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Ο
μακρύς δρόμος που περπάτησε η ελλη-
νική κοινωνία τα τελευταία 12 χρόνια
έφτασε στο τέλος του. Πολύς ο χρόνος
για να τον διαβούμε, επώδυνος και κο-

πιώδης, και σε πολλές «στροφές» του παρέπεμπε στο
δράμα του Σίσυφου, με τον δικό μας «βράχο» των οι-
κονομικών θυσιών να πέφτει κατ’ επανάληψη από
την κορυφή του λόφου στη βάση, για να ξαναρχίσει
μια ακόμη επίπονη προσπάθεια στην ανηφόρα.
Όμως, τα καταφέραμε ως λαός, βγήκαμε πιο δυνατοί,
γεμάτοι από διδάγματα και πιο «υποψιασμένοι» ότι ο
διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, στα «ψιλά
γράμματα», στο εύκολο χρήμα, στις διαφόρων ειδών
«φούσκες» που σε παρασέρνουν και ζεις πάνω από
τις δυνατότητές σου τόσο ως κράτος όσο και ατομικά
ο καθένας εξ ημών.

Ήδη «έχουν χυθεί τόνοι μελάνης», κατά το δημο-
σιογραφικό κλισέ που πια δεν ισχύει, για το τι σημαί-

νει το τέλος της αυστηρής επιτροπείας για την ελληνι-
κή οικονομία, πώς και πότε θα φανεί αυτό στην πραγ-
ματική οικονομία, τι σηματοδοτεί η γρηγορότερη
απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και πόσο ωφε-
λούν οι επιπλέον βαθμοί ανεξαρτησίας για την άσκη-
ση κοινωνικής πολιτικής.

Καλά όλα αυτά, κάποιοι τα κατανοούν, κάποιοι άλ-
λοι όχι, ωστόσο η ουσία βρίσκεται στο «να γίνει το πά-
θημα μάθημα» σε όλους μας. Και αυτό να φανεί στην
πράξη.

Μοιραία η θύμηση τρέχει στις αρχές του 2010, στο
Καστελόριζο και στο διάγγελμα Παπανδρέου, στις
δραματικές συσκέψεις σε Αθήνα και Βρυξέλλες, στο
σκληρό Βερολίνο και στο «καλό κουράγιο» τού τότε
Ευρωπαίου επίτροπου για τα οικονομικά, όταν είχε
επισκεφτεί τη χώρα μας λίγο προτού «κλείσει» το πα-
κέτο της οικονομικής βοήθειας μέσω του μηχανι-
σμού στήριξης. 

«Δεν θα μας πάρεις τα Καγέν, Όλι Ρεν», ήταν το
σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα στα νυχτερινά
κλαμπ εκείνη την εποχή, δείγμα του πόσο ανέμελα
αντιμετωπίσαμε στην αρχή τον εφιάλτη. Ήταν το τέ-
λος των ψευδαισθήσεων, το τέλος της επίπλαστης ευ-
δαιμονίας σε μια χώρα που κατανάλωνε περισσότερα
απ’ όσα παρήγε. 

Έφταιγαν μισθωτοί και συνταξιούχοι που είδαν το
«μεγάλο ψαλίδι» στις μηνιαίες απολαβές τους ή οι μι-
κρομεσαίοι επιχειρηματίες που έβαλαν λουκέτο στα
μαγαζιά τους λόγω της υπέρμετρης φορολογίας και
ανύπαρκτου τζίρου; Η απάντηση είναι όχι. Ούτε τώρα
φταίνε για το «τσουνάμι» ακρίβειας και εκτόξευσης
τιμών. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι επιδεικνύουμε
ωριμότητα αντίδρασης ως κοινωνία σε αυτήν τη νέα
κακουχία και υπό συνθήκες αυτό θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί και ως θετικό.
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Α
ντιφατικά μηνύματα εκπέμπει
τα τελευταία 24ωρα η ηγεσία
της Τουρκίας, καθώς είναι
πλέον πρόδηλο ότι οι συντονι-

σμένες όσο και αυξανόμενες πιέσεις που
της ασκούνται από τον διεθνή παράγοντα,
ενόψει και της πολύ κρίσιμης Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στα τέλη
του μήνα, υποχρεώνουν την Άγκυρα να
πατά σε δύο βάρκες. 

Έναντι αυτής της ιδιότυπης διγλωσσίας,
η Αθήνα δεν παρεκκλίνει της τακτικής που
έχει χαράξει από την αρχή του νέου αυτού
κύκλου της τουρκικής επιθετικότητας,
εκπέμποντας ταυτόχρονα δύο βασικά μη-
νύματα προς τη διεθνή κοινότητα και την
Τουρκία: η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να
συνομιλήσει επί τη βάσει του Διεθνούς
Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας
αλλά και να υπερασπιστεί επαρκώς την
εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα.

Μολονότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν φροντίζει το τελευταίο
48ωρο να αποφεύγει τις απροκάλυπτες
απειλές κατά της χώρας μας, πάτησε και
χθες στη σκληρή γραμμή που έχει χαρά-
ξει, εμφανώς σε διαφορετικό μήκος κύ-
ματος από τον χθεσινό Χουλουσί Ακάρ,
διαμηνύοντας σε δηλώσεις του μετά την
προσευχή της Παρασκευής ότι τα προ-
γραμματισμένα για φέτος ελληνοτουρκι-
κά ραντεβού κορυφής δεν θα γίνουν και
πως «η Ελλάδα ας κοιτάξει μόνη της από

εδώ και πέρα τι θα κάνει». Στον αντίποδα,
χθες ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χου-
λουσί Ακάρ, μια μέρα μετά την πρωτο-
βουλία του να προσεγγίσει τον Έλληνα
ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο, επα-
νέλαβε σε δικές του δηλώσεις ότι μόνο
μέσω της συζήτησης και δη αυτής εντός
συγκεκριμένου πλαισίου, όπως είναι οι
διερευνητικές επαφές και τα Μέτρα Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), μπο-
ρούν να επιλυθούν «οι διαφορές» ανάμε-
σα στις δύο χώρες. 

Προχθές από τις Βρυξέλλες ο ανώτερος
Τούρκος αξιωματούχος έδειξε να συμμε-
ρίζεται την παρότρυνση του κ. Παναγιωτό-
πουλου να διατηρηθούν σε κάθε περίπτω-
ση ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

«Να φύγουν τα παράνομα 
στρατεύματα από Κύπρο»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην
Κύπρο, συναντήθηκε με εκπροσώπους
της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων και
της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων
Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης επιβεβαιώθηκε εκ νέου η αταλάντευ-
τη προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο

μιας αμοιβαία αποδεκτής επίλυσης του
Κυπριακού στη βάση των σχετικών απο-
φάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την
πάγια εθνική θέση ότι δεν νοείται λύση
του Κυπριακού χωρίς κατάργηση του
αναχρονιστικού συστήματος των εγγυή-
σεων και χωρίς την πλήρη απόσυρση των
παράνομων τουρκικών κατοχικών στρα-
τευμάτων από την Κύπρο.

Ήρεμα νερά θέλει ο Μητσοτάκης
Σε αυτό το περιβάλλον η Αθήνα δεν έχει

κανέναν λόγο να αλλάξει την τακτική της.
Από τη Λευκωσία, όπου μετέβη χθες για
να συντονίσει τον βηματισμό Ελλάδας και
Κύπρου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κωδικοποίησε εκ νέου τη θέση
της χώρας ότι η Αθήνα δεν αποζητά την
ένταση, αλλά διαθέτει την ετοιμότητα και
για επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών
επαφών επί τη βάσει του Διεθνούς Δι-
καίου αλλά και για την υπεράσπιση των
εθνικών μας δικαίων. 

«Η άμυνά μας απέναντι σε οποιεσδήποτε
αναθεωρητικές διαθέσεις είναι το Διεθνές
Δίκαιο. Είναι οι ισχυρές μας συμμαχίες, είναι
η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια. Και με ήρεμη αποφασιστικότητα και
ψυχραιμία θα αντιπαρερχόμαστε πάντα οποι-
αδήποτε ρητορική ξεφεύγει από τους κανό-
νες της καλής διπλωματικής πρακτικής»,
διεμήνυσε ο πρωθυπουργός από το Προεδρι-
κό Μέγαρο της Λευκωσίας.  Τόνισε, δε, πως
οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μπορούν να

οδηγήσουν σε ηρεμότερα νερά. Στο ίδιο μή-
κος κύματος, ο Νίκος Αναστασιάδης στάθηκε
στην τακτική Ελλάδας και Κύπρου να μην
ανεβάζουν τους τόνους, προϊδεάζοντας ότι
ΕΕ και ΝΑΤΟ πιέζουν την Άγκυρα να μην κλι-
μακώνει την ένταση στο Αιγαίο.

Είναι σαφές ότι τις τελευταίες μέρες ΗΠΑ
και Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν αυξήσει
την πίεση προς τον Ερντογάν προκειμένου
αφενός να τον συνετίσουν, αφετέρου να αμ-
βλύνουν τις αντιρρήσεις του σε ό,τι αφορά
την προοπτική ένταξης Σουηδίας και Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες της «Political», η Αθήνα έχει δια-
μηνύσει εδώ και μέρες πως δεν θα ανεχτεί
καμία υποψία προσβολής της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, μήνυμα
που έχει φτάσει στην αντίπερα όχθη του Αι-
γαίου. Σε αυτό τον καμβά ο εκπρόσωπος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις επικαιροποί-
ησε χθες τις αμερικανικές προειδοποιήσεις
ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα
όλων των χωρών θα πρέπει να γίνονται σε-
βαστές και να προστατεύονται. 

Η Τουρκία δείχνει να πατάει
σε δύο βάρκες λόγω 
των συνεχών πιέσεων 
της διεθνούς κοινότητας 
να πέσουν οι τόνοι και 
να περιοριστεί η επιθετικότητα

Έντονο 
παρασκήνιο 
ενόψει
της Συνόδου 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ



Απάντηση σε όσους θεωρούν ότι η κυβέρνη-
ση «ξέχασε» τη Βόρεια Εύβοια δίνει μέσω
της «Political» ο υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Εύβοιας
Σίμος Κεδίκογλου, ο οποίος τονίζει ότι το σχέδιο
για την ανασυγκρότηση της περιοχής προχωρά εν-
τατικά και μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Παράλλη-
λα, αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση ψάχνει νέους
τρόπους στήριξης των αγροτών την ώρα που και το
2021 υπήρχε θετικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών
προϊόντων. Ο κ. Κεδίκογλου αναλύει την αναπτυ-
ξιακή και εξαγωγική διάσταση της ελληνικής ιχθυο-
τροφίας και, τέλος, απαριθμεί τα βασικά έργα υπο-
δομών που υλοποιούνται αυτήν τη στιγμή στον Νο-
μό Εύβοιας.

Επειδή γινόμαστε μάρτυρες παραπόνων σε
κρατικούς αξιωματούχους σε δήμους της Βό-
ρειας Εύβοιας, σε τι φάση βρίσκεται η συνολι-
κή προσπάθεια ανάκαμψης στην περιοχή; 

Ζήσαμε μια χωρίς προηγούμενο καταστροφή και η
επούλωση των πληγών είναι ένας διαρκής αγώνας.
Προχωράμε με το ευρύτατο σχέδιο ανασυγκρότη-
σης της Βόρειας Εύβοιας, υπό την οδηγία και τη
στενή παρακολούθηση από τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Υλοποιείται εντατικά το άμεσο
κυβερνητικό σχέδιο για την ολιστική αναγέννηση με
δημοσιονομική στήριξη που φτάνει πλέον τα 300
εκατ. ευρώ, καθώς και το ολοκληρωμένο σχέδιο
ανασυγκρότησης υπό την Επιτροπή του Σταύρου
Μπένου. Ξεκινήσαμε με την ανακούφιση των πυρό-
πληκτων και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας με
άμεσα μέτρα ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευ-
ρώ. Οι κτηνοτρόφοι έλαβαν άμεση οικονομική ενί-
σχυση, οι έμποροι και οι επαγγελματίες ωφελήθη-
καν από διευρυμένα σχήματα οικονομικών ενισχύ-
σεων, οι ρητινοκαλλιεργητές εντάσσονται από τον
προσεχή Ιούλιο σε επταετές πρόγραμμα απασχόλη-
σης, οι ελαιοπαραγωγοί έλαβαν πρώτη οικονομική
στήριξη υπερπολλαπλάσια σε ύψος και υποπολλα-
πλάσια σε χρόνο από ό,τι προβλέπει το καθεστώς,
οι ξενοδόχοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού
ενισχύθηκαν άμεσα και θα επωφεληθούν από το
North Evia Pass. Ζητούμενο είναι να φτιάξουμε

ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Εύβοιας

«Προχωρά εντατικά το σχέδιο
ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας» 
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Ζητούμενο είναι να
φτιάξουμε ένα καλύτερο
αύριο που όχι μόνο 
θα αφήνει πίσω 
την καταστροφή αλλά 
θα δημιουργεί καλύτερες
προοπτικές για όλους. 
Οι διαδικασίες
αποκατάστασης κινούνται
με σχέδιο και ταχύτητα,
παρακάμπτοντας
γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις του
παρελθόντος

στον
Σωτήρη Πίκουλα 



ένα καλύτερο αύριο που όχι μόνο θα αφήνει πί-
σω την καταστροφή αλλά θα δημιουργεί καλύ-
τερες προοπτικές για όλους. Οι διαδικασίες
αποκατάστασης κινούνται με σχέδιο και ταχύτη-
τα, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγκυλώ-
σεις του παρελθόντος.

Ασχολείστε με ένα χαρτοφυλάκιο που έχει
ως κύρια επιδίωξη τη διατήρηση και ανά-
πτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.
Πόσο αρνητικά έχουν επιδράσει ο πληθωρι-
σμός, η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των
τιμών των λιπασμάτων;

Δυστυχώς, έχει επηρεαστεί και ο πρωτογενής
τομέας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε
το, ήδη υπάρχον από τριμήνου, πρόβλημα των
ανατιμήσεων σε λιπάσματα και ζωοτροφές που
ξεκίνησε με την ενεργειακή κρίση. Η αντιμετώ-
πισή του αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρ-
νηση και αναζητούνται τρόποι επιπλέον ενίσχυ-
σης αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνεννόηση
με τους Ευρωπαίους εταίρους. 
Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση κινείται ήδη ορ-
γανωμένα όσον αφορά το κόστος στήριξης των
νοικοκυριών και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί,
ιδίως προς τους πιο ευάλωτους, μέχρι και το πέ-
ρας της ενεργειακής κρίσης που έχει επιφέρει η
εκτίναξη των τιμών ενέργειας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ ενισχύει στην πράξη τους
Έλληνες παραγωγούς και μέσα στην κρίση έχει
διαθέσει για τη στήριξή τους περισσότερα από
1,25 δισ. ευρώ. Η στήριξη προς τον πρωτογενή
τομέα από την κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύε-
ται από το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων
είναι θετικό. Το πλεόνασμα το 2020 ήταν
510.953.000 ευρώ και το 2021 ήταν
459.331.000 ευρώ.

Το 2021 αυξήθηκαν οι εξαγωγές μας. Τι γί-
νεται στον κλάδο της ιχθυοτροφίας; Συνε-
χίζουμε να είμαστε πρωταγωνιστές;

Η θέση που κατέχει σήμερα η ελληνική υδατο-
καλλιέργεια μεταξύ των χωρών της Μεσογείου
και των χωρών της Ευρώπης δεν είναι τυχαία.
Διαθέτοντας πλήθος νησιών, ακτογραμμή
15.000 χλμ. και έναν από τους μεγαλύτερους
στόλους παγκοσμίως, η Ελλάδα θα μπορούσε
να μετατραπεί σε πυλώνα ευρωπαϊκής γνώσης
και εξειδικευμένων εφαρμογών της νέας επο-
χής της «γαλάζιας οικονομίας».
Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί μια μακροπρό-
θεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του θα-
λάσσιου και ναυτιλιακού τομέα και επικεντρώνε-
ται στην υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία, τον πα-
ράκτιο τουρισμό, τη θαλάσσια βιοτεχνολογία,
την ωκεάνια ενέργεια και τις εξορυκτικές δρα-
στηριότητες στον θαλάσσιο βυθό.
Πρόκειται για μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς
τη χρήση των πόρων, ανθεκτική, ανταγωνιστική
και βιώσιμη οικονομία, στην οποία με ορίζοντα
το 2050 η βιοποικιλότητα θα διατηρείται, θα
αποκαθίσταται και θα χρησιμοποιείται με βιώσι-
μο τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα της κυκλι-
κής οικονομίας. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί
μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην ανά-
πτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αν αναλογι-
στεί κανείς τα 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργα-
σίας αλλά και την ακαθάριστη προστιθέμενη

αξία (σχεδόν 500 δισ. ετησίως) που προέρχον-
ται από την ενασχόληση με αυτές.
Όσον αφορά τις εξαγωγές (νωπά και κατεψυγ-
μένα), ανήλθαν σε 100.361 τόνους αξίας 499
εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 9,3% ως
προς τον όγκο και 9% ως προς την αξία σε σχέ-
ση με το 2021. Στην ελληνική αγορά καταναλώ-
θηκαν 25.160 τόνοι αξίας 110 εκατ. ευρώ.
• Το 55% των εξαγωγών ήταν τσιπούρα, το 42%
ήταν λαβράκι και το 3% νέα είδη (φαγκρί, κρα-
νιός, μαγιάτικο).
• Το 91% απευθύνεται στην ΕΕ (91.500 τόνοι)
και το 9% σε τρίτες χώρες (8.861 τόνοι).
• Το 99,8% των εξαγωγών ήταν νωπά και το
0,2% κατεψυγμένα.

Πριν από λίγες ημέρες ακούσαμε για τον
αλιευτικό τουρισμό, έναν εναλλακτικό του-
ρισμό που βρίσκει γόνιμη την αλιευτική μας
παράδοση ως νησιωτικής χώρας. Μπορού-
με να γίνουμε το επίκεντρο αυτού του τουρι-
σμού στην Ελλάδα; 

Ο αλιευτικός τουρισμός είναι μια μορφή εναλ-
λακτικού τουρισμού με παροχή υπηρεσιών συν-
δεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την
υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρα-
κτικές και τεχνικές παραδόσεις αλλά και τα τοπι-
κά έθιμα. 
Οι επισκέπτες-τουρίστες συνδυάζουν ουσιαστι-

κά τις διακοπές τους με αλιευτικές δραστηριό-
τητες στη θάλασσα, στις λίμνες, στις υδατοκαλ-
λιέργειες, με σκοπό την ψυχαγωγία, την απόκτη-
ση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις το-
πικές παραδόσεις, τα τοπικά έθιμα, την παραδο-
σιακή κουζίνα και την τοπική γαστρονομία -αλλά
και τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας,
όπως και την οικονομική τόνωση του κοινωνικού
ιστού σε τοπικό επίπεδο.
Έχει τη δυναμική να παρέχει επιπλέον ενασχόλη-
ση και συμπληρωματικό εισόδημα στον αλιέα
και ταυτόχρονα συμβάλλει στην προώθηση της
κατανάλωσης ιχθυηρών και στην υγιεινή διατρο-
φή. Με έναν σμπάρο, δηλαδή, έχουμε πολλά
τρυγόνια!
Κυρίως, όμως, προδιαθέτει ευνοϊκά το ευρύ
κοινό για τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμ-
βάλλει στη συνειδητοποίηση της περιβαλλοντι-
κής αξίας των ευαίσθητων και προστατευόμε-
νων οικοσυστημάτων, αναδεικνύοντας τις κα-
λές υπηρεσίες που προσφέρουν οι αλιευτικές
δραστηριότητες για τη διατήρηση και την προ-

στασία τους. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί και
πρέπει να καταστεί ένα δυναμικό εργαλείο βιώ-
σιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας -με σεβασμό
στο περιβάλλον και την αειφόρα ανάπτυξη- δύο
από τους κορυφαίους πυλώνες της παράδοσης
και οικονομίας μας: την αλιεία με τον τουρισμό.

Είστε χρόνια βουλευτής στον Νομό Εύβοι-
ας. Ποια έργα προβλέπονται για τον νομό,
ώστε να αλλάξει επίπεδο και να μπει σε
έναν κύκλο ανάπτυξης και επενδύσεων;

Για την τρέχουσα χρονιά, έχουν προβλεφθεί μια
σειρά από μεγάλα έργα που είτε βρίσκονται στο
στάδιο της υλοποίησης, είτε είναι προγραμματι-
σμένα προς ένταξη. Πρόκειται για εμβληματικά
έργα υποδομών που συμβάλλουν σημαντικά
στον εκσυγχρονισμό της Περιφερειακής Ενότη-
τας, ενισχύουν την τοπική οικονομία, βελτιώ-
νουν την ποιότητα ζωής και ασφάλειας κατοί-
κων και επισκεπτών και δημιουργούν νέες θέ-
σεις εργασίας. Μέχρι στιγμής βρίσκονται σε εξέ-
λιξη έργα αναβάθμισης που αφορούν την οδο-
ποιία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις, την άρδευση
και, φυσικά, την αντιπλημμυρική θωράκιση.
Αναλυτικά:

• Στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), στην ΠΕ Εύβοιας

έχουν ενταχθεί 65.174 έργα, συνολικού προϋπο-

λογισμού 130 εκατ. ευρώ. Οι μέχρι σήμερα εν-

ταγμένοι προϋπολογισμοί χρηματοδοτούνται με

δημόσια δαπάνη ύψους 110 εκατ. ευρώ, εκ των

οποίων έχουν πληρωθεί περί τα 79 εκατ. ευρώ. 

• Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρι-

κής και Βόρειας Εύβοιας στο πλαίσιο της «Στρα-

τηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Το-

πικών Κοινοτήτων» έχει ως περιοχή παρέμβα-

σης τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδί-

ου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Διρφύων-Μεσσαπίων,

Ερέτριας και Χαλκιδέων. Η εγκεκριμένη δαπάνη

του προγράμματος ανήλθε στα 8,7 εκατ. ευρώ. 

• Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 (CLLD Αλι-

είας) στην Εύβοια, υλοποιούνται δυο Στρατηγι-

κές Τοπικής Ανάπτυξης (Πολυταμειακά Προ-

γράμματα ΠΑΑ-ΕΤΘΑ) από τις ΟΤΔ Αναπτυξιακή

Εύβοιας και Κοινοπραξία των Αναπτυξιακών

Εταιρειών Εύβοιας και Στερεάς Ελλάδας, συνο-

λικού προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ, εκ των

οποίων με δικές μου παρεμβάσεις το ποσό

ανήλθε στα 14 εκατ. ευρώ. 

• Έργα αλιευτικών καταφυγίων και ιχθυοσκα-
λών που έχουν υποβληθεί για την Εύβοια: συνο-
λική δαπάνη υποβληθέντων έργων
15.783.366 ευρώ, σύνολο ενταγμένων έργων
7.175.518 ευρώ. 

• Δημοπράτηση έργου παράκαμψης Χαλκί-

δας και παράκαμψης Ψαχνών, προϋπολογι-

σμού 210.000.000 ευρώ. Το έργο αποσκο-

πεί στη βελτίωση της σύνδεσης της Αθήνας

και της Χαλκίδας με τη Βόρεια Εύβοια, στην

αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Χαλκί-

δας, της Νέας Αρτάκης και των Ψαχνών, με

τη διερχόμενη κυκλοφορία να διοχετεύεται

στη νέα οδό, και στην απόδοση στην κυκλο-

φορία ενός ενιαίου και ασφαλούς οδικού

άξονα από τη Χαλκίδα έως και το πέρας της

παράκαμψης των Ψαχνών.

• Σε διαδικασία ωρίμανσης μπαίνει και το έργο

του Βόρειου Οδικού Άξονα Εύβοιας, προϋπολο-

γισμού 200.000.000 ευρώ. Το έργο αναμένε-

ται μελετητικά να ωριμάσει μέσα στον επόμενο

1,5 χρόνο και εν συνεχεία να βγει προς δημο-

πράτηση.

• Αναβάθμιση εξοπλισμού στα αλιευτικά καταφύ-

για διαχείρισης ΟΛΝΕ, προϋπολογισμού

1.484.000 ευρώ. Υποβλήθηκε στις

27/12/2021 και αφορά 14 α/κ της ΠΕ Εύβοιας.

• Διαμόρφωση χερσαίων χώρων για τα αλιευτικά

καταφύγια Αμαρύνθου-Ερέτριας, Αιδηψού-Ιστι-

αίας και Αγίων Αποστόλων-Αλιβερίου, προϋπολο-

γισμού 912.000,00 ευρώ. Υποβλήθηκε στις

28/12/2021 και αφορά 3 α/κ της ΠΕ Εύβοιας.

• Έχει συμβασιοποιηθεί και υλοποιείται το νέο

α/κ Αγίας Άννας με προϋπολογισμό

4.266.180,62 ευρώ (αρχικός π/υ

7.175.518,20 ευρώ), ενώ έχει υποβληθεί προς

αξιολόγηση ο εκσυγχρονισμός του α/κ Αγ. Γεωρ-

γίου Λιχάδας με προϋπολογισμό 5,1 εκατ. ευρώ.

• Καταφύγιο αλιευτικών σκαφών ΤΚ Μαρμαρί-

ου, 7.480.366 ευρώ.

• Συντονισμός των υπηρεσιών του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας για το φράγμα Ψα-

χνών, προϋπολογισμού 52,5 εκατ. ευρώ. Επιση-

μαίνεται ότι το υπουργείο έχει προβεί σε προέν-

ταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.»0,

ενώ η περιφέρεια ολοκληρώνει την ωρίμανση

των απαραίτητων μελετών.

Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση κινείται 
ήδη οργανωμένα όσον αφορά το κόστος

στήριξης των νοικοκυριών και αυτή η
πολιτική θα συνεχιστεί, ιδίως προς τους πιο

ευάλωτους, μέχρι και το πέρας της
ενεργειακής κρίσης που έχει επιφέρει η

εκτίναξη των τιμών ενέργειας. Η ΝΔ ενισχύει
στην πράξη τους Έλληνες παραγωγούς και

μέσα στην κρίση έχει διαθέσει για τη στήριξή
τους περισσότερα από 1,25 δισ. ευρώ
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Μ
ε επιφύλαξη παρακολουθεί
η Αθήνα τη διαφαινόμενη
αποκλιμάκωση στα Ελληνο-
τουρκικά, καθώς δεν είναι η

πρώτη φορά που η Άγκυρα ακολουθεί την
τακτική «κρύο - ζέστη». Η χειραψία του
Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου και η σύντομη συζήτηση περί ιταλι-
κού, ελληνικού και τούρκικου καφέ μπο-
ρεί μεν να δείχνουν μια προσπάθεια να
σπάσει ο πάγος, ωστόσο, αρμόδιες πηγές
διευκρινίζουν ότι απέχουμε πολύ από την
επιστροφή στην ομαλότητα.

Συνεχίζοντας την «επίθεση φιλίας», ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας, λίγο πριν
αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες, έκανε λό-
γο για ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας,
θετική ατζέντα και ανάγκη μείωσης των
εντάσεων με την Ελλάδα. Ο Χουλουσί
Ακάρ, που είχε σύντομο τετ α τετ με τον
Έλληνα ομόλογό του, επιχείρησε να ρίξει
ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστη-
ρίζοντας ότι «η εστίαση σε μια θετική
ατζέντα και η μείωση των εντάσεων θα
συμβάλουν τόσο στις διμερείς σχέσεις
όσο και στην περιφερειακή συνεργασία».

Η ελληνική διπλωματία κρατάει βέβαια
μικρό καλάθι, καθώς οι δηλώσεις των
Τούρκων αξιωματούχων δεν φαίνεται
προς το παρόν να μεταφράζονται σε πρά-
ξεις επί του πεδίου. Οι παραβιάσεις τουρ-
κικών μαχητικών συνεχίζονται με αμείωτη
ένταση, όπως και η παρουσία Μη Επαν-
δρωμένων Αεροσκαφών σε περιοχές ελ-
ληνικής δικαιοδοσίας, ενώ κρίσιμο ζήτημα
αποτελεί η ανάπτυξη του πλωτού γεωτρύ-
πανου που έχει προαναγγείλει η Άγκυρα
για το αμέσως προσεχές διάστημα.

Ανοιχτή σε διάλογο η Αθήνα
«Επιθυμούμε μείωση της έντασης και

ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», διε-
μήνυσε ο Νίκος Δένδιας στη συνάντησή
του με τον Ιρλανδό υπουργό Εξωτερικών,
ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είμαστε εμείς
αυτοί που κλιμακώνουμε την ένταση σε
ρητορικό επίπεδο». Ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών σημείωσε ακόμη πως η Ελ-
λάδα θα υπερασπιστεί τις θέσεις της και
τα ευρωπαϊκά συμφέροντα που βασίζον-
ται στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δί-

καιο της Θάλασσας. Μήνυμα στήριξης των
ελληνικών θέσεων και καταδίκης του
τουρκικού αναθεωρητισμού έστειλε και ο
Σάιμον Κόβενι, ο πρώτος Ιρλανδός
υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται
την Αθήνα εδώ και 17 χρόνια. «Είναι απα-
ράδεκτο να αμφισβητείται η κυριαρχία
ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», είπε ο κ. Κόβενι και υπογράμμι-
σε ότι το Δουβλίνο θα στηρίξει της προ-
σπάθειες για την εκτόνωση της έντασης
στις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

Στον Άη Στράτη ο Χαρδαλιάς
Στον Άγιο Ευστράτιο και το μνημείο του

πρώτου Έλληνα αεροπόρου που έχασε τη
ζωή του κατά τη διάρκεια αερομαχίας με
τουρκικό μαχητικό βρέθηκε χθες ο υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδα-
λιάς, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής
στον ήρωα υποσμηναγό Νικόλαο Σιαλμά.

Τον υφυπουργό συνόδευε ο αρχηγός της
Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος
Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Η τελετή έλα-
βε χώρα στο ακρωτήριο Τρυπητή, το οποίο
μετονομάστηκε σε «Νικόλαος Σιαλμάς».
Εκεί όπου δεσπόζει σήμερα μια σπαρτιά-
τικη ασπίδα με το δόρυ και την επιγραφή
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ», ορατή από χιλιάδες πό-
δια ύψους, ώστε το μήνυμα να είναι ξεκά-
θαρο σε όλους όσοι επιχειρήσουν να αμ-
φισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία. «Σε
εμάς απομένει η ιερή υποχρέωση να προ-
στατεύσουμε την παρακαταθήκη που
άφησε πίσω του, για μια Ελλάδα ισχυρή,
ευημερούσα και απρόσβλητη απέναντι σε
κάθε απειλή», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. 

«Τούρκος» ο Τσαβούσογλου
Μαινόμενος έφυγε, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, από το Φόρουμ Διαλόγου των
Πρεσπών ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-

κών και μάλιστα προτού καν ανέβει στο
πάνελ για να μιλήσει. Αιτία στάθηκε ο χάρ-
της στον λογότυπο της διοργάνωσης ο
οποίος δεν απεικόνιζε την Τουρκία παρά
το γεγονός ότι η χώρα είχε προσκληθεί να
συμμετάσχει διά της παρουσίας του Με-
βλούτ Τσαβούσογλου. Οι διοργανωτές του
φόρουμ δεν έχουν τοποθετηθεί προς το
παρόν, ενώ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών, μετά την αποχώρησή του από την αί-
θουσα, συνέχισε τις διμερείς επαφές του
στους διαδρόμους.

Μικρό… καλάθι κρατάει η Αθήνα 

Οι επιθέσεις «φιλίας» 
των Τούρκων αξιωματούχων
δεν φαίνεται προς το παρόν
να μεταφράζονται 
σε πράξεις επί του πεδίου

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



H
συνάντηση Μητσοτά-
κη - Αναστασιάδη
στην Κύπρο, εκτός

από γεωπολιτικό ενδιαφέρον,
είχε στο μενού και τα ενεργει-
ακά. Για αυτό, άλλωστε, επι-
στρατεύτηκε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας
μαζί με το επιτελείο του που
συνόδευσε τον πρωθυπουρ-
γό. Αθήνα και Λευκωσία,
όπως μου είπαν αρμόδιες πηγές, προσπαθούν να βρουν συμπληρωματικά πρό-
τζεκτ του κυρίου πρότζεκτ EastΜed και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-
Κύπρου-Ελλάδας μέσω μεγάλου καλωδίου. 

Ένα από αυτά τα πρότζεκτ που μελέτησαν και τέθηκαν στη συζήτηση αφορά
τη δημιουργία τερματικού σταθμού LNG (υγροποιημένου αερίου) στην Κύ-
προ, όπου θα υγροποιεί και επαναεριοποιεί το φυσικό αέριο των κοιτασμάτων
«Λεβιάθαν» που θα εισέρχεται στη Μεγαλόνησο από υποθαλάσσιο αγωγό.
Στη συνέχεια, από τον τερματικό σταθμό θα μπορούν να παραλαμβάνουν το
LNG καράβια και να το μεταφέρουν στην Ελλάδα, στους τερματικούς σταθ-
μούς της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. Έτσι, αποφεύγονται τα μεγάλα κόστη του EastΜed και η Ευρώπη δεν το
βλέπει με αρνητικό μάτι. Ίσα ίσα που το θέλει με οποιονδήποτε τρόπο, για χά-
ρη της ενεργειακής ασφάλειας της Γηραιάς Ηπείρου. 
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Αντίθετος με την απόφαση του 
Athens Pride για τον αποκλεισμό
των ΛΟΑΤΚΙ+ αστυνομικών από την
παρέλαση που οργανώνει κάθε
χρόνο ο εν λόγω οργανισμός είναι ο
Αλέξης Πατέλης, σύμβουλος του
πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο ίδιος
μίλησε στο συνέδριο των Ευρωπαί-
ων ΛΟΑΤΚΙ+ αστυνομικών που έγι-
νε στην Αθήνα και χαιρέτισε το
θάρρος τους να βγουν μπροστά και
να σπάσουν τα ταμπού. Για την ιστο-
ρία, το Athens Pride τούς είχε απο-
κλείσει ως διαμαρτυρία για τη δια-
χρονικά σκληρή συμπεριφορά της
αστυνομίας απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητα.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ… 

Συζήτηση για το κρίσιμο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τίτλο
«Τουρκικός Αναθεωρητισμός - Ελληνικός Πατριωτισμός» πραγματοποιήθηκε
στο αίθριο του δημαρχείου Κηφισιάς με τη συμμετοχή του Γιώργου Κουμου-
τσάκου και του πρώην υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή. Οι
δύο ομιλητές ανέλυσαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με ειδικές αναφορές σε
συγκεκριμένα γεγονότα μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία τους στο πεδίο, ο
ένας από τη θέση του διπλωμάτη και ο άλλος από τη θέση του αξιωματικού. 

Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Πέτρος Μολυ-
βιάτης, ο οποίος παρά την ηλικία του συμμετέχει το τελευταίο διάστημα ενεργά
σε εκδηλώσεις, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης, αντι-
περιφερειάρχες, στρατηγοί των σωμάτων ασφαλείας και πολίτες που συμμε-
τείχαν με σημαντικές παρεμβάσεις.

Το πρότζεκτ του τερματικού 
σταθμού LNG στην Κύπρο

Ο Μολυβιάτης σε εκδήλωση Κουμουτσάκου, Στεφανή
Το ένα μετά το άλλο κλείνει τα διπλω-
ματικά μέτωπα ο Νίκος Δένδιας, κα-
θώς ύστερα από 17 χρόνια Ιρλαν-
δός υπουργός Εξωτερικών επι-
σκέφθηκε τη χώρα μας. Με προ-
σεκτικές κινήσεις όλο το προηγού-
μενο διάστημα προσέγγισε ο Νίκος
Δένδιας τον Ιρλανδό ομόλογό του. Μά-
λιστα, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φιλικό, οι
συζητήσεις κράτησαν περισσότερο από δύο ώρες,
ενώ ακολούθησε και γεύμα εργασίας. 

Πέρασαν 17 χρόνια 

Στήριξε ανοιχτά 
την κυβέρνηση 
για το ΕΣΠΑ

O περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
βγήκε ανοιχτά και στήριξε τον

Κυριάκο Μητσοτάκη και
έκλεισε όσα στόματα

έλεγαν ότι υπάρχει
πρόβλημα στις σχέ-
σεις περιφέρειας -
Μεγάρου Μαξίμου.

Ο κ. Πατούλης ση-
μείωσε σε δημόσια

ανάρτησή του ότι η Ελλά-
δα από τη 17η θέση είναι πλέον

πρωταθλήτρια στην απορρόφηση του
ΕΣΠΑ, τονίζοντας, παράλληλα, ότι η Περι-
φέρεια Αττικής είναι πρώτη περιφέρεια σε
απορρόφηση, με ποσοστό 93%. Τέλος, επι-
σήμανε ότι κυβέρνηση και περιφέρεια
ενωμένες θα προχωρήσουν προς όφελος
των πολιτών και των παιδιών μας. Χρήσιμη
για πολλούς λόγους η στήριξή του… 

Στην Πάτρα 
ο Ρουσόπουλος

Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια για τον
Θόδωρο Ρουσόπουλο προχθές που ταξί-

δεψε στην Πάτρα και συμμε-
τείχε σε δύο εκδηλώ-

σεις. Η πρώτη ήταν
στη νομαρχιακή ορ-
γάνωση της ΝΔ Πα-
τρών, όπου μαζί με
τους βουλευτές και
στελέχη της ΝΔ μί-

λησε σε κομματική
εκδήλωση. 

Η δεύτερη ήταν σε εκδή-
λωση του περιοδικού «Άρδην» του καθη-
γητή Γιώργου Καραμπελιά, όπου μίλησε
για την πρόσφατη τουρκική επιθετικότη-
τα και την επαύριον της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία. 

Δεν τους ξέχασε…
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Τάκης Θεοδωρικάκος παρέστη σε τρισά-
γιο που τελέσθηκε στα Πατήσια, με πρω-
τοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων και της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυ-
νομίας, στη μνήμη δύο αστυνομικών, του
Νεκτάριου Σάββα και του Γιώργου Ανδρι-
τσόπουλου, που έχασαν τη ζωή τους εν
ώρα καθήκοντος. Όπως τόνισε ο κ. Θεο-
δωρικάκος, «η Πολιτεία αποτίνει φόρο τι-
μής σε δύο παλικάρια, σε δύο άξια στελέ-
χη της Ελληνικής Αστυνομίας, που χάθη-
καν, πριν από 13 χρόνια ο Νεκτάριος και
πριν από 9 χρόνια ο Γιώργος. Ο Νεκτάριος
από πυρά τρομοκρατών και ο Γιώργος
από πυρά εγκληματιών-δολοφόνων.
Έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και
την ασφάλεια των πολιτών».



Τον Κώστα Ζαχαριάδη είδε η στήλη προχ-
θές στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην εκκλησία
της Αγίας Τριά-
δας. Ο βουλευ-
τής Βορείου Το-
μέα Αθηνών με
τον ΣΥΡΙΖΑ συ-
νομίλησε με
δημότες για τα
προβλήματα και
τις ανησυχίες
τους, όπως άλ-
λωστε κάνει σε
όλη την περι-
φέρειά του, από
Μεταμόρφωση
μέχρι Χαλάνδρι
και από Λυκό-
βρυση μέχρι
Ιωνία. Όχι ότι
δεν… εκδράμει
εκτός Αθήνας για κομματικές υποχρεώσεις,
όπως το περασμένο Σαββατοκύριακο που
βρέθηκε στην Πάτρα, στο πλαίσιο συνεδρί-
ου. Από τους πλέον δραστήριους και δημο-
φιλείς της Κουμουνδούρου, επιβεβαιώνει το
ρητό «των φρονίμων τα παιδιά…» για τις ερ-
χόμενες εκλογές.

ΔΔεν τραβάει ούτε στις
κρυφές ούτε στις φανερές

Στην Κουμουνδούρου έχουν καταληφθεί
από πανικό. Οι άνθρωποι έχουν παραγγείλει
από σοβαρές εταιρείες διάφορες δημοσκο-
πήσεις, κρυφές
και φανερές,
προκειμένου να
μάθουν γιατί το
μαγαζί δεν τρα-
βάει καθόλου…
Τους είπαν, λοι-
πόν, ότι δεν πεί-
θουν στο θέμα
της «κυβερνη-
σιμότητας» και
ότι ο Αλέξης
Τσίπρας με τί-
ποτα δεν είναι
«εν αναμονή»
πρωθυπουργός.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
πολύ χαμηλά και στην παράσταση νίκης,
αλλά και στην εκτίμηση ψήφου, και αυτό αν
μη τι άλλο προβληματίζει την ηγεσία του.
Βέβαια, δεν χρειάζεται να πληρώνουν δη-
μοσκοπήσεις για να το καταλάβουν… 

Μου λένε κάτι
καρντάσια από
πάνω ότι πού
τον χάνεις,
πού τον βρί-
σκεις τον Ζό-
ραν, στη Θεσ-
σαλονίκη για κα-
φέ είναι συνε-
χώς… Για τον πρώην
πρωθυπουργό των Σκοπίων λέω, τον
«αδερφό» του Αλέξη Τσίπρα, τον Ζόραν Ζά-
εφ. Μη σας φαίνεται περίεργο. Ο Ζόραν τα
τελευταία χρόνια έχει αγοράσει μια πολυ-
τελή βίλα στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα
στο Παλιούρι. Την απόσταση Σκόπια - Θεσ-
σαλονίκη την έχει κάνει Παγκράτι - Κολιά-
τσου. Όσο για τη βίλα, είναι στο όνομα του
αδερφού του. «Villa Agnanti» λέγεται…
Μιλάμε για χλιδή, με την πισινάρα της και τα
σχετικά, και εκατό μέτρα από τη θάλασσα… 

Για να ξέρετε: Τις τελευταίες ημέρες
οι φίλοι μας οι Τούρκοι έχουν βρει νέο
παιχνιδάκι. Έχουν σταματήσει να στέλ-
νουν επανδρωμένα αεροσκάφη στον
εθνικό εναέριο χώρο και στέλνουν
drones. 

Έστειλαν προχθές ένα UAV (πιο οικο-
νομικό σε καύσιμα), το οποίο προέβη σε
21 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου
χώρου και μία παράβαση των κανόνων
εναέριας κυκλοφορίας.

«Παρών» Βαρβιτσιώτη 
στο Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων 

«Πράσινος» συνωστισμός 
στον Νότιο Τομέα 

Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, με την Ευρώπη
να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλή-
σεις, πραγματοποιείται την Τρίτη στο Λουξεμ-
βούργο η συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών
Υποθέσεων με τη
συμμετοχή του
α ν α π λ η ρ ω τ ή
υπουργού Εξω-
τερικών Μιλτιά-
δη Βαρβιτσιώτη.
Οι αρμόδιοι
υπουργοί θα
έχουν την ευκαι-
ρία να ανταλλά-
ξουν απόψεις
και να προετοι-
μάσουν το πεδίο
για την επερχό-
μενη Σύνοδο Κορυφής, στη βάση μιας «πλού-
σιας» ατζέντας, με θέματα που αναμένεται να
επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την επόμενη μέρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρώτο και κύριο την
ένταξη της Ουκρανίας. Λίγα εικοσιτετράωρα αρ-
γότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης θα εξετάσει μαζί με
τους συναδέλφους του και άλλα μείζονα θέματα,
όπως είναι το Ενεργειακό, για το οποίο η Ελλάδα
στηρίζει την ολιστική αντιμετώπισή του από την
πλευρά της ΕΕ, και βέβαια τα Ευρωτουρκικά,
που ούτως ή άλλως πολύ μας ενδιαφέρουν, αλλά
και οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. 

Θα σας τα δίνω λίγα λίγα, για να μην μπερ-
δευτείτε. Στον Νότιο Τομέα θα έχουμε μεγά-
λη μάχη για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ,
ιδίως εάν υποψήφιος είναι
και ο πρόεδρος του
κόμματος Νίκος Αν-
δρουλάκης. Σίγουρα
θα είναι υποψήφια η
νυν βουλευτής Τόνια
Αντωνίου, ο υποψήφιος
για την ηγεσία Παύλος
Χρηστίδης, που είναι
και ισχυρός παίκτης,
αλλά και ο Στέφανος
Ξεκαλάκης, εκ των δη-
μοφιλέστερων συνεργα-
τών του νέου προέδρου. Επίσης εκεί θα κα-
τέβουν ο Γιώργος Πεταλωτής, η αναπληρώ-
τρια εκπρόσωπος Αναστασία Σιμητροπού-
λου και ο πρώην υφυπουργός Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου. Πολύς κόσμος.

Τι έφαγε στην Καλαμάτα που
πήγε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης; Μην πάει ο
νους σας σε τίποτα ψάρια…

Γουρνοπούλα καλοψημένη
στη σούβλα έφαγε σε

ψαροταβέρνα της περιοχής! Την είχε
παραγγείλει ο ίδιος μια μέρα πριν πάει όπως
έμαθα. Μερακλίδικο φαγητό.
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O Ζάεφ κοντεύει 
να γίνει Θεσσαλονικιός 

Τα παιχνιδάκια με τα drones 
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ο Ζαχαριάδης 
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Ποιον θα «φάει» 
για τον Τζανακόπουλο;

Αυτό είναι το ερώτημα που πλανάται πάνω από
την Κουμουνδούρου. Διότι, όπως ξέρετε, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει (λόγω αριθμού εδρών) τρεις κοινο-
βουλευτικούς εκπρόσωπους: τον Γιάννη Ραγ-
κούση, τον Πάνο Σκουρλέτη και τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο. Κάπου, όμως, πρέπει να βολέψει
και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος τώρα εί-
ναι περίπου παροπλισμένος, χωρίς αντικείμενο…
Και κάπου εδώ έχουν αρχίσει και μαδάνε τη μαργαρίτα.
Εσείς ποιος λέτε ότι είναι ο αδύναμος κρίκος; Να φάει τον Σκουρλέτη ή τον Ευ-
κλείδη το θεωρώ κομματάκι δύσκολο.

«Πρόεδρε, στο ένα πόδι να τους έχεις»
Τελικά από τον απλό κόσμο βγαίνουν οι πιο καλές ειδήσεις
και τα πιο όμορφα στιγμιότυπα. Κατά την περιοδεία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλαμάτα, ένας εκ των
κατοίκων της περιοχής τον πλησίασε και του είπε:
«Πρόεδρε, πρέπει τους βουλευτές να τους βάλεις να
χορεύουν στο ένα πόδι!». Ο πρωθυπουργός χαμογέλασε και
με νόημα του είπε: «Άλλη δουλειά δεν κάνω, προσπαθώ να
τους μάθω χορό». Ο πρόεδρος έχει και χιούμορ, αλλά είναι
και καυστικός όπου χρειάζεται. 
Το σημαντικό είναι ότι έχει καλή επαφή με τον κόσμο και
ακούει τους πάντες και τα πάντα.
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Ανταποκρίθηκε
άμεσα το Μαξίμου
στην «Ηλιαχτίδα»
Της ανταπόκρισης του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου έτυχε επιστολή του
Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων &
Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η
Ηλιαχτίδα» που έφτασε στο Μέγαρο
Μαξίμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση
του συλλόγου, υπήρξε άμεση αντί-
δραση από το γραφείο του γενικού
γραμματέα Γρηγόρη Δημητριάδη
στο αίτημα που δέχτηκε από την
«Ηλιαχτίδα» και αποβλέπει στην
ενίσχυση των δομών του συλλόγου,
ώστε να τον βοηθήσει να παρέχει τη
μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια σε
παιδιά που πάσχουν από καρκίνο
και στις οικογένειές τους. Σε μια
ένδειξη του έμπρακτου ενδιαφέ-
ροντος για τη δράση του συλλόγου,
ο οποίος φέτος συμπληρώνει 30
χρόνια λειτουργίας και προσφοράς,
ο γραμματέας της Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας Δημοκρατίας
Παύλος Μαρινάκης επισκέφθηκε
πρόσφατα τον ξενώνα φιλοξενίας
της «Ηλιαχτίδας» για να ενημερω-
θεί σχετικά με το έργο του και να
διερευνήσει τις ανάγκες του.

Με μεγάλη συγ-
κίνηση έμαθα ότι

τον βράβευσε η
Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας. Του απένειμε, λέει, το πα-
ράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη
του Τάγματος του Σωτήρος! Κάποι-
ος κακεντρεχής τόλμησε να με ρω-
τήσει «γιατί τον βράβευσε;». Άμα
δεν ξέρετε, να μη ρωτάτε. Διότι
«ανέβηκε τα σκαλιά της ιεραρχίας
με σκληρή δουλειά», διότι «είναι
κοσμοπολίτης» και «δεν λησμονεί
ποτέ τη χώρα του». Συγγνώμη, δεν
σας φτάνουν αυτά; Τι άλλο πρέπει
να έχει κάνει;

Δίνουν και
ημερομηνίες 
εκλογών

Κάποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές δίνουν
δημοσίως και ημερομηνίες εκλογών. Μη
με ρωτάτε αν μιλάνε απευθείας με τον
πρωθυπουργό. Πάντως, ο «γαλάζιος»
βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγια-
κας, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Μίλησε
για εκλογές, έδωσε ημερομηνίες και μά-
λιστα δημόσια. 

Σε τηλεοπτική συνέντευξη. «Θα πάμε σε
εκλογές 25 του Σεπτέμβρη ή 2 του Οκτώ-
βρη. Εκτιμώ ότι θα είναι μια καλή στιγμή
για την παράταξή μας ύστερα από ένα κα-
λοκαίρι που πιστεύουμε ότι θα είναι καλό
με τον τουρισμό, θα βοηθήσει σημαντικά.
Με τα σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρ-
νησης, όπως είπαμε, βγήκαμε από την
ενισχυμένη εποπτεία», τόνισε μεταξύ άλ-
λων στο Kontra24. Τι να σας πω; Να μιλάει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνο με τον Βα-
σίλη Γιόγιακα και να του το έχει αποκαλύ-
ψει; Λέτε να τον πήρε κρυφά τηλέφωνο
και να του είπε: «Βασίλη, 25 του Σεπτέμ-
βρη θα τις κάνω, αλλά μην πεις τίποτα»… 

Ποιος θέλει τη Λατινοπούλου; 
Για τον αποκλεισμό της Αφροδίτης Λατινοπούλου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ δεν

στενοχωρήθηκαν αρκετοί στον χώρο της ΝΔ. Σίγουρα όμως χάρηκαν κάποιοι περι-
φερειακά της «γαλάζιας» παράταξης. Ένας συγκεκριμένα. Ο μόνος βουλευτής που
υπερασπίστηκε τη Λατινοπούλου ήταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ένας εκ των ιδρυ-
τών του κόμματος «Εθνική Δημιουργία», υποστηρίζοντας ότι «η ΝΔ της πολιτικής ορ-
θότητας και του δικαιωματισμού δεν νοιάζεται πια για τη λογική. Μόνο διαγράφει
όποιον ενοχλεί τους “προοδευτικούς”». Εντύπωση προκάλεσε η χρησιμοποίηση του
hashtag «Με τη Λατινοπούλου». Βλέπετε, η Λατινοπούλου έχει πολλά ψηφαλάκια
στην Α’ Θεσσαλονίκης παρά το γεγονός ότι υποπίπτει συνεχώς σε λάθη. Πέντε έξι χι-
λιάδες ψηφοφόροι δεν είναι και λίγοι. Ακόμα, πάντως, δεν μας έχει ενημερώσει η κυ-
ρία Λατινοπούλου για το πολιτικό της μέλλον, αλλά χωριό που φαίνεται…



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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81 χρόνια από το Σύμφωνο 
Φιλίας της Τουρκίας με τον Χίτλερ
Σ

υμπληρώνονται σήμερα, 18 Ιουνίου 2022,
ογδόντα ένα ολόκληρα χρόνια από την υπογρα-
φή του Συμφώνου Φιλίας ανάμεσα στην Τουρκία

και τον Χίτλερ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχουμε
αναδείξει επανειλημμένα τόσο με σχετική μας αρθρο-
γραφία («Κυριακάτικη Kontra News» 15/3/2020 αλλά
και «Υπέρβαση News» 5/4/2021 και 31/5/2021) όσο και
στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Ο άλλος δρόμος στην
ενημέρωση». 

Έτσι, λοιπόν, την ώρα που σύσσωμος ο κρητικός λαός
αποδεκάτιζε τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές στη μεγα-
λειώδη Μάχη της Κρήτης το διάστημα 20 Μαΐου - 1η
Ιουνίου 1941, την ώρα που ο Μανώλης Γλέζος και ο Λά-
κης Σάντας κατέβαζαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη
τη νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου 1941, οι Τούρκοι δια-
πραγματεύονταν για να τα βρουν με τον Χίτλερ. 

Όλα ξεκίνησαν στις 4 Μαρτίου 1941, όταν ο Χίτλερ
έστειλε επιστολή προς τον Τούρκο πρόεδρο Ισμέτ Ινο-
νού, την οποία του παρέδωσε ο πρέσβης της χιτλερικής
Γερμανίας στην Άγκυρα Φον Πάπεν. Στην επιστολή του
ο Χίτλερ έδινε τη διαβεβαίωση στην Άγκυρα ότι δεν
επρόκειτο να επιτεθεί στην Τουρκία και για τον λόγο
αυτό τα ναζιστικά στρατεύματα που είχαν μπει στη
Βουλγαρία θα έμεναν μακριά από τα σύνορα με την
Τουρκία, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Επιπλέον ο
Χίτλερ διεμήνυε στον Ινονού ότι ενδιαφερόταν να
φροντίσει τα τουρκικά συμφέροντα και την ευημερία
της Τουρκίας («Daily Mail» 5/3/1941). Μάλιστα, σύμφω-
να με το τουρκικό ραδιόφωνο, ο Ινονού άκουγε με προ-
σοχή το μήνυμα του Χίτλερ, καθώς του το διάβαζε ο Φον
Πάπεν κατά την επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο
στην Άγκυρα. Στη συνέχεια ο Ινονού ζήτησε από τον
Φον Πάπεν να ευχαριστήσει εκ μέρους του τον Χίτλερ
για αυτήν «την ευγενική του πράξη»! Η επιστολή Χίτλερ

στη συνέχεια αποτέλεσε αντικείμενο 6ωρης συζήτησης
στο τουρκικό υπουργικό συμβούλιο στις 5 Μαρτίου
1941. Στην επιστολή αυτή του Χίτλερ απάντησε ο Ινονού
στις 19 Μαρτίου 1941.

Η συνέχεια δόθηκε στις 18 Ιουνίου 1941, όταν η
Τουρκία συνήψε με τη ναζιστική Γερμανία και τον
Χίτλερ τη Γερμανο-Τουρκική Συνθήκη Φιλίας. Η
συνθήκη υπογράφηκε στην Άγκυρα από τον πρέσβη
της χιτλερικής Γερμανίας Φραντς φον Πάπεν και τον
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Σουκρού Σα-
ράτσογλου, όπως φαίνεται και στη σχετική φωτο-
γραφία την οποία έχουμε ήδη δημοσιεύσει στην
«Υπέρβαση News» στις 5 Απριλίου 2021 στη σελ. 3. 

Επρόκειτο για ένα σύμφωνο μη επιθέσεως διαρκείας
δέκα ετών στο οποίο πέραν των άλλων Χίτλερ και Τουρ-
κία συμφωνούσαν σε αμοιβαίο σεβασμό των συνόρων
τους καθώς και σε ειρηνική επίλυση των διαφορών
τους.

Ειδικότερα, στο προοίμιο της συνθήκης αναφερόταν
ότι Γερμανία και Τουρκία, έχοντας την επιθυμία να απο-
καταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις «επί βάσεως
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς φιλίας», απο-
φάσισαν να συνάψουν συμφωνία υπό την επιφύλαξη
του σεβασμού των υποχρεώσεων που είχαν μέχρι τότε
οι δύο χώρες και για τον λόγο αυτόν διόρισαν ως πλη-
ρεξουσίους των δύο πλευρών για την υπογραφή της
συμφωνίας τον πρέσβη Φραντς φον Πάπεν εκ μέρους
της Γερμανίας και τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρ-
κίας Σουκρού Σαράτσογλου.

Ακολούθως στο άρθρο 1 της συνθήκης αναφερόταν
ότι Γερμανία και Τουρκία αναλαμβάνουν να σεβαστούν
αμοιβαίως την ακεραιότητα και το απαραβίαστον του
εθνικού εδάφους τους και να μη λαμβάνουν κανένα μέ-
τρο το οποίο να στρέφεται άμεσα ή έμμεσα κατά του άλ-

λου συμβαλλομένου μέρους. Στο άρθρο 2 της συνθή-
κης προβλεπόταν ότι Γερμανία και Τουρκία αναλαμβά-
νουν την υποχρέωση στο μέλλον να έρχονται φιλικώς
εις επαφήν σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν
αμοιβαίως τα συμφέροντά τους, προκειμένου να κατα-
λήγουν σε συμφωνία ως προς τον τρόπο με τον οποίον
θα χειριστούν παρόμοια ζητήματα. 

Το άρθρο 3 προέβλεπε τα περί της κύρωσης της συν-
θήκης η οποία θα ήταν δεκαετούς διάρκειας ενώ θα
μπορούσε με συμφωνία των μερών και να παραταθεί.

Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας οι δύο
πλευρές αντάλλαξαν διακοινώσεις ως προς τις οικο-
νομικές σχέσεις των δύο χωρών, μιας και οι Τούρκοι,
ως γνωστόν, δεν κάνουν τίποτε στο τζάμπα.

Σε δηλώσεις του ο Σαράτσογλου επισήμανε με νόημα
ότι κατά τη διάρκεια όλων των σοβαρών γεγονότων
τους τελευταίους αιώνες η Τουρκία και η Γερμανία δεν
ήταν ποτέ αντίπαλοι και οι σχέσεις τους ήταν άμεμπτες.
Μάλιστα, με το Σύμφωνο Φιλίας έθεσαν σε στερεότερες
βάσεις τη φιλία τους. Και συνέχισε λέγοντας ότι τα δύο
έθνη παρείχαν αμοιβαία τη διαβεβαίωση ότι και εις το
μέλλον ουδέποτε θα έχουν διαφορές. Και κατέληξε χα-
ρακτηρίζοντας το σύμφωνο «σπουδαίο ιστορικό έγγρα-
φο φιλίας».

Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 1941 η Τουρκία υπέγρα-
ψε με τον Χίτλερ τη Συμφωνία Clodius, με βάση την
οποία εφοδίασε τη ναζιστική πολεμική μηχανή με
45.000 τόνους χρωμίου το διάστημα 1941-42 και με
90.000 τόνους χρωμίου κατ’ έτος το 1943 και το 1944,
παρέχοντας έτσι στους ναζί ένα υπερπολύτιμο μέταλλο
που χρησιμοποιείται στη διαδικασία κατασκευής
όπλων. 

Οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη ναζιστική
Γερμανία συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. Μάλιστα, στις 26
Φεβρουαρίου 1943 πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία η
Διάσκεψη του Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
στο Βερολίνο. 

Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η απαίτηση της
Τουρκίας να της παραχωρηθούν συγκεκριμένα ελληνι-
κά νησιά του Αιγαίου προκειμένου να προσχωρήσει
στον Άξονα, όπως αποκάλυψε ο Χίτλερ στον Μουσολίνι
σε συνάντησή τους στις 29/4/1942 στο Σάλτσμπουργκ
(www.sportime.gr 17/2/2021).

Την ίδια στιγμή, όμως, η Άγκυρα ακολουθώντας τη
γνωστή της καιροσκοπική πολιτική, πουλούσε χρώμιο
και στους Αγγλο-αμερικανούς καθώς και αποξηραμένα
φρούτα και καπνό. 

Και κάτι ακόμη. Μόλις η Τουρκία είδε ότι έρχεται η
συντριβή του Χίτλερ και καθώς τον Αύγουστο του 1944 ο
σοβιετικός στρατός εισέβαλε στη Βουλγαρία, η Άγκυρα
διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τους ναζί. 

Περίμενε, όμως, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 1945 για
να κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία, μιας και δεν ήταν
σίγουρη για το τελικό αποτέλεσμα του πολέμου.

Έτσι η Άγκυρα κατάφερε να πλασαριστεί μαζί με τους
νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου!
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Τι απαιτείται για την ψηφιακή μετάβαση των δήμων
Β

ρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία
ραγδαίων αλλαγών, σημαντικών εξελί-
ξεων και μετασχηματισμών (τεχνικών,

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών)
προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες
συνθήκες που θα βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε όλα αυτά, η
ανθρωπότητα καλείται να μετασχηματιστεί και
ψηφιακά, με την πανδημία της Covid-19 να δρα
καταλυτικά για την επιτάχυνση της χρήσης των
ψηφιακών εργαλείων μέσω του internet και της
διασυνδεσιμότητας. Ειδικότερα, οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις που θα φέρει η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση θα αλλάξουν απότομα τον τρόπο
που εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και επικοι-
νωνούμε σε όλους σχεδόν τους τομείς της κα-
θημερινότητάς μας.

Οι δήμοι, ως ένας μόνιμος «βρόχος αλληλε-
πίδρασης» μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων
μερών, καλούνται και αυτοί να αναπτυχθούν
ψηφιακά αξιοποιώντας όλο το μείγμα των χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2021-2027,
ΠΠΑ 2021-2025, Ταμείο Ανάκαμψης κ.λπ.) σε
διάφορους άξονες χρηματοδότησης που αφο-
ρούν τα παρακάτω: Κοινωνική Πολιτική, Απα-
σχόληση, Υγιεινή και Ασφάλεια, Παιδεία, Πολι-
τισμό και Αθλητισμό, Περιβάλλον, Υποδομές,
Τουριστική Ανάπτυξη, Μεταφορές και Εξοπλι-
σμό, Δημοτική Αστυνομία, Εξυπηρέτηση του
Πολίτη, Οικονομική Διαχείριση, Διοικητική
Λειτουργία, Ενέργεια και Ασφάλεια - Πολιτική
Προστασία. Τα καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία
και οι λύσεις που προσφέρονται για την ψηφια-
κή μετάβαση των δήμων είναι πάρα πολλά και
δίνονται κυρίως ως πλατφόρμες, έξυπνες
εφαρμογές, διαχειριστικά συστήματα και έξυ-
πνοι μετρητές.

Το μεγάλο ερώτημα όμως που τίθεται είναι
κατά πόσο οι δήμοι είναι έτοιμοι για την ψηφια-
κή μετάβαση και τι απαιτείται για τη μετάβαση
αυτή. Απαντώντας στο παραπάνω ερώτημα,
μπορούμε να καταλήξουμε στα παρακάτω επτά
βασικά σημεία που απαιτούνται για τη νέα ψη-
φιακή εποχή:

1. Χαρτογράφηση των ψηφιακών αναγκών
μέσα από έναν οδικό χάρτη και σύμφωνα με τις
ανάγκες, τις προτεραιότητες, τα χαρακτηριστι-
κά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου. Η
χαρτογράφηση και ιεράρχηση των ψηφιακών
αναγκών θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα δια-
βούλευσης μεταξύ των διαφορετικών υπηρε-
σιών, στο πλαίσιο της διεργασιοκεντρικής προ-
σέγγισης, όπου όλος ο δήμος λειτουργεί ως μια
οντότητα. 

Επίσης, θα πρέπει να στηριχθεί στο ποιες
από αυτές μπορούν να υλοποιηθούν αποτελε-

σματικά και είναι οικονομικά και τεχνικά
εφαρμόσιμες. 

2. Σύγχρονο οργανόγραμμα, καθώς αποτε-
λεί την αρχιτεκτονική και την οργανωτική δομή
των υπηρεσιών ενός δήμου, υποστηριζόμενο
από κατάλληλη στελέχωση ικανή να αναπτύξει
και να ωριμάσει την ψηφιακή στρατηγική του.

3. Ανάπτυξη συμπράξεων, συνεργασιών με
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αποσκοπούν
στην ενίσχυση της ανάπτυξης και εφαρμογής
των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, καθώς
και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που
προωθούν την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των
εταίρων και την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ενδιαφερό-
μενα μέρη μπορεί να αφορούν δήμους, οργανι-
σμούς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ιδιωτικές
εταιρείες.

4. Ψηφιακή εκπαίδευση και ευαισθητοποί-
ηση των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων
«ψηφιακός εγγραμματισμός», ώστε να μπο-
ρούν να χειριστούν τις διάφορες εφαρμογές. 

Ο «ψηφιακός εγγραμματισμός», η «ψηφιακή
ευαισθητοποίηση» και γενικότερα η «ψηφιακή
ικανότητα» αποτελεί ζωτικής σημασίας δεξιό-
τητα του 21ου αιώνα. Μέσω της ψηφιακής ικα-
νότητας μπορεί να αξιοποιηθεί όλο το εύρος
των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό τη μάθη-
ση, την εργασία, την πληροφόρηση, την επικοι-
νωνία και την επίλυση βασικών προβλημάτων.
Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι ψηφιακές
δεξιότητες και η διδασκαλία των τεχνολογιών
προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, μα-
θητές, γονείς, ηλικιωμένους) ως επένδυση για
το μέλλον, γιατί απλώς δεν υπάρχει λόγος να
σπαταλούνται ποσά σε επενδύσεις νέων τεχνο-
λογιών και οι πολίτες να μην μπορούν να τις
αξιοποιήσουν. Από την άλλη μεριά, οι δήμοι θα
πρέπει να εκπαιδεύσουν και το υπάρχον προ-
σωπικό τους ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλ-
θουν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής,
καθώς πολλοί υπάλληλοι δεν είναι εξοικειωμέ-
νοι με νέες τεχνολογίες, που είναι άμεσα συν-
δεδεμένες με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

5. Ύπαρξη κυβερνοασφάλειας (cyber secu-
rity), η οποία μπήκε στη ζωή μας με την εμφά-
νιση του Διαδικτύου και γενικότερα του ψηφια-
κού κόσμου. 

Όσο αναπτύσσεται το ψηφιακό αποτύπωμα
τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη για προστασία
από ψηφιακές απειλές «κυβερνοαπειλές - cy-
ber threats», δηλαδή ενέργειες που γίνονται
από τρίτους (hackers) με σκοπό να πάρουν
πρόσβαση σε πόρους που δεν έχουν τα κατάλ-
ληλα δικαιώματα, να καταστρέψουν ευαίσθητες
και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν

χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή
εργασιών.

6. Διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου
και των στρατηγικών στόχων με την ψηφιακή
μετάβαση, η οποία θα πρέπει να είναι συνυφα-
σμένη με όρους που αφορούν τον δήμο όπως
διασυνδεδεμένος δήμος, δήμος για όλους, δή-
μος που αξιοποιεί τα δεδομένα του, συμμετοχι-
κός δήμος, δήμος που στηρίζεται στην ψηφιακή
καινοτομία.

7. Έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης, η
οποία θα πρέπει να επιδεικνύει ηγεσία, να πα-
ρακινεί, να κατευθύνει, να υποστηρίζει το αν-
θρώπινο δυναμικό και να διαθέτει τους απαραί-
τητους πόρους για την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Βασικός στόχος όλων των παραπάνω είναι η
μετάβαση των ελληνικών δήμων σε «έξυπνους
δήμους» μέσω της ανάπτυξης και χρήσης βέλ-
τιστων διαθέσιμων τεχνικών και τεχνολογιών,
όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν πιο
αποτελεσματικές και αποδοτικές προς όφελος
των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχει-
ρήσεων. Ταυτόχρονα, οι δήμοι, αξιοποιώντας τα
δεδομένα που θα τους παρέχουν οι νέες τεχνο-
λογίες, μπορούν να βελτιώνονται και να εξελίσ-
σονται μέσα από τεχνικές ανάλυσης μεγάλων
δεδομένων (BDA), τεχνητής νοημοσύνης (AI)
και μηχανικής μάθησης (ML) για την εξαγωγή
τάσεων, κρυφών σχέσεων μεταξύ παραμέτρων,
τιμών κατωφλιού και δημιουργίας μοντέλων
πρόβλεψης και συνθηκών στο μέλλον. Δηλαδή,
μιλάμε για έναν δήμο πρόβλεψης, ο οποίος μα-
θαίνει και βελτιώνεται μέσα από τα ίδια του τα
δεδομένα, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποι-
ότητας ακόμη και κάτω από υπερβολικά αντίξο-
ες συνθήκες.

Συνοψίζοντας, το εξαγόμενο συμπέρασμα εί-
ναι ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι μια εύκο-
λη υπόθεση. Αντίθετα, θα πρέπει να αποτελέσει
μια αρκετά σοβαρή διαδικασία και η οποία σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να βασιστεί:

•  στο να πάρουμε μόνο τα χρήματα από τα διά-
φορα προγράμματα, 

• στο ότι όλα τα ψηφιακά εργαλεία μάς κάνουν, 

• στην κακή μίμηση καλών πρακτικών,

• στην ευκαιριακή εγκατάσταση των ψηφιακών
τεχνολογιών με σκοπό τα φανταχτερά δελτία
τύπου, 

αλλά να βασιστεί σε μια ολοκληρωμένη ψη-
φιακή στρατηγική, η οποία θα έχει αναλύσει το
εσωτερικό περιβάλλον και το εξωτερικό περι-
βάλλον του δήμου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι
απειλές και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που
μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά του να πε-
τύχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

του
Ιωάννη 
Π. Παναγιωτούλια 

Γενικός γραμματέας
Δήμου Ελευσίνας,
μέλος της 
Επιστημονικής 
Επιτροπής του
«Κλεισθένη», 
Postdoc, Ph.D,
M.Sc, MBA, B.Sc.
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Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πε-
ριοδείες υπουργών, βουλευτών και
κομματικών στελεχών, οι οποίες
θα κορυφωθούν κατά την προ-

εκλογική περίοδο, όταν ο πρωθυπουργός
επιλέξει να δώσει το σήμα της εκκίνησης. Το
γεγονός ότι οι πρώτες εκλογές θα διεξαχ-
θούν με το σύστημα της απλής αναλογικής
κάνει επιτακτική την ανάγκη της ΝΔ να συγ-
κεντρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πο-
σοστό, προκειμένου να αποτελέσει μια ση-
μαντική βάση στην περίπτωση που ακολου-
θήσει δεύτερη αναμέτρηση.

Το Μαξίμου επιχειρεί να βάλει φρένο στην
εκλογολογία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
να τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια σταθερή
κυβέρνηση. «Ό,τι είχε να ειπωθεί για τον χρό-
νο των εκλογών, έχει ειπωθεί. Συνεχίζουμε τη
δουλειά μας, προχωρούμε και αταλάντευτος
στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε την εμπι-
στοσύνη των πολιτών για να συγκροτήσουμε
και μετά τις επόμενες εκλογές μια κυβέρνηση,
όπως αυτή που συγκροτήσαμε το 2019», τόνι-
σε ο Γιάννης Οικονόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ αναμένε-
ται να δώσει βαρύτητα σε συγκεκριμένες
εκλογικές περιφέρειες, όπου αντιμετώπισε
προβλήματα το 2019, αλλά και σε παραδοσια-

κά «γαλάζια» κάστρα, έτσι ώστε είτε να ανεβά-
σει τα ποσοστά της είτε να συντηρήσει το προ-
βάδισμα που είχε στις προηγούμενες εκλογές.

Η μάχη της Κρήτης
Η εκλογική αναμέτρηση στην Κρήτη πα-

ρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μετά την έλευ-
ση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ. Στην Πειραιώς εκτιμούν πως το πρό-
βλημα θα το έχει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς το
μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων στις
συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες είχε
μετακινηθεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους
επιχειρεί να επαναπατρίσει ο Κρητικός πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, οι μέχρι τώρα μετρήσεις που διε-
νεργούνται δείχνουν πως διεξάγεται πραγμα-
τική μάχη, καθώς η ΝΔ δείχνει να προηγείται
έστω και οριακά στους περισσότερους νο-
μούς, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται ασφυκτικά από το
ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η απόφαση της Ντόρας
Μπακογιάννη να είναι εκ νέου υποψήφια στα
Χανιά είναι πολύ σημαντική, αρκεί να αναλογι-
στεί κανείς πως το 2019, όταν διεκδίκησε την
ψήφο των πολιτών για πρώτη φορά στην ιδιαί-
τερή της πατρίδα, κατάφερε να ανεβάσει τα
ποσοστά της ΝΔ κατά 15 μονάδες.

Θεσσαλονίκη: Ψάχνουν πρόσωπα
Προβληματισμός επικρατεί για την Α’ και Β’

Θεσσαλονίκης, με τη ΝΔ να αναζητά πρόσω-
πα-μαγνήτες που θα μπορούν να κάνουν
«γκελ» στους ψηφοφόρους. Το σίγουρο είναι
ότι θα ανανεωθούν τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια,
τα οποία παραμένουν σχεδόν ίδια εδώ και

αρκετά χρόνια. Τα ονόματα που μέχρι στιγμής
ακούγονται μπορεί να είναι έμπειρα και να
έχουν σημαντικά ερείσματα στους πολίτες
της Βόρειας Ελλάδας, αλλά δεν είναι εκείνα
που θα δώσουν το κάτι παραπάνω που αναζη-
τά η Πειραιώς.

Ωστόσο, κομβικό σημείο για τις επόμενες
κινήσεις θα αποτελέσει η απόφαση του Κώ-
στα Καραμανλή για το αν θα είναι υποψή-
φιος, καθώς οι μέχρι τώρα πληροφορίες τον
θέλουν να αποχωρεί, αν και ο ίδιος είναι
εκείνος που θα επιλέξει τον χρόνο που θα
ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις του. Επί-
σης, ένα ακόμη στοιχείο που ανησυχεί την
Πειραιώς είναι τα αυξημένα ποσοστά που
παρουσιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη
Βόρεια Ελλάδα, κυρίως λόγω της στάσης του
απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, το Ου-
κρανικό αλλά και της στήριξής του στους αν-
τιεμβολιαστές.

Στόχος το «7 στα 7»
Παραδοσιακά οι μονοεδρικές περιφέρειες

παίζουν ιδιαίτερο ρόλο και βρίσκονται στο επί-
κεντρο των κομμάτων που διεκδικούν την
εξουσία. Η ΝΔ θέλει να επαναλάβει την από-
λυτη επιτυχία που είχε το 2019, κερδίζοντας
και τις επτά μονοεδρικές, ένα επίτευγμα που
είχε χρόνια να πετύχει η κεντροδεξιά παράτα-
ξη, με τα μέχρι τώρα μηνύματα να είναι ενθαρ-
ρυντικά. 

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό σε ορισμένα από
τα ψηφοδέλτια να γίνουν προσθήκες προκει-
μένου να αυξηθούν ο ανταγωνισμός αλλά και
η προσέλκυση νέων ψηφοφόρων.

Ενίσχυση «γαλάζιων» κάστρων
Η στοχευμένη στρατηγική της ΝΔ αφορά, με-

ταξύ άλλων, και τα «γαλάζια» κάστρα όπως η
Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αρκαδία. Στην Πει-
ραιώς θέλουν να αυξήσουν τα ποσοστά της ΝΔ
στις συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, δι-
ευρύνοντας τη διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ, που εν-
δεχομένως να ενισχύσει το γενικό αποτέλεσμα.

Άλλωστε, δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία
η παρουσία του πρωθυπουργού στη μεσση-
νιακή πρωτεύουσα με αφορμή την παρουσία-
ση του νέου ΕΣΠΑ, καθώς ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης επισκέφτηκε τα δημαρχεία της Μεσσή-
νης και της Καλαμάτας και αναφέρθηκε στα
έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη
αλλά και στον διαγωνισμό για την παραχώρη-
ση του αεροδρομίου.

Επίσης, παραδοσιακά δύσκολες εκλογικές
περιφέρειες για τη ΝΔ είναι ο Δυτικός Τομέας
της Β’ Αθήνας και η Β’ Πειραιώς, με τη ΝΔ να
προχωρά στην ενίσχυση των ψηφοδελτίων,
ενώ θα συνεχιστούν οι περιοδείες από μεικτά
κυβερνητικά κλιμάκια. 

Focus της ΝΔ 
στα παραδοσιακά «γαλάζια»
κάστρα έτσι ώστε είτε να
ανεβάσει τα ποσοστά της 
είτε να συντηρήσει 
το προβάδισμα που είχε 
στις προηγούμενες εκλογές

Οι κρίσιμες 
εκλογικές 
περιφέρειες 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



«Θ
α κάνουμε τα πάντα για να σχηματιστεί μια
κυβέρνηση με αέρα προόδου», σημειώνει
ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του

ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Νικολαΐδης μιλώντας στην «Poli-
tical». Ο κ. Νικολαΐδης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι
εργαλειοποιεί τα πάντα στον βωμό της εξυπηρέτησης
των προεκλογικών σχεδιασμών της αλλά και ότι τηρεί
παθητική στάση στα Ελληνοτουρκικά.

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Παππάς με βούλευμα παραπέμπεται στο
ειδικό δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες,
ενώ το εδώλιο του κατηγορουμένου «δείχνει» η
εισαγγελέας και στον πρώην υπουργό Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο για τους χειρισμούς του στην
υπόθεση της Novartis.

Ο προεκλογικός σχεδιασμός της ΝΔ και η εργαλει-
οποίηση της Δικαιοσύνης βρίσκονται σε πλήρη εξέλι-
ξη. Ο κορμός του κατηγορητηρίου κατέρρευσε στην
προανακριτική διαδικασία-παρωδία και τώρα στή-
νουν ειδικά δικαστήρια για δήθεν πλημμέλημα. Είναι
η κλασική μέθοδος του κ. Μητσοτάκη να προσπαθεί
να σηκώσει στην επικαιρότητα ζητήματα ανύπαρκτα,
μήπως και ξεφύγει από την ακραία ακρίβεια και τη
μείωση των εισοδημάτων που κάνουν τη ζωή του κό-
σμου αβίωτη. Δυστυχώς για εκείνον, όλοι οι πολίτες
γνωρίζουν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το Δημόσιο εισέπραξε πάνω
από 200 εκατ. ευρώ από την αδειοδότηση των τηλεο-
πτικών σταθμών και τη φορολογία, για πρώτη φορά
έπειτα από δεκαετίες, με έναν νόμο που είναι ακόμα
σε ισχύ και επί ΝΔ. Επί Μητσοτάκη συμβαίνει το αντί-
θετο. Το Δημόσιο αντί να εισπράττει πληρώνει, με κά-
θε λογής λίστες Πέτσα να νομιμοποιούν δεκάδες εκα-
τομμύρια ευρώ σε Μέσα χωρίς ίχνος κριτηρίων για να
αποθεώνουν την κυβέρνησή του. Και έχουν το θράσος
και μιλούν για την ελευθερία του Τύπου οι ξεδιάντρο-
ποι που διώκουν και παρακολουθούν δημοσιογρά-
φους και έχουν ρίξει τη χώρα στην τελευταία θέση της
Ευρώπης και στην 108η παγκοσμίως.

Κρίνετε ότι οι δύο υποθέσεις εξυπηρετούν τους
προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης;

Φυσικά. Τα πάντα που εργαλειοποιεί η ΝΔ εξυπηρε-
τούν προεκλογικούς σχεδιασμούς από τότε που ήταν
ακόμη αντιπολίτευση: το Μάτι, το Μακεδονικό, οι
πλημμύρες στη Μάνδρα, η υποτιθέμενη βίλα του Τσί-
πρα κ.λπ. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοι-
νωνία, το έχει πει εξάλλου ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Το
θέμα είναι ότι δεν είμαστε πια στο 2018 και ο κόσμος
έχει καταλάβει. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες
ενημερώνονται ως επί το πλείστον από τα social media
και εκεί ο βασιλιάς είναι γυμνός εδώ και πολύ καιρό.

Στα εθνικά μας θέματα και κυρίως στις προκλήσεις
της Τουρκίας παρατηρείται μια σύγκλιση όλων των
κομμάτων. Σε ποια κεφάλαια θα μπορούσε να δια-
φοροποιηθεί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κατακρίνει πολλές φορές τη στά-

ση της της ΝΔ στα ελληνοτουρκικά θέματα, ειδικά
όταν βλέπει μια παθητική στάση από μέρους της. Για
παράδειγμα, με το «Oruc Reis» αυτό που επέτρεψε να
συμβεί ο κ. Μητσοτάκης ήταν εξωφρενικό. Ουδέποτε,
όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο Ερντο-
γάν «αλώνιζε» ανενόχλητος στο Αιγαίο. Η στάση του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σταθερή όσον αφορά τις διαχρονικές
πατριωτικές εθνικές θέσεις που διαφυλάσσουν τα
εθνικά σύνορα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και
οποιαδήποτε άλλη στάση ή συμπεριφορά που δείχνει
παθητικότητα θα μας βρίσκει απέναντι. Για παράδειγ-
μα, πέρυσι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πετύχει τις κυρώσεις από
την ΕΕ για την Τουρκία, γιατί από ό,τι δείχνει ο χρόνος
είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν και δεν θα
έμενε σε αστείες δηλώσεις τύπου «οι καλύτερες κυ-
ρώσεις είναι ο φόβος των κυρώσεων».

Στην οικονομία υπάρχουν προβλήματα με υψηλό
χρέος, ενεργειακή κρίση, υψηλά επιτόκια δανει-
σμού και καλπάζοντα πληθωρισμό. Πώς θα τα αν-
τιπαρέλθετε για να υλοποιήσετε μια πιο φιλολαϊ-
κή πολιτική;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δυστυχώς για άλλη μια φορά θα πα-
ραλάβει χάος. Και αυτό δεν είναι το κλασικό κλισέ που
λένε όλες οι κυβερνήσεις για την προηγούμενη, είναι
η πικρή αλήθεια. Θα παραλάβει τέτοιο χάος, χειρότε-
ρο και από αυτό που άφησε ο Σαμαράς και πραγματικά
δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να πιάσει η χώρα χειρότε-
ρους δείκτες από τότε. Τελικά τίποτα δεν είναι ακα-
τόρθωτο για τη Δεξιά, ειδικά όταν βάζει στόχο να πα-
ρασύρει τη χώρα στον πάτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για άλλη μια
φορά θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έχει απο-
δείξει ότι μπορεί να το κάνει, θα ανακουφίσει τα κοι-

νωνικά στρώματα που έχουν ταλαιπωρηθεί από τις αν-
τιλαϊκές τακτικές του κ. Μητσοτάκη και επιτέλους ο
κόσμος θα χαμογελάσει και πάλι. Και αυτό δεν είναι
μια κούφια υπόσχεση αλλά εικόνα από το μέλλον.

Στο αφήγημα περί προοδευτικής διακυβέρνη-
σης, ποιους πολιτικούς χώρους θεωρείτε δυνά-
μει συμμάχους;

Δεν μου αρέσει, ξέρετε, και πολύ η λέξη «αφήγη-
μα». Είναι πραγματικότητα, είναι δέσμευση, είναι
υπόσχεση απέναντι στον λαό να κάνουμε τα πάντα για
να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με αέρα προόδου από
όλους τους προοδευτικούς χώρους. Όποιος είναι κόν-
τρα στο καθεστώς Μητσοτάκη και στη Δεξιά, όποιος
θεωρεί ότι οι ψηφοφόροι του έχουν γονατίσει από αυ-
τό που συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα τρία χρόνια τώρα
είναι πιθανός και ευπρόσδεκτος σύμμαχος. Από εκεί
και πέρα καμιά συνεργασία δεν γίνεται με το ζόρι, ο
καθένας μετά θα αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι
στην κοινωνία και στη χώρα. Ή θα επιτρέψει με τη μη
συμμετοχή του σε μια προοδευτική κυβέρνηση τη συ-
νέχιση της επέλασης της καταστροφής που ακούει στο
όνομα «Κυριάκος Μητσοτάκης» ή θα το σταματήσει.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δυστυχώς για άλλη
μια φορά θα παραλάβει χάος. Και
αυτό δεν είναι το κλασικό κλισέ που 
λένε όλες οι κυβερνήσεις για την 
προηγούμενη, είναι η πικρή αλήθεια»

parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Ευπρόσδεκτος 
σύμμαχος όποιος είναι

κόντρα στη Δεξιά»
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Ανδρέας Σπυρόπουλος
(Γραμματέας ΚΕ)
Ο 36χρονος μηχανολόγος - μηχανικός εί-
ναι το δεξί χέρι και κολλητός φίλος του
Νίκου Ανδρουλάκη. Αν και δεν είχε αντί-
παλο για τη θέση του γραμματέα, εκλέ-
χτηκε με ποσοστό 88%. Συγκέντρωσε 281
ψήφους σε σύνολο 319. Από αυτές 36
ήταν λευκά ψηφοδέλτια και 2 άκυρα. Το
μεγάλο του ταλέντο είναι στα οργανωτικά.
Για αυτό άλλωστε από το 2017 ήταν επικε-
φαλής της προεκλογικής εκστρατείας του
Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι ΠΑΣΟΚ «από
κούνια». Η καταγωγή του είναι από την
Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Ο πατέρας του
κατά τη θητεία του Γιώργου Παπανδρέου
διετέλεσε γραμματέας της περιφερειακής
οργάνωσης του κόμματος στην Ήπειρο.
Με τον Νίκο Ανδρουλάκη βρέθηκε για
πρώτη φορά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο το 2004 στην Ξάνθη. Ο Σπυρόπουλος
ήταν τότε γραμματέας της ΠΑΣΠ, ενώ το
2007-2008 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς
στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΣΠ. 

Στεφανία Μουρελάτου 
(Διευθύντρια επικοινωνίας)

Μάχιμη δημοσιογράφος με χιλιόμε-
τρα στο πολιτικό ρεπορτάζ, έχει ανα-
λάβει το «πηδάλιο» στην επικοινωνία
του κόμματος.
Η προϋπηρεσία στην ιδιωτική τηλεό-
ραση της επιτρέπει να γνωρίζει τους
κανόνες της επικοινωνίας αλλά κυ-
ρίως τις ανάγκες του ρεπορτάζ σε
σωστούς χρόνους. 
Διατηρεί χαμηλό προφίλ και έχει πο-
λύ καλές σχέσεις με τους συναδέλ-
φους. Αποτελεί προσωπική επιλογή
του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στέφανος Ξεκαλάκης 
(Μέλος ΠΣ)
Είναι τοπογράφος μηχανικός. Γεννήθηκε
στην Αθήνα στις 24/12/1975 και κατάγεται
από το Ρέθυμνο Κρήτης. Εντάχθηκε ενερ-
γά στο ΠΑΣΟΚ το 1995 μέσα από τους κόλ-
πους της ΠΑΣΠ. Θεωρείται από τα πλέον
μάχιμα στελέχη. Ήρθε πρώτος σε σταυ-
ρούς για το Πολιτικό Συμβούλιο και τρίτος
στην Κεντρική Επιτροπή. Έχει μεγάλη εμ-
πειρία στα εσωκομματικά ζητήματα και
έχει αποκτήσει «πολύτιμα εφόδια» από τη
θητεία του ως γραμματέα του κόμματος
κατά την περίοδο της Φώφης Γεννηματά.
Στο παρελθόν είχε αναπτύξει μεγάλη συν-
δικαλιστική δραστηριότητα. Είχε διατελέ-
σει γραμματέας Συνδικαλιστικού του ΠΑ-
ΣΟΚ την περίοδο της προεδρίας του κ. Πα-
πανδρέου, ενώ είχε συνυπογράψει την πε-
ρίφημη επιστολή των «11» τον Δεκέμβριο
του 2013 κατά της πρωτοβουλίας του Ευάγ-
γελου Βενιζέλου να στηρίξει την κίνηση
των «58» και να διαλύσει ή να «απορροφή-
σει» το ΠΑΣΟΚ στο σχήμα της Ελιάς. 

Ελένη Αναστασίου
(Διευθύντρια του γραφείου 
του προέδρου)

Είναι ο άνθρωπος-κλειδί για τον Νίκο
Ανδρουλάκη. Φροντίζει και γνωρίζει
τα πάντα και απολαμβάνει την απόλυτη
εμπιστοσύνη του. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Δικη-
γόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής
Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου -
Νομικό Τμήμα του πανεπιστήμιου Ro-
bert Schuman III. 
Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής,
ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Πο-
λιτικού Συμβουλίου από το 2015 έως το
2017. Από το 2014 έως 2019 διετέλεσε
πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότη-
τας και Κέντρου της Αθήνας. Μιλά αγ-
γλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι έγ-
γαμη και έχει δύο παιδιά. 
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H «ομάδα κρούσης»
του Νίκου Ανδρουλάκη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

σε να καλύψει με το σωστό μείγμα εκπροσώπησης στα κορυφαία όργα-
να του κόμματος. Στη δεδομένη περίπτωση όμως ελάχιστοι είναι αυτοί
που κάνουν δεύτερες σκέψεις. Όσοι έχουν αποφασίσει να μπουν στην
εκλογική μάχη έχουν προσδεθεί στο «άρμα Ανδρουλάκη» και θα τα δώ-
σουν όλα προκειμένου να μη χαθεί το ευνοϊκό κλίμα που έχει δημιουρ-
γηθεί για το ΠΑΣΟΚ. Ούτως ή άλλως, το ταμείο για την αποτελεσματικό-
τητα του προεκλογικού μηχανισμού θα γίνει στο τέλος. Ποιοι είναι όμως
οι «άνθρωποι του προέδρου»; 

Σε θέση προεκλογικής μάχης έχει τοποθετήσει το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, αφού είναι πεπεισμένος ότι το φθινόπωρο θα προκηρυχθούν
εκλογές. Ενόψει της εκλογικής μάχης, ο κ. Ανδρουλάκης έχει ετοιμάσει
ήδη την ομάδα κρούσης για να αντιμετωπίσει τους πολιτικούς του αντιπά-
λους. Πρόκειται κυρίως για στελέχη της γενιάς του με δυνατά βιογραφικά
και ενθουσιασμό για τα νέα τους καθήκοντα. Με ορισμένους από αυτούς
έχει κοινή πορεία στα κομματικά μονοπάτια, γεγονός που δημιουργεί ενι-
σχυμένους δεσμούς εμπιστοσύνης. 
Γενικότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στις επερχόμενες εκλογές θα αποφύγει
τα μεγάλα ρίσκα στις επιλογές προσώπων και θα δώσει τη μάχη με αυτούς
που ξέρει καλά και εμπιστεύεται. Εξάλλου ένας σημαντικός αριθμός προ-
σώπων από το επιτελείο του συμπορεύεται μαζί του από την αρχή της πολι-
τικής του πορείας. Οι επιλογές του αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μπουν
σε «δεύτερο ρόλο» πολλά έμπειρα στελέχη της λεγόμενης «παλιάς φρου-
ράς». Το γεγονός αυτό προκάλεσε κάποια δυσφορία, την οποία επιχείρη-



Δημήτρης Μάντζος
- Αναστασία Σιμητροπούλου

(Εκπρόσωποι Τύπου)
Δικηγόροι και οι δύο, έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση
Τύπου της παράταξης. Διατηρούν χαμηλό προφίλ και
αποφεύγουν τα «πολιτικά ξεμαλλιάσματα». Ο Δημήτρης
Μάντζος, στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά,
διετέλεσε διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Κινήματος Αλλαγής από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι
την αλλαγή της ηγεσίας, όταν παρέδωσε τη σκυτάλη στον
Θανάση Γλαβίνα. Μιλά αγγλικά και γερμανικά, είναι έγ-
γαμος και πατέρας ενός οκτάχρονου γιου.
Η Αναστασία Σιμητροπούλου με καταγωγή από τις Κρο-
κεές Λακωνίας γράφει χιλιόμετρα στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση από το 2010, καθώς είναι εκλεγμένη δημοτική
σύμβουλος στον Δήμο Αλίμου. Διετέλεσε αντιδήμαρχος
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, Διαφάνειας Νομικών Θεμάτων και Δ/νσης
Κοινωνικών Υπηρεσιών Νομικής Υπηρεσίας, θέση που
διατηρεί έως σήμερα. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ιδρύμα-
τος «Γρηγόρης Λαμπράκης» και τακτικό μέλος του Συν-
δέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου (ΣυΔΜηΠ). Μιλά
αγγλικά και γαλλικά.

Βαγγέλης Τσόγκας
(Επικοινωνιολόγος)
Ο Βαγγέλης Τσόγκας, με καταγωγή από τη Φθιώτιδα, εί-
ναι επικοινωνιολόγος στο επάγγελμα και στενός συνερ-
γάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα μπορούσε κάποιος να
τον χαρακτηρίσει ως τη σκιά του προέδρου. Λειτουργεί
αθόρυβα και είναι ο βασικός εισηγητής στην επικοινω-
νιακή στρατηγική. Είναι βασικό μέλος της ομάδας που
διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για τη «νίκη Ανδρουλά-
κη» στη μάχη για την ηγεσία του κόμματος. Είναι από-
φοιτος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πτυχιού-
χος Πολιτικής Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο City
του Λονδίνου και ιδρυτής της εταιρείας Δημοσίων Σχέ-
σεων Sigmund Communication. 

Βασίλης Πανάγου
(Τομέας επικοινωνίας)
Ο 30χρονος Βασίλης Πανάγου, συνεργάτης του Ανδρου-
λάκη από την Ευρωβουλή, έχει τον κομβικό ρόλο των
ψηφιακών μέσων και των social media, ενός τομέα στον
οποίο ο κ. Ανδρουλάκης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Πα-
νάγου είναι αυτός που οργάνωσε τις προεκλογικές πε-
ριοδείες του στην Ελλάδα και επιμελήθηκε την παρου-
σίαση της υποψηφιότητάς του στα social media και στα
τηλεοπτικά σποτ.

Νίκος Χριστοδουλάκης
(Επικεφαλής του Ινστιτούτου 
για τη Σοσιαλδημοκρατία «In Social»)
Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι πανεπιστημιακός και πο-
λιτικός με ευρύτατη αποδοχή, από τα πρόσωπα που ξε-
χώρισαν για το ήθος τους μέσα από τη γενιά του Πολυτε-
χνείου. Η γνώση και η μεγάλη εμπειρία του αξιοποιούν-
ται στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος
με τη συνδρομή του Ηλία Κικίλια.

Βαγγέλης Αργύρης
(Επικεφαλής επιτροπής ψηφοδελτίων)

Ο Βαγγέλης Αργύρης είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση
των ψηφοδελτίων. «Παλιά καραβάνα» που ξέρει πώς
δουλεύει το σύστημα, κινείται αθόρυβα και αποτελε-
σματικά. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχει ολοκληρώσει το
έργο του. Ο στόχος της ανανέωσης στα ψηφοδέλτια φαί-
νεται ότι έχει υπερκαλυφθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει πετύ-
χει το «μείγμα» για μια επιτυχημένη κατανομή μεταξύ
«παλιών και νέων» υποψηφίων. 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
(Βουλευτής Αρκαδίας)

Είναι από τα πρόσωπα που συμμετέχουν καθοριστικά
στη διαμόρφωση του πολιτικού σχεδιασμού. Ο ιατρός-
ακτινολόγος έχει αναλάβει να «ακτινογραφεί» όχι μόνο
το εσωκομματικό τοπίο αλλά και τις πολιτικές συγκυ-
ρίες. Η άποψή του «μετράει» πολύ. Είναι «εντελώς ΠΑ-
ΣΟΚ» και ένα από τα πρόσωπα του κλειστού ηγετικού
πυρήνα της Χαριλάου Τρικούπη. Εκλέγεται βουλευτής
από το 2009, ενώ από τα κομβικά σημεία της πολιτικής
του διαδρομής ήταν η υποψηφιότητά του για την ηγεσία
του κόμματος το 2015.

Σωτήρης Σέρμπος
(Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής)

O δρ Σωτήρης Σέρμπος είναι από τα πρόσωπα που η
άποψή τους λόγω της συγκυρίας με την Τουρκία θα παί-
ξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση θέσεων και από-
ψεων στην πολιτική συζήτηση ή αντιπαράθεση για τα
εθνικά θέματα. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς
Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς
Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και στο
London School of Economics and Political Science
(MSc) και είναι αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε -με βαθμό «άριστα»-
τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΠΑ με ερευνητικό
πεδίο τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας. Είναι συγγραφέας του
βιβλίου «Τουρκία και ΕΕ: Ο ρόλος της εσωτερικής πολι-
τικής και του διεθνούς παράγοντα στον ευρωπαϊκό προ-
σανατολισμό της Τουρκίας». Έχει υπηρετήσει ως επι-
στημονικός διευθυντής στο Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτε-
ρικής Πολιτικής του υπουργείου Εξωτερικών και έχει
εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος/εμπειρογνώμονας στα
υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,
Μακεδονίας - Θράκης και στο Κέντρο Ερευνών ΝΑ Ευ-
ρώπης του Πανεπιστημίου Sheffield. Οι δημοσιεύσεις
του επικεντρώνονται στα πεδία των ευρωατλαντικών
σχέσεων, της αμερικανικής και της τουρκικής εξωτερι-
κής πολιτικής. 
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Ανδρέας Σπυρόπουλος Στέφανος Ξεκαλάκης 

Ελένη Αναστασίου Στεφανία Μουρελάτου 

Δημήτρης Μάντζος Αναστασία Σιμητροπούλου

Βαγγέλης Τσόγκας Βασίλης Πανάγου

Νίκος Χριστοδουλάκης Βαγγέλης Αργύρης 

Οδ. Κωνσταντινόπουλος Σωτήρης Σέρμπος

Ποιοι είναι οι 12 έμπιστοι 
του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που θα βγουν
μπροστά στην εκλογική μάχη
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Δ ιπλωμάτης, πολιτικός, πατέρας, εργασιο-
μανής, επικοινωνιακός και συνεχώς με
ένα κινητό στο χέρι, ο βουλευτής Β1 Βό-

ρειου Τομέα Αθηνών Γιώργος Κουμουτσάκος δεν
θέλει να αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω, για αυτό
άλλωστε και απαντά ο ίδιος στους διαδικτυακούς
του φίλους αλλά και στους «εχθρούς» του. Είναι
πιστός οπαδός της σημειολογίας, κωδικοποιεί τα
πάντα, ανταλλάσσει σημασίες και νοήματα μελε-
τώντας προσεκτικά τη γλώσσα, τις σημάνσεις και
φυσικά τη μουσική και τους στίχους. Δίκαια έχει
χαρακτηριστεί ο καλύτερος εκπρόσωπος Τύπου
του υπουργείου Εξωτερικών, θέση που υπηρέτη-
σε από το 2004 μέχρι και το 2009.
Ο άνθρωπος που τον «ανακάλυψε» είναι ο Πέ-
τρος Μολυβιάτης, ο «διπλωματικός του πατέ-
ρας», όπως τον αποκαλεί ο Γιώργος. Γεννήθηκε
και μεγάλωσε στον Βύρωνα και έλκει την κατα-
γωγή του από Λακωνία και Μικρασία. Απόφοιτος
της Λεοντείου Σχολής, σπούδασε Πολιτικές Επι-
στήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε με-
ταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διπλωματίας,
Στρατηγικής και Άμυνας στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και Διεθνή
Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Ως δι-
πλωμάτης υπηρέτησε από το 1995 έως το 1997
στο Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. Το
διάστημα 1997-2001 τοποθετείται στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Δυτικοευρω-
παϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως
γραμματέας πρεσβείας με αρμοδιότητα σε θέμα-
τα ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ασφάλει-
ας και άμυνας. Το 2001 τοποθετείται στην πρε-
σβεία της Ελλάδας στα Τίρανα ως υπεύθυνος για
θέματα διμερών σχέσεων, ελληνικής μειονότη-
τας και σχέσεων ΕΕ - Αλβανίας, όπου και παρέ-
μεινε μέχρι το 2003. Αμέσως μετά αναλαμβάνει
επικεφαλής στο γραφείο τού τότε βουλευτή Επι-
κρατείας και μετέπειτα υπουργού Εξωτερικών
Πέτρου Μολυβιάτη.
Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου
Εξωτερικών από το 2004 έως τον Ιούνιο του 2009,
οπότε και εκλέγεται μέλος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου με τη Νέα Δημοκρατία. Το 2009 ορίζε-
ται εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος για τις βου-
λευτικές εκλογές του 2009 και μένει στη θέση
αυτή έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το 2010
και το 2013 εκλέγεται μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας της ΝΔ. Διετέλεσε ευρωβουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας/European People’s Par-
ty (EPP) από το 2009 έως το 2014. Μέχρι το 2012
ήταν μέλος και της Επιτροπής Εξωτερικών Υπο-
θέσεων, καθώς και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας
και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από
τον Σεπτέμβριο του 2012 είναι μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Ο ροκάς της διπλωματίας
και της πολιτικής

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Γιώργος Κουμουτσάκος
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Η
σταδιοδρομία του επηρεάστηκε από την πορεία του

πατέρα του, ο οποίος ήταν για ένα χρονικό διάστη-

μα αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ενώ στη

συνέχεια εργάστηκε στο υπουργείο Εργασίας. Επί μεταπολι-

τευτικών κυβερνήσεων Κ. Καραμανλή και Γ. Ράλλη διετέλεσε

ειδικός σύμβουλος του τότε υπουργού Εργασίας Κ. Λάσκα-

ρη. Γιαγιά του η Αικατερίνη Νταντινάκη - Κουμουτσάκου, φι-

λόλογος στο Αρσάκειο με σημαντική κοινωνική προσφορά.

Ο παππούς του, ο Ιωακείμ, από την πλευρά της μητέρας του,

φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και ασχολήθηκε με

τραπεζικές δραστηριότητες.

Ο παππούς Γεώργιος Κουμουτσάκος ήταν αξιωματικός

του Ελληνικού Στρατού και μετέπειτα σύμβουλος του

στρατάρχη Παπάγου επί πρωθυπουργίας του. Ήταν από

μικρός στις μαθητικές οργανώσεις της ΝΔ και στην ΟΝ-

ΝΕΔ, αν και όταν μπήκε στο διπλωματικό σώμα θεώρησε

σωστό να μην έχει κομματική ταυτότητα. Το 2001 τον γνώ-

ρισε από κοντά ο Πέτρος Μολυβιάτης σε μια επίσκεψη

του Κώστα Καραμανλή στην Αλβανία.

Ο… γκουρού της διπλωματίας ζήτησε αμέσως να απο-

σπαστεί ο Κουμουτσάκος στο γραφείο του. Ενδεικτικό της

εργατικότητας και της αποτελεσματικότητάς του είναι ότι

μετά τον Μολυβιάτη τον κράτησε ως εκπρόσωπο Τύπου

του ΥΠΕΞ και η Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι βιβλιοφάγος,

συγγραφέας του έργου «Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και

η Ελλάδα» με τον καθηγητή Ι. Καρτερό (εκδόσεις Σάκκου-

λα) και παράλληλα αρθρογραφεί στον ευρύτερο έντυπο

Τύπο για θέματα ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής και δι-

πλωματίας. Είναι λάτρης της ροκ, της τζαζ και της ελληνι-

κής έντεχνης μουσικής, ενώ στον ελεύθερό του χρόνο,

όταν δεν διαβάζει κάποιο βιβλίο, κάνει ποδήλατο και το

καλοκαίρι ελεύθερες καταδύσεις. Μεγάλωσε με Deep

Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, έχει μια τεράστια δι-

σκοθήκη και είναι φίλος του Γιάννη Πετρίδη, ενός από

τους παλαιότερους μουσικούς παραγωγούς στην Ελλάδα.

Νεαρός μάλιστα έγραφε στα περιοδικά δισκοκριτικές.

Η φιλοσοφία της ζωής του εμπεριέχεται στη φράση

«ποτέ να μην εγκαταλείπεις», κάτι που έλεγε συνέχεια ο

Τσόρτσιλ. Λατρεύει τον Αργύρη και τον Σπύρο, τους δύο

του λεβέντες, στους οποίους αφιερώνει και το νέο του βι-

βλίο με τίτλο «Εικόνες και Μνήμες, Μικρασιατική Εκ-

στρατεία».

Η μεγάλη φιλία με τον Μολυβιάτη και η άγρια νιότη της ροκ

Πάντα δίπλα στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη 

Κατά τη διάρκεια της θητείας 
του στην Αεροπορία 

Τα μπλουζ της άγριας 
νιότης με μακρύ μαλλί

Με τους δύο λεβέντες του, τον Αργύρη και τον Σπύρο,
με μπλούζες hard rock, στα βήματα του μπαμπά

Στην αγκαλιά του πατέρα του 
σε πολύ μικρή ηλικία

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, 
με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις

Σε συρμό
τρένου

προσπα-
θώντας να
μάθει τε-

χνικές λε-
πτομέρειες Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή 
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Με την κατάθεση της μητέρας της ανήλικης στην
οποία φέρεται να ασέλγησε ο 69χρονος μουσικός ξε-
κίνησε σε δεύτερο βαθμό η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό
Εφετείο της Αθήνας. Ο πρώην ντράμερ του συγκροτή-
ματος Πυξ Λαξ μεταφέρθηκε στα δικαστήρια από τις
φυλακές, όπου βρίσκεται προφυλακισμένος για άλλη
υπόθεση από τον περασμένο Μάιο. Μάλιστα, έφτασε
στη δικαστική αίθουσα φορώντας βερμούδα για να
υπάρξει παρέμβαση της έδρας. Ο κατηγορούμενος
έφυγε και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στο ακρο-
ατήριο με παντελόνι και πουκάμισο.

Στη δίκη κατέθεσε η μητέρα του κοριτσιού, η οποία
ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έβγαλε στην κόρη της
τα διαστροφικά του ένστικτα. Είπε ότι όλα ξεκίνησαν το

Πάσχα του 2013, όταν η κόρη της ήταν τότε 8 ετών. «Τη
Δευτέρα του Πάσχα, όταν είχα επιστρέψει στην Αθήνα,
ο σύζυγός μου άκουσε τον πατέρα του άλλου κοριτσι-
ού να φωνάζει στο παιδί να φύγει από το σπίτι του κα-
τηγορούμενου. 

Αυτό το περιστατικό με θορύβησε. Επανέφερα στη
μνήμη μου κάτι που μου είχε πει η κόρη μου: “Μαμά,
του κ. Γιώργου τού αρέσει να του γαργαλάνε την κοιλί-
τσα”». Συνεχίζοντας η μητέρα του κοριτσιού είπε:
«Ρώτησα την κόρη μου τι ακριβώς εννοούσε με αυτό
που είχε πει. Άρχισε να μου αναπτύσσει μια κατάσταση
που μου έφυγαν τα πόδια. Μου είπε ότι είχε βάλει το
χέρι του στα γεννητικά της όργανα και ότι έβαλε το χέρι
της να πιάσει τα δικά του». 

-

Συγκλονιστική η κατάθεση της μητέρας της 8χρονης για τον πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ 

Τ
ο πόρισμα των ιατροδικαστών για
το αν η Μαλένα και η Ίριδα έφυ-
γαν από τη ζωή από παθολογικά
αίτια ή ήταν θύματα δολοφονικών

ενεργειών θα περιμένουν οι άνδρες του
τμήματος Ανθρωποκτονιών για να καλέ-
σουν προς κατάθεση τα πιο κοντινά συγγε-
νικά πρόσωπα της Ρούλας Πισπιρίγκου.
Και αυτό γιατί δεν αποκλείεται, σε περί-
πτωση που οι επιστήμονες καταλήξουν στο
ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, κάποιοι
αντί για μάρτυρες να μπουν στη λίστα των
υπόπτων.

Πέντε πρόσωπα από τον στενό κύκλο
της Ρούλας Πισπιρίγκου απομένουν προ-
κειμένου να δώσουν τις δικές τους πληρο-
φορίες και εξηγήσεις για τον θάνατο της
Μαλένας και της Ίριδας. Πρόκειται για τη
μητέρα, την αδερφή και τον πατριό της
33χρονης, ενώ ανάμεσα στα ραντεβού των
αστυνομικών είναι και οι γονείς του Μά-
νου Δασκαλάκη.

Από Δευτέρα οι εξελίξεις στην υπόθεση
που έχει συγκλονίσει τους τελευταίους
μήνες το πανελλήνιο θα είναι ραγδαίες.
Όπως πληροφορείται η «Political», οι δύο
ιατροδικαστές φαίνεται να καταλήγουν
στο πώς έφυγαν από τη ζωή τα δύο αγγε-
λούδια. Οι τοξικολογικές εξετάσεις που
βγήκαν «καθαρές» αποδεικνύουν ότι η
μόλις έξι μηνών Ίριδα και η 3,5 ετών Μα-
λένα δεν πέθαναν εξαιτίας κάποιας ου-
σίας, όπως συνέβη με την Τζωρτζίνα, η
οποία «έσβησε» από την υπερβολική χο-
ρήγηση κεταμίνης.

Έφυγαν από ανθρώπινο χέρι;
Οι εκτιμήσεις πλέον των ερευνών συγ-

κλίνουν στο ενδεχόμενο ο θάνατος των
δύο κοριτσιών να ήταν ασφυκτικός και να
προήλθε από ανθρώπινο παράγοντα. Αν
λοιπόν το πόρισμα των ιατροδικαστών Νί-
κου Καρακούκη και Νίκου Καλογριά επα-
ληθεύσει τα έως τώρα σενάρια, τότε πρώ-
τη στο κάδρο των υπόπτων για τα εγκλή-

ματα των ανθρωποκτονιών μπαίνει η Ρού-
λα Πισπιρίγκου, ενώ δεν αποκλείεται να
έχει «δίπλα» της και την αδερφή της.

Και αυτό γιατί η Δήμητρα Πισπιρίγκου
ήταν μαζί με την 33χρονη αδερφή της
όταν βρέθηκε νεκρή η Ίριδα στην κούνια
της στο σπίτι στην Πάτρα στις 21 Μαρτίου
2021. Μάλιστα, είχε δώσει κατάθεση στην
οποία είχε αναφερθεί στο πώς εντοπί-
στηκε το μόλις έξι μηνών κοριτσάκι νε-
κρό. Σε περίπτωση ανθρωποκτονίας η
Δήμητρα Πισπιρίγκου δεν αποκλείεται
από τη θέση του μάρτυρα να βρεθεί τελι-
κά ως ύποπτη απέναντι στους αστυνομι-
κούς. Θα πρέπει να εξηγήσει πώς είναι
δυνατόν, ενώ οι ιατροδικαστές μιλούν για
ανθρωποκτονία, η ίδια και η αδερφή της
να κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο του
παιδιού. Ήταν στο σπίτι και θέλησε να κα-
λύψει την αδερφή της ή μήπως πληροφο-

ρήθηκε από τη Ρούλα το περιστατικό και
έσπευσε στο διαμέρισμα για άλλοθι; Αυτά
είναι μερικά από τα ερωτήματα που ίσως
κληθεί να απαντήσει η Δήμητρα Πισπι-
ρίγκου, αν το πόρισμα «δείχνει» ανθρω-
ποκτονία για την Ίριδα.

Έτσι οι αστυνομικοί και οι εισαγγελείς
πιστεύουν ότι έχουν συγκεντρώσει όλα
τα δεδομένα που χρειάζονται μέχρι αυ-
τήν τη στιγμή και αναμένουν το πόρισμα
των ιατροδικαστών προκειμένου λάβουν
τις τελευταίες καταθέσεις που έχουν στη
λίστα τους.

Τι είπε ο Μάνος Δασκαλάκης
Σχεδόν επτά ώρες ο πατέρας των τριών

νεκρών παιδιών Μάνος Δασκαλάκης πα-
ρέμεινε στα γραφεία του τμήματος Αν-
θρωποκτονιών στον 11ο όροφο της Γενι-
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Απάντησε όλα τα ερωτήματα των αστυνο-
μικών τόσο για τις σχέσεις του με τη Ρού-
λα Πισπιρίγκου όσο και για το πού ήταν
όταν τα παιδία πέθαναν. Όπως ανέφερε,
πληροφορήθηκε από την εν διαστάσει
σύζυγό του τους θανάτους της Μαλένας
και της Ίριδας, καθώς δεν ήταν στο σπίτι.
Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα περι-
στατικό, το οποίο σημειώθηκε μια μέρα
πριν φύγει από τη ζωή η Ίριδα. Ανέφερε
στους αστυνομικούς ότι είχε τσακωθεί
με τη Ρούλα και ότι της είχε δώσει δυο
χαστούκια.

Ραγδαίες οι εξελίξεις από βδομάδα
στην υπόθεση με τα τρία νεκρά παιδιά
στην Πάτρα μετά την ανακοίνωση
των ιατροδικαστών

Σενάρια που μεγαλώνουν
το... κάδρο των υπόπτων 



Σ
υμμορία ανηλίκων, η δράση της
οποίας θυμίζει ταινία του Χόλι-
γουντ, εξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Θεσ-

σαλονίκης, καθώς οι τέσσερις ανήλικοι
(ηλικίας 15 και 16 ετών, ελληνικής κατα-
γωγής) που συνελήφθησαν σκορπούσαν
τον τρόμο σε άλλους μαθητές. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι για τη δράση τους έχουν γί-
νει τουλάχιστον 23 καταγγελίες στην
ΕΛΑΣ, αν και εκτιμάται ότι ο αριθμός των
έκνομων ενεργειών που εμπλέκονται εί-
ναι πολύ μεγαλύτερος.

Τον χειρότερο εφιάλτη από τους... άγου-
ρους γκάγκστερ φαίνεται πως έζησε μια
14χρονη μαθήτρια γυμνασίου. Σύμφωνα
με καλά ενημερωμένες πηγές, το πρώτο
περιστατικό σε βάρος της φέρεται να έγινε
τον Αύγουστο του 2021, όταν έκανε το λά-
θος να καλέσει στο σπίτι της τα μέλη της
συμμορίας που πίστευε για φίλους της. Οι
ανήλικοι άρπαξαν από την οικία της όσα
μετρητά υπήρχαν, καθώς επίσης και έναν
χρυσό σταυρό του πατέρα της. Σε άλλο πε-
ριστατικό την εξανάγκασαν με χρήση σω-
ματικής και λεκτικής βίας να καπνίσει τσι-
γάρο (ενδέχεται να περιείχε και κάνναβη)
σε μια οικοδομή, με αποτέλεσμα η 14χρο-
νη να γυρίσει σπίτι της και να λιποθυμήσει.
Και όλα αυτά ενώ σε κάθε ευκαιρία τής

έκαναν bullying για το σωματικό της βά-
ρος, με την ανήλικη μαθήτρια να αποκτά
διατροφικές διαταραχές και να φτάνει μέ-
χρι το νοσοκομείο.

Πώς φτάσαμε στις συλλήψεις
Σε άλλη περίπτωση, οι «άγουροι γκάγκ-

στερ» φέρεται να επιτέθηκαν σε ένα ανήλι-
κο αγόρι στο δάσος του Σέιχ Σου, να το χτύ-
πησαν, να του άρπαξαν όσα χρήματα είχε
πάνω του και στη συνέχεια να προχώρησαν
σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιο-
πρέπειας σε βάρος του. Μια από τις καταγ-
γελίες στην ΕΛΑΣ αφορά υπόθεση εκβια-
σμού ενός 15χρονου μαθητή, από τον οποίο

απαιτούσαν 100 ευρώ μετρητά, καθώς επί-
σης και να κλέψει τον χρυσό βαφτιστικό
του σταυρό και να τους τον παραδώσει. 

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξε-
τυλίγεται όταν συνελήφθη ένας 15χρονος,
τον οποίο είχαν εκβιάσει και αναγκάσει να
αρπάξει την τσάντα μιας 56χρονης γυναί-
κας. Ο ανήλικος «έσπασε» στους αστυνο-
μικούς, είπε τι έχει συμβεί και έτσι φτάσα-
με στις συλλήψεις.

Η δράση της συμμορίας τοποθετείται
χρονικά από τον Ιούνιο του 2021, είχε
«έδρα» την Τριανδρία Θεσσαλονίκης και...
πεδίο την ευρύτερη περιοχή της Τούμπας.
Οι ανήλικοι χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτε-

ρη σκληρότητα, δεν δίσταζαν να χτυπή-
σουν όποιον αντιστεκόταν και να προβούν
σε κάθε λογής αξιόποινες πράξεις. Την
ποινική τους μεταχείριση θα αποφασίσει
πλέον η Δικαιοσύνη. 
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-

Να εκμεταλλευτεί την ερωτική σχέση του με
μια 14χρονη μαθήτρια προκειμένου να εκβιά-
σει τον πατέρα της για να του υφαρπάξει χρή-
ματα επιχείρησε ένας 17χρονος, ο οποίος συνε-
λήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανη-
λίκων και σε βάρος του έχει σχηματιστεί βαρύ-
τατη δικογραφία. Ο εφιάλτης για την ανήλικη
κοπέλα ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες,
όταν γνωρίστηκε με τον 17χρονο, ο οποίος την
προσέγγισε κρύβοντας για τα καλά τον πραγμα-
τικό του εαυτό.

Αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της 14χρονης,
κατάφερε να την πείσει να του στέλνει βίντεο και
φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου με
«πρωταγωνίστρια» την ίδια. Κάπου εκεί όμως ο
17χρονος έδειξε το ποιόν του, καθώς άρχισε να
εκβιάζει και να εκφοβίζει την ανήλικη μαθήτρια,
ζητώντας της χρήματα για να μην αναρτήσει το
υλικό στο Διαδίκτυο. Το ανήλικο κορίτσι, τρομο-
κρατημένο για τις συνέπειες, υπάκουσε στις

προσταγές του 17χρονου και του έδινε όσα χρή-
ματα λάμβανε για χαρτζιλίκι, ενώ, όπως έχει κα-
ταθέσει στην ΕΛΑΣ, αρκετές φορές έπεφτε και
θύμα κακοποίησης, καθώς ο φίλος της φέρεται
να τη χτυπούσε όταν τα λεφτά ήταν λίγα. Προ
ημερών ο νεαρός πίστεψε ότι μπορεί να εκβιάσει
και τον 57χρονο πατέρα της φίλης του, πηγαίνον-
τας στο ψιλικατζίδικο που διατηρεί στον Κολωνό
και απαιτώντας να του δώσει μεγάλο χρηματικό
ποσό για να μη «διαρρεύσει» τα βίντεο και τις
φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πατέρας της ανήλικης μαθήτριας απαίτησε
από τον 17χρονο να σβήσει το υλικό από το κινητό
τηλέφωνο του και να φύγει από το μαγαζί του. Τό-
τε ο νεαρός άρχισε να σπάει ό,τι βρίσκει μπροστά
του, με τον 57χρονο να ειδοποιεί την Άμεση Δρά-
ση. Λίγο αργότερα ο 17χρονος βρέθηκε με χειρο-
πέδες ενώπιον των αξιωματικών της Υποδιεύ-
θυνσης Προστασίας Ανηλίκων. 

Κ.ΠΑΠ. 

Σίγουρος ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει πέσει θύμα σκευωρίας εμφανί-
στηκε ο αδελφός του, Γιάννης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Ο μάρτυρας μίλησε χθες για εκτέλεση
συμβολαίου δολοφονίας χαρακτήρα, ενώ ανέφερε ότι οι καταγγελίες
βιασμού σε βάρος του αδελφού του είναι ψευδείς και τις απέδωσε στις
αντιπαλότητες στον χώρο του Πολιτισμού. Ο Γιάννης Λιγνάδης περιέ-
γραψε τον αδερφό του ως έναν άνθρωπο με φοβερό μυαλό και αξιόλογο,
ενώ στην ερώτηση της έδρας αν είχε πολλές αντιπαλότητες ανέφερε χα-
ρακτηριστικά: «Πολλές. Στο πλαίσιο του αλληλοσπαραγμού που υπάρχει
στο θέατρο. Υπήρχαν έντονες και υφέρπουσες αντιπαλότητες που εκδη-
λώθηκαν όταν τους δόθηκε το πεδίο». Και συνεχίζοντας ο μάρτυρας πρό-
σθεσε: «Εκδηλώθηκε και με άλλους. Στον αδερφό μου ήταν προσωπικό,
έχουν να κάνουν με την ταυτότητά του, την πολιτική και ιδεολογική».
Απαντώντας στο αν έχει αποδείξεις για όσα ισχυρίζεται, ο Γιάννης Λι-
γνάδης ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021 από μια συλ-
λογικότητα δημοσιογράφων με αναρτήσεις τους και σχόλια που μιλού-
σαν για γνωστό παιδόφιλο: «Δεν ξέρω τον αρχηγό, αλλά σίγουρα τη δια-
χειρίστηκε η πολιτική αγωγή. Το ζεύγος Βλάχου - Χατζηαντωνίου, η
Ακρίτα, η Κουρτέση. Θα έβαζα μέσα και μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΣΕΗ».

Αδελφός Λιγνάδη: «Εκτελούν 
συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα»

«Άγουροι» γκάγκστερ 

Κολωνός: 17χρονος εκβίαζε τον πατέρα
14χρονης με πορνογραφικό υλικό

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τέσσερις ανήλικοι σκορπούσαν
τον τρόμο στη Θεσσαλονίκη
κλέβοντας, δέρνοντας,
απειλώντας και ζητώντας
χρήματα από μαθητές 



Ιόνια Νησιά

Το βραβείο «Θεόδωρος
Κατριβάνος» στη 
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου 

Ως «Προσωπικότητα
2022» στον τομέα «Περι-
φερειακή Αυτοδιοίκηση -
Βραβείο Θεόδωρος Κα-
τριβάνος» τίμησαν την
περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου ο Σύλ-
λογος Κερκυραίων Πειραιά και Περιχώρων και η Ακαδημία
Ελληνικών Βραβείων στην ετήσια εκδήλωσή τους που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιά υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Το βραβείο
απονεμήθηκε στην κυρία Κράτσα για: τη σημαντική προσφο-
ρά της στην ευρωπαϊκή πολιτική για την Αυτοδιοίκηση, το
όραμα και το έργο της για το σήμερα και το αύριο των νησιών.
Το βραβείο παρέδωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης και το δίπλωμα ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Σπύ-
ρος Σπυρίδωνος.

Χανιά

Συγχαρητήρια Πιερρακάκη 
για την ψηφιακή πρόοδο

Τα σημαντικά βήματα που έχει επιτελέσει στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό των υπηρεσιών του προς τους πολίτες ο Δήμος Χανίων επαίνεσε
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά
την επίσκεψή του στο δημαρχείο. Ο υπουργός εξήρε το έργο του Δήμου
Χανίων, τονίζοντας: «Τα Χανιά ανήκουν στους πρώτους 17 μεγάλους
δήμους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της “έξυπνης πόλης” 
(smart city) και έχουν ένα κονδύλι των 3,5 εκατ. ευρώ». 

Από τη μεριά του ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης τόνισε:
«Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες είναι αποτέλεσμα της συ-
νεχούς επικοινωνίας των φορέων με τους πολίτες».

Τρεις κομβικής σημασίας αποφάσεις για την αναβάθμιση των
υποδομών της Καλαμάτας και ευρύτερα της Πελοποννήσου

ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το
Δημαρχείο της Καλαμάτας. Αναβάθμιση και επέκταση του οδικού

άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη μέσω ΣΔΙΤ,
προϋπολογισμού 252 εκατομμυρίων ευρώ. Διαγωνισμό για την

παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος» με σκοπό τη ριζική αναβάθμιση των

υποδομών του. Ένταξη του βιολογικού καθαρισμού στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, δρομολογούνται δύο ακόμη έργα, τα οποία θα
επεκτείνουν και θα αναβαθμίσουν το αρδευτικό δίκτυο της

περιοχής. Πρόκειται για το φράγμα Μιναγιώτικο, η κατασκευή του
οποίου προτείνεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ. δυτικά του

οικισμού Βλασαίικα και η κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την
αξιοποίηση των υδάτων του φράγματος.

ΕΣΠΑ 

Έγκριση έργων σε 161
δήμους για τη βιώσιμη
μικροκινητικότητα

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση προτάσεων
161 δήμων για την υλοποίηση δράσεων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης «Βιώσιμη αστική κι-
νητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών μετακινήσεων» του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. Δικαιούχος της πρά-
ξης είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Σκοπός των έργων είναι η
ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δι-
κτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών
ποδηλάτων σε δήμους της χώρας, το οποίο σε
συνεργία με τις λοιπές παρεμβάσεις για τις
υπηρεσίες μικροκινητικότητας θα δημιουργή-
σει ένα λειτουργικό, πλήρες σύνολο παρεχό-
μενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνει-
σφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των με-
τακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας.
Επισημαίνεται ότι η μικροκινητικότητα αναφέ-
ρεται σε όχημα που ορίζεται ως ελαφρύ προ-
σωπικό ηλεκτρικό όχημα (ΕΠΗΟ) με μέγιστη
ταχύτητα μικρότερη των 25 χλμ./ώρα και που
κυκλοφορεί ακολουθώντας τους κανόνες των
ποδηλάτων. Η συνολική δημόσια δαπάνη των
έργων ανέρχεται σε 53.167.542,70 ευρώ.

!

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Ενιαίος τουριστικός
συντονισμός στα νησιά

Σε πολύ υψηλά ποσοστά διατηρείται η ζήτηση
των προορισμών του Νοτίου Αιγαίου, κάτι που κα-
ταδεικνύει ο αριθμός των πτήσεων και των επιβα-
τών που επισκέπτονται τα νησιά. Όπως ανακοινώ-
νει η οικεία περιφέρεια, οι αφίξεις ξεπέρασαν ήδη
το 1 εκατομμύριο πριν από τα μέσα του πρώτου κα-
λοκαιρινού μήνα, ενώ τα ποσοστά πληρότητας των
πτήσεων κινούνται σε πολύ υψηλά για την εποχή
επίπεδα. Συγκεκριμένα, 1.118.797 επιβάτες μέσω
7.008 πτήσεων προσγειώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο,
από τους οποίους οι μισοί περίπου (583.042) στη
Ρόδο, 260.660 στην Κω, 167.110 στη Σαντορίνη,
94.800 στη Μύκονο και 13.185 στην Κάρπαθο. Οι
καλές επιδόσεις του τουρισμού οφείλονται στην
«Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό»,
που δημιουργήθηκε το 2020 για την προώθηση και
την προστασία της εικόνας του Νοτίου Αιγαίου ως
τουριστικού προορισμού και εργάζεται για τον ενι-
αίο συντονισμό και την κοινή εκπροσώπησή του τό-
σο εγχώρια όσο και διεθνώς, υπό την αιγίδα της οι-
κείας περιφέρειας. 
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Σημαντικά έργα για τη Μεσσηνία 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Καλαμάτα



Μ
ε αφορμή την πρόσφατη φωτιά
που ξέσπασε στη Γλυφάδα και
οδηγήθηκε στη Βούλα, ο Σύνδε-

σμος Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) θέλησε να αναδείξει και πάλι τις
προτάσεις που έχει καταθέσει για την απο-
τελεσματικότερη θωράκιση του βουνού και
των δασών του, αλλά και να αναδείξει τις
όποιες παθογένειες και τα όποια λάθη, προ-
κειμένου να υπάρξει στη συνέχεια η σχετική
μέριμνα. Για τον λόγο αυτό ο πρόεδρος του
ΣΠΑΥ και δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρού-
πολης Γιάννης Κωνσταντάτος μαζί με τους
δημάρχους των εννέα δήμων-μελών παρα-
χώρησε συνέντευξη Τύπου, στην οποία πα-
ραβρέθηκε και ο υφυπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς. 

Ο κ. Κωνσταντάτος αναφέρθηκε εκτενώς
στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΠΑΥ,
στα προβλήματα που δημιούργησαν οι κα-
κοκαιρίες του χειμώνα και στις συνθήκες
που επικρατούν στους δήμους, έθιξε το θέ-
μα των χρηματοδοτήσεων προς τους δή-
μους, ζητώντας την αύξησή τους, αλλά και
την ανάγκη στελέχωσης της Πολιτικής Προ-
στασίας των δήμων με προσωπικό. Ακόμη
επισήμανε πόσο απαραίτητο είναι να δημι-
ουργηθεί το Δασαρχείο Υμηττού, ζήτησε να
υπάρξει συνάντηση των μελών του ΣΠΑΥ με
τον πρωθυπουργό και στο τέλος κάλεσε τον
Δήμο Γλυφάδας να επιστρέψει στον ΣΠΑΥ,
καθώς έχει αποχωρήσει από τον Δεκέμβριο

του 2021. Τέλος, πρόσθεσε πως ο ΣΠΑΥ συν-
τάσσεται πλήρως στο πλευρό του δημάρχου
Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, ο οποίος ζήτησε άμεση κή-
ρυξη της έκτασης που κάηκε ως αναδασω-
τέας.

Από τη δική του πλευρά, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Αμυράς αναφέρθηκε στις ενέργειες που
ήδη έχουν γίνει για την υλοποίηση των αι-
τημάτων του ΣΠΑΥ κάνοντας αναφορά
στους καθαρισμούς που γίνονται σε κάθε
δήμο ξεχωριστά, προσθέτοντας πως ορί-
στηκε για πρώτη φορά τις εργασίες καθαρι-
σμού να επιβλέπει ο ΣΠΑΥ. Ακόμη τόνισε
πως το Δασαρχείο Υμηττού θα γίνει και θα
στελεχωθεί με 500 θέσεις μόνιμου προσω-
πικού. Ανέφερε πως είναι έτοιμη η Νομο-
θετική Διάταξη για τα προφυλάκια και δε-
σμεύτηκε ότι το συντομότερο δυνατόν θα
κηρυχθεί αναδασωτέα η περιοχή που κάη-
κε πρόσφατα στη Βούλα.

Τις δικές τους θέσεις εξέφρασαν οι δή-
μαρχοι των δήμων-μελών του ΣΠΑΥ, Βασί-
λης Ζορμπάς της Αγίας Παρασκευής, Γρη-
γόρης Κατωπόδης του Βύρωνα, Βασίλης
Θώδας του Ζωγράφου, Γιώργος Χατζηδά-
κης της Ηλιούπολης, Χρήστος Βοσκόπου-
λος της Καισαριανής, Δημήτρης Κιούσης
της Κρωπίας, Ισίδωρος Μάδης της Παι-
ανίας και Ηλίας Αποστολόπουλος του Χο-
λαργού-Παπάγου.

Αλλάζει όψη 
με τα «Ανοικτά
Κέντρα Εμπορίου»

Μια συνολική παρέμβαση υπό τον
τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
προχωρά ο Δήμος Βύρωνα με αστι-
κές αναπλάσεις σε διάφορα σημεία
της πόλης. Στόχος του είναι η βελ-
τίωση και αναβάθμιση των εμπορι-
κών περιοχών της πόλης, η ανάδει-
ξη των ιδιαίτερων χωρικών χαρα-
κτηριστικών τους, η αισθητική ανα-
βάθμιση του αστικού τοπίου και η
ενίσχυση του εμπορικού τους χαρα-
κτήρα, προσφέροντας σημαντικά
εργαλεία στο τοπικό λιανεμπόριο.
Βασικοί άξονες παρέμβασης είναι ο
εκσυγχρονισμός των υποδομών και
η βελτίωση της προσβασιμότητας
στην περιοχή, με την ενίσχυση του
υφιστάμενου δικτύου κίνησης πε-
ζών στην πόλη, με σκοπό την πιο εύ-
κολη και ευχάριστη πρόσβαση των
κατοίκων και επισκεπτών στα εμπο-
ρικά καταστήματα, αλλά και την πιο
αποτελεσματική οργάνωση της εμ-
πορικής λειτουργίας της πόλης. Το
έργο χρηματοδοτείται από το επι-
χειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» και είναι
συνολικού ύψους 1.435.000 ευρώ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, που
βρίσκεται στην πλαγιά βουνού
και μεγάλο κομμάτι της πόλης
δίπλα ή μέσα στο δάσος, ο δή-
μαρχος παρέπεμψε την πυρα-
σφάλεια… στους πολίτες; Το
θέμα της πυροπροστασίας συ-
ζητήθηκε στο δημοτικό συμ-
βούλιο με πρωτοβουλία συλλό-
γων της περιοχής και παρατά-
ξεων της αντιπολίτευσης και τα
αίματα άναψαν πολύ, όταν ο δή-
μαρχος είχε ως βασική απάν-
τηση ότι «δεν πρέπει να τα ζη-
τάτε όλα από τον δήμο»… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΕΕπιλογή η ενίσχυση αποκεντρωμένων διοικήσεων

Ζητούμενο 
η ασφάλεια 
Τα μείζονα ζητήματα ασφάλειας
στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα,
ιδίως σε περιοχές όπου παρατη-
ρείται παραβατική συμπεριφο-
ρά, ήταν το βασικό αντικείμενο
στη συνάντηση που είχε ο δή-
μαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οι-
κονόμου με τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκη Θεο-
δωρικάκο. Ο κ. Οικονόμου ανέ-
δειξε την επιτακτική ανάγκη
στελέχωσης με ανθρώπινο δυ-
ναμικό και τεχνικά μέσα του
Αστυνομικού Τμήματος και των
Τμημάτων Τροχαίας και Ασφα-
λείας, ενώ ενόψει και της διορ-
γάνωσης της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας 2023 ζητήθηκε ο άμε-
σος συντονισμός όλων των απα-
ραίτητων ενεργειών, προκειμέ-
νου το κορυφαίο γεγονός για την
πόλη να διεξαχθεί σε κατάλλη-
λες και ασφαλείς συνθήκες.
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος:
«Ζήτησα την άμεση στελέχωση
των αρμόδιων τμημάτων για αυ-
ξημένους ελέγχους σε περιο-
χές με έντονη παραβατικότητα,
προκειμένου το αίσθημα ασφά-
λειας στους πολίτες να επιστρέ-
ψει και να παγιωθεί».
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Προτάσεις, αιτήματα για 
προστασία από πυρκαγιά 

ΣΠΑΥ 

Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να
ενισχυθεί ο θεσμός των αποκεντρωμένων δι-
οικήσεων, προκειμένου να καταστούν ένας
ισχυρός αποκεντρωτικός κρατικός πυλώνας,
διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης σε σύσκεψη που πραγματοποί-
ησε με το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεν-
τρωμένων Διοικήσεων. 
Μάλιστα, ο υπουργός δήλωσε ότι η ενίσχυση

του ρόλου των αποκεντρωμένων διοικήσεων
θα συνοδευτεί από την απαραίτητη ενίσχυση
στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, όλοι οι συν-
τονιστές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις
απόψεις τους επί του θέματος και να συζητή-
σουν σε βάθος με τον κ. Βορίδη όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν τη λειτουργία των αποκεν-
τρωμένων διοικήσεων. 
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22 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο επιχειρηματίας
που τίναξε την μπάνκα
στον αέρα

Η
ξέφρενη άνοδος των τιμών στα οικι-
στικά ακίνητα σε συνθήκες υπερπλη-
θωρισμού και οικονομικής κρίσης
διαμορφώνει συνθήκες κόπωσης

στην αγορά, αυξάνοντας τις πιθανότητες για από-
τομο «ξεφούσκωμα», λόγω της ανοδικής πορεί-
ας των επιτοκίων και του μειωμένου διαθέσιμου
εισοδήματος. 

Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος, συνεχίζεται η άνοδος
των τιμών πώλησης και ενοικίασης και, μάλιστα,
με ταχύτερο ποσοστό σε σχέση με το 2021. Οι τι-
μές των διαμερισμάτων στο σύνολο της χώρας
αυξήθηκαν κατά 8,6% το α’ τρίμηνο σε σχέση με
το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, οπότε είχε κατα-
γραφεί άνοδος 7,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019. Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος
των τιμών στην Αθήνα κατά 9,7% και ακολούθη-
σαν η Θεσσαλονίκη με 8,3% και οι άλλες μεγάλες
πόλεις της χώρας με 8,2%. Οι τιμές των νεόδμη-
των αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με το αντί-
στοιχο περσινό διάστημα, ενώ των παλαιών (άνω
των 5 ετών) κατά 7%. Οι παράγοντες που τροφο-

δοτούν την ανοδική κίνηση έχουν να κάνουν με
τη γενικότερη αύξηση του πληθωρισμού και του
οικοδομικού κόστους, τις νέες αυξημένες αντι-
κειμενικές αξίες στις περισσότερες ζώνες της
επικράτειας, στην εκτίναξη των ενοικίων που κα-
θιστά… επιτακτική την αναζήτηση αγοράς κατοι-
κίας, αλλά και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. 

Από την άλλη πλευρά, παράγοντες της κτημα-
ταγοράς εκτιμούν ότι η έκρηξη του κόστους ζωής
σε συνδυασμό με τη διαρκή άνοδο των επιτοκίων
θα βάλουν «φρένο» στην αγορά, ενώ από τον χει-
μώνα θα υπάρξει… προσγείωση των τιμών, κα-
θώς η οικονομική κρίση θα αναγκάσει πολλούς
ιδιοκτήτες να πουλήσουν… μπιρ παρά, για να κα-
λύψουν το τσουχτερό κόστος διαβίωσης και τις
οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες.  

Όσοι έχουν «ζεστό» χρήμα αγοράζουν ακίνητα

άνω των 10 ετών, ενώ άλλοι αγοράζουν μικρά δια-
μερίσματα με στόχο να τα ενοικιάσουν. Με 70.000
ευρώ, ένα μικρό δυάρι ή γκαρσονιέρα μπορεί να
αποφέρει μηνιαίο ενοίκιο 300 ευρώ ή ετήσιο
3.600 ευρώ. Μετά την αφαίρεση του φόρου μι-
σθωμάτων (15%), του ΕΝΦΙΑ και του αναμενόμε-
νου πληθωρισμού (10% τη διετία 2022-2023), το
καθαρό ποσό που μένει είναι κοντά στις 2.500
ευρώ. Αντιθέτως, η διατήρηση του κεφαλαίου
αυτού σε τραπεζικό λογαριασμό με αυξημένο
επιτόκιο, πχ, 2% (από 0,01%-0,50% που είναι σήμε-
ρα), θα αποφέρει ετησίως τόκο 1.400 ευρώ, τα
οποία στο τέλος του 2023 μετά την αφαίρεση των
φόρων και τον πληθωρισμό δεν θα έχουν πραγ-
ματική αξία παραπάνω από 1.000 ευρώ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Εκτίναξη τιμών πριν
από το… «ξεφούσκωμα»;

Η έκρηξη του κόστους ζωής 
σε συνδυασμό με τη διαρκή 
άνοδο των επιτοκίων 
θα βάλει «φρένο» στην αγορά
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Μ
ε απόδοση μετοχής
2.300% σε 7 χρόνια, τα-
μείο κοντά στα 120 εκατ.
ευρώ και μεγάλα pro-

jects πληροφορικής στο προσκήνιο,
μέσα από τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η
εταιρεία Quest του Θεόδωρου Φέσσα
αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον επιχει-
ρηματικό και χρηματιστηριακό story
στο ελληνικό επιχειρείν. 

Σε χρηματιστηριακό επίπεδο αξί-
ζει να σημειωθεί ότι προ επταετίας η
μετοχή είχε πέσει θύμα της γενικό-
τερης απαξίωσης των ελληνικών με-
τοχών, στο πλαίσιο και των ανα-
τροπών που επέφερε το
τρίτο και αχρείαστο
μνημόνιο της συγκυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Ωστόσο, το
2015 ήταν ο… πάτος
του βαρελιού για την
εταιρεία σε χρηματι-
στηριακό επίπεδο, κα-
θώς ακολούθησε σταθερά
ανοδική πορεία και από την κε-
φαλαιοποίηση των 22 εκατ. ευρώ,
έχει βρεθεί πλέον στα 480 εκατ. ευ-
ρώ! Πρακτικά, όποιος είχε προνοή-
σει να επενδύσει στον τίτλο το ποσό
των 10.000 ευρώ, σήμερα κατέχει
περιουσία 230.000 ευρώ! 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανήκει κατά 50,17% στον κ. Θεόδωρο
Φέσσα και σε ποσοστό 24,71% στην
πρώην σύζυγό του Ευτυχία Κουτσου-
ρέλη. Με βάση το συνολικό ποσοστό
μετοχών του πρώην ζεύγους Φέσσα
(σχεδόν 75%), η σημερινή αξία των με-
τοχών τους μόνο στην Quest Συμμετο-
χών ανέρχεται σε 360 εκατ. ευρώ, ενώ
πριν από επτά χρόνια ήταν μόλις 15,5
εκατ. ευρώ!

Τα μεγέθη 
Η Quest Συμμετοχών θεωρείται ως

μια εξαιρετικά υγιής εταιρεία από
πλευράς χρηματοοικονομικής διάρ-
θρωσης. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του ισολογισμού του α’ τριμή-
νου 2022, οι πωλήσεις διαμορφώθη-
καν στα 238 εκατ. ευρώ και τα κέρδη
προ φόρων στα 14 εκατ. ευρώ. Πέρσι, η
εταιρεία είχε κλείσει τη χρονιά με τζί-
ρο 947,9 εκατ. ευρώ έναντι 721,4 εκατ.

ευρώ το 2020. Η εισηγμένη στο τέλος
του φετινού Μαρτίου διέθετε γεμάτο
ταμείο με cash flow 119,7 εκατ. ευρώ,
ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρ-
χονται σε 320 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 78,9 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια
που οφείλονται στις τράπεζες. Εξίσου
σημαντική είναι και η κεφαλαιακή
επάρκεια του ομίλου, καθώς τα ίδια
κεφάλαια ανέρχονται σε 268,5 εκατ.
ευρώ με βάση τον τελευταίο ισολογι-
σμό. Η κερδοφορία της εισηγμένης
δείχνει ένα εξαιρετικά καλό μείγμα
δραστηριοτήτων, στον τομέα της πλη-
ροφορικής, των ακινήτων, των μετα-
φορών κ.ά., γεγονός που προϊδεάζει
για συνέχιση του success story τα
επόμενα χρόνια. 

Τα μεγέθη αυτά, σύμφωνα με την τε-
χνική ανάλυση του πιστοποιημένου
αναλυτή Χρήστου Ιωαννίδη, διαμορ-
φώνουν ένα ποσοστό εκτιμώμενης
μερισματικής απόδοσης 6% για την
επόμενη πενταετία. Στις 7 Φεβρουαρί-
ου, η εταιρεία έδωσε προσωρινό προ-
μέρισμα 1,25 ευρώ ανά μετοχή, ενώ
από χθες διαπραγματεύεται στο ταμ-
πλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών χω-
ρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους
0,1425 ευρώ, το οποίο θα αρχίσει να

καταβάλλεται από την προσεχή Πέμ-
πτη 23 Ιουνίου. 

Αξιόπιστη
Τα παραπάνω μεγέθη καθιστούν

την εισηγμένη ως μία από τις αξιόπι-
στες του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
ενώ εξαιρετικά ισχυρός είναι ο συμ-
βολισμός του προσώπου του βασικού
μετόχου, καθώς ο Θεόδωρος Φέσσας
θεωρείται από τους κορυφαίους επι-
χειρηματίες της χώρας, έχοντας μάλι-
στα διατελέσει επί έξι χρόνια πρό-
εδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών, κατά την περίοδο
2014-2020. Η προσωπικότητα του βα-
σικού μετόχου αποτελεί «κράχτη» για
τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, μερικά εκ
των οποίων είχαν τη διορατικότητα να
τοποθετηθούν εγκαίρως, ενώ άλλα
δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που
δόθηκαν κατά το παρελθόν. Ακόμη
και την τελευταία τριετία, η απόδοση
της μετοχής στο ταμπλό ανέρχεται
κοντά στο 130%. 

Επενδύσεις 60 εκατ. φέτος
Η διοίκηση έχει δρομολογήσει

επενδύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ για
τη φετινή χρονιά, εκ των οποίων τα 45

εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν σε σχέδια
που έχουν καθυστερήσει λόγω της
πανδημίας.

Η Quest αναμένεται να κατευθύνει
περί τα 24,2 εκατ. ευρώ για την ανά-
πτυξη του τομέα ταχυδρομικών υπη-
ρεσιών, μέσω της θυγατρικής ACS.
Προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση
της επένδυσης, ύψους 40 εκατ. ευρώ,
στο νέο, σύγχρονο logistics hub στο
Αιγάλεω. Ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση και στην ανάπτυξη του τομέα πα-
ραγωγής ενέργειας, δρομολογώντας
επενδύσεις 6 εκατ. ευρώ για την εξα-
γορά φωτοβολταϊκών πάρκων μέσω
της Quest Energy.

Τέλος, ο όμιλος, μέσω της Unisy-
stems, κατέχει ισχυρή θέση στον αν-
ταγωνισμό σε σχέση με τα έργα πλη-
ροφορικής που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», μέ-
σω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας.

loukas1972@gmail.com
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Η «ακτινογραφία» 
των βασικών θεμελιωδών
της εισηγμένης Quest 
του Θεόδωρου Φέσσα 

Κέρδη 2.300% στο ΧΑ και
γεμάτο ταμείο με 120 εκατ.!



του Μιχάλη Μαστοράκη

Γ
νωμοδότηση της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας με τις
αλλαγές στη δομή των τι-
μολογίων ρεύματος που θα

συνοδεύσουν τη σχεδιαζόμενη πα-
ρέμβαση στη χονδρεμπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στο
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση
της ΡΑΕ αφορά την αναστολή, για
διάστημα ενός χρόνου, της δυνατότη-
τας των προμηθευτών να έχουν τιμο-
λόγια που να περιλαμβάνουν τη ρή-
τρα αναπροσαρμογής.

Η επικείμενη εφαρμογή του πλα-
φόν στη χονδρεμπορική αγορά ρεύ-
ματος επιτάσσει μια σειρά τροποποι-
ήσεων στον Κώδικα Προμήθειας (και
κατά συνέπεια στους λογαριασμούς)
για όλο το διάστημα που αυτό θα βρί-
σκεται σε ισχύ. Η ΡΑΕ προχώρησε σε
γνωμοδότηση προς το ΥΠΕΝ, καθώς
ο Κώδικας Προμήθειας βρίσκεται
υπό τη δικαιοδοσία του υπουργείου
και επομένως αυτό είναι αρμόδιο για
τις όποιες τροποποιήσεις.

Στην πράξη, η εισήγηση σημαίνει
ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής θα
απαλειφθεί από όσα υφιστάμενα τι-
μολόγια έχουν τη συγκεκριμένη επι-
βάρυνση, δηλαδή όσα αυτήν τη στιγ-
μή δεν είναι σταθερά. Επομένως,
πλέον θα υπάρχει μία και μόνο χρέω-
ση για το ρεύμα που θα καλείται να

πληρώσει ένα νοικοκυριό ή επιχεί-
ρηση για την ηλεκτρική ενέργεια που
κατανάλωσε.

Πλέον οι προμηθευτές από την 1η
Ιουλίου και για έναν χρόνο θα έχουν
τη δυνατότητα να έχουν τριών ειδών
τιμολόγια:
� Σταθερά
� Κυμαινόμενα με όριο διακύμανσης
� Κυμαινόμενα χωρίς όριο διακύ-
μανσης.

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια, με βάση
τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, θα διαμορ-
φώνονται από δύο συνιστώσες:

ΑΑ) Τη μέση τιμή της χονδρεμπορι-
κής αγοράς (συνεπώς, αυτό το μέρος
του τιμολογίου θα αυξομειώνεται
ανάλογα με το κόστος του ρεύματος,
όπως γινόταν μέχρι σήμερα με τη ρή-
τρα)

Β) Την κάλυψη του λειτουργικού
κόστους της εταιρείας προμήθειας
συν ένα εύλογο κέρδος (συνεπώς,
αυτό το μέρος του τιμολογίου θα είναι
πάνω κάτω σταθερό).

Τα υφιστάμενα τιμολόγια με ρήτρα
θα μετατραπούν σε κυμαινόμενα με ή
χωρίς όριο διακύμανσης, ανάλογα με

την επιλογή του καταναλωτή που θα
κληθεί να κάνει.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος που
πλήρωνε ο καταναλωτής μέσω της
ρήτρας θα ενσωματωθεί τώρα στην
ενιαία μοναδική χρέωση (η οποία θα
μεταβάλλεται βάσει των αυξομειώσε-
ων των χονδρεμπορικών τιμών). 

Στην πράξη, το συνολικό ποσό που
πλήρωνε πριν ο καταναλωτής για το
άθροισμα βασικής χρέωσης και ρή-
τρας αναπροσαρμογής θα το πληρώ-
νει τώρα ως ενιαία χρέωση χωρίς να
υπάρχει η ξεχωριστή αναγραφή της
ρήτρας.

Επιπλέον κίνητρα για
ενεργειακά projects 
σε περιοχές Σχεδίου 
Δίκαιης Μετάβασης

«Μπόνους» ενίσχυσης έως
και 10% θα μπορεί στο εξής να
λαμβάνει κάθε επενδυτής, με-
ταξύ των οποίων και για ενερ-
γειακά projects, που θα εντάσ-
σεται στο Σχέδιο Δίκαιης Μετά-
βασης. 

Κάθε ιδιωτική επένδυση σε
περιοχή που καλύπτει το σχέ-
διο, από τη Μεγαλόπολη και τη
Δυτική Μακεδονία, έως τα νη-
σιά του Βορείου και Νοτίου Αι-
γαίου, αλλά και την Κρήτη, θα
μπορεί εφεξής να λαμβάνει έως
και 10% επιπλέον ποσοστό ενί-
σχυσης από το ΕΣΠΑ ή τον Ανα-
πτυξιακό, διευκολύνοντας έτσι
περαιτέρω την υλοποίησή του.

Το έκανε γνωστό με ανάρτησή
του στο facebook ο συντονιστής
του σχεδίου Κωστής Μουσου-
ρούλης, μετά την έγκριση από
την Κομισιόν του πρώτου προ-
γράμματος του Ταμείου Δίκαιης
Μετάβασης (ΤΔΜ) μέσω του
οποίου η Ελλάδα θα κινητοποι-
ήσει συνολικούς πόρους 1,63
δισ. ευρώ για την άμβλυνση των
επιπτώσεων της ενεργειακής
και κλιματικής μετάβασης στην
τοπική οικονομία και κοινωνία.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Ότι κάθε ιδιωτικό project που θα
γίνει στις παραπάνω περιοχές,
από ξενοδοχεία και αγροτουρι-
στικές μονάδες έως αιολικά
πάρκα, μεγάλα φωτοβολταϊκά,
έξυπνα δίκτυα και έργα εξοικο-
νόμησης, θα έχει δικαίωμα ενί-
σχυσης με ένα επιπλέον ποσό
χρηματοδότησης μέσω του
ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού ή άλ-
λων πηγών, πέραν όσων ήδη δι-
καιούται. 

Το γεγονός, δηλαδή, ότι τα πα-
ραπάνω νησιά και οι περιοχές
έχουν όλα καλυφθεί από εδαφι-
κά σχέδια Δίκαιης Μετάβασης
δίνει αυτόματα τη δυνατότητα
σε έργα που θα ενταχθούν, για
παράδειγμα, στον Αναπτυξιακό
Νόμο να εισπράξουν επιπλέον
ενίσχυση από αυτήν που προ-
βλέπεται.
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Με γνωμοδότηση 
της ΡΑΕ έγινε 
το πρώτο βήμα 
για επίσημη αναστολή 
της ρήτρας
αναπροσαρμογής - Το
ΥΠΕΝ θα αποφασίσει για
τις όποιες τροποποιήσεις

Τρία νέα είδη
τιμολογίων
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Τ
ο 1975 ο 18χρονος Σπύρος Θεοδωρόπουλος
δίνει πανελλήνιες εξετάσεις και περνά στην
ΑΣΟΕΕ. Σπουδάζει και δουλεύει παράλλη-
λα, καθώς έχει χάσει τον πατέρα του, και το

1981 πιάνει δουλειά στην ιταλική εταιρεία ζαχαρω-
δών και παγωτών Aligel. Τα αφεντικά του διαβλέ-
πουν αμέσως το ταλέντο του και το 1984 τού αναθέ-
τουν τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εται-
ρείας παραγωγής και εμπορίας πραλίνας φουντου-
κιού Interia.

Το 1986, με ένα μικρό κεφάλαιο που είχε συγκεν-
τρώσει από την πώληση ιταλικών σπίρτων και παίρ-
νοντας και ένα μικρό δάνειο από την Τράπεζα Εργα-
σίας, αγοράζει το 50% από μια μικρή βιοτεχνία στο
Μοσχάτο που φτιάχνει γαριδάκια. Είναι η Chipita, η
οποία τότε στεγάζεται ακόμα στον δεύτερο όροφο
μιας πολυκατοικίας στο Μοσχάτο και διαθέτει μόλις
45 εργαζόμενους. Τρία χρόνια αργότερα, θα αγορά-
σει το υπόλοιπο 50%.

Τα κρουασάν και οι τρελές πωλήσεις 
Κάποια στιγμή, όμως, τα γαριδάκια, κύρια δρα-

στηριότητα της Chipita, απαγορεύθηκε να πωλούν-
ται στα σχολεία και δέχονταν και επίθεση για τη δια-
τροφική τους αξία. Ο Θεοδωρόπουλος, βλέποντας
πως η Chipita βρίσκεται σε κίνδυνο, σκέφτηκε να
μεταπηδήσει αλλού για να εξασφαλίσει την επιβίω-
ση της εταιρείας. 

Είχε ήδη αποκτήσει μια μικρή βιοτεχνία που
έφτιαχνε πραλίνα. Ένας πελάτης του, μια κρουασαν-
τερί στην Πατησίων, δίπλα στην ΑΣΟΕΕ, όπου σπού-
δασε, αγόραζε μεγάλες ποσότητες καθημερινά, κάτι
που του κίνησε την περιέργεια. Πήγε, είδε ότι στην
κρουασαντερί έβαζαν την πραλίνα μέσα στα κρουα-
σάν και τα πουλούσαν, και σκέφτηκε ότι θα ήταν μια
καλή ιδέα να βιομηχανοποιήσει το κρουασάν με
πραλίνα. Προσέγγισε επενδυτές, οι οποίοι όχι μόνο

του έκλειναν την πόρτα, αλλά χαρακτήριζαν βλακεία
την ιδέα του. Τελικά κατάφερε να βρει ένα fund, το
οποίο είχε έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από
κάποιους Ιταλούς επιχειρηματίες, οι οποίοι καταλά-
βαιναν λίγο περισσότερο από μακράς διάρκειας ba-
kery προϊόντα. Έβαλαν τα λεφτά και αγόρασαν το
50% της εταιρείας με αύξηση κεφαλαίου.

Έτσι γεννήθηκε το βιομηχανοποιημένο γεμιστό
κρουασάν, που γρήγορα κατέκτησε και τις αγορές
του εξωτερικού. Τα ατομικά κρουασάν, τα mini
κρουασάν και τα bake rolls γίνονται τα απόλυτα σνακ
και διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω της
Pepsico, με την οποία ο Θεοδωρόπουλος έκλεισε
συμφωνία για το δίκτυο διανομής.

Η εκτόξευση και η χρυσή συμφωνία
Το 2006, με τις πωλήσεις να τρέχουν με απίστευ-

τους ρυθμούς, η Chipita συγχωνεύτηκε με τη ΔΕΛ-
ΤΑ, την GOODY’S και τον Μπάρμπα Στάθη, δημιουρ-
γώντας τη Vivartia. Ήταν η εταιρεία που κατείχαν από
50% με τον παιδικό του φίλο από τα Εξάρχεια, Δημή-
τρη Δασκαλόπουλο. 

Το 2010, μαζί με τον Όμιλο Olayan από τη Σαουδι-
κή Αραβία και τους επιχειρηματίες Φώλια, Φρέρη,
Αραμπατζή και Νένδο, προχώρησαν στην εξαγορά
της Chipita από τη Vivartia, σε μια συμφωνία ύψους
730 εκατ. ευρώ.

Και τα deals συνεχίζονται, καθώς αρχές του έτους
ολοκληρώθηκε η χρυσή συμφωνία μεταβίβασης της
Chipita στη Mondelez, ύψους 2 δισ. δολαρίων. Και

μπορεί κάποιοι να θεώρησαν πως ο Σπύρος Θεοδω-
ρόπουλος θα άφηνε το επιχειρείν και θα αφοσιωνό-
ταν στη σύζυγό του Λούσυ Τσώλου και τους τέσσερις
γιους τους, ωστόσο διαψεύστηκαν. 

Ο ανήσυχος και υπερδραστήριος επιχειρηματίας
ετοίμαζε την επόμενη κίνησή του, έχοντας ανοίξει
διαύλους επικοινωνίας με την ιστορική σοκολατο-
βιομηχανία ΙΟΝ. Για πολλούς μήνες οι διαπραγμα-
τεύσεις γίνονταν υπό άκρα μυστικότητα. Όταν κά-
ποια μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν τις συζητή-
σεις των δύο πλευρών, αυτές διαψεύστηκαν, αλλά
έξι εβδομάδες μετά ανακοινώθηκε επίσημα η από-
κτηση του 45% των μετοχών της ΙΟΝ από τον Σπύρο
Θεοδωρόπουλο με δυνατότητα να αποκτήσει και
την πλειοψηφία. Σήμερα η νεοϊδρυθείσα Bespoke
αποτελεί την «ομπρέλα» των επιχειρήσεων του
Σπύρου Θεοδωρόπουλου, στην οποία συμμετέχουν
στενοί συνεργάτες του και ο γιος του, Αντώνης. Και
μένει να αποδειχθεί αν η ΙΟΝ θα είναι η εταιρεία
που θα κρατήσει τα σκήπτρα της αυτοκρατορίας
που δημιούργησε ο χαρισματικός επιχειρηματίας.
Υπάρχουν, βεβαίως, και άλλες υποψήφιες: η αλ-
λαντοβιομηχανία ΝΙΚΑΣ, η Ελληνικοί Χυμοί, η ΜΕ-
ΒΓΑΛ (κατέχει το 43%), η Έδεσμα, η Αμβροσία και η
συμμετοχή στη Wonderplant.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Από τα σπίρτα και τα κρουασάν 
στη δημιουργία «αυτοκρατορίας»

Ο επιχειρηματίας 
που τίναξε την…
μπάνκα στον αέρα

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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H
επενδυτική ψυχολογία στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο παρα-
μένει αρνητική και η διάθεση

για ανάληψη ρίσκου έχει «χτυπήσει
συνεχόμενα limit down».

Παράλληλα, η εγχώρια αγορά,
εκτός του αρνητικού διεθνούς κλίμα-
τος, έχει να αντιμετωπίσει και δύο επι-
πλέον παράγοντες προβληματισμού,
τις αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυ-
χίες στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου αλλά και την αυξανόμενη πι-
θανότητα εκλογικών αναμετρήσεων
το προσεχές φθινόπωρο. Τεχνικά όσο
ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χα-
μηλότερα των 848 και ακόμη χειρότε-
ρα χαμηλότερα των 839 μονάδων (εκ-
θετικός ΚΜΟ 30 μηνών), ο δρόμος
προς τις 789 - 786 μονάδες παραμένει
ανοιχτός. Οι αντιστάσεις στις 882 - 898
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημε-
ρών), 904 και 944 μονάδες. Για τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης όσο

διατηρείται χαμηλότερα από τις 2.054
μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδο-
μάδων) δεν μπορεί να αποκλειστεί
υποχώρηση προς τις 1.950 μονάδες.

Οι αντιστάσεις στις 2.090 - 2.092,
2.110, 2.131 - 2.168 (συγκλίνουν οι
ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 2.192 και
2.202 μονάδες.

ΟΤΕ: Έκδοση ομολόγου 150
εκατ. ευρώ με απόδοση 0,666%

Στην έκδοση ομολόγου ύψους €150
εκατ. προχώρησε η OTE plc, θυγατρική
του ΟΤΕ, λήξης Ιουνίου 2023. Η απόδο-
ση διαμορφώθηκε σε 0,666% ετησίως.
Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως
από την Deutsche Telekom AG. Το νέο
ομόλογο εκδόθηκε από την OTE plc με
την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του
υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης
Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων
(GMTN Programme), που διέπεται από
το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμέ-
νο προς διαπραγμάτευση. Η εκκαθάριση
πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2022.
Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα χρησι-
μοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση
μέρους του ομολόγου ποσού €375 εκατ.
της OTE plc, λήξεως Ιουλίου 2022.

Επένδυση 7,3 εκατ. 
στη Σαντορίνη

Ένα πρότυπο κέντρο αναζωογόνησης
δυναμικότητας 400 ατόμων πρόκειται να
κατασκευαστεί στο Μεγαλοχώρι της Σαν-
τορίνης. Στην εν λόγω τουριστική επέν-
δυση ύψους 7,3 εκατ. ευρώ πρόκειται να
προχωρήσει η υπό σύσταση εταιρεία
Santorini Luxury Hotels AE, η οποία αι-
τήθηκε την υπαγωγή της επένδυσής της
στον αναπτυξιακό νόμο. Το υπουργείο
Ανάπτυξης έδωσε το «πράσινο φως» και
έτσι η επένδυση θα υπαχθεί στο καθε-
στώς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
λαμβάνοντας επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία
αυξάνει τους μισθούς

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, η γα-
λακτοβιομηχανία που παράγει το γάλα
Όλυμπος, είναι από τις λίγες μεγάλες
εταιρείες της χώρας που το τελευταίο
διάστημα έχουν αυξήσει τους μισθούς
των εργαζομένων τους, συμμεριζόμενες
την αύξηση του κόστους ζωής. Στη βάση
αυτή οι εργαζόμενοι της Όλυμπος με
αποδοχές κάτω από 25.000 ευρώ έλα-
βαν αύξηση 15% και οι εργαζόμενοι με
μισθό άνω των 25.000 ευρώ ετησίως
έλαβαν αύξηση 10%. 

Το πάρκο του Ελληνικού θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει
αποκλειστικά με χρήματα του επενδυτή χωρίς το ελληνικό Δημόσιο, οι
όμοροι δήμοι και οι πολίτες να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Οι μελέτες
είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2022, οπότε
και με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την κατασκευή του πάρκου
θα οριστικοποιηθεί το συνολικό κόστος, που υπολογίζεται ότι θα ανέλ-
θει στα 250 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω αναφέρονται σε απαντήσεις σε
ερωτήματα δημοσιογράφων με αφορμή τη χθεσινή διαδικτυακή πα-
ρουσίαση από τη Lamda Development για τον σχεδιασμό και τη δημι-
ουργία του The Ellinikon Park, του μεγαλύτερου παράκτιου πάρκου

στην Ευρώπη, που θα δεσπόζει στην καρδιά του Ελληνικού. Όπως επισημαίνεται, ένα μεγάλο τμήμα του πάρ-
κου του Ελληνικού θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. Ήδη ένα κομμάτι του, το Experience Park, συνο-
λικής έκτασης 75.000 τμ, άνοιξε για το κοινό από τον Δεκέμβριο του 2021, πολύ νωρίτερα από το αναμενόμε-
νο. Μέχρι σήμερα το Experience Park έχουν επισκεφτεί πάνω από 500.000 επισκέπτες.

Mytilineos: Η Citi βλέπει «απογείωση» κερδών στις RSD

ΧΑ: Στα τάρταρα η επενδυτική ψυχολογία

The Ellinikon Park: Ο επενδυτής αναλαμβάνει το κόστος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Απογείωση της κερδοφορίας του Τομέα Ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) της
Mytilineos, ο οποίος πλέον γίνεται ο τρίτος ισότιμος πυλώ-
νας κερδοφορίας, βλέπει η Citi σε report. Η σύσταση για
αγορά (BUY) διατηρείται με τιμή-στόχο στα €22/μετοχή,
ενώ το upside πλέον διαμορφώνεται σχεδόν στο 50%. Ο
αναλυτής της CITI εκτιμά πως σε περίπτωση που ο Τομέας
RSD της εταιρείας καταφέρει να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ
κερδοφορίας, όπως στην πρόσφατη ετήσια γενική συνέ-
λευση εκτίμησε ο πρόεδρος της Mytilineos πως θα συμβεί
μέσα στο 2022, αυτό από μόνο του θα προσφέρει ένα ακόμη σημαντικό upside της τάξης των €3,5/μετοχή, αυ-
ξάνοντας έτσι την τιμή-στόχο στα €25,5/μετοχή.
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Επένδυση για την παραγωγή των πιστοποιημένων
δομικών συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης Bio-
clima ολοκλήρωσε ο Όμιλος Druckfarben. Τα συγκε-
κριμένα προϊόντα παράγονται στη νέα, σύγχρονη, αυ-
τοματοποιημένη μονάδα παραγωγής στον Ασπρόπυρ-
γο Αττικής, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του
2022. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για
μια επένδυση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που ήταν μέρος
του τριετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου Druck-
farben, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφεραν στελέ-
χη του ομίλου στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογρά-
φων στον Ασπρόπυργο, οι νέες, υψηλού τεχνολογικού
εξοπλισμού εγκαταστάσεις, οι οποίες συμπεριλαμβά-
νουν τη γραμμή παραγωγής έτοιμων τελικών επιχρι-
σμάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και την
αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής και συσκευα-
σίας κονιαμάτων, θα εξυπηρετήσουν την υφιστάμενη
προϊοντική γκάμα αλλά και θα διευρύνουν τις δυνατό-
τητες περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου. Σημειώνεται
ότι τον επόμενο χρόνο θα γίνει αναβάθμιση της μονά-
δας με ιμάντες μεταφοράς φορτίων, για την υλοποί-
ηση της οποίας θα απαιτηθεί επιπλέον 1 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική συνεργασία του
Ομίλου Epsilon Net με τη Skroutz

Σαράντης: Πώληση του 49% στο Joint
Venture με την Estée Lauder

Την πώληση του κατά 49% ποσοστού συμ-
μετοχής της στο Joint Venture με την εται-
ρεία The Estée Lauder Companies, έπειτα
από 21 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας,
έναντι συνολικού ποσού €55,2 εκατ. ανα-
κοίνωσε η Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ. Στο πλαίσιο
της go-to-market στρατηγικής της, η εται-
ρεία Τhe Estée Lauder Companies αποφά-
σισε από τη 15η Ιουνίου 2022 να εκτελεί τις
δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά,
καθώς και στην αγορά των Βαλκανίων απευ-
θείας, σύμφωνα με την προσέγγιση που
ακολουθεί και στις υπόλοιπες EMEA χώρες.
Η συναλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τις υφι-
στάμενες εργασιακές σχέσεις των υπαλλή-
λων της κοινοπραξίας.

Νέο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα
ανοίγει o Όμιλος Grecotel

Ενισχύει την παρουσία του στην Κέρκυρα ο
Όμιλος Grecotel με τη λειτουργία τέταρτου ξε-
νοδοχείου στο νησί, το οποίο υποδέχεται τους
πρώτους επισκέπτες της φετινής τουριστικής
σεζόν. Το συγκρότημα με συνολική δυναμικό-
τητα 401 δωματίων στο Country House και τα
Summer Houses λειτουργεί με πρόγραμμα
διαμονής all inclusive. Διαθέτει 9 εστιατόρια
και μπαρ, την πλατεία Piazza Popolare, 6 πισί-
νες, θέατρο, υδροπάρκο 40.000 τμ, Donkey
Farm, Botanists Lab και Mini Club για τα παι-
διά, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και Spa
Center 533 τμ.

Πετρόπουλος: Τη διανομή
μερίσματος €0,30 ενέκρινε η ΓΣ

Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη
χρήση 2021 και τη διανομή μερίσματος €0,30
ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρείας, κα-
θώς και τη δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετο-
χών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέ-
λευση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Σημει-
ώνεται ότι το εν λόγω ποσό υπόκειται σε πα-
ρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, η
οποία ισούται με €0,015 ανά μετοχή και συνε-
πώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά
την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλ-
λεται, που ανέρχεται σε €0,285 ανά μετοχή.

Νέο κατάστημα iStorm 
στο κέντρο της Πάτρας

Στο νέο κατάστημα iStorm, το οποίο βρί-
σκεται στο κέντρο της πόλης, Ρήγα Φεραίου
138 & Φιλοποίμενος, οι καταναλωτές θα έρ-
θουν σε επαφή με το οικοσύστημα της Apple
και τις λύσεις που διαθέτει. Σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση, στόχος της iStorm είναι να
αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις
των προϊόντων της Apple και στην πόλη της
Πάτρας. Οι καταναλωτές θα βρουν την πλήρη
γκάμα των προϊόντων της Apple, μια ευρεία
ποικιλία περιφερειακών και αξεσουάρ, σε
συνδυασμό με στοχευμένες και ολοκληρωμέ-
νες υπηρεσίες από τους ειδικούς της Apple.

Druckfarben: Επένδυση €3,5
εκατ. για καινοτόμα προϊόντα

Ικτίνος: Υποχώρηση 
εσόδων και EBITDA

Τα αποτελέσματά της για το α’ τρίμηνο του 2022
ανακοίνωσε η Ικτίνος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της εταιρείας, οι πωλήσεις της μητρικής στο α’ τρί-
μηνο του 2022 ανέρχονται σε 6,6 εκατ., ενώ το αντί-
στοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο α’ τρίμηνο του 2021
ανερχόταν σε 8,5 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή μεί-
ωση κατά 1,9 εκατ. και σε ποσοστό 23%. Ειδικότερα,
κατά το α’ τρίμηνο του 2022 ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,4 εκατ. ευρώ από
9,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μει-
ωμένος κατά 1,8 εκατ. και σε ποσοστό 19,5%.

Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας
ανακοίνωσαν ο Όμιλος Epsilon Net μαζί με
το skroutz.gr. Η σύμπραξη ξεκινά με το inte-
gration των λύσεων Epsilon Smart, τη Νο1
web λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κα-
θώς και με το Pylon ERP, την απόλυτη ERP
λύση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
επιχειρήσεων, με την πλατφόρμα
skroutz.gr. Οι skroutz-ready λύσεις, Ep-
silon Smart & Pylon, οδηγούν σε αποτελέ-
σματα που διευκολύνουν άμεσα τη λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος εί-
ναι η εξαιρετική εμπειρία χρήσης που προ-
σφέρει το σύγχρονο και ενιαίο περιβάλλον
των εφαρμογών, η μείωση του κόστους λει-
τουργίας των επιχειρήσεων αλλά και η άμε-
ση εξυπηρέτηση των πελατών τους, εφόσον
δεν είναι πλέον απαραίτητοι οι ενδιάμεσοι
διακομιστές.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου



Μελίνα Τραυλού,
πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών: 
Η ναυτιλία μας αποτελεί
θεματοφύλακα της
ευημερίας και της
εύρυθμης λειτουργίας
λαών, κρατών 
και των οικονομιών τους

Μ
ε καθαρά λόγια, που δεν

αφήνουν περιθώρια παρερ-

μηνειών, η νέα πρόεδρος

της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

(ΕΕΕ) Μελίνα Τραυλού απάντησε στη

βροχή ερωτήσεων που δέχτηκε από

τους δημοσιογράφους, κυρίως για τις

υποχρεώσεις της Ένωσης προς μια

«πράσινη ναυτιλία», στην προγραμματι-

σμένη συνέντευξη κατά την τελευταία

μέρα της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώ-

νια 2022», ενώ στα εγκαίνια της σπου-

δαίας αυτής εκδήλωσης είχε καλωσο-

ρίσει, «ως υπερήφανη Ελληνίδα», τους

επισήμους, τους συμμετέχοντες και

τους καλεσμένους «στη συνάντηση κο-

ρυφής της παγκόσμιας ναυτιλίας και

στην έδρα του μεγαλύτερου στόλου

του πλανήτη, στην πατρίδα των 5.500

πλοίων». 

Σημειώνεται ότι από το 2019 ο ελλη-

νόκτητος στόλος αυξήθηκε κατά 7,4%

και από το 2014 κατά 45,8%. Συνολικά

η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία συ-

νεισφέρει 7% στο ΑΕΠ της χώρας, προ-

σφέροντας 200.000 θέσεις εργασίας

σε Έλληνες πολίτες.

Όχι αδιέξοδα
Η ελληνική ναυτιλία θα συμβάλει έμ-

πρακτα στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτι-

κών, προς όφελος της αειφόρου ανά-

πτυξης, είπε η πρόεδρος της Ένωσης

Ελλήνων Εφοπλιστών στην πρώτη ομι-

λία της, στη μεγαλύτερη –σε μέγεθος

στα 54 χρόνια ιστορίας της– διεθνή έκ-

θεση, που πραγματοποιήθηκε στο Me-

tropolitan Expo μετά από τέσσερα χρό-

νια –αντί δύο– λόγω πανδημίας: «Είναι

(όμως) ύψιστης προτεραιότητας το ευ-

ρωπαϊκό και το διεθνές κανονιστικό και

νομοθετικό πλαίσιο να συμβάλλουν στην

πρόοδο και στην εξέλιξη της ναυτιλίας

και όχι στη δημιουργία αδιεξόδων».

Τα κυριότερα σημεία από τις απαντή-

σεις της Μελίνας Τραυλού έχουν ως

εξής:

Επιζήμιες αποφάσεις
• Οι παραγωγοί ενέργειας να αναλά-

βουν το κύριο βάρος που τους αναλο-

γεί στην ανάπτυξη των νέων καυσίμων,

όπως και οι κατασκευαστές μηχανών.

Και η Ευρώπη να καταλάβει πόσο στρα-

τηγικής σημασίας είναι η ελληνική ναυ-

τιλία, διότι μιλάμε για ευρωπαϊκή ναυτι-

λία που κατέχει πάνω από το 50% του

ευρωπαϊκού στόλου. Η ΕΕ να προσέξει

τη ναυτιλία για να μην τη χάσει, όπως

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η ΕΕ πρέπει να έχει ως γνώμονα –για την ενεργειακή
μετάβαση– την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
ναυτιλίας στο σύνολό της και να καταλάβει πόσο
στρατηγικής σημασίας είναι η ελληνική ναυτιλία για την
ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόνισε στα
«Ποσειδώνια 2022» η Μελίνα Τραυλού ως νέα πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
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Να μη χαθεί το πλεονέκτημά 
μας έναντι της Ασίας  



έχασε και τα ναυπηγεία που πήγαν στην

Ανατολή.

• Μην πυροβολείτε τη ναυτιλία, γιατί

αυτή σας φέρνει τα αγαθά στα σπίτια

σας και τα φέρνει με χαμηλό κόστος,

μεταφέροντας πάνω από το 90% του

παγκόσμιου εμπορίου και πάνω από το

70% του εξωτερικού εμπορίου της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης.

• Η Ευρώπη με κανονισμούς όπως το

Fit for 55 (για μείωση των εκπομπών

αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 55%

έως το 2030) και το ETS (Emissions

Trading System- Σύστημα Εμπορίας

Ρύπων) πρέπει να έχει ως γνώμονα την

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής

ναυτιλίας στο σύνολό της.

• Τα περιφερειακά μέτρα πλήττουν

τον ανταγωνισμό της ευρωπαϊκής ναυ-

τιλίας. Ορισμένες αποφάσεις (της ΕΕ)

μπορεί να είναι επιζήμιες για τον (ναυτι-

λιακό) κλάδο και θα μπορούσαν να θέ-

σουν σε κίνδυνο το πλεονέκτημα που

έχουμε έναντι του ανταγωνισμού με την

Ασία αλλά και άλλων περιοχών. Ως

Ένωση επιμένουμε ότι η λύση πρέπει να

είναι διεθνής, σε πλαίσιο που θα ορίζε-

ται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανι-

σμό (IMO).

• Η ελληνική ναυτιλία επενδύει συνε-

χώς σε νεότευκτα πλοία και σε νέες τε-

χνολογίες. Θα είμαστε οι πρώτοι που

θα υιοθετήσουμε οποιεσδήποτε νέες

λύσεις, μόλις τεθούν στη διάθεσή μας.

Οποιοδήποτε νέο καύσιμο ή τεχνολογία

έχει κόστος, το οποίο μετακυλίεται τε-

λικά στον καταναλωτή. 

Ρεαλιστικές λύσεις
Απευθυνόμενη προς την Ευρωπαία

Επίτροπο Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν η

πρόεδρος της ΕΕΕ είπε: Σας θεωρούμε

σύμμαχό μας. Η ναυτιλία μας, περισσό-

τερο από ποτέ, χρειάζεται λύσεις ρεαλι-

στικές, λύσεις που θα προχωρήσουν

τον κλάδο μας στη νέα του εποχή που

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ενερ-

γειακή μετάβαση. (Στο πλαίσιο αυτό, η

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ξεκινά

μία παγκόσμια εκστρατεία ενημέρω-

σης με οικουμενικό μήνυμα: «Naviga-

ting the Future of Sustainable Ship-

ping» για ένα βιώσιμο μέλλον της ναυτι-

λίας.)

Η Αντίνα Βαλεάν δήλωσε, μεταξύ άλ-

λων, στα «Ποσειδώνια»: Πρέπει οι πλοι-

οκτήτες και οι διαχειριστές των πλοίων

να αρχίσουν να κάνουν τις επιλογές

τους. Ο δικός μας ρόλος είναι να ορί-

σουμε τον στόχο και την πορεία που

πρέπει να ακολουθηθεί. 

Προσωπικό στοίχημα
Σε μια άλλη εκδήλωση «Yes to Ship-

ping Forum», που παρακολούθησαν

στα «Ποσειδώνια» πολλά νέα παιδιά, η

Μελίνα Τραυλού μίλησε για το δικό της

«προσωπικό στοίχημα, να εμπνεύσει

τους νέους ανθρώπους να συμμετέ-

χουν ενεργά και αποτελεσματικά στη

ναυτιλία μας. Μίλησε ακόμα για την

αγάπη της για τη θάλασσα και τη ναυτι-

λία, που έμαθε από τον πατέρα της Νί-

κο Τραυλό, και αναφέρθηκε στον φίλο

και μέντορα της Θεόδωρο Βενιάμη, τον

–επί 13 συναπτά χρόνια– προηγούμενο

πρόεδρο, που «την παρότρυνε και την

ενέπνευσε να ασχοληθεί ενεργά με την

Ένωση». Πεποίθησή της είναι «η Ελλά-

δα να γίνει το κέντρο διαχείρισης στό-

λων και γενικά το κέντρο ναυτιλίας σε

όλους τους τομείς».
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Πρώτα η κοινωνία
Απόψεις Ελλήνων εφοπλιστών
που μίλησαν στα «Ποσειδώνια
2022» για την απανθρακοποίηση
της ναυτιλίας: 
Νικόλαος Τσάκος, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Tsa-
kos Energy Navigation (TEN): Δεν
θέλουμε να είμαστε απλώς τα πει-
ραματόζωα για οποιαδήποτε νέα
νομοθεσία, χωρίς να ζητηθεί
πρώτα η γνώμη μας. Χρειαζόμα-
στε βοήθεια για να μειώσουμε το
αποτύπωμά μας από 2,5%-2,8%
σε χαμηλότερα επίπεδα.
Αριστείδης Πίττας, διευθύνων
σύμβουλος της Eastern Mediter-
ranean Maritime Limited: Δίνου-
με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο
«Ε» (Environmental) του ESG
(όρος που αναφέρεται σε θέματα
περιβάλλοντος, κοινωνίας και
εταιρικής διακυβέρνησης). Βά-
ζοντας, όμως, υπερβολική ενέρ-
γεια στο «E», μπορεί να χάσουμε
το «S» (Social). Προσπαθούμε να
απαλλαγούμε από τις εκπομπές
άνθρακα ταχύτερα από ό,τι μπορεί
να ανταποκριθεί σε αυτή την προ-
σπάθεια συνολικά η κοινωνία, ει-
δικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ιωάννης Μαρτίνος, διευθύνων
σύμβουλος της The Signal Group:
Οι πλοιοκτήτες χρειάζονται σα-
φήνεια, δεν είναι χημικοί. Οι επι-
στήμονες και οι υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής πρέπει να τους κα-
θοδηγήσουν και να τους πουν
προς ποια κατεύθυνση πρέπει να
κινηθούν.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ 
Μελίνα Τραυλού



Εν μέσω κλιμάκωσης των σινοαμερικανικών εντάσεων
για την Ταϊβάν, η Λαϊκή Κίνα καθέλκυσε επισήμως το τρίτο
αεροπλανοφόρο της σε μια κίνηση-ορόσημο, καθώς επι-
διώκει να αυξήσει την ισχύ και το εύρος των δυνατοτήτων
του πολεμικού ναυτικού της. To «Fujian», το δεύτερο αερο-
πλανοφόρο που ναυπηγήθηκε εξολοκλήρου από την Κίνα,
θα ενταχθεί σε υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό της χώρας,
αφού υποβληθεί σε διάφορες δοκιμές στη θάλασσα, που
ενδέχεται να διαρκέσουν επί χρόνια.

Η καθέλκυσή του καταγράφεται εν μέσω αύξησης των
εντάσεων με τις ΗΠΑ, ειδικά για την Ταϊβάν, τη νήσο των 24

εκατομμυρίων κατοίκων που το Πεκίνο θεωρεί αποσχι-
σθείσα κινεζική επαρχία, προορισμένη να επανενωθεί με
την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

Το κινεζικό πολεμικό ναυτικό έχει στείλει επανειλημμέ-
νως τα αεροπλανοφόρα του στο στενό της Ταϊβάν, η οποία
είναι σύμμαχος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Janes, εκδοτικό
οίκο αναφοράς σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά θέματα, οι
ΗΠΑ έχουν μακράν τα περισσότερα αεροπλανοφόρα σε
υπηρεσία (11), μπροστά από την Κίνα (3), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (2), τη Ρωσία (1), τη Γαλλία (1), την Ιταλία (1), την Ινδία (1)
και την Ταϊλάνδη (1).

Επίδειξη ισχύος από την Κίνα με την καθέλκυση του τρίτου αεροπλανοφόρου της

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστη-
σε χθες να χορηγηθεί στην Ου-
κρανία το καθεστώς της υποψή-
φιας προς ένταξης χώρας, σε

μια ιστορική απόφαση που χαιρετίστηκε
με ενθουσιασμό από το Κίεβο και καταδι-
κάστηκε από τη Μόσχα.

«Ναι, η Ουκρανία δικαιούται την ευρω-
παϊκή προοπτική», είπε η πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανα-
κοινώνοντας τη θετική γνωμοδότηση. Η
απόφαση είναι ιδιαιτέρως σημαντική για
την Ουκρανία, η οποία έχει επενδύσει το
πολιτικό μέλλον της σε μια στενότερη σχέ-
ση με την Ευρώπη, καθώς αναζητά υπο-
στήριξη για την αντιμετώπιση της ρωσικής
εισβολής.

Η σύσταση της Κομισιόν έγινε μια μέρα
μετά την επίσκεψη των ηγετών Γαλλίας,
Γερμανίας και Ιταλίας στο Κίεβο, όπου δή-
λωσαν ότι η Ουκρανία ανήκει στην «ευρω-
παϊκή οικογένεια». Οι φωτογραφίες των
Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι, που κοίταζαν
συντετριμμένοι τα ερείπια στο βομβαρδι-
σμένο Ιρπίν, έκαναν τον γύρο του κόσμου,
με διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «το
βλέμμα της φρίκης μπροστά σε ό,τι άφησε
πίσω της η ρωσική βαρβαρότητα».

Η τελική απόφαση για τη χορήγηση του
καθεστώτος της υποψήφιας χώρας θα
πρέπει να εγκριθεί και από τα 27 κράτη-
μέλη της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής της ερ-
χόμενης εβδομάδας. Δεν υπάρχει υφιστά-
μενη οδός για την επιτάχυνση της επίπο-
νης διαδικασίας ένταξης, η οποία μπορεί
να διαρκέσει περισσότερο από μια δεκαε-
τία. Θετική ήταν η εισήγηση της Κομισιόν
και για τη Μολδαβία.

Νέα επίθεση Πούτιν στη Δύση
Λίγες ώρες αργότερα ο Βλαντίμιρ Πού-

τιν εξαπέλυσε άλλη μια σφοδρή επίθεση
κατά της Δύσης, λέγοντας ότι «τίποτα δεν
θα είναι πια ίδιο στη διεθνή πολιτική». Ο
Ρώσος πρόεδρος κατήγγειλε τους Ευρω-
παίους ηγέτες ότι αφέθηκαν να γίνουν

«αποικία των ΗΠΑ», τονίζοντας μάλιστα
ότι οι απώλειες της ΕΕ από τις κυρώσεις
που επέβαλε στη Μόσχα μπορεί να ξεπε-
ράσουν τα 400 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο.

Στο πολεμικό μέτωπο, το Κίεβο δήλωσε ότι
η στρατηγική γέφυρα στο στενό του Κερτς
στην Κριμαία θα μετατραπεί στον «υπ’ αριθ-
μόν ένα στόχο», αν η Ουκρανία αποκτήσει
οπλικά συστήματα με δραστικό βεληνεκές
ικανό για να την πλήξουν. Η Ρωσία χρησιμο-
ποιεί τη γέφυρα αυτή, μήκους 18 χιλιομέ-
τρων, για να μεταφέρει εφόδια τόσο στην
προσαρτημένη Κριμαία όσο και στα στρατεύ-
ματά της στη Νότια Ουκρανία. Η Μόσχα έχει
απειλήσει ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο αν οι
ουκρανικές δυνάμεις επιτεθούν στη γέφυρα.

Ιστορική απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την ένταξη της χώρας 
στην Ένωση - 

Την ερχόμενη εβδομάδα 
στη Σύνοδο Κορυφής 

η έγκριση από τους «27» 

ΒΒρετανία: Εκδίδει
στις ΗΠΑ τον ιδρυτή
των WikiLeaks
Τζούλιαν Ασάνζ 
Έπειτα από μια μακρά δικαστι-
κή μάχη η υπουργός Εσωτερι-
κών της Βρετανίας ενέκρινε
χθες την έκδοση του Τζούλιαν
Ασάνζ στις ΗΠΑ, όπου ο ιδρυ-
τής των WikiLeaks κινδυνεύει
με ισόβια κάθειρξη. 
Ο 50χρονος Αυστραλός αντι-
μετωπίζει δίωξη στις ΗΠΑ για
«κατασκοπεία» εξαιτίας της
δημοσιοποίησης 700.000 εμ-
πιστευτικών και απορρήτων
διπλωματικών και στρατιωτι-
κών εγγράφων των ΗΠΑ, κυ-
ρίως για τους πολέμους στο
Ιράκ και στο Αφγανιστάν. 
Ο ιστότοπος WikiLeaks χα-
ρακτήρισε την απόφαση για
την έκδοση του Ασάνζ «μαύ-
ρη μέρα για την ελευθερία
του Τύπου και για τη βρετανι-
κή δημοκρατία». Ο Ασάνζ
έχει δικαίωμα να ασκήσει
έφεση στην απόφαση μέσα
σε 14 μέρες. 
Αν και αυτή απορριφθεί, μπο-
ρεί να προσφύγει στο Ανώτατο
Δικαστήριο του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Εφόσον εγκριθεί οριστικά η
έκδοσή του, αυτή θα πρέπει
να γίνει μέσα σε 28 μέρες
από την ανακοίνωσή της. Ο
Ασάνζ συνελήφθη το 2019,
αφού πέρασε περισσότερα
από επτά χρόνια στην πρε-
σβεία του Ισημερινού στο
Λονδίνο, όπου είχε λάβει πο-
λιτικό άσυλο.
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Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) διαπίστωσε με
την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πως δεν πρό-
κειται να αλλάξουν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 στα αυτοκίνητα και στα
ελαφρά φορτηγά. 

Ωστόσο, προτρέπει τους ευρωβουλευτές και τους υπουργούς της ΕΕ να εξετά-
σουν όλες τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς προετοιμάζεται
για έναν τεράστιο βιομηχανικό μετασχηματισμό.

Μάλιστα, ο ACEA προειδοποιεί ότι αυτοί οι στόχοι είναι ήδη εξαιρετικά απαιτη-
τικοί και μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μια τεράστια αύξηση στις υποδομές
φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο μετασχηματισμός του κλάδου εξαρτάται από πολ-

λούς εξωτερικούς παράγοντες που δεν είναι πλήρως στα χέρια του, με αποτέλε-
σμα ο ACEA να ανησυχεί έντονα για την απαγόρευση πώλησης των αυτοκινήτων
και ελαφρών φορτηγών με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035 που ψή-
φισαν οι ευρωβουλευτές!

«Η αυτοκινητοβιομηχανία θα συμβάλει πλήρως στον στόχο μιας Ευρώπης ου-
δέτερης εκπομπών άνθρακα το 2050, αλλά δεδομένης της αστάθειας και της
αβεβαιότητας που βιώνουμε παγκοσμίως καθημερινά, οποιαδήποτε μακροπρό-
θεσμη ρύθμιση που υπερβαίνει αυτήν τη δεκαετία είναι πρόωρη σε αυτό το στά-
διο. Αντίθετα, απαιτείται μια διαφανής αναθεώρηση στα μισά του δρόμου προ-
κειμένου να καθοριστούν οι στόχοι μετά το 2030», δήλωσε ο Oliver Zipse, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του ACEA και της BMW.
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Αντιδρούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην απόφαση της ΕΕ!

Δοκιμάζουμε το Nissan Juke 
1.0 DIG-T DCT7 με 114 ίππους!

Επιμέλεια:
Γιώργος 

Κ. Ανδρής

H
Nissan πριν από πολλά χρόνια μετά την πα-
ρουσίαση του Qashqai, που έφερε τα πάνω
κάτω στην κατηγορία των SUV, κατάφερε να
ανατρέψει και πάλι τα δεδομένα με την πα-

ρουσίαση ενός μικρότερου SUV που έφερε τον λογό-
τυπο Juke. Η πρώτη γενιά κατάφερε να διαθέσει πάνω
από 1,5 εκατ. μονάδες παγκοσμίως παρά την εκκεντρι-
κή του σχεδίαση και τώρα η νέα γενιά εμφανίζεται πιο
σύγχρονη και νεανική από ποτέ και επιδιώκει να πετύ-
χει την υψηλότερη θέση στον πίνακα των πωλήσεων.

Τώρα το Juke εφοδιάστηκε και με αυτόματο κιβώτιο
DCT με 7 σχέσεις, κάνοντας την απόκτησή του ακόμη
πιο δελεαστική, καθώς προστίθεται σε όλα τα παραπά-
νω και η άνεση! Το κόστος απόκτησης του αυτόματου
Juke κυμαίνεται στις 23.500 ευρώ και τα ετήσια Τέλη
Κυκλοφορίας του με τον νέο τρόπο υπολογισμού
ανέρχονται σε 88,32 ευρώ.

Ξεχωριστή σχεδίαση
Η νέα γενιά του Nissan Juke διατήρησε και εξέλι-

ξε το εντυπωσιακό προφίλ του, παραμένοντας έτσι
ένα ξεχωριστό και δυναμικό μοντέλο για την κατη-
γορία οχημάτων που ανήκει. Ο έντονος συνδυασμός
των ακμών με τις καμπύλες επιφάνειες και τις μι-
κρές γυάλινες επιφάνειες λόγω της coupe σχεδια-
στικής λογικής, σε συνδυασμό με το μυώδες εμπρό-
σθιο μέρος με τα χαρακτηριστικά LED φανάρια, δη-
μιουργεί ένα μοναδικό σύνολο που σίγουρα δεν συ-
ναντά κανείς σε άλλο ανταγωνιστικό μοντέλο. Το πί-
σω μέρος του Nissan Juke 1.0 μοιάζει συμβατικό

διατηρώντας ισορροπίες και βέβαια δίνει έναν σο-
βαρότερο τόνο στο αμάξωμα.

Λειτουργικό και hitech
Το εσωτερικό του νέου Juke αντιπροσωπεύει ένα

ακόμη βήμα προς τα εμπρός. Το μακρύτερο μεταξόνιο
μεταφράζεται σε αισθητά περισσότερο χώρο για τα
γόνατα πίσω και ένα σαφώς μεγαλύτερο πορτμπαγ-
κάζ. Στο μέσον του ταμπλό έχει τοποθετηθεί μια ψη-
φιακή οθόνη για τον χειρισμό των πολυμέσων που εν-
τυπωσιάζει με τις δυνατότητές της.

Η ορατότητα προς τα εμπρός πάντως παραμένει κα-
λή μπροστά χάρη στις λεπτές μπροστινές κολόνες,
ωστόσο προς τα πίσω είναι περιορισμένη και τη λύση
δίνει η κάμερα οπισθοπορίας. Ο χώρος αποσκευών εί-
ναι τώρα 422 λίτρα, τοποθετώντας το Nissan Juke
κοντά στην κορυφή της κατηγορίας.

Το Nissan Juke χρησιμοποιεί τον βενζινοκινητήρα
των 999 εκ. 1.0 IG-T που αποδίδει μέγιστη ισχύ 114 στις
5.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 200Nm στις 3.000 σ.α.λ.,
επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 11,2” χάρη
στο μικρό βάρος των 1.187 κιλών. Η κίνηση μεταφέρεται
αποκλειστικά στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός αυ-
τόματου 7τάχυτου κιβωτίου που διαθέτει σωστή κλιμά-
κωση και αίσθηση και βέβαια είναι ξεκάθαρος ο προσα-
νατολισμός τους προς την οικονομία. Παράλληλα, πίσω
από το τιμόνι υπάρχουν paddles για χειροκίνητη λειτουρ-
γία του κιβωτίου που δίνει έναν περισσότερο σπορ τόνο
στο αυτοκίνητο. Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου,
το Juke με το αυτόματο κιβώτιο πέραν της άνεσης απέ-

δειξε ότι διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα και την οικονομία,
με τη μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής
μας να ανέρχεται σε περίπου 6,2 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Άνεση και οικονομία
Το Nissan Juke με το αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων και

τους 114 ίππους αποτελεί ένα μοναδικό SUV που αναμένε-
ται να ικανοποιήσει απόλυτα ακόμη και πολύ απαιτητι-
κούς οδηγούς, τουλάχιστον σε οδηγικό επίπεδο. Στον αυ-
τοκινητόδρομο το Nissan Juke 1.0 DIG-T παραμένει ευθύ-
βολο και σταθερό, ακόμη και όταν κινείται με ταχύτητες
που ξεπερνούν τα 170 χλμ./ώρα, ενώ οι κλίσεις στις παρα-
τεταμένες στροφές είναι ελάχιστες, παρά το μεγάλο ύψος
του αμαξώματος. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς
στροφές το Juke με το κορυφαίο πλαίσιο προσδίδει τα μέ-
γιστα, ωστόσο εμφανίζει κάποια έλλειψη δύναμης, αλλά η
καλορυθμισμένη ανάρτηση σε συνδυασμό με το εξαιρετι-
κό τιμόνι αλλάζει τα δεδομένα. Επίσης, τα paddles βοη-
θούν για γρηγορότερες αλλαγές των σχέσεων στο κιβώ-
τιο. Εκτός δρόμου το Nissan Juke αποτελεί ένα SUV
χωρίς τετρακίνηση, οπότε οι δυνατότητες του αυτοκι-
νήτου είναι περιορισμένες για off road περιπέτειες…

Όμως, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (17
εκατοστά) είναι υπεραρκετή για κίνηση σε χωματό-
δρομους ή αναβάσεις στα… πεζοδρόμια.

Μέσα στην πόλη η υψηλή θέση οδήγησης τύπου
SUV δίνει άλλον «αέρα» στον οδηγό του, ο οποίος έχει
στη διάθεσή του μια πραγματικά πολύ καλή ορατότητα
μέσα στην κίνηση, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ενδείκνυ-
ται για… μποτιλιαρίσματα!

31
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

Σ
ημαντικές αλλαγές
θα δούμε στο ενημε-
ρωτικό κομμάτι της

ΕΡΤ από την επόμενη σε-
ζόν, αλλαγές που εμπεριέ-
χουν έντονο παρασκήνιο,
εντάσεις και ερωτήματα. Ο
Κώστας Παπαχλιμίντζος
και η Χριστίνα Βίδου, όπως
όλα δείχνουν, μετακομί-
ζουν στην πολύ πρωινή ζώ-
νη 6 με 10. Στη συγκεκριμέ-
νη ζώνη βλέπαμε φέτος τον Γιάννη Πιτταρά και τον
Δημήτρη Κοτταρίδη, η σύμβαση των οποίων λήγει
στις 30 Ιουνίου.

Στην πρώτη κρούση που έκανε ο Γιάννης Πιτταράς
στο κανάλι για να μάθει ποια είναι τα σχέδια των
υπευθύνων για την επόμενη χρονιά δεν υπήρξε κά-
ποια απάντηση. Έτσι ο ίδιος έκανε επαφές με τον
ΣΚΑΪ. Στην επόμενη επικοινωνία του δημοσιογράφου
με την ΕΡΤ στέλεχος της δημόσιας τηλεόρασης του
είπε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν, από τη στιγμή
που ο ίδιος συζητά με άλλο κανάλι. Εκεί μαθαίνουμε
ότι έγινε ένας τρικούβερτος καβγάς με σκληρούς χα-
ρακτηρισμούς και ήρθε το οριστικό τέλος. Στη συνέ-
χεια μάλιστα ο δημοσιογράφος έκανε χρήση της κα-

νονικής του άδειας και δεν ξαναβγήκε στον αέρα της
εκπομπής.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Κοτταρίδης, ενώ εί-
χε πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει μαζί με όλη
την ομάδα κανονικά, έμαθε από δημοσιεύματα ότι
στην πολύ πρωινή ζώνη έρχονται η Χριστίνα Βίδου και
ο Κώστας Παπαχλιμίντζος. Στις συζητήσεις του με τον
σταθμό φαίνεται πως αποφασίστηκε να μετακινηθεί
στο Σαββατοκύριακο και ίσως να δημιουργηθεί νέο
τηλεοπτικό δίδυμο με τον Γιάννη Σκάλκο.

Την ίδια στιγμή η Αντριάνα Παρασκευοπούλου και ο
Κώστας Λασκαράτος δεν έχουν καμία εικόνα για τις
προθέσεις της ΕΡΤ. Μάλιστα, πυκνώνουν οι φήμες
που θέλουν στο Ραδιομέγαρο να αναζητείται... μεγάλο
όνομα για το κεντρικό δελτίο.

Λύθηκε ο γρίφος για την
κριτική επιτροπή του
«GNTM» ύστερα από
μαραθώνιες αναζητή-
σεις και αρκετά «όχι». Η
Βίκυ Καγιά, ο Γιώργος
Καράβας, ο Τάσος Σο-
φρωνίου και η Σοφία

Χατζηπαντελή θα καθίσουν στις τέσσερις καρέκλες. Η τε-
λευταία όμως θα είναι κριτής μόνο για την περίοδο των
auditions. Το πέμπτο πρόσωπο της παρέας είναι η Έλενα
Γαλύφα, η οποία θα είναι η hostess των παικτών προτού
αυτοί περάσουν από την επιτροπή. Δεν αποκλείεται λοι-
πόν να δούμε και κάποια άλλα πρόσωπα στη συνέχεια τό-
σο στην επιτροπή όσο και ως coaches.

Ένας από τους γρίφους της
σεζόν έχει να κάνει και με
τα δύο προγράμματα του
ΑΝΤ1, τη «Ράδιο Αρβύλα»
και τον «Εκατομμυριούχο».
Και οι δύο εκπομπές φέτος
έπαιξαν την ίδια ώρα, στις

20.00, αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει σε αυτή την ώρα από
Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο Αντώνης Κανάκης
στο συμβόλαιό του ορίζει ότι ο ίδιος μόνο μπορεί να αλλάξει
ώρα όποτε και αν το θελήσει. Οπότε η «Ράδιο Αρβύλα» τη νέα
χρονιά έρχεται τον Νοέμβρη στις 20.00. Ο «Εκατομμυριούχος»
θα συνεχίσει τη μετάδοση νέων επεισοδίων και στην αρχή της
επόμενης σεζόν μέχρι την πρεμιέρα του Κανάκη.

Βρέθηκαν οι κριτές του «GNTM» 
έπειτα  από μαραθώνιο αναζήτησης

Γιατί ο Κανάκης έχει το πάνω χέρι 
από τον Αρναούτογλου στη μάχη των 8

Λευκός καπνός βγαίνει από τις
διαπραγματεύσεις του ΑΝΤ1 με τους
παρουσιαστές του «Πρωινού» και
πλέον πέφτουν και οι υπογραφές. Το
κανάλι ετοιμάζεται να πλασάρει συ-
νολικά τη νέα του πρωινή ζώνη με
τρεις εκπομπές back to back: Γιώρ-
γος Παπαδάκης, Γιώργος Λιάγκας,
Φαίη Σκορδά. 

Οι λεπτομέρειες για τις ακριβείς
ώρες δεν έχουν ακόμη οριστικοποι-

ηθεί, αλλά η σειρά θα είναι αυτή. Η
Φαίη Σκορδά θα έχει περισσότερη
διάρκεια λόγω περιεχομένου και το-
ποθέτησης εμπορικών, αν και η δική
της υπογραφή εκκρεμεί. 

Ο Γιώργος Λιάγκας έχει ήδη κλεί-
σει και μαζί του θα βρίσκονται σί-
γουρα ο Τάσος Τεργιάκης και η Άρια
Καλύβα. Για τους συνεργάτες της
Φαίης Σκορδά δεν έχουν προχωρή-
σει ακόμη οι συζητήσεις.

Το νέο σχήμα που πλασάρει ο ΑΝΤ1 στην πρωινή ζώνη

�Η Μαρία Μπακοδήμου υπέγραψε τελικά
με τον ΣΚΑΪ και η εκπομπή της θα είναι κα-

θαρά ψυχαγωγική. Βέβαια, στις «υποχρεώ-
σεις» συμπεριλαμβάνεται και η στήριξη στα
προγράμματα του σταθμού, όπως το «Sur-
vivor». Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν
και τα ραντεβού με συνεργάτες.

�Ακόμη ένα πρόσωπο της ΕΡΤ φαί-
νεται να βρίσκεται σε συζητήσεις

με την ιδιωτική τηλεόραση. Η Αλεξάνδρα
Καϋμένου μιλά με τον Alpha και μάλιστα
λέγεται πως πέρασε και από δοκιμαστι-
κό. Θα τη δούμε στην καλοκαιρινή εκ-
πομπή του σταθμού ή θα ενισχύσει τον
ενημερωτικό τομέα ενόψει προεκλογι-
κής περιόδου. 

� Το «πράσινο
φως» από τον

ΑΝΤ1 περιμένουν ο
Κρατερός Κατσού-
λης και ο ΣΚΑΪ για
να δουν αν θα μπο-
ρέσει να προχωρή-
σει η συνεργασία
τους σχετικά με την
παρουσίαση του νέ-
ου τηλεπαιχνιδιού
«Ο Μονομάχος», το
οποίο είχε παρουσιάσει παλαιότερα ο Χρήστος
Φερεντίνος στο Star. O ΑΝΤ1 όμως έχει κλείσει
τον ηθοποιό για μια κωμωδία που θα ετοιμάσει
με την Tanweer, με αποτέλεσμα ο ΣΚΑΪ να είναι
σε κατάσταση αναμονής. Θα επιτρέψει ο σταθ-
μός του Αμαρουσίου στον Κρατερό να... παίξει
με το κανάλι του Φαλήρου;

�Στο Γηροκομείο μπαίνει ο Ηλίας
Ψινάκης, με το project της ζωής του

να έρχεται στη μεταμεσονύκτια ζώνη του
Mega μέσα στον Ιούνιο. Μένει να δούμε
αν η τηλεοπτική του μετάδοση θα τύχει
ανάλογης αποδοχής με τη διαδικτυακή.  

� Στα συμβόλαια βρίσκεται η Ίνα Ταράντου
με το Open. Όσον αφορά την εκπομπή της,

θα προβάλλεται αμέσως έπειτα από εκείνη της
Μάριον Μιχελιδάκη γύρω στις 4. Το περιεχό-
μενο θα είναι ψυχαγωγικό, προσαρμοσμένο
στο προφίλ της παρουσιάστριας.

�Προτάσεις για την εκπομπή της
Φαίης Σκορδά αλλά και για την εκ-

πομπή της Κατερίνας Καινούργιου έχει
δεχτεί η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Η
γνωστή σεφ δεν έχει προχωρήσει τις
συζητήσεις με καμία από τις δύο πρωι-
νές κυρίες, αφού επιθυμία της είναι να
επιστρέψει και με δική της εκπομπή μα-
γειρικής.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

ΕΡΤ: Ανατροπές στο ενημερωτικό 
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Επίσημος χορηγός των Εθνικών ομάδων μπάσκετ η Εθνική Ασφαλιστική
Επίσημος χορηγός της… επίσημης αγαπημένης η Εθνική

Ασφαλιστική, η οποία ανακοίνωσε ότι θα πορευτεί μαζί με
την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η Εθνική
Ασφαλιστική θα είναι μαζί με την μπασκετική Εθνική μας
ομάδα, στηρίζοντάς τη για νέες μεγάλες επιτυχίες. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ.
Σταύρος Κωνσταντάς, δήλωσε: «Όλοι εμείς, που ανήκουμε
στην οικογένεια της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώνουμε τη δύ-
ναμή μας με αυτήν της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ και την
προσπάθειά της για ακόμη μεγαλύτερες και σημαντικές δια-
κρίσεις. Η συνεργασία μας με την Ελληνική Ομοσπονδία Κα-
λαθοσφαίρισης καταδεικνύει για άλλη μία φορά τη συμβολή
μας στον αθλητικό τρόπο ζωής με τα υψηλά ιδανικά, την
άμιλλα και το αθλητικό ήθος, αξίες που χαρακτηρίζουν την

εταιρεία μας σε όλη την ιστορική της διαδρομή».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Καλαθοσφαίρισης κ. Ευάγγελος Λιόλιος δήλωσε με την

αφορμή της έναρξης αυτής της πολύ σημαντικής συνεργα-
σίας: «Δύο μεγάλες Εθνικές ενώνουν τις δυνάμεις τους και
αυτή η σύμπραξη τόσο από πλευράς δυναμικής όσο και ταύ-
τισης… ονομάτων δημιουργεί άνεμο αισιοδοξίας.

Ως οργανισμός, η Εθνική Ασφαλιστική έχει αποδείξει με
πλήθος δράσεών της την υποστήριξη που παρέχει σε φορείς
που προσφέρουν στην κοινωνία και η “επίσημη αγαπημένη”
των Ελλήνων είναι ένας από αυτούς.

Ευχαριστούμε που αναγνωρίζουν έμπρακτα τα δείγματα
της νέας προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει να επαναφέ-
ρουμε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή. Υποσχόμαστε ότι
θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε διαρκώς, μεθοδικά και με
αξίες και αρχές για να τιμήσουμε όσους μας εμπιστεύονται
και να χαρούμε όλοι μαζί σημαντικές επιτυχίες».

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπροστά για την
οικογένεια», η Eurobank παρουσίασε μελέτη με θέ-
μα το «Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Προ-
κλήσεις και προτάσεις πολιτικής». Η έρευνα χρημα-
τοδοτήθηκε από την τράπεζα, με επιστήμονες του
Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ) να αναλαμβάνουν την υλοποίησή του.

Η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη εβδομάδα κατά το συνέδριο «Δημογραφικό -
Η Μεγάλη Πρόκληση», στο οποίο παρέστη και ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εν λόγω μελέτη
γίνεται αναφορικά με την πρωτοβουλία εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης της Eurobank για το Δημογρα-
φικό που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο. 

Ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank, μιλώντας στο συνέδριο ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Είναι δέσμευσή μας πως θα συνεχί-
σουμε και θα διευρύνουμε την Πρωτοβουλία για το
Δημογραφικό, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνά-
μεών μας, στη συστράτευση της κοινωνίας για την
ανάσχεση ενός προβλήματος που θεωρούμε ως τη
σημαντικότερη κοινωνική και οικονομική πρόκληση
που έχει μπροστά της η χώρα μας στον μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα».

Η H&M ξεκινά την παγκόσμια καμπάνια της «My chosen
family» με βασικό μήνυμα «Οικογένεια είναι οι άνθρωποι που
σε αγαπούν, όποιον κι αν αγαπάς», για την ενίσχυση της ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητας και του Pride. Όπως αναφέρει η εταιρεία,
«η καμπάνια “My chosen family” εστιάζει στην έννοια των μη
βιολογικών οικογενειών, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστι-
κό ρόλο για πολλά άτομα εντός και εκτός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό-
τητας. Στην Ελλάδα με αφορμή την παγκόσμια καμπάνια “My
chosen family”, αναδεικνύουμε ιστορίες αποδοχής και αγά-
πης και δίνουμε ξεχωριστή βαρύτητα στην έννοια κάθε συνό-
λου που νιώθει ότι ανήκει ο καθένας».

Η Eurobank
χρηματοδότησε

έρευνα για το
δημογραφικό

πρόβλημα

� Διαγωνισμό με μπάτζετ 520.000 ευρώ έχει ξεκινήσει το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι προσφορές

θα υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουλίου. Ο διαγωνι-
σμός γίνεται με σκοπό τη διάχυση και επικοινωνία της πράξης
«Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των
παρεχόμενων υπηρεσιών».

� Σε μια πράξη κοινω-
νικής ευαισθησίας, η

Παπουτσάνης βάζει στο
επίκεντρο τον άνθρωπο
και τις ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες. Το Karavaki
της Παπουτσάνης «σμί-
γει» με το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», και
φέτος το καλοκαίρι προσφέρει διακοπές σε 20 ευάλωτες οικο-
γένειες. «Κανένα παιδί χωρίς διακοπές!», αναφέρει το κεντρι-
κό μήνυμα, ενώ με κάθε αγορά προϊόντος Κaravaki από τη νέα
σειρά αφρόλουτρων, σαμπουάν και κρεμοσάπουνων οι κατα-
ναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην πρωτοβου-
λία, ώστε 20 οικογένειες με παιδιά να κάνουν φέτος διακοπές. 

� Στη Fold7 ανέθεσε η Carlsberg Global τον παγκόσμιο δη-
μιουργικό λογαριασμό της, ύστερα από review. Τον λογα-

ριασμό χειριζόταν η Grey Europe, την οποία η Carlsberg επέ-
λεξε για μια παγκόσμια καμπάνια με βάση την πλατφόρμα της
Fold7 «The Danish Way» 2020. Είχαν επίσης συνεργασία για
τον λογαριασμό της Tuborg διεθνώς. Η Fold7 ήταν συνεργά-
της της Carlsberg για πάνω από δέκα χρόνια, έχοντας χειρι-
στεί τον βρετανικό και τον παγκόσμιο λογαριασμό. Με την
καμπάνια «The Danish Way» το 2017 «σύστησε» τον ηθοποιό
Mads Mikkelsen στο brand.

� Το ελληνικό brand «Βοσινάκη», με μεγάλη παράδοση στις
φρυγανιές και τα αρτοσκευάσματα υψηλής ποιότητας,

«ανανεώνεται» με νέο λογότυπο, νέα αισθητική ταυτότητα, νέες
συσκευασίες και νέες προτάσεις προϊόντων, που φέρνουν σε
κάθε ελληνικό σπίτι την αυθεντική γεύση και τη διατροφική
αξία… όπως παλιά!

H&M: Καμπάνια για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα 

Mικρά - μικρά

Επιμέλεια: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος
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Σ
το μεγαλύτερο θέατρο του μπάσκετ στον κό-

σμο όλο, το ΝΒΑ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουό-

ριορς, με τα χέρια ενός φοβερού και τρομε-

ρού Στεφ Κάρι, νίκησαν 103-90 τους Σέλτικς μέσα

στη Βοστόνη στον έκτο τελικό και φόρεσαν το δαχτυ-

λίδι. Αυτό που κατέκτησε πέρσι σχεδόν μόνος του ο

Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι «μαχητές» του ΝΒΑ διέλυσαν κάθε αμφιβολία

για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα της τελευταίας

δεκαετίας, καθότι το σήκωσαν τέσσερις φορές σε

οκτώ χρόνια. Δυναστεία κανονική. 

Και επειδή στα μεγάλα ματς φαίνονται οι μεγάλες

προσωπικότητες, ο Στεφ Κάρι πήρε το όπλο του από

το πρώτο δεκάλεπτο και με αλλεπάλληλους «βομ-

βαρδισμούς» διέλυσε και το καλάθι και την ψυχολο-

γία των «Κελτών». 

Και μετά, φανέρωσε το μυστικό του: «Δεν υπάρχει

μυστικό, φίλε, βάζεις κάτω το κεφάλι και δου-

λεύεις». Πέρσι, όταν έβλεπε τον Αντετοκούνμπο να

φοράει το δαχτυλίδι, είχε… προειδοποιήσει: «Δεν

θα θέλατε να μας δείτε την προσεχή σεζόν». Και οι

άντρες των παρκέ κρατούν τις υποσχέσεις τους.

Ο κόουτς των Γουόριορς, Στιβ Κερ, από τη μεριά του

πρόσθεσε ένα ακόμα δαχτυλίδι στη συλλογή του. Το

τέταρτο στον πάγκο των «μαχητών», τους οποίους

έχει οδηγήσει σε έξι τελικούς από το 2015 που ανέ-

λαβε. Ως παίκτης, ο Κερ φόρεσε άλλα τρία με τους Σι-

κάγο Μπουλς (’96, ’97, ’98) του ακατανίκητου Μάικλ

Τζόρνταν και δύο με τους Σπερς (’99, ’03). Είναι αυτός

που στις 25 Μαΐου αρνήθηκε να μιλήσει για μπάσκετ

και καυτηρίασε την εμμονή πολλών γερουσιαστών

υπέρ της οπλοκατοχής στην Αμερική. Ήταν την επο-

μένη του μεγάλου μακελειού στο Τέξας που στοίχισε

τη ζωή 19 μαθητών και δύο δασκάλων τους. 

Τα δωδεκάλετα: 22-27, 39-54, 66-76, 90-103.

Μπόστον Σέλτικς ( Ίμε Ουντόκα): Τέιτουμ 13 (6/18

σουτ, 1 τρίποντο, 7 ασίστ, 5 λάθη), Χόρφορντ 19 (4 τρί-

ποντα, 14 ριμπάουντ), Ρ. Γουίλιαμς 10 (7 ριμπάουντ, 5

κοψίματα), Σμαρτ 9 (4/12 σουτ, 1 τρίποντο, 6 ριμπά-

ουντ, 9 ασίστ), Μπράουν 34 (5/11 τρίποντα, 7 ριμπά-

ουντ, 5 λάθη), Γ. Γουίλιαμς 3, Κορνέ, Μόργκαν, Χάου-

ζερ, Νέσμιθ, Γουάιτ 2, Πρίτσαρντ, Στάουσκας

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (Στιβ Κερ): Γκριν 12 (2 τρί-

ποντα, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Πόρτερ 6 (2),

Γουίγκινς 18 (7/18 σουτ, 4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5

ασίστ), Κάρι 34 (6/11 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ),

Τόμπσον 12 (5/20 σουτ, 2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ιγ-

κουοντάλα, Λούνι (7 ριμπάουντ), Πέιτον 6, Πουλ 15 (3).

Η σειρά των τελικών
Game 1: ..Γουόριορς - Σέλτικς ......................108-120

Game 2: ..Γουόριορς - Σέλτικς ........................107-88

Game 3: ..Σέλτικς - Γουόριορς ......................116-100

Game 4: ..Σέλτικς - Γουόριορς........................ 97-107

Game 5: ..Γουόριορς - Σέλτικς........................ 104-94

Game 6: ..Σέλτικς - Γουόριορς ........................90-103

Οι Γουόριορς νίκησαν 103-90 
τους Σέλτικς μέσα στη Βοστόνη και
κατέκτησαν τον τίτλο στο ΝΒΑ

Άρχοντες των δαχτυλιδιών
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Μ
ε νόμο που ψηφίστηκε στη
Βουλή, η διαιτησία στην Ελ-
λάδα γίνεται επαγγελματική.
Οι διαιτητές θα είναι επαγ-

γελματίες 100%, που σημαίνει ότι δεν θα
νομιμοποιούνται να δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά σε κανέναν άλλο τομέα.
Δεν έχει, ακόμα, αποσαφηνιστεί τι πρό-
κειται να γίνει με τους διαιτητές που είναι
δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί κ.λπ.,
αλλά ας το αφήσουμε προς το παρόν. 

Επί των αμοιβών, η αρχική σκέψη του
προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαι-
τησίας Μαρκ Κλάτενμπεργκ είναι οι επαγ-
γελματίες διαιτητές να αμείβονται με
60.000 ευρώ τον χρόνο και να είναι επτά
τον αριθμό. Δηλαδή, θα στοιχίζουν συνο-
λικά 420.000 ευρώ ετησίως. Και επειδή οι
επτά θα σφυρίζουν κάθε Κυριακή, αφού
ισάριθμες αγωνιστικές θα διεξάγονται,
καθότι 14 οι ομάδες της Super League 1,
θα εισπράττουν περίπου 1.400 ευρώ το
παιχνίδι. 

Οι βοηθοί, όπως και οι VARistes και οι
βοηθοί Varistes, που δεν θα είναι επαγ-
γελματίες, θα αμείβονται με τα ποσά που
βλέπετε στον σχετικό πίνακα. Για το… επί-
πεδο της διαιτησίας στην Ελλάδα ας μη μι-
λήσουμε καλύτερα.

Με τι ποσά αμείβονται οι διαιτητές σε
άλλα πρωταθλήματα; Ας τα δούμε ένα
προς ένα.

• Ισπανία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι
διαιτητές έχουν στάνταρ μισθό 10.000 ευ-
ρώ τον μήνα και λαμβάνουν 3.438 ευρώ
ανά παιχνίδι, σφυρίζουν, δε, μόλις δύο
ματς μηνιαίως. Οι βοηθοί 1.440 ευρώ έκα-

στος, συν τον μισθό των 10.000 ευρώ,
όπως οι διαιτητές.

• Αγγλία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι
διαιτητές έχουν εφάπαξ μισθό 41.000 ευ-
ρώ τον χρόνο για προπονήσεις, εκπαίδευ-
ση κ.λπ., με το συνολικό κόστος για τον
καθένα να ανέρχεται στις 71.000 ευρώ.
Όχι πολύ περισσότερα από τους Έλληνες.

• Γερμανία: Επαγγελματική διαιτησία.
Ο κάθε διαιτητής εισπράττει από 4.000
έως 4.500 ευρώ ανά παιχνίδι, ανάλογα με
τον… χορηγό του! Τους επιτρέπεται να
έχουν και χορηγούς. Στην καλύτερη περί-
πτωση, ο κάθε διαιτητής θα σφυρίξει τρία
ματς τον μήνα.

• Ιταλία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι
διαιτητές εισπράττουν  από 3.500 ευρώ
ανά ματς συν τα μεταφορικά. Οι βοηθοί
χονδρικά παίρνουν 1.200 ευρώ ανά ματς.

• Γαλλία: Επαγγελματική διαιτησία, μι-
σθός 2.751 ευρώ και επιπρόσθετα 2.340
ευρώ για κάθε ματς. Δηλαδή, κάθε διαιτη-
τής που σφυρίζει έστω ένα ματς τον μήνα
βάζει μίνιμουμ 5.000 ευρώ στην τσέπη.

• Ολλανδία: Επαγγελματική διαιτησία
με κλειστά συμβόλαια, με τους διεθνείς
να έχουν full time απασχόληση και να
παίρνουν 75.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ οι

μη διεθνείς έχουν part time απασχόληση
και παίρνουν 50.000 ευρώ τον χρόνο.

• Ελβετία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Από
3.725 ευρώ το ματς παίρνει ο κάθε διαιτη-
τής στην πρώτη κατηγορία και από 2.300
ευρώ οι βοηθοί.

• Αυστρία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Δί-
νονται 3.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι στον
διαιτητή και ακριβώς τα μισά στον κάθε
βοηθό. 

• Πορτογαλία: Ερασιτεχνική διαιτησία.
Ο κάθε διαιτητής παίρνει από 1.272 ευρώ
και τα μισά ο κάθε βοηθός.

• Νορβηγία: Επαγγελματική, και με
ημιεπαγγελματίες διαιτητές. Ο διαιτητής
αμείβεται με 1.600 ευρώ για κάθε παιχνίδι
και οι βοηθοί του με 1.000. 

• Σουηδία: Ερασιτέχνες διαιτητές λαμ-
βάνουν για κάθε αγώνα 1.140 ευρώ και
από 750 οι βοηθοί.

• Τουρκία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι
διαιτητές παίρνουν από 1.000 ευρώ το
παιχνίδι και οι επόπτες από 520 ευρώ. 

• Πολωνία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Οι
διαιτητές αμείβονται με 1.000 ευρώ το
παιχνίδι και οι βοηθοί τους με 600.

• Ρουμανία: Ερασιτεχνική διαιτησία.
Πριν από την οικονομική κρίση ο διαιτητής

εισέπραττε 1.226 ευρώ και οι βοηθοί του
817. Με την κρίση, την περασμένη σεζόν, οι
αμοιβές είναι αντίστοιχα 757 και 505 ευρώ.

• Τσεχία: Ερασιτεχνική διαιτησία, με
600 ευρώ το παιχνίδι για τον διαιτητή, 400
για τους βοηθούς του.

• Φινλανδία: Ερασιτεχνική διαιτησία,
με τους διαιτητές να παίρνουν 435 ευρώ
το ματς και 217 οι βοηθοί.

• Σλοβακία: Ερασιτεχνική διαιτησία, με
αμοιβές 420 ευρώ το παιχνίδι για τον διαι-
τητή και 265 ευρώ για τους βοηθούς του.

• Κροατία: Ερασιτεχνική διαιτησία, 280
ευρώ το παιχνίδι ο διαιτητής, 170 ευρώ οι
δύο βοηθοί του.

• Ουγγαρία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Οι
διαιτητές αμείβονται με 240 ευρώ ανά
ματς και ο εκάστοτε βοηθός με 155 ευρώ.

• Σερβία: Ερασιτεχνική διαιτησία, με
αμοιβή 200 ευρώ το παιχνίδι για τον διαι-
τητή, 170 για τους βοηθούς του.

Στους τοπ αμειβόμενους 
οι Έλληνες ρέφερι στην Ευρώπη,
πόσα παίρνουν οι συνάδελφοί
τους στις υπόλοιπες χώρες

Επαγγελματίες διαιτητές 
με 60.000€ τον χρόνο

Τι πήραν πέρσι
στη Super League 1
Διαιτητής: ........2.000 ευρώ
Α’ βοηθός: ........1.000 ευρώ
Β’ βοηθός: ........1.000 ευρώ
4ος: ......................500 ευρώ
Παρατηρητής: ....500 ευρώ
VAR: ..................1.000 ευρώ
AVAR: ..................500 ευρώ



P
O
L
IT
IC
A
L
Α
R
T

Σ
Α

Β
Β

Α
ΤΟ

 1
8

 ΙΟ
Υ

Ν
ΙΟ

Υ
 2

0
2

2

36

Τ
ο φετινό SNF Nostos Conference πλαι-
σιώνει ένα σύνολο από διαδραστικές εγ-
καταστάσεις, εκθέσεις και εμπειρίες VR.

Το πρόγραμμα του SNF Nostos Conference και
το παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων έχουν
σχεδιαστεί με τη συνεργασία του μη κερδοσκο-
πικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD
(incubator for Media Education and Develop-
ment). Πώς θα είναι τα νοσοκομεία στο μέλλον;
Θες να δοκιμάσεις να κάνεις σερφ στο κανάλι
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος (ΚΠΙΣΝ) χωρίς να βραχείς; Γίνεται να νιώ-
σεις τον παλμό ενός άλλου ανθρώπου χωρίς να
τον αγγίζεις; Όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε

μέσα από τη συμμετοχή σας στο SNF Nostos,
την καθιερωμένη ανοιχτή εκδήλωση του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που φέτος γίνεται
SNF Nostos Health και επικεντρώνεται στο πιο
σημαντικό ανθρώπινο αγαθό: την υγεία.

Κατά τη διάρκεια του SNF Nostos 2022, το
κοινό μπορεί να περιηγηθεί στην έκθεση «A
Template for Future Hospitals» του Renzo Pia-
no Building Workshop (RPBW) που παρουσιά-
ζει τα τρία νέα νοσοκομεία της Πρωτοβουλίας
για την Υγεία του ΙΣΝ, να πάρει μέρος στις δια-
δραστικές εγκαταστάσεις του Μεξικανού εικα-
στικού καλλιτέχνη Rafael Lozano-Hemmer
«Remote Pulse» και «Recorded Assembly», να

παίξει τένις, να χορέψει, να κάνει σερφ, γιόγκα
και αναρρίχηση σε περιβάλλον εικονικής πραγ-
ματικότητας με τα VR experiences που προτεί-
νει το φετινό πρόγραμμα του SNF Nostos.

Παράλληλα, θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέ-
ψει σε έναν παγκόσμιο χάρτη με δεδομένα
υγείας, στην έκθεση «Μια Διαδραστική Παγκό-
σμια Εμπειρία με Δεδομένα Υγείας», από το Πα-
νεπιστήμιο Johns Hopkins και να επισκεφτεί
την έκθεση φωτογραφίας «Επί νοός ειρήνη»
του Θοδωρή Νικολάου, για μια πολυπρισματική
θέαση του κόσμου της ψυχικής υγείας.

Οι παραπάνω δράσεις ξεκίνησαν χθες με
ελεύθερη είσοδο στο κοινό. 

Virtual εμπειρίες στο ΚΠΙΣΝ



Η ατάκα του
Κουτσόπουλου

«Φωτιές» άναψε την ώρα του τελικού του «Mas-
terChef» ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με μία ατάκα
του. Συγκεκριμένα, μετά την αξιολόγηση των πιά-
των των δύο φιναλίστ, ο σεφ ανέφερε πως το μόνο
που μένει να μάθουν είναι το τελικό αποτέλεσμα,
αλλά και τι θα συμβεί με το… τηλεοπτικό μέλλον
του Σωτήρη Κοντιζά. «Μένει να ανακοινώσουμε τις
υπόλοιπες βαθμολογίες και να μάθουμε αν αλη-
θεύει ότι ο Σωτήρης μπορεί του χρόνου να μην εί-
ναι μαζί μας στο “MasterChef”», είπε χαρακτηρι-
στικά. Φυσικά, και οι τρεις κριτές ξέσπασαν σε γέ-
λια, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να αγκαλιάζει
τον Σωτήρη Κοντιζά και εκείνον να λέει χιουμορι-
στικά: «Πού το ήξερες;».

Επέτειος στο Παρίσι

Έπειτα από τρία χρόνια γάμου, ο Στράτος Τζώρ-
τζογλου και η Σοφία Μαριόλα παραμένουν πολύ
ερωτευμένοι και το δείχνουν σε κάθε τους ευκαι-
ρία. Ο γνωστός ηθοποιός και η αγαπημένη του γιόρ-
τασαν την επέτειο του γάμου τους με ένα ταξίδι σε
έναν ρομαντικό προορισμό, που δεν είναι άλλος από
το Παρίσι. Πόζαραν μπροστά από τον Πύργο του Άι-
φελ και σε άλλα χαρακτηριστικά σημεία της «πόλης
του φωτός» και ανάρτησαν τις φωτογραφίες τους
στα social media, εκφράζοντας δημόσια τον έρωτα
που τρέφει ο ένας για τον άλλο. 

Η Χριστίνα Τσάφου μίλησε στην
κάμερα του «Super Κατερίνα»,
όπου ρωτήθηκε για το ενδεχόμε-
νο μελλοντικής συνεργασίας της
με τον Πέτρο Φιλιππίδη που βρί-
σκεται στη φυλακή. Σχετικά με
αυτό, η Χριστίνα Τσάφου ξεκαθά-
ρισε: «Μου έχουν ξανακάνει αυτή
την ερώτηση και έχω πει όχι. Μα-
κάρι να αθωωθεί και να έχει δίκιο,
αλλά για δικούς μου λόγους είναι
όχι. Έχω κάνει μια λίστα και έχω
βάλει τα συν και τα πλην. Εύχομαι
να μη βρεθώ στην ανάγκη να συ-
νεργαστώ με κάποια ονόματα που
έχω βάλει και είναι ελάχιστα».

Η λίστα 
της Χριστίνας

Μ
ια τρυφερή φωτογραφία με τον 12χρονο γιο της, Δημή-
τρη, δημοσίευσε στο Instagram η Μαρία Σαράφογλου. H
Μαρία Σαράφογλου έχει αποκτήσει τον Δημήτρη με τον

πρώην σύζυγό της και επίσης δημοσιογράφο Αντώνη Αλαφογιώρ-
γο. Ο Δημήτρης τελείωσε το δημοτικό σχολείο και η περήφανη μη-
τέρα του θέλησε να γράψει λίγα λόγια για την αποφοίτησή του. Στη
φωτογραφία βλέπουμε τη Μαρία Σαράφογλου με τον γιο της έξω
από το σχολείο να αγκαλιάζονται και να ακουμπούν τρυφερά τα κε-
φάλια τους. Το κείμενο της δημοσιογράφου του ΑΝΤ1 για τον γιο της
είναι αρκετά συγκινητικό. «Πάντα να κουβαλάς αγάπη μέσα στην
καρδιά σου, πάθος στο πνεύμα σου και πίστη στη δύναμή σου. Είμαι
τόσο περήφανη για σένα, αγόρι μου, για τη γενναιοδωρία σου, την
καλοσύνη σου, την εξυπνάδα σου και τη δύναμη να ξεπερνάς τις δυ-
σκολίες», σημείωσε μεταξύ άλλων.

ΜΜια φωτογραφία 21 χρόνια πριν
Από νεαρή ηλικία, η Σμαράγδα Καρύδη μπήκε στον χώρο της
υποκριτικής, μετρώντας πολλές επιτυχίες στη μικρή οθόνη
και το θεατρικό σανίδι. Σε ηλικία 23 ετών πρωταγωνίστησε
στην ταινία «Ο καλύτερός μου φίλος» και μια φωτογραφία από
τότε είδε το φως της δημοσιότητας, με την ίδια να βρίσκεται
στο πλευρό του Νίκου Κούρκουλου και του Λάκη Λαζόπουλου.
Η ρετρό αυτή φωτογραφία τραβήχτηκε 21 χρόνια πριν και μά-
λιστα η Σμαράγδα Καρύδη ήταν μόλις 23 ετών. Στη φωτογρα-
φία, πάντως, είναι ιδιαίτερα όμορφη και ροκ, ενώ αν κανείς
παρατηρήσει καλύτερα την ηθοποιό, θα συνειδητοποιήσει πως
μοιάζει σαν να μην έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πέρασε ένα ευχά-
ριστο τριήμερο με την οικογένειά της και
φυσικά δεν θα μπορούσε να μην απολαύσει
τη θάλασσα. Μάλιστα, αποφάσισε να δημο-
σιεύσει μια σειρά από φωτογραφίες και να
φανερώσει στους διαδικτυακούς της φί-
λους πώς περνά το τριήμερό της. Συγκεκρι-
μένα, με την οικογένειά της βρέθηκε στην
Κύθνο και φωτογραφήθηκε με τα παιδιά της.
Μέσα σε αυτές και οι φωτογραφίες όπου πο-
ζάρει με κόκκινο μπικίνι και crop top.
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Τρυφερή μανούλα

Φωτιά στα κόκκινα



Τ
α τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό κομ-
μάτι της σύγχρονης πλαστικής χειρουρ-
γικής σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι
ενέσεις λίπους, ή αλλιώς λιποέγχυση,

στο πρόσωπο αλλά και σε άλλα σημεία του σώμα-
τος όπως μαστός, χέρια, προβληματικές περιο-
χές, πχ, στην κυτταρίτιδα. 

Οι λιποεγχύσεις αποτελούν το πιο σύγχρονο
αποτελεσματικό και φιλικό προς τον ανθρώπινο
οργανισμό filler (ενέσιμο υλικό), το οποίο λαμβά-
νεται από τον ίδιο μας τον οργανισμό και μέσα από
μια σωστή τεχνική, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.

«Η λιποέγχυση αποτελεί μια μικρή επεμβατική
πράξη μέσα από την οποία λίπος από κάποια ση-
μεία του οργανισμού λαμβάνεται και εκχύεται σε
άλλα προβληματικά σημεία του σώματος, έτσι
ώστε να βελτιώσει την εικόνα μειωμένου όγκου
σε κάποιο άλλο σημείο του ανθρώπινου σώμα-
τος. Οι ενέσεις λίπους έχουν το μεγάλο πλεονέ-
κτημα ότι πρόκειται για υλικό αυτόλογο (δηλαδή
προέρχεται από τον ίδιο μας τον οργανισμό), το
οποίο μετά τη λήψη και τη διοχέτευσή του σε ένα
συγκεκριμένο σημείο διορθώνει ογκομετρικά
την περιοχή αυτή. 

Επειδή πρόκειται για ζωντανό ιστό του ίδιου
μας του οργανισμού, χρειάζεται μια ιδιαίτερη,
σωστή τεχνική λήψης και διοχέτευσής του, ώστε

ο λιπώδης ιστός στη λήπτρια περιοχή να μπορέ-
σει να αιματωθεί και να παραμείνει εκεί σαν ζων-
τανό κομμάτι του ανθρώπινου οργανισμού, προ-
κειμένου το αποτέλεσμα μετά την έκχυσή του να
είναι μόνιμο», αναφέρει ο πλαστικός χειρουργός
Βασίλης Κρέτσης. 

Πέρα, όμως, από αυτό, ένα άλλο πλεονέκτημα
της προσθήκης λίπους είναι ότι ο λιπώδης ιστός
περιέχει τον μεγαλύτερο αριθμό βλαστοκυττά-
ρων στον ανθρώπινο οργανισμό, ώστε ύστερα
από μια λιποέγχυση δεν διορθώνεται μόνο το ογ-
κομετρικό πρόβλημα της περιοχής αλλά πραγμα-
τικά γίνεται μια αναζωογόνηση, ανανέωση όλης
της περιοχής όπου έχει προστεθεί το λίπος λόγω
της τεράστιας ποσότητας βλαστοκυττάρων που
αυτό περιέχει.

«Αυτό που εκτιμά ο ασθενής από την πρώτη
κιόλας ώρα μετά τη λιποέγχυση δεν είναι μόνο η
ογκομετρική μεταβολή αλλά και η νεανική όψη,
υφή, λάμψη του προσώπου. Στα χέρια, η γερα-
σμένη ραχιαία επιφάνεια της άκρας χείρας, που
οφείλεται στην απώλεια του κολλαγόνου και
στην έλλειψη πάχους της επιδερμίδας, αναζωο-
γονείται και πραγματικά ανανεώνεται με τις εγ-
χύσεις λίπους στη ραχιαία επιφάνεια του χεριού.
Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ια-
τρείο. Υπάρχει ένα ελαφρύ οίδημα, το οποίο υπο-

χωρεί σε δυο τρεις μέρες. Μεγάλες εγχύσεις λί-
πους για την αύξηση των γλουτών καθώς επίσης
και στο στήθος πραγματοποιούνται σε κλινική.
Πολλοί αναρωτιούνται αν με αυτή τη μέθοδο το
αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο. Σε αυτό το ερώτημα
απαντώ λέγοντας πως, αν η διαδικασία λήψης
και έγχυσης γίνει με τη δέουσα τεχνική, τότε το
70%-80% του λίπους ζει και αιματώνεται φυσιο-
λογικά και το αποτέλεσμα είναι μόνιμο», αναφέ-
ρει ο κ. Κρέτσης. 

Ο πλαστικός χειρουργός μάς λύνει την απορία
αν υπάρχει κάποιο ρίσκο με αυτή την επέμβαση.
«Οι κυριότεροι κίνδυνοι στη λιποέγχυση, όπως
και σε κάθε άλλη χειρουργική επέμβαση, αφο-
ρούν μόλυνση ή μη αιμάτωση του λίπους που εκ-
χύεται, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό κοκκιω-
ματώδους ιστού. Αυτό, όμως, είναι κάτι πάρα πο-
λύ σπάνιο, ιδιαίτερα με την τεχνική που προανα-
φέραμε, έτσι ώστε πρακτικά ο κίνδυνος είναι μη-
δαμινός», καταλήγει ο κ. Κρέτσης.
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kpapakosto@yahoo.gr

Λιποέγχυση, η σύγχρονη πλαστική
χειρουργική στο πρόσωπο αλλά 
και σε άλλα σημεία του σώματος

Διόρθωση με… ενέσεις λίπους
Βασίλης Κρέτσης, 
πλαστικός χειρουργός 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, τα οικονομικά σας αλλά
και η συναισθηματική σας ζωή θα σας απα-
σχολήσουν έντονα αυτό το Σαββατοκύριακο.
Είναι η στιγμή που θα χρειαστείτε μια γνώριμη
και ουσιαστική συντροφιά, για να ξεπεράσετε
τις λάθος συμπεριφορές των άλλων.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αυτό το διήμερο θα υπάρξουν έντονες
εναλλαγές στη διάθεσή σας, κάτι που θα
σας κουράσει και θα σας δημιουργήσει
πολλές σκέψεις για τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Είναι η στιγμή που έχετε ανάγ-
κη να κάνετε ένα διάλειμμα, για να γεμί-
σετε τις μπαταρίες σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους θα υπάρξουν κα-
ταστάσεις, κυρίως στα οικονομικά σας,
που θα σας στενοχωρήσουν και θα σας
προβληματίσουν αρκετά. Βέβαια, είναι μια
παροδική κατάσταση, που στο αμέσως
επόμενο διάστημα θα έχετε εξαιρετικά
ευχάριστες καταστάσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, οι εξελί-
ξεις θα είναι αρκετές σε θέματα σχέσεων,
νομικών υποθέσεων αλλά και οικονομικών
συναλλαγών. Ίσως, επίσης, να αναζητήσετε
έναν όμορφο προορισμό, ώστε να γεμίσετε
με θετική ενέργεια.

Λέων
(23/7-22/8)
Τα Λιοντάρια του τρίτου δεκαημέρου θα
πρέπει να είστε πιο υποψιασμένα για κάθε
προσωπική σας σχέση, όπως επίσης και για
τις σχέσεις που καλλιεργείτε στον επαγγελ-
ματικό σας χώρο. Το σίγουρο είναι ότι θα
υπάρξουν και οικονομικοί προβληματισμοί,
που θα τους καλλιεργήσουν οι άλλοι.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους τα πράγματα είναι
αρκετά ευνοϊκά. Με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο, θα έχετε μια πολύ καλή περίοδο που θα
σας δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις να
κάνετε κάποιες επιτυχημένες κινήσεις σε
βασικούς τομείς.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς κάποιες απογοητεύ-
σεις στο ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου
δεν θα τις αποφύγετε, όταν μάλιστα συμμε-
τέχουν σε αυτές τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα. Ίσως ένα οικονομικό θέμα να γίνει η αι-
τία να αποστασιοποιηθείτε από τον/τη σύν-
τροφό σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου δέχεστε κα-
ταιγισμό πλανητικών όψεων, κάτι που δεν
θα σας αφήσει εντελώς ήσυχους αυτές τις
μέρες. Οι καταστάσεις δεν θα είναι εύκολες,
αλλά ούτε και δύσκολες, αρκεί να τις διαχει-
ριστείτε με σωστό τρόπο.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες το Σαββατοκύριακο
θα είναι μάλλον ακαθόριστο και θα σας προ-
βληματίσουν οι σχέσεις σας με πρόσωπα
από το περιβάλλον σας. Ίσως οι συζητήσεις
και οι συμφωνίες για ένα επαγγελματικό
διάβημα να μη βρίσκονται στην καλύτερή
τους στιγμή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους θα υπάρξουν πολύ
καλές εξελίξεις σε προσωπικά θέματα, κυ-
ρίως αν ο σύντροφός σας βρίσκεται σε μετακι-
νήσεις ή αναζητήσετε μαζί κάποιο καλοκαιρι-
νό προορισμό. Φροντίστε να βρεθείτε κοντά
με αγαπημένα σας πρόσωπα, γιατί είναι ευ-
καιρία να δυναμώσουν οι δεσμοί σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτό το διήμερο θα έχετε τη δυνατότητα να
απομακρύνετε καταστάσεις που σας στενο-
χωρούν. Ίσως, μάλιστα, να χρειαστεί να δια-
σκεδάσετε και να αφήσετε τους πολλούς
προβληματισμούς σας για αργότερα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν πρέπει να κάνετε μια καλοκαιρινή εξόρμη-
ση, είναι η πιο κατάλληλη στιγμή, εφόσον αφή-
σετε πίσω σας μια σειρά από αποτυχημένες κα-
ταστάσεις και κακές συμπεριφορές των άλλων.
Η Αφροδίτη στον τρίτο τομέα του ωροσκοπίου
σας θέλει να επικοινωνήσετε και να εκφράσετε
τα συναισθήματά σας με απόλυτο τρόπο. 
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Aυτό το διήμερο η Αφροδίτη, πριν
εγκαταλείψει το ζώδιο του Ταύρου,
σχηματίζει δύο όψεις, η πρώτη με τον
Κρόνο και η δεύτερη με τον Ποσειδώνα. Το

τετράγωνο με τον Κρόνο γεννά ανασφάλειες,
περιορισμούς και δύσκολες καταστάσεις στα
οικονομικά. Επηρεάζει τα ζώδια του Σταθερού
Σταυρού του τρίτου δεκαημέρου και είναι η στιγμή
της απογοήτευσης από πρόσωπα με τα οποία
υπάρχει συναισθηματική επαφή. Την επόμενη μέρα
έχουμε την όψη εξαγώνου με Αφροδίτη -
Ποσειδώνα, που βοηθά Παρθένους, Ιχθύς, Αιγόκερους
να ξεφύγουν για λίγο από το βαρύ καθημερινό
πρόγραμμα και να πάρουν μια ανάσα καλοκαιριού.



Ο
ταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή ανα-
λογική, ήταν απολύτως προφανές ότι
στόχευε να ανακόψει τη δυνατότητα

σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης
από τη Νέα Δημοκρατία. Το επιχείρημα που
πρόβαλε ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει
επαρκής εκπροσώπηση όλων των πολιτικών
ιδεολογικών τάσεων που ενυπάρχουν στο
εκλογικό σώμα. 

Ο στόχος αυτός, όμως, υπηρετείται ήδη από
την παρούσα Βουλή, την οποία συγκροτούν
εκπρόσωποι από έξι κόμματα.

Αντιθέτως, με τις επικείμενες εκλογές σε
απλή αναλογική, δεν υπηρετείται ένας κομβι-
κός και κρίσιμος εθνικός και όχι κομματικός
στόχος: Αυτός της σταθερότητας που απαιτεί-
ται για να εξέλθει αλώβητη η χώρα από τις
πρωτοφανείς κρίσεις με τις οποίες είναι αντι-
μέτωπη η Ελλάδα αλλά και η ΕΕ ευρύτερα.

Δυστυχώς για τη χώρα στην παρούσα συγ-
κυρία, με ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, είναι εξαιρετικά πιθανό να βρεθούμε
το φθινόπωρο ή την ερχόμενη άνοιξη μπρο-
στά στο ενδεχόμενο ένα κόμμα που συγκεν-
τρώνει ποσοστό της τάξης του 38% με 39% στις
βουλευτικές εκλογές να μην μπορεί να σχη-
ματίσει κυβέρνηση λόγω της απλής αναλογι-
κής και μέσα σε αυτή την εξαιρετικά ταραγμέ-
νη διεθνή συγκυρία να οδηγηθούμε σε δεύτε-
ρες κάλπες, έναν, ενάμιση μήνα μετά, με ό,τι
σημαίνει αυτό για την οικονομία και τη διαχεί-
ριση όλων των κρίσιμων προβλημάτων.

Για τη Νέα Δημοκρατία το στοίχημα είναι να
ξεπεραστεί η απλή αναλογική, προκειμένου η

χώρα να μην περιέλθει σε κυβερνητικό αδιέ-
ξοδο και να φέρει σε πέρας το μεταρρυθμιστι-
κό της σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, πάλι, η απλή αναλογική
αποτελεί το μέσο για την επίτευξη κυβέρνη-
σης συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι
ώστε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα προ-
οδευτικής διακυβέρνησης. Ενδεχόμενο, που
πάντως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν δια-
φαίνεται στον ορίζοντα. 

Για να έχουμε μια ιδέα τού τι μας περιμένει,
αρκεί να κοιτάξουμε πίσω μας. Ο νόμος (Τσο-
χατζόπουλου - Πεπονή) το 1989, ο οποίος
προσομοιάζει αρκετά σε αυτόν της απλής
αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ, στέρησε την αυτοδυ-
ναμία από τη ΝΔ και τον Κωνσταντίνο Μητσο-
τάκη και οδήγησε σε τρεις αλλεπάλληλες
εκλογικές αναμετρήσεις, μέχρις ότου επι-
τευχθεί οριακή αυτοδυναμία. Τότε, στις εκλο-
γές του Ιουνίου του 1989, η ΝΔ κέρδισε 145
έδρες με το τότε εκλογικό σύστημα. Αν η ανα-
μέτρηση είχε γίνει με το προηγούμενο σύστη-
μα, η ΝΔ θα είχε 164! Ο νόμος Κουτσόγιωργα
είχε ως κατακλείδα ότι η Αριστερά θα συμμα-
χεί πάντοτε με το ΠΑΣΟΚ, ως εκ τούτου οι πι-
θανότητες επανόδου της ΝΔ στην εξουσία θα
εκμηδενίζονταν και η «κάθαρση» που επίμο-
να ζητούσε η ΝΔ θα ματαιωνόταν. Η ιστορία,
ωστόσο, άλλα έμελλε να γράψει. Η Αριστερά,
με φόντο το σκάνδαλο Κοσκωτά, ενστερνί-
στηκε το μαζικό αίτημα για κάθαρση, έκλεισε
την πόρτα στο ΠΑΣΟΚ και επέλεξε τον ιστορι-
κό συμβιβασμό με τη ΝΔ για τη συγκρότηση
της κυβέρνησης υπό τον Τζαννή Τζαννετάκη.

Τριάντα χρόνια μετά, η ιστορία μοιάζει déjà
vu. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί σε δι-
πλές εκλογές το 2023, όπου οι πρώτες θα γί-
νουν με απλή αναλογική και, αφού δεν θα
σχηματιστεί κυβέρνηση, θα ακολουθήσουν
δεύτερες με ενισχυμένη αναλογική. 

Γιατί; Μα, είναι απολύτως προφανές. Διότι
η απλή αναλογική έχει συνδεθεί με τις χει-
ρότερες περιόδους αστάθειας, από τις οποί-
ες εκείνη του 1989 ήταν μάλλον η ηπιότερη.
Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1926, με
αποτέλεσμα έως το 1928, που καταργήθηκε,
να αλλάζουν οι κυβερνήσεις κάθε πέντε μή-
νες. Επανήλθε το 1932 προκαλώντας ακυ-
βερνησία, κατακερματισμό των πολιτικών
δυνάμεων και κόπωση σε τέτοιο βαθμό,
ώστε το 1936 οι βουλευτές ανέθεσαν τη δια-
κυβέρνηση στον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος
λίγους μήνες μετά επέβαλε δικτατορία. Η
απλή αναλογική επέστρεψε το 1946, με απο-
τέλεσμα έως το 1950 να ορκιστούν δέκα κυ-
βερνήσεις, προτού επιστρέψει η ενισχυμένη
αναλογική το 1951.

Δυστυχώς θα τη βρούμε μπροστά μας για
μία ακόμη φορά. Ευτυχώς, ο λαός, μέσα από
τις ασταμάτητες κακουχίες και τα βάσανα των
τελευταίων αρκετών χρόνων, έχει ωριμάσει
πολύ. Δεν θα πάρει εισιτήριο «για το τρενάκι
του τρόμου». Γιατί «δεν τσιμπάει» στα τσιτάτα
και τις πονηρές προτροπές. Θα πράξει τα δέ-
οντα, κατανοώντας ότι όσα διακυβεύονται
διεθνώς σε αυτήν τη συγκυρία μπορούν, υπό
συνθήκες, να αποδειχθούν και μοιραία. Δεν
θα το επιτρέψει…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου
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ΡOLITICAL #ELLI40
Στις επικείμενες
εκλογές με απλή
αναλογική 
δεν υπηρετείται
ένας κομβικός
και κρίσιμος
εθνικός στόχος:
αυτός της
σταθερότητας

Déjà vu


