μίας και συνέδεσε πολιτικά τις ανάγκες της μεταπολεμικής περιόδου με τις σημερι-
νές, αναδεικνύοντας την ηγετική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή και
του οράματός του για την Ελλάδα, στην έδρα ελληνικών και ευρωπαϊκών σπουδών
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Πανεπιστημίου Tufts, η οποία λειτουργεί εδώ και
δύο δεκαετίες.

Για τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ
των πολιτικών οραμάτων του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις συνθήκες που έδρασε
ως πρωθυπουργός, και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που εδράζεται στα
οράματα, στον σχεδιασμό και στην αποφασιστικότητα για τις μεγάλες αλλαγές που
έχει ανάγκη ο τόπος, πολλές φορές ακόμη και κόντρα στο ρεύμα και στο περιβόητο
πολιτικό κόστος. Στη διάρκεια της επίσκεψής του ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει με την καθηγήτρια Φωτεινή Παζαρτζή, επικεφαλής της
έδρας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», και να ενημερωθεί για τη μεγάλη συνεισφορά
της έδρας στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της χώρας μας στην Ευρώπη, στα
Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Τα φίδια έχουν ζώσει τον Στέλιο Πέτσα, καθώς η υπουργική του καρέκλα μπορεί
να φαγωθεί από τη στιγμή που στο υπουργείο Εσωτερικών θα μπει, όπως είθι-
σται, υπηρεσιακός υπουργός μαζί με την προκήρυξη των εκλογών στις 9 Μαρτί-
ου. Διότι ο αγαπητός Στέλιος έχει μάθει να πολιτεύεται με την καρέκλα και να τά-
ζει στους ψηφοφόρους όντας ήδη υπουργός. Οι δυνατότητες του πολιτικού, βέ-
βαια, φαίνονται όταν δεν έχει την καρέκλα… Απεναντίας, μαθαίνω ότι ο Μάκης
Βορίδης σχεδόν θέλει να φύγει για να ξεχυθεί στην περιφέρειά του. 

Σε εκδήλωση της SpotMarket
Παπαθανάσης - Βούρος 

Μια επιχειρηματική εκδήλωση αθλητικού χαρα-
κτήρα ένωσε τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, τον δήμαρχο
Νέας Φιλαδέλφειας Γιάννη Βούρο και τον βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη. Μιλάμε για
τα «Αριστεία 2023» της εταιρείας SpotMarket του
ζεύγους Σιταρά - Θεοδώρου, μιας εταιρείας που ει-
δικεύεται στον χώρο του λιανεμπορίου, στα οποία
βραβεύτηκαν αθλητές όπως η Μαρία Σάκκαρη, τι-
μήθηκε ο αείμνηστος Αλέξανδρος Νικολαΐδης που
έφυγε νωρίς αλλά και μαθητές-αθλητές του καρά-
τε για τις επιδόσεις τους τόσο στο άθλημα όσο και
στο σχολείο. Ο Μάριος Σιταράς, ιθύνων νους της
εταιρείας, πρώην αθλητής και επιχειρηματίας,
επεκτάθηκε πρόσφατα και στον αθλητικό ρουχι-
σμό και εξοπλισμό φέρνοντας στην Ελλάδα τον κο-
λοσσό Wacoku και ντύνοντας αθλητές διεθνούς
φήμης όπως ο Διονύσης Ξένος κ.ά. 

Τίμησαν την εκδήλωση 
του Κουμουτσάκου 

Πλήθος κόσμου παρέστη στην εκδήλωση για
την κοπή της πίτας του Γιώργου Κουμουτσάκου
αλλά και fair play από τους συνυποψηφίους του
στον Βόρειο Τομέα, καθώς το «παρών» έδωσαν ο
αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης, η Νίκη
Κεραμέως, ο Δημήτρης Καιρίδης και ο Θόδωρος
Ρουσόπουλος. Ακόμη παρέστησαν ο Γιώργος Πα-
τούλης, ο Άγγελος Συρίγος, οι βουλευτές Νόνη
Δούνια, Σάββας Αναστασιάδης, Θανάσης Δαβά-
κης, Βασίλης Γιόγιακας και Αθανάσιος Καββαδάς,
η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ και ο Δημή-
τρης Αβραμόπουλος. Παραβρέθηκαν και οι δή-
μαρχοι των βορείων προαστίων, όπως ο δήμαρχος
Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, Γαλατσίου Γιώργος
Μαρκόπουλος, Νέας Φιλαδέλφειας Γιάννης Βού-
ρος και Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς, ο
πρώην υπουργός Θόδωρος Δαμιανός κ.ά. 

Έζωσαν τα φίδια τον Στέλιο 

O Πιερρακάκης στο Tufts στην έδρα 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» 



Μ
ια ξεχωριστή ευχαριστήρια επιστολή
έλαβε ο πρόεδρος της Βουλής Κώ-
στας Τασούλας από τα παιδιά του κο-
ρυφαίου Ιταλού νεοελληνιστή Μάριο

Βίτι, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα, στις 14 Φε-
βρουαρίου, και στην κηδεία του οποίου ο κ. Τα-
σούλας απέστειλε στεφάνι. Ο κ. Τασούλας αμέ-
σως μετά την εκδημία του Μάριο Βίτι προσέφερε
σε όλους τους Έλληνες βουλευτές από ένα αντί-
τυπο του εμβληματικού βιβλίου του με τίτλο «Η
γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και Μορφή». Ο πρό-
εδρος της Βουλής έκανε επίσης αναφορά στον
μεγάλο φιλέλληνα στην ομιλία του κατά την έναρ-
ξη του συνεδρίου «Μετά το ’22: Αναζητήσεις μιας
νέας προοπτικής για την Ελλάδα» στις 17 Φε-
βρουαρίου 2023, στην αίθουσα Γερουσίας του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου, τονίζοντας τη συμβολή
του στη διεθνή ανάδειξη του υψηλού επιπέδου
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιδιαίτερα δε της
περίφημης γενιάς του ’30.
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Σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θόδωρος Σκυλακάκης θα λάβει ενη-
μέρωση σχετικά με τα προκαταρκτικά στοι-
χεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά
το α’ δίμηνο και στη συνέχεια θα ενημερώ-
σει τον προϊστάμενό του Χρήστο Σταϊκούρα.
Με γεμάτο ταμείο λόγω των πληρωμών του
φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, των τελών
κυκλοφορίας, του ΦΠΑ και άλλων φόρων,
η... πλατεία Συντάγματος θα ενημερώσει το
Μαξίμου και στο επόμενο Υπουργικό Συμ-
βούλιο είναι πιθανό να έχουμε και νέες
ανακοινώσεις για στοχευμένες παροχές, οι
οποίες ωστόσο θα έχουν περιορισμένο εύ-
ρος. Οι εξελίξεις χαρακτηρίζονται ως
«ανέλπιστα θετικές», αλλά έχουμε μπρο-
στά μας άλλους δέκα μήνες, όπου πολλά
μπορούν να αλλάξουν. 

Για ποιον χτυπά 
η καμπάνα του Μαξίμου

Τρίβουν τα χέρια τους

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
θέλει να στείλει προς τις αγορές το μήνυμα
ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι αδια-
πραγμάτευτοι και ως εκ τούτου η... καβάτζα
είναι απαραίτητη για τους επόμενους μή-
νες. Άλλωστε, η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας βρίσκεται μια ανάσα από την
ανανέωση της θητείας της, οπότε δεν θα
ήθελε να ρισκάρει με παροχές που θα δημι-
ουργούσαν προβλήματα, τα οποία θα έβρι-
σκε μπροστά της. Για αυτό και τρίβουν τα
χέρια τους στην κυβέρνηση. Ο προϋπολογι-
σμός εκτελείται υποδειγματικά και το δημο-
σιονομικό περιθώριο που δημιουργήθηκε
είναι σημαντικό. Το 2023 μπήκε με το... δεξί
και είναι προφανές ότι μπορεί να πάνε κα-
λύτερα τα πράγματα, αρκεί να μη γίνει κανέ-
να... ατύχημα στις προσεχείς εκλογές!

Δεν παίζουν...

Χ
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Φαντάζομαι, θα έχετε ενημερωθεί από το
εκτενές ρεπορτάζ της «P» ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή σε στελέχη
και υπουργούς της κυβέρνησης να πέσουν με
τα μούτρα στην προεκλογική μάχη προκειμέ-
νου η ΝΔ να επιτύχει την πολυπόθητη νίκη.
Επίσης, τους έχει ζητήσει να μη μιλούν για
τις προσωπικές τους φιλοδοξίες την επόμενη
μέρα. Να σταματήσουν δηλαδή να ράβουν
υπουργικά κοστούμια. Για ποιον χτυπάει
άραγε η καμπάνα; Εμένα κάπου πάει ο νους
μου πάντως... 

Χθες δημοσιο-
ποιήθηκαν τα τε-
λικά στοιχεία του
προϋπολογισμού
του Ιανουαρίου,
ο οποίος έκλεισε
με πλεόνασμα
1,48 δισ. ευρώ
έναντι στόχου
για 917 εκατ. ευ-
ρώ. Το πλεόνα-
σμα αυτό αφορά
τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, ενώ
ο τακτικός πα-
ρουσίασε πρω-
τογενές πλεόνα-
σμα 2,773 δισ.
ευρώ! Με τέτοιες
επιδόσεις και αν δεν... στραβώσει κάτι στην
κάλπη, είναι θέμα μερικών εβδομάδων (μετά
τον σχηματισμό κυβέρνησης, φυσικά...) για
να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Μιλάμε
για δημοσιονομικό... γλέντι, το οποίο έρχεται
σε ευθεία αντίθεση με τις... ανοησίες του Τσί-
πρα ότι θα βρει (στα... όνειρά του) «καμένη
γη»! Στο... ταμείο πάει ο Σταϊκούρας και
στον... κουβά ο Τσίπρας! 

Η επιστολή 
στον Τασούλα

Οι φωτιές της Μπατζελή!
Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ σε με-
γάλη κρίση βρίσκονται και στο
ΠΑΣΟΚ, για να μην πω υπό διά-
λυση... Η Κατερίνα Μπατζελή,
υποψήφια βουλευτής στον
Βόρειο Τομέα της Αθήνας και
μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής του κόμματος, είπε αυτό
που λένε όλοι στα πολιτικά πη-
γαδάκια της Χαριλάου Τρικού-
πη, αλλά δεν τολμούν να πουν
μπροστά στις κάμερες ή στα
μικρόφωνα. Η πρώην υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι εντός του
ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και άλλοι «δούρειοι ίπποι», αποφεύγοντας
προφανώς να πει ονόματα.

Δημοσιονομικό... γλέντι



Οι αριθμοί μιλούν 
για το Μεταναστευτικό

Μείωση κατά 55% καταγράφεται τον Ιανουάριο
του 2023 στον αριθμό των μεταναστών σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και -9,18% σε σχέ-
ση με τον Δεκέμβριο του 2022. Τα στοιχεία ανα-
κοινώθηκαν από το υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου χθες, με υπηρεσιακούς παράγοντες
να αναφέρουν επιπλέον πως δεν υπάρχουν πλέ-
ον διαμένοντες στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Συνολικά
14.336 είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα το υπουργείο, οι μετανάστες
που διέμεναν στη χώρα φέτος τον Ιανουάριο,
από 31.508 τον Ιανουάριο του 2022, καταγρά-
φοντας μείωση 55%. Η μείωση αγγίζει το 9,18% σε
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτό πρακτι-
κά δείχνει την καλή δουλειά που γίνεται στα
υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου και Προ-
στασίας του Πολίτη. Στόχος φυσικά ήταν και πα-
ραμένει η περαιτέρω μείωση των ροών. 

ΈΈπεσε... περονόσπορος
Την προεκλογική περίοδο συνήθως οι όροι

μεταξύ καναλιών και υποψηφίων αντιστρέ-
φονται. Εκεί δηλαδή που τα κανάλια ψάχνουν
τους πολιτικούς για να στήσουν τα αντίστοιχα
πάνελ, ξαφνικά είναι οι υποψήφιοι που αρχί-
ζουν τα τηλέφωνα στους σταθμούς για να εξα-
σφαλίσουν μια θέση σε πάνελ που θα ανεβάσει
λίγο τη... δημοτικότητά τους και, ως εκ τούτου,
τις πιθανότητές τους για εκλογή. Αυτό υπό κα-
νονικές συνθήκες. Γιατί όταν προέκυψε το θέ-
μα Πολάκη έψαχναν το τριήμερο της Καθαράς
Δευτέρας να βρουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την
Τρίτη και δεν έβρισκαν άνθρωπο. Άλλοι δεν σή-
κωναν τηλέφωνα, άλλοι επικαλούνταν ανει-
λημμένες υποχρεώσεις και άλλοι επέλεγαν να
πουν απλώς την αλήθεια: «Μέχρι να παρθούν οι
αποφάσεις, δεν βγαίνω πουθενά».
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υπουργός Προ-
στασίας του
Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος

αναφέρθηκε στον Παύλο
Πολάκη, καταδικάζοντας
την ανάρτησή του κατά δι-
καστών και δημοσιογρά-
φων, ενώ παράλληλα
σχολίασε ότι το θέμα Πο-
λάκη αλλάζει τα δεδομέ-
να των εκλογών. Όχι
απλώς τα αλλάζει, αλλά
φέρνει τα πάνω κάτω και
γκρεμίζει όλα τα αφηγή-
ματα του Τσίπρα, σημει-
ώνω εγώ. Αρχικά ο κ. Θε-
οδωρικάκος τόνισε ότι
«καταδικάζω τέτοιου εί-
δους απαράδεκτες, εξ-
τρεμιστικές και φασιστι-
κής νοοτροπίας και έμπνευσης αναρτήσεις, οι οποίες βάλλουν ευθέως σε βά-
ρος της δημοκρατίας και της χώρας μας. Κάθε πολιτική δύναμη οφείλει να τις
καταδικάσει. Δεν μπορεί, επειδή δεν μας αρέσει κάποιος, να λέμε ότι αυτός
πρέπει να πάψει να υπάρχει. Στην πραγματικότητα, άγγιξε τα όρια της τρομο-
κρατίας και εκπροσωπεί μια βαθιά ολοκληρωτική αντίληψη, διχαστική». Στη
συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «το πρόβλημα δεν εί-
ναι αν ο Πολάκης αντιτίθεται στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν αυτή η αντίλη-
ψη έχει ξεριζωθεί ή όχι από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί για να είμαι
ευθύς, τέτοιου είδους αντιλήψεις είχαν εκφραστεί και με τη φράση “ή τους τε-
λειώνουμε ή μας τελειώνουν”».

Την Παρασκευή στο Υπουργικό 
οι απαντήσεις
Κάντε λίγο υπομονή. Διότι την ερχόμενη Παρασκευή
στο Υπουργικό Συμβούλιο θα ξεκαθαρίσουν πολλά για
τον κατώτατο μισθό και τις εκλογές. Αυτή την αίσθηση
έδωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Στο
Υπουργικό της Παρασκευής θα πάρετε τις απαντήσεις σας για
όλα αυτά τα ερωτήματα», ανέφερε ειδικότερα ο Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας
σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου. Για να μην προτρέχετε, δεν θα ανακοινώσει
εκλογές την Παρασκευή, απλώς θα μας πει αν θα γίνει και άλλο Υπουργικό στις 9
του μήνα, το λεγόμενο «πανηγυρικό». Αυτά θα μάθουμε την Παρασκευή… 

Για δήμαρχος πάει 
ο Κεγκέρογλου

Αποθεωτικό «αντίο» στον συνάδελφό
τους Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος έπειτα
από 19 χρόνια διαρκούς κοινοβουλευτικής
παρουσίας εγκαταλείπει τα έδρανα της
Βουλής για να ριχτεί στη μάχη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ως υποψήφιος δήμαρχος
Μινώα Πεδιάδας στην ιδιαίτερη πατρίδα
του την Κρήτη, επιφύλαξαν συνάδελφοί
του από όλα τα κόμματα. Η τελευταία ομιλία
στη Βουλή τού βουλευτή Ηρακλείου του
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «πνίγηκε» στα
χειροκροτήματα. Όρθιοι οι συνάδελφοί του
Γιώργος Παπανδρέου, Ευαγγελία Λιακού-
λη, Νάντια Γιαννακοπούλου και Χαρά Κε-
φαλίδου χειροκρότησαν παρατεταμένα τον
κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος ήταν φανερά
συγκινημένος. Ο 61χρονος πολιτικός, ο
οποίος πρωτοεξελέγη βουλευτής το 2004,
διετέλεσε δύο φορές υφυπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Θετικό και αρνητικό
ταυτόχρονα… 

Πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα μετα-
πήδησης καταρτισμένου προσωπικού από
«κρατικούς» φορείς της Ενέργειας προς
την αγορά. Θετικό καθώς αποτελεί στοιχείο
ωρίμανσης της ελληνικής αγοράς ενέργει-
ας. Ωστόσο, οι εν λόγω φορείς (βλ. ΡΑΕ, ΑΔ-
ΜΗΕ κ.ά.) στερούνται κρίσιμων πόρων να
σταθούν στο δύσκολο έργο τους. Προφα-
νώς η αγορά πληρώνει καλύτερα και προ-
σελκύει τα αξιόλογα στελέχη. Όμως, η έν-
δεια προσωπικού επιφέρει δυσκολίες και
προκλήσεις στο έργο κρίσιμων «κρίκων»
στην αγορά ενέργειας και αυτό πρέπει να
ληφθεί υπόψη από τους αρμοδίους…

Υποψήφια με τη ΝΔ στον νομό Ιωαννίνων η σύζυγος του Κώστα Κεντέρη
Το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός
βρισκόταν στο Μέτσοβο, όπου συνέφαγε με
τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, τον
περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη
και τους βουλευτές της ΝΔ στον νομό, ενώ
στο τραπέζι βρισκόταν και η κυρία Έλσα
Εξάρχου. «Ένα καινούργιο ταξίδι ξεκινάει
σήμερα για εμένα. Με οδηγό την αγάπη για
τον τόπο μου, θα προσπαθήσω να συμβάλω
με όλες μου τις δυνάμεις στη σημαντική
προσπάθεια που γίνεται από τον @kyriakos_

και τον @alekoskachrimanis για να δούμε
την Ήπειρο εκεί που της αξίζει. Περισσότε-
ρα σύντομα…», σημείωνε λίγο αργότερα η
ίδια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. 
Σημειώνεται ότι η κυρία Εξάρχου και ο σύζυ-
γός της Κώστας Κεντέρης διατηρούν τα τε-
λευταία χρόνια ένα ξενοδοχείο-στολίδι στο
Πάπιγκο Ζαγορίου, το οποίο έχει βραβευτεί
και ως το καλύτερο ορεινό θέρετρο στη Νό-
τια Ευρώπη.

Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό
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Ν
α σφραγίσουν τα στεγανά του
κόμματός τους και να προλά-
βουν τυχόν επιθέσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που θα καταλογίζουν

στροφή του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρα-
τία επιχειρούν στο Κίνημα μετά την υπόθε-
ση Πολάκη και τη στάση που επεφύλαξε
προς αυτή η Χαριλάου Τρικούπη.

Από τη μια πλευρά εντείνεται η αντιδεξιά
ρητορική, από την άλλη όμως κλιμακώνε-
ται η κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή
τις υποθέσεις των Παύλου Πολάκη και Νί-
κου Παππά. Από χθες κορυφαία στελέχη
του κόμματος έχουν εξαπολύσει ένα μπα-
ράζ επιθέσεων κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του
Παύλου Πολάκη. «Εδώ και πολύ καιρό, ο κ.
Πολάκης έχει υπερβεί κάθε δημοκρατικό
μέτρο. Η τελευταία του, ωστόσο, στάση ξε-
πέρασε κάθε όριο και κανόνα, αφού καθετί
που παραπέμπει σε βία βρίσκεται εκτός
δημοκρατικού πλαισίου, ενώ η πολιτική
αντιπαράθεση -όσο έντονη και αν είναι-
δεν μπορεί να οδηγεί σε στοχοποίηση και
απειλή προσώπων… Ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο,
εξέθρεψε, ανέχτηκε και υποδαύλισε ρητο-
ρικές και πρακτικές όπως του κ. Πολάκη
και η αντίδρασή του ήρθε με καθυστέρηση,
αφού η αποδοκιμασία ήταν αυτονόητη»,
υποστήριξε ο επικεφαλής της ΚΟ Μιχάλης
Κατρίνης.

Σε μια προσπάθεια να οδηγήσουν σε
ακόμη πιο δύσκολη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ, επι-
διώκουν να ταυτίσουν τον Παύλο Πολάκη
με τον Αλέξη Τσίπρα. Ενδεικτική είναι η το-
ποθέτηση του γραμματέα του κόμματος:
«Θεωρώ ότι ο τρόπος που μιλούσε αλλά και
τα θέματα τα οποία έθιγε ήταν σε απόλυτη
γραμμή με τον κ. Τσίπρα και τις βασικές
επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Την περίοδο των μνη-
μονίων θυμάστε τι είχε γίνει με τους βου-
λευτές και τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ; Ο
Πολάκης συνεχίζει αυτή τη ρητορική εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο με την
ανοχή αλλά και την υιοθέτηση των απόψε-
ών του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα». 

Πολλαπλών αναγνώσεων
Στο μεταξύ, με πολλαπλές αναγνώσεις

είναι η απάντηση του Ευάγγελου Βενιζέ-
λου όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ
να απαλλαγεί από τον «πολακισμό». «Αυτό
είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί είναι προ-
φανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρατεί ένα μεγάλο
ποσοστό του εκλογικού σώματος, εντυπω-
σιακά μεγάλο θα έλεγα με βάση τις δημο-
σκοπήσεις, επί χρόνια, από τότε που εγκα-

θιδρύθηκε στο πολιτικό σύστημα και υπο-
κατέστησε ως έναν βαθμό το ΠΑΣΟΚ, στα
μάτια τουλάχιστον ενός τμήματος της κοι-
νωνικής του βάσης, της παραδοσιακής
εκλογικής του βάσης, αλλά δεν μπορεί να
πάει παραπάνω, χρειάζεται άλλα πράγματα
προκειμένου να έχεις μια πολιτική ηγεμο-
νία, ας το πω έτσι, η οποία να σου επιτρέπει
να δώσεις προοπτική, να ενώσεις τη χώρα,
να λειτουργήσεις συμπεριληπτικά, να μπο-
ρέσεις να δώσεις μια εναλλακτική πρόταση
η οποία να έχει νόημα και να επικοινωνεί
με το μέλλον», για να συμπληρώσει με νόη-
μα πως «από την οπτική αυτή μια ευκαιρία
να αποκτήσουμε ένα κομματικό σύστημα
το οποίο αντιπροσωπεύει με πιο αυθεντικό
τρόπο και με μεγαλύτερη προοπτική την

κοινωνία, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι η
κοινωνία είναι πιο πολύπλοκη από το κομ-
ματικό σύστημα και ασφυκτιά μέσα στο
κομματικό σύστημα το οποίο προσφέρει
ούτως ή άλλως, εξ ορισμού, περιορισμένες
επιλογές». 

«Συγκάλυψη του παρακράτους»
Ταυτόχρονα, όμως, οι τηλεφωνικές υπο-

κλοπές επανέρχονται στο προσκήνιο. Του-
λάχιστον αυτό επιδιώκει ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος
χθες, κατά την ακρόαση του επικεφαλής
της Αρχής Προστασίας Διασφάλισης
Απορρήτου Επικοινωνιών, Χρήστου Ράμ-
μου, και του επικεφαλής της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα, Κωνσταντίνου Μενουδάκου, στην
επιτροπή PEGA άσκησε οξεία κριτική στην
κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυ-
πουργό. 

«Στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ήταν εξαρχής η συγκάλυψη του παρακρά-
τους που η ίδια δημιούργησε», είπε χαρα-
κτηριστικά και πρόσθεσε πως «αυτό που
ζούμε είναι η απίστευτη αντίδραση μιας
καθεστωτικής φιλοσοφίας. Αντί, λοιπόν, να
αποκαλυφθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν
στη Δικαιοσύνη, τα θύματα και οι άτεγκτοι
δικαστές που προσπαθούν να βρουν και να
δώσουν στη δημοσιότητα το τι έχει συμβεί
σε αυτή την υπόθεση, γίνονται στόχοι ηθι-
κής απαξίωσης και πολιτικής εξόντωσης».
Σχολιάζοντας την επισήμανση του επικε-
φαλής της ΑΔΑΕ για το αποτέλεσμα της
έρευνας της Αρχής σχετικά με τον αποστο-
λέα του γραπτού μηνύματος, με το οποίο
επιχειρήθηκε η παγίδευση του κινητού τη-
λεφώνου του, ανέφερε: «Ο κ. Ράμμος είπε
ότι έχει βρεθεί ο λογαριασμός που πλήρω-
σε το μήνυμα και δόθηκαν στη Δικαιοσύνη
τα στοιχεία για την αποστολή του μηνύμα-
τος παγίδευσης στο κινητό μου. Πότε δό-
θηκαν αυτά τα στοιχεία στη Δικαιοσύνη; Για
να δούμε και τους ρυθμούς που κινείται η
ελληνική Δικαιοσύνη. Διότι πρέπει επιτέ-
λους μετά από οκτώ μήνες να αξιολογή-
σουμε και αυτό. Δεν πρέπει, από τη στιγμή
που έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία, να μά-
θουμε ποιος είναι ο κάτοχος του λογαρια-
σμού που έστελνε όλα αυτά τα μηνύματα,
προσπαθώντας να εγκλωβίσει ανθρώπους
με αυτό το κατασκοπευτικό υπερόπλο που
λειτουργούσε στη χώρα μας, το Predator;».

Επιχείρηση… σφράγισμα στεγανών του κόμματος ξεκινά στο
ΠΑΣΟΚ με μπαράζ επικριτικών δηλώσεων κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Κατενάτσιο» τέλος, 
ώρα για επίθεση 



K
αθόλου δεν άρεσαν στον Ταγίπ Ερντο-
γάν τα συνθήματα που ακούστηκαν
από οπαδούς της τουρκικής ποδο-
σφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας, που κά-

λεσαν την τουρκική κυβέρνηση να παραιτηθεί τρεις
εβδομάδες έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό
στη Νοτιοανατολική Τουρκία.

«Κυβέρνηση, παραιτήσου» τραγουδούσαν χι-
λιάδες οπαδοί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινού-
πολη στο στάδιο «Ινονού» κατά τη διάρκεια αγώνα
πρωταθλήματος με την Ανταλιασπόρ.

Οι οπαδοί της Μπεσίκτας, που είναι γνωστό ότι
είναι σε γενικές γραμμές πολιτικά πιο κοντά
στην κεμαλική αντιπολίτευση και όχι στο AKP
του Ερντογάν, πέταξαν επίσης λούτρινα ζωά-
κια στον αγωνιστικό χώρο για να τιμήσουν τα
παιδιά και τα θύματα του σεισμού της 6ης Φε-
βρουαρίου. Αλλά και οι οπαδοί της Φενερμπα-
χτσέ φώναξαν το σύνθημα «Ψέματα, εξαπατή-
σεις, πέρασαν 20 χρόνια, παραιτηθείτε» κατά
τη διάρκεια του αγώνα με την Κονιασπόρ.

Είναι προφανές ότι καθώς η χώρα βαδίζει προς
την τελική ευθεία των εκλογών, μετά τον σεισμό
των 7,8 βαθμών η τουρκική κυβέρνηση του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει πια συμπληρώσει 20
χρόνια στην εξουσία, βρίσκεται στο στόχαστρο έν-
τονων επικρίσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι δημοσκόπηση της εταιρείας
δημοσκοπήσεων Aksoy Research σε έρευνα που
διεξήγαγε σε 26 επαρχίες της Τουρκίας διαπίστω-
σε ότι η ανοδική τάση που είχε το AKP το τελευταίο
τρίμηνο του 2022 σταμάτησε και ότι οι ψήφοι του
μειώθηκαν κατά 2,4% από τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα
με την έρευνα του Φεβρουαρίου, η Εθνική Συμμα-
χία προηγείται της Λαϊκής Συμμαχίας κατά 4,4%, αν
και πρώτο κόμμα παραμένει το κυβερνών κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) με ποσοστό πά-

νω από 30%. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΚΡ έχει 32,1%,
το CHP 27,3%, το �Y� 13,6%, το HDP 12% και το MHP
6,8%. Από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας, ότι
η αντιπολίτευση θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές,
έχει γίνει ξανά πλειοψηφία με 51,9% και ότι επί της

ουσίας η αντιπολίτευση ανέκαμψε τον
Φεβρουάριο.

«Φίμωτρο» στο Twitter
Σε μια προσπάθεια να φιμώσει τους

επικριτές, η Άγκυρα απέκλεισε προσω-
ρινά την πρόσβαση στο Twitter. Το Ανώ-
τατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της

Τουρκίας (RTUK) επέβαλε επίσης κυρώσεις σε τρία
τηλεοπτικά κανάλια που άσκησαν κριτική στην κυ-
βέρνηση.

«Καθώς η χώρα μας παλεύει ενάντια στη μεγα-
λύτερη καταστροφή του αιώνα, το να φωνάζουμε
συνθήματα παραίτησης κατά τη διάρκεια του αγώ-
να Φενερμπαχτσέ - Κονιασπόρ είναι ανεύθυνο και
παράλογο», σημείωσε από την πλευρά του ο Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστι-
κής Δράσης και εταίρος του Ερντογάν και του κυ-
βερνώντος AKP. Ο Μπαχτσελί κάλεσε μάλιστα
τους συλλόγους να λάβουν «επειγόντως τα απα-
ραίτητα μέτρα» ώστε οι αγώνες να διεξάγονται
χωρίς φιλάθλους.

Την ίδια στιγμή σε 34 δισ. δολάρια υπολογίζει
η Παγκόσμια Τράπεζα το κόστος των υλικών ζη-
μιών που άφησαν πίσω τους οι σεισμικές δονή-

σεις της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία. Οι δύο
καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν τη Νοτιοα-
νατολική Τουρκία στις αρχές του μήνα εκτιμάται
ότι οδήγησαν σε υλικές ζημιές ύψους 34,2 δισ.
δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί στο περίπου 4%
του τουρκικού ΑΕΠ του 2021, σύμφωνα με προ-
καταρκτική εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Όμως, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, το συνο-
λικό κόστος ανοικοδόμησης για τη χώρα μπορεί
να είναι διπλάσιο.

Γεγονός λοιπόν είναι πως το σενάριο ήττας του
Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές μετά τον κατα-
στροφικό σεισμό γίνεται ολοένα και πιο… ρεαλιστι-
κό, αφού διεθνείς κύκλοι εκτιμούν ότι το κύμα της
οργής των κατοίκων που επλήγησαν από τα 7,8 Ρί-
χτερ θα εκφραστεί στην κάλπη και θα είναι αυτό
που θα κρίνει και το τελικό αποτέλεσμα.

Όσο για το τι μπορεί να σημάνει για τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις μια πτώση του καθεστώτος Ερν-
τογάν από την εξουσία, ουδείς είναι σε θέση αυτήν
τη στιγμή να ρισκάρει την παραμικρή εκτίμηση…
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Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Χάνει τις εκλογές ο Ερντογάν; 

Αδιανόητο! O «σουλτάνος» πέταξε
χρήματα σε παιδιά στην Αντιόχεια

Ξανά πλειοψηφία στα γκάλοπ 
η νίκη της αντιπολίτευσης 

ως αποτέλεσμα της λαϊκής οργής
μετά τους φονικούς σεισμούς 
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Πρόσφατα το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε τον απολογισμό του περα-
σμένου έτους, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικό-
λαου Παναγιωτόπουλου, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νι-
κόλαου Χαρδαλιά, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντί-
νου Φλώρου και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Αερο-
πορίας, Ναυτικού και Στρατού. 

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, εκτός από την εμβάθυνση της
στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η αναβάθμιση στρατιω-
τικών υποδομών σε περιοχές αυξημένης στρατηγικής σημα-
σίας στη Λάρισα, καθώς και ο σχεδιασμός κατασκευής νέας
ναυτικής βάσης στον Αλμυρό Βόλου για τον ελλιμενισμό αρμα-
ταγωγών.

Ας δούμε αναλυτικά τις… δράσεις του ΓΕΕΘΑ για τη χρονιά
που πέρασε: 
• Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε πλήθος ευρωπαϊκών
και διεθνών στρατιωτικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη
της ασφάλειας και της σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατο-
λής και της Βόρειας Αφρικής.
• Η επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ με τη
συμμετοχή τους σε πλήθος ασκήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, με ιδιαίτερη
έμφαση σε ασκήσεις που εκτελέστηκαν από δυνάμεις αερο-
πλανοφόρων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ισπανίας στην πε-
ριοχή της Μεσογείου.
• Εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως

και με τη Γαλλία, με την υλοποίηση της ελληνογαλλικής Στρα-
τιωτικής Συνεργασίας.
• Ενίσχυση των στρατιωτικών συνεργασιών με τις βαλκανικές
χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, την Ιορδανία
και την Αίγυπτο, με ξεχωριστή σημασία να κατέχει η διάθεση
μιας πυροβολαρχίας Patriot για την ενίσχυση της αεράμυνας
της Σαουδικής Αραβίας.
•  Αναβάθμιση της σημασίας της Κρήτης και του γεωστρατηγι-
κού αποτυπώματός της στην Ανατολική Μεσόγειο με την ανα-
βάθμιση και επέκταση του συνόλου των υποδομών των Ενό-
πλων Δυνάμεων στο νησί και ειδικά του Ναύσταθμου Κρήτης.
• Αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών σε περιοχές αυξημέ-
νης στρατηγικής σημασίας στη Λάρισα και στην Αλεξανδρού-
πολη, η κατασκευή νέων Επιτηρητικών Στρατιωτικών Φυλα-

κίων σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς και ο σχεδια-
σμός κατασκευής νέας ναυτικής βάσης στον Παγασητικό Κόλ-
πο για τον ελλιμενισμό αρματαγωγών.
•  Ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των Ειδικών Δυνάμεων
και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων μετά τη συγκρότηση
της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα
με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και νατοϊκά πρότυπα και στο πλαί-
σιο της υλοποίησης της Νέας Δομής Δυνάμεων.
•  Συνδρομή και συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την
Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυ-
λακή για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών στα ανα-
τολικά σύνορα της χώρας, με εκτέλεση πτήσεων και θαλάσ-
σιων περιπολιών επιτήρησης σε καθημερινή βάση.

Απολογισμός ΓΕΕΘΑ για τα εξοπλιστικά: 
•  Η σημαντική ενίσχυση των ΕΔ σε οπλικά συστήματα με τη σε
εξέλιξη προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Rafale, την ανα-
βάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε έκδοση Viper, τη
ναυπήγηση των φρεγατών Belharra, την παράδοση των τεθω-
ρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων αναγνωρίσεως Μ1117, κα-
θώς και την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση του ισραηλινού
UAV HERON.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κοινωνική προσφορά των Ενό-
πλων Δυνάμεων με την εκτέλεση αεροδιακομιδών, αεροπυρο-
σβέσεων, περιπολιών σε δασικές περιοχές και η συνδρομή
τους σε πληγείσες περιοχές από ακραία καιρικά και φυσικά
φαινόμενα, όπως η κακοκαιρία «Ελπίδα».

Δ
ιακόσιοι περίπου Αμερικανοί πε-
ζοναύτες του 100 και 101 αερομε-
ταφερόμενου τμήματος, της 1ης
Μεραρχίας Τεθωρακισμένων τα-

ξίδεψαν από το Φορτ Κάμπελ του Κεντάκι των
Ηνωμένων Πολιτειών στον Βόλο, για να συμ-
μετάσχουν στο Σχολείο Αεροκίνητων Επιχει-
ρήσεων των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμε-

ων, το οποίο για πρώτη φορά
διοργανώνεται εκτός ΗΠΑ. Το
αμερικανικό Σχολείο Ειδικών
Επιχειρήσεων θα γίνει στην
έδρα της 32 Ταξιαρχίας Πεζο-

ναυτών στο Στρατόπεδο «Γε-
ωργούλα» και στην ευρύτερη
περιοχή, καθώς όπως λένε

αμερικανικές πηγές «το ανάγλυφο του εδά-
φους της περιοχής σε συνδυασμό με τη θά-
λασσα είναι ιδανικό για την εκπαίδευση στε-
λεχών ειδικών επιχειρήσεων».

Η φιλοξενία του αμερικανικού σχολείου
έχει μεγάλη αξία, καθώς πρόκειται για ένα
σημαντικό πρόγραμμα των αμερικανικών
Ενόπλων Δυνάμεων, με την ονομασία «Sabal-
auski Air Assault School», στο οποίο εκτός
από Αμερικανούς και Έλληνες πεζοναύτες
συμμετέχουν στελέχη του γαλλικού, του ολ-
λανδικού και του ουγγρικού στρατού ως καλε-
σμένοι των Αμερικανών. Τα στελέχη των συμ-
μετεχουσών χωρών θα εκπαιδευτούν στην
εκτέλεση αεροκίνητων επιχειρήσεων με δυ-
νατότητες ελαφρού πεζικού στο έδαφος,
όπως και για άμεσες επιθετικές ενέργειες,

καταδρομές, ενέδρες, διείσδυση και αποχώ-
ρηση (από ξηρά, θάλασσα και αέρα), καταλή-
ψεις αεροδρομίων, διάσωση προσωπικού και
ανάκτηση ειδικού υλικού από εχθρική ή εχ-
θροκρατούμενη περιοχή. 

Η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ
ενισχύεται διαρκώς και μέσω της ελληνοαμε-
ρικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας, οι δύο χώρες έχουν οργανώσει -
μεταξύ άλλων- πρόγραμμα ασκήσεων και συ-

νεκπαιδεύσεων για το 2023. Η επιλογή του Στε-
φανοβίκειου, στον Βόλο, για το Σχολείο Αερο-
κίνητων Επιχειρήσεων δεν έγινε τυχαία, καθώς
η αξία της περιοχής σε στρατιωτικό επίπεδο
έχει μελετηθεί από τις ΗΠΑ και έχει ενταχθεί
εδώ και καιρό στον εκεί σχεδιασμό τους, αφού
περιλαμβάνεται και στην Ελληνοαμερικανική
Συμφωνία, στο πλαίσιο των «διευκολύνσεων»
που παρέχονται επί ελληνικού εδάφους. Είναι
φανερό και μετά την επίσκεψη Α. Μπλίνκεν
στην Αθήνα ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να δια-
τηρήσει το υψηλό επίπεδο στις σχέσεις της με
την Αθήνα, καθώς η Ελλάδα θεωρείται αξιόπι-
στος σύμμαχος για τις ΗΠΑ και συνολικά για τη
Δύση, με αποκορύφωμα την υποστήριξή της
στο Ουκρανικό, ξεκαθαρίζοντας ότι συντάσσε-
ται απόλυτα με τη νατοϊκή συμμαχία απέναντι
στον αναθεωρητισμό του Πούτιν.

Απολογισμός ΓΕΕΘΑ 2022 με Λάρισα και Αλμυρό στο επίκεντρο

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Ψήφος εμπιστοσύνης 
στον Βόλο από τις ΗΠΑ

Για πρώτη φορά διεξάγεται
εκτός Αμερικής το Σχολείο
Αεροκίνητων Επιχειρήσεων



ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ13

Με συνοπτικές διαδικασίες εκδικάστηκε στο
Εφετείο των Βρυξελλών το μεσημέρι της Τρίτης
η έφεση που είχαν ασκήσει η Εύα Καϊλή και ο
Μαρκ Ταραντέλα, ζητώντας την υπό όρους απο-
φυλάκισή τους.

Το Προδικαστικό Συμβούλιο είχε αποφανθεί
από τις 16 Φεβρουαρίου υπέρ της παράτασης της

κράτησης της Καϊλή κατά δύο μήνες, όμως η
άμεση άσκηση έφεσης από τον συνήγορό της
Σβεν Μαρί είχε ως αποτέλεσμα να συνεδριάσει
το Εφετείο και να εξετάσει το αίτημα της Ελληνί-
δας ευρωβουλευτού.

Η υπεράσπιση της Καϊλή ζήτησε από το Εφε-
τείο να της επιτραπεί να μεταβεί στην κατοικία

της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ώστε να βρεθεί
δίπλα στο παιδί της, και οι δικαστές επιφυλάχθη-
καν να δώσουν στη δημοσιότητα την απόφασή
τους, για το αν θα κάνουν δεκτό το αίτημα, στις 3
Μαρτίου. Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση
απόρριψης η Εύα Καϊλή θα παραμείνει προφυ-
λακισμένη -τουλάχιστον- έως τις 16 Απριλίου.

«Κληρώνει» στις 3 Μαρτίου για το αίτημα αποφυλάκισης της Εύας Καϊλή

Ο
σμή νέου σκανδάλου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μετά το ρεπορ-
τάζ του Politico, σύμφωνα με το
οποίο κορυφαίος αξιωματούχος

των Μεταφορών έλαβε δωρεάν πτήσεις
από την κυβέρνηση του Κατάρ, ενώ η ομά-
δα του διαπραγματευόταν μια σημαντική
αεροπορική συμφωνία ζωτικής σημασίας
για την αεροπορική εταιρεία του ίδιου του
κράτους του Κόλπου.

Σύμφωνα με το Politico, ο Εσθονός Χέν-
ρικ Χόλολεϊ, γενικός διευθυντής του Τμή-
ματος Μεταφορών της Επιτροπής, πέταξε
δωρεάν με την Qatar Airways εννέα φορές
από το 2015 έως το 2021. Έξι από τις δωρε-
άν πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη
σύναψη της συμφωνίας πρόσβασης στην
αγορά και τέσσερις από αυτές πληρώθη-
καν από την κυβέρνηση του Κατάρ ή έναν
όμιλο με συνδέσμους με το Κατάρ.

Ο Χόλολεϊ αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκ-
πρόσωπος της Επιτροπής υπερασπίστηκε
την απόφαση του Χόλολεϊ να δεχτεί τις δω-
ρεάν πτήσεις της Qatar Airways. «Όλες οι
αποστολές που περιγράφονται λεπτομε-
ρώς… εξουσιοδοτήθηκαν και διεξήχθη-
σαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες»,
είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι πι-
θανές συγκρούσεις συμφερόντων «εξετά-
στηκαν προσεκτικά και αποκλείστηκαν».

Πλήγμα στην αξιοπιστία
Η έρευνα του Politico ακολουθεί τις απο-

καλύψεις ότι το Κατάρ και το Μαρόκο φέρον-
ται να πλήρωσαν μεγάλα ποσά σε μετρητά
για να δωροδοκήσουν βουλευτές της ΕΕ
προκειμένου να κάνουν τις προσφορές τους
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ισχυρισμοί
που έχουν βλάψει σοβαρά τη φήμη του
μπλοκ και την αξιοπιστία των θεσμών της ΕΕ.

Οι αποκαλύψεις από την Επιτροπή ανα-
φέρουν όλες τις πτήσεις της Qatar Airways
που πραγματοποίησαν ανώτεροι αξιωμα-
τούχοι της ΕΕ στο Τμήμα Μεταφορών με-
ταξύ 1ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Ιανουαρί-
ου 2022, χρονοδιάγραμμα που περιλαμβά-

νει τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία
«ανοιχτών ουρανών». Η Επιτροπή έλαβε
εντολή να εργαστεί για τη συμφωνία τον
Ιούνιο του 2016 και υπέγραψε την τελική
συμφωνία τον Οκτώβριο του 2021.

Τον Ιανουάριο του 2017, λίγους μήνες
αφότου η ομάδα του Χόλολεϊ στην Επιτρο-
πή άρχισε να εργάζεται για τη συμφωνία
αεροπορικών υπηρεσιών με το Κατάρ, ο
ίδιος δέχτηκε δωρεάν πτήσεις business
class στην κρατική αεροπορική εταιρεία
Qatar Airways, από τις Βρυξέλλες στην
Ντόχα. Το ταξίδι πληρώθηκε από την κυ-
βέρνηση του Κατάρ, σύμφωνα με έγγραφα.

Η συμφωνία
Η τελική αεροπορική συμφωνία παρα-

χώρησε σε αεροπορικές εταιρείες με έδρα
το Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της Qatar
Airways, δικαιώματα προσγείωσης στους
περισσότερους προορισμούς της ΕΕ, προ-
σφέροντας στον αερομεταφορέα προσο-
δοφόρα πρόσβαση σε μια αγορά 450 εκα-
τομμυρίων καταναλωτών. Σε αντάλλαγμα,
οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ έλαβαν
αμοιβαία δικαιώματα για μια αγορά λιγότε-
ρων από 3 εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά
μέσω ενός κόμβου αεροδρομίου της Ντό-
χας, που βρίσκεται σε στρατηγική τοποθε-
σία μεταξύ των μεγαλουπόλεων της Ευρώ-
πης και της Ασίας.

Οι αποκαλύψεις των δωρεάν ταξιδιών
του Χόλολεϊ έθεσαν την Επιτροπή εκ νέου
υπό έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο οι διευθυντές πολιτικής της ΕΕ χει-
ρίστηκαν τα λόμπι από την κυβέρνηση του
Κατάρ, εν μέσω του συνεχιζόμενου σκαν-
δάλου για τη φημολογούμενη διαφθορά
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κορυφαίος αξιωματούχος
Μεταφορών ταξίδευε 

για χρόνια με δωρεάν πτήσεις
από και προς το Κατάρ

«Νέο σκάνδαλο» στους κόλπους της ΕΕ 
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Α
πονεμήθηκαν τα FIFA Best Awards 2022
στο Παρίσι. Με ολόκληρο τον ποδοσφαι-
ρικό πλανήτη να κινείται ακόμη στην κεν-

τρομόλο τροχιά που χάραξε ο αστερισμός του
Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, που κατέκτησε
τον περασμένο Δεκέμβριο η Αργεντινή, ήταν κάτι
περισσότερο από αναμενόμενο ο Λιονέλ Μέσι να
αναδειχτεί καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ
Σκαλόνι κορυφαίος προπονητής και ο Εμιλιάνο
Μαρτίνεζ καλύτερος τερματοφύλακας. Και οι
τρεις τους είναι Αργεντίνοι. Ο τελευταίος είναι αυ-
τός που την ώρα της απονομής του Παγκοσμίου
Κυπέλλου του 2022 τοποθέτησε το «χρυσό γάντι»
που του είχε απονεμηθεί ως βραβείο του καλύτε-
ρου τερματοφύλακα της διοργάνωσης, εν είδει
φαλλικού συμβόλου, πάνω του, δικαιώνοντας με
τον ανάρμοστο πανηγυρισμό του τον Jung που
υποστήριζε ότι «το σύμβολο δεν μεταμφιέζει, αλ-
λά αποκαλύπτει». Όπως ακριβώς κατά την ίδια τε-
λετή απονομής του χρυσού τροπαίου το σύμβολο
δεν μεταμφίεσε αλλά αποκάλυψε την εικόνα εμ-
πορευματοποίησης και πολιτισμικής εισπήδησης
που μαστίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν ο -όχι
και τόσο δημοκρατικά εκλεγμένος εμίρης του Κα-
τάρ- σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί στάθηκε
δίπλα στον Λιονέλ Μέσι και του φόρεσε μια μαύρη
κελεμπία που στην περιοχή της αραβικής χερσο-
νήσου ονομάζεται bisht. Πρόκειται για έναν λε-
πτοΰφαντο, σχεδόν διαφανή, μανδύα που ειθίζετο
να φορούν οι Άραβες πολεμιστές έπειτα από μια
νίκη. Στα social media φούντωσαν οι διαμάχες για

το αν αυτό ήταν ένδειξη τιμής ή προκλητικός συμ-
βολισμός του Άραβα μονάρχη για την παγκόσμια
οικονομικοπολιτική επιβολή του αραβικού πλού-
του, καθώς ένα «άμπαλο» έθνος καλύπτει με την
κελεμπία του το εθνόσημο της παγκόσμιας πρω-
ταθλήτριας Αργεντινής, ενώ ακόμη και για όσους
αμφισβητούν τη -σε προσωπικό επίπεδο- παγκό-
σμια κυριαρχία του Μέσι, δεν αφήνονται περιθώ-
ρια αμφιβολίας για την αραβική επικράτηση. Στο
αντίπαλο ποδοσφαιρικό του δέος, στον Κριστιάνο

Ρονάλντο, μπορεί να μην του φόρεσαν το παραδο-
σιακό bisht, όμως τα πετροδολάρια ήταν αρκετά
ισχυρά ώστε να τον κάνουν να φορέσει τη φανέλα
της Αλ Νασρ, σε μια χρυσοφόρα τιμητική απο-
στρατεία.

Αν οι φίλαθλοι λέγεται πως είναι ο 12ος παίκτης,
τότε σίγουρα το χρήμα είναι ο 13ος. Αυτό ήρθε στο
μυαλό μου βλέποντας τον «βασιλιά» Μέσι μετά την
επικράτησή του στην ποδοσφαιρική μάχη ντυμένο
με τον αραβικό μανδύα των μεγάλων πολεμιστών,
σε ένα σύγχρονο, αθλητικό αντιδύναμο -σαν αρνη-
τικό φωτογραφικό φιλμ- της ταινίας «Ο 13ος πολε-
μιστής», όπου ο «Άραβας» Αντόνιο Μπαντέρας έρ-
χεται να πολεμήσει μαζί με τους «Ευρωπαίους»
Βίκινγκς, μεταλαμπαδεύοντας στους ημιάγριους
Βορειοευρωπαίους το φως και τον ξεχωριστό χα-
ρακτήρα του αραβικού πολιτισμού της Βαγδάτης
του 10ου μΧ αιώνα.

Με αυτές τις εικόνες στα μάτια μου και με την
καθημερινότητα όλων μας, από τον πλέον διάσημο
αθλητικό αστέρα μέχρι τον απλό φίλαθλο και από
τον πλέον προβεβλημένο πολιτικό ηγέτη μέχρι τον
απλό ψηφοφόρο, διάφανα εκτεθειμένη στις πλατ-
φόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σκέφτομαι τα λό-
για του μεγάλου προπονητή του κολεγιακού πρω-
ταθλήματος μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών,
Τζον Γούντεν: «Να ασχολείστε περισσότερο με τον
χαρακτήρα σας παρά με τη φήμη σας, γιατί ο χαρα-
κτήρας σας αποτελεί αυτό που πραγματικά είστε,
ενώ η φήμη σας αποτελεί απλώς αυτό που οι άλλοι
νομίζουν ότι είστε».

Ο Μέσι και ο 13ος πολεμιστής 

του
Xρίστου 
Χ. Λιάπη

MD, MSc, PhD, 
ψυχίατρος - 
διδάκτωρ Παν/μίου
Αθηνών, πρόεδρος
ΔΣ ΚΕΘΕΑ, 
μέλος Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας

Ο
Μάνος Χατζιδάκις συνήθιζε να επαναλαμβάνει
πως άμα δεν αντιδράσεις έγκαιρα στο τέρας
καταλήγεις να του μοιάσεις. Ακόμη περισσότε-

ρο: φτάνεις να εξομοιωθείς μαζί του. Εγώ θα παρέφραζα
ελαφρώς τη φράση του μεγάλου μουσουργού λέγοντας:
Άμα δεν αντιδράσεις στο τέρας όσο ακόμη υπάρχει και-
ρός, το βρίσκεις απέναντί σου… Είναι κάτι που ο Ανδρέ-
ας Παπανδρέου, τον οποίο τόσο «επιτυχημένα» μιμείται
ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, το έμαθε καλά… Και όχι
ανώδυνα… Πράγματι…

Αφού χαρακτήρισε την «Αυριανή» «υπόδειγμα δημο-
σιογραφίας»… (Η καλή εφημερίδα είχε εντωμεταξύ δη-
μοσιεύσει και φωτογραφία -που αργότερα αποδείχτηκε
χαλκευμένη, αφού όμως ο ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ
είχε προλάβει να την υιοθετήσει, μιλώντας για «φίλο των
ναζί»- εμφανίζουσα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εν μέ-
σω δύο ανδρών των στρατευμάτων κατοχής...) Αφού
συμπεριέλαβε στην κοινοβουλευτική του ομάδα τον ένα
εκ των δύο συνεκδοτών της... Είδε στη συνέχεια -επειδή
το «τέρας» ουδέποτε χορταίνει- τα γνωστά πρωτοσέλι-
δα: με τις γυμνόστηθες φωτογραφίες και τις αναφορές
στην «Πορνομιμή»…

Ο Τσίπρας δεν είχε κανένα «τέρας» ως προσκείμενο
εκδότη. (Άλλωστε ο Παππάς δεν κατάφερε να του δημι-
ουργήσει…) Είχε όμως μέσα στην κοινοβουλευτική
ομάδα του. Αλλά και στο υπουργικό συμβούλιο… Ένα
«τέρας» που αλυχτούσε με τρόπο που έκανε
τις αλήστου μνήμης ρητορείες του Μένιου
Κουτσόγιωργα και του Βαγγέλη Γιαννόπου-
λου -όπως επίσης, όμως, τον «δημοσιογρα-
φικό λόγο» του Τράγκα και του Κακαουνά-
κη- να μοιάζουν με διασκευασμένο κομμάτι
από όπερα του Βέρντι…

Τώρα λοιπόν φαίνεται πως θα το βρει και
αυτός απέναντί του. Βέβαια το ουσιαστικό
ερώτημα τώρα τίθεται: Έχει άραγε πολιτική
ισχύ το συγκεκριμένο «νεο-τέρας»;

Η προσωπική μου εκτίμηση/απάντηση:
Πιστεύω πως ο τραμπουκισμός και η χυ-

δαιότητα, ο πολιτικός πρωτογονισμός και η
βαρβαρότητα έχουν διακομματική και δια-
παραταξιακή διείσδυση. Στον χώρο της Δεξιάς κάποιες
εκδοχές του τέρατος -πολύ πιο σοφτ, βέβαια- δεν τα πή-
γαν άσχημα: Το 11% άγγιξε κάποια στιγμή ο Καμμένος,

κοντά στο 5% κινείται ο Βελόπουλος, ας αφήσουμε δε τη
Χρυσή Αυγή… (Σημειωτέον πως από τον χώρο της ευρύ-
τερης -ακόμη και της «τερατώδους»- Δεξιάς ουδέποτε
ακούστηκε, με αντίστροφο πρόσημο, σύνθημα τόσο φρι-

κτό όσο το «Όταν οι αντάρτες θα μπούνε στην
Αθήνα, το Σύνταγμα θα λέγεται πλατεία Κουφον-
τίνα»…)

Γιατί λοιπόν να υστερήσει εκλογικά αυτή η -τε-
ρατώδης ή τερατόμορφη- εκδοχή της Αριστε-
ράς; Έστω της συριζαίικης Αριστεράς; Εκεί δεν
συνυπήρξαν Κότες, Ρόζες και λοιπές, κατά Κύρ-
κο ποικιλώνυμες, πάντα όμως ναζιάρικες εκδο-
χές του πολλάκις τραμπουκίζοντος πολιτικού
περιθωρίου;

Ανακεφαλαιώνοντας: Κύριε Τσίπρα, κάτι που
επί χρόνια ταΐζεις, ακόμη περισσότερο κάτι που
χωρίς αναπαμό μπουκώνεις, γιγαντώνεται. Και
όταν πια δεν θέλεις ή δεν μπορείς ή κρίνεις πως
δεν σε συμφέρει να συνεχίσεις να του δίνεις την

τροφή με την οποία ήταν εθισμένο, τότε δημιουργείται
κίνδυνος να φάει εσένα. Τουλάχιστον να σε δαγκώσει…

Καληνύχτα, κύριε πρόεδρε...

Τα δόντια του τέρατος

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου 

Καθηγητής Διεθνών
και Ευρωπαϊκών
Σπουδών 
στην Πάντειο
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Π
αρότι η Ελλάδα αποδει-

κνύεται καλή γείτονας για

τα Σκόπια (Βόρεια Μακε-

δονία, σύμφωνα με την περιλάλη-

τη «Συμφωνία των Πρεσπών»),

υποστηρίζει την ευρωπαϊκή τους

προοπτική, με την προϋπόθεση

ότι δεν προβάλλουν αλυτρωτικές

διαθέσεις, πολλές ελληνικές επι-

χειρήσεις δραστηριοποιούνται

εκεί και οι εμπορικές σχέσεις

έχουν αναπτυχθεί, μόλις το 0,3%

των Σκοπιανών θεωρεί τη χώρα

μας φιλική, σύμφωνα με στοιχεία

της πρόσφατης έρευνας του Ευ-

ρωβαρόμετρου 2022. 

Στο ερώτημα ποια χώρα είναι

πιο φιλική προς τα Σκόπια, το 37% των συμμετεχόντων στην

έρευνα απάντησε η Σερβία, το 11,4% οι ΗΠΑ, το 8,5% η

Τουρκία και το 8,1% η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Την ίδια στιγμή, όμως, και αυτό είναι αντιφατικό, ένα πο-

λύ μικρό ποσοστό Σκοπιανών, που ανέρχεται στο 0,9%, λέει

ότι η Ελλάδα αποτελεί απειλή για τα Σκόπια. Την πρώτη θέ-

ση στις χώρες που αξιολογούν σαν τη μεγαλύτερη απειλή

οι Σκοπιανοί είναι η Βουλγαρία με ποσοστό 27,6%, η οποία

μπλοκάρει, για τους δικούς της εθνικούς, ιστορικούς και

γλωσσικούς λόγους, που υφίστανται από παλιά, την ένταξη

των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ενώ στις ελληνοσκοπιανές σχέσεις δεν υπάρ-

χει αυτή την περίοδο ένταση, το λεγόμενο Μακε-

δονικό ως πρόβλημα παραμένει ανάμεσα στις

δύο χώρες, όχι, βέβαια, με τις εκρηκτικές δια-

στάσεις του παρελθόντος. Αυτή την περίοδο είναι

σε ύφεση και λόγω των συνθηκών με τον πόλεμο

στην Ουκρανία, καθώς και άλλων γεωστρατηγι-

κών ζητημάτων στην περιοχή.

Παρά τη Συμφωνία των Πρεσπών, που έχει ατο-

νήσει, η επίσημη σκοπιανή προπαγάνδα, που δεν

έπαψε να κάνει χρήση του όρου «Μακεδονία»

σαν ονομασία του κρατιδίου, εξακολουθεί, άλλοτε

συγκεκαλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα, την απόπειρα

για φαλκίδευση της ελληνικής ιστορικής ταυτότητας των

Μακεδόνων και την αλλοτρίωση της μακραίωνης πολιτιστι-

κής τους κληρονομιάς, μέσα από τη διαστρέβλωση και τον

συστηματικό σφετερισμό.

Και πολύ σωστά πρόσφατα, όταν κάποιοι ζήτησαν τη

χρήση του όρου «μακεδονική» γλώσσα στην Ελλάδα, δια-

σαφηνίστηκε ότι οι Μακεδόνες, δηλαδή οι Έλληνες κάτοι-

κοι της Μακεδονίας, δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με

αυτό το σλαβικό γλωσσικό ιδίωμα. 

Αν και για την ελληνική πλευρά είναι πλαστές και η «μα-

κεδονική» εθνότητα και η «μακεδονική» γλώσσα, οι Σκο-

πιανοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν επίσημα τους

όρους αυτούς. 

Στην περιοχή των σημερινών Σκοπίων από το 1913, που

απελευθερώθηκε από τους Τούρκους, μέχρι και στην επο-

χή μας, αλλοιώθηκε ο ελληνισμός, και με αλχημείες δημι-

ουργήθηκε μέσα από την πολυμορφία, την πολυγλωσσία

και την πολυεθνικότητα μια καινούργια εθνότητα, η «μα-

κεδονική», που ομιλεί τη «μακεδονική» γλώσσα. 

Ανατρέχοντας στην ιστορία, η τουρκική απο-

γραφή του Χιλμί Πασά έδειξε ότι κατοικούσαν

εκεί στις αρχές του 20ού αι. 423.000 μουσουλ-

μάνοι (Τούρκοι και Αλβανοί), που εκπροσω-

πούσαν το 41,7% του όλου πληθυσμού, 259.000

Έλληνες, δηλαδή, το 27,3% του όλου πληθυ-

σμού, 178.000 Βούλγαροι, δηλαδή, το 18,81%

του όλου πληθυσμού, 13.150 Σέρβοι, δηλαδή,

το 1,39% του όλου πληθυσμού και 73.000 διά-

φοροι άλλοι, δηλαδή, το υπόλοιπο 7,72% του

όλου πληθυσμού.

Στις ημέρες μας (στοιχεία τελευταίας απογρα-

φής του 2002) το 64% του πληθυσμού εμφανίζεται

σαν «Μακεδόνες», ενώ οι Έλληνες (κυρίως Βλάχοι και Σα-

ρακατσάνοι) μετρούνται μόλις στο 0,5%.

Εξάλλου, από τα πράγματα επιβεβαιώνεται πόσο ανα-

γκαία ήταν η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να

δώσει, τον Μάιο του 2022, νομιμότητα, μέσω της ευχαρι-

στηριακής κοινωνίας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία των Σκο-

πίων, με το όνομα Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, ώστε να ακο-

λουθήσει απερίσπαστη την πνευματική και ποιμαντική της

αποστολής μακριά από αλλότριες επιδιώξεις. 

Αυτή η ομαλοποίηση της κατάστασης και η έξοδος της

Ορθόδοξης Εκκλησίας των Σκο-

πίων από την απομόνωση είναι ένα

βήμα και για την απαγκίστρωσή

της από πολιτικές σκοπιμότητες

και αλυτρωτισμούς του κράτους.

Μπορεί να μην έχει επιτευχθεί

ακόμη πλήρως, ωστόσο ο δρόμος

είναι ανοιχτός.

Η Ορθοδοξία πάντοτε διακηρύτ-

τει ότι η ειρήνη, η αγάπη και η

αδελφοσύνη είναι οι βασικές

ενέργειες για ένα καλύτερο και ελ-

πιδοφόρο μέλλον. Με την καλλιέρ-

γειά τους ακόμη πιο πολύ και πιο

συνειδητά θα μπορούν να ξεπερα-

στούν οι διαφορές και οι ακρότη-

τες και να απομονωθούν ενέργειες

που βάζουν σε κίνδυνο τη συνύπαρξη.

Πλέον η Εκκλησία των Σκοπίων, η οποία προσέτρεξε η

ίδια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, λειτουργεί σε ενότητα

με το Κέντρο της Ορθοδοξίας.

Εκτός κανονικότητας, μη αποδεκτή από οποιαδήποτε

άλλη Εκκλησία και εξαρτώμενη αποκλειστικά από την κυ-

βερνητική δομή των Σκοπίων, που ουσιαστικά τη δημιούρ-

γησε, αναπαρήγαγε, υποκινούμενη, καταστάσεις αμφι-

σβήτησης της ελληνικότητας της Μακεδονίας.

Για παράδειγμα, είχε δημιουργηθεί στα Σκόπια Επισκο-

πή Πολυανής, παραπέμποντας άμεσα και έμμεσα στην ελ-

ληνική Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου!

Η αναγνώριση της Εκκλησίας των Σκοπίων, με συγκε-

κριμένο σχήμα και ειδικές προϋποθέσεις, ήταν μια κίνη-

ση-ματ, που προλαβαίνει δυσάρεστες καταστάσεις ως

προς την εκκλησιαστική συνοχή, αλλά συμβάλλει και στην

οικοδόμηση ενός κλίματος αποκλιμάκωσης των ανεξέ-

λεγκτων ενεργειών και στη δημιουργία μιας γέφυρας συ-

νεννόησης.

Πλέον, η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, που καλύπτει εκκλη-

σιαστικά ολόκληρη τη χώρα και έχει ενιαία μορφή, δεν εί-

ναι διασπαστικός αλλά σταθεροποιητικός παράγοντας

στον χώρο της Ορθοδοξίας. Και αν διατηρεί ακόμη κάποιες

εθνικιστικές θέσεις, σιγά σιγά θα απαλειφούν.

Και όσοι τυχόν διαφωνούν, αξιολογώντας με προκατα-

λήψεις τα πράγματα, με την απόφαση του Οικουμενικού

Πατριαρχείου, να ξέρουν ότι για να μπορεί το μάτι να συγ-

κρατεί το χρώμα, πρέπει πρώτα αυτό το ίδιο να είναι γυμνό

από κάθε χρώμα. 

Σε μια εποχή που όλα χρωματίζονται, είναι ανάγκη το

κοίταγμά μας στα γεγονότα να είναι μακρόπνοο.

του
πατέρα 
Ηλία Μάκου

Οι Σκοπιανοί δεν θεωρούν φίλους 
τους  Έλληνες, αλλά ούτε και εχθρούς!
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Κίνδυνος 
για τις ΗΠΑ
η υγεία 
του Μπάιντεν

Σοκ προκάλεσαν οι τοποθετήσεις
του πρώην γιατρού του Λευκού Οί-
κου και Ρεπουμπλικανού βουλευτή
Ρόνι Τζάκσον για την κατάσταση της
ψυχικής υγείας του Αμερικανού
προέδρου. «Είναι τρομακτικό για τη
χώρα μας που ο Μπάιντεν είναι ο αρ-
χιστράτηγος. Τον μισό χρόνο δεν ξέ-
ρει πού βρίσκεται και κάθε μέρα μάς
φέρνει πιο κοντά σε έναν ολοκληρω-
τικό πόλεμο με τη Ρωσία και την Κί-
να. Η ψυχική του κατάρρευση θα κά-
νει τους ανθρώπους να πεθάνουν»,
έγραψε ο Τζάκσον στο Twitter.

Ο Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος ήταν για-
τρός στον Λευκό Οίκο κατά τις προ-
εδρικές κυβερνήσεις του Μπαράκ
Ομπάμα και του Ντόναλντ Τραμπ μέ-
χρι το 2018, είχε επικρίνει στο παρελ-
θόν την αμερικανική
κυβέρνηση ότι
δεν δημοσίευσε
την αλήθεια για
την ψυχική
υγεία του
Μπάιντεν, όπως
αναφέρει το Sput-
nik. Προηγουμένως ο
Λευκός Οίκος δημοσίευσε έκθεση
για την υγεία του προέδρου, η οποία
ανέφερε ότι ο Μπάιντεν είναι «ένας
υγιής και δυνατός 80χρονος που
μπορεί να φέρει εις πέρας τα καθή-
κοντά του», με τον Τζάκσον να σχο-
λιάζει ότι πρόκειται για «αστείο» και
«συγκάλυψη». Τόνισε ότι ο Μπάιντεν,
σε αντίθεση με τον προκάτοχό του
Ντόναλντ Τραμπ, δεν πέρασε σε γνω-
στικό τεστ και ότι «η ικανότητά του να
σκέφτεται έχει εξαφανιστεί» και ότι
δεν πρέπει να είναι στο αξίωμα.

Τονίζεται πως το αποτέλεσμα
έρευνας που δημοσιεύτηκε πρό-
σφατα από το Κέντρο Αμερικανικών
Πολιτικών Μελετών του Χάρβαρντ
και την εταιρεία Harris θέλει το 57%
των Αμερικανών να εκφράζει αμφι-
βολίες για την ψυχική κατάσταση
του Μπάιντεν, ενώ το 67% πιστεύει
ότι είναι πολύ μεγάλος για να ηγηθεί
της χώρας. Οι εικασίες για την ψυχι-
κή υγεία του Μπάιντεν έχουν επίσης
αυξηθεί μετά τις πολυάριθμες γκά-
φες του κατά τη διάρκεια της προ-
εδρίας του.

Σ
υναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο
Πούλκοβο στην Αγία Πετρούπολη της
Ρωσίας, όταν ένα αγνώστου ταυτότη-
τας αντικείμενο εντοπίστηκε στον ου-

ρανό, όπως μετέδωσε το διαδικτυακό ρωσικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο Baza.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά όλες
τις πτήσεις και μαχητικά αεροσκάφη απογει-
ώθηκαν για τον εντοπισμό του. Η κυβέρνηση
της πόλης δήλωσε στο επίσημο κανάλι της στο
Telegram ότι διέκοψε όλες τις πτήσεις στο αε-
ροδρόμιο μέχρι τις 12 τοπική ώρα, ενώ άλλες
πληροφορίες στη συνέχεια ανέφεραν ότι η
απαγόρευση πτήσεων σε ακτίνα 200 χιλιομέ-
τρων από το Πούλκοβο έχει επεκταθεί. Τα δε-
δομένα από τον ιστότοπο Flight Radar έδειξαν
έναν αριθμό εσωτερικών πτήσεων με προορι-
σμό την Αγία Πετρούπολη να αλλάζουν κατεύ-
θυνση. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν
πως τα αεροσκάφη που στάλθηκαν να ερευνή-
σουν και να αναχαιτίσουν το αντικείμενο δεν
βρήκαν κάτι στο στίγμα. Δεν έχει υπάρξει μέχρι
στιγμής κάποια επίσημη εξήγηση για το τι προ-
κάλεσε το πρόβλημα ή το πώς εντοπίστηκε το
«άγνωστο» αντικείμενο και αργά το απόγευμα
το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά για πτήσεις. Την
ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κα-
τηγόρησε την Ουκρανία ότι στη διάρκεια της
νύκτας εξαπέλυσε δύο πλήγματα με drones
εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών σε δύο
νότιες επαρχίες της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι
αυτά απέτυχαν, ενώ αντίστοιχες καταγγελίες
έκαναν και οι Αρχές διάφορων περιοχών της
χώρας.

«Στη διάρκεια της νύχτας οι Αρχές του Κιέ-
βου προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν μη
επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθούν
εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών στην
επαρχία Κρασνοντάρ και στη Δημοκρατία της
Αντιγκέα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοί-

νωσή του. Αρχές άλλης ρωσικής επαρχίας, του
Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, εί-
χαν επισημάνει ότι καταρρίφθηκε ουκρανικό
drone.

«Δεν υπήρξαν θύματα»
Από το περιστατικό αυτό «δεν υπήρξαν θύ-

ματα ή ζημιές», έγραψε στο Telegram ο Αλε-
ξάντρ Μπογκομάζ, ο κυβερνήτης του
Μπριάνσκ. Επίσης, συντρίμμια τριών drones
εντοπίστηκαν σε δρόμους του Μπέλγκοροντ,
πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας που
επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, όπως δή-
λωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιάτσεσ-
λαβ Γκλάντκοφ. Επί του διπλωματικού πεδί-
ου, ο επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφο-
ριών της Ουκρανίας Κίριλο Μπουντάνοφ δή-
λωσε ότι δεν βλέπει κάποια ένδειξη που να
τον κάνει να πιστεύει ότι το Πεκίνο θα παρα-
δώσει όπλα στη Ρωσία. «Δεν συμμερίζομαι

αυτή την άποψη», είπε ο Μπουντάνοφ αναφε-
ρόμενος στις καταγγελίες των ΗΠΑ-τις οποίες
διαψεύδει κατηγορηματικά το Πεκίνο- ότι η
Κίνα σκοπεύει να παραδώσει όπλα στη Ρωσία
για να τη βοηθήσει στην επίθεσή της στην Ου-
κρανία. «Αυτήν τη στιγμή δεν πιστεύω ότι η
Κίνα θα δεχτεί να μεταφέρει όπλα στη Ρωσία.
Δεν βλέπω καμία ένδειξη ότι κάτι τέτοιο καν
συζητιέται», πρόσθεσε και όταν ρωτήθηκε για
τις αμερικανικές καταγγελίες απάντησε ότι
είναι επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφο-
ριών και ότι βασίζεται «με κάθε σεβασμό όχι
στις προσωπικές, ατομικές απόψεις αλλά μό-
νο σε στοιχεία. Δεν βλέπω τέτοια στοιχεία».
Τις καταγγελίες περί αποστολής κινεζικών
όπλων στη Ρωσία επανέλαβε ο διευθυντής
της CIA Ουίλιαμ Μπερνς σε συνέντευξή του
που μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεο-
πτικό δίκτυο CBS μια μέρα πριν από τις δηλώ-
σεις Μπουντάνοφ.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος μετά την εμφάνιση ιπτάμενων
αντικειμένων (πιθανότατα drones) πάνω από την Αγία Πετρούπολη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη

Λάδι στη... φωτιά της πολεμικής σύγκρουσης Ρωσίας - Ουκρα-
νίας ρίχνει για ακόμη μια φορά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
«Οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνούν η Ουκρανία να γίνει μέλος της
Συμμαχίας, αλλά ταυτόχρονα αυτό αποτελεί μακροπρόθεσμη προ-
οπτική», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ κατά την επίσκεψή του στη

Φινλανδία, προσθέτον-
τας ότι πρέπει να δημι-
ουργηθεί ένα πλαίσιο για
την αποφυγή κάθε νέας
εισβολής στο μέλλον.
Υπενθυμίζουμε πως η

ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη
Μόσχα για γενίκευση του πολέμου, ενώ ήταν η επίκληση του κιν-
δύνου μιας τέτοιας εξέλιξης η δικαιολογία για την έναρξη της επί-
θεσης στους Ουκρανούς. «Το θέμα σήμερα είναι να διασφαλίσου-
με ότι η Ουκρανία θα παραμείνει ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο
κράτος και για τον λόγο αυτόν πρέπει να την υποστηρίξουμε. Ο πό-
λεμος του προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία συνεχίζεται και δεν
υπάρχει κανένα σημάδι ότι θα αλλάξει τα σχέδιά του. Θέλει να
ελέγξει την Ουκρανία και δεν ετοιμάζεται για ειρήνη αλλά για πε-
ρισσότερο πόλεμο», ξεκαθάρισε ο Στόλτενμπεργκ.

Στόλτενμπεργκ:
«Μακροπρόθεσμα
στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία»

Κρεμλίνο: «Δεν πρόκειται 
να εγκαταλείψουμε κεκτημένα εδάφη»

Με κατηγορηματικό τρόπο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πε-
σκόφ επανέλαβε τη θέση του πως η Ρωσία είναι μεν ανοικτή σε δια-
πραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρα-
νία, όμως δεν πρόκειται να δεχτεί να αγνοηθούν οι νέες «εδαφικές
πραγματικότητες» αναφορικά με τα εδάφη που έχουν προσαρτηθεί στη
Ρωσία.

«Υπάρχουν ορισμένες πραγματικότητες που έχουν γίνει ήδη ένας
εσωτερικός παράγοντας. Εννοώ τα νέα εδάφη. Το Σύνταγμα της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας υπάρχει και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Ρωσία δεν θα
μπορέσει ποτέ να συμβιβαστεί σε αυτό, αυτές είναι σημαντικές πραγμα-
τικότητες», δήλωσε ο Πεσκόφ και συνέχισε αναφερόμενος στην έναρξη
διαπραγματεύσεων με το Κίεβο: «Με μια ευνοϊκή κατάσταση και την κα-
τάλληλη στάση από τους Ουκρανούς αυτό μπορεί να επιλυθεί στην τρά-
πεζα των διαπραγματεύσεων. Όμως το κύριο πράγμα είναι να επιτύχου-
με τους στόχους μας», είπε.

Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί διαμηνύουν με κατηγορηματικό
τρόπο πως καμία διαπραγμάτευση δεν πρόκειται να ξεκινήσουν αν προ-
ηγουμένως δεν αποχωρήσουν οι Ρώσοι από τις προσαρτημένες περιο-
χές, συμπεριλαμβανομένης σε αυτές και της Κριμαίας. 

Κόκκινος
συναγερμός

στη Ρωσία



ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ17

«Φορτωμένοι» με περισσότερα από 80.000 ευρώ με-
τρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 800.000 ευρώ
έφυγαν από την πολυτελή μονοκατοικία ενός 77χρονου
επιχειρηματία στη Φιλοθέη οι διαρρήκτες που τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής (26/2) μπήκαν στο σπίτι και το έκα-
ναν… φύλλο και φτερό. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
που έχουν αναλάβει την προανάκριση εξετάζουν το ενδε-
χόμενο οι δράστες να είχαν «εσωτερική πληροφόρηση»,
κάτι που προκύπτει από τον τρόπο που κινήθηκαν και ιδι-
αίτερα από το γεγονός ότι «ξήλωσαν» το κρυμμένο κατα-
γραφικό σύστημα των καμερών ασφαλείας. Οι «ποντι-
κοί», για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της
μονοκατοικίας, έσπασαν το τζάμι που βρίσκεται στον χώ-

ρο της εσωτερικής πισίνας και άρχισαν να ψάχνουν τους
χώρους του σπιτιού. Από το υπνοδωμάτιο που βρίσκεται
στον δεύτερο όροφο αφαίρεσαν μετρητά περί τις 85.000

ευρώ και κοσμήματα αξίας -κατά δήλωση του θύματος-
800.000 ευρώ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι
δράστες εντόπισαν το μεταλλικό κουτί που ήταν βιδωμέ-
νο σε τοίχο στο υπόγειο γκαράζ και το διέρρηξαν προκει-
μένου να αφαιρέσουν την κάρτα μνήμης.

Τέλος, στιγμές τρόμου βίωσε μία 88χρονη γυναίκα, κά-
τοικος διαμερίσματος επί της οδού Αγίου Γεωργίου στη
Νέα Ιωνία, όταν τα ξημερώματα της Κυριακής (26/2) δύο
κακοποιοί εισέβαλαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν
με χρήση σωματικής βίας και αφού έψαξαν τα πάντα
έφυγαν με περίπου 500 ευρώ και κοσμήματα άγνωστης
χρηματικής αξίας. 

Κ. Παπ.

Φιλοθέη: Διάρρηξη με λεία… μαμούθ και «εσωτερική πληροφόρηση»

Δ
εν έχουν περάσει παρά μερικά
μόνο 24ωρα από τότε που ένα
κοριτσάκι 5 ετών κινδύνευσε
να χάσει τη ζωή του από «αδέ-

σποτη» σφαίρα, την ώρα που έπαιζε στη
μέση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο
Ζεφύρι. Από καθαρή τύχη η σφαίρα χτύπη-

σε τη μικρούλα στον μη-
ρό και όχι σε κάποιο ζω-
τικό όργανο, με τους κα-
τοίκους της περιοχής να
βιώνουν καθημερινά
στιγμές τρόμου από τους
«πιστολέρο». 

Όπως αποδείχτηκε
και στη συγκεκριμένη
περίπτωση ο δράστης

ήταν Ρομά, ο οποίος θεώρησε ότι ο καλύ-
τερος τρόπος για να λύσει τις όποιες δια-
φορές του με μια άλλη οικογένεια ήταν να
πάρει το όπλο και μέρα μεσημέρι να αρχί-
σει να πυροβολεί αδιακρίτως. Στο σημείο
βρέθηκαν 4 κάλυκες, με τον δράστη να
εξαφανίζεται και την ΕΛΑΣ μετά από αρκε-
τή ώρα και ανακρίσεις να συλλαμβάνει τε-

λικά τον πατέρα του για παράνομη οπλοκα-
τοχή. Δυστυχώς μόνο για μεμονωμένο πε-
ριστατικό δεν πρόκειται, όπως καταμαρτυ-
ρούν κάτοικοι της Δυτικής Αττικής (σ.σ.:
ανάμεσά τους και πολλοί φιλήσυχοι Ρομά
που δεν έχουν καμία σχέση με όπλα και
ναρκωτικά όπως οι δράστες των «τυφλών»
πυροβολισμών) αλλά και τα δελτία συμ-
βάντων της ΕΛΑΣ. καθημερινά. Και μπορεί
η 5χρονη να ήταν τυχερή, ακόμη όμως εί-
ναι πολύ νωπές οι μνήμες από τον άδικο
χαμό του 11χρονου μαθητή Μάριου Σ. το
2017 στην αυλή σχολείου στο Μενίδι, από
«αδέσποτη» σφαίρα. 

«Με το που πέφτει το σκοτάδι δεν τολ-

μάμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Από
τους καταυλισμούς ακούγονται καθημερι-
νά πυροβολισμοί. Βρίσκουμε σφαίρες στη
μέση του δρόμου, στις αυλές μας, στις τα-
ράτσες μας, κάποιοι ακόμη και καρφωμέ-
νες στους τοίχους τους», εξηγεί στην «Po-
litical» η κυρία Αγγελική, κάτοικος Μενιδί-
ου εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια. 

«Τρία περιστατικά τον Φλεβάρη»
Δεν έχουν περάσει παρά μερικές μόνο

εβδομάδες από το πρωινό που οι καθηγη-
τές του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Αχαρ-
νών βρήκαν «αδέσποτη» σφαίρα στο προ-
αύλιο του σχολείου. «Κάθε μέρα, είτε για
χαρά είτε για λύπη, βρίσκουν αφορμή για
να πυροβολούν στον αέρα. Φοβόμαστε για

τα παιδιά μας. Δεν θέλουμε να πουλήσου-
με και να φύγουμε, γιατί είναι το πατρικό
μας σπίτι και συν τοις άλλοις η αξία πλέον
είναι πολύ χαμηλή, αλλά το σκεφτόμαστε
σοβαρά», εξηγεί ο κύριος Νίκος, κάτοικος
Ασπροπύργου.  Την ίδια ώρα, τα τρία περι-
στατικά που συνέβησαν μόνο μέσα στον
Φεβρουάριο -με το «γάζωμα» σπιτιών σε
Αγία Βαρβάρα (σ.σ.: δύο φορές) και Μάν-
δρα- έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτε-
ρη ανησυχία. Αυτό καθώς φαίνεται ότι, πα-
ρά τις εντατικές επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ στη
Δυτική Αττική, όχι μόνο υπάρχουν ακόμη
κρυμμένα όπλα αλλά πρόκειται για πολε-
μικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ που ακό-
μη και το θραύσμα από τη βολίδα του αρκεί
για να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. 

«Με το που πέφτει το σκοτάδι δεν τολμάμε να βγούμε 
από τα σπίτια μας», λένε κάτοικοι της περιοχής

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Γράφει  
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com

Σπέρνουν τρόμο
οι αδέσποτες 
σφαίρες των Ρομά
«πιστολέρο»



Τ
α βλέμματα της επιστημονικής
κοινότητας έχουν στραφεί το τε-
λευταίο διάστημα, μετά τον διπλό
καταστροφικό σεισμό στη Νοτι-

οανατολική Τουρκία, στην «κόντρα» της
Αραβικής Πλάκας με αυτή της Ανατολίας.
Τις τελευταίες εβδομάδες οι Τούρκοι επι-
στήμονες δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν οι
νέες δονήσεις των τελευταίων ημερών εί-
ναι σεισμοί ή μετασεισμοί των δύο πρώτων
σεισμών που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες
χιλιάδες ανθρώπους. Τι πραγματικά γίνε-
ται με τα ρήγματα και πώς μπορεί να επη-
ρεαστούν η χώρα μας αλλά και η Κύπρος;

Πριν από λίγες ημέρες νέοι σεισμοί κα-
ταγράφηκαν στο νότιο άκρο του ρήγματος,
εκεί όπου διασταυρώνεται με το μεγάλο
ρήγμα της Νεκράς Θάλασσας και κατευ-
θύνεται προς τα νότια. Σε αυτό το σημείο
συναντάται επίσης με το βορειοανατολικό
σημείο του Κυπριακού Σεισμικού Τόξου.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εκεί συνδέ-
ονται τρία διαφορετικά ρήγματα, ένα φαι-
νόμενο γνωστό και ως «triple junction».

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπου-
λος, μιλώντας στην «Political», ξεκαθάρι-
σε: «Το ρήγμα που έσπασε με τον ισχυρό
σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουα-
ρίου καλύπτει μια περιοχή πάνω από 300
χιλιόμετρα». Βάσει των όσων μας είπε ο κ.
Παπαδόπουλος, ο καταστροφικός σει-
σμός οδήγησε στη μετατόπιση της σεισμι-
κής δραστηριότητας προς τον νότο. Αυτό
πρακτικά δημιούργησε νέες προϋποθέ-
σεις για ενδεχόμενη περαιτέρω σεισμική
δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή
και κυρίως στα μεγάλα ρήγματα. Σχετικά
με το τι μπορεί να συμβεί στην Κύπρο με
τη σεισμική έξαρση που παρατηρείται ο κ.
Παπαδόπουλος συνέστησε ψυχραιμία και
ετοιμότητα.

«Κίνδυνος για τις περιοχές 
κοντά σε Συρία και Τουρκία»

«Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή αυτή της
Ανατολικής Μεσογείου, Τουρκίας - Συ-
ρίας, χαρακτηρίζεται από την παρουσία
τριών πολύ μεγάλων ρηγμάτων, το οποίο
είναι γνωστό ως “triple junction”. Και όταν
λέμε πολύ μεγάλων, το καθένα από αυτά
έχει μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων,
όπως είναι το ρήγμα της Ανατολικής Ανα-
τολίας, που ενεργοποιήθηκε πριν από λί-
γες εβδομάδες με τους δύο πολύ μεγά-
λους σεισμούς και όλους εκείνους οι
οποίοι έχουν ακολουθήσει», μας είπε
χθες ο γνωστός σεισμολόγος.

Ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ακόμη
πως η σεισμική ακολουθία είχε έκταση
300 χιλιόμετρα, με τους μετασεισμούς να
φτάνουν στο τριπλό σημείο σύνδεσης των
μεγάλων ρηγμάτων στην περιοχή. «Στην
τελική απόληξη του ρήγματος στα σύνορα
Τουρκίας - Συρίας, αλλά και πολύ κοντά
στην Κύπρο, έγινε ένας πολύ ισχυρός σει-

σμός με μέγεθος 6,4 Ρίχτερ, ο οποίος
συμπλήρωσε την καταστροφή στην περιο-
χή νότια της Αντιόχειας. Αυτό δεν είναι
κάτι που βγαίνει από τα φυσιολογικά και
αναμενόμενα όρια. Απεναντίας είναι μέσα
στα αναμενόμενα», σημείωσε.

Στην ερώτηση εάν υπάρχει κίνδυνος
μετατόπισης των σεισμών στα νότια, κυ-

ρίως προς την Κύπρο, ο κ. Παπαδόπουλος
ανέφερε πως οι περιοχές που ενδέχεται
να επηρεαστούν κατά κύριο λόγο είναι
όσες βρίσκονται κοντά στη Συρία και την
Τουρκία. «Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι
τα μεγέθη 5, 5,5 και 6 (Ρίχτερ) δεν είναι
μέσα στη σφαίρα της επιστημονικής φαν-
τασίας. Είναι μέσα σε αναμενόμενα πλαί-
σια. Χρειάζεται πάρα πολλή προσοχή, διό-
τι μπορεί η σεισμική δραστηριότητα να
μεταναστεύσει σε περιοχές λίγο νοτιότε-
ρα ή λίγο προς τα νοτιοδυτικά, εκεί δηλα-
δή που δεν είχε εκδηλωθεί μέχρι τώρα»,
είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε

και ο Αιγύπτιος καθηγητής Γεωλογίας Αχ-
μέτ αλ Μαλαμπά σε πρόσφατη συνέντευξή
του στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al
Qahera. Σύμφωνα με την περιγραφή του,
η τεκτονική πλάκα της Αραβίας και εκείνη
της Ανατολίας προσπαθούν να σταθερο-
ποιηθούν και για τον λόγο αυτό αναμένον-
ται σεισμικές δονήσεις. Αυτές, σύμφωνα
με τα όσα δήλωσε, θα είναι και ισχυρές
και αδύναμες, τουλάχιστον τον επόμενο
έναν χρόνο, χωρίς ωστόσο να φτάσουν τα
7,8 Ρίχτερ του πρώτου σεισμού που έγινε
με επίκεντρο το Καχραμανμαράς.
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Τι είναι το«triple junction»
που τρέμουν οι σεισμολόγοι

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος μιλάει στην «Political» για τα ρήγματα
της Τουρκίας που τους ανησυχούν και τις επιπτώσεις που μπορεί 

να υπάρξουν στο Κυπριακό Τόξο 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Τι θα γίνει με 
τους λογαριασμούς 
μισθοδοσίας και 
τους εργαζόμενους 
στις εταιρείες του

Προσπάθεια για την αποδέ-
σμευση της κινητής και ακίνη-
της περιουσίας του, των τραπεζι-
κών λογαριασμών, των θυρίδων
κ.λπ. που ενδεχομένως διαθέτει
ως πληρεξούσιος ή συνδικαιού-
χος καταβάλλει μέσω των δικη-
γόρων του ο γνωστός τηλεοπτι-
κός παραγωγός-παρουσιαστής
Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος έχει
μπει στο στόχαστρο του οικονο-
μικού εισαγγελέα μετά τον έλεγ-
χο της Αρχής για το ξέπλυμα
μαύρου χρήματος.

Το 73σέλιδο πόρισμα που συ-
νέταξε ο επικεφαλής της Αρχής
Χαρ. Βουρλιώτης βρίσκεται ήδη
στο γραφείο του οικονομικού ει-
σαγγελέα και έχει συσχετιστεί
με την άλλη δικογραφία σε βά-
ρος του τηλεοπτικού παραγω-
γού, που παραμένει ανοικτή με
αφορμή μια ανώνυμη καταγγε-
λία από το 2021. Το πόρισμα κά-
νει λόγο για «συντονισμένη και
διαρκή εγκληματική δράση» των
εμπλεκόμενων προσώπων με
«διευθύνοντα» τον τηλεπαρου-
σιαστή, ο οποίος φέρεται να είχε
συστήσει τουλάχιστον 24 εται-
ρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό,
χρησιμοποιώντας σε κάποιες
από αυτές ως «μπροστινό» έναν
λογιστή και έναν ανύπαρκτο δια-
χειριστή, με σκοπό την κατάχρη-
ση των χρημάτων του ελληνικού
Δημοσίου αλλά και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Να σημειωθεί πάντως ότι με τη
διάταξη του κ. Βουρλιώτη εξαι-
ρούνται της δέσμευσης οι λογα-
ριασμοί μισθοδοσίας των εργα-
ζομένων στις εταιρείες του τηλε-
οπτικού παραγωγού αλλά και
εκείνοι που αφορούν την κάλυ-
ψη της λειτουργίας τους.

E
νας ακόμη κατηγορούμενος
στην υπόθεση βιασμού και μα-
στροπείας της 12χρονης από
τον Κολωνό πήρε τον δρόμο

για τη φυλακή μετά την απολογία του.
Πρόκειται για 40χρονο επιχειρηματία ο
οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, μπή-
κε στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μετά
τη νέα κατάθεση της ανήλικης, η οποία
τον κατονόμασε ως ένα από τα πρόσωπα
που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο κατη-
γορούμενος για το αδίκημα των γενετή-
σιων πράξεων με ανήλικη έναντι αμοι-
βής, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη
διάρκεια της απολογίας του αρνήθηκε
πως είχε οποιαδήποτε επαφή σεξουαλι-
κής φύσεως με τη 12χρονη. Ωστόσο, φαί-
νεται πως δεν έπεισε με τους ισχυρι-
σμούς του, καθώς ανακρίτρια και εισαγ-
γελέας τον έκριναν προφυλακιστέο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχό-
μενη Πέμπτη θα περάσει το κατώφλι του
ανακριτικού γραφείου και ο πρώην διαι-
τητής ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής, ο οποίος
σε δημόσια εμφάνισή του έχει αρνηθεί
την εμπλοκή του στην υπόθεση, ισχυρι-
ζόμενος ότι είχε φιλικές σχέσεις με
τους γονείς της ανήλικης, τους οποίους
είχε βοηθήσει οικονομικά στο παρελθόν.

Ζητά να εξεταστεί
κατ’ αντιπαράσταση

Ο 60χρονος θα ζητήσει από την ανα-
κρίτρια κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με
τη 12χρονη, καθώς αμφισβητεί την κατά-
θεση της ανήλικης, η οποία είπε ότι είχε

επαφή μαζί του. Κατά τον πρώην διαιτη-
τή, δεν διευκρινίζεται αν η 12χρονη εννο-
ούσε σεξουαλική ή φιλική επαφή, κα-
θώς, όπως λέει ο ίδιος, το παιδί περνού-
σε συχνά έξω από το γραφείο του, που
βρίσκεται κοντά στο σπίτι της οικογένει-
άς της.

«Το παιδί λέει κάποια πράγματα που
δεν στέκουν. Δεν ξέρω, μήπως το καθο-
δηγήσανε; Το ότι συμβαίνει αυτήν τη
στιγμή και μάλιστα προεκλογικά με βάζει
σε πολλές υποψίες», δήλωσε ο πρώην
ρέφερι.

Αμέσως μετά την απολογία του 60χρο-
νου κατηγορούμενου θα αποφασιστεί η
περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον την ερχόμενη
Πέμπτη στρέφεται στη συμπληρωματική
απολογία του Ηλία Μίχου, που εμφανί-
ζεται ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθε-
ση και είναι προσωρινά κρατούμενος
από τον περασμένο Οκτώβριο. Ο κατηγο-
ρούμενος θα κληθεί να δώσει διευκρινί-
σεις που αφορούν τις νέες αποκαλυπτι-
κές καταθέσεις της 12χρονης, η οποία
έδωσε στοιχεία για νέα πρόσωπα, ανοί-
γοντας τον κύκλο των πρόσφατων προ-
φυλακίσεων.

Στο κελί 40χρονος
επιχειρηματίας για
βιασμό της 12χρονης

Κατηγορείται για το αδίκημα 
των γενετήσιων πράξεων 
με ανήλικη έναντι αμοιβής 
- Στην ανακρίτρια αύριο 
και ο πρώην διαιτητής

Δίκη για το Μάτι:
Κανείς επίσημος 
φορέας δεν ενημέρωσε
το Λιμενικό για τη φωτιά

Στις ερωτήσεις της έδρας για τις παραλείψεις
των αρμόδιων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση
της φωτιάς στο Μάτι στην έναρξή της απάντησε
ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος, που διενέρ-
γησε πραγματογνωμοσύνη με εντολή της Εισαγ-
γελίας για τα αίτια της τραγωδίας. Ο μάρτυρας
ρωτήθηκε για τα καθηλωμένα πτητικά μέσα και
για την έλλειψη επίγειων σε κρίσιμα σημεία και
σε κρίσιμους χρόνους, που θα μπορούσαν να
κατευνάσουν την ορμή της φωτιάς όταν ξέσπα-
σε στο Νταού Πεντέλης το απόγευμα της 23ης
Ιουλίου 2018, ώστε να γίνει σωστή διαχείριση
του χρόνου. Είπε επίσης ότι κανένας επίσημος
φορέας δεν ενημέρωσε το Λιμενικό για την κα-
τάσταση και για τον λόγο αυτό περίπου 700 πολί-
τες σώθηκαν από ιδιώτες που έσπευσαν και πε-
ρισυνέλεγαν ανθρώπους από τη θάλασσα και τις
ακτές.

Ο Δημήτρης Λιότσιος μίλησε για τα εναέρια
μέσα που παρέμειναν καθηλωμένα και δεν πέ-
ταξαν τις κρίσιμες ώρες που ξέσπασε η φωτιά
σε αντίθεση με όσα έγιναν στη φωτιά στην Κινέ-
τα, όπου από τα πρώτα κιόλας πέντε λεπτά επι-
χείρησαν στο σημείο έναρξης της φωτιάς στα
Γεράνεια τέσσερα εναέρια μέσα. 

Πρόεδρος: «Πότε θα έπρεπε να απομακρυν-
θούν οι κάτοικοι στο Μάτι;». 

Μάρτυρας: «Όλα τα δεδομένα προϋπήρχαν
πριν από τις 17.30, το ΕΣΚΕ γνώριζε και από την
ενημέρωση του ελικοπτέρου που είχε πετάξει
ότι η φωτιά έφτανε στα σπίτια. Υπήρχαν όλες οι
πληροφορίες και εκείνη την ώρα έπρεπε να είχε
δοθεί η εντολή απομάκρυνσης».

Ο μάρτυρας τόνισε πως από τα στοιχεία που
συνέλεξε κατά τη διάρκεια της έρευνάς του
προκύπτει πως το Λιμενικό Σώμα δεν ενημερώ-
θηκε από επίσημο φορέα για τη φωτιά αλλά από
έναν πολίτη στις 18.50. Έτσι οι διασώσεις έγιναν
από ιδιώτες που έφτασαν και περισυνέλεξαν
700 άτομα.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με ερωτήσεις που
θα υποβάλλει στον κ. Λιότσιο ο εισαγγελέας
Έδρας Παναγιώτης Μανιάτης.

ΝIΚΟΣ
ΚΟΚΛΩΝΗΣ
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Γύρω στα 600 περιστατικά κλήθηκε να διαχειριστεί ο μηχα-
νισμός Υγείας στην Πάτρα το περασμένο τριήμερο λόγω του
καρναβαλιού. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο το βράδυ της
Κυριακής καταγράφηκαν 300 συμβάντα, τα περισσότερα από
τα οποία αφορούσαν περιστατικά μέθης, μικροτραυματι-
σμούς, αναπνευστικά προβλήματα, χρήση ναρκωτικών ουσιών
και κρίσεις πανικού. Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, Κέντρα Υγείας Βο-
ρείου και Νοτίου Τομέα και Τμήμα Πάτρας του ΕΕΣ κατάφεραν
στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχαν αναπτύξει υπό τον συν-
τονισμό του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάν-
νη Καρβέλη να καλύψουν αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά
που προέκυψαν και μόλις τέσσερα να χρειαστούν νοσηλεία.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μηχανισμός που αναπτύ-
ξαμε λειτούργησε αποτελεσματικά. Αύριο θα έχουμε συνάν-
τηση όλοι οι φορείς που συνεργαστήκαμε ώστε να κάνουμε
μια αποτίμηση του έργου μας και της λειτουργίας του σχεδίου.
Στόχος είναι να επισημάνουμε τυχόν αρνητικά σημεία, αν και

όλα συνηγορούν στο ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτελέ-
σει οδηγό για την κάλυψη αντίστοιχων γεγονότων», ανέφερε
χθες σε δηλώσεις του ο κ. Καρβέλης.

Τις ημέρες του καρναβαλιού, στα δύο νοσοκομεία, «Άγιος
Ανδρέας» και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, πέρασαν

συνολικά από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
πάνω από 400 περιστατικά τα οποία δεν ήταν μόνο από το καρ-
ναβάλι. Από το καρναβάλι μεταφέρθηκαν περιστατικά μικρο-
τραυματισμών, χρήσης ουσιών κ.ά. Επίσης την Κυριακή μετα-
φέρθηκαν στο χειρουργικό ΤΕΠ του «Αγίου Ανδρέα» 15 περι-
στατικά και άλλα τόσα, την ίδια μέρα, στο χειρουργικό ΤΕΠ του
ΠΓΝΠ. Το ΕΚΑΒ είχε τη δυνατότητα μεταφοράς περιστατικών
και στα δύο Κέντρα Υγείας (Αγίου Αλεξίου και Ζαρουχλεΐκων)
και έτσι δεν πιέστηκαν ιδιαίτερα τα νοσοκομεία.

«Το βασικό είναι ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός που κά-
ναμε πέτυχε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κόσμου. Όποι-
ος χρειάστηκε βοήθεια την είχε άμεσα. Όλα τα μέτωπα λει-
τούργησαν ομαλά και έτσι αποφύγαμε την γκρίνια. Σε αυτό το
σημείο οφείλουμε δημόσιες ευχαριστίες στον ΕΕΣ, στο τοπικό
παράρτημα και στους εθελοντές του, οι οποίοι λειτούργησαν
άρτια οργανωμένα», είπε ο κ. Καρβέλης.

Μίλτος Σακελλάρης

Το ατελείωτο μεθύσι στο Πατρινό Καρναβάλι έστειλε 600 άτομα στο νοσοκομείο

Ο
προεκλογικός πυρετός δεν στα-
ματά τα σχέδια για την Υγεία.
Κάποια έχουν ήδη ξεκινήσει,
κάποια είναι σε διαδικασία υλο-

ποίησης και κάποια άλλα θα έρθουν. Έχει
ήδη φανεί η πρόθεση της ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας για δράσεις που μει-
ώνουν την ταλαιπωρία και την «ασχήμια»
του ΕΣΥ όπως τα ράντζα στις εφημερίες.
Πλέον, δεν υπάρχουν ράντζα στα νοσοκο-
μεία της Αττικής, με την ΠΟΕΔΗΝ να ανα-

φέρει πως χάνονται κρε-
βάτια άλλων κλινικών για
να μεταφέρονται εκεί πε-
ριστατικά των επειγόντων.

Από την περίοδο της
πανδημίας είχε φανεί η
πρόθεση του υπουργείου
Υγείας για συνεργασία του
ιδιωτικού με τον δημόσιο

τομέα με στόχο την κάλυψη των κενών ει-
δικά σε ειδικότητες που ήταν σε έλλειψη
όπως οι αναισθησιολόγοι αλλά και σε κλί-
νες. Είναι θέμα χρόνου να ρυθμιστούν κά-
ποιες εκκρεμότητες πριν από τις εκλογές,
όπως το πώς οι γιατροί του ΕΣΥ θα ανοί-
ξουν ιδιωτικό ιατρείο ή θα μπορούν να χει-
ρουργούν και σε ιδιωτικές κλινικές. Θέμα
χρόνου επίσης είναι η ρύθμιση για τα απο-
γευματινά χειρουργεία χωρίς τον κίνδυνο
αυτά να γίνονται σε βάρος των πρωινών.
Και τα δύο παραπάνω χρειάζονται δύο κα-
νονιστικές υπουργικές αποφάσεις, οι
οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του υπουρ-
γείου Υγείας που επεξεργάζεται τα μελλον-
τικά σχέδια για την αναδιαμόρφωση του
ΕΣΥ θα καταθέσει μετά τις εκλογές την ολο-
κληρωμένη πρότασή της που αφορά τον λε-
γόμενο Χάρτη Υγείας. Αυτός ο χάρτης στην
ουσία θα μας δείχνει την πορεία του ασθε-

νούς από την περιοχή που βρίσκεται στις
δομές υγείας, ώστε να έχει μια σωστή και
πλήρη υγειονομική κάλυψη και περίθαλψη.
Στόχος του Χάρτη Υγείας είναι η διασύνδε-
ση των νοσοκομείων ή των υγειονομικών
δομών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια,

όπως οι ανάγκες κάθε περιοχής, ηλικιακά
και κυρίως επιδημιολογικά κριτήρια.

Σε έξαρση οι παιδικές ιώσεις
Ο Φεβρουάριος μας αποχαιρέτησε, όμως

για τους γονείς η περίοδος αυτή δεν είναι η

καλύτερη από πλευράς ιώσεων. Τα παιδιά -
ειδικά τα μικρότερα σε ηλικία- υποφέρουν
από ιώσεις. 

Μάλιστα οι παιδίατροι συνεχίζουν να
βλέπουν παιδάκια στα ιατρεία κυρίως με
ιώσεις του αναπνευστικού, βήχα, πυρετό,
βρογχίτιδα, ακόμα και πνευμονία. Ενδει-
κτικό της κατάστασης είναι ότι οι ΜΕΘ παί-
δων ειδικά στην περιφέρεια πιέζονται αυ-
τήν την περίοδο στα non Covid περιστατικά.
Στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και τα 8
κρεβάτια ΜΕΘ παίδων non Covid είναι γε-
μάτα, όπως και τα 6 κρεβάτια ΜΕΘ παίδων
στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης. Καλύτερη είναι η
κατάσταση στο Ρίο με 2 παιδάκια να νοση-
λεύονται στη ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό
Πατρών και άλλα 4 κρεβάτια κενά. Στην
Αθήνα, είναι κατειλημμένα τα 3 από τα 6
κρεβάτια στη ΜΕΘ του Παίδων Πεντέλης,
τα 5 στα 8 κρεβάτια του Παίδων «Αγλαΐα
Κυριακού» και τα 7 στα 10 κρεβάτια στο
Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Φυσικά δεν λείπει και η γαστρεντερίτιδα
που σαρώνει αυτή την περίοδο και τους
ενήλικες, με έντονο πόνο στο στομάχι,
διάρροια, εμετούς και μεγάλη καταβολή,
που κρατά για μέρες.

Οι ειδικοί αναμένουν αύξηση ιώσεων
και Covid μετά τις καρναβαλικές εκδηλώ-
σεις λόγω του έντονου συνωστισμού, κάτι
που ήταν αναμενόμενο ύστερα από τρία
χρόνια όπου ζούσαμε με μέτρα και δεν γί-
νονταν καρναβάλια.

Θέμα χρόνου οι υπουργικές αποφάσεις - Συνεχίζεται 
η επεξεργασία για την αναμόρφωση του ΕΣΥ και τον Χάρτη Υγείας

Ρυθμίζονται οι προεκλογικές
εκκρεμότητες στην Υγεία

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου 
kpapakosto@yahoo.gr



Άγνοια από τον Φάμελλο 
Μεγάλη έκπληξη σε δημοσκόπηση για τον Δήμο

Θεσσαλονίκης αποτελεί η παρουσία του ονόματος
του Σωκράτη Φάμελλου στις αυθόρμητες απαντή-
σεις. Ο ίδιος πάντως δηλώνει άγνοια στη στήλη,
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για την επι-
στροφή του στην Αυτοδιοίκηση. 

ΑΑτάκα Γιαννούλη για Πολάκη 
«Για να πετάξει καλά ένας χαρταετός χρειάζεται

καλό άνεμο, πίστη, ενότητα αυτών που προσπα-
θούν να πετάξουν τον χαρταετό, τον κατάλληλο
συντονισμό και την τεχνική. Όλα αυτά τα έχουμε
και δεν έχουμε κανένα βαρίδιο». Το σχόλιο του
Χρήστου Γιαννούλη για τις εξελίξεις με τον Παύλο
Πολάκη την ώρα του πετάγματος αετού στον Κέ-
δρινο Λόφο. Ακραιφνής προεδρικός ο βουλευτής. 

Σ
την τελική ευθεία λίγο πριν
από την προκήρυξη των εκλο-
γών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έρχεται σήμερα, Τετάρτη, στη

Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός το με-
γαλύτερο μέρος της επίσκεψής του θα
το αφιερώσει στη δυτική πλευρά της
πόλης (στρατόπεδο Καρατάσιου Δ.
Παύλου Μελά, στρατόπεδο Ζιάκα). Επί-
σης θα επισκεφτεί τον χώρο όπου μέσω
της δωρεάς του Σταύρου Ανδρεάδη θα
δημιουργηθεί το περιαστικό δάσος
αναψυχής του Δήμου Παύλου Μελά,
τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσα-
λονίκης, τον χώρο ανέγερσης του Μου-

σείου Ολοκαυτώματος και την
αγορά Μοδιάνο, ενώ στις 18.30
θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέν-
τρωση στο ΔΑΚ Σταυρούπολης,
όπου αναμένεται να ανακοινώσει
τα έργα ύψους 9,3 δισ. ευρώ που
είναι σε εξέλιξη και προγραμμα-
τίζεται να ολοκληρωθούν ως το
2030 στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Στη ΝΔ έχουν εντοπίσει ότι χω-
λαίνουν δυτικά, με αποτέλεσμα
πλέον όλο το βάρος της προ-
εκλογικής προσπάθειας να πέ-
φτει εκεί, ώστε να αυξήσουν τα
εκλογικά ποσοστά τους.

Πανέτοιμη να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά
της για τη διεκδίκηση του Δήμου Λαγκαδά είναι η Νίκη Αν-
δρεάδου. Μετά την απόφαση του νυν δημάρχου Ιωάννη
Ταχματζίδη να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ για

τις εθνικές εκλογές, ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την κ.
Ανδρεάδου, η οποία στις 5 Μαρτίου θα ανακοινώσει στους
δημότες την πρόθεσή της να αναλάβει με την ψήφο τους τα
ηνία του δήμου.

Η Νίκη Ανδρεάδου έτοιμη να διεκδικήσει τον Δήμο Λαγκαδά

Καλαμαριά: Βρέθηκε
απανθρακωμένη σορός 

Μια απανθρακωμένη σορό εντόπισε χθες τα ξη-
μερώματα η Πυροσβεστική έπειτα από κλήση
που δέχτηκε για πυρκαγιά στην Καλαμαριά, στην
οδό Ρήγα Φεραίου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
το οποίο στέγαζε παλαιότερα γυμναστήριο. Έξω
από το κτίριο εντοπίστηκε η σορός ενός απαν-
θρακωμένου άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής
στοιχείων. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, πρό-
κειται για άστεγο, καθώς στο σημείο εντοπίστη-
καν προσωπικά του αντικείμενα και ένα στρώμα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν εν-
νέα πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα
της Πυροσβεστικής.

A.Z.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από χθες ο Οικονόμου
στη Θεσσαλονίκη
Μία μέρα νωρίτερα και συγκεκριμέ-
να χθες, Τρίτη, ανέβηκε στη Θεσσα-
λονίκη ο υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ και κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννη Οικονόμου μαζί με τον
γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
δρα Δημήτρη Γαλαμάτη, προκειμέ-
νου να πάρουν μέρος σε ημερίδα
που διοργάνωσε η Γενική Γραμμα-
τεία με θέμα «Παιδεία στα Μέσα».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυ-
ναν ο πρύτανης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νί-
κος Παπαϊωάννου και ο αναπληρω-
τής περιφερειακός διευθυντής Εκ-
παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
δρ Θωμάς Μπαχαράκης.

Με αποκριάτικη
διάθεση στην Έδεσσα
ο Λάκης Βασιλειάδης
Με χαλαρή διάθεση, έχοντας
παρέα την οικογένειά του, ο
Λάκης Βασιλειάδης γιόρτασε
σε Έδεσσα και Κρύα Βρύση
την τελευταία Κυριακή της
Αποκριάς. Ο βουλευτής Πέλ-
λας μπορεί να μην ντύθηκε,
αλλά σίγουρα απόλαυσε τους
καρναβαλιστές με τους οποί-
ους ανάρτησε πολλές φωτο-
γραφίες στους προσωπικούς
του λογαριασμούς στα social
media.

Στο φιλοζωικό κόμμα 
η Μαρία Αρβανιτίδου

Υποψήφια βουλευτής με το ελληνικό Κόμμα για
τα Ζώα κατεβαίνει η δημοτική σύμβουλος του Δή-
μου Θεσσαλονίκης Μαρία Αρβανιτίδου, εκλεγμένη
με την παράταξη Νοτοπούλου. Το όνομα της βίγκαν
ακτιβίστριας για τα ζώα και μέλους φιλοζωικών
σωματείων συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Α’ Θεσ-
σαλονίκης.
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Στον… λαβωμένο 
δημογραφικά 
Σταυρό ο Φ. Παπάς 

Εκδήλωση με καλεσμένους κατοί-
κους των περιοχών του Δήμου Βόλβης,
που γέμισαν το εστιατόριο «Καλυβιώ-
της» στον Σταυρό, είχε ο Φάνης Παπάς.
Ο πολιτευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονί-
κης επισήμανε το γεγονός πως ο Δήμος
Βόλβης δέχτηκε ισχυρά πλήγματα την
προηγούμενη δεκαετία της κρίσης, κά-
τι που αποτυπώθηκε και στην πρόσφα-
τη απογραφή, όπου καταγράφηκε η με-
γαλύτερη ποσοστιαία μείωση πληθυ-
σμού στο σύνολο της ΠΕ Θεσσαλονί-
κης, με 15,6%.

«Ενίσχυση στα δυτικά» το σύνθημα Μητσοτάκη
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Έργων συνέχεια
στον Άλιμο

Μετά τις χρηματοδοτήσεις για τη
δημιουργία του δημαρχείου και του
νέου κλειστού γηπέδου Αλίμου, η δη-
μοτική αρχή εξασφάλισε 3 εκατ. ευρώ
για την κατασκευή ενός μεγάλου πο-
δηλατόδρομου που θα ενώνει το με-
τρό του Αλίμου με την παραλία.

Μουσείο Γ. Ρίτσου
στη Μονεμβασιά

Μετά την αγορά της οικίας του
Γιάννη Ρίτσου από τον Δήμο Μο-
νεμβασιάς, ένα όνειρο πολλών δε-
καετιών παίρνει σάρκα και οστά με
τη δημιουργία του μουσείου σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου. Η σύμβαση
για τη δημιουργία μουσείου αφιε-
ρωμένου στον Γιάννη Ρίτσο μεταξύ
του δημάρχου Μονεμβασίας Ηρα-
κλή Τριχείλη και των εκπροσώπων
είναι πλέον γεγονός και σε λίγους
μήνες θα είναι έτοιμος ο εκθεσια-
κός χώρος, όπου θα παρουσιάζον-
ται η προσωπικότητα του ποιητή, η
σχέση του με τον γενέθλιο τόπο του
και το έργο του.

Δημοτική οδός 
για το «Ν. Σαντορινιό»

Την καταρχήν πολιτική απόφαση για
να δοθεί το όνομα του προσφάτως
εκλιπόντος Δωδεκανήσιου βουλευτή
και αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας
Νεκτάριου Σαντορινιού σε μια δημοτι-
κή οδό αλλά και σε αίθουσα της Ρο-
διακής Έπαυλης πήρε το δημοτικό
συμβούλιο Ρόδου.

Προεκλογική προπαγάνδα €163.000
Την «αγωνιώδη επικοινωνιακή προσπά-
θεια» της δημοτικής αρχής Χαλανδρίου
καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η υποψή-
φια δήμαρχος Χαλανδρίου Κ. Αγαπητού με
αφορμή τα σχετικά κονδύλια στους προ-
ϋπολογισμούς. «Για το 2023 ο προεκλογι-
κός κορβανάς γίνεται δυσθεώρητος, αφού
τα σχετικά συνολικά προϋπολογιζόμενα
κονδύλια φτάνουν τις... 163.000 ευρώ! Αν
σε αυτά προστεθούν και έκτακτες δαπάνες
προβολής όπως 100.000 ευρώ για εκδηλώσεις στο κτίριο Νόμπελ,
εύκολα καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης ότι η τρέχουσα χρονιά αποτελεί
για τη διοίκηση Ρούσσου ορόσημο προεκλογικής προπαγάνδας»,
αναφέρει η επικεφαλής της παράταξης «Αγαπάμε το Χαλάνδρι».

Περιφέρεια Κρήτης

Προήδρευσε ο Αλεξάκης 
στη Μαγιόρκα

Στο συνέδριο για τον «Πολιτισμό και
τον Αειφόρο Τουρισμό» στην Πάλμα της
Μαγιόρκας συμμετείχε η Περιφέρεια
Κρήτης, στο πλαίσιο της Διαμεσογειακής
Επιτροπής της CRPM, υπό την προεδρία
του εντεταλμένου περιφερειακού συμ-
βούλου επί Ευρωπαϊκών - Διεθνών Θε-
μάτων και αντιπροέδρου CPMR για την
Ενέργεια και το Κλίμα Γ. Αλεξάκη. «Ο
τουριστικός τομέας και η Κλιματική Αλ-
λαγή αποτελούν δύο αλληλεξαρτώμε-
νους παράγοντες στη Μεσόγειο για την
οικονομική ανάπτυξη των περιφερει-
ών», σημείωσε στην ομιλία του.

Δήμος Πατρέων
«Ευχαριστώ» 
στους εργαζόμενους

Με την άνευ προηγουμένου συμμετο-
χή καρναβαλιστών, που ξεπέρασαν τις
50.000, αλλά και του αριθμού των επι-
σκεπτών, πάνω από 150.000, ο Δήμος
Πατρέων ευχαρίστησε για την τεράστια
συμβολή τους στην επιτυχία τούς εργα-
ζόμενους του δήμου και ιδιαίτερα εκεί-
νους στον Τομέα Καθαριότητας, οι οποί-
οι, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «ερ-
γάστηκαν με φιλότιμο νυχθημερόν, αξιο-
ποιώντας τα μέσα που έχει προμηθευτεί
ο δήμος και παρέδωσαν σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα την πόλη καθαρή».

Τιμά την Ελβετία 
το Μεσολόγγι

Ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγί-
ου Κώστας Λύρος συναντήθηκε τον πρέ-
σβη της Ελβετίας στην Ελλάδα Στεφάν
Έστερμαν για την επίσημη πρόσκληση
ανακήρυξης της Ελβετίας ως Τιμώμενης
Χώρας για τις Εορτές Εξόδου 2023, που
αποτελούν μια πρωτοβουλία υψίστης
σημασίας για την οντότητα, την ιστορική
μνήμη και την ιστορική παράδοση.

Εξελίξεις στον Δήμο Πεντέλης 
Με δήλωσή του ο μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος Πεντέλης Ηλίας Τσου-

χνικάς αίρει την εμπιστοσύνη του στη διοίκηση της δημάρχου Δήμητρας
Κεχαγιά και παραιτείται από την έμμισθη θέση αντιδημάρχου. Στην ανα-
κοίνωση της παραίτησής του ο Ηλίας Τσουχνικάς τονίζει πως δεν είχε κα-
μία συμμετοχή, αν και αντιδήμαρχος, στο κέντρο λήψεως
αποφάσεων και δυστυχώς μάθαινε πράγματα ακόμα
και της αρμοδιότητάς του ότι γίνονταν χωρίς να είχε
καμία μα καμία ανάμειξη. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει, «μαριονέτα στη ζωή μου δεν υπήρξα ποτέ
κανενός». Και συνεχίζει λέγοντας πως «ο τρόπος διοί-
κησης που έχει επιλεγεί είναι ένα απολυταρχικό καθε-
στώς που λειτουργεί κεκλεισμένων των θυρών. Ως αντιδήμαρχος έπρεπε
να λειτουργώ στο πολύ μικρό περιθώριο που μου άφηνε η δήμαρχος με
την έγκρισή της». Όπως ο ίδιος αναφέρει, «από την πρώτη στιγμή στήριξα
με όλες μου τις δυνάμεις τη διοίκηση, καθώς πίστεψα ότι θα φέρουν κάτι
νέο και καλό στην πόλη μας. Δυστυχώς διαψεύστηκα».

Επιθεωρήθηκαν 
108 γέφυρες της Αττικής

Γ
ια πρώτη φορά έπειτα από
δεκαετίες επιθεωρήθη-
καν 108 γέφυρες της Αττι-

κής για τυχόν βλάβες με χρημα-
τοδότηση της Περιφέρειας Αττι-
κής, με τον περιφερειάρχη Γ. Πα-
τούλη να εξαγγέλλει τη δημιουρ-
γία σχετικού μητρώου. Επρόκειτο
για έναν αναγκαίο από πολλές
απόψεις έλεγχο, καθώς πολλές
από τις γέφυρες έχουν κατα-
σκευαστεί από το 1960 χωρίς να
έχει υπάρξει εκτίμηση της υφι-
στάμενης κατάστασής τους. Το
έργο της επιθεώρησης -προϋπολογισμού περίπου 350.000 ευρώ- υλοποίησε μέσα σε 7 μή-
νες ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ», ενώ θα χρειαστούν περί-
που 90 εκατ. για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειάς τους, με την προμελέτη να έχει
υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο για χρηματοδότηση. «Πάγια προτεραιότητά μας και
στρατηγικός μας στόχος ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο οδικό δίκτυο για τους πο-
λίτες. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ασφάλεια των πολιτών. Η προστασία της ζωής τους
είναι για εμάς αξία αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο περιφερειάρχης. 

Δειλά δειλά έχουν ξεκινήσει οι ζυμώσεις ενό-
ψει των αυτοδιοικητικών εκλογών στον Δήμο
Αμαρουσίου. Εκεί όπου, πέραν της παραίτησης
του Γ. Καραμέρου από την παράταξη «Ενωμένο
Μαρούσι» -λόγω της υποψηφιότητάς του με τον
ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική-, αναμένεται και η
παραίτησή του από δημοτικού συμβούλου. Πρώ-
τος αναπληρωματικός είναι ο Θ. Καστανάκης, πρό-
εδρος στο «Μαρούσι Αθλητικός Σύλλογος», ο

οποίος πρόσφατα φωτογραφήθηκε με τον δήμαρχο Αμαρουσίου Θ. Αμπατζόγλου προσφέρον-
τάς του μια φανέλα με τις υπογραφές της ομάδας πόλο, τιμώντας τον για την ανάπτυξη του
αθλητισμού στην πόλη. Κίνηση που, σύμφωνα με τους μαρουσιώτικους κύκλους, μεταφράζε-
ται σε άνοιγμα για μια επικείμενη μετακίνηση του Καστανάκη στην παράταξη Αμπατζόγλου,
με τον πρώτο πάντως να έχει πρόταση και από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το Μαρούσι. Πάντως, τυ-
χόν ανεξαρτητοποίησή του θα ενισχύσει τα σενάρια της μεταγραφής του.

Μαρουσιώτικα deals

Ποιος δήμαρχος της Αττι-
κής με ισχυρή αντιπολίτευση

ετοιμάζει «ρουά ματ» στο ψη-
φοδέλτιό του, κατεβάζοντας γυναίκα
επίσης αιρετού αυτοδιοικητικού στις
εκλογές, με στόχο να αντλήσει ψήφους
από τον ομολογουμένως επικοινωνιακό
και δημοφιλή στην πόλη άντρα της;  
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ι πρώτοι δικαιούχοι που
δήλωσαν ότι θέλουν «ζε-
στό» χρήμα στους λογα-
ριασμούς τους πάνε με-

θαύριο, Παρασκευή, στο… ταμείο,
προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση
του market pass. Η πρώτη πληρωμή
έρχεται σε μια περίοδο όπου έχει αρ-
χίσει η πτωτική πορεία των τιμών στα
είδη ευρείας κατανάλωσης. 

Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες νοικο-
κυριά θα πάρουν βαθιά ανάσα από το
συνδυαστικό όφελος των χρημάτων
της κάρτας και της πτώσης των τιμών,
βλέποντας την αγοραστική τους δύ-
ναμη να ενισχύεται, σε μια περίοδο
κατά την οποία οι τιμές εξακολου-
θούν να επιμένουν σε υψηλά επίπε-
δα. Η μεγάλη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους κατά το προηγούμενο
δίμηνο έχει δημιουργήσει ευνοϊκές
συνθήκες για τη μείωση του κόστους
παραγωγής και έτσι εκτιμάται ότι η
αποκλιμάκωση των τιμών θα αρχίσει
να γίνεται άμεσα αισθητή από τους
καταναλωτές.

Οι αιτήσεις για το market pass
έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2,1 εκατομ-
μύρια, καθώς οι καταναλωτές έσπευ-
σαν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμέ-
νο μέτρο, ώστε να καλύψουν ένα ση-
μαντικό μέρος του κόστους των αγο-
ρών τους, κυρίως σε είδη διατροφής.
Σημειώνεται ότι όποιος επιλέξει την
άυλη ψηφιακή κάρτα θα πάρει το
100% του ποσού, στον κάθε μήνα που
τρέχει, ενώ όποιος επιλέξει κατάθε-
ση στον λογαριασμό του θα λάβει το
ποσό μειωμένο κατά 20% σε δύο δό-
σεις. Πάντως, για να λάβει κάποιος το
100% σε ψηφιακή κάρτα, πρέπει να
διαθέτει «έξυπνο» κινητό, το οποίο

να αποθηκεύει τον κωδικό QR. 
Μεθαύριο, θα καταβληθούν τα ποσά

του χρονικού διαστήματος Φεβρουα-
ρίου-Μαρτίου, ανάλογα με την οικο-
γενειακή κατάσταση, ενώ η σχετική
προθεσμία για την υποβολή της αίτη-
σης μέσω του gov.gr. ολοκληρώνεται
στις 15 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι, αν
μια τετραμελής οικογένεια αγοράζει
από το «καλάθι του νοικοκυριού», θα
εξοικονομήσει περίπου 80 ευρώ τον

μήνα. Επίσης θα λάβει 52 ευρώ από
την κάρτα αγορών, οπότε το συνολικό
όφελος φτάνει στα 132 ευρώ. 

Το πρόγραμμα λήγει στο τέλος Ιου-
λίου, αλλά το μηνιαίο ποσό αθροίζε-
ται, δεν χάνεται και μπορεί κάποιος
να κάνει χρήση του market pass έως
τέλος Αυγούστου. Το market pass
επιστρέφει το 10% από τις αγορές
όποιου το χρησιμοποιεί και αφορά το
85% των πολιτών, ωφελώντας άμεσα ή

έμμεσα 8,1 εκατ. πολίτες. Το ύψος της
ενίσχυσης ανά νοικοκυριό αφορά
μηνιαίες αγορές έως 220 ευρώ για
μονομελές νοικοκυριό, ενώ το όριο
αυτό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για
κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυρι-
ού, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ
αγορών. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί
ότι το χρηματικό ποσό μπαίνει στην
ψηφιακή κάρτα και χρησιμοποιείται
αποκλειστικά από τον δικαιούχο για
την πραγματοποίηση αγορών σε σου-
περμάρκετ, φούρνους, ζαχαροπλα-
στεία, λαϊκές αγορές κ.λπ. Το συνολι-
κό κόστος για τον προϋπολογισμό
ανέρχεται σε 650 εκατ. ευρώ. 

Market pass: Ποιοι πάνε 
Παρασκευή στο… ταμείο!

Τονωτική ένεση για τα νοικοκυριά,
ενώ υποχωρούν οι τιμές στο ράφι - Οι αιτήσεις 

έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2,1 εκατομμύρια

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μετά τις εκλογές θα «τρέξει» η διαδικασία για την
επόμενη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας
Εργασίας σε ΔΕΚΟ και βιομηχανίες. 

Το νέο χρονοδιάγραμμα τοποθετεί την εφαρμογή
της επόμενης φάσης του σχεδίου από τον Ιούνιο,
δηλαδή, με έναν μήνα καθυστέρηση. Επιπλέον, η
εφαρμογή του μέτρου σε τουρισμό και εστίαση θα
ξεκινήσει από το επόμενο φθινόπωρο, στα αστικά
κέντρα, καθώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί την 1η
Απριλίου ή στο μέσο της θερινής σεζόν. Η Ψηφιακή

Κάρτα Εργασίας ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι από
τις τράπεζες και τα σουπερμάρκετ που απασχολούν
πάνω από 250 εργαζομένους, ενώ προ ημερών ανα-
κοινώθηκε η έναρξη εφαρμογής στις εταιρείες σε-
κιούριτι και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Η εφαρμογή του μέτρου σχετίζεται με την επα-
νεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση
της χώρας και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, τότε έως
το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική
διαδικασία. Σημειώνεται ότι από τον περασμένο

Δεκέμβριο έχει ολοκληρωθεί η απογραφή όλων
των μισθωτών της χώρας στον ιδιωτικό τομέα, στο
πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ». Ήδη, οι ερ-
γαζόμενοι που χρησιμοποιούν την Ψηφιακή Κάρτα
δηλώνουν ικανοποιημένοι, καθώς καταγράφεται η
παρουσία τους μέχρι… δευτερολέπτου, ενώ από
την άλλη πλευρά το κράτος έχει ένα πολύ αξιόπι-
στο εργαλείο, προκειμένου να ελέγξει περισσότε-
ρο και να περιορίσει τα φαινόμενα της «μαύρης»
εργασίας.

Μικρή μετάθεση για την εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας 
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ην αναγκαιότητα στήριξης των
πράσινων πρωτοβουλιών στις
μεταφορές τόνισε ο Έλληνας
υπουργός Κώστας Καραμανλής

στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Με-
ταφορών που πραγματοποιείται στη Στοκ-
χόλμη.

Σύμφωνα με τον Κώστα Καραμανλή,
βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε
φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές
είναι η ύπαρξη ισχυρού νομοθετικού και
ρυθμιστικού περιβάλλοντος. 

Η χώρα μας επενδύει σε οικολογικές
μορφές μετακινήσεων, όπως είναι το
σπουδαίο εγχείρημα για την ηλεκτρο-
κίνηση.

«Κινηθήκαμε με βασικό άξονα την ανα-
νέωση του στόλου οχημάτων που κινούν-
ται στους δρόμους μας. Μέσα από επιδο-

τήσεις και οικονομικές διευκολύνσεις,
δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιώτες να αν-
τικαταστήσουν τα συμβατικά αυτοκίνητα
με ηλεκτροκίνητα κι έτσι, από το 0,4% που
ήμασταν το 2019 φτάσαμε σήμερα στο 7%
στη χρήση ηλεκτροκίνητων αυτοκινή-
των», σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής.

Η Ελλάδα επενδύει σε υποδομές και
υπηρεσίες με μειωμένο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, ανταποκρινόμενη στις διε-
θνείς συμβάσεις και πρωτοβουλίες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, σύμ-
φωνα με τον υπουργό, είναι η Ευρώπη να
εφαρμόσει τους κατάλληλους χρηματο-
δοτικούς μηχανισμούς για να μπορούν οι
χώρες-μέλη να επενδύσουν σε υποδομές
εναλλακτικών καυσίμων, να ολοκληρώ-
σουν τα δίκτυα με έμφαση στον σιδηρό-
δρομο, αλλά και να διευρυνθεί το φάσμα

των διαθέσιμων εναλλακτικών καυσίμων.

Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον
Το φιλόδοξο σχέδιο «fit for 55» της Ευ-

ρώπης, το οποίο αφορά τη μείωση των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
τουλάχιστον 55% έως το 2030, έχει διαφο-
ρετικό σημείο εκκίνησης για κάθε χώρα
και ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να λη-
φθούν υπ’ όψιν για μια δίκαιη προσαρμο-
γή όλων των κρατών σε αυτό.

«Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω
σε αυτή την προσπάθεια. Η Επιτροπή
χρειάζεται να εντοπίσει τις μεγαλύτερες
ανάγκες και να επενδύσει. Οι συνέργειες
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η κινη-
τοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν
μεγάλη σημασία για καθαρές μεταφορές.
Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, όταν το

υδρογόνο και
άλλα εναλλα-
κτικά καύσιμα
μπορούν να παί-
ξουν ρόλο για κάποια
μεταφορικά μέσα. Θα πρέπει να κοιτά-
ξουμε μπροστά, με ανοιχτό μυαλό και να
κάνουμε περισσότερα για τις βιώσιμες,
καθαρές μεταφορές», τόνισε ο Έλληνας
υπουργός κατά τη διάρκεια των εργασιών
του Συμβουλίου.

Η χώρα μας επενδύει και στην ανανέ-
ωση του στόλου των αστικών συγκοινω-
νιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Επενδύει σε ψηφιακά εργαλεία, όπως
είναι το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων
ηλεκτροκίνησης, ώστε να διασφαλιστεί η
διαφάνεια και να μπορούν οι χρήστες να
εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τους
ηλεκτροφορτιστές κατά μήκος του οδι-
κού δικτύου. Παράλληλα, στη χώρα μας
είναι σε εξέλιξη και το επενδυτικό σιδη-
ροδρομικό πρόγραμμα, με έμφαση στα
συστήματα διαχείρισης σιδηροδρομικής
κυκλοφορίας και τον πλήρη εξηλεκτρι-
σμό του δικτύου.

Το χιονοδρομικό κέντρο στο Φαλακρό, το μοναδικό
χιονοδρομικό κέντρο σε ολόκληρη την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τέθηκε ξανά σε
λειτουργία παραμονή Χριστουγέννων, ύστερα από δύο
χρόνια παύσης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας προέβη σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις ώστε να είναι
ασφαλές για τους επισκέπτες.

Από το 2020 η ανάδοχος εταιρεία «ΜΟΝΤΕ ΝΟΥΛΙ-
ΚΑΣ» ανέλαβε την τεχνική και διοικητική υποστήριξη
για τη λειτουργία και τη φύλαξη των αναβατήρων και
των σχετικών υποδομών του χιονοδρομικού κέντρου,
και έκτοτε επιθεωρείται σε τακτική βάση και συντηρεί-
ται στο σύνολο του εξοπλισμού του.

Τις εργασίες ανέλαβε η ανάδοχος εταιρεία στο πλαί-
σιο σύμβασης με την περιφέρεια που κάλυπτε τις χιο-
νοδρομικές περιόδους 2020-2021 και 2021-2022 και

συνεχίζει να τις εκτελεί καθώς η σύμβαση επεκτάθηκε
και για τη χιονοδρομική περίοδο 2022-2023 και μέχρι
τις 14/4/2023.

Τον Φεβρουάριο του 2022 η ίδια εταιρεία ανέλαβε να
προμηθεύσει και να εγκαταστήσει νέα ανταλλακτικά
και νέο εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό ασφαλείας,

ενώ εκτέλεσε ειδικές εργασίες και ελέγχους για τους
αναβατήρες με στόχο την αντιμετώπιση των τεχνικών
τους προβλημάτων και τη σταδιακή επαναλειτουργία
τους. 

Από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου τον Δε-
κέμβριο του 2022 η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη εγκα-
ταστήσει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και οι ανα-
βατήρες πλέον διατίθενται με ασφάλεια προς χρήση
στους επισκέπτες. 

Σε όλα τα κτίρια του χιονοδρομικού έχουν τοποθετη-
θεί καινούργια προστατευτικά κιγκλιδώματα σε πόρτες
και παράθυρα, με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη προ-
στασία των κτιρίων από εξωγενείς παράγοντες.

Από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, έχει καταρρίψει
κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας με τη λειτουργία δύο συ-
ρόμενων αναβατήρων, τον «Παππού» και τη «Μέστα»,
και τα δύο baby lifts και με τις 6 πίστες.

Ρεκόρ επισκεψιμότητας στο ασφαλές χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Στηρίζουμε
τις πράσινες
μεταφορές»

Ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο Άτυπο Συμβούλιο
των Υπουργών Μεταφορών στη Στοκχόλμη, 

υποστήριξε πως η χώρα μας επενδύει 
σε οικολογικές μορφές μετακινήσεων
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Σ
τα ίδια επίπεδα με τον προ-
ηγούμενο μήνα κινούνται οι
επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς ρεύματος για τον μή-

να Μάρτιο, σύμφωνα με όσα ανακοί-
νωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα είναι
στα 4 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα
(ή 40 ευρώ/MWh) για τα οικιακά τιμο-
λόγια για όλες τις παροχές χωρίς ει-
σοδηματικά κριτήρια και για το σύνο-
λο της κατανάλωσης έως 500 κιλοβα-
τώρες. Αντίστοιχα, την ίδια επιδότηση
θα λάβουν και όσοι έχουν κατανάλω-
ση πάνω από 500 κιλοβατώρες, αρκεί
να μειώσουν κατά 15% τη μέση κατα-
νάλωση σε σχέση με πέρυσι.

Στην περίπτωση των δικαιούχων
ΚΟΤ, η επιδότηση φτάνει τα 84 ευ-
ρώ/MWh, ενώ για τους αγρότες τα 40
ευρώ/MWh..

Για όλες τις παροχές κύριας και μη

κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά
κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου:
� Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500
kWh, η επιδότηση θα είναι 40
ευρώ/MWh. Η κατηγορία αυτή αφορά
το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.
� Την ίδια επιδότηση θα λάβουν και
όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω
από 500 kWh, υπό την προϋπόθεση
ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση
ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή.
� Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
(ΚΟΤ) η επιδότηση ανέρχεται στα 84
ευρώ/MWh.
� Για τους αγρότες, η επιδότηση ανέρ-
χεται στα 40 ευρώ/MWh.

Η αξία της επιδότησης του ρεύματος
για νοικοκυριά και αγρότες τον Μάρτιο
ανέρχεται στα 58,5 εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα 
Όπως προκύπτει από τις σημερινές

ανακοινώσεις, ένα νοικοκυριό με μέση
μηνιαία κατανάλωση 400 KWh/μήνα,
θα πλήρωνε χωρίς επιδότηση 78 ευρώ,
ενώ τελικά θα πληρώσει 62 ευρώ.

Επίσης, ένα νοικοκυριό με μέση μη-

νιαία κατανάλωση 700 KWh/μήνα, θα
πλήρωνε χωρίς επιδότηση 136,5 ευ-
ρώ, ενώ τελικά θα πληρώσει 116,5 ευ-
ρώ μέχρι τις 500 KWh και εάν εξοικο-
νομήσει 15%, θα πληρώσει 108,5 ευρώ.

Τέλος, ένα νοικοκυριό με μέση μη-
νιαία κατανάλωση 1.200 KWh/μήνα,
θα πλήρωνε χωρίς επιδότηση 234 ευ-
ρώ, ενώ τελικά θα πληρώσει 214 ευρώ
μέχρι τις 500 KWh και εάν εξοικονο-
μήσει 15%, θα πληρώσει 186 ευρώ.

Ενίσχυση 50€/MWh για το 2023 
στις ενεργοβόρες βιομηχανίες 

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνω-
σε ότι σχεδιάζεται ένα σχήμα επιδοτή-
σεων ειδικά για τις ενεργοβόρες βιο-
μηχανίες για όλο το 2023, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών
ενισχύσεων που θεσπίστηκε μετά τον
πόλεμο στην Ουκρανία. Δικαιούχοι
του σχήματος αναγνωρίζονται οι
ενεργοβόρες βιομηχανίες που κινδυ-

νεύουν από «διαρροή άνθρακα», δη-
λαδή, επιχειρήσεις που η διεθνής αν-
ταγωνιστικότητά τους πλήττεται ση-
μαντικά από την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους. Σε αυτές περιλαμβά-
νονται εταιρείες όπως χαλυβουργίες,
τσιμεντοβιομηχανίες, επιχειρήσεις
παραγωγής χαρτιού, υαλουργίες, βιο-
μηχανίες αλουμινίου και υφαντουρ-
γίες. Οι εταιρείες δεν θα πρέπει να
έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθει-
ας ρεύματος σταθερής χρέωσης,
διάρκειας άνω των 12 μηνών, και δεν
θα συνάψουν PPAs (διμερείς συμβά-
σεις) με ηλεκτροπαραγωγούς. 

Προϋπόθεση της επιδότησης είναι η
αύξηση του κόστους του ρεύματος να
οδηγεί σε μείωση του λειτουργικού
περιθωρίου κατά 40% ή σε αρνητικό
λειτουργικό περιθώριο. Η επιδότηση
θα είναι σταθερή για όλο το 2023 και
θα ανέρχεται στα 50 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα.

Την αντικατάσταση ηλεκτρικών με
ηλιακούς θερμοσίφωνες προκρίνει το νέο
πρόγραμμα με τίτλο «Αλλάζω θερμοσί-
φωνα» που σχεδιάζει το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται
να προκηρυχθεί μέσα στον Μάρτιο.

Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε
στη Βουλή σχετική τροπολογία, με την
οποία παρέχεται στον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας η εξουσιοδό-
τηση για την προκήρυξη προγράμματος
αντικατάστασης οικιακών συστημάτων
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

με ηλιοθερμικά συστήματα και για ανα-
κύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών
μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχεί-
ρισης.

Η δομή του προγράμματος (αντικατά-
σταση, απόσυρση παλαιών συσκευών και
επιδότηση αγοράς νέων) προσομοιάζει
με το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλά-
ζω Συσκευή», μέσω του οποίου επιδοτή-
θηκε η αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυ-
γείων και καταψυκτών.

Κατά τις πληροφορίες, και στο νέο πρό-
γραμμα θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτή-

ρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσε-
ων και το ύψος της επιδότησης.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέ-
διο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο
τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας
Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα -
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ Α’ και
Β’ Βαθμού και των αποκεντρωμένων διοι-
κήσεων και για την ευζωία των ζώων συν-
τροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών» που πρόκει-
ται να εισαχθεί σήμερα στην Ολομέλεια
της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

ΥΠΕΝ: Έρχεται η προκήρυξη του προγράμματος «Αλλάζω θερμοσίφωνα» 

Αμετάβλητa σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα τα οικιακά τιμολόγια- Στα 58,5 εκατ.

η συνολική αξία της

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Στα 40€/MWh 
η επιδότηση 
τον Μάρτιο 



Μ
ια ακόμη έκπληξη κατα-
γράφηκε τον Ιανουάριο
στον κρατικό προϋπο-
λογισμό με πλεόνασμα

1,48 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα η
μείωση των καταθέσεων κατά 4,51
δισ. ευρώ, τον ίδιο μήνα, αποτελεί
καλό οιωνό, καθώς ενισχύει αφενός
τη φοροδοτική ικανότητα νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων και αφετέ-
ρου κρατάει «ζεστή» την κατανάλω-
ση δημιουργώντας νέους φόρους. 

Με βάση τα ταμειακά διαθέσιμα
του κράτους, δημιουργείται νέο, με-
γαλύτερο περιθώριο ενισχύσεων με
το… καλημέρα της νέας χρονιάς και
για τον λόγο αυτό ανακοινώθηκαν τα
πρόσφατα μέτρα, ύψους 600 εκατ.
ευρώ. Ταυτόχρονα, η θεαματική μεί-
ωση των επιδοτήσεων στα τιμολόγια
ρεύματος και οι αυξημένες εισπρά-
ξεις δημιουργούν νέο «μαξιλάρι» για

στοχευμένες παροχές, με φόντο τις
εκλογές του Απριλίου. 

Ειδικότερα:

1Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, ο Κρα-

τικός Προϋπολογισμός σε ταμειακή
βάση παρουσίασε πλεόνασμα 1,48
δισ. ευρώ έναντι στόχου 917 εκατ. ευ-
ρώ, ως αποτέλεσμα του αυξημένου
πρωτογενούς πλεονάσματος, που
διαμορφώθηκε στα 2,773 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου 2,147 δισ. ευρώ. Καθο-
ριστικός παράγοντας για την υπέρβα-
ση του στόχου ήταν η υπεραύξηση
των φορολογικών εσόδων κατά 525
εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται
στις υπερεισπράξεις εσόδων από τον
Φόρο Εισοδήματος και τον ΦΠΑ, οι
οποίες αθροιστικά διαμορφώθηκαν
σε 507 εκατ. ευρώ. Συνολικά, τα έσο-
δα του Κρατικού Προϋπολογισμού
τον Ιανουάριο διαμορφώθηκαν σε
7,166 δισ. ευρώ, με αύξηση κατά 574
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η θεα-
ματική αύξηση των εσόδων υπερκά-

λυψε την υπέρβαση δαπανών κατά
110 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται σε
ετεροχρονισμένες πιστώσεις προς το
υπουργείο Υγείας, αλλά και για το κό-
στος του market pass. 

2 Η υπέρβαση των στόχων στα φο-
ρολογικά έσοδα συνδέεται και με

τη μείωση των καταθέσεων κατά 4,6
δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος, τη μεγαλύτερη μείωση καταθέ-
σεων παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
κατά 3,091 δισ. ευρώ, ενώ τα νοικοκυ-
ριά απέσυραν 1,4 δισ. ευρώ. Τα χρή-
ματα αυτά διοχετεύτηκαν στην πλη-
ρωμή φόρων και την κατανάλωση,
γεγονός που δημιουργεί θετικές
προσδοκίες για τα φορολογικά έσοδα
του πρώτου διμήνου. Σημειώνεται ότι
το ύψος των καταθέσεων είχε δια-
μορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου στα
196,8 δισ. ευρώ (υψηλό 12 ετών), ως
αποτέλεσμα της καταβολής του Δώ-
ρου Χριστουγέννων, ενώ τον Ιανουά-
ριο μειώθηκαν στα 192,2 δισ. ευρώ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το ακριβό χρήμα
έβαλε φρένο 
στις χορηγήσεις 
νέων δανείων

Αισθητή έγινε τον Ιανουάριο η επί-
πτωση της αύξησης των επιτοκίων
στη ζήτηση δανείων, καθώς κυρίως
οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυ-
ριά έβαλαν «φρένο» στη ζήτηση
χρήματος για επιχειρηματικές, στε-
γαστικές ή καταναλωτικές δραστη-
ριότητες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, το υπόλοιπο των
δανείων του τραπεζικού συστήματος
στο τέλος Ιανουαρίου υποχώρησε
στα 113,397 δισ. ευρώ, έναντι
115,496 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμ-
βρίου, αλλά υψηλότερα από τα
112,438 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμ-
βρίου. H μηνιαία καθαρή ροή της συ-
νολικής χρηματοδότησης ήταν αρ-
νητική κατά 3,284 δισ. ευρώ, τον Ια-
νουάριο του 2023, έναντι θετικής κα-
θαρής ροής 3,491 δισ. ευρώ τον Δε-
κέμβριο. Από την άλλη πλευρά, η μη-
νιαία καθαρή ροή της συνολικής
χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό
τομέα ήταν αρνητική κατά 2,021 δισ.
ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής
2,838 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μηνιαία
καθαρή ροή δανείων προς τις επιχει-
ρήσεις ήταν αρνητική κατά 1,728 δισ.
ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο είχε ση-
μειωθεί καθαρή ροή 2,949 δισ. ευ-
ρώ. Στις μη χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις, τα δάνεια παρουσία-
σαν αρνητική ροή κατά 1,405 δισ. ευ-
ρώ, έναντι καθαρής θετικής ροής
2,301 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρί-
ου. Αρνητική ροή κατά 89 εκατ. ευρώ
σημείωσαν και οι πιστώσεις προς
τους ελεύθερους επαγγελματίες και
τους αγρότες, καθώς η άνοδος των
επιτοκίων έβαλε «πάγο» στη ζήτηση
δανείων. Σημειώνεται ότι μέσα στον
νέο μήνα αναμένεται να υπάρξει και
νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου
του ευρώ κατά 0,50%, γεγονός που
καθιστά ακόμη πιο ακριβό το κόστος
του χρήματος για τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις.
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Πώς η μείωση των καταθέσεων 
κατά 4,51 δισ. ευρώ δίνει «αέρα» στα έσοδα

Υπερπλεόνασμα 1,48 δισ. 
στον Προϋπολογισμό
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η άνω των 150

εκατ. δολαρίων επένδυση της Energean για
την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον στον
Κόλπο της Καβάλας. Ειδικότερα, ολοκληρώ-
νεται στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας η κατα-
σκευή της βάσης (jacket) της εξέδρας Λάμδα,
η οποία θα μεταφερθεί σύντομα στην Καβάλα
και θα εγκατασταθεί πάνω από το συγκεκριμέ-
νο κοίτασμα, που είναι δορυφορικό του Πρί-
νου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Επι-
πλέον, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκι-
νήσει η εγκατάσταση των ποδιών (piles) της
εξέδρας, τα οποία βρίσκονται ήδη στην Καβά-
λα. Η πλήρης εγκατάσταση της εξέδρας ανα-
μένεται μέσα στους επόμενους μήνες.

Τ
ον πέμπτο διαδοχικό μήνα
ανόδου συμπλήρωσε τον
Φεβρουάριο το ελληνικό
χρηματιστήριο, επιβεβαι-

ώνοντας τις αισιόδοξες εκτιμήσεις. Το
τελευταίο πεντάμηνο ο Γενικός Δεί-
κτης καταγράφει ράλι πάνω από 40%,
αποδεικνύοντας πως ισχυροί ξένοι
παίκτες έχουν επιστρέψει για τα καλά
στην αγορά. Αυτό πάντως που σημει-
ώνουν οι αναλυτές είναι πως το ΧΑ
έχει διαγράψει μια σημαντική ανοδική
πορεία χωρίς ουσιαστική διόρθωση,
γεγονός που καθιστά πιθανή πτωτική
κίνηση. Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το
ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο
αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα
των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίμα-
τα υψηλότερα των 966 και ακόμα κα-

λύτερα υψηλότερα των 1.050 και 1.105,
δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση
προς τις 1.150 και 1.195 μονάδες. Οι
επόμενες στηρίξεις, χαμηλότερα των
966, στις 950 και 924 μονάδες (εκθετι-

κός ΚΜΟ 200 ημερών). Το ημερήσιο
αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δεί-
κτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που
ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότε-
ρα των 2.342 μονάδων. 

Dimand: Στη Eurobank η θυγατρική
της Severdor αντί 74,4 εκατ. 

Προσύμφωνο πώλησης της θυγατρικής
της Severdor στη Eurobank υπέγραψε η
Dimand, έναντι τιμήματος 74,4 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνεται, η Severdor είναι ιδιο-
κτήτρια -μέσω της Insignio- οικοπέδου επί
της λεωφόρου Κηφισίας όπου ανεγείρεται
συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφά-
νειας 24.940 τμ. Η οριστική πώληση των με-
τοχών της θα πραγματοποιηθεί με την πα-
ράδοση του γραφείου προς χρήση σε μι-
σθωτή, εντός του πρώτου εξαμήνου του
2024.

Wood: Αναβαθμίζει εκ νέου 
την τιμή-στόχο για Πειραιώς 
στα 3,80 ευρώ

Σε σύσταση buy για τη μετοχή της Τράπε-
ζας Πειραιώς παραμένει η Wood & Company,
αναβαθμίζοντας εκ νέου την τιμή-στόχο για
τον τίτλο της συστημικής τράπεζας στα 3,80
ευρώ/μετοχή. Όπως σημειώνει η Wood, η
Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε αποτελέσμα-
τα που δείχνουν ένα ισχυρό 2022, με ομαλο-
ποιημένο ROTE της τάξης του 10%. H Wood
αναμένει ακόμη μια ισχυρή χρονιά για το
2023, λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων, της
μεγαλύτερης αποδοτικότητας κόστους και
της περιορισμένης ροής νέων NPLs, οδη-
γώντας σε ROTE >10%. Εξ ου και παραμένει
σε σύσταση buy και θέτει νέα τιμή-στόχο στα
3,80 ευρώ/μετοχή.

Στο σφυρί πολυτελής μεζονέτα 
στη Βουλιαγμένη

Στο σφυρί βγαίνει την προσεχή Πέμπτη 2
Μαρτίου μια τετραώροφη πολυτελής μεζο-
νέτα στη Βουλιαγμένη στη θέση Άγιος Νι-
κόλαος. Η μεζονέτα είναι κτισμένη επί ενι-
αίου αυτοτελούς άρτιου και οικοδομήσιμου
οικοπέδου 1.182,18 τμ, το οποίο προέκυψε
από τη συνένωση δύο όμορων οικοπέδων
και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώ-
το όροφο, δεύτερο όροφο και δώμα με κε-
ραμοσκεπή, συνολικής επιφάνειας 336,35
τμ, ενώ απέχει λίγα μέτρα από τη θάλασσα.
Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα
6,1 εκατ. 

Η Bayer προβλέπει χαμηλότερα
κέρδη το 2023

Η Bayer προέβλεψε χαμηλότερα κέρδη
φέτος, καθώς αντιμετωπίζει πτώση των τι-
μών για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμ-
βανομένου του ζιζανιοκτόνου Roundup. Η
γερμανική εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει
κέρδη ανά μετοχή έως και 7,40 ευρώ το
2023, χαμηλότερα από τα 7,94 ευρώ πέρυσι
και κάτω από τη μέση εκτίμηση των αναλυ-
τών. Το αρνητικό outlook έρχεται τη στιγμή
που ο Βέρνερ Μπάουμαν ετοιμάζεται να πα-
ραιτηθεί. Τον Ιούνιο, ο Μπιλ Άντερσον, πρώην
επικεφαλής της Roche, αναμένεται να ανα-
λάβει τη θέση του CEO της Bayer.

Η Intrakat έχει αναλάβει την υλο-
ποίηση έργου κάλυψης σήματος κι-
νητής τηλεφωνίας για λογαριασμό
των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών
παρόχων της χώρας στα 14 περιφε-
ρειακά αεροδρόμια που διαχειρίζε-
ται η Fraport Greece. Πρόκειται για
τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Μυ-
κόνου, Σαντορίνης, Χανίων, Άκτιου,
Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς,
Κω, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σκιάθου, Σά-
μου και Ζακύνθου. Με στόχο να εξα-
σφαλιστεί η συνεχής και αδιάλειπτη
κάλυψη σήματος έως 5G, θα χρησι-
μοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες ζώ-
νες συχνοτήτων (800 MHz ως 3.500 MHz) σε όλες τις τεχνολογίες (GSM, DCS, UMTS, LTE & 5G). Το έργο αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Πέμπτος μήνας ανόδου για το χρηματιστήριο

Intrakat: Υλοποίηση έργου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Energean: Ολοκληρώνεται η βάση Λάμδα για το κοίτασμα στον Πρίνο
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O
πως ήταν αναμενόμενο, ο Λιο-
νέλ Μέσι και η εθνική Αργεντι-
νής αναδείχθηκαν κορυφαίοι
στο ετήσιο Gala FIFA Awards

2022 που έγινε στο Παρίσι. Κορυφαίος
τερματοφύλακας, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες της
εθνικής Αργεντινής και προπονητής φυσι-

κά ο Λίο Σκαλόνι της
«μπιανκοσελέστε». Το
βραβείο του Μέσι (ήταν
77η ατομική διάκριση)
διεκδικούσαν οι Εμπαμπέ
και Μπενζεμά, του καλύτε-
ρου προπονητή οι
Γκουαρντιόλα και Αντσελό-
τι και του τερματοφύλακα

οι Μπόνο της Σεβίλλης και Κουρτουά της
Ρεάλ Μαδρίτης.

«Αυτές οι διακρίσεις ανήκουν σε όλους
τους συμπαίκτες μου και τον λαό της Αρ-
γεντινής», τα λόγια του Μέσι μόλις παρέ-
λαβε το τρόπαιο από τα χέρια του προ-
έδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο. Η καλύτε-
ρη 11άδα του 2022: Κουρτουά, Χακίμι,
Κανσέλο, Φαν Ντάικ, Ντε Μπρόινε, Μόν-
τριτς, Κασεμίρο, Μέσι, Εμπαπέ, Μπενζε-
μά, Χάαλαντ.

Η καλύτερη 11άδα στις γυναίκες: Έντλερ,
Μπρονζ, Γουίλιαμσον, Ρενάρ, Λεόν,
Γουόλς, Πουτέγιας, Όμπερντορφ, Μόργ-
καν, Μιντ, Κερ. Καλύτερη παίκτρια για μια
ακόμη φορά η Αλέξια Ποτέγιας της Μπαρ-
τσελόνα και προπονήτρια η Ολλανδέζα
Βίγκμαν της εθνικής Αγγλίας.

Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε αφιέρω-
μα στη μνήμη του Πελέ, με τον θρυλικό
Ζαϊρζίνιο να μιλάει για τον άλλοτε συμπαί-
κτη του. Λίγο αργότερα ο Ρονάλντο (το
«φαινόμενο») έδωσε στην τελευταία σύζυ-
γο του Πελέ, τη Μάρσια Αόκι, το ειδικά θε-
σμοθετημένο βραβείο.

Το βραβείο Fair Play δόθηκε στον
24χρονο Γεωργιανό Λούκα Λοχοσβίλι της
αυστριακής Βόλσφμπεργκερ, ο οποίος σε
αγώνα με την Αούστρια Βιέννης έσωσε τη
ζωή του αντιπάλου του Τζορτζ Τιγκλ, ο
οποίος είχε πέσει αναίσθητος στον αγωνι-
στικό χώρο όταν κατά το κοινώς λεγόμενο
«κατάπιε τη γλώσσα του».

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

Μονοπώλησε τις διακρίσεις 
η εθνική Αργεντινής, 
νικήτρια του Μουντιάλ 2022

Βραβεία FIFA: Μέσι υπεράνω όλων



Ο
επαναληπτικός ημιτελικός
του Κυπέλλου Ελλάδος ανά-
μεσα στον Ολυμπιακό και

την ΑΕΚ στη ρεβάνς του 3-0 της
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» θα γίνει
απόψε (20.00) στο «Γ. Καραϊσκά-
κης», τρία μόλις 24ωρα μετά το
ντέρμπι των αιωνίων, που σήκωσε
κουρνιαχτό από τις αποφάσεις του
Πορτογάλου διαιτητής Πινέιρο. Το
σκορ του πρώτου αγώνα αφήνει ελ-
πίδα πρόκρισης στον Ολυμπιακό και
αποκλεισμού της ΑΕΚ μόνο στη λο-
γική ότι «στο ποδόσφαιρο όλα γίνον-
ται». Για τρίτο σερί ματς ο Ολυμπια-
κός δεν θα έχει στην αποστολή τον
Κολομβιανό Χάμες Ροντρίγκες, ο
οποίος είναι τραυματίας. Εξίσου ση-
μαντική για την Ένωση είναι η απου-
σία τού επίσης τραυματία Λιβάι
Γκαρσία. Όποια εκ των δύο προκρι-
θεί στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον

νικητή του ζευγαριού Λαμία - ΠΑΟΚ,
που θα κοντραριστούν στον πρώτο

μεταξύ τους ημιτελικό στην πρω-
τεύουσα της Φθιώτιδας (18.00). 

Χωρίς Λιβάι και Χάμες το Ολυμπιακός - ΑΕΚ Πρόεδρος απέλυσε 
τον προπονητή 
και ανέλαβε ο ίδιος

Συμβαίνουν και στις προηγμένες ποδοσφαιρι-
κά χώρες. Στην ελβετική Σιόν ο πρόεδρος Κρι-
στιάν Κονσταντέν, αφού απέλυσε τον προπονητή
Φάμπιο Σελεστίνι, ανέλαβε ο ίδιος να κοουτσά-
ρει! Το 2014 είχε ορμήσει εναντίον του προπονη-
τή του και τιμωρήθηκε με 14μηνο αποκλεισμό
από τα γήπεδα. Την ίδια στιγμή οι οπαδοί της Σιόν
έκαιγαν τις φανέλες του διεθνούς Ιταλού φορ
Μάριο Μπαλοτέλι, ο οποίος συναγωνίζεται σε
εκκεντρικότητα τον Κονσταντέν. 

Καταγγελία νεαρής
ότι τη βίασε ο Χακίμι

Καταγγελία στις γαλλικές Αρχές ότι έπεσε θύ-
μα βιασμού από τον Μαροκινό διεθνή μπακ της
Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, έκανε νεαρή στο
Παρίσι. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Χακίμι ξε-
κίνησε να μιλάει μαζί της από τα social media
από τις 16 Ιανουαρίου και το Σάββατο 25 Φε-
βρουαρίου η κοπέλα μετέβη στο σπίτι του Μαρο-
κινού μπακ με ταξί που παρήγγειλε ο ίδιος ο παί-
κτης για εκείνη.

Στη Φενέρ ο Ντόρσεϊ
Στην αγκαλιά του Δημήτρη Ιτούδη και της Φε-

νερμπαχτσέ αναμένεται εντός της ημέρας να κα-
ταλήξει ο διεθνής Ελληνοαμερικανός γκαρντ
Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έπαιξε στον Ολυμπιακό
την περασμένη σεζόν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
τουρκικού Τύπου, στον 27χρονο παίκτη η Φε-
νερμπαχτσέ θα δίνει 200.000 ευρώ τον μήνα για
συμβόλαιο έως και το 2025.

Dream team 
με έξι Βραζιλιάνους

Η dream team όλων των εποχών σύμφωνα με
τον Ρονάλντο (το «φαινόμενο») είναι η εξής:
Μπουφόν, Καφού, Μπεκενμπάουερ, Μαλντίνι,
Ρομπέρτο Κάρλος, Ζίκο, Μαραντόνα, Μέσι, Ρο-
ναλντίνιο, Πελέ, Ρονάλντο. Όπως γίνεται αντιλη-
πτό, άφησε εκτός τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον
Γιόχαν Κρόιφ, τον Ζιντεντίν Ζιντάν και έβαλε μέ-
σα τον εαυτό του. Στην ιδανική 11άδα οι έξι είναι
Βραζιλιάνοι. 

Ανέξοδη ήττα για την Εθνική μπάσκετ
Η αδιάφορη Εθνική, αφού έχει προκριθεί στα τελικά της διοργάνω-
σης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έδωσε τη μάχη στη Λετονία, αλλά
στο τέλος «λύγισε» (67-57), ολοκληρώνοντας τα προκριματικά με
ρεκόρ 6-4. Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Χατζηδάκης με 9
πόντους. Ντεμπούτο με την Εθνική για τον Τανούλη με 7π., ενώ τους
πρώτους του πόντους με το εθνόσημο πέτυχε και ο Πάπας (3π.).

Στα ετήσια βραβεία της FIFA καλύτερο γκολ της χρονιάς ψηφίστηκε αυτό που συγκλόνισε. 
Το πέτυχε στο πρωτάθλημα με δεκανίκια ο ακρωτηριασμένος Πολωνός Μάρτιν Ολιέσκι 
με ανάποδο ψαλίδι. Υποψήφιοι ήταν ο Ριτσάρλισον για το γκολ
με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ και ο Παγέτ της Μαρσέιγ κόντρα στον ΠΑΟΚ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Το καλύτερο
γκολ 
του 2022
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Δήμητρα Γαλάνη και η Μάρθα Φριν-
τζήλα συναντιούνται επί σκηνής για
να συνεχίσουν επιτέλους μια κου-
βέντα που άφησαν στη μέση πριν

από χρόνια. Οι σπουδαίες κυρίες του πεντα-
γράμμου θα βρεθούν μαζί στη σκηνή του Με-
γάρου Μουσικής για να διηγηθούν την ιστορία
τους μέσα από πρωτότυπα κομμάτια και δια-
σκευές μέσα από τη ματιά των νέων μουσικών
που τις πλαισιώνουν.

Το κοινό θα τις ακολουθήσει σε μια μουσική
περιπλάνηση στον Νότο, από τη Μεσόγειο
έως την Καραϊβική, με υπέροχες μελωδίες
και πολυαγαπημένα τραγούδια από άλλες
εποχές που επιστρέφουν στο σήμερα, στον
μαγικό σκηνικό κόσμο που δημιουργεί ο Άγ-
γελος Μέντης υπό τους ατμοσφαιρικούς φω-
τισμούς της Ελευθερίας Ντεκώ.

Η παράσταση με τίτλο «Σ’ ένα κύμα του Νό-

του» θα ενώσει τη φωνή των δύο γυναικών που
ακόμη ονειρεύονται τη χαρά, τις λύπες, το φως,
τους έρωτες και τα μαγικά μουσικά ταξίδια με
φόντο τη Μεσόγειο. «Η κατάλληλη στιγμή νομί-
ζουμε πως είναι τώρα. Η συνάντηση θα γίνει
εκεί που ακόμη χτυπά η καρδιά. Στις αυλές των
ερώτων, στις γωνιές που τρυπώνουν οι απου-
σίες, εκεί που λιάζονται οι καημοί και ανασαί-
νει η προσμονή: στις γειτονιές των ανθρώπων.
Απλώνουμε τα τραγούδια μας στον ήλιο του
Νότου και... δεν ξεχνάμε», ανέφεραν με εν-
θουσιασμό!

Δημιουργικές και μοναδικές
H Μάρθα Φριντζήλα δεν ξαποσταίνει! Μετά

την εντυπωσιακή ερμηνεία της στην ανελέητη,
κοφτερή κωμωδία «Σπασμένη Στάμνα» του
Χάινριχ φον Κλάιστ, σε σκηνοθεσία Ακύλλα Κα-
ραζήση και Νίκου Χατζόπουλου, ξεκίνησε εντα-
τικές πρόβες στο πλευρό της Δήμητρας Γαλάνη
για το πολυαναμενόμενο διήμερο live στην αί-
θουσα «Χρήστος Λαμπράκης» την Παρασκευή
και Σάββατο 10-11 Μαρτίου. Η ερμηνεύτρια του
«Δύο νύχτες μόνο» ολοκλήρωσε πρόσφατα την
ηχογράφηση του «Έλα κοντά», του πρώτου sin-
gle από τη συνεργασία της με τον Σεραφείμ
Γιαννακόπουλο στο άλμπουμ με γενικό τίτλο
«Είσοδος κινδύνου», που θα κυκλοφορήσει στο
τέλος Μαρτίου. Δύο καλλιτέχνες, οι οποίες γνω-
ρίζονται από παλιά, αποφάσισαν να συναντη-
θούν για πρώτη φορά δισκογραφικά και να γρά-
ψουν μαζί τραγούδια καρδιάς για την αγάπη!

Γαλάνη και Φριντζήλα: Η αποθέωση
Διήμερο live στην αίθουσα 

«Χρήστος Λαμπράκης» 
στο Μέγαρο την Παρασκευή 

και το Σάββατο 10-11 Μαρτίου



Νονά έγινε στην Κρήτη η Όλγα Κεφαλογιάννη!
Η βουλευτής της ΝΔ βάφτισε ένα πανέμορφο
κοριτσάκι, χαρίζοντάς της το όνομα Μαρία-
Σμαράγδη και το ανακοίνωσε περιχαρής στο
Instagram: «Με μεγάλη χαρά έγινα σήμερα
νονά της υπέροχης Μαρίας-Σμαράγδης. Συ-
νεχίζοντας έτσι μια σειρά οικογενειακών και
στενών φιλικών δεσμών, με αφετηρία τα Σφα-
κιά και διάρκεια δεκαετιών». Η πολιτικός πα-
ρέδωσε μαθήματα κομψότητας, επιλέγοντας
για την περίσταση φλοράλ φόρεμα σε ροζ τό-
νους που συνδύασε με ασημί κρίκους και γήι-
νο μακιγιάζ.

Έμεινε μισή

Πάνω από δέκα κιλά έχασε η Ελένη Ράντου και
έγινε άλλος άνθρωπος. Η δημοφιλής ηθοποιός
άλλαξε τη διατροφή της και το αποτέλεσμα των
τελευταίων μηνών είναι εντυπωσιακό. «Στην
αρχή έκανα διατροφή, τώρα πια τρώω κανονι-
κά αλλά είναι και η κούραση της παράστασης.
Έχει πάρει γραμμή ο οργανισμός μου. Έχω κό-
ψει τα γαλακτοκομικά, ζάχαρη, γλουτένη, γλυ-
κά. Δεν φανταζόμουν πόσο καλό κάνει στην
υγεία μια προσεγμένη διατροφή, γιατί ήμουν
της λογικής... γουρουνιάζω!», αποκάλυψε. 

Ξετρελάθηκαν οι φαν της Ελέ-
νης Φουρέιρα! Η ποπ σταρ, λί-
γες εβδομάδες μετά τον ερχομό
του γιου της, ανακοίνωσε πως
ετοιμάζει θεαματική επιστροφή
στο θέαμα έπειτα από αποχή μη-
νών και στο Instagram στήθηκε
γλέντι. «Eleni Foureira Reborn
Tour! Δεν μπορώ να περιμένω»,
έγραψε στον λογαριασμό της η
γλυκιά μαμά, με τους χρήστες
να την αποθεώνουν με λόγια λα-
τρείας!

Επιστροφή 
στο θέαμα

ΖΖευγάρι με τον Γαβρά;
Φήμες θέλουν τη διάσημη Ντούα Λίπα ζευγάρι με τον κούκλο σκη-
νοθέτη Ρομέν Γαβρά. Η εκρηκτική ποπ σταρ και ο γιος του βραβευ-
μένου με Όσκαρ Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά λέγεται πως ζουν
ένα παθιασμένο love story, με το φημολογούμενο ειδύλλιο να γίνε-
ται πρώτη είδηση στα χολιγουντιανά media. Η σχέση έγινε γνωστή
όταν παπαράτσι τούς «τσάκωσε» να αναχωρούν μαζί από το λαμπε-
ρό πάρτι των βραβείων Bafta.

Οικογενειακή
εξόρμηση στη
μ ε σ σ η ν ι α κ ή
π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α
για το τριήμερο
της Καθαράς
Δευτέρας! Η
Δούκισσα Νο-
μικού με τον
σύζυγό της
Δημήτρη Θεο-
δωρίδη και τα
παιδιά τους,
τον 4χρονο
Σάββα και την
3χρονη Ανα-
στασία, επέλε-
ξε την Καλαμά-
τα για τη γιορ-
τινή απόδραση, δίνοντας στη δημοσιότητα
φωτογραφίες από βόλτα στην όμορφη παρα-
λία της πόλης με την κορούλα της και σχολιά-
ζοντας: «Οι στιγμές μου»!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Στα βήματα της Καινούργιου

Καλαματιανά Κούλουμα

Π
ερνούν τα χρόνια και πίσω δεν γυρίζουν, για αυτό και η
Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να κάνει κρυοσυντήρηση
ωαρίων. Η εργένισσα κόρη της πρωταγωνίστριας Βίκυς
Σταυροπούλου θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Κα-

τερίνας Καινούργιου και με αφορμή τη γέννηση του μωρού της Πά-
ρις Χίλτον μίλησε δημοσίως για τη διαδικασία. «Η κατάψυξη ωα-
ρίων έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα κατά κόρον. Είναι πολύ
σημαντικό να την κάνουμε τα κορίτσια και δεν πρέπει να φοβόμαστε
ότι είμαστε μικρές. Εγώ τώρα που θα κάνω αυτήν τη διαδικασία τους
επόμενους μήνες δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι 30 είμαι μικρή. Ει-
δικά τώρα είναι η καλύτερη περίοδος. Πρέπει να ενημερωνόμαστε,
να προλαβαίνουμε πράγματα, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο σε
περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε παιδί. Εγώ όταν έρθει η διαδι-
κασία, τώρα σε λίγους μήνες, θα τη μοιραστώ και δημόσια», εξομο-
λογήθηκε η παρουσιάστρια.
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Πάντα άξια



Ο
πρόσθιος χιαστός είναι ένας από
τους πιο σημαντικούς συνδέσμους
του γόνατος. Συνδέει τον μηρό με
την κνήμη και η λειτουργία του εί-

ναι να σταθεροποιεί το γόνατο σε προσθιοπί-
σθιες και στροφικές κινήσεις. Ο τραυματι-
σμός (ρήξη) του πρόσθιου χιαστού συνήθως
συμβαίνει κατά τις αθλητικές δραστηριότητες.
Μπορεί να συμβεί με ή χωρίς επαφή, κατά την
απότομη αλλαγή κατεύθυνσης ή έπειτα από
στροφική κάκωση. Συνοδεύεται από πόνο και
πρήξιμο στο γόνατο, ενώ σε μερικές περιπτώ-
σεις ο αθλητής αισθάνεται ή ακούει και έναν
ήχο σαν «ποπ». Ο πόνος είναι έντονος και δεν
μπορεί να συνεχιστεί η δραστηριότητα, ενώ το
οίδημα εμφανίζεται πολύ σύντομα μετά τον
τραυματισμό.

«Η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου δια-
γιγνώσκεται από τον ορθοπεδικό χειρουργό
τόσο με την κλινική εξέταση όσο και με τη χρή-
ση μαγνητικής τομογραφίας. Η μαγνητική το-
μογραφία συγκεκριμένα μπορεί να εντοπίσει
και συνοδούς τραυματισμούς (στον μηνίσκο ή
στον αρθρικό χόνδρο), οι οποίοι μπορεί να
χρήζουν αντιμετώπισης. Αν μια ρήξη χιαστού
δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, συνήθως συνο-
δεύεται από χρόνια αστάθεια της άρθρωσης
και ο ασθενής δεν έχει εμπιστοσύνη στο γόνα-
τό του σε αλλαγή πορείας, στροφικές κινήσεις,
σκάλες κλπ. Η χρόνια ρήξη χιαστού μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς και στις υπόλοιπες
δομές του γόνατος με την πάροδο του χρόνου,
να οδηγήσει σε ρήξη μηνίσκου, βλάβες των

χόνδρων και τελικά σε πρόωρη φθορά της άρ-
θρωσης (εκφύλιση). Η αντιμετώπιση αυτού του
τραυματισμού είναι κυρίως χειρουργική, συγ-
κεκριμένα με αρθροσκοπική τεχνική. Τα υπο-
λείμματα του χιαστού καθαρίζονται, οι συνοδοί
τραυματισμοί (αν υπάρχουν) αντιμετωπίζονται
και τοποθετείται νέο μόσχευμα στη θέση του
αυτόχθονος συνδέσμου», αναφέρει ο δρ Πα-

ναγιώτης Κοντοβαζαινίτης, ορθοπεδικός χει-
ρουργός, διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Ο ειδικός μάς εξηγεί τη διαδικασία: «Η αρ-
θροσκοπική αποκατάσταση του χιαστού γίνε-
ται με τη λήψη μοσχεύματος από δότρια περιο-
χή του ασθενούς, όπως η περιοχή των οπί-
σθιων μηριαίων, ο τένοντας της επιγονατίδος ή
του τετρακέφαλου. Η τεχνική All Inside αποτε-
λεί μια τεχνική μικρής επεμβατικότητας με ση-
μαντικά πλεονεκτήματα, όπως λιγότερο πα-
ρεμβατική μέθοδος, γιατί η λήψη του μοσχεύ-
ματος γίνεται από την έσω περιοχή του γόνατος
(μικρότερη ουλή, λιγότερο άλγος, καλύτερο αι-
σθητικό αποτέλεσμα). Χρήση ενός μόνο τένον-
τα για τη δημιουργία ιδιαιτέρως επαρκούς σε
διάμετρο μοσχεύματος, συνήθως 8,5-9mm.
Δημιουργία μικρότερης έκτασης τούνελ στην
κνήμη με παραμονή περισσότερου οστού στη
θέση του, άρα ταχύτερη και πιο ισχυρή ενσω-
μάτωση του μοσχεύματος στην κνήμη. Σε περί-
πτωση μελλοντικού χειρουργείου δεν χρειάζε-
ται να παρακαμφθούν τα ευμεγέθη οστικά τού-
νελ των παραδοσιακών τεχνικών». 
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Συνοδεύεται από πόνο και πρήξιμο
στο γόνατο, ενώ σε μερικές 
περιπτώσεις ο αθλητής αισθάνεται 
ή ακούει και έναν ήχο σαν «ποπ»

Γρήγορη
αποθεραπεία
«Με τη συγκεκριμένη τεχνική πετυχαίνου-
με εξαιρετική σταθερότητα του γόνατος και
ανατομική θέση του μοσχεύματος, λιγότε-
ρο πόνο και γρήγορη ενσωμάτωση του μο-
σχεύματος στα οστά. Η επέμβαση σε παιδιά
και εφήβους δεν ενέχει κίνδυνο για την
ανάπτυξή τους. Μετά την επέμβαση ο ασθε-
νής μπορεί να εξέλθει από το νοσοκομείο
την ίδια ή την επόμενη μέρα περπατώντας
με ικανοποιητικό εύρος κίνησης γόνατος
και να φορτίσει το πόδι του κανονικά. Η επι-
στροφή του σε αθλητικές δραστηριότητες
ανταγωνιστικού επιπέδου λαμβάνει χώρα
κατά μέσο όρο σε 6 μήνες. Σε κάθε περί-
πτωση οποιαδήποτε τεχνική, όσα πλεονε-
κτήματα και να παρουσιάζει, δεν υποκαθι-
στά μια καλή και έμπειρη χειρουργική ομά-
δα», καταλήγει ο δρ Κοντοβαζαινίτης.

All Inside: Μέθοδος 
για τη ρήξη πρόσθιου 

χιαστού στο γόνατο

All Inside: Μέθοδος 
για τη ρήξη πρόσθιου 

χιαστού στο γόνατο

Δρ Παναγιώτης Κοντοβαζαινίτης,
ορθοπεδικός χειρουργός, 
διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών

All Inside: Μέθοδος 
για τη ρήξη πρόσθιου 

χιαστού στο γόνατο



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς ο μήνας ξεκινά με την επιθυμία να
φροντίσετε τα πολύ δικά σας πρόσωπα και
μέσα σε όλο αυτό να προστεθούν και κά-
ποια έντονα θέματα ή προβληματισμοί σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι πολύ πιθανό να ανανεώσετε με κάποιο
τρόπο την καθημερινότητά σας θέτοντας και
την επικοινωνία ως ένα σημαντικό μέσο για
να λυθούν κάποιοι προβληματισμοί σας. Ο
μήνας ξεκινά με τάση να προχωρήσετε με
νέες συνθήκες.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους ο μήνας αυτός είναι
από τους πιο σημαντικούς της χρονιάς, εφό-
σον πολύ σύντομα θα καταλάβετε ότι θα
πρέπει να κτίσετε τη ζωή σας σε νέες βάσεις.
Σήμερα είναι καλή μέρα για να ασχοληθείτε
με τα οικονομικά σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα φροντίσει
την καλύτερη ψυχολογία σας, θα βρεθείτε
περισσότερο ισορροπημένοι με τις επιθυ-
μίες σας και θα φροντίσετε τα αγαπημένα
σας πρόσωπα.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Κρόνος σε λίγες μέρες θα εγκαταλείψει
τον τομέα των προσωπικών σας επιλογών,
των σχέσεών σας αλλά και της γενικότερης
τάσης να έχετε ασφάλεια στη ζωή σας. Για
πολλούς από εσάς τα τρία τελευταία χρόνια
ήταν αρκετά ζόρικα στις πολύ προσωπικές
σας σχέσεις, αλλά τώρα έχετε μάθει πολλά
και χρήσιμα για τους ανθρώπους που πρω-
ταγωνιστούν στη ζωή σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς ο Μάρτης θα αποδειχτεί μήνας-
σταθμός σε σχέσεις και συνεργασίες. Σή-
μερα η Σελήνη στον 11ο τομέα του ωρο-
σκόπου σας σάς κάνει να ασχοληθείτε με
τις φιλίες σας, την ομαδικότητα και κά-
ποιους στόχους σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο μήνας ξεκινά με κάποιες επαγγελματι-

κές σας υποθέσεις. Ίσως μάλιστα χρει-

αστεί να επέμβετε σε θέματα που αφορούν

τον εργασιακό σας τομέα αλλά και να στη-

ρίξετε τη θέση σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς ο μήνας αυτός θα

είναι μια έκπληξη για προσωπικά θέματα.

Ξεκινά με τη θετική προς εσάς θέση της Σε-

λήνης, βάζοντας κάποιες επιθυμίες σας σε

εγρήγορση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες ο μήνας σας γεμίζει

με μια παραπάνω έγνοια σε οικονομικά θέ-

ματα. Ίσως μάλιστα διαισθάνεστε ότι έρ-

χονται πολλές ευθύνες, τις οποίες θα πρέ-

πει να δείτε με σοβαρότητα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την προ-

σωπική σας ζωή και γενικότερα τις σχέ-

σεις σας. Εσάς των τελευταίων ημερών θα

σας απασχολήσουν έντονα τα οικονομικά

σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς των τελευταίων ημερών η πίεση

είναι πολύ έντονη και σίγουρα θα έχετε

πτώση της ενέργειάς σας. Όσον αφορά γε-

νικότερα τον Μάρτιο, ήρθε η στιγμή να βγά-

λετε από πάνω σας βάρη από το παρελθόν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα των συ-

ναισθημάτων σας, των παιδιών σας αλ-

λά και των δημιουργικών σας ταλέντων.

Εσείς των τελευταίων ημερών αφουγ-

κραστείτε τις ανάγκες σας και μην τις

προδώσετε, ενώ εσείς των πρώτων

ημερών πολύ σύντομα θα νιώσετε αλλα-

γές συνθηκών στη ζωή σας. 
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ΟΜάρτιος είναι γεγονός και θα πρέπει να
καλωσορίσουμε τις αλλαγές που θα φέρει στις
ζωές μας. Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στο
ζώδιο του Καρκίνου, οπότε και θα υπάρξει μια

πιο έντονη δραστηριότητα στα ζώδια του Νερού. Επίσης,
πολύ σύντομα, στις 7 Μαρτίου, ο Κρόνος θα αφήσει το
ζώδιο του Υδροχόου οριστικά και θα περάσει στους
Ιχθύς, θέτοντας το τέλος ενός κύκλου, τον απολογισμό
και το Κάρμα.
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Ηλία, ρίχ’ το!

Σ
την ταινία «Όλα είναι δρόμος» του
Παντελή Βούλγαρη ο Γιώργος Αρμέ-
νης λέει τη... viral (με τους όρους

της εποχής μας) ατάκα του σημερινού μας
τίτλου. Χορεύοντας ένα βαρύ ζεϊμπέκικο -
το... «Θα πάρω φόρα» της Μαίρης Μαράν-
τη- και έχοντας βάλει φωτιά στην γκαμ-
παρντίνα του, δίνει εντολή να πιάσει δου-
λειά η μπουλντόζα και να γκρεμίσει το ξε-
νυχτάδικο «Βιετνάμ»: «Θα πάρω φόρα, θα
πάρω φόρα, να τα γκρεμίσω, αυτά που μου
’χουνε μπερδέψει τη ζωή... να πάρω επιτέ-
λους μια αναπνοή»!

Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά; Σαν πολλές
δεν είναι οι... συμπτώσεις με την επικαιρό-
τητα που ζούμε; Με τις ζεϊμπεκιές του Μπι-
σμπίκη και τις «ζημιές» του Παύλου Πολά-
κη στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιθανότητες δίνετε να

δούμε τον αψύ Κρητικό να χο-
ρεύει ζεϊμπέκικο, να έχει βάλει
φωτιά στο πανωφόρι του και να
φωνάζει «Αλέξη, ρίχ’ το»; Ή να
μαζευτούν οι οπαδοί του Παυ-
λάρα και να του φωνάζουν…
«Παύλο, ρίχ’ το»; Ή μήπως δού-
με την Πόπη Τσαπανίδου να φω-
νάζει: «Αλέξη, έλα με φόρα, έλα
με φόρα και... ρίχ’ το»;

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι σε σταυροδρόμι. Ο πρόεδρος και τα
στελέχη της Κουμουνδούρου θα πρέπει
σύντομα να αποφασίσουν αν θέλουν να...
μετράνε φορές αλλιώς και να κλείνουν κά-
θε φορά ραντεβού «ξεκαθαρίσματος λογα-
ριασμών» ή θα επιλέξουν τη θεσμική λει-
τουργία. Όπως επιβάλλει ο ρόλος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στις σύγχρο-
νες δημοκρατίες.

Γιατί αυτό που κρύβεται πίσω από τις
αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη είναι η με-
τατόπιση εξουσίας. Από τους θεσμούς της
δημοκρατίας μας στον «έναν». Που θα
αποφασίζει ποιος είναι «καλός» και ποιος
είναι «κακός» και στη συνέχεια οι δικαστές
που θα έχουν βγει από τη σχολή που θα
έχει ιδρύσει ο «ένας», θα επιβεβαιώνουν
τη γνώμη του μεγάλου «τιμονιέρη», του
«μεγάλου πατερούλη» ή όποιου άλλου
προκύψει. 

Ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να αποφασίσουν αν αυτό στο

οποίο διαφωνούν είναι το ποιος θα
είναι αυτός ο «ένας» ή διαφωνούν
με ό,τι αυτός ο «ένας» συνεπάγεται
για το πολιτικό σύστημα και τη δη-
μοκρατία μας. Για να ξέρουμε και
εμείς το «αν» αλλά και τον τρόπο
με τον οποίο μας αφορά η σχετική
συζήτηση. 

Κύριε πρόεδρε, η στήλη δεν γνωρίζει αν έχετε
σκοπό να... χορέψετε έξω από την Κουμουν-
δούρου και να κάνετε στο κόμμα σας ό,τι και ο
Ηλίας στο «Βιετνάμ» ή το άλλο που φώναζαν
κάποτε οι οπαδοί του Γιώργου Παπανδρέου,
για να το πούμε πιο πολιτικά. Δηλαδή, να προ-
χωρήσετε και να τα αλλάξετε όλα «γκρεμίζον-
τας» το παλιό. Όμως, ξέρουμε ότι τέσσερα
χρόνια τώρα, από το 2019, δεν το κάνατε. Με
αποτέλεσμα τις τελευταίες μέρες να λαμβάνε-
τε τις αποφάσεις σας υπό το άγχος των εκλο-

γικών επιπτώσεων. Όχι με σχέδιο για το μέλ-
λον του κόμματός σας αλλά ως απάντηση στην
πιθανή (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις)
εκλογική σας ήττα. Κύριε πρόεδρε, τα κόμμα-
τα -όπως και τα νυχτερινά κέντρα- θέλουν
«αφεντικό» που να τα αγαπάει. Να τα προσέ-
χει. Να τα ανακαινίζει. Και να τα γκρεμίζει
ενίοτε για να δημιουργήσει νέα και σύγχρονα.
«Αφεντικό» που να πιάνει τα μηνύματα
των καιρών και να ξέρει προς τα πού πη-
γαίνει ο κόσμος.

Καλημέρα σας... κύριε πρόεδρε!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� «Αυτό που έχει ο Πολάκης είναι σαν αυτοάνοσο. Εί-
μαστε στον τελικό, παίρνει την μπάλα και βάζει αυ-

τογκόλ», δήλωσε σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο Γιάννης
Ραγκούσης. Όσες επιστήμες -ιατρική, βιολογία, ψυχο-
λογία- και όσα αθλήματα και να επιστρατεύσει ο διάδο-
χος του Παύλου Πολάκη στη θέση του τομεάρχη Διαφά-
νειας του ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολα θα μπορέσει να εξηγήσει το
τι συμβαίνει στο νέο του κόμμα. Γιατί αυτό που συμβαί-
νει έχει να κάνει με το περίφημο DNA του 3%. Που ξέρει
να επιβιώνει όσες διευρύνσεις και αν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

••••••••••••

� Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε ήπιος ως δημοσιο-
γράφος, όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον

είναι σε σκληρή γραμμή. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκ-
πομπή υποστήριξε ότι το Ειδικό Δικαστήριο ήταν... με-
θοδευμένο. «Δεν σας κάνει εντύπωση που ήταν ομόφω-
νη η απόφαση καταδίκης Παππά;», αναρωτήθηκε. Σε
εσάς, κύριε Αθανασίου, δεν σας κάνει εντύπωση; Και οι

13 δικαστές που κληρώθηκαν «πιάστηκαν»; Και γιατί
τότε δεν «πιάστηκε» και ο ένας εισαγγελέας; 

••••••••••••

� Και για του λόγου το αληθές, διαβάστε τη θέση
της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Όταν υπήρξε απαλ-

λακτική πρόταση για τον Παππά, έλεγαν υπάρχουν δικα-
σταί εις τας Αθήνας. Μόλις υπήρξε καταδικαστική από-
φαση, λένε για κατευθυνόμενη δικαιοσύνη». Ή το ένα ή
το άλλο ισχύει. 

••••••••••••

� Συνεχίζονται οι αντιδράσεις υπέρ Πολάκη στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. «Να θυμίσω στον καλό μου φίλο τον Τσίπρα,

που έβγαλε τον Πολάκη από τομεάρχη Διαφάνειας, ότι
τον τελευταίο χρόνο κάνει αντιπολίτευση αποκλειστικά
και μόνο με τις αποκαλύψεις που κάνει ο Πολάκης στον
τομέα του;» έγραψε ο... Δραχμend στο Twitter. Ρωτάει ο
άνθρωπος αν ο Αλέξης Τσίπρας το θυμάται. Ήρεμα,
φανταζόμαστε.
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