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Αυτά που
μας ενώνουν 

Μια απόρρητη 
συνέντευξη και 

εξαιρετικά επίκαιρη 
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«POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
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ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Βουλευτής Καστοριάς 
με τον ΣΥΡΙΖΑ

«ΤΟ ΠΛΙAΤΣΙΚΟ ΣΤΑ ΤΑΜΕIΑ 
ΕIΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚOΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤAΚΗ»
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
Τομεάρχης Ναυτιλίας 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«ΘEΛΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤO
ΔΙAΛΟΓΟ, OΧΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚAΤΣΙΑ»
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ΣΕΛ. 25-31

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Πόσα πληρώνουμε 
και ποιοι... δεν πληρώνουν 
• PROFILE: Μουστάκας: Παιχνιδάδες από... κούνια 
• Lidl: Ραγδαία ανάπτυξη με «πράσινο» αποτύπωμα

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

«Ο άνθρωπος 
μπορεί 

να καταφέρει 
τα πάντα»

ΟΔΥΣΣEΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΠΟΥΛΟΣ: 
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KINA 

Ο «ΝΕΟΣ ΜΑΟ»
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

RAFALE ΚΑΙ MARDER
ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ
103 ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
ΣΕΛ. 21ΣΕΛ. 20ΣΕΛ. 18

Βρέχει ευρωπαϊκό χρήμα 
σε Τουρκία και Λιβύη 
και με ελληνική 
διακομματική έγκριση

ΝOTHΣ ΜΑΡΙAΣ

Ακαριαία αντίδραση 
σε όποιον ξεπεράσει
τις κόκκινες γραμμές

ΘEΜΗΣ ΖΑΝIΔΗΣ
ΣΕΛ. 16
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Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

«Ρεκόρ όλων των εποχών: Σε 2 έτη 
εκδόθηκαν 442 χιλιάδες συντάξεις!»

ΚΩΣΤHΣ ΧΑΤΖΗΔAΚΗΣ

ΣΕΛ. 4-5

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ  ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 10

«GO BACK
MADAME MERKEL»
• Αντιπολιτευτικό μίξερ με ευρωομόλογο, BMP-1 και Τουρκία 
• Επένδυση ρίσκου της Κουμουνδούρου σε αντιγερμανικά ένστικτα  

ΓΥΡΙΖΕΙ
ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ 



Μ
ε την εξαιρετική αφορμή της χθεσινής
εθνικής επετείου αναδημοσιεύτηκαν
τμήματα ενδιαφέροντος αρχειακού υλι-
κού, ανάμεσά τους και μια εκμυστήρευ-

ση-απόρρητη ενημέρωση του Ιωάννη Μεταξά στους
δημοσιογράφους λίγες ημέρες μετά το «alors, c’est la
guerre» στον Εμανουέλε Γκράτσι. Σε αυτήν την ιδιαί-
τερη «συνέντευξη Τύπου», ο Μεταξάς εξηγεί αναλυτι-
κά στους δημοσιογράφους το σκεπτικό του για το πώς
μπήκαμε στον πόλεμο, τις κινήσεις που είχαν προηγη-
θεί και καταλήγει να μιλήσει εκ βαθέων και διεξοδικά
παραθέτοντας την οπτική του για την εξωτερική πολι-
τική της χώρας. «Θα σας ειπώ τα πάντα. Θα σας ειπώ
ακόμη και τα μεγάλα μου πολιτικά μυστικά», τους είχε
πει προλογικά ο Έλληνας πρωθυπουργός. 

Μέσα στα πολλά και σημαντικά που «εκμυστη-
ρεύεται» ο Μεταξάς -στους παρευρισκόμενους είχε
δοθεί σαφής εντολή να μη δημοσιευτεί τίποτα με ποι-
νή άμεσης φυλάκισης- βρίσκονται ιστορικής αξίας
περιγραφές για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που
ανέλαβε, την αλληλογραφία με τις πρεσβείες μας σε
Ρώμη, Τίρανα και Βουδαπέστη, την επικοινωνία του
με τον Χίτλερ, τη «σύστασή» του να αποφύγει «θερμό
επεισόδιο» με την Ιταλία και την υπόσχεσή του να
συμπεριληφθεί η Ελλάδα στη «Νέα Τάξη» της γερμα-
νικής Ευρώπης, αφού προηγουμένως έχει εκχωρή-
σει εδάφη σε Βουλγαρία και Ιταλία. «Μου διεμηνύθη
εκ μέρους του Χίτλερ η σύστασις να αποφύγω οιον-

δήποτε μέτρον δυνάμενον να θεωρηθή από την Ιτα-
λίαν πρόκλησις. Έκαμα το παν διά να μην μπορούν οι
Ιταλοί να εμφανισθούν ως δυνάμενοι να έχουν όχι
αφορμάς ευλόγους, αλλ’ ούτε ευλογοφανές παράπο-
νον εκ μέρους μας, αν και από την πρώτην στιγμήν
αντελήφθην τι πράγματι εσήμαινεν η όλως αορίστως
σύστασις του Βερολίνου. (…) Εις σχετικάς βολιδο-
σκοπήσεις προς την κατεύθυνσιν του Άξονος μού
εδόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύσις θα μπορού-
σε να είναι μία εκουσία προσχώρησις της Ελλάδος εις
την “Νέαν Τάξιν”. Προσχώρησις που θα εγένετο λίαν
ευχαρίστως δεκτή από τον Χίτλερ ως “εραστήν του
ελληνικού πνεύματος”. Συγχρόνως όμως μου εδόθη
να εννοήσω ότι η ένταξις εις την Νέαν Τάξιν προϋπο-
θέτει προκαταρκτικήν άρσιν όλων των παλαιών δια-
φορών με τους γείτονάς μας, και ναι μεν αυτό θα συ-
νεπήγετο φυσικά θυσίας τινάς διά την Ελλάδα, αλλά
αι θυσίαι θα έπρεπε να θεωρηθούν απολύτως “ασή-
μαντοι” εμπρός εις τα “οικονομικά και άλλα πλεονε-
κτήματα” τα οποία θα είχεν διά την Ελλάδα η Νέα Τά-
ξις εις την Ευρώπην και εις την Βαλκανικήν», φέρεται
να λέει ο Μεταξάς, διευκρινίζοντας πως οι «θυσίες»
περιελάμβαναν την απώλεια της Ηπείρου μέχρι την
Πρέβεζα για λογαριασμό της Ιταλίας και της Αλεξαν-
δρούπολης υπέρ της Βουλγαρίας. 

Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, ο Ι. Μεταξάς «προ-
φητεύει» πως η Γερμανία θα χάσει τον πόλεμο και
εξηγεί τη μεταστροφή από «γερμανόφιλο» σε «αγ-

γλόφιλο». «Εγώ από σήμερον ακολουθώ πολιτικήν
Βενιζέλου. Οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν», για να συμ-
πληρώσει πως θα ακολουθήσει «πολιτική συνταυτι-
σμού της τύχης μας με την τύχην της Δυνάμεως διά
την οποίαν, όπως και διά την Ελλάδα, η θάλασσα είναι
ανέκαθεν, όχι εμπόδιο που χωρίζει, αλλά υγρά λεω-
φόρος που συνδέει». 

«Εκάμαμεν ό,τι ήτο δυνατόν διά να μην έχωμεν το
παραμικρόν άδικον. Συνεπώς έχομεν με το μέρος μας
το δίκαιον», είναι ουσιαστικά η φράση με την οποία
κλείνει την ενημέρωση στους δημοσιογράφους. Από
αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο που σκιαγραφούνται
διακρατικές σχέσεις, γεωπολιτικές ισορροπίες και η
θέση της Ελλάδας στη διπλωματική σκακιέρα του τό-
τε, προκύπτουν σοκαριστικές ομοιότητες με το σήμε-
ρα: Νέα Τάξη, «συστάσεις» για αποφυγή θερμού
επεισοδίου και εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμά-
των, προσήλωση στο Δίκαιο, όροι και φράσεις απολύ-
τως επίκαιρες. 

Και μια παρακαταθήκη από έναν αμφιλεγόμενο για
πολλούς πολιτικό, που ωστόσο στην κρίσιμη ώρα δή-
λωσε «παρών», βάζοντας τη χώρα στη σωστή πλευρά
της Ιστορίας: Την απόφαση για συνέχιση της εξωτερι-
κής πολιτικής ενός αντίπαλου πολιτικού, οδηγία που
χρειάζεται να παραμένει εν ενεργεία και σήμερα,
προκειμένου η ελληνική διπλωματία να έχει πυξίδα,
σταθερές συμμαχίες και διαχρονικούς στόχους. 
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Μην ξεχάσετε: Ξημερώματα Κυριακής, να γυρίσετε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω
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«Δρούμε στο φως 
της ημέρας και 
της αλήθειας», τόνισε 
ο Έλληνας πρωθυπουργός

«Χρέος μας να παραδώσουμε
μια πιο ισχυρή πατρίδα»

Κυριάκος Μητσοτάκης:

Σ
το χρέος της κυβέρνησης απέ-
ναντι στην πατρίδα αναφέρθηκε ο
πρωθυπουργός, ο οποίος παρα-
κολούθησε την παρέλαση στα

Ιωάννινα. «Η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά
πάντα λίγο πιο δυνατά εδώ στα Γιάννενα,
στο Καλπάκι, στην Ήπειρο. Γιατί εδώ, πριν
από 82 χρόνια, αμυνθήκαμε απέναντι σε
μια απρόκλητη επίθεση και η γενιά, αυτή η
γενιά του ’40, έκανε το χρέος της απέναντι
στην πατρίδα και απέναντι στην Ιστορία»,
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος του εί-
ναι να παραδώσει στην επόμενη γενιά μια
πατρίδα πιο ισχυρή. «Το δικό μας χρέος εί-
ναι να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά,
σε αυτά τα παιδιά που παρέλασαν σήμερα
κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία, με
χαμόγελο, με αισιοδοξία, με υπερηφάνεια,
μια πατρίδα πιο ισχυρή, μια πατρίδα πιο
ασφαλή, μια πατρίδα πιο ευημερούσα, μια
πατρίδα πιο δίκαιη».

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τη
δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Αθανασίου, η οποία τελέστηκε
από τον μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο,

ενώ παρέστη και στην επιμνημόσυνη δέη-
ση στο Ηρώον Μπιζανομάχων, όπου κατέ-
θεσε στεφάνι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επισκέφτηκε επίσης την έδρα της 8ης Μη-
χανοποιημένης Ταξιαρχίας και την έδρα
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου είχε συ-
νάντηση με τον περιφερειάρχη Ηπείρου
Αλέξανδρο Καχριμάνη.

Η Τουρκία δεν κινδυνεύει 
από τα νησιά

Για πρώτη φορά πρωθυπουργός έδωσε
το «παρών» στην αναπαράσταση της μά-
χης στο Καλπάκι που πραγματοποιείται
την παραμονή της εθνικής επετείου. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε εντυ-
πωσιασμένος από το πρωτόγνωρο σκηνι-
κό που είχε στηθεί στην ιστορική περιοχή
και στις δηλώσεις του έστειλε ξεκάθαρο
μήνυμα προς τον Ταγίπ Ερντογάν. «Κανείς
πουθενά δεν πιστεύει ότι η Τουρκία κινδυ-
νεύει από τα ελληνικά νησιά. Αντίθετα, το
ότι εκείνη επιβουλεύεται την κυριαρχία
της Ελλάδος το διαλαλεί δυστυχώς συνέ-
χεια η ίδια. Γιατί όσοι φωνασκούν ότι τάχα
κινούνται μόνο στο σκοτάδι συχνά χάνον-
ται μέσα σε αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι άλ-
λωστε και εδώ στο Καλπάκι μέσα στη νύ-
χτα και πριν ξημερώσει ήρθαν οι Ιταλοί,
για να τους απαντήσουν, όπως έπρεπε,
πρώτα οι Ηπειρώτες και οι Έλληνες και
ύστερα η ίδια η Ιστορία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι

τα ελληνικά επιχειρήματα βασίζονται στο
Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασ-
σας και σημείωσε πως η αμυντική επαγρύ-
πνηση και η διπλωματική θωράκιση προ-
σφέρουν στη χώρα μας ισχυρές συμμα-
χίες. «Όλα αυτά μάλιστα με την ψυχραιμία
εκείνου που έχει το δίκιο με το μέρος του.
Με την αυτοπεποίθηση του πατριώτη και
πάνω απ’ όλα δρώντας ανοιχτά στο φως της
αλήθειας και της μέρας», σημείωσε ο πρω-
θυπουργός.

«Δεν θα παίξω ποτέ το παιχνίδι της
επιθετικής πλειοδοσίας»

Σε συνέντευξή του στο «Le Point» ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλ-
λων, στην εντεινόμενη τουρκική προκλητι-
κότητα και αποκάλυψε ότι είχε προειδο-
ποιήσει τον Σαρλ Μισέλ στη Σύνοδο Κορυ-
φής στην Πράγα πως στην περίπτωση που
τον κατηγορούσε ο Ταγίπ Ερντογάν, θα
έπαιρνε τον λόγο και θα του απαντούσε: «Οι
ομόλογοί μου είχαν την ευκαιρία να δουν
ποιος είναι στην πραγματικότητα ο επιτιθέ-
μενος. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι ξε-
κάθαρα για όλους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε
την ανησυχία του για την κλιμάκωση των
απειλών από την πλευρά της Άγκυρας και
τόνισε πως δεν πρόκειται να ακολουθήσει
τη στρατηγική της γειτονικής χώρας. «Μια
ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του
ΝΑΤΟ είναι καταρχάς αδιανόητη. Ωστόσο,

δεν πρέπει να υποτιμούμε τους εγγενείς
κινδύνους της παρούσας κατάστασης.
Επέλεξα συνειδητά να μην αντιδράσω σε
κάθε επιθετική πρόκληση του προέδρου
Ερντογάν και δεν θα παίξω ποτέ το παιχνί-
δι της επιθετικής πλειοδοσίας».

Παράλληλα, κατηγόρησε την Τουρκία
πως εργαλειοποιεί το Μεταναστευτικό,
καθώς επιχειρεί διαρκώς να εξωθήσει
μεγάλο αριθμό μεταναστών στην Ευρώπη
μέσω της Ελλάδας, ενώ αρνείται να συμ-
βιβαστεί με τη συμφωνία που έχει υπο-
γράψει με την ΕΕ. Έκανε ιδιαίτερη αναφο-
ρά στις συνθήκες διαβίωσης των μετανα-
στών που δεν έχουν πλέον καμία σχέση με
το 2015, αλλά και στον ύποπτο ρόλο ορι-
σμένων ΜΚΟ. «Έχουμε καλή συνεργασία
με τη συντριπτική πλειονότητα των ΜΚΟ,
αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ορισμέ-
νες από αυτές προτιμούν ξεκάθαρα να
παίζουν τον ρόλο του διακινητή - κάτι που
τους οδηγεί να ασκούν κριτική στην Ελλά-
δα, αναπαράγοντας αβάσιμα επιχειρήμα-
τα της Άγκυρας», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. 

του
Σωτήρη Σταθόπουλου
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ΚΩΣΤHΣ ΧΑΤΖΗΔAΚΗΣ

«Ρεκόρ όλων των εποχών: 
Σε 2 έτη  εκδόθηκαν 
442 χιλιάδες συντάξεις!»

Σχεδόν 1,3 εκατ.
συνταξιούχοι 
θα δουν διπλές αυξήσεις.
Ένας στους δύο 
θα δει τουλάχιστον 
μία επιπλέον σύνταξη

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Σ

τα σημαντικά επιτεύγματα του
υπουργείου Εργασίας αναφέρεται
με συνέντευξή του στην «Political»
ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Η εκκα-

θάριση χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων μέσα
σε χρόνο ρεκόρ ήταν το πρώτο στοίχημα που
κερδήθηκε από τον υπουργό Εργασίας.

«Συνολικά, από τις αρχές Ιανουαρίου 2021
που ανέλαβα μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί
442.000 κύριες συντάξεις», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά. Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης κά-
νει ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση της ανερ-
γίας που έφερε έσοδα στα ταμεία του ΕΦΚΑ
αλλά και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» για τη
στεγαστική πολιτική που αφορά τους νέους
και που θα μπει σε εφαρμογή από την αρχή
του 2023. Όσον αφορά τις αυξήσεις στις
συντάξεις που «ξεπαγώνουν» ύστερα από
12 χρόνια, ο υπουργός Εργασίας υποστηρί-
ζει πως 1,3 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν να
διπλασιάζονται οι συντάξεις τους, ενώ ένας
στους δύο θα δει μία επιπλέον σύνταξη. 

O ΕΦΚΑ ανακοίνωσε νέα στοιχεία για τις
εκκρεμείς συντάξεις. Σε ποιο σημείο
βρισκόμαστε;
Τον Σεπτέμβριο είχαμε 29.000 απονομές

εκκρεμών κύριων συντάξεων -ήταν ο καλύ-
τερος Σεπτέμβριος στην ιστορία του ΕΦΚΑ.
Ως αποτέλεσμα, μετά τον μηδενισμό των εκ-
κρεμοτήτων για τα έτη 2016 έως 2019, μηδε-
νίσαμε τις εκκρεμότητες και για το 2020. Για
το 2021 το ποσοστό ολοκλήρωσης φτάνει το
95,5%, ενώ έχει εκκαθαριστεί πάνω από το
85% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που
υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022.
Συνολικά, από τις αρχές Ιανουαρίου 2021
που ανέλαβα υπουργός Εργασίας μέχρι σή-
μερα, έχουν εκδοθεί 442.000 κύριες συντά-
ξεις. Πρόκειται για ρεκόρ όλων των εποχών!
Και αυτή τη στιγμή μένουν να εκδοθούν
8.900 από το 2021 και 17.000 από το 2022.
Φτάσαμε, δηλαδή, ουσιαστικά στο τέλος της
διαδρομής. Τα συμπεράσματα, λοιπόν, είναι
δικά σας για το αν έχει γίνει δουλειά ή όχι.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα δοθούν τε-
λικά από τον Δεκέμβριο που μας έρχεται;
Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές αυ-

ξήσεις, οι οποίες καλύπτουν το 95% των συν-
ταξιούχων (2,5 εκατ. περίπου): Η οριζόντια
αύξηση που θα δοθεί ύστερα από 12 χρόνια.
Το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ για τους
χαμηλοσυνταξιούχους. Η κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης. Και η τέταρτη δόση
επανυπολογισμού του νόμου Βρούτση. 

στον
Σωτήρη Σταθόπουλο 
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Αυτά σε πολλές περιπτώσεις συνδυά-

ζονται και μπορούν να οδηγήσουν σε δύο
ή και τρεις αυξήσεις. Το βοήθημα των 250
ευρώ θα καταβληθεί μέσα στις γιορτές,
ενώ η εισφορά αλληλεγγύης και η τέταρτη
δόση του νόμου Βρούτση στα τέλη Δεκεμ-
βρίου με τις συντάξεις του Ιανουαρίου. 

Σε σχέση με την οριζόντια αύξηση,
έχουμε με το υπουργείο Οικονομικών κα-
ταλήξει στα εξής: Πρώτον, το ύψος της
αύξησης (ΑΕΠ+τιμάριθμος διά του δύο)
υπολογίζεται αυτή τη στιγμή με βάση τις
εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπο-
λογισμού για την πορεία της οικονομίας
στο 7%. Αυτές, όμως, τις μέρες κατατίθεται
στη Βουλή και το σχέδιο του προϋπολογι-
σμού με τις τελικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ
και τον τιμάριθμο. Και σε αυτές τις εκτιμή-
σεις θα βασιστεί τελικά σε πρώτη φάση το
ποσοστό της οριζόντιας αύξησης, η οποία
-είτε στο 7% είτε κάτι παραπάνω- εκτιμού-
με ότι θα δοθεί τον Ιανουάριο μαζί με τις
συντάξεις του Φεβρουαρίου. 

Ταυτόχρονα, ενσωματώσαμε μια τεχνι-
κή ρύθμιση στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
που είναι σε διαβούλευση. Σύμφωνα με
αυτήν, η όποια επιπλέον τυχόν μικρή αλ-
λαγή χρειαστεί να γίνει στο ύψος της αύ-
ξησης -εάν ενδεχομένως υπάρξει κάποια
απόκλιση από τις εκτιμήσεις του προσχε-
δίου του προϋπολογισμού είτε προς τα
πάνω είτε προς τα κάτω- θα πραγματο-
ποιηθεί μετά την έκδοση των τελικών
στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμ-
βριο ή τον Οκτώβριο του 2023. Και αυτή
θα ενσωματωθεί στις αυξήσεις που θα
δοθούν του χρόνου τον Δεκέμβριο. Αυτό
που πάντως θεωρώ μείζον είναι ότι η κυ-
βέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες του
προϋπολογισμού και της οικονομίας. 

Σχεδόν 1,3 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν
διπλές αυξήσεις. Ένας στους δύο συντα-
ξιούχους θα δει τουλάχιστον μία επιπλέον
σύνταξη με τον συνδυασμό των αυξήσε-
ων. Και το 88% όσων έχουν μεγάλη προ-
σωπική διαφορά θα δουν και αυτοί αυξή-
σεις μέσω της κατάργησης της εισφοράς
αλληλεγγύης και του βοηθήματος.

Η αύξηση της απασχόλησης έδωσε ση-
μαντική ανάσα στα έσοδα του ΕΦΚΑ.
Πιστεύετε ότι οι ίδιοι ρυθμοί θα ισχύ-
σουν και τη νέα χρονιά;
Η αύξηση της απασχόλησης όντως ενί-

σχυσε τα έσοδα του ΕΦΚΑ. Και όσο συνε-
χίσει να μειώνεται η ανεργία τόσο αυτά θα
αυξάνονται. Αυτή η εξέλιξη είναι μία ακό-
μα απόδειξη της σημαντικής προόδου
που έχουμε σημειώσει στη μείωση της
ανεργίας. Είναι κάτι που δεν έτυχε αλλά
πέτυχε. Πέτυχε χάρη στη συνολική οικο-
νομική πολιτική της κυβέρνησης, στην
οποία συνεισφέρει σημαντικά η εργασια-

κή και ασφαλιστική πολιτική που εφαρ-
μόζουμε στο υπουργείο Εργασίας. Χάρη
σε αυτή, η ανεργία είναι σήμερα 5 ποσο-
στιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον Ιού-
λιο του 2019. Από το 17,5% που την παρα-
λάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,4% σήμε-
ρα. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε απο-
φασισμένοι να συνεχίσουμε. Η εξέλιξη
αυτή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση
ότι σταμάτησαν τα προβλήματα του ΕΦΚΑ
ή ότι αντιμετωπίζουμε τις οικονομικές
εξελίξεις με ελαφρότητα και αδιαφορία.

Παρουσιάσατε την Τρίτη το νομοσχέδιο
για τη στεγαστική πολιτική. Τι ακριβώς
προβλέπει; 
Το νομοσχέδιο αυτό αντιμετωπίζει νο-

μικά ζητήματα, προκειμένου η Στρατηγι-
κή Κοινωνικής Στέγασης (πρόγραμμα
«Σπίτι Μου») να πάρει σάρκα και οστά
από την αρχή του 2023. Το πρόγραμμα
«Σπίτι μου» είναι ένα μεγάλο, λαϊκό πρό-
γραμμα προϋπολογισμού 1,75 δισ. ευρώ,
από το οποίο θα ωφεληθούν περισσότε-
ροι από 137.000 πολίτες. Ένα πρόγραμμα

το οποίο απαντά στις σύγχρονες προκλή-
σεις της αγοράς κατοικίας -ιδίως για τους
νέους που αντιμετωπίζουν το εντονότερο
πρόβλημα- με μια πληθώρα δράσεων: Τις
μαζικές ανακαινίσεις κενών ιδιωτικών
κατοικιών και τη διάθεσή τους. 

Την αξιοποίηση των ακινήτων της ΔΥΠΑ
και του υπουργείου Εργασίας, με τον θε-
σμό της «κοινωνικής αντιπαροχής». Τις
δράσεις του προγράμματος «Κάλυψη» για
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πιο
σημαντική ίσως δράση είναι τα ευνοϊκά
δάνεια, έτσι ώστε το αντίτιμο για τη δόση
του στεγαστικού δανείου να είναι μικρό-
τερο από το ενοίκιο το οποίο θα πλήρωνε
κανείς για ένα αντίστοιχο διαμέρισμα.
Πρόκειται για παρεμβάσεις με τις οποίες
η χώρα αποκτά έπειτα από πολλά χρόνια
μια ουσιαστική στεγαστική πολιτική. Με
επίκεντρο τους νέους συμπολίτες μας,
που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος στέ-
γασης σε σχέση με το εισόδημά τους. Με
το νομοσχέδιο αυτό κάνουμε ένα ακόμα
αποφασιστικό βήμα, ώστε οι δικαιούχοι
να δουν σύντομα αποτελέσματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ζητά την
κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Εσείς, που
αρχικά διαχειριστήκατε το θέμα της
ΔΕΗ, πιστεύετε πως το κόστος για τους
πολίτες θα ήταν σε αυτή την περίπτωση
μικρότερο; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ που κουνάει το δάχτυλο σή-

μερα για τη ΔΕΗ, μας την άφησε το 2019
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Παρ’ όλα
αυτά, η ΔΕΗ διασώθηκε χωρίς να αυξη-
θούν τότε τα τιμολόγια. Αυτό είχα υπο-
στηρίξει και αυτό έγινε. 

Τα τιμολόγια αυξήθηκαν πολύ αργότε-
ρα, λόγω του ότι υπήρξε η διεθνής ενερ-
γειακή κρίση που εκτόξευσε τις τιμές του
φυσικού αερίου. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που
πήγε να καταστρέψει τη ΔΕΗ, υπόσχεται
να δαπανήσει ένα σωρό λεφτά των φορο-
λογούμενων για να την επανακρατικοποι-
ήσει. Για ποιο λόγο; Για να αποκτήσει τον
έλεγχο, λέει. Μα τον έλεγχο τον έχει ήδη
το Δημόσιο με το 34% που κατέχει.

Σε σχέση τώρα με τις επιπτώσεις της
κρίσης, με τις επιδοτήσεις που δίνουμε,
το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα εί-
ναι αισθητά χαμηλότερα από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο. Και πάντως κάτω από την
Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες τις
οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια διαφημίζει.
Ενώ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία του Ινστιτούτου Bruegel, είμαστε τέ-
ταρτοι στην ΕΕ σε σχέση με την ένταση
των ενισχύσεων για την κρίση ως προς το
ΑΕΠ. Σημειώστε, επίσης, την επί της αρ-
χής συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
για παρεμβάσεις για την τιμή του φυσικού
αερίου, στην κατεύθυνση όσων η Ελλάδα
σταθερά εδώ και μήνες υποστηρίζει. 

Οι αγορές ήδη αντέδρασαν θετικά. Ανα-
μένουμε τις αποφάσεις. Σε κάθε περίπτω-
ση, όμως, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις με την ίδια αποφασιστικότητα. Και πι-
στεύω ότι οι πολίτες θα τα συνυπολογί-
σουν αυτά στον δρόμο προς τις κάλπες.

Σας ανησυχεί η συνεχής προκλητικό-
τητα της Τουρκίας; Πιστεύετε πως ο Τα-
γίπ Ερντογάν θα επιδιώξει να δημιουρ-
γήσει θερμό επεισόδιο;
Η συμπεριφορά του Ερντογάν και της

Τουρκίας είναι ένας ιστορικός αναχρονι-
σμός. Εμείς δεν οξύνουμε τους τόνους,
αλλά απαντάμε με μια διπλή προσπάθεια:
Ενισχύουμε τις διεθνείς συμμαχίες της
χώρας από τη μία πλευρά. Και την άμυνά
μας από την άλλη. Λέμε προς την Τουρκία
ότι η συνεννόηση είναι προς όφελος και
των δύο πλευρών. Αλλά την ίδια στιγμή
ξεκαθαρίζουμε ποιες είναι οι κόκκινες
γραμμές μας και δεν δεχόμαστε την αμ-
φισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Η ανεργία είναι 
σήμερα 5 ποσοστιαίες
μονάδες χαμηλότερα

από τον Ιούλιο του
2019. Από το 17,5%

που την παραλάβαμε
από τον ΣΥΡΙΖΑ, 

στο 12,4%
σήμερα



τον τρόπο να αναλύσει την εμπιστοσύνη που απο-
λαμβάνει ο πρωθυπουργός σε ένα σημαντικό
τμήμα της κοινής γνώμης. Το «χαρτί» της αξιοπι-
στίας επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες με-
τρήσεις.

Στην έρευνα της εταιρείας Pulse για λογαρια-
σμό της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, όπου η ΝΔ διατη-
ρεί προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ύψους 7,5%,
στην καταλληλότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
προηγείται του Αλέξη Τσίπρα κατά 11 ποσοστιαίες
μονάδες, ήτοι 39% έναντι 28%. Μάλιστα, το 47%
των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ του σχηματι-
σμού αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενισχύοντας
έτσι το κυβερνητικό επιχείρημα περί σταθερών
μονοκομματικών κυβερνήσεων, που μπορούν να
εγγυηθούν την ασφαλή έξοδο της χώρας από τα
ταραγμένα νερά της ενεργειακής κρίσης.

Αντιστοίχως στη δημοσκόπηση της Αlco για τον
Alpha, συγκεκριμένα στην ερώτηση ποιος ανά-
μεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα μπορεί να διαχει-
ριστεί καλύτερα την ακρίβεια, το 32% απαντά «ο
πρωθυπουργός» έναντι του 22% που εμπιστεύε-
ται τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στη στήριξη της κοινωνίας για τη θέρμανση τα αν-
τίστοιχα ποσοστά είναι 33% και 24%, ενώ σαρωτι-
κή είναι η διαφορά στη διαχείριση των Ελληνο-
τουρκικών με 43% έναντι 17% και της εγκληματι-
κότητας με 31% έναντι 17%.

Απομονωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ
Κυβερνητικές πηγές προεξοφλούν πως στα

προαναφερθέντα πεδία θα κριθεί η πολιτική ανα-
μέτρηση τους επόμενους μήνες στην πορεία
προς τις κάλπες. «Για τον κ. Τσίπρα είναι πολύ δύ-
σκολο να αντιπαρατεθεί στο πεδίο των Ελληνο-
τουρκικών ή της ασφάλειας», επισημαίνουν συ-
νεργάτες του πρωθυπουργού.

Στα Ελληνοτουρκικά ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει απομο-
νωμένος στο περιθώριο της εθνικής πολιτικής,
αντιμαχόμενος τις στρατηγικές επιλογές που
θωρακίζουν τη χώρα, όπως οι αμυντικές συμ-
φωνίες με της Ηνωμένες Πολιτείες και την Γαλ-
λία ή τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων,
«όταν δεν συντάσσεται με την τουρκική προπα-
γάνδα στο Μεταναστευτικό», όπως μεταδίδουν οι
ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να
συσπειρώσει το κόμμα του στρέφοντας παράλλη-
λα το ενδιαφέρον του στον χώρο του Κέντρου.
Εξάλλου, η πολυπόθητη πλειοψηφία στην επόμε-
νη Βουλή απαιτεί τη στήριξη της Κεντροδεξιάς
χωρίς αστερίσκους, ταυτόχρονα όμως εξελίσ-
σονται ανοίγματα σε δεξαμενές ψηφοφόρων και
σε άλλους πολιτικούς χώρους με έμφαση στο
Κέντρο, που εκτιμάται ότι θα κρίνει και το τελικό
αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης.
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Σ
το Υπουργικό Συμβούλιο προ ολίγων
ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέ-
μεινε για την ανάγκη έγκαιρης εφαρμο-
γής των υπεσχημένων, ιδίως αυτών που

αφορούν την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονο-
μικής συγκυρίας ελέω της οξείας ενεργειακής
κρίσης, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα, σύμφωνα με
την αίσθηση που αποκόμισαν σχεδόν όλοι οι παρι-
στάμενοι, πως οι προτεραιότητες του Μεγάρου
Μαξίμου για το αμέσως προσεχές διάστημα έως το
διπλό εκλογικό ραντεβού της άνοιξης είναι η
στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η δια-
σφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η διατή-
ρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και
δη των μικρομεσαίων, που μεταξύ άλλων αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά της εκλογικής βάσης της
Νέας Δημοκρατίας. 

Το τερέν της οικονομίας
Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πλή-

ρως ότι η επικείμενη κρίσιμη εκλογική μάχη
θα δοθεί πρωτίστως στο τερέν της οικονομίας,
καθώς η ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντο-
χές των εθνικών οικονομιών και του οικογενει-
ακού προϋπολογισμού και γνωρίζουν ότι η
Κουμουνδούρου θα παίξει τα ρέστα της μέσω
της κινδυνολογίας στο ζήτημα της ακρίβειας.
Εξού και διαμηνύεται σχεδόν μονότονα από
όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους
πως όποιο δημοσιονομικό περιθώριο προκύ-
πτει από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικο-
νομίας θα επιστρέφεται αυτούσιο σε κατανα-
λωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό βε-
βαίως υπό τον απαράβατο όρο ότι δεν θα δια-
σαλευτεί η εύθραυστη δημοσιονομική ισορρο-
πία, καθώς οι αγορές καιροφυλακτούν, όπως
φάνηκε και στην περίπτωση της παραιτηθείσας
Βρετανίδας πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ζητά πλέον
την προβολή του κυβερνητικού έργου, κάτι που
συνδέει ευθέως με τις συχνές πλέον εξορμή-
σεις του στην περιφέρεια, όπως έγινε προ ημε-
ρών και στην παρουσίαση του ειδικού αναπτυ-
ξιακού σχεδίου για τους ορεινούς Δήμους Αρ-
γιθέας, Λίμνης Πλαστήρα και Αγράφων. Πλέον
το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» διατρέχει
οριζόντια την πρωθυπουργική δράση για να
υπενθυμίζει μεταξύ άλλων, όπως λέγεται χα-
ρακτηριστικά, και την πολιτική αντίφαση με τα
ψέματα και τη γενικότερη ανακολουθία που ση-
μάδεψαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ από το 2015 έως το 2019.

Μετρημένα και σταράτα λόγια
«Οι πολίτες γνωρίζουν πως μιλά μετρημένα και

αυτά που λέει τα εννοεί», όπως σημειώνει συνερ-
γάτης του κ. Μητσοτάκη, επιχειρώντας κατ’ αυτό

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

ΝΔ: Με αέρα
υπεροχής

στην τελευταία
στροφή

Σε ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά
υπερέχει και προηγείται 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης 



ΔΔιαγωνίζονται
στα big events
Μου λένε ότι στον Πειραιά αρ-
χίζει και αναπτύσσεται ένας
διαγωνισμός πλήθους στις
συγκεντρώσεις των βουλευ-
τών. Εξηγούμαι. Έμπειρος
κοινοβουλευτικός μού είπε
ότι έκανε γάμο ο βουλευτής Α’
Πειραιά Γιάννης Μελάς προ
μηνών και «πνίγηκε» η εκ-
κλησία από τον πολύ κόσμο.
Πήγαν όλοι. Προ ημερών ο
βουλευτής Α’ Πειραιά Νίκος
Μανωλάκος παρουσίασε το
βιβλίο του στον Πειραϊκό Σύν-
δεσμο και η αίθουσα κατα-
κλείστηκε από στελέχη και
κόσμο μέχρι έξω. Στο τριπάκι
αυτό των «big events», όπως
μαθαίνω, θα μπουν και άλλοι
βουλευτές αλλά και νέοι υπο-
ψήφιοι... 

Στην Αλβανία 
ο Αμυράς

Ο Γιώργος Αμυράς, ο οποίος
ως βουλευτής Ιωαννίνων βρέ-
θηκε στη προχτεσινή αναπαρά-
σταση της μάχης στο Καλπάκι
παρέα με τον πρωθυ-
πουργό, την 28η
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
επισκέφτη-
κε τα ελλη-
νικά μει-
ο ν ο τ ι κ ά
χωριά της
Α λ β α ν ί α ς ,
εκεί όπου χτυ-
πάει δυνατά και πε-
ρήφανα η καρδιά του Ελληνι-
σμού. Συγκεκριμένα, πήγε
στους Βουλιαράτες αλλά και
στους Τεριαχάτες, όπου εκτός
του εορτασμού του «ΟΧΙ» προ-
χώρησαν και σε δενδροφύτευ-
ση... Τολμηρός! 

Μαθαίνω ότι η ελληνική διπλωματία περιμένει τα αποτελέ-
σματα και των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο αλλά και τις
εκλογές στο Ισραήλ. Ειδικά τις δεύτερες, στις οποίες ενδεχομέ-
νως θα επικρατήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, o οποίος, εκτός
από φίλος της Ελλάδας, είναι και ισχυρός πολέμιος του Ερντο-
γάν. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο των διμερών σχέσεών μας
με το Ισραήλ δεν αλλάζει υπό οποιοδήποτε αποτέλεσμα. 
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Περιοδεία
Τριαντόπουλου -
Γεωργίου στον Βόλο

Στον Βόλο περιόδευσε ο υφυπουργός
στον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπου-
λος μαζί με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορ-
φέα Γεωργίου. Συγκεκριμένα, η περιοδεία
αφορούσε hi-tech επιχειρήσεις του Βόλου
με νέους που ξεκίνησαν ως δυναμικές
startups και τώρα δραστηριοποιούνται στο
εξωτερικό έχοντας ως εργαζόμενους νέ-
ους επιστήμονες από όλη την Ελλάδα. 

Στην Αρμενία 
ο Κατσανιώτης
Για την Αρμενία αναχώρησε ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κα-
τσανιώτης προκειμένου να μετέχει

στις εργασίες της συνόδου
Global Armenian Sum-

mit που διεξάγεται
στο Ερεβάν. Παράλ-
ληλα, θα έχει την
ευκαιρία να συναν-

τηθεί με τον ομόλογό
του, ύπατο αρμοστή

της Αρμενίας για θέματα
Διασποράς, Zareh Sinanyan και τον
Κύπριο επίτροπο Προεδρίας για Αν-
θρωπιστικά Θέματα και Θέματα Απο-
δήμων Φώτη Φωτίου, στο πλαίσιο της
τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας -
Κύπρου - Αρμενίας αλλά και του
Μνημονίου Συναντίληψης που υπο-
γράψαμε τον περασμένο Ιούνιο στην
Πάτρα. Στο πρόγραμμα φυσικά έχει
και συναντήσεις με ομογενείς. 

Περιμένουμε 
τις εκλογές στο Ισραήλ

Σ
το στρατόπεδο της Κουμουνδούρου,
όπου τρέχουν σαν τρελοί να σώσουν
ό,τι σώζεται από τον μοιραίο συμβο-
λισμό «ότι ο πρωθυπουργός βρίσκε-

ται στο Καλπάκι για το “ΟΧΙ” και εκείνος για long-
weekend στη Βουδαπέστη», βλέπουν μια μεγά-
λη απροθυμία από νέα στελέχη να ενταχθούν
στα ψηφοδέλτια. Δεν μιλάμε για απλά κομματικά
στελέχη αλλά για σοβαρούς επιστήμονες και κα-
θηγητές, «φτασμένους» δηλαδή. Όλοι αυτοί θέ-
λουν να μπουν στο Επικρατείας και όχι να κυνη-
γήσουν τον σταυρό. Εκτός βέβαια από τον Νίκο
Φαραντούρη, ο οποίος ήθελε εξαρχής την έδρα
της Κεφαλονιάς. Όμως, με έναν... Φαραντούρη
δεν έρχεται η άνοιξη.

Βολιδοσκοπούν πολλούς,
αλλά θέλουν... Επικρατείας

Οκτώ τα Rafale μέχρι τα τέλη του ’22
Επίσπευση της παράδοσης Rafale στην
Πολεμική Αεροπορία ζήτησε η Αθήνα από
τη Γαλλία και η επίσπευση γίνεται πράξη.
Δύο ολοκαίνουργια Rafale, το ένα μονο-
θέσιο και το άλλο διθέσιο, φτάνουν σε λί-
γες μέρες στην Τανάγρα από Έλληνες πι-
λότους και εντάσσονται αμέσως στη μοίρα
των Rafale. Έτσι, η Πολεμική Αεροπορία
θα διαθέτει συνολικά 8 Rafale. 

Ακούγεται ότι στέλεχος κόμματος της
αντιπολίτευσης είναι ανάμεσα σε αυτούς
που συνομιλούσαν στο blind chat με τη
12χρονη κοπέλα από τον Κολωνό. Αυτό
καθιστά το κόμμα του κόμμα παιδοβια-
στών; Όχι, ξεκάθαρα. Για αυτό θα πρέπει
να μάθουν κάποιοι να μην κατηγορούν
έτσι ελαφρά τη καρδία τη ΝΔ ως κόμμα
παιδοβιαστών, διότι η «κατάρα» θα γυρί-
σει πίσω τους... 



ΚΚουκλιώτικο τσίπουρο
Σε μια παραδοσιακή ταβέρνα στο χωριό Κου-

κλιοί δείπνησε παραμονή της 28ης Οκτωβρίου ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύ-
ζυγό του Μαρέβα και τον πρόεδρο της Βουλής
Κωνσταντ ίνο
Τασούλα. Είχε
μόλις ολοκλη-
ρωθεί η αναπα-
ράσταση της
μάχης στο Καλ-
πάκι, με τον
Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για το
σκηνικό που δημιουργήθηκε αλλά και για τη με-
γάλη συμμετοχή του κόσμου. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο πρωθυπουργός δοκίμασε το κουκλιώτι-
κο τσίπουρο, που συνοδεύτηκε από εκλεκτούς
κρεατομεζέδες, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα
που συμμετείχε στην αναπαράσταση, ενώ δεν
έλειψαν και φωτογραφίες. 

Μια πορεία με νίκες και κατακτήσεις αλλά
και ήττες και δύσκολες στιγμές περιέγραψε
ο Ανδρέας Παπαμιμίκος στην ομιλία του στο
TED-x του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο
δικηγόρος, ο οποίος ζει και εργάζεται στη
Θεσσαλονίκη και έχει διατελέσει γραμμα-
τέας της ΝΔ, ανέ-
βηκε στη σκηνή
του μεγαλύτερου
νεανικού event
της Βόρειας Ελ-
λάδας περισσό-
τερο με την ιδιό-
τητα του ενεργού
πολίτη, καθώς σε αντίστοιχες εκδηλώσεις
δεν καλούνται πολιτικά πρόσωπα. Μιλώντας
για την περίοδο που διετέλεσε γραμματέας
της Νέας Δημοκρατίας, θύμισε προτάσεις
που κατέθεσε και τότε δεν έβρισκαν χώρο
στη δημόσια σφαίρα, αλλά σήμερα είναι
πραγματικότητα, όπως η δημιουργία cluster
για νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδιωτική χρη-
ματοδότηση κομμάτων, κινητροδότηση των
business angels, σύμφωνο συμβίωσης για
ομόφυλα ζευγάρια και εκλογές στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση χωρίς χρίσματα.

Τ
ην απόφασή του να δημιουργηθεί
Πάρκο Ιστορίας στην ηρωική περιο-
χή στο Καλπάκι ανακοίνωσε ο πρω-

θυπουργός, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι
στο Μνημείο του Μαχητή. Στόχος του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη είναι το Καλπάκι να μην
αποτελεί μόνο μια απλή ανάμνηση αλλά να
δημιουργηθεί ένας χώρος όπου οι νέες γε-
νιές θα πληροφορούνται τι ακριβώς συνέ-
βη και πώς αντιμετωπίστηκε ο ιταλικός ει-
σβολέας. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως θα
δρομολογηθούν άμεσα όλες οι ενέργειες
που απαιτούνται για τη δημιουργία του
Πάρκου Ιστορίας αλλά και για να ανεγερθεί
ένα κενοτάφιο, στο οποίο θα αναγράφονται
ένα προς ένα τα σχεδόν 14.000 ονόματα
Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν στον πό-
λεμο του ’40-’41.
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Πάρκο 
ιστορίας

Τα ΟΥΚ 
στην παραλία

Μαθαίνω ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν επει-
δή τα «βατράχια» έτρεχαν στη Νέα Παρα-
λία στη Θεσσαλονίκη. Μια μέρα πριν από
την παρέλαση, περισσότεροι από 30 ΟΥΚά-
δες, ξεκινώντας από το ύψος του Μεγάρου
Μουσικής, έφτασαν μέχρι το λιμάνι της
πόλης τρέχοντας σε στοίχιση και με συγ-
κεκριμένο ρυθμό, την ώρα που τα μαχητι-
κά αεροσκάφη πραγματοποιούσαν δοκι-
μαστικές πτήσεις ενόψει της παρέλασης
της 28ης Οκτωβρίου. Μάλιστα, κάποιοι δι-
καιωματιστές και ευαίσθητοι αριστερού-
ληδες άρχισαν τα αρνητικά σχόλια στα so-
cial media. Σοκαρίστηκαν προφανώς και
απορούσαν για το τι ακριβώς εξυπηρετεί
αυτή η «επίδειξη»... 

Το «Go back, mister
Scholz» του 2022

Στη ΝΔ άρχισαν να τρολάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ
με αφορμή τα σχόλια της Κουμουνδούρου
για την επίσκεψη του καγκελάριου της Γερ-
μανίας Όλαφ Σολτς
στην Αθήνα. Η ανα-
κοίνωση της Νέας
Δημοκρατίας ανα-
φέρει: «Το “Go back,
madame Merkel”
του 2014 έγινε “Go
back, mister Scholz”
το 2022. Σαν να μην
πέρασε μια μέρα.
Όλα αυτά βέβαια για
το εσωτερικό ακροα-
τήριο. Γιατί στην Ευ-
ρώπη καμαρώνουν για τη συμμετοχή τους
ως παρατηρητών στους Ευρωπαίους Σοσια-
λιστές και επιδεικνύουν καλή διαγωγή για
να γίνουν ισότιμα μέλη με τον κ. Σολτς και
τους ομολόγους του».

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ

Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει στα κόμματα
για τα νέα τεθωρακισμένα Marder και το
πού και πώς θα στηθούν και τοποθετηθούν.
Οι «πασόκοι» πάντως, που είναι έμπειροι
σε τέτοια θέματα, στο επίσημο σχόλιο που
έκαναν μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτά-
κης - Σολτς επικέντρωσαν την προσοχή
τους ως εξής: «Ανε-
ξάρτητα από την
ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή
αξιοποίηση των τε-
θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν ω ν
Marder στο πεδίο
του Έβρου, με την
προϋπόθεση βέβαια
του κατάλληλου εξοπλισμού τους και της
σχετικής εκπαίδευσης των πληρωμάτων
τους, το κενό που δημιουργείται στην ισχύ
πυρός στα νησιά του Αν. Αιγαίου είναι
υπαρκτό, ακόμη και με την τοποθέτηση άλ-
λων εκ των υπαρχόντων τεθωρακισμένων
του Στρατού Ξηράς. Αυτό το κενό δεν μπο-
ρεί να καλυφθεί παρά μόνο με την εκεί το-
ποθέτηση τεθωρακισμένων αντίστοιχης ή
καλύτερης ισχύος πυρός των BMP-1». Και
όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Στο στόχαστρο 
των Marder

Ο Παπαμιμίκος στη
σκηνή του Ted-x
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Από την Ουγγαρία, όπου
κάνει τις διακοπές του, ο
Αλέξης Τσίπρας βρήκε
χρόνο να γράψει στο
Facebook αρκετές λέξεις
για την εθνική μας επέ-
τειο. Επέλεξε βέβαια Γιάν-
νη Ρίτσο: «Μικρός λαός
και πολεμά δίχως σπαθιά
και βόλια για όλου του κό-
σμου το ψωμί, το φως και
το τραγούδι» και αμέσως
μετά ένα κατεβατό περί δι-
καιοσύνης και δημοκρα-
τίας… Του χάλασε το τε-
τραήμερο ο Μητσοτάκης
που πήγε στο Καλπάκι… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

O
Όλαφ Σολτς πριν από την
επίσκεψή του στην Ακρό-
πολη το βράδυ της Τετάρ-
της ήπιε το ποτάκι του στο

ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και
έφαγε στη Μαρίνα Φλοίσβου, όπου
περπάτησε και δείπνησε στο εντευ-
κτήριο του ιστιοπλοϊκού ομίλου του
Παλαιού Φαλήρου. Ο Γερμανός καγ-
κελάριος ήταν απλά ντυμένος, φο-

ρώντας ένα τζιν παντελόνι και μαύρο
t-shirt, ενώ ήταν φιλικός με όλους.
Μάλιστα, πριν αποχωρήσει από το
κατάστημα χαιρέτησε διά χειραψίας
όλους τους υπαλλήλους. Το μενού
περιλάμβανε μικρή πελαγίσια τσι-
πούρα, καλαμαράκια, σαλάτα χόρτα
και ασύρτικο κρασί. Αχ τι θυμήθηκα
τώρα… Η Μέρκελ, όταν είχε έρθει,
έφαγε αρνάκι στη λαδόκολα... 

Η «πόρτα» που
έφαγε ο Πάτσης

Επιστρέφω στην... πατσειάδα για να
σημειώσω τα ακόλουθα: ο Ανδρέας Πά-
τσης είχε επιχειρήσει και το 2015 να πο-
λιτευτεί με τη ΝΔ, αλλά τότε το παλικάρι
είχε… φάει πόρτα από τον Βαγγέλα. Ο
τότε πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμα-
ράκης τον άφησε εκτός ψηφοδελτίων.
Και μία σημαντική επισήμανση. Αν μέσα
στις επόμενες 30 μέρες δεν προσφύγει
κάποιος εναντίον του νομικά για όλα
όσα έχει κάνει, βλέπω να πέφτει στα
«μαλακά» ο κύριος Πάτσης. Πρέπει κά-
ποιος να του κάνει μήνυση, αλλά να έχει
έννομο συμφέρον προς αυτή την κατεύ-
θυνση, μου λένε διάφοροι νομικοί.

Πιο  Έλληνας και 
από τους Έλληνες
Ο Τζορτζ Τσούνης σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη
χαρακτήρισε «τιμή» να υπηρετεί «στη χώρα όπου γεννήθη-
κε η δημοκρατία», τονίζοντας ότι «έχουμε μια ειδική απο-
στολή, να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία». «Είτε θα έχουμε
δημοκρατία είτε θα έχουμε απολυταρχία. Η εθνική κυριαρ-
χία πρέπει να προστατεύεται, σε αντίθεση με ό,τι κάνει ο
Πούτιν. Είμαι υπερήφανος που Ελλάδα και ΗΠΑ προστα-
τεύουν τη δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία», κατέλη-
ξε ο κ. Τσούνης.

Μια τσιπούρα για τον κ. Σολτς

Μητσοτάκης, Σολτς και Μακρόν  
Κρατήστε και αυτό: ήταν η πρώτη κοινή συνέντευξη Τύπου ενός Έλληνα πρω-

θυπουργού και ενός Γερμανού καγκελάριου από την έναρξη της Ευρωκρίσης
το 2010 που τη μεγαλύτερη πίεση από τους δημοσιογράφους την ένιωσε ο Γερ-
μανός και όχι ο Έλληνας. Και όχι μόνο επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιζε
εντός έδρας. Επίσης, πριν τον Μητσοτάκη ο Σολτς επισκέφτηκε και τον Μακρόν,
αλλά δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να κάνουν κοινή συνέντευξη Τύπου... Δεν
είναι ιδιαίτερα καλή η χημεία τους. 

Έκλεψαν σημαίες…
Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύ-

γει… Πώς να εξηγηθεί το γεγονός
ότι κάποιοι πήγαν πριν από την πα-
ρέλαση στον Δήμο Μοσχάτου -
Ταύρου και έκλεψαν τις σημαίες
από την κεντρική λεωφόρο; «Προ-
σπαθούμε καθημερινά να διαφυ-
λάξουμε την πόλη μας από περι-
στατικά κλοπών και βανδαλισμών,
όπως η κλοπή των ελληνικών ση-
μαιών που είχαν τοποθετηθεί ενό-
ψει της εθνικής μας επετείου»,
ανέφερε ο δήμαρχος Ανδρέας Ευ-
θυμίου, ο οποίος πήγε στην αστυ-
νομία και κατήγγειλε την κλοπή. 
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Η βουβή γκρίνια στο εσωτερικό της Χαριλάου
Τρικούπη καλά κρατεί. Αρκετά στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ σε off the record συζητήσεις έχουν αρχίσει
να ανεβάζουν τους τόνους της κριτικής αναφέ-
ροντας ότι το κόμμα έχει πιάσει ταβάνι με το 11%
χωρίς να εμφανίζει τάσεις ανόδου. Όπως μάλι-
στα σημειώνουν, το ΠΑΣΟΚ είναι ανύπαρκτο σε
επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι πιο σκλη-
ροί εκτιμούν ότι ο πρόεδρος του Κινήματος Νί-
κος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να λειτουργεί
ως ευρωβουλευτής και όχι ως αρχηγός κόμμα-
τος εξουσίας, σημειώνοντας ότι η αρχική ελπίδα
που υπήρξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα σπάσει το δίπολο
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ μάλλον πάει περίπατο. Επισήμως,
τα παραπάνω δεν βγαίνει κανείς να τα πει δημό-
σια, ούτε βεβαίως στα όργανα του κόμματος, τα
οποία είναι αλήθεια ότι συνεδριάζουν στη… χά-
ση και στη φέξη. Οι επικριτές του προέδρου του

ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ακόμα και στην ιστορία
των υποκλοπών ο Ανδρουλάκης επανήλθε στο
προσκήνιο, αλλά και πάλι οι χειρισμοί του ήταν
πολιτικά χλιαροί. Σύρθηκε πίσω από την ατζέντα
που έβαζε ο Αλέξης Τσίπρας και επέμεινε εμμο-
νικά στις παρακολουθήσεις παρά το γεγονός ότι
το θέμα δεν ενδιέφερε καθόλου την κοινή γνώ-
μη. Για αυτό και το πιθανότερο είναι ότι το ΠΑ-
ΣΟΚ θα κινηθεί λίγο πάνω από το 10%, ενώ δυνη-
τικά θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμα και το
20%, αλλάζοντας ποιοτικά τις πολιτικές ισορρο-

πίες. Το σενάριο που αρχικά είχε δημιουργήσει
ελπίδες στους ψηφοφόρους της δημοκρατικής
παράταξης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει το
ΠΑΣΟΚ μια ανάσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κοντά στο
20%, δημιουργώντας ένα τρίπολο στον πολιτικό
χάρτη φαίνεται να απομακρύνεται. Το ΠΑΣΟΚ
επιστρέφει σε συνθήκες μικρομεγαλισμού.

Ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός
Ακόμα και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν

φαίνεται να διατηρεί την αρχική δυναμική που
είχε ως φρέσκο και άφθαρτο πρόσωπο που δεν
έχει κυβερνήσει και άρα δεν έχει βαρίδια στο
βιογραφικό του. Ακόμα και αυτό φαίνεται να ξε-
φούσκωσε, αφού η επιλογή του να παραμείνει
ευρωβουλευτής μέχρι τις εθνικές εκλογές δεν
αρμόζει σε έναν πολιτικό που θέλει να έχει τη
στόφα του ηγέτη. Και σαν να μην έφταναν όλα τα

παραπάνω, ο κ. Ανδρουλάκης έχασε και μια πο-
λύ σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί σε Νο 2
παράγοντα της πολιτικής ζωής του τόπου. Του
έδωσε την «ευκαιρία» ο ίδιος ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, όταν τον αναβάθμισε σε Νο 1 αντίπαλό
του. Δυστυχώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν
άδραξε την ευκαιρία να γίνει βασικός αντίπαλος
του Μητσοτάκη και προτίμησε να κρυφτεί σε
πολλά θέματα πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ με κορωνί-
δα την υπόθεση των υποκλοπών. Συνέπεια των
παραπάνω ήταν να τον «επαναϋποβαθμίσει» ο κ.
Μητσοτάκης, μη θεωρώντας τον πλέον βασικό
του αντίπαλο. Το κύριο όμως πρόβλημα είναι ότι
το ΠΑΣΟΚ δεν εκπέμπει στίγμα εξουσίας και
διακυβέρνησης. Η Χαριλάου Τρικούπη, δέκα
μήνες μετά την εκλογή του Ανδρουλάκη στην
ηγεσία του Κινήματος, δεν κατάφερε να αποτι-
νάξει τη ρετσινιά του «κόμματος-ουρά». 

Βουβή γκρίνια - Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τραβάει;

Σ
το σπίτι του κρεμασμένου δεν μι-
λάνε για σκοινί. Αυτό θα έπρεπε να
το γνωρίζουν καλά στον ΣΥΡΙΖΑ,
που επιτίθενται σφοδρά στην κυ-

βέρνηση με αφορμή την επίσκεψη Σολτς
στην Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και
όταν στην καγκελαρία ήταν η Άνγκελα Μέρ-
κελ, την οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε
αναγάγει σε ανεπιθύμητο πρόσωπο στην
Ελλάδα με το περίφημο «Go back, madame
Merkel, go back, συντηρητική νομενκλα-
τούρα της Ευρώπης» και μετά, όταν ανέλαβε
την εξουσία, ικανοποίησε όλα τα αιτήματα
της κυρίας Μέρκελ. Στη συνέχεια, βέβαια, ο
κ. Τσίπρας μπορούσε άνετα να κάθεται τέσ-
σερις ώρες μαζί της ή να τρώνε τετ α τετ στις
ψαροταβέρνες του Πειραιά και να εκτιμά ότι
πρόκειται για μια πολύ σοφή πολιτικό.

Εν έτει 2022, ο Αλέξης Τσίπρας του 2015
επανέρχεται με το ίδιο έργο που πούλησε
στο παρελθόν, ολίγον μεταλλαγμένο, αλλά
στην ίδια λογική. Ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης παίζει τώρα το: «Go
back, mister Scholz».

Γυρίζει πάλι στο 2015
Σε μια σπάνια κρίση πατριωτισμού, ο κ.

Τσίπρας και το κόμμα του αποφασίζουν μό-
νοι τους για το πού πρέπει να μεταφερθούν
τα άρματα μάχης και ζητούν από την κυβέρ-
νηση να κάνουμε εχθρό τη Γερμανία. Να
ανοίξουμε, δηλαδή, διπλωματικό μέτωπο
εναντίον του Σολτς. «Ο κ. Μητσοτάκης δή-
λωσε σήμερα ότι είναι “πολύ αισιόδοξος”
μετά τη συνάντηση με τον καγκελάριο
Σολτς», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και διερωτάται: «Αλήθεια, από
πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία; Από το
γεγονός ότι η Γερμανία δεν δέχεται όχι ευ-
ρωομόλογο και κοινό δανεισμό για ένα γεν-
ναίο πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης
που έρχεται, αλλά ούτε καν πλαφόν στις τι-
μές ενέργειας;». Και συνεχίζει σχολιάζον-

τας κατ’ αυτόν τον τρόπο: «Από το γεγονός
ότι αντί τα τεθωρακισμένα οχήματα Marder
να αντικαταστήσουν τα BMP1 που αποσύ-
ρονται από τα νησιά, θα τοποθετηθούν στον
Έβρο; Από το γεγονός ότι η Γερμανία περιο-
ρίζεται σε γενικόλογες και αυτονόητες δη-
λώσεις για την τουρκική επιθετικότητα, χω-
ρίς καμία όχι καταδίκη, αλλά ούτε καν κριτι-

κή της γείτονος; Από την ευθεία σύσταση
του Γερμανού καγκελάριου “να μη γίνονται
συγκρίσεις μεταξύ Ουκρανικού και Ανατο-
λικής Μεσογείου”; Από τη σπουδή της Γερ-
μανίας να πουλήσει υποβρύχια στην Τουρ-
κία; Από την αφωνία του Γερμανού καγκε-
λάριου για το Προσφυγικό; […] Από την επι-
μονή της Γερμανίας να αποκλείει την Ελλά-

δα από τις διεθνείς διασκέψεις για τη Λιβύη
την ώρα που η μία τουρκολιβυκή συμφωνία
διαδέχεται την άλλη;». Και όλα αυτά τα ανα-
φέρει το κόμμα που δεν ψήφισε καμία
αμυντική συμφωνία, ούτε με τις ΗΠΑ ούτε
με τη Γαλλία. Και εγκαλεί τον Μητσοτάκη
που συναντήθηκε με τον Σολτς.

Πουλάει πάλι το παραμύθι
του «σκληρού πατριώτη» 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Σουρεάλ καταστάσεις 
με τον ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί
τον Μητσοτάκη για 
τη συνάντηση με τον Σολτς



«Η
προπαγάνδα της ΝΔ δεν μπορεί να καλύ-

ψει τις καταστροφικές επιλογές της που

οδήγησαν την οικονομία σε διάλυση και

την κοινωνία σε απόγνωση», αποφαίνε-

ται η βουλευτής Καστοριάς με τον ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιο-

ρίδου. Ταυτόχρονα, θεωρεί προσχηματική την αποπομπή

του Ανδρέα Πάτση, «αν δεν συνοδευτεί από αποπομπή του

κ. Πιερρακάκη, αρμόδιου υπουργού για τα ΕΛΤΑ» και επι-

σημαίνει πως «επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συγκρότηση

μιας κυβέρνησης από προοδευτικές συγκλίσεις». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζονται σί-

γουροι για την πρωτιά στις εκλογές. Από πού και πώς

αντλείτε αυτήν την πολιτική αισιοδοξία;

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως είναι αναγκαία η πολιτι-

κή αλλαγή. Οι προοδευτικοί πολίτες πυκνώνουν συνεχώς

τις τάξεις του κόμματός μας, όπως έγινε στο τελευταίο μας

συνέδριο με την εγγραφή 170.000 μελών, και στηρίζουν την

προσπάθειά μας για την έξοδο από το τέλμα που μας οδήγη-

σε η ΝΔ. 

Ακόμη και στις δημοσκοπήσεις που θέλουν τη ΝΔ να

προηγείται, είναι ξεκάθαρο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά

πως η συντριπτική πλειοψηφία είναι δυσαρεστημένη από

τις κυβερνητικές πολιτικές.

Έχουμε τη βεβαιότητα πως ο ελληνικός λαός αντιλαμβά-

νεται πλέον πως η προπαγάνδα της ΝΔ δεν μπορεί να καλύ-

ψει τις καταστροφικές επιλογές της που οδήγησαν την οικο-

νομία σε διάλυση και την κοινωνία σε απόγνωση. Ιδιαίτερα η

νέα γενιά δείχνει σε μεγάλο ποσοστό και δημοσκοπικά την

επιλογή της προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό λειτουργεί ως

πολλαπλασιαστής της εκλογικής μας δυναμικής.

Οι πολίτες από τη μια αποστρέφονται την αισχροκέρδεια,

την υπονόμευση των θεσμών και την ανεπάρκεια της ΝΔ να

στηρίξει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και από την άλλη

εμπιστεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που με ένα ολοκληρωμένο

και κοστολογημένο σχέδιο μπορεί να δώσει αναπτυξιακή

προοπτική με δικαιοσύνη για όλους.

Την υπόθεση με τις εξωχώριες εταιρείες και τις συμβά-

σεις με τα ΕΛΤΑ του βουλευτή Ανδρέα Πάτση πώς την

κρίνετε;

Πρόκειται για σκάνδαλο, που αποκαλύπτει την υποκρισία

της ΝΔ πως δήθεν ενδιαφερόταν για τη μεσαία τάξη. Ταυτό-

χρονα η επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Πάτση αποτε-

λεί μια ασυμβίβαστη επαγγελματική δραστηριότητα ενός

βουλευτή με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.

Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος κ. Πάτσης, ο κ. Μητσοτάκης γνώρι-

ζε τις ασυμβίβαστες επαγγελματικές του δραστηριότητες από

τον Φεβρουάριο του 2020 και γνώριζε για τις απευθείας ανα-

θέσεις από τα ΕΛΤΑ από τον Ιούνιο του 2021, όταν και κατέθεσε

σχετική επίκαιρη ερώτηση στον κ. Πιερρακάκη ο τομεάρχης

του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Κάτσης, χωρίς να λάβει ποτέ απάντηση. Η

ΝΔ δεν έκανε τίποτα, γιατί το πλιάτσικο στα ταμεία είναι η κα-

νονικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η αποπομπή του κ. Πάτση από την ΚΟ της ΝΔ, εάν δεν συ-

νοδευτεί από αποπομπή του κ. Πιερρακάκη, αρμόδιου

υπουργού για τα ΕΛΤΑ, είναι προσχηματική.

Στην προηγούμενη διακυβέρνησή σας, δυσαρεστήσατε

τη μεσαία τάξη με την υψηλή φορολόγηση και τους χα-

μηλοσυνταξιούχους με το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Έχετε κά-

νει την αυτοκριτική σας και πώς μπορείτε να επανορ-

θώσετε;

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια

δύσκολη συγκυρία με μνημονιακή επιτροπεία, που κληρο-

νόμησε από προηγούμενες καταστροφικές κυβερνήσεις

και είχε εθνικό καθήκον να οδηγήσει τη χώρα στο ξέφωτο

με πολιτικές που συχνά προέκυπταν από δύσκολες αποφά-

σεις που δυσαρέστησαν τη μεσαία τάξη. 

Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτής της αδικίας και ταυτόχρο-

να έχουμε ηθική υποχρέωση να την αποκαταστήσουμε.

Ακόμη όμως και σε εκείνο το δύσκολο περιβάλλον δρο-

μολογήσαμε θετικές πολιτικές που η κυβέρνηση του Κυριά-

κου Μητσοτάκη, αφού εξαπάτησε τους πολίτες για δήθεν

ενδιαφέρον, οδήγησε σε πισωγύρισμα με τον πτωχευτικό

νόμο, την εργασιακή απορρύθμιση, την κατάργηση της 13ης

σύνταξης, τον τριπλασιασμό των εκκρεμών συντάξεων, τη

μη απόδοση των αναδρομικών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αίσθημα ευθύνης και με ειλικρίνεια

δεσμεύεται για την αύξηση του αφορολόγητου στα

10.000 ευρώ, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

και του πτωχευτικού νόμου, αλλά και την προστασία της

πρώτης κατοικίας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέ-

ους με διαγραφή μέρους βασικής οφειλής και ρύθμιση

του υπόλοιπου ποσού, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγ-

γελματικού λογαριασμού. 

Ταυτόχρονα, όπως εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ,

δεσμευόμαστε για επιστροφή αναδρομικών στους συνταξι-

ούχους σε τρεις δόσεις, επαναφορά της 13ης σύνταξης, κα-

τάργηση της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης.

Όμως, παρά τις όποιες καλές προθέσεις, τα οικονομικά

της χώρας είναι αναιμικά. Πώς θα αντεπεξέλθετε;

Το πρόγραμμά μας είναι εφικτό. Είναι ενδεικτικό πως

το δημοσιονομικό κόστος του είναι στο ίδιο ποσό με αυτό

που προτείνει η ΝΔ αλλά έχει σαφώς διαφορετικό προ-

σανατολισμό. Κοστολογείται στα 5,61 δισ. με χαρακτηρι-

στικό πως 3,74 δισ. προέρχονται από τη φορολόγηση

των υπερκερδών του τομέα ενέργειας που η κυβέρνηση

της ΝΔ αφήνει ανέπαφα.

Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε στους εργαζόμε-

νους, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους αγρό-

τες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ευάλωτα στρώμα-

τα τη ζωή που τους αξίζει.

Σε περίπτωση εκλογικής νίκης, θα αντιμετωπίσετε το

χάος που αφήνει η παρούσα κυβέρνηση, είπε χαρα-

κτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Θα βρείτε συμμάχους στην αντιμετώπιση αυτού του χά-

ους και ποιους;

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και στόχος μας είναι

η εκλογική νίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει πως πρέπει να

υπάρξει συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να

εκφραστεί ανόθευτα η λαϊκή βούληση και για αυτό προχω-

ρήσαμε στην ψήφιση της απλής αναλογικής. 

Επιδίωξή μας είναι η συγκρότηση μιας κυβέρνησης που

θα προκύψει από προοδευτικές συγκλίσεις. Για να είναι αυ-

τό εφικτό, απαιτείται το κόμμα που θα έχει την πρωτοβουλία

να πιστεύει σε αυτήν την επιλογή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση μιας προοδευτικής διακυ-

βέρνησης είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την οποία

αγωνιζόμαστε. Ο
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Υ
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Το πλιάτσικο στα ταμεία 
είναι η κανονικότητα 

της κυβέρνησης Μητσοτάκη»
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Οβουλευτής Αρκαδίας και αντιπρόεδρος

της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπου-
λος είναι αυτό που λέμε «βαμμένος Πα-

σόκος». Κατάγεται από τη Μυγδαλιά Γορτυνίας,
όπου τελείωσε το Δημοτικό. Έχει σπουδάσει Ια-
τρική και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από
την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Για όσους
δεν γνωρίζουν, τον Μάιο του 2009 του απονεμή-
θηκε το Πρώτο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευ-
νας στο 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο για
έρευνα με θέμα την εφαρμογή νέων μεθόδων
θεραπείας του καρκίνου και ειδικότερα σχετικά
με την εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα
της τεχνικής «υπό αξονική τομογραφία καθο-
δηγούμενη διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με
χρήση μικροκυμάτων σε νεοπλάσματα ήπατος
και πνεύμονα». 

Συνεπώς, δεν είναι αυτό που λέμε τυχαία πε-
ρίπτωση. Έχει εργαστεί ως ειδικός επιστημονι-
κός συνεργάτης του υπουργού Υγείας Κώστα
Στεφανή (2002-2004), αλλά και στο Τμήμα Επεμ-
βατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου «Σωτη-
ρία». 

Με την πολιτική ασχολήθηκε από πολύ νωρίς,
μέσα από τους κόλπους του μαθητικού κινήμα-
τος της δεκαετίας του ’90. Ως φοιτητής διετέλε-
σε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φοιτητών
Ρουμανίας. Από το 2000 έως το 2005 ήταν μέλος
του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑ-
ΣΟΚ και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας της ως υπεύθυνος για τον Τύπο και
την Πολιτική Επικοινωνία. 

Υπήρξε νομαρχιακός σύμβουλος Αρκαδίας,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά. Από τον
Μάρτιο του 2008 είναι μέλος του Εθνικού Συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στις ευρωεκλογές του
2009, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον όρισε επικε-
φαλής του προεκλογικού αγώνα του κόμματος
στον Νομό Θεσπρωτίας. Από το 2009 εκλέγεται
συνεχώς βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ. 

Από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο
του 2015, διετέλεσε υφυπουργός Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ
και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. 

Δίχως αμφιβολία μπορούμε να πούμε ότι εί-
ναι μπαρουτοκαπνισμένος και έμπειρος πολιτι-
κός, αλλά και πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ο
Οδυσσέας έχει αστείρευτο χιούμορ, αλλά και
ισχυρό πολιτικό εκτόπισμα χωρίς ποτέ να χάνει
την ψυχραιμία του.

«Ο άνθρωπος μπορεί 
να καταφέρει τα πάντα»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος:
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E
χει τεράστια αγάπη για το χωριό
του τη Μυγδαλιά, η οποία -νομίζει
ότι- είναι το κέντρο του κόσμου.
Γυμνάσιο και λύκειο πήγε στην Τρί-

πολη, αλλά τη Μυγδαλιά δεν την αλλάζει με τί-
ποτα. Εκεί μεγάλωσε στις αλάνες παίζοντας
ποδόσφαιρο και όποτε βρίσκει ελάχιστο χρό-
νο πηγαίνει στο χωριό του για να πάρει καθα-
ρό αέρα. 

Αν θέλει θάλασσα, στις καλοκαιρινές δια-
κοπές προτιμά την Ικαρία. Είναι παντρεμένος
με τη γιατρό Βασιλική Δημητρακά και έχουν
αποκτήσει τρία παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο.
Αφήστε που το μόνιμο παράπονό του είναι ότι δεν έχει προ-
λάβει να αφιερώσει αρκετό χρόνο για τα παιδιά του. 

Έχει ακόμα πολλούς φίλους από τα παιδικά
του χρόνια αλλά όπως λέει έχει κάνει και ισχυ-
ρές φιλίες και εντός πολιτικής και με ανθρώ-
πους που προέρχονται από άλλους πολιτικούς
χώρους. Το μότο της ζωής του είναι ότι «ο άν-
θρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα». Αφή-
στε που έχει πει μια από τις καλύτερες ατάκες
μέσα στη Βουλή το 2019: «Κοιτάω δεξιά, κοι-
τάω αριστερά, παντού ΠΑΣΟΚ βλέπω». 

Ο πατέρας του τού είχε πει κάτι που το κρα-
τάει ακόμα ο Οδυσσέας: «Αν γίνεις γιατρός, θα
σου λένε όλοι ευχαριστώ, αν γίνεις πολιτικός,
θα λες εσύ ευχαριστώ σε όλους». Ο παππούς

του σκοτώθηκε στο δεύτερο αντάρτικο και έχει να λέει για
τη γιαγιά του, η οποία μεγάλωσε μόνη της τρία παιδιά. 

Έγινε φανατικός Ολυμπιακός λόγω του γιου του, με τον
οποίο πηγαίνουν πολλές φορές στο γήπεδο. Ακούει με πά-
θος δημοτική μουσική και αγαπά την αείμνηστη Φιλιώ Πυρ-
γάκη και τον κλαριντζή Γιάννη Μπρουκλόγιαννη. 

Το γεγονός που τον σόκαρε στη ζωή του ήταν ο θάνατος
του αδερφού σε ηλικία 4 ετών από συγγενή καρδιοπάθεια,
αλλά και η γέννηση της αδερφής του 15 μέρες πριν πεθάνει
ο αδερφός του. Πραγματικά σκληρές καταστάσεις, οι οποί-
ες όμως δεν λύγισαν ούτε τον ίδιο ούτε την οικογένειά του.
Στόχος της ζωής του, όπως λέει, είναι να μπορέσει να βοη-
θήσει τα παιδιά του να σταθούν όρθια στη ζωή και να βρουν
τον δρόμο τους. 

Το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλος. Είναι από το
ίδιο χωριό με τον μακαρίτη τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο,
υπουργό επί σειρά ετών του ΠΑΣΟΚ.

Με τη σύζυγό του και τα παιδιά του
σε παλαιότερο στιγμιότυπο Στην πλατεία του χωριού, ο τρίτος από αριστερά Μπασκετάκι με τον γιο του

Με την αγαπημένη του γιαγιά Φωτεινή
Ο πατέρας του και ο γιος του, 
όπως καταλάβατε, φανατικοί του ΠΑΣΟΚ

Με τον πατέρα του 
σε πολύ μικρή ηλικία Δηλωτή στο χωριό

Η Ιατρική, τα κλαρίνα και ο Ολυμπιακός

Την περίοδο της Ιατρικής
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Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου με αφορμή τη
συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ μάς αφορά ίσως περισσότερο
από ό,τι φαίνεται. 

«Η ενέργεια, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν πρέ-
πει να είναι αιτία σύγκρουσης αλλά εργαλείο συνεργα-
σίας, σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας. Αυτή η
συμφωνία μάς φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποί-
ηση ενός οράματος για μια Μέση Ανατολή που θα είναι
πιο ασφαλής, ολοκληρωμένη και ευημερούσα, αποφέ-
ροντας οφέλη για όλους τους κατοίκους της περιοχής»,
είπε ο Τζο Μπάιντεν και πολλοί το ερμήνευσαν ότι υπο-
κρύπτει μια δήλωση πρόθεσης των Αμερικανών να με-
σολαβήσουν για μια συμφωνία στο Αιγαίο ή στην Κύπρο
στα ενεργειακά. 

Με απλά λόγια, υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι αφού
τα βρήκαν δύο χώρες που ήταν επί χρόνια εχθρικές, γιατί
να μην τα βρουν άλλες χώρες που επίσης έχουν εχθρικές
σχέσεις. Όμως διπλωμάτες που γνωρίζουν άριστα τα περί
ενεργειακής διπλωματίας, έλεγαν ότι ο Λίβανος είναι μια

χώρα χρεοκοπημένη και η προοπτική έρευνας και εκμε-
τάλλευσης κοιτασμάτων στην ΑΟΖ του θα έδινε μια σημαν-
τική ανάσα στην οικονομία της χώρας και θα προσέφερε
την ευκαιρία για αποκατάσταση και της πολιτικής σταθε-
ρότητας. Η επίλυση της διαφοράς και η έστω και έμμεση
διαπραγμάτευσή της δημιουργούν προϋποθέσεις για
εξεύρεση ενός modus operandi με το Ισραήλ που θα μπο-
ρούσε υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει και σε αποκατάστα-
ση των διμερών σχέσεων. Επίσης θα αποδυνάμωνε τη
Χεζμπολάχ, άρα και την ιρανική παρουσία στον Λίβανο,
κάτι που θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο στην ομαλοποί-

ηση των σχέσεων.  Άλλωστε και ο Νίκος Δένδιας χαιρέτι-
σε τη συμφωνία λέγοντας ότι «καταδεικνύει ότι η διευθέ-
τηση διαφορών μεταξύ χωρών όσον αφορά την οριοθέτη-
ση θαλασσίων ζωνών είναι δυνατή μόνον μέσω του σεβα-
σμού του Διεθνούς Δικαίου. Ως εκ τούτου αποτελεί παρά-
δειγμα, το οποίο οφείλουν να ακολουθήσουν όλες οι χώ-
ρες της περιοχής».

Όμως η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ ουδεμία σχέση
έχει με την κατάσταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο και είναι πολύ πιο απλή από ό,τι μια απίθανη συμ-
φωνία Ελλάδας - Τουρκίας. Ασφαλώς οι Αμερικανοί γνω-
ρίζουν πολύ καλά τις ελληνικές θέσεις και γνωρίζουν το
διαφορετικό status των διαπραγματεύσεων. 

Η δημόσια, όμως, τοποθέτηση του Τζο Μπάιντεν λει-
τουργεί ως μοχλός πίεσης και προς την ελληνική πλευρά
και προς την τουρκική. Διότι ζητούμενο για τους Αμερι-
κανούς είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Και μόνο αυτό. 

Αλεξία Τασούλη

Ο
ι απαραίτητες διαδικασίες έγι-
ναν σε χρόνο ρεκόρ και τα πρώ-
τα 10 γερμανικά Marder 1Α3 που
παρέλαβε η χώρα μας μετά τη

συμφωνία Σολτς - Μητσοτάκη και υλοποι-
ήθηκε στη συνέχεια από τα υπουργεία
Άμυνας Ελλάδας και Γερμανίας βάφτηκαν
σε χρώματα ελληνικής παραλλαγής και
παρέλασαν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα
υπόλοιπα μηχανοκίνητα τμήματα του Στρα-
τού Ξηράς. Πριν τα γερμανικά ΤΟΜΑ έρ-
θουν στην Ελλάδα, πέρασαν από εργοστα-
σιακές αλλαγές, κάποια από τα συστήματα
που διαθέτουν εκσυγχρονίστηκαν και ο
Ελληνικός Στρατός τα παρέλαβε συνο-
δευόμενα από ανταλλακτικά που είναι
απαραίτητα για την επιχειρησιακή τους
διαθεσιμότητα.

Μετά τη συμμετοχή τους στην παρέλαση,
τα Marder θα προωθηθούν στην περιοχή
Ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού, όπως
ήδη ανέφερε και ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης. Όπως μας εξηγούσαν
στρατιωτικές πηγές, τα γερμανικά ΤΟΜΑ
θα επιχειρούν δίπλα στα Leopard 2A4 και
Leopard 2A6 HEL, καθώς «επιχειρησιακά
συμπληρώνουν το ένα το άλλο». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη φά-
ση ανταλλαγής γερμανικών Marder με ελ-
ληνικά σοβιετικής κατασκευής BMP-1
προχωρά κανονικά με βάση το χρονοδιά-
γραμμα παράδοσης που έχει συμφωνηθεί
και ο Στρατός Ξηράς αναμένει τους επόμε-
νους μήνες ακόμη 30 Marder 1Α3. 

Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι μέχρι
την άνοιξη του ’23 ο Στρατός Ξηράς θα έχει
παραλάβει και τα 30 γερμανικά τεθωρακι-
σμένα που υπολείπονται. 

Γιατί δεν θα προωθηθούν στα νησιά; 
Το θέμα της απόκτησης νέων ΤΟΜΑ από

τον Ελληνικό Στρατό απασχολεί το υπουρ-
γείο Άμυνας και τη στρατιωτική ηγεσία τα
τελευταία χρόνια και έψαχναν την καλύτε-
ρη δυνατή λύση. Αυτό γιατί τα ΤΟΜΑ που
βρίσκονταν ήδη στο ελληνικό οπλοστάσιο,
Μ-113 και τα BMP-1, είναι υπέργηρα, έχουν
τεχνικά προβλήματα και δεν μπορούν να
ακολουθήσουν τα άρματα μάχης Leopard
που αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 70
χλμ, λόγω χαμηλότερης ταχύτητας. 

H τοποθέτηση των νέων Marder στον
Έβρο έχει ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογι-
στούμε ότι οι τουρκικές μηχανοκίνητες και
τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες της 1ης Τουρ-
κικής Στρατιάς στην Ανατολική Θράκη δια-
θέτουν ΤΟΜΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφο-
ρίες η σύνθεσή τους περιλαμβάνει 2 μηχα-
νοκίνητα Τάγματα και 2 Επιλαρχίες αρμά-
των, σε αντίθεση με τις Μηχανοκίνητες Τα-
ξιαρχίες μας που είναι πιο αδύναμες. Από

τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι Τούρκοι
στον Έβρο πλεονεκτούσαν σε αυτό το κομ-
μάτι έναντι της Ελλάδας. 

Όσον αφορά τα νησιά, πηγές από το ΓΕΣ
μας εξηγούν ότι έχουν ενισχυθεί με αμερι-
κανικά Μ11 17. Τα αμερικανικά τροχοφόρα
Μ11 17 έχουν δοκιμαστεί σε δύσκολες συν-
θήκες, καθώς έχουν επιχειρήσει με επιτυ-
χία σε θέατρα συγκρούσεων στη Μέση
Ανατολή. 

Πρόκειται για ένα τροχοφόρο όχημα μή-
κους 6 μέτρων, με ιδιαίτερα προηγμένη
θωράκιση. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού
έχει μελετήσει και έχει κρίνει ότι τα τροχο-
φόρα M11 17 είναι τα κατάλληλα για να το-
ποθετηθούν στα νησιά και όχι τα ερπυ-
στριοφόρα Marder, καθώς η ποιότητα του
εδάφους στα νησιά, αλλά και το περιορι-
σμένο οδικό δίκτυο, δημιουργούν δυσκο-
λίες στην κίνησή τους και δεν τους επιτρέ-
πει να επιχειρήσουν με την ταχύτητα που
μπορούν να αναπτύξουν.

Πώς διαβάζει 
η Αθήνα τη συμφωνία

Λιβάνου - Ισραήλ 

H ώρα 
των… 

Marder! 
Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη



Ο
Δημήτρης Διαμαντίδης, το-
μεάρχης Ναυτιλίας του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είναι από τα νέα
πρόσωπα που βγαίνουν

μπροστά στην αρένα της πολιτικής και
στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Πει-
ραιά. Επικρίνει την κυβέρνηση για την
ακρίβεια λέγοντας ότι «παίρνει μέτρα-
ασπιρίνες όταν η ακρίβεια λαμβάνει δια-
στάσεις επιδημίας». Αναφερόμενος στο
κόμμα του, δεν διστάζει να κάνει αυτο-
κριτική για το παρελθόν και εμφανίζεται
αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Θεω-
ρεί την πολιτική αυτονομία ως ένα βασι-
κό συστατικό που «διασφαλίζει και την
ποιότητα του δημοκρατικού μας πολι-
τεύματος» και δηλώνει με νόημα πως
«δίνουμε μάχη στο προσκήνιο. Συμφω-
νίες στο παρασκήνιο με κανέναν».

Όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας θα είναι
κάτι παραπάνω από δύσκολος. Η κυ-
βέρνηση ανακοινώνει μέτρα αλλά οι
πολίτες λένε ότι δεν φτάνουν. Πού εν-
τοπίζετε το λάθος; 
Η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει λάβει

διαστάσεις επιδημίας. Η αισχροκέρδεια
καλπάζει. Η κυβέρνηση νομίζει ότι με
μέτρα-ασπιρίνες μπορεί να αντιμετωπί-
σει αυτό το φαινόμενο. Τα μέτρα όμως
που παίρνει, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει έλεγχος στην αγορά, αδυνατί-
ζουν το εισόδημα των πολιτών. Δηλαδή,
στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ αν-
τί να στηρίζουν και να προστατεύουν
τους πολλούς, συμπαρατάσσονται με
τους λίγους που αισχροκερδούν. Στην
Ευρώπη ο κ. Μητσοτάκης μιλά για πλα-
φόν στην ενέργεια και στην Ελλάδα αφή-
νει ασύδοτη την αισχροκέρδεια, αρνού-
μενος την πρόταση του πρόεδρου του
ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη περί πλαφόν
στη λιανική τιμή της ενέργειας. Τα συμ-
περάσματα δικά σας… 

Πώς αποκωδικοποιείτε τα μηνύματα
της κοινής γνώμης για το ΠΑΣΟΚ στον
Πειραιά, που θα είναι και η εκλογική
σας περιφέρεια στις επερχόμενες
εκλογές; 
Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ επωμίστη-

κε πολύ μεγαλύτερο βάρος την τελευταία
δεκαετία από τον ελληνικό λαό από ό,τι
του αναλογούσε. Αυτό το παραδέχονται
σήμερα όλοι. Ιδιαίτερα στη Β’ Πειραιά,
μια περιφέρεια που είναι διαχρονικά δη-
μοκρατική, με το ΠΑΣΟΚ να καταλαμβά-
νει κάποτε 6 στις 8 έδρες, έχασε την επα-
φή του με την κοινωνία. Τώρα γίνεται μια
τεράστια οργανωτική προσπάθεια. Απο-
τέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι τα
ποσοστά μας στην περιφέρεια να είναι
σχεδόν τριπλάσια. Είναι απολύτως βέ-
βαιο ότι στις επερχόμενες εκλογές θα
βγάλουμε βουλευτή. Ο λαός αρχίζει και
μας αγκαλιάζει πάλι, επιστρέφοντας μα-
ζικά από τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως αλλά και
από τη Νέα Δημοκρατία.

Εμείς είμαστε έτοιμοι! Με νέο στελε-
χιακό δυναμικό, με ήθος, ανανέωση αλ-
λά και σταθερή διαχρονική παρουσία
πάνω στα προβλήματα της περιοχής, νο-
μίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Θεωρείτε ότι υπήρξαν λάθη στη στρα-
τηγική διαχείριση της υπόθεσης των
υποκλοπών; 
Το θέμα των υποκλοπών είναι ένα τε-

ράστιο θέμα που δυναμιτίζει τα θεμέλια
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ο
Νίκος Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγ-
μή έκανε το αυτονόητο. Ενημέρωσε τη
Δικαιοσύνη πηγαίνοντας στον εισαγγε-

λέα του Άρειου Πάγου, έφερε το θέμα
στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας και, τέλος, ενημέρωσε το
Ευρωκοινοβούλιο μιλώντας ο ίδιος για
το θέμα αυτό. Η ΝΔ προσπάθησε να υπο-
βαθμίσει το θέμα με διαφορά τεχνάσμα-
τα, δηλώνοντας ότι αυτά έκανε και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο παρελθόν με πρώην υπουργό
της κυβέρνησής του. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει «βάλτε το θέμα στις καλένδες».
Εμάς στο ΠΑΣΟΚ δεν μας ενδιαφέρει η
ιστορία των παρακολουθήσεων από τη
ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς μας ενδιαφέρει
η ουσία του θέματος. 

- Ποιος παρακολουθούσε τον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ;

- Γιατί;
- Με τίνος την εντολή;
Σε αυτά τα ερωτήματα η ΝΔ και ο κύ-

ριος Μητσοτάκης δεν έχουν απαντήσει
ακόμα. Για αυτό είναι υπόλογοι στη συ-
νείδηση του ελληνικού λαού.

Τελικά η αυτόνομη πορεία στις εθνι-
κές εκλογές αποτελεί μονόδρομο για
το ΠΑΣΟΚ; 
Πάντοτε η αυτονομία όλων των κομμά-

των στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές
διασφαλίζει και την ποιότητα, αν θέλετε,
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. 

Όσον αφορά τις συνεργασίες, είναι
προφανές ότι όλα θα διαμορφωθούν με
την ψήφο του λαού. Θα επιλέξουμε με
βάση τα ποσοστά. Αν πάρουμε ισχυρή
εντολή, θα βάλουμε άλλα πράγματα στο
τραπέζι. Δεν θα επιλέξουμε, όμως, εμείς
ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Ο λαός θα
επιλέξει.

Κάνουμε τον αγώνα μας στο προσκή-
νιο, χωρίς παιχνίδια με την ολιγαρχία και
τα media. Δεν θέλουμε καμία εξάρτηση.
Δεν έχουμε δεσμεύσεις. Είμαστε έτοιμοι
να συγκρουστούμε με ό,τι κρατά την Ελ-
λάδα πίσω. Μη γράψει ή πει κάτι κάποι-
ος, αμέσως να τον θεωρήσουμε αντίπα-
λο. Θέλουμε ανοιχτό διάλογο, όχι την
προβοκάτσια. Δίνουμε μάχη στο προ-
σκήνιο. Συμφωνίες στο παρασκήνιο με
κανέναν. Όλα στο φως της ημέρας και
πάντα με προγραμματικούς όρους.

Ο ελληνικός λαός για ένα πράγμα πρέ-
πει να είναι βέβαιος, ότι εμείς στο ΠΑ-
ΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής είμαστε έτοιμοι
να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
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Βρέχει ευρωπαϊκό χρήμα σε Τουρκία 
και Λιβύη και με ελληνική διακομματική έγκριση

E
γκρίθηκε μετά βαΐων και κλάδων το Ψήφι-
σμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον
Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονο-

μικό έτος 2023, καθώς έλαβε 421 ψήφους υπέρ, 137
κατά, ενώ 82 ευρωβουλευτές απείχαν. Αξιοσημεί-
ωτο το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το σχετικό
πρακτικό ψηφοφορίας (Συνοπτικά Πρακτικά-Απο-
τελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση-
Παράρτημα, 19/10/2022, σελ.161-162), ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ
και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν το εν λόγω Ψήφισμα, πα-
ρότι δήθεν βρίσκονται σε ανοιχτή κόντρα στο εσωτε-
ρικό πεδίο. Ίσως με τον τρόπο αυτόν να σηματοδο-
τούν το τι μέλλει γενέσθαι μετά τις βουλευτικές
εκλογές του 2023. 

Η ψηφοφορία έλαβε χώρα την Τετάρτη 19 Οκτω-
βρίου 2022 και το βασικό συμπέρασμα που προκύ-
πτει από την παραπάνω κοινή πολιτική στάση ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι ότι και τα τρία κόμματα με
την ψήφο τους νομιμοποίησαν τη συνέχιση της χρη-
ματοδότησης της Τουρκίας αλλά και της Λιβύης με
κονδύλια της ΕΕ και για το 2023. 

Ειδικότερα για το Κεφάλαιο του Προϋπολογισμού
υπό τον τίτλο «Τομέας 6 - Γειτονικές χώρες και υπό-
λοιπος κόσμος», όπου σημειωτέον εμπεριέχονται
και τα κονδύλια του Μηχανισμού Προενταξιακής
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) για την Τουρκία αλλά και η χρη-
ματοδοτική ενίσχυση της Νότιας Γειτονίας στην
οποία ανήκει και η Λιβύη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο με τις ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ αποφάσισε
σύμφωνα με την παράγραφο 65 του Ψηφίσματος να
ενισχύσει «συνολικά τον τομέα 6 κατά 465.000.000
EUR πάνω από το ΣΠ, με χρηματοδότηση προερχό-
μενη από την κινητοποίηση ειδικών μέσων».

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην παράγραφο 62 του
Ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ζητά να
δοθεί στήριξη για περαιτέρω χρηματοδοτική συνδρο-
μή στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ, προκειμένου να προαχθεί
η διεθνής διάσταση του προγράμματος Erasmus+».

Και όλα αυτά αφού ήδη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εί-
χαν καταψηφίσει την υπ’ αριθμ 30 τροπολογία (Α9-
0241/30) η οποία ζητούσε «να τερματιστούν αμέσως
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ένωσης με την
Τουρκία και να ανασταλούν αμέσως όλα τα κονδύλια
που διατίθενται στη χώρα αυτή στο πλαίσιο του Μη-
χανισμού Προενταξιακής Βοήθειας και της χρημα-
τοδότησης της ΕΤΕπ, καθώς η Τουρκία δεν σέβεται
πολλές από τις βασικές αρχές της ελευθερίας και
της δημοκρατίας και έχει αυξήσει την επιθετική
συμπεριφορά της, και όχι μόνο στην περιοχή της
Μεσογείου, καθιστάμενη πραγματική απειλή για
πολλά κράτη-μέλη· πιστεύει ότι η Ένωση δεν θα
πρέπει να αποστείλει χρηματοδοτική ή άλλη στήριξη
στην Τουρκία» (Συνοπτικά Πρακτικά, ό.π. σελ. 144-
145).

Και σαν να μην έφταναν αυτά, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑ-
ΣΟΚ στήριξαν τη χρηματοδότηση της Τουρκοκυ-
πριακής Κοινότητας, μιας και στην παράγραφο 37
του Ψηφίσματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώ-
νει ότι «θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς
πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα με σκοπό να υπάρξει
αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικο-
ποίηση του έργου της Επιτροπής για τους Αγνοουμέ-
νους στην Κύπρο» καθώς «και για να υποστηριχθεί η
δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική
Κληρονομιά». 

Μάλιστα είχε ήδη προηγηθεί εκ μέρους των παρα-
πάνω κομμάτων και η καταψήφιση της τροπολογίας
υπ’ αριθμ. 500 η οποία ζητούσε την πλήρη απάλειψη
του ποσού των 31.739.535 ευρώ από τον σχετικό κω-
δικό 050401 υπό τον τίτλο «Οικονομική στήριξη για
την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας» (Συνοπτικά Πρακτι-
κά, ό.π. σελ. 26-27).

Σε σχέση με τη Λιβύη αξίζει να σημειωθεί ότι το
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πα-

ράγραφο 59 «ζητά να διατεθούν πρόσθετοι πόροι
στη Νότια Γειτονία με σκοπό τη στήριξη πολιτικών,
οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων».
Αυτό σημαίνει συνέχιση της χρηματοδότησης της
Λιβύης μέσω του κωδικού 14020110 και όχι μόνο.
Και όλα αυτά όταν η κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρί-
πολη συνεχίζει τη φιλοτουρκική της πολιτική, εφαρ-
μόζοντας στην πράξη το άκυρο, παράνομο και ανυ-
πόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογράφοντας,
μάλιστα, πρόσφατα δύο μνημόνια για συνεργασία
Άγκυρας και Τρίπολης στο πεδίο της έρευνας, εξό-
ρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού
αερίου εκ μέρους τουρκικών εταιρειών
(www.libyaobserver.ly 5/10/2022).

Εν κατακλείδι, τα παραπάνω κόμματα έδωσαν
απλόχερα τη συναίνεσή τους προς την ΕΕ, προκειμέ-
νου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της
Τουρκίας και της Λιβύης και για το 2023.

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε προγενέστερο άρ-
θρο μας (www.notismarias.gr 7/6/2021) για το χρο-
νικό διάστημα 2021-2027 η Τουρκία θα ενθυλακώσει
από την ΕΕ τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ από τον Μηχα-
νισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ), συν 3 δισ.
ευρώ για το Προσφυγικό, συν 3,5 δισ. ευρώ ως δά-
νεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ). Επιπλέον μέσω του Ταμείου Invest EU, στο
οποίο με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ στις 17
Μαρτίου 2021 η Τουρκία δυνάμει του άρθρου 5 του
νέου Κανονισμού του Ταμείου αυτού δύναται να
συμμετάσχει στο σχήμα εγγυήσεων που θα στηρί-
ξουν «επενδυτικά έργα χρηματοπιστωτικών εταί-
ρων, όπως ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εθνικές αναπτυξιακές τράπε-
ζες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», η
τουρκική οικονομία αναμένεται να ενθυλακώσει
τουλάχιστον 39 δισ. ευρώ. Και αυτό καθώς τα δάνεια
ύψους 3,5 δισ. ευρώ που αναμένεται η Τουρκία να
λάβει από την ΕΤΕπ θα τύχουν μόχλευσης μέσω του
Ταμείου Invest EU το οποίο προβλέπει έναν πολλα-
πλασιαστή επένδυσης της τάξης τουλάχιστον των
11,4 ευρώ για κάθε 1 ευρώ χορηγούμενης εγγύησης
(www.consilium.europa.eu/el/press 17/3/2021).

Σε σχέση με τη Λιβύη, όπως ανακοίνωσε στις
9/2/2021 ο ίδιος ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοσέπ Μπορέλ, για τις
χώρες της Νότιας Γειτονίας προβλέπεται να διατε-
θούν 7 δισ. ευρώ μέσω του νέου Μηχανισμού Γειτο-
νίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)
της ΕΕ, για την εφαρμογή του ειδικού οικονομικού
και επενδυτικού σχεδίου για την περίοδο 2021-
2027, μέσω του οποίου θα μπορέσουν να κινητοποι-
ηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους
έως και 30 δισ. ευρώ στην περιοχή κατά την επόμενη
δεκαετία (www.notismarias.gr 19/4/2021). Από αυτό
το ποσό εκτιμάται ότι τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ θα κα-
ταλήξουν στη Λιβύη. 



Γ
ια τις κινήσεις του Ερντογάν σε παγκόσμιο και
ευρωπαϊκό επίπεδο, την πιθανότητα ενός ειλι-
κρινούς διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μίλη-

σε στην «Political» ο Θέμης Ζανίδης, γνωστός διεθνολό-
γος που ζει μόνιμα στις ΗΠΑ. Ο πολιτικός αναλυτής, ο
οποίος ήταν ένας από τους συντάκτες της μελέτης του Ιν-
στιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής για την πιθανότητα η
Τουρκία να γίνει «πυρηνική δύναμη», ξεκαθάρισε πως η
χώρα μας θα πρέπει πάντοτε να φροντίζει και να διατηρεί
την αποτρεπτική της ικανότητα σε υψηλό επίπεδο.

«Θεωρώ ειλικρινά πως η χώρα μας πρέπει να δια-
τηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με
τη γειτονική Τουρκία. Προσέξτε, συνομιλώ δεν
σημαίνει αυτομάτως ότι υποχωρώ και φυσικά δεν
μπορεί η Τουρκία να επιβάλει την ατζέντα της
στην Ελλάδα. Η αναθεωρητική πολιτική της Άγκυ-
ρας και οι συνεχείς αξιώσεις της εις βάρος της ελ-
ληνικής κυριαρχίας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας για έναν ειλικρινή διάλογο μεταξύ δύο
ισότιμων εταίρων. Φυσικά η ισοτιμία επιτυγχάνεται στο
πεδίο όχι μέσω λεκτικών πυροτεχνημάτων που συνήθως
γίνονται από Τούρκους αξιωματούχους. Αυτό πρέπει να το
έχουν υπόψη οι αναγνώστες. Η Ελλάδα επιθυμεί να διατη-
ρήσει το status quo στην περιοχή, οπότε θα πρέπει να
φροντίζει πάντοτε να διατηρεί την αποτρεπτική της ικανό-
τητα σε υψηλό επίπεδο. Η αξιοπιστία είναι το κλειδί εδώ.
Οι κόκκινες γραμμές μας πρέπει να φτάσουν στα αυτιά εχ-
θρών και φίλων, ώστε όταν οι πρώτοι τις ξεπεράσουν, η αν-
τίδρασή μας να είναι ακαριαία και απόλυτη. Δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο εφησυχασμού», ανέφερε αρχικά ο
γνωστός διεθνολόγος.

«Ζούμε στην εποχή του ανταγωνισμού
των μεγάλων δυνάμεων»

Σύμφωνα με τον κ. Ζανίδη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι
επιθυμεί να αναμορφώσει και να αναβαθμίσει την Τουρ-
κία κατά το πρότυπο του ισλαμιστή ιδρυτή του τουρκικού
κράτους Κεμάλ Ατατούρκ, ως μια περιφερειακή δύναμη
στη ΝΑ Μεσόγειο αλλά και ως ηγέτιδα δύναμη εντός του
μουσουλμανικού κόσμου. «Η στροφή στην Ανατολή, το

οθωμανικό παρελθόν και η
απομάκρυνση από τη Δύση,
το κοσμικό κράτος και τις
αξίες της σηματοδοτούν αυτή
την επιθυμία. Ζούμε στην

εποχή του ανταγωνισμού των
μεγάλων δυνάμεων και κυρίως

του ανταγωνισμού των ΗΠΑ και
της Κίνας. Όμως, κατά τη γνώμη μου

δεν πρόκειται για μια ακριβή επανάληψη του
Ψυχρού Πολέμου με τα μονολιθικά μπλοκ συμμαχιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τουρκία και οι πολι-
τικές της σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Κρά-
τος-μέλος του ΝΑΤΟ και γενικά ενταγμένη στο δυτικό
σύστημα ασφαλείας, διατηρεί στενές σχέσεις με Ιράν και
Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα δεν εγείρει σοβαρά ζητήματα
στην Κίνα αναφορικά με τους Ουιγούρους. Η Τουρκία
συνομιλεί και συνεργάζεται με την ΕΕ, όμως ταυτόχρονα
την εκβιάζει μέσω της εργαλειοποίησης του Μετανα-
στευτικού, ενώ αποφεύγει να ευθυγραμμιστεί με τη Δύ-
ση αναφορικά με τη ρωσοουκρανική σύρραξη», τόνισε
χαρακτηριστικά.

«Οι ΗΠΑ έχουν ήδη μεταφέρει
τα σύνορα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο»

Χαρακτήρισε ακόμη «σημαντική» την αμερικανική
στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας, γεγονός που
αποδεικνύεται από τη νευρικότητα που έχει προκληθεί
στην Τουρκία. «Η αίσθησή μου είναι πως οι ΗΠΑ έχουν
ήδη μεταφέρει τα σύνορα της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) στο

Αιγαίο, αφού η Τουρκία δεν συνιστά πλέον αξιόπιστο
εταίρο για την Ουάσιγκτον. Όμως, η Ελλάδα αναλαμβά-
νει έναν ρόλο διαφορετικό ως το προκεχωρημένο φυ-
λάκιο της Δύσης και παράλληλα οφείλει να προωθήσει
τη δική της ατζέντα εξυπηρετώντας κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα συμφέροντά της σε ένα ρευστό και, ως
εκ τούτου, ασταθές διεθνές σύστημα, ενώ απειλείται
καθημερινά από την Τουρκία και την αναθεωρητική της
πολιτική. Ας έχουμε στο μυαλό μας πως όταν και εφό-
σον παραστεί η ανάγκη, θα είμαστε μόνοι μας στο πε-
δίο», είπε.

Σχετικά με το αν ο Ερντογάν προκαλεί για «εσωτερική
κατανάλωση» ξεκαθάρισε: «Θεωρώ εγκληματικό να μεί-
νουμε μονάχα στη θεώρηση αυτή. Ναι η Τουρκία έχει
εκλογές, ναι η ρητορική είναι σκληρή γιατί απευθύνεται
σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, όμως η τουρκική κοινή
γνώμη έχει γαλουχηθεί με τις αρχές της γαλάζιας πατρί-
δας, της Τουρκίας με το ένδοξο οθωμανικό παρελθόν που
της έκλεψαν εδάφη οι σύμμαχοι μέσω της Συνθήκης της
Λωζάννης».
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Ο γνωστός διεθνολόγος Θέμης Ζανίδης
μιλάει στην «Political» για τις διαρκείς
αξιώσεις της Τουρκίας που «δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας 
για έναν ειλικρινή διάλογο μεταξύ δύο
ισότιμων εταίρων»

«Ακαριαία αντίδραση 
σε όποιον ξεπεράσει
τις κόκκινες γραμμές»

Ο Θ. Ζανίδης ήταν
ένας από 
τους συντάκτες 
της μελέτης 
του Ινστιτούτου
Εξωτερικής 
Πολιτικής για 
την πιθανότητα 
η Τουρκία να γίνει
«πυρηνική 
δύναμη»

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



του Νίκου Καϊμακούδη

Λ
ένε ότι μία εικόνα αξίζει όσο χί-
λιες λέξεις. Αναμφίβολα η ει-
κόνα που θα μείνει στην Ιστο-
ρία από το 20ό Συνέδριο του

Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, όπου
και τυπικά σφραγίστηκε η παντοδυναμία
του Σι Τζινπίνγκ με μια τρίτη θητεία στην
ηγεσία του κόμματος και του κράτους,
ήταν αυτή της «άκομψης» αποχώρησης
από την τεράστια αίθουσα του Μεγάρου
του Λαού στο Πεκίνο τού πρώην προ-
έδρου της Κίνας και πρώην γγ του ΚΚΚ
Χου Τζιντάο.

Τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης
έσπευσαν να μεταδώσουν ότι ο 79χρονος
απομακρύνθηκε από την αίθουσα με συ-
νοδεία λόγω προβλήματος υγείας. Αλή-
θεια ή ψέματα, το γεγονός είναι πως
επρόκειτο για «πλήρη ταπείνωση της τε-
λευταίας γενιάς των πριν από τον Σι ηγε-
τών», όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά
στον διεθνή Τύπο.

Απόλυτο «αφεντικό» της Κίνας
Ο 68χρονος Σι θεωρείται πλέον ο πιο

ισχυρός πολιτικός στην ιστορία της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς κανείς
στο παρελθόν δεν είχε όλη την εξουσία
συγκεντρωμένη στα χέρια του, ούτε καν ο
ιδρυτής της Μάο Τσε Τουνγκ.

Η κατάσταση στην Κίνα τρομάζει τις
αγορές. Οι επενδυτές ανησυχούν γιατί
από τη νέα ηγεσία απουσιάζουν αξιωμα-
τούχοι που έχουν ταχθεί υπέρ των φιλι-
κών προς την αγορά μεταρρυθμίσεων
μιας ανοιχτής οικονομίας. Γεγονός που
ερμηνεύεται ως απόφαση του Σι, που εί-
ναι οπαδός του ισχυρού ρόλου του κρά-
τους, να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της
οικονομίας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα μείωσε πρόσφα-
τα την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της
Κίνας στο 2,8% το 2022, επισημαίνοντας
ότι η κινεζική οικονομία θα μείνει πίσω
από την υπόλοιπη Ασία για πρώτη φορά
από το 1990. Ενώ το δημοσιονομικό της
έλλειμμα πλησιάζει στο ρεκόρ του 1 τρισε-
κατομμυρίου δολαρίων, καθώς έφτασε
στα 980 δισ. δολάρια μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2022, αντανακλώντας τη μείωση
των κρατικών εσόδων, τις συνέπειες των
lockdowns και τη μεγάλη κρίση στην κινε-
ζική αγορά κατοικίας. 

Οι δικοί του άνθρωποι
Τα τελευταία 40 χρόνια στην ηγεσία του

ΚΚΚ πάντα υπήρχαν τουλάχιστον δύο στε-
λέχη γύρω στα 55 στην επταμελή (έξι μέλη
και ο γγ του κόμματος) Μόνιμη Επιτροπή
του Πολιτικού Γραφείου. Στο προηγούμε-
νο συνέδριο, ο 69χρονος Σι (που σύμφωνα

με άγραφο νόμο στο Καταστατικό θα
έπρεπε να είχε αποσυρθεί μετά τα 68 του)
δεν δέχθηκε κανέναν ανερχόμενο πολιτι-
κό στην Επιτροπή. Έκοψε κι έραψε το Κα-
ταστατικό στα δικά του μέτρα, αναθεώρη-
σε το Σύνταγμα του κόμματος και στο πρό-
σφατο συνέδριο και τα έξι μέλη της Επι-
τροπής είναι πρόσωπα της απολύτου εμ-
πιστοσύνης του. Ο γραμματέας του ΚΚ στη
Σαγκάη, Λι Κιανγκ, που αναμένεται να αν-
τικαταστήσει τον Λι Κεκιάνγκ στη θέση
του πρωθυπουργού της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας της Κίνας το 2023. Ο μέχρι πρότινος
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής για
την Πειθαρχική Επιθεώρηση Ζάο Λέι, που
αναμένεται να αναλάβει πρόεδρος της
Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού
Συνεδρίου (της κινεζικής Βουλής). Ο
πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΚΚΚ, Γουάνγκ Χανίνγκ, που
αναμένεται να αναλάβει πρόεδρος της Κι-
νεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτι-
κής Διάσκεψης. Ο γραμματέας του ΚΚ στο
Πεκίνο, Κάι Κι. Ο επικεφαλής του Γενικού
Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής,
Ντινγκ Ξουεξιάνγκ, που αναμένεται να
αναλάβει αναπληρωτής πρωθυπουργός.
Και ο γραμματέας του ΚΚ στη Γκουανγ-
κντόνγκ, Λι Ξι, που ανέλαβε γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής για την Πειθαρ-
χική Επιθεώρηση.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η απουσία γυ-
ναικών από τα ανώτερα κλιμάκια του
ΚΚΚ στην εποχή Σι. Γυναικεία συμμετο-
χή δεν υπάρχει ούτε στο 24μελές Πολιτι-
κό Γραφείο. 
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Ο... παντοδύναμος Σι  
τρομοκρατεί  τις αγορές 

Οι 10 μεγάλες αλλαγές στη χώρα 
Σύμφωνα με τους αναλυτές, στην Κίνα με τον «Μάο 2.0» -όπως αποκαλείται μεταξύ άλ-
λων ο Σι- στην εξουσία την τελευταία δεκαετία, έχουν σημειωθεί δέκα αλλαγές. 
1. Έχουν χειροτερεύσει οι σχέσεις με τις ΗΠΑ.
2. Η εκστρατεία του Σι κατά της διαφθοράς είχε ως αποτέλεσμα να εξουδετερωθούν πο-
λιτικοί αντίπαλοί του. 
3. Αναταραχή σε γειτονικές περιοχές όπως το Χονγκ Κονγκ και το Θιβέτ.
4. Όξυνση της έντασης με την Ταϊβάν.
5. Κρατικός έλεγχος σε διαδικτυακές πλατφόρμες και ιδιωτική εκπαίδευση. 
6. Επιβράδυνση της ανάπτυξης, αύξηση του εισοδήματος. 
7. Επέκταση της λογοκρισίας. 
8. Εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων. 
9. Η Κίνα πρωτοπορεί στην πράσινη τεχνολογία αλλά παραμένει πρώτη στη μόλυνση. 
10. Εξάλειψη ακραίας φτώχειας, διατήρηση των ανισοτήτων. 

Η ανησυχία 
των επενδυτών 
για την απουσία 
από την ηγεσία 
αξιωματούχων υπέρ 
της μεταρρύθμισης 
για ανοιχτή οικονομία, 
στην οποία ο «νέος Μάο» 
θέλει να έχει 
τον πλήρη έλεγχο



Δυναμική επιστροφή στην εξουσία οραματίζεται ο
Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται
για την πέμπτη εκλογική αναμέτρηση την τελευταία τε-
τραετία την ερχόμενη Τρίτη, και η άνοδος της ακροδε-
ξιάς ενισχύει τις πιθανότητες του δεξιού πρώην πρω-
θυπουργού.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που ο 73χρονος
Νετανιάχου, ο μακροβιότερος ηγέτης στην ιστορία
του Ισραήλ, διεξάγει προεκλογική εκστρατεία από την

αντιπολίτευση, έτοιμος να αναμετρηθεί με τον κεν-
τρώο υπηρεσιακό πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποί-
ος κατάφερε πέρυσι να συμπήξει μια ετερόκλητη
οκταμελή συμμαχία για να εκδιώξει τον «Μπίμπι» από
την εξουσία.

Ο Λαπίντ κατεβαίνει στις εκλογές της 1ης Νοεμβρί-
ου λίγες ημέρες μετά τη διπλωματική επιτυχία της
ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τον Λίβανο για τον
καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων, η οποία ξεκλει-

δώνει υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου και για
τις δύο πλευρές. 

Ο Νετανιάχου, στο μεταξύ, ελπίζει ότι το ρεκόρ της
15ετούς παραμονής του στην εξουσία μπορεί να πείσει
τους ψηφοφόρους ότι μόνον αυτός διαθέτει την απα-
ραίτητη εμπειρία για να ηγηθεί της χώρας, μολονότι συ-
νεχίζεται η δίκη του για διαφθορά. Στις δημοσκοπή-
σεις, το Λικούντ του Νετανιάχου εμφανίζεται ως το με-
γαλύτερο κόμμα που θα εισέλθει στο νέο κοινοβούλιο.

Τ
ην ώρα που ο Πούτιν καταγ-
γέλλει ότι η Δύση «παίζει ένα
βρόμικο και αιματηρό παιχνί-
δι» εις βάρος της Ρωσίας, η

οποία «δεν φταίει» για τον πόλεμο στην
Ουκρανία, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι
«είναι πολύ επικίνδυνο» το γεγονός πως
ο Ρώσος πρόεδρος απειλεί για χρήση
πυρηνικών όπλων. «Αν δεν έχει καμία
(τέτοια) πρόθεση, γιατί μιλάει συνέχεια
για αυτό;» αναρωτήθηκε δημοσίως ο
πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Για τον Πούτιν, η Ρωσία δεν φταίει για
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αντιθέτως, ο
νεοτσάρος επιμένει ότι τον κατηγορούν
λανθασμένα, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν
έχει κανέναν λόγο να μετανιώσει για
αυτό που η Μόσχα συνεχίζει να αποκα-
λεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».
«Ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν», ανα-
φέρουν δυτικοί αναλυτές, καθώς ο πό-
λεμος προκλήθηκε από τη ρωσική ει-
σβολή και την προσπάθεια για κατοχή
ουκρανικών εδαφών.

Μιλώντας επί 3,5 ώρες στο φόρουμ
Valdai Discussion Club, ο Ρώσος πρό-
εδρος εξήγησε ότι δεν έχει κανέναν λό-
γο, ούτε πολιτικό ούτε στρατιωτικό, για
να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και επιτέ-
θηκε κατά της Δύσης γιατί -όπως τόνι-
σε- προσπαθεί να επιβάλει τους δικούς
της όρους σε άλλες χώρες παίζοντας
ένα «επικίνδυνο, αιματηρό και βρόμι-
κο» παιχνίδι επιβολής.

«Η εποχή κυριαρχίας της Δύσης τε-
λειώνει», τόνισε λέγοντας ότι η επόμενη
δεκαετία θα είναι «η πιο επικίνδυνη από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Πούτιν κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους
συμμάχους τους ότι θέλουν να «κατα-
στρέψουν» τη Ρωσία με τη στήριξη που

παρέχουν στην Ουκρανία και η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλι-
μάκωση του πολέμου, ακόμη και σε
απευθείας στρατιωτική σύγκρουση
ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνι-
κές δυνάμεις.

Ο μακροπρόθεσμος 
κίνδυνος της Κίνας

Την ίδια στιγμή η Μόσχα κλιμακώνει
την πυρηνική ρητορική της, κατηγο-
ρώντας ατεκμηρίωτα το Κίεβο ότι ετοι-
μάζεται να κάνει χρήση μιας «βρόμικης
βόμβας» (σ.σ.: ενός ολέθριου όπλου
που συνδυάζει συμβατικά εκρηκτικά με
ραδιολογικό υλικό) στην Ουκρανία.

Η νέα πυρηνική στρατηγική του αμε-
ρικανικού Πενταγώνου χαρακτηρίζει ως
«άμεση απειλή» τη Ρωσία και ως «μα-
κροπρόθεσμο κίνδυνο» τη Λαϊκή Κίνα. 

Αναφέρεται ότι «η Ρωσία είναι ο κυ-
ριότερος αντίπαλος των ΗΠΑ, λόγω των
πολλών διαφορετικών και ισχυρών πυ-
ρηνικών δυνάμεων που διαθέτει», ενώ
«η Κίνα επεκτείνει, εκσυγχρονίζει και
διαφοροποιεί τις πυρηνικές δυνάμεις
της», με στόχο να διαθέτει «τουλάχιστον
1.000 πυρηνικές κεφαλές μέχρι το τέ-
λος της δεκαετίας».

ΣΣοκ από νεοφασιστικό
πανό για Μουσολίνι: 
«Εκατό χρονιά μετά
η πορεία συνεχίζεται»
Νεοφασίστες τοποθέτησαν φωτο-
γραφία του Μπενίτο Μουσολίνι σε
γέφυρα κοντά στο Κολοσσαίο. Δί-
πλα, ανάρτησαν πανό με το σύνθημα
«Εκατό χρόνια αργότερα, η πορεία
συνεχίζεται», αναφερόμενοι στη
συμπλήρωση ενός αιώνα από την
πορεία των φασιστών προς τη Ρώμη
και τη βίαιη κατάκτηση της εξουσίας
από τον Μουσολίνι.
Νωρίτερα, στην ίδια γέφυρα, αντι-
φασίστες είχαν κρεμάσει φωτογρα-
φία του Μουσολίνι ανάποδα, συνο-
δεύοντάς τη με το σύνθημα «28
Οκτωβρίου του 1922, γνωρίζουμε
την κατάληξη».
«Πορεία προς τη Ρώμη» (Marcia su
Roma) ονομάστηκε η πορεία που
έκαναν οι μελανοχίτωνες του Μου-
σολίνι προς την πρωτεύουσα, προ-
κειμένου να καταλάβουν με τη βία
την εξουσία. Η πορεία διήρκεσε από
τις 22 ως τις 28 Οκτωβρίου 1922 και
κατέληξε στην άνοδο του Μουσολίνι
στην εξουσία, στην οποία παρέμεινε
επί 21 έτη.
Η νέα ακροδεξιά πρωθυπουργός
Τζόρτζια Μελόνι ξεκίνησε την πολι-
τική καριέρα της στο νεοφασιστικό
κόμμα Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα,
που ακολουθούσε τη γραμμή του
Μουσολίνι, αν και πλέον αποκηρύτ-
τει τον φασισμό.

Ο πυρηνικός φόβος Μπάιντεν
και το «δεν φταίω» του Πούτιν 
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Ισραήλ: Όνειρα επιστροφής στην εξουσία κάνει ο Νετανιάχου

Η Μόσχα κατηγορεί τη Δύση
ότι θέλει να «καταστρέψει»
τη Ρωσία με τη στήριξη που
παρέχει στην Ουκρανία και
απειλεί με περαιτέρω 
κλιμάκωση του πολέμου



«Το πνεύμα της εθνικής ενότητας που σφυρηλατήθη-
κε στο αλβανικό έπος είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για
όλους μας», ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου μετά την ολοκλήρωση της
στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη και εξέφρα-
σε την υπερηφάνεια για τις Ένοπλες Δυνάμεις που,
όπως είπε, «με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζον-
ται την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πα-
τρίδας μας».

«Το “ΟΧΙ” στις 28 Οκτωβρίου 1940 στη φασιστική εισβο-
λή και η ηρωική αντίσταση του λαού μας αποτελούν μια
από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας,
την οποία με σεβασμό τιμήσαμε στη σημερινή παρέλαση.
Το πνεύμα της εθνικής ενότητας που σφυρηλατήθηκε στο
αλβανικό έπος είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους
μας. Είμαστε περήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώ-
ρας, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την
ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας»,
σημείωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Το δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στην επό-
μενη γενιά μια πατρίδα πιο ισχυρή, μια πατρίδα πιο
ασφαλή, μια πατρίδα πιο ευημερούσα, μια πατρίδα πιο
δίκαιη. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι αυτό θα το πετύ-
χουμε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από τα Ιωάννινα.

«Στη σημερινή εποχή οι προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουμε είναι πολύπλοκες. Θα τις αντιμετωπίσουμε εμ-
πνεόμενοι από τη θυσία των ηρώων του ’40», τόνισε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Η πατρίδα μας σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή, έχει οι-
κοδομήσει πολύ σημαντικές στρατηγικές και στρατιωτι-
κές συμμαχίες, είναι πιο δυνατή και οικονομικά επ’
ωφελεία του συνόλου της κοινωνίας. Όλοι μαζί οι Έλλη-
νες προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και
ταυτόχρονα τηρούμε απαρέγκλιτα το διεθνές δίκαιο και
τείνουμε χείρα φιλίας σε όλους τους γειτονικούς λα-
ούς», τόνισε από την Αλεξανδρούπολη ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με μια τεράστια γαλανόλευκη σημαία καλύφθηκε από
το βράδυ της Πέμπτης μια ολόκληρη πλευρά του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη. «Η σημαία μας, ιερό σύμβο-
λο των εθνικών αγώνων για την ελευθερία και την ανεξαρ-
τησία, μας αγκαλιάζει όλους», έγραψε σε ανάρτησή του
στο Facebook o υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
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Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας - Μητσοτάκης: «Το χρέος μας στην επόμενη γενιά»

Μ
ε τη μεγάλη στρατιωτική πα-
ρέλαση, ενώπιον της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Κα-
τερίνας Σακελλαροπούλου,

στη Θεσσαλονίκη γιορτάστηκε χθες με ιδι-
αίτερη λαμπρότητα η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου 1940.

Τα νεοαποκτηθέντα μαχητικά αεροσκά-
φη Rafale, τα τεθωρακισμένα οχήματα μά-
χης Marder 1A3 και αναγνωρίσεως Μ1117
τράβηξαν τα βλέμματα του κοινού. 

Την παρέλαση άνοιξαν τα πολιτικά τμή-
ματα, ενώ ακολούθησε η μηχανοκίνητη
φάλαγγα των Ενόπλων Δυνάμεων και στη
συνέχεια τα πεζοπόρα τμήματα.

Πάνω από τον χώρο της παρέλασης πέ-
ταξαν αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, της Αεροπορίας
Στρατού, του Πολεμικού Ναυτικού και των
Σωμάτων Ασφαλείας.

Τις εντυπώσεις κέρδισαν το θρυλικό αε-
ροσκάφος Spitfire MJ755 και βέβαια η επί-
δειξη ακριβείας από το F-16 της ομάδας
«Ζευς».

«Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι
να πράξουμε τα ίδια με τη γενιά του 1940.
Τιμή σε εκείνους που στη ζωή τους όρισαν
και φυλάττουν Θερμοπύλες. Χρόνια πολλά
στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλο-
νίκη», είπε ο επισμηναγός Χριστόδουλος
Γιακουμής, χειριστής του F-16.

Μαθητικές παρελάσεις
Με τη μαθητική παρέλαση κορυφώθη-

καν οι εκδηλώσεις εορτασμού του «ΟΧΙ»
στην Αθήνα.

Στην παρέλαση, την οποία παρακολού-
θησαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Νίκη Κεραμέως, ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος

Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, συμμε-
τείχαν και τα 235 σχολεία της Α’ Αθηνών, με
τον σημαιοφόρο τους και πέντε παραστά-
τες το καθένα, η ομάδα των Special Olym-
pics και πρόσκοποι. 

Μαθητικές παρελάσεις πραγματοποι-
ήθηκαν, ως είθισται, σε όλες τις πόλεις
της χώρας.

Απίστευτη καταγγελία Φαναρά
Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε

ο διευθύνων σύμβουλος της Metron
Analysis Στράτος Φαναράς. Όπως έκανε
γνωστό με ανάρτησή του στο Facebook o
κ. Φαναράς, διευθυντής σχολείου ζήτη-
σε 50 ευρώ από μετανάστες επειδή το
παιδί τους θα κατέθετε στεφάνι κόντρα

στην παράδοση που θέλει να το αγοράζει
το σχολείο. «Οι γονείς δεν του έδωσαν το
πενηντάρικο, αλλά έφτιαξαν ένα πανέ-
μορφο στεφάνι με τα χέρια τους», έγρα-
ψε στην ανάρτησή του ο κ. Φαναράς, το-
νίζοντας: «Έτσι νικιέται ο φασισμός. (…)
Με φαντασία και θυσίες που ξεκινούν
από το λίγο και φτάνουν στο πολύ».

Τα Rafale και τα Marder
έκλεψαν την παράσταση 

Π Α Ρ Ε ΛΑ Σ Η  2 8η ς  Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ

«Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να πράξουμε
τα ίδια με τη γενιά του 1940», το μήνυμα του

χειριστή F-16, επισμηναγού Χρ. Γιακουμή



ΣΑΒΒΑΤΟ 29 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL KOINΩΝΙΑ21

Τ
ους ενόχους της τραγωδίας,
πάνω στις στάχτες που άφησε
η φονική πυρκαγιά στο Μάτι,
βυθίζοντας στο πένθος τις

ζωές των ανθρώπων και καταστρέφον-
τας τις περιουσίες και τα σπίτια τους,
αναζητεί πλέον η Δικαιοσύνη για τον
καταλογισμό των ποινικών ευθυνών
τους και τη δικαίωση της μνήμης όσων
χάθηκαν στις φλόγες.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια, ο χρόνος
μοιάζει να έχει σταματήσει για τις οικο-
γένειες των 103 θυμάτων που περιμέ-
νουν σιωπηλά να αποδοθεί δικαιοσύνη
και να μη μείνει ατιμώρητο το έγκλημα
στο Μάτι. Το μαύρο «στοίχειωσε» για
πάντα τις ψυχές τους και κανείς δεν
μπορεί να ξεχάσει όσους έφυγαν από τη
ζωή, τους 30 τραυματίες και την τερά-
στια οικολογική καταστροφή. Η προσω-
πική ιστορία του καθενός γίνεται ένα
«κουβάρι» στο οποίο περισσεύουν ο πό-
νος αλλά και ο θυμός για όσα έγιναν ή
δεν έγιναν τότε. Και το αίτημα όλων, κοι-
νό, να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται.

Στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμε-
λειοδικείου της Αθήνας θα ανοίξει τη
Δευτέρα το πρωί η «αυλαία» στη δίκη
για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και θα
ζωντανέψουν οι οδυνηρές μνήμες για
τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι
θα είναι εκεί, ως ύστατο χρέος στους
αγαπημένους τους που πέθαναν από τη
φωτιά της 23ης Ιουλίου του 2018 ή χρει-
άστηκε να παλέψουν με τα βαθιά εγκαύ-
ματα και τις πληγές που τους άφησε.

«Αμέτοχοι σαν τον Ξέρξη…»
Τόσο από την εισαγγελική έρευνα που

είχε διενεργηθεί, υπό την εποπτεία του
τότε προϊσταμένου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών της Αθήνας Ηλία Ζαγοραί-
ου, όσο και από την ανάκριση που ακο-
λούθησε, προέκυψαν στοιχεία που κα-
τέδειξαν το «αλαλούμ» το οποίο επικρα-
τούσε τις κρίσιμες εκείνες ώρες στον
συντονισμό και την αντιμετώπιση της

πύρινης λαίλαπας, «η πλήρης σύγχυση
και άγνοια για την πραγματική κατάστα-
ση και την εικόνα του μετώπου της πυρ-
καγιάς στους διάφορους οικισμούς».

Λάθη επί λαθών, παραλείψεις επί πα-

ραλείψεων συνθέτουν το σκηνικό στη
διαχείριση της πυρκαγιάς, η οποία ξέ-
φυγε από τον έλεγχο, αφού δεν υπήρξε
ούτε η προληπτική αναγκαία εναέρια
επιτήρηση ούτε η άμεση κινητοποίηση

και αξιοποίηση των πυροσβεστικών δυ-
νάμεων που ήταν διαθέσιμες στις περιο-
χές που κινδύνευαν. Ο κρατικός μηχανι-
σμός φάνηκε πως πιάστηκε στον ύπνο,
υποτιμώντας τον κίνδυνο που υπήρχε.
Ενδεικτική ήταν η αναφορά του ανακρι-
τή στο πόρισμά του για τους τότε αρμόδι-
ους: «Παρακολουθούσαν αμέτοχοι σαν
τον Ξέρξη που έβλεπε τη ναυμαχία της
Σαλαμίνας από τον χρυσό του θρόνο στο
όρος Αιγάλεω»…

Ποιοι θα καθίσουν στο σκαμνί

Με 21 κατηγορούμενους
ξεκινά τη Δευτέρα 

το πρωί στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο 
της Αθήνας η δίκη 

για τη φονική πυρκαγιά 

Η ώρα απόδοσης
δικαιοσύνης για 
τους 103 νεκρούς 
στο Μάτι έφτασε 

Σε μια διαδικασία που αναμένεται να κρατήσει για πολλούς μήνες,
συνολικά 21 κατηγορούμενοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν, ως
υπαίτιοι για την τραγωδία, αντιμετωπίζοντας, κατά περίπτωση, τα
αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή διά πα-
ραλείψεως από υπόχρεους και μη, αλλά και της πρόκλησης σωμα-
τικών βλαβών κατά συρροή. Ανάμεσά τους και ο 72χρονος που
προκάλεσε την πυρκαγιά στο Νταού Πεντέλης, ο οποίος κατηγο-
ρείται επιπλέον για εμπρησμό από αμέλεια.
Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί να καθίσουν, μεταξύ άλλων, αυτο-
διοικητικοί παράγοντες, όπως η πρώην περιφερειάρχης Αττικής

Ρένα Δούρου, οι τότε δήμαρχοι της περιοχής, ο πρώην γενικός
γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Υπηρεσίας,
υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για λάθη
και παραλείψεις στην πρόληψη και την κατάσβεση της πυρκαγιάς
αλλά και για τους χειρισμούς που έγιναν με σκοπό τη διάσωση των
ανθρώπινων ζωών.
Όλα τα αδικήματα είναι σε βαθμό πλημμελήματος, αφού παρά την
προσπάθεια του 6ου τακτικού ανακριτή Αθανάσιου Μαρνέρη να
αναβαθμιστεί για πέντε στελέχη της Πυροσβεστικής στο κακούρ-
γημα της έκθεσης, αυτό δεν έγινε. 



«Φ
οβούμαστε ότι αυτή η
αποτρόπαια πράξη θα
προκαλέσει φαινόμενα
μιμητισμού λόγω και

της δημοσιότητας που πήρε ως περιστα-
τικό». Αυτό είχε σχολιάσει σχεδόν δυόμι-
σι χρόνια νωρίτερα πολύπειρος αξιωμα-
τικός της ΕΛΑΣ, στον απόηχο της επίθε-
σης με το βιτριόλι που δέχτηκε η Ιωάννα
Παλιοσπύρου. Δυστυχώς τα περιστατικά
που έχουν καταγραφεί όλους αυτούς
τους επόμενους μήνες δείχνουν ότι ο
αστυνομικός είχε απόλυτο δίκιο...

Τις τελευταίες μέρες η Κρήτη συγκλο-
νίστηκε από την επίθεση με καυστικό
υγρό που δέχτηκε ένας 36χρονος από την
38χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Ο άν-
θρωπος αυτός νοσηλεύεται στο Θριάσιο,
δίνει μάχη για να σώσει το αριστερό του
μάτι και αναμένεται να υποβληθεί σε δε-
κάδες χειρουργεία προκειμένου να απο-
κατασταθούν οι ζημιές που έχει υποστεί
σε πρόσωπο, λαιμό, κορμό και πλάτη.
«Μπήκαμε για το πρώτο χειρουργείο στις
7 το πρωί και βγήκαμε στις 6.30 το από-
γευμα. Ο κερατοειδής χιτώνας του είναι
καμένος και εκεί ο γιατρός είπε ότι θα πά-
με σε μόσχευμα. Έχει τραύματα σε πρό-
σωπο, λαιμό και πλάτη. Θα μπει ξανά στο
χειρουργείο σε 12 μέρες, θα χρειαστούν
25 χειρουργεία», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά η αδερφή του θύματος. Η 38χρονη πα-
ρέμενε εξαφανισμένη για τρία 24ωρα,
ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος της είναι κακουργηματικού χαρα-
κτήρα, συγκεκριμένα για απόπειρα αν-
θρωποκτονίας από πρόθεση. 

Ενέδρα στη Μεσσήνη
Μόλις δυόμισι μήνες νωρίτερα, στις 10

Αυγούστου, μια 49χρονη γυναίκα (και
μητέρα έξι παιδιών) από τη Μεσσήνη δέ-
χτηκε επίθεση με καυστικό υγρό στο
πρόσωπο από τον 50χρονο πρώην σύζυ-
γό της. Ο δράστης τής είχε στήσει ενέδρα
ξημερώματα έξω από την επιχείρηση
που εργαζόταν και όταν τη είδε της πέτα-
ξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο, προ-
καλώντας της σοβαρό έγκαυμα στην πε-
ριοχή του ματιού. Παρά το γεγονός ότι εί-
χε προσπαθήσει να καλύψει τα χαρακτη-
ριστικά του προσώπου του, η ΕΛΑΣ γρή-
γορα έφτασε στον εντοπισμό και τη σύλ-
ληψή του. Μάλιστα, προκειμένου να κα-
λύψει τα ίχνη του δεν δίστασε να την επι-
σκεφτεί και στο νοσοκομείο ενώ ομολό-

γησε την πράξη του, με τις πληροφορίες
να κάνουν λόγο ότι η επίθεση είχε κίνη-
τρο τη ζήλια και κάποιες οικονομικές
διαφορές που είχαν. «Είμαι συγκλονι-
σμένος, έχω μετανιώσει για αυτό που
έγινε. Δεν είχα καταλάβει τι έκανα, τώρα
συνειδητοποιώ την πράξη μου. Θέλω να
βοηθήσω την πρώην σύζυγό μου», κατέ-
θεσε ο 50χρονος χωρίς να πείσει τη δι-
καιοσύνη. 

Σε πρώην... πεθερούς
Ένα απίστευτο περιστατικό είχε συμβεί

τον Σεπτέμβριο του 2021 έξω από το Γενι-
κό Κρατικό Νίκαιας, όταν ένας 57χρονος
ρακοσυλλέκτης είχε επιτεθεί με καυστι-
κό υγρό στην 63χρονη πρώην πεθερά
του. Όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στο
αστυνομικό τμήμα, ανέφερε ότι αντέδρα-
σε με αυτό τον τρόπο γιατί η 63χρονη εί-
χε... αποπειραθεί να τον βιάσει. Τελικά,

όπως διαπιστώθηκε, πίσω από το περι-
στατικό κρυβόταν μια τραγική ιστορία,
καθώς ο 57χρονος αντιμετώπιζε ψυχο-
λογικά προβλήματα και η πρώην πεθερά
του είχε ιστορικό εξαφανίσεων από το
σπίτι της στη Σαλαμίνα. Επίθεση με καυ-
στικό υγρό και εύφλεκτο υγρό είχε δεχτεί
τον Μάιο του 2021 στη Χίο ένας 73χρονος
άνδρας από τη Βουλγάρα πρώην σύντρο-
φο του γιου του. Η αλλοδαπή γυναίκα
βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για την
επιμέλεια των παιδιών τους και θεωρού-
σε ως υπαίτιο του χωρισμού και της κόν-
τρας τον πρώην πεθερό της, τον οποίο
θέλησε να εκδικηθεί με αυτό τον τρόπο. 

Στη Μονή Πετράκη
Σάλο είχε προκαλέσει στους κόλπους

της Εκκλησίας η επίθεση με καυστικό
υγρό που είχε πραγματοποιήσει τον Ιού-
νιο του 2021 ένας ιερομόναχος (παλαι-

ότερα ανήκε στο δυναμικό του Πατριαρ-
χείου Αλεξανδρείας) σε επτά μητροπο-
λίτες. Το περιστατικό είχε συμβεί εντός
της Μονής Πετράκη, συγκεκριμένα κατά
τη διάρκεια συνεδρίασης του δευτερο-
βάθμιου Συνοδικού Δικαστηρίου, το
οποίο επρόκειτο να επικυρώσει την κα-
θαίρεσή του λόγω της εμπλοκής του σε
υπόθεση ναρκωτικών. Ο ιερομόναχος
λίγο πριν από την ανάγνωση της απόφα-
σης έβγαλε το μπουκάλι με το βιτριόλι
και άρχισε να το πετάει προς την πλευρά
των μητροπολιτών, τραυματίζοντας επτά
εξ αυτών, με τους τρεις πιο σοβαρά, ενώ
στην προσπάθειά τους να τον σταματή-
σουν τραυματίστηκαν ακόμη ένας αστυ-
νομικός και δύο δικηγόροι.
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η επίθεση με βιτριόλι 
στην Ιωάννα Παλιοσπύρου
άνοιξε έναν κύκλο μιμητισμού
που γίνεται όλο και μεγαλύτερος
το τελευταίο διάστημα

Επικίνδυνη «μόδα»
οι επιθέσεις
με καυστικό υγρό



E
πειτα από χρόνια υποχώρησης
της νόσου η φυματίωση είναι
ξανά σε έξαρση λόγω της παν-
δημίας Covid-19 και των περιο-

ρισμών της, που μείωσαν τους ελέγχους
και την πρόσβαση στην περίθαλψη, προει-
δοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) κάνοντας λόγο για 1,6 εκατ. θανά-
τους παγκοσμίως το 2021.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΠΟΥ,
10,6 εκατομμύρια άνθρωποι ασθένησαν το
2021 από φυματίωση, νόσο που προκαλεί-
ται από ένα βακτήριο που επιτίθεται κυ-
ρίως στους πνεύμονες, μια αύξηση 4,5%
μέσα σε έναν χρόνο. 

Επίσης, το ποσοστό της συχνότητας της
νόσου (νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοί-
κους ετησίως) αυξήθηκε κατά 3,6% μεταξύ
2020 και 2021, μετά την πτώση κατά σχεδόν
2% ετησίως στη διάρκεια των τελευταίων
δύο δεκαετιών.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το ποσοστό
συχνότητας της φυματίωσης αυξήθηκε με-
ταξύ 2020 και 2021 παντού στον κόσμο,
εκτός από την Αφρική όπου οι διαταραχές
στις υπηρεσίες υγείας, που συνδέονταν με
την πανδημία Covid-19, είχαν μικρό αντί-
κτυπο στον αριθμό των ανθρώπων που δια-
γιγνώσκονταν με τη νόσο. Και στην Ελλάδα
είχαν αυξηθεί τα κρούσματα το 2020.

Σε παγκόσμια κλίμακα ο εκτιμώμενος
ετήσιος αριθμός θανάτων από τη φυματίω-
ση μειώθηκε μεταξύ 2005 και 2019, αλλά οι
εκτιμήσεις για το 2020 και το 2021 υποδη-
λώνουν ότι αυτή η τάση ανατράπηκε.

Ο ΟΗΕ εκτιμά σε 1,6 εκατ. τον αριθμό των
θανάτων πέρυσι, δηλαδή μια επιστροφή στο
επίπεδο του 2017. Αυτό αντιπροσωπεύει
αύξηση άνω του 14% σε σχέση με το 2019,
όταν αυτή η μεταδοτική νόσος είχε σκοτώ-
σει 1,4 εκατ. ανθρώπους (1,5 εκατ. το 2020).

Το μεγαλύτερο μέρος της εκτιμώμενης
αύξησης των θανάτων καταγράφηκε πέρυ-

σι σε τέσσερις χώρες: Ινδία, Ινδονησία,
Μιανμάρ και Φιλιππίνες.

Φτώχεια και υποσιτισμός
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, «είναι η πρώτη φο-

ρά εδώ και πολλά χρόνια που αναφέρεται
αύξηση των ασθενών με φυματίωση, όπως
και με την ανθεκτική στα φάρμακα φυμα-
τίωση».

Η πανδημία της Covid-19 επιβράδυνε σε
μεγάλο βαθμό την πρόοδο στην καταπολέ-
μηση της φυματίωσης. Η αναζωπύρωση
της φυματίωσης στην πραγματικότητα θέ-
τει σε κίνδυνο τη στρατηγική που έχει θέ-
σει σε εφαρμογή ο ΠΟΥ, που στοχεύει στη
μείωση των θανάτων από τη νόσο αυτή κα-
τά 90% και του ποσοστού συχνότητας της
φυματίωσης κατά 80% έως το 2030 σε σύγ-
κριση με το 2015. 

Ωστόσο, ο οργανισμός δεν χάνει την ελ-
πίδα του, ακόμη και αν εκτιμά ότι η φυμα-
τίωση θα συνεχίσει την αυξητική της τάση
το 2022.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για
δράση έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική λό-
γω της συγκυρίας του πολέμου στην Ου-
κρανία, των συγκρούσεων που μαίνονται
σε άλλα μέρη του πλανήτη, της παγκόσμιας
ενεργειακής κρίσης και των κινδύνων για
την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς αυτά τα
στοιχεία «είναι πιθανό να επιδεινώσουν
περαιτέρω μερικούς από τους σημαντι-
κούς καθοριστικούς παράγοντες της φυ-
ματίωσης, όπως τα επίπεδα εισοδήματος
και ο υποσιτισμός».

Το 2019 η φυματίωση ήταν η 13η κύρια
αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πρώτη αι-
τία θανάτου από λοιμώδη νόσο. Από το
2020 έχει γίνει η δεύτερη κύρια αιτία θανά-
του από μολυσματική ασθένεια μετά την
Covid-19 και πριν από το AIDS, όπως ανα-
φέρει η έκθεση.

Σε τραγωδία κατέληξε η έντονη λογομαχία που σημει-
ώθηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες νωρίς το πρωί της Παρα-
σκευής στο παραλιακό μέτωπο της Καλλιθέας κοντά
στην πλατεία Νερού. Θύμα ένας 76χρονος ερασιτέχνης
ψαράς και δράστης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 48χρο-
νος ομογενής από το Καζακστάν.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί, με τον 76χρο-
νο να ψαρεύει με καλάμι, όπως συνήθιζε σχεδόν καθη-
μερινά, και τον 48χρονο να κάνει μπάνιο στην ίδια θα-
λάσσια περιοχή. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η λογο-
μαχία ξεκίνησε όταν ο ομογενής ένιωσε να τον τσιμπάει

το αγκίστρι από την πετονιά και το καλάμι του ηλικιωμέ-
νου ερασιτέχνη ψαρά. Βγαίνοντας από τη θάλασσα ο
48χρονος συνέχισε τη φραστική επίθεση στον 76χρονο,
ο οποίος του απάντησε και το αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί
μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο. 

Ο ηλικιωμένος έπεσε κάτω ζαλισμένος, ενώ ο 48χρο-
νος έφυγε για ένα καφενείο της οδού Δημοσθένους
στην Καλλιθέα, όπου σύχναζε. Σχεδόν 10-15 λεπτά μετά
το χτύπημα ο 76χρονος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο,
έπεσε ξανά στο έδαφος και κατέληξε, με το πλήρωμα
του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο έπειτα από τηλεφώ-

νημα άλλων ψαράδων απλώς να επιβεβαιώνει τον θάνα-
τό του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, οι
οποίοι ανέλαβαν την προανάκριση, εντόπισαν και συνέ-
λαβαν έπειτα από λίγη ώρα τον 48χρονο ομογενή από το
Καζακστάν, ο οποίος δήλωσε πως δεν αντιλήφθηκε ότι
προκάλεσε θανατηφόρο τραύμα στον ηλικιωμένο. Ο
δράστης της επίθεσης είναι γνώστης πολεμικών τεχνών,
ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με
την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.

ΚΚώστας Παπαδόπουλος
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Νεκρός 76χρονος έπειτα από λογομαχία και γροθιά στο κεφάλι από 48χρονο

Η φυματίωση επέστρεψε ελέω Covid

Σύμφωνα με έκθεση του ΠΟΥ, 
1,6 εκατ. άνθρωποι έχασαν 

τη ζωή τους από τη νόσο το 2021,
καθώς λόγω της πανδημίας υπήρξαν

λιγότεροι έλεγχοι και μειωμένη
πρόσβαση στην περίθαλψη



Όλα τα κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι μπαίνοντας στην «καυτή» για
τους δημάρχους προεκλογική χρονιά πρόκειται να συζητηθούν στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕ-
ΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου. Εκεί πρόκειται να απα-
σχολήσουν τους συνέδρους σχεδόν όλα τα φλέγοντα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης που συ-
ζήτησαν πέρυσι τέτοιο καιρό στο αντίστοιχο συνέδριό τους και επιπλέον βέβαια το κρίσιμο
θέμα της ενεργειακής κρίσης που ήρθε να προστεθεί επιδεινώνοντας επιπλέον τη δυσμενή
οικονομική κατάσταση των δήμων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, οι δήμαρ-
χοι θα κληθούν να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά των ΟΤΑ και την πρόταση της ΚΕ-
ΔΕ για τον νέο τρόπο και τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ, τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρί-
σης στη λειτουργία των δήμων, την προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης στο μοντέλο λει-
τουργίας του κράτους και της αυτοδιοίκησης μέσα από την παρουσίαση επικαιροποιημένης με-
λέτης αλλά και ζητήματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων, η ανάγκη ενίσχυσης
των ΟΤΑ με νέο μόνιμο προσωπικό, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων κ.λπ.
Προφανώς οι δήμαρχοι θα ζητήσουν απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσω-
τερικών αισιοδοξώντας ότι σε κάποια από τα παραπάνω θέματα θα υπάρχουν κάποιες λύσεις. 

«Δικέφαλη» δημοτική αρχή
Τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση

από τη θέση αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Πρόνοιας Κορυδαλλού και την ανεξαρτη-
τοποίησή του από την παράταξη του δημάρχου Νί-
κου Χουρσαλά ανέλυσε ο Γιάννης Πάχος σε συνέν-
τευξή του στον Επικοινωνία 94FM, υποστηρίζοντας
πως δεν μπορούσε να στηρίζει μια «δισυπόστατη
και δικέφαλη δημοτική αρχή». Όπως επισήμανε ο
κ. Πάχος, ο ίδιος αλλά και πολλά ακόμη στελέχη της
παράταξης του κ. Χουρσαλά είχαν διαφωνήσει
εξαρχής στη σύμπραξη με την παράταξη του «πα-
σοκογενούς» Γιώργου Δημόπουλου, προσθέτοντας
πως πλέον ο δήμαρχος «δεν ακολουθεί αρχές δια-
φάνειας όπως είχαμε δεσμευτεί» και υποστηρίζον-
τας ότι «η διοίκηση του δήμου ασκείται από 3-4
στελέχη και αγνοεί προκλητικά και αντιθεσμικά
όλους τους υπόλοιπους».

Αναζητείται ενωτική λύση
Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο

διάστημα στον Δήμο Ηλιούπολης κυρίως από
«άφθαρτα» πολιτικά στελέχη προκειμένου να δημι-
ουργηθεί μια ανεξάρτητη και ενωτική κίνηση που θα
διεκδικήσει τον δήμο στις εκλογές του Οκτωβρίου
2023. Στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που γίνονται
τον τελευταίο καιρό συμμετέχουν επιστήμονες,
επαγγελματίες και επιχειρηματίες της πόλης, καθώς
και κάποιοι από τους σημερινούς αιρετούς, οι οποίοι
δημιουργούν μια πρώτη ομάδα κρούσης. Τον συντο-
νισμό φαίνεται να έχει αναλάβει (να δούμε αν θα
εξελιχθεί και σε ηγετικό ρόλο) ο γνωστός από τα
αθλητικά δρώμενα της Ηλιούπολης Δημήτρης Ευαγ-
γέλου, ο οποίος είναι στο διοικητικό συμβούλιο της
Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και έχει
υπάρξει πρόεδρος του ΓΣ Ηλιούπολης.  

!
Χάνει δυνάμεις

Μπορεί ο
πρώην δήμαρ-
χος Βριλησ-
σίων και επικε-
φαλής της αν-
τιπολίτευσης
Αργύρης Ντι-
νόπουλος να
έσπευσε πριν
από μερικούς
μήνες να ανα-
κοινώσει την
υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2023, όμως φαίνεται
ότι δεν βρίσκει σύμφωνα σε αυτή την απόφαση πολλά από τα
στελέχη της παράταξής του. Πώς αλλιώς να δικαιολογηθεί η
δεύτερη ανεξαρτητοποίηση μέσα σε μικρό χρονικό διάστη-
μα; Λίγες μόνο μέρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του Τάσου
Χρηστάκη ανακοίνωσε ότι στον ίδιο δρόμο ακολουθεί και ο
Κώστας Φαράκλας, επικαλούμενος «τόσο προσωπικούς
όσο και πολιτικούς λόγους», ενώ τονίζει πως θα εξακολου-
θήσει να δηλώνει «παρών» στα πολιτικά πράγματα «με μο-
ναδικό γνώμονα το καλό των Βριλησσίων». Προφανώς δεν
πρόκειται για σύμπτωση...
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Αναζητούνται λύσεις στο συνέδριο
ΚΕΔΕ

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα
βόρεια της Αθήνας ο δήμαρχος φέ-
ρεται να έχει πρόθεση να φέρει

προς ψήφιση αύξηση δημοτικών τε-
λών αλλά και να χρησιμοποιήσει περίεργο

τρόπο για να το πετύχει; Φέρεται να έχει «απει-
λήσει» κάποιους συμβασιούχους του δήμου, αν η
αντιπολίτευση που έχει πλειοψηφία στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο δεν του ψηφίσει την αύξηση, τότε
και εκείνος δεν θα στηρίξει τους συμβασιούχους
στη δίκη για τη μονιμοποίησή τους! Και όλα αυτά
έναν χρόνο πριν από τις κάλπες... 

Επεκτείνονται 
οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Σε 28 ακόμη δήμους της χώρας επεκτείνεται
η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
«Νταντάδες της Γειτονιάς» και το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί
όσοι και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν ως
επιμελητές και επιμελήτριες να επισκεφτούν
την ιστοσελίδα ntantades.gov.gr και να εγγρα-
φούν στο Μητρώο Επιμελητών. Οι νέοι δήμοι
που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι: Αγρι-
νίου, Αλεξανδρούπολης, Αργοστολίου, Αρταί-
ων, Γρεβενών, Ελασσόνας, Ζίτσας, Ηγουμενί-
τσας, Καλλιθέας, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Κορ-
δελιού - Ευόσμου, Κορινθίων, Κω, Λευκάδος,
Μυτιλήνης, Ναυπλιέων, Ν. Ιωνίας, Ν. Κέρκυ-
ρας, Π. Φαλήρου, Περιστερίου, Πύλου Νέστο-
ρος, Πύργου, Σητείας, Φαρκαδόνας, Φλώρι-
νας, Χαλκιδέων, Χανίων. Θυμίζουμε ότι το πρό-
γραμμα, που ήδη υλοποιείται σε 33 δήμους,
αφορά την κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νη-
πίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και
προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργα-
ζόμενων γονέων, των μονογονέων και των
αναδόχων για τη χρήση πιστοποιημένων υπη-
ρεσιών φροντίδας των παιδιών τους.
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25 Lidl: Ραγδαία 
ανάπτυξη με «πράσινο»
αποτύπωμα

Γ
ύρω στις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να
«ανέβουν» στην πλατφόρμα myCar τα
ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας
του 2023, τα οποία παραμένουν «πα-

γωμένα» στα περσινά επίπεδα.
Τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν έως τις

31/10/2010 καταβάλλουν τέλη με βάση τον κυβι-
σμό τους, ενώ αυτά που κυκλοφόρησαν μετά την
1η/11/2010 με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα που αναγράφονται στην άδεια κυκλο-
φορίας, ενώ όσα καταγράφουν τις χαμηλότερες
τιμές απαλλάσσονται πλήρως ανάλογα με τη χρο-
νολογία.

Για τα παλαιά αυτοκίνητα με ταξινόμηση προ
της 31ης/12/2000 τα τέλη διαμορφώνονται ως
εξής: 0-300 κυβικά εκατοστά 22 ευρώ, 301-785
κ.ε. 55 ευρώ, 786-1.071 κ.ε. 120 ευρώ, 1.072-
1.357 κ.ε. 135 ευρώ, 1.358-1.548 κ.ε. 225 ευρώ,
1.549-1.738 κ.ε. 250 ευρώ, 1.739-1.928 κ.ε. 280
ευρώ, 1.929-2.357 κ.ε. 615 ευρώ, 2.358-3.000
κ.ε. 820 ευρώ, 3.001-4.000 κ.ε. 1.025 ευρώ και
πάνω από τα 4.001 κ.ε. 1.230 ευρώ.

Για όσα ταξινομήθηκαν από την 1η/1/2001 έως

την 31η/12/2005, η αξία των τελών παραμένει η
ίδια όπως στην προηγούμενη κατηγορία μέχρι τα
1.357 κ.ε. και από κει και πέρα διαμορφώνεται ως
εξής: 1.358-1.548 κ.ε. 240 ευρώ, 1.549-1.738 κ.ε.
265 ευρώ, 1.739-1.928 κ.ε. 300 ευρώ, 1.929-
2.357 κ.ε. 630 ευρώ, 2.358-3.000 κ.ε. 840 ευρώ,
3.001-4.000 κ.ε. 1.050 ευρώ και πάνω από τα
4.001 κ.ε. 1.260 ευρώ.

Για όσα ταξινομήθηκαν από την 1η/1/2006 έως
την 31η/10/2010, δεν αλλάζει κάτι στη χρέωση
έως τα 1.357 κυβικά εκατοστά, ενώ από κει και
πάνω ισχύουν οι εξής χρεώσεις: 1.358-1.548 κ.ε.
255 ευρώ, 1.549-1.738 κ.ε. 280 ευρώ, 1.739-1.928
κ.ε. 320 ευρώ, 1.929-2.357 κ.ε. 690 ευρώ, 2.358-
3.000 κ.ε. 920 ευρώ, 3.001-4.000 κ.ε. 1.150 ευρώ
και πάνω από 4.001 κ.ε. 1.380 ευρώ.

Ως προς την εκπομπή καυσαερίων οι χρεώσεις

για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από την
1η/11/2010 έως την 31η/12/2020 διαμορφώνονται
ανάλογα με την εκπομπή γραμμαρίων διοξειδίου
του άνθρακα ως εξής: 0-90 γρ. 0 ευρώ/γρ., 91-100
γρ. 0,90 ευρώ/γρ., 101-120 γρ. 0,98 ευρώ/γρ., 121-
140 γρ. 1,20 ευρώ/γρ., 141-160 γρ. 0,85 ευρώ/γρ.,
161-180 γρ. 2,45 ευρώ/γρ., 181-200 γρ. 2,78 ευ-
ρώ/γρ., 201-250 γρ. 3,05 ευρώ/γρ., 251 γρ. και
άνω 3,72 ευρώ/γρ.

Για τα οχήματα με ταξινόμηση από την 1η/1/2021
και μετά ισχύουν οι εξής χρεώσεις: 0-122 γρ. 0 ευ-
ρώ/γρ., 123-139 γρ. 0,64 ευρώ/γρ., 140-166 γρ. 0,70
ευρώ/γρ., 167-208 γρ. 0,85 ευρώ/γρ., 209-224 γρ.
1,87 ευρώ/γρ., 225-240 γρ. 2,20 ευρώ/γρ., 241-260
γρ. 2,50 ευρώ/γρ., 261-280 γρ. 2,70 ευρώ/γρ. και
άνω των 281 γρ. 2,85 ευρώ/γρ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αντίστροφη μέτρηση για 
τα ειδοποιητήρια - Αναμένεται 
να «ανέβουν» στην πλατφόρμα
myCar στις 15 Νοεμβρίου 

Μουστάκας:
Παιχνιδάδες 
από... κούνια 
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Πόσα πληρώνουμε και
ποιοι... δεν πληρώνουν 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



Μ
ε επενδύσεις πάνω από
1,4 δισ. ευρώ, δίκτυο 229
καταστημάτων και μεγά-
λες διακρίσεις η Lidl Hel-

las έπειτα από 23 χρόνια παρουσίας
στην Ελλάδα περνάει στη νέα εποχή δί-
νοντας ιδιαίτερο βάρος στο «πράσινο»
αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της,
μέσα και από τη συνεργασία με τη θυγα-
τρική του Ομίλου Mytilineos, Protergia.

Η γερμανική αλυσίδα σουπερμάρκετ
διαθέτει 5 κέντρα διανομής και 3 κτίρια
διοίκησης, ενώ συνολικά έχει αυξήσει
την απασχόληση, φτάνοντας στους
6.700 εργαζόμενους. Σήμερα τα σου-
περμάρκετ της Lidl διαθέτουν 2.500
προϊόντα, ενώ το 60% των πωλήσεων
αφορά προϊόντα ελληνικών εταιρειών.

Η ιστορία της Lidl Hellas ξεκινά στη
χώρα μας το 1998 με τη λειτουργία του
1ου Logistics Center στη Γέφυρα Θεσ-
σαλονίκης, ενώ το 1999 ανοίγουν τα
πρώτα σουπερμάρκετ. Η εταιρεία το
2002 άνοιξε το 2ο Logistics Center στη
Θήβα, ενώ το 2003 η αλυσίδα είχε πα-
ρουσία με 100 καταστήματα.

Οι ρίζες του Ομίλου Lidl ξεκινούν από
μακρινό 1930 στη Γερμανία, συγκεκρι-
μένα στο κρατίδιο της Βάδης - Βυρτεμ-
βέργης και σήμερα έχει φτάσει να έχει
παρουσία σε 32 χώρες με 11.900 κατα-
στήματα και πάνω από 550.000 εργαζό-
μενους. 

Η Lidl Ελλάς απέσπασε 11 βραβεία
στα φετινά Supermarket Awards, ενώ
θεωρείται από τους κορυφαίους εργο-
δότες της χώρας. Συγκεκριμένα, απέ-
σπασε 4 χρυσά βραβεία για τη συμβολή
στην ελληνική οικονομία, για τη στρατη-
γική στα social media, το μάρκετινγκ -
διαφήμιση και την αξιοποίηση κινητών
εφαρμογών. Επίσης, έχει κατακτήσει 3
ασημένια στις τεχνολογίες, στα συστή-
ματα και στις τεχνικές διοίκησης, στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Επιπλέον, έχει κατακτήσει 4 χάλκινες
διακρίσεις στις κατηγορίες μάρκετινγκ -
διαφήμιση, εταιρική κοινωνική ευθύνη,
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και
εξυπηρέτηση πελατών μέσω του προ-
γράμματος Loyalty με το Lidl Plus.

Η αλυσίδα υλοποιεί το επενδυτικό της
πρόγραμμα με οδηγό την καινοτομία και
συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους
πρωτοπόρους του κλάδου των λιανικών

πωλήσεων, στοχεύοντας στην υλοποί-
ηση ρηξικέλευθων υπηρεσιών, προ-
γραμμάτων και δράσεων. 

«Πράσινα» σουπερμάρκετ
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ομί-

λου θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα το
«πρασίνισμα» των καταστημάτων και
των δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα
όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Lidl Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της
για την προστασία του περιβάλλοντος,
μειώνει διαρκώς το ενεργειακό της
αποτύπωμα και μάλιστα είναι πιστοποι-
ημένη με ISO 50001 για το σύστημα δια-
χείρισης ενέργειας, εξασφαλίζοντας για
πέμπτη συνεχή χρονιά πράσινα πιστο-
ποιητικά για το 100% της ενέργειας που

προμηθεύεται από την Protergia, τη θυ-
γατρική εταιρεία του Ομίλου Mytilineos.

Η διατήρηση συστήματος διαχείρι-
σης ενέργειας και η σταδιακή πιστο-
ποίηση των θυγατρικών εταιρειών
Lidl έχουν ως πλεονεκτήματα την
εξοικονόμηση κόστους και μακρο-
πρόθεσμα την προστασία του περι-
βάλλοντος. Στόχος του ISO 50001 είναι
η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης της εταιρείας μέσω μέτρων,
υποδομών και διαδικασιών που σκο-
πό έχουν την αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και τη βελτιστοποίηση της
χρήσης ενέργειας.

Παραδείγματα συγκεκριμένων μέ-
τρων που εφαρμόζει η Lidl είναι η χρή-
ση φωτισμού LED, η έξυπνη τεχνολογία

θέρμανσης και κλιματισμού μέσω συ-
στήματος BMS, η εκπαίδευση των εργα-
ζομένων στην κατανάλωση ενέργειας
με συνείδηση, η εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων, η εγκατάσταση
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των, η προμήθεια πράσινων πιστοποι-
ητικών για την ηλεκτρική ενέργεια που
καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της,
η χρήση φυσικών ψυκτικών μέσων σε
ψυκτικές εγκαταστάσεις νέων και υπό
εκσυγχρονισμό καταστημάτων και απο-
θηκών, η τηλεμέτρηση της κατανάλω-
σης ενέργειας κ.ά.

Μέσω των διαδικασιών διαχείρισης
ενέργειας που εφαρμόζονται στη Lidl
Ελλάς διασφαλίζεται η διαφάνεια σε
όλες τις ενεργειακές ροές της εταιρείας
και καθίσταται δυνατή η αποκάλυψη δυ-
νατοτήτων εξοικονόμησης κόστους στα
καταστήματα, τις αποθήκες και τα κεν-
τρικά γραφεία. Αυτό με τη σειρά του
συντελεί στην αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και κατ’ επέκταση στην κερ-
δοφορία της.
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Lidl: Ραγδαία ανάπτυξη
με «πράσινο» αποτύπωμα

Επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ,
229 καταστήματα και 
συνεργασία με τη 
θυγατρική του Ομίλου 
Mytilineos, Protergia



Τ
ο όνομα «Μουστάκας» αποτελεί συνώνυμο
του ενθουσιασμού για εκατομμύρια μικρά
παιδιά. Ο Γιώργος Μουστάκας, ιδρυτής
μιας εκ των σημαντικότερων αλυσίδων εμ-

πορίας παιχνιδιών στην Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 83 ετών. Καταγόταν από την Κίμωλο και
από πολύ νωρίς, ήδη από το 1968, είχε βρει το κάλε-
σμά του σε αυτήν τη ζωή. Ήθελε να φτιάχνει παιχνί-
δια που θα προσφέρουν χαρά σε μικρά παιδιά.

Τα καταστήματα Μουστάκας ξεκίνησαν ως μια μι-
κρή βιοτεχνία κατασκευής παιδικών παιχνιδιών. Το
1986 ωστόσο ο Γιώργος Μουστάκας πήρε την από-
φαση να ανοίξει το πρώτο κατάστημα λιανικής πώ-
λησης στο Περιστέρι. 

Η άνθηση και η εξάπλωση της εταιρείας στον χώ-
ρο του παιχνιδιού υπήρξαν έκτοτε συνεχείς. Ακο-
λούθησε το κατάστημα Μουστάκας της Ερυθραίας,
ενώ το 2011 η εταιρεία εξήλθε των συνόρων της Αττι-
κής και άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Θεσσα-
λονίκη.

Ακόμη και μέσα στα χρόνια της κρίσης τα παιχνι-
δάδικα Μουστάκας εξακολούθησαν να αυξάνουν
τον τζίρο τους. Στη διάρκεια της κρίσης, όταν το ελ-
ληνικό ΑΕΠ συρρικνωνόταν κατά 25%, η εταιρεία
υπερδιπλασίαζε τον κύκλο εργασιών της και διπλα-
σίαζε τον αριθμό των καταστημάτων Μουστάκας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι το 2011 ο
Γιώργος Μουστάκας διετέλεσε 18 χρόνια πρόεδρος
και 6 χρόνια γραμματέας του ΣΕΒΠΠΑ (Σύνδεσμος
Ελλήνων Βιοτεχνών Παιχνιδιών και Παιδικών Αμα-
ξών). Στην εταιρεία φυσικά βρίσκονται σήμερα τρεις
γενιές Μουστάκα, τους οποίους ενέπνευσε ο 83χρο-
νος ιδρυτής.

Κολλημένος με τα ποιοτικά παιχνίδια
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Μουστάκας

παρέμεινε πιστός στο αντικείμενο που αποτέλεσε το
πάθος της ζωής του, τα παιδικά παιχνίδια, και διατή-
ρησε τον χαρακτήρα των καταστημάτων αμιγώς...
παιχνιδοκεντρικό. Σε δημοσιεύματα του Τύπου αλλά
και στο διαδίκτυο συχνά διέρρεαν οι αντιδράσεις του
Γιώργου Μουστάκα για τον τρόπο που αντιμετώπιζαν
ορισμένοι από τους ανταγωνιστές του την αγορά του
παιχνιδιού.

Ενεργός έως και την τελευταία στιγμή και παρών
σε κάποιο από τα καταστήματα της εταιρείας καθη-
μερινά, ο Γιώργος Μουστάκας φέρεται να εξοργίζε-
ται με επιχειρηματίες που εφοδίαζαν την αγορά με
αμφιβόλου ποιότητας παιχνίδια -προερχόμενα κυ-
ρίως από την Κίνα- με αποτέλεσμα να παρατηρούμε
συχνά ανακλήσεις παιχνιδιών από την αγορά. «Καλό
θα είναι οι κύριοι που ασχολούνται με τη βιομηχανία
παιχνιδιών και διοχετεύουν στην αγορά μη ποιοτικά
προϊόντα να σταματήσουν και να καταλάβουν ότι
έχουν να κάνουν με παιδιά», φέρεται να είχε πει

στους στενούς του συνεργάτες αλλά και δημοσίως ο
Γιώργος Μουστάκας.

Η νέα γενιά και η αύξηση τζίρου και κερδών
Η νέα γενιά Μουστάκας έβαλε την επιχείρηση στη

νέα εποχή. Ο γιος του Γιώργου Μουστάκα, Νίκος,
ήταν εκείνος που εισήγαγε το ηλεκτρονικό κατάστη-
μα αγορών, που έχει θετική πορεία.

Η ανάπτυξη της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια
προσέφερε 56,9 εκατ. ευρώ τζίρο το 2019, ποσό που
λόγω της πανδημίας συρρικνώθηκε στα 40,97 εκατ.
ευρώ το 2020. Το 2019 τα καθαρά κέρδη ήταν 4,2
εκατ. ευρώ και το 2020 ήταν 579.400 ευρώ. Πέρυσι η
εταιρεία «έτρεξε» με ανάπτυξη της τάξης του 42%,
κλείνοντας τη χρονιά με τζίρο 58,17 εκατ. ευρώ από
41 εκατ. ευρώ το 2020.

Σε ό,τι αφορά την προ και μετά φόρων κερδοφορία
της Μουστάκας, αυτή εκτοξεύτηκε συγκριτικά με τα
χαμηλά επίπεδα στα οποία είχε υποχωρήσει κατά
την πρώτη χρονιά της πανδημίας Covid-19. Τα προ
φόρων κέρδη ξεπέρασαν τα 8 εκατ. ευρώ από μόλις
589.000 ευρώ το 2020 και τα καθαρά κέρδη τα 6,5
εκατ. ευρώ από 579.000 ευρώ την αμέσως προηγού-
μενη χρονιά. Αξιοσημείωτη ήταν ακόμη η αύξηση
του απασχολούμενου προσωπικού, το οποίο ενισχύ-
θηκε πέρυσι σε 488 άτομα από 387 άτομα το 2020.

Αυτήν τη στιγμή διατηρεί συνολικά 19 καταστήμα-
τα με την ταμπέλα «Μουστάκας», εκ των οποίων τα
14 βρίσκονται στην Αττική. Επίσης, διατηρεί παρου-
σία στη Ρόδο με ένα κατάστημα, στην Κρήτη με ακό-
μη ένα και με δύο στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η
εταιρεία διατηρεί και τέσσερα Lego Stores σε Gold-
en Hall, Athens Mall, River West Open και ένα ακό-
μη στη Θεσσαλονίκη.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ο ιδρυτής, η νέα γενιά 
και η αναπτυξιακή πορεία

Παιχνιδάδες 
από... 
κούνια 



Οι απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής κρίσης
με τις αλυσιδωτές της επιπτώσεις οδήγησαν τη Διε-
θνή Ναυτιλιακή Βιομηχανία να αναπτύξει ένα πλή-
ρες «πράσινο πρόγραμμα», ώστε να καταστούν τα λι-
μάνια βιώσιμα έως το 2030.

Στο συνέδριο «Greenport Congress & Cruise», το
οποίο διεξήχθη στο Βέλγιο, την ελληνική λιμενική
βιομηχανία εκπροσώπησε ο διευθύνων σύμβουλος
του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μηνάς Παπα-
δάκης, ο οποίος μίλησε στο πάνελ για τα εναλλακτι-
κά καύσιμα στη ναυτιλία και την ηλεκτροδότηση των

πλοίων. Electriport και Cold Ironing είναι τα βασικά
εργαλεία μέσω των οποίων η ελληνική λιμενική αρ-
χή θα περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
προωθώντας οικολογικές τεχνολογίες στη διαχείρι-
ση και λειτουργία των λιμανιών.

Το έργο Electriport ευελπιστεί να προσαρμόσει
στις λιμενικές εγκαταστάσεις μηδενικό αποτύπωμα
άνθρακα και να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Οι φορείς φιλοδοξούν να ολοκληρώσουν τις απα-
ραίτητες τεχνικές, χρηματοοικονομικές και περι-

βαλλοντικές διαδικασίες, ώστε το λιμάνι του Ηρα-
κλείου να καταστεί το πρώτο στην Ελλάδα που θα
εφαρμόσει μεθοδικά και ολοκληρωμένα την τεχνο-
λογία Cold Ironing, με παράλληλη διερεύνηση της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με το σύστημα Cold Ironing εγκαθίσταται σύστη-
μα λήψης ενέργειας από εγκαταστάσεις της ξηράς
και δίνεται έτσι η δυνατότητα στο πλοίο να προμη-
θεύεται ενέργεια ενόσω είναι ελλιμενισμένο, από
πηγές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που ενδέχεται
να διαθέτει το λιμάνι.

Μ
ε την κύρωση της τρο-
ποποιημένης σύμβασης
παραχώρησης για την
ανάπτυξη του Εμπορευ-

ματικού και Διαμετακομιστικού Κέν-
τρου στο Θριάσιο Πεδίο, που παίρνει
τον δρόμο για ψήφιση στη Βουλή,
ολοκληρώνεται ένας ευρύτατος σχε-
διασμός έργων, που ξεπερνούν τα 2
δισ. ευρώ, τα οποία θα μεταμορφώ-
σουν τη Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα, νέα αναπτυξιακή
πνοή σε περιοχές της Αθήνας με ιδιαί-
τερα προβλήματα θα δώσουν τα μεγά-
λα έργα που θα γίνουν, όπως το Θριά-
σιο Εμπορευματικό Κέντρο, η επέκτα-
ση της γραμμής 2 του μετρό προς
Ίλιον, ο προαστιακός Δυτικής Αττικής
αλλά και η υποθαλάσσια σύνδεση Σα-
λαμίνας - Περάματος.

Στο Θριάσιο δημιουργείται ένα εμ-
πορευματικό κέντρο 240.000 τμ με
αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορ-
τίου, χώρους γραφείων, τελωνείο και
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και
φορτηγών αλλά και σύγχρονες σιδη-
ροδρομικές υποδομές, ώστε να συν-
δεθεί το κέντρο με την εθνική σιδηρο-
δρομική υποδομή.

Η σημαντικότερη καινοτομία του
εμπορευματικού κέντρου θεωρείται η
διασύνδεσή του με όλα τα δίκτυα με-
ταφοράς, το λιμάνι του Πειραιά, το λι-
μάνι της Ελευσίνας, τον Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών και το οδικό και σιδη-
ροδρομικό δίκτυο.

Καραμανλής: Βήμα για να γίνει
η Ελλάδα διεθνές hub στα logistics

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής, εκτός από
το Θριάσιο, στο Υπουργικό Συμβούλιο

παρουσίασε και το νομοσχέδιο που
αφορά τη σύσταση του Εθνικού Οργα-
νισμού Διερεύνησης Αεροπορικών
και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και
Ασφάλειας Μεταφορών. Επίσης, συγ-
κέντρωσε και ενέταξε, σε ένα ενιαίο
νομοσχέδιο, το αποκαλούμενο ερανι-
στικό, μια σειρά από διατάξεις για διά-
φορα θέματα αρμοδιότητάς του, απο-
φεύγοντας να τις καταθέσει ως τροπο-
λογίες σε άσχετα νομοσχέδια. 

«Κάνουμε το αποφασιστικό βήμα
για να γίνει η Ελλάδα διεθνές hub

στον τομέα των logistics. Αποκτούμε
το πρώτο ολοκληρωμένο και σύγχρο-
νο εμπορευματικό κέντρο συνδυα-
σμένων μεταφορών και αξιοποιούμε
πραγματικά και τις δυνατότητες ιδίως
του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο
μέχρι σήμερα ουσιαστικά λειτουργεί
μόνο ως σταθμός μεταφόρτωσης. Θα
συμβάλει όμως και στην αναβάθμιση
της Δυτικής Αττικής, μαζί ασφαλώς
με μια σειρά από νέα έργα, με κυριό-
τερο την κατασκευή του νέου κλάδου
του προαστιακού σιδηροδρόμου που

θα ξεκινά από τα Άνω Λιόσια, θα εξυ-
πηρετεί μια σειρά από αστικές περιο-
χές όπως ο Ασπρόπυργος και η Ελευ-
σίνα και θα καταλήγει στα Μέγαρα»,
σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής στη
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου.

Το έργο για τον προαστιακό Δυτικής
Αττικής βρίσκεται στην τελική φάση
και αναμένεται να κατατεθεί το τεχνικό
δελτίο στο υπουργείο Οικονομικών,
προκειμένου να ενταχθεί επισήμως
στη λίστα του Ταμείου Ανάκαμψης. 
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Θριάσιο Εμπορευματικό
Κέντρο, επέκταση γραμμής
2 του μετρό προς Ίλιον,
προαστιακός και 
υποθαλάσσια σύνδεση 
Σαλαμίνας - Περάματος 
δίνουν πνοή στην περιοχή 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Ποιο είναι το «πράσινο πρόγραμμα» για βιώσιμους λιμένες έως το 2030

Πάνω από 2 δισ. 
το μπαράζ έργων
στη Δυτική Αττική
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
ε καλό δρόμο βρίσκεται το

νέο Εθνικό Σχέδιο για την

Ενέργεια και το Κλίμα ώστε

να πάρει την τελική του μορ-

φή, ενσωματώνοντας τους νέους πιο

φιλόδοξους ενεργειακούς και περι-

βαλλοντικούς στόχους σε ευθυγράμ-

μιση με τις αντίστοιχες προβλέψεις

των ευρωπαϊκών Κανονισμών του

«Fit for 55» και του REPowerEU. Πέ-

ραν των βασικών στόχων για το 2030,

το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ θα περιλαμ-

βάνει στόχους για το 2040.

Όπως ανέφερε η γενική γραμματέ-

ας Ορυκτών Πόρων του υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλε-

ξάνδρα Σδούκου στο Renewable &

Storage Forum, που διοργάνωσε το

energypress στις 20 και 21 Οκτωβρί-

ου, το ΚΑΠΕ και η ομάδα του Παντελή

Κάπρου έχουν «τρέξει» όλα τα μοντέ-

λα που έπρεπε και έχουν ολοκληρώ-

σει τη δουλειά τους.
Μάλιστα, όπως σημείωσε η γενική

γραμματέας, προ ημερών πραγματο-
ποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο,
όπου έγινε παρουσίαση των σενα-
ρίων που έχουν προκύψει. Ενδεικτι-
κά τα σενάρια προβλέπουν συμμετο-
χή των ΑΠΕ κοντά στο 80% στην ηλε-
κτροπαραγωγή, πάνω από 50% σε ψύ-
ξη και θέρμανση και κοντά στο 30%
στις μεταφορές. Σύμφωνα με το
«χρονοδιάγραμμα» που ανακοινώ-
θηκε, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί
η όποια προεργασία απομένει ώστε
μέχρι το τέλος του χρόνου να παρου-
σιαστούν οι βασικοί στόχοι, άξονες
πολιτικής και παραδοχές που θα πε-
ριλαμβάνονται στο νέο ΕΣΕΚ.

Αυξάνεται ο πήχης αποθήκευσης
Ακολούθως, αρχές του 2023 θα δο-

θεί στη δημόσια διαβούλευση ένα
πρώτο draft του αναθεωρημένου

ΕΣΕΚ για παρατηρήσεις. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το νέο ΕΣΕΚ θα περι-
λαμβάνει μια αναλυτικότερη κοστο-
λόγηση όλων των μέτρων και των πο-
λιτικών που το συναποτελούν, καθώς
και μια κοινωνικοοικονομική ανάλυ-
ση αυτών.

Ως προς τους νέους αναθεωρημέ-
νους στόχους, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο «πήχης» αυξάνεται στον το-
μέα της αποθήκευσης και από 1,5 γι-
γαβάτ διπλασιάζεται στα 3 γιγαβάτ
έως το τέλος της δεκαετίας.

Αντίστοιχα και ως προς το χαρτο-
φυλάκιο των ΑΠΕ, ο στόχος επικαι-
ροποιείται στα 25 γιγαβάτ από 18,9 γι-
γαβάτ που προβλέπει το υφιστάμενο
σχέδιο. Μένει βέβαια να γίνουν οι
επίσημες ανακοινώσεις για τους νέ-
ους στόχους υπό το φόντο και των τε-
λευταίων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για περαιτέρω επιτάχυνση
της ενεργειακής μετάβασης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το αναθεω-

ρημένο ΕΣΕΚ θα ενσωματώσει τον
στόχο για τουλάχιστον 2 γιγαβάτ εγ-
κατεστημένης ισχύος σε υπεράκτια
αιολικά έως το 2030, αποκτώντας
πλέον δεσμευτικό χαρακτήρα, καθώς
μέχρι σήμερα αποτελούσε πρωθυ-
πουργική εξαγγελία. Σε αυτό το πλαί-
σιο, το ΥΠΕΝ πρόκειται να ξεκινήσει
άμεσα την κατάρτιση αιτήματος προς
την Κομισιόν για την έγκριση ενός
σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης
των πρώτων πάρκων. Στόχος είναι το
αίτημα να υποβληθεί στις Βρυξέλλες
τους αμέσως επόμενους μήνες.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα η ζήτηση κινήθηκε με
αρνητικό πρόσημο, γεγονός που επιβεβαιώνει πως
νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνουν πλέον με συ-
στηματικό τρόπο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, επιδιώκοντας και με αυτό τον τρόπο να ανα-
κουφιστούν όσο το δυνατόν από την εκτόξευση των
τιμών ενέργειας. Όπως δείχνει το μηνιαίο δελτίο
ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, τον Σεπτέμβριο μειώθηκε
κατά 5,55% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Η μείωση περιορίστηκε βέβαια σε σχέση με τον Αύ-
γουστο (-12,71%) αλλά και τον Ιούλιο (-11,24%). Ο πε-
ριορισμός της υποχώρησης αποδίδεται και στο γε-
γονός της επιστροφής των καταναλωτών από τις θε-
ρινές διακοπές, με τον Σεπτέμβριο να σηματοδοτεί,
ως είθισται, την επαναφορά της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δί-

κτυο της χαμηλής και μέσης τάσης η μείωση της κα-
τανάλωσης ήταν κατά 3,98%, όταν τον Αύγουστο ξε-
πέρασε το 13%. Η υψηλή τάση επίσης κινήθηκε αρ-
νητικά (-4,25%), ενώ τον τελευταίο καλοκαιρινό μήνα

είχε πέσει κατά 3,98%. Η υποχώρηση της ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας στις βιομηχανίες της υψηλής
τάσης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πολλές επι-
χειρήσεις έχουν αναζητήσει άλλες εναλλακτικές
μορφές ενέργειας όπως το ντίζελ, επιδιώκοντας να
εξοικονομήσουν δαπάνες.

Συνολικά στο εννεάμηνο της χρονιάς η κατανάλω-
ση έπεσε κατά 5,13% έναντι του αντίστοιχου περσι-
νού χρονικού διαστήματος. Τέλος, βουτιά σημείωσε
και η ηλεκτροπαραγωγή, όπου το μηνιαίο δελτίο
ενέργειας του ΑΔΜΗΕ κατέγραψε την εγχώρια πα-
ραγωγή να πέφτει κατά 13,83% στις 3.454 GWh σε
σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Οι συμβατικές
μονάδες παρήγαγαν λιγότερες κατά 26,15% γιγαβα-
τώρες, ενώ οι ΑΠΕ έδωσαν περισσότερες κατά
8,73% GWh. 

Μέχρι τέλους του χρόνου 
η παρουσίαση των στόχων
του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα -
Αρχές του 2023 το draft 
σε διαβούλευση

Για 3ο συνεχόμενο μήνα μείωση στην κατανάλωση ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Στην τελική 
ευθεία η οριστική 
μορφή
του νέου ΕΣΕΚ



Η Ergo Ασφαλιστική, αρωγός του δρομι-
κού κινήματος, υποστήριξε ως χορηγός το
10ο Ladies Run, έναν αγώνα δρόμου με
φιλανθρωπικό σκοπό αφιερωμένο μόνο
στις γυναίκες. Στη φετινή επετειακή διορ-
γάνωση περισσότερες από 1.000 γυναίκες
έτρεξαν με την ασφάλεια της Ergo σε έναν
αγώνα κοινωνικής προσφοράς. Η Ergo
Ασφαλιστική εγγυήθηκε την ασφάλεια
των δρομέων, παρέχοντας δωρεάν κάλυ-
ψη προσωπικού ατυχήματος και αστικής
ευθύνης σε όλες τις συμμετέχουσες κατά
τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα προσέφερε στις δρομείς την τσάντα του αγώνα για την ασφάλεια των
προσωπικών τους αντικειμένων, ενώ στους εθελοντές/εθελόντριες μπλούζα και αντιανεμικό για την
προστασία τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
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Μ
ια συνεδρίαση απομένει
για να ολοκληρωθεί ο
Οκτώβριος και το ελλη-
νικό χρηματιστήριο θα

σπάσει την παράδοση που θέλει να
κινείται πτωτικά τον συγκεκριμένο
μήνα. Παρόλο που στις δυο τελευταί-
ες συνεδριάσεις ο γενικός δείκτης
κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμαν-
σης και εκδηλώθηκαν κινήσεις κα-
τοχύρωσης κερδών, θα καταφέρει
να ολοκληρώσει τον μήνα με κέρδη.
Στοιχείο προβληματισμού αποτελεί
η διατήρηση της συναλλακτικής
δραστηριότητας, με τους αναλυτές
να επισημαίνουν πως θα χρειαστούν
νέα καύσιμα για κίνηση στις 900 μο-
νάδες. Τεχνικά, ο γενικός δείκτης
βρίσκεται στις 860 μονάδες, με πρώ-
τη στήριξη τις 855 μονάδες (εκθετι-

κός ΚΜΟ 200 ημερών) και ακολου-
θούν οι 825 μονάδες και η βασική
στήριξη των 800 μονάδων. Η διάσπα-
ση των 800 μονάδων οδηγεί στις 780,
750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι
870 μονάδες και οι 900 μονάδες. Ο

τραπεζικός δείκτης βρίσκεται στις
591 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις
585 μονάδες και ακολουθούν οι 560,
οι 550 και οι 500 μονάδες. Στην πρώ-
τη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μο-
νάδες και ακολουθούν οι 625 και οι
650 μονάδες.

ICAP CRIF: Διατήρησε σε
«A» την Premia Properties

H Premia Properties επιβεβαίωσε και
διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A,
κατατασσόμενη σε κατηγορία χαμηλού πι-
στωτικού κινδύνου, καθώς στις 26/10/2022 η
ICAP CRIF AE, στο πλαίσιο της ετήσιας ανα-
θεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγη-
ση της πιστοληπτικής ικανότητάς της. Όπως
αναφέρει η ICAP CRIF σε ανακοίνωσή της,
πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστο-
ληπτικής ικανότητας της εταιρείας Premia
Properties ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο της ετήσιας
αναθεώρησης. Υπό το παραπάνω πλαίσιο, η 
ICAP CRIF ΑΕ επιβεβαίωσε και διατήρησε τη
διαβάθμιση στην κλίμακα A στην εξεταζόμε-
νη επιχείρηση, κατατάσσοντάς τη σε κατηγο-
ρία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Πολλαπλές βραβεύσεις 
για το ΙΑΣΩ 

Το ΙΑΣΩ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
βραβεύτηκε με τη μοναδική διάκριση «Κο-
ρυφαίο Νοσοκομείο» και o Όμιλος ΙΑΣΩ, η
Γενική Κλινική ΙΑΣΩ, η Μαιευτική-Γυναικο-
λογική Κλινική ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων καθώς
και το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης του ομίλου απέσπασαν συνολικά 16
βραβεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Το ΙΑΣΩ Παίδων, η κορυφαία παιδιατρική
κλινική, διακρίθηκε με platinum βραβείο και
ακόμη 5 βραβεία στις κατηγορίες πρωτοπο-
ρία στη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσε-
ων και επικοινωνία.

Σε συνέχεια της εξαιρετικής πορείας των
οικονομικών μεγεθών, όπως αποτυπώθηκαν
στις οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμή-
νου 2022, που εμφάνισαν ιστορικά ρεκόρ εσό-
δων και κερδοφορίας για τη συγκεκριμένη
περίοδο, η ΟΛΠ ΑΕ δημοσίευσε χρηματοοικο-
νομικές πληροφορίες για το τρίτο τρίμηνο του
έτους που επιβεβαιώνουν τα πολύ θετικά απο-
τελέσματα. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του εν-
νεαμήνου εμφανίζουν θετική μεταβολή κατά
28%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους παρου-
σιάζουν αύξηση κατά 62%. Μάλιστα, το τρίτο
τρίμηνο εμφανίζεται να πετυχαίνει πιο δυνα-

μική κερδοφορία σε σχέση με τα προηγούμενα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη του εννεαμήνου 2022
ήδη υπερβαίνουν τα κέρδη ολόκληρου του έτους για το 2021, ενώ απομένουν τρεις ακόμη μήνες ώστε η
εταιρεία να πετύχει νέα ιστορικά υψηλά σε έσοδα και κερδοφορία.

Σπάει την παράδοση του Οκτωβρίου το χρηματιστήριο

ΟΛΠ: Το success story συνεχίζεται

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στήριξε τον 10ο επετειακό αγώνα του Ladies Run η Ergo
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Μ
ε επιστολή της στον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη, η Ελληνική Συνο-
μοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρη-

ματικότητας ζητά τη χρονική παράταση των δύο
διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργα-
σίας, λόγω της πραγματικής και απολύτως δικαιο-
λογημένης αδυναμίας των εμπορικών επιχειρή-
σεων και των λογιστικών γραφείων να ανταποκρι-
θούν στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Συγκε-
κριμένα, η ΕΣΕΕ αιτείται: Την παράταση της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας υποβολής του Ετήσιου Πί-
νακα Προσωπικού Ε4 μέχρι τις 31/12/2022, αντί
για τις 31/10. Την ισόχρονη μετακύλιση της ημερο-
μηνίας έναρξης της απογραφικής διαδικασίας,
δηλαδή από 1/1/2023 αντί 1/11/2023.

Η Credit Suisse «κόβει»
9.000 θέσεις εργασίας 

ΑΔΜΗΕ: Κοινωνικό προϊόν
258 εκατ. ευρώ το 2021

Σε 258 εκατ. ευρώ ανήλθε το κοινωνικό
προϊόν του ΑΔΜΗΕ το 2021. Αντίστοιχα, οι
δράσεις και τα προγράμματα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης που υλοποίησε αγγίζουν
συνολικά το 1,2 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει
σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ομίλου που δημοσίευσε για
τρίτη συνεχή χρονιά ο ΑΔΜΗΕ. Σημειώνεται
ότι ο ΑΔΜΗΕ, μέσα από κρίσιμα έργα εγχώ-
ριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων,
ύψους 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, διαδραματί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη
της χώρας και συνεισφέρει ουσιαστικά στην
ενεργειακή μετάβαση σε εθνικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο.

Βενέτης: Κίνδυνος για
λουκέτο σε 120 καταστήματα

«Βόμβα μεγατόνων» από την αλυσίδα
φούρνων-εστιατορίων Βενέτης, καθώς αντι-
μετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας,
με τον κίνδυνο κλεισίματος των καταστημά-
των να είναι ορατός. Να σημειωθεί ότι η εται-
ρεία αριθμεί υπό το συγκεκριμένο σήμα 120
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με τα 60 εξ
αυτών να είναι franchise. Τις ανησυχίες τους
για την κατάσταση εξέφρασαν ο ιδιοκτήτης
Παναγιώτης Μονεμβασιώτης και οι εργαζό-
μενοι στην αλυσίδα, με επιστολή τους προς
τον πρωθυπουργό.

ΕΣΕΕ-Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας: Ζητά παράταση 
για Ε4 και απογραφή

Μνημόνιο κατανόησης από
Enterprise Greece και KIESA

Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν η Enterprise
Greece και το Kosovo Investment and Enterprise
Support Agency (KIESA) στο πλαίσιο του Business
Forum Ελλάδας - Κοσόβου στο ΕΒΕΑ, την περασμέ-
νη Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022. Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση, η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου (Enterprise Greece) και με την υπο-
στήριξη του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο
επιχειρηματικής αποστολής στη χώρα μας από τον
οργανισμό Kosovo Investment and Enterprise Sup-
port Agency (KIESA).

Η Credit Suisse, η οποία έχει συγκλονιστεί
από αλλεπάλληλα σκάνδαλα, ανακοίνωσε ριζική
μεταμόρφωση της επενδυτικής της τράπεζας,
πηγή βαριών απωλειών που βύθισαν τους λογα-
ριασμούς της στο κόκκινο, όπως και σημαντικές
περικοπές στο κόστος και στο εργατικό δυναμι-
κό της. Η Credit Suisse θα περικόψει 9.000 θέ-
σεις εργασίας ως το 2025 και το εργατικό δυνα-
μικό της θα μειωθεί σε 43.000 εργαζόμενους
πλήρους απασχόλησης, έναντι 52.000 που είναι
σήμερα, ταυτοχρόνως μέσω απολύσεων και φυ-
σικών αποχωρήσεων, διευκρινίζει η τράπεζα, η
οποία θέλει να μειώσει τη βάση κόστους της κατά
15%. Για να χρηματοδοτήσει αυτήν την ευρεία
αναδιάρθρωση, η τράπεζα σκοπεύει να προχω-
ρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους περίπου 4
δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου
4 δισεκατομμύρια ευρώ).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Mastercard: Οριακά πάνω 
από τις εκτιμήσεις τα έσοδα
Έσοδα και κέρδη που κινήθηκαν λίγο πάνω από τις
εκτιμήσεις των αναλυτών κατέγραψε η Mastercard
για το γ’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα που ανακοίνωσε ο αμερικανικός κολοσσός
των συστημάτων πληρωμών. Τα έσοδα της εταιρεί-
ας διαμορφώθηκαν σε 5,8 δισ. δολάρια έναντι 5 δισ.
δολαρίων στο γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ οι αναλυτές
που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet
ανέμεναν έσοδα 5,7 δισ. δολάρια. Τα κέρδη της
Mastercard ανήλθαν σε 2,5 δισ. δολάρια έναντι
κερδών 2,41 δισ. δολάρια στο γ’ τρίμηνο του 2021.



Στην Ευρώπη
υπάρχουν συνολικά
περίπου 29

χερσαίοι λειτουργικοί
τερματικοί σταθμοί LNG,
23 τερματικά FSRU 
και 500 σταθμοί
Βυτιοφόρων 
Οχημάτων LNG 

Ε
νώ η Κίνα προετοιμάζεται να
θέσει σε λειτουργία, το 2023,
στην επαρχία Jiangsu, τον με-
γαλύτερο τερματικό σταθμό

αποθήκευσης LNG στον κόσμο, με τε-
χνική ικανότητα επεξεργασίας LNG
5,44 εκατομμυρίων τόνων, η Ευρώπη
έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου
για να γεμίσει τις «αποθήκες» της με
φυσικό αέριο, αγοράζοντας αμερικανι-
κό LNG σε τιμές-ρεκόρ, όπως δήλωσε
προσφάτως ο πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν. 

Κάλυψη κενών
Τα κράτη της Ευρώπης, αναλόγως

των αναγκών τους και στην προσπάθειά
τους να καλύψουν τα κενά σε αέριο,
που αφήνει η απεξάρτησή τους από το
ρωσικό, επενδύουν: σε χερσαίους τερ-
ματικούς σταθμούς υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG), σε πλωτούς
τερματικούς FSRU (Floating Storage
Regasification Unit) και FSU ως πλω-
τές αποθήκες. (Τα FSU είναι επίσης δε-
ξαμενόπλοια παρόμοια με τα FSRU, με
τη διαφορά ότι δεν διαθέτουν δυνατό-
τητες επαναεριοποίησης). Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι, λόγω του αυξημένου αριθ-
μού δεξαμενόπλοιων LNG, που μετα-
τρέπονται σε πλωτές μονάδες αποθή-

κευσης στη Βορειοδυτική Ευρώπη,
υπάρχει φθίνουσα προσφορά διαθέσι-
μων δεξαμενόπλοιων, μας υπενθυμίζει
η Rystad – εταιρεία ενεργειακής έρευ-
νας με έδρα το Όσλο της Νορβηγίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική ναυτιλία
ελέγχει το 25% του στόλου των LNG
carriers!

Για τη διακίνηση φυσικού αερίου
έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη και δί-
κτυα σταθμών φόρτωσης φορτηγών
LNG - Truck Loading Station. Στην Ελ-
λάδα εγκαινιάστηκε στα μέσα Οκτωβρί-
ου ο δικός μας σταθμός (Truck Loading
Station) στο νησάκι της Ρεβυθούσας,
που βρίσκεται στον κόλπο Πάχης Μεγά-
ρων, 45 χλμ. δυτικά της Αθήνας. Ανα-

μένεται το 2024 να λειτουργήσει και η
προβλήτα φόρτωσης μικρών πλοίων
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού
αερίου.

Πανόραμα σταθμών
Στην Ευρώπη υπάρχουν συνολικά πε-

ρίπου 29 χερσαίοι λειτουργικοί τερμα-
τικοί σταθμοί LNG και βρίσκονται υπό
κατασκευή ή στο στάδιο του σχεδια-
σμού επιπλέον 33 έργα τερματικών ει-
σαγωγών LNG.

Επίσης υπάρχουν 23 τερματικά
FSRU (μισθωμένα) σε λειτουργία και οι
προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2025
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μέχρι
και 50 πλωτοί τερματικοί σταθμοί LNG.

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας, η πλωτή μονάδα 
FSU στον κόλπο Πάχης, ο σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων 
LNG, σε συνδυασμό με τον αναμενόμενο FSRU
Αλεξανδρούπολης και τον τερματικό σταθμό Διώρυγα Gas,
καθιστούν την Ελλάδα βασική πύλη εισόδου υγροποιημένου
αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
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Νέες υποδομές LNG
αναβαθμίζουν 

το προφίλ της χώρας  



Σύμφωνα με την (NGVA Europe) Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση Οχημάτων Φυσικού
και Βιο-Αερίου, που εδρεύει στις Βρυ-
ξέλλες, οι χώρες με τον μεγαλύτερο
αριθμό σταθμών LNG για φορτηγά είναι
η Ιταλία με 112, η Γερμανία με 108, η
Ισπανία με 79 σταθμούς LNG και η Γαλ-
λία με 60. Εκτιμάται ότι το δίκτυο σταθ-
μών LNG για φορτηγά έχει διπλασιαστεί
σε λιγότερο από δύο χρόνια, φτάνοντας
σήμερα συνολικά στην Ευρώπη τους
500 σταθμούς LNG. 

Ελληνική πρωτιά 
Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε ο

πρώτος (στη Nοτιοανατολική Ευρώπη)
Σταθμός Υποδοχής και Εφοδιασμού με
LNG Βυτιοφόρων Οχημάτων (LNG
Truck Loading Station), στον Τερματικό
Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερί-
ου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας – μία από τις
σημαντικότερες εθνικές υποδομές της
χώρας μας. Το έργο, το οποίο είναι συ-
νολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε με
3,16 εκατομμύρια ευρώ από πόρους
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Η μεταφορά
LNG με φορτηγά χωρητικότητας 50 κυ-
βικών μέτρων παρέχει τη δυνατότητα
εφοδιασμού καταναλωτών εκεί όπου
δεν υπάρχει πρόσβαση στο υφιστάμενο
δίκτυο φυσικού αερίου. 

Η υποδομή (κατασκευάστηκε από
την ΤΕΡΝΑ), που εγκαινίασε ο ΔΕΣΦΑ
(Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου), «αναβαθμίζει περαιτέ-
ρω το ενεργειακό προφίλ της χώρας
προσφέροντας μια ευέλικτη λύση για
την οδική μεταφορά σημαντικών ποσο-
τήτων ενέργειας, προσομοιώνοντας
έναν εικονικό αγωγό σε περιοχές και
χρήστες εκτός του δικτύου, μέσω της
φόρτωσης ειδικά σχεδιασμένων φορ-
τηγών με υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής
καθίσταται δυνατή η τροφοδοσία βιο-
μηχανικών καταναλωτών, σταθμών
ανεφοδιασμού οχημάτων που χρησιμο-
ποιούν το φυσικό αέριο, καθώς και οι-
κιακών και εμπορικών καταναλωτών σε
περιοχές που δεν συνδέονται με το δί-
κτυο μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ. Ταυτόχρο-
να συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφά-
λειας εφοδιασμού, παρέχοντας τη δυ-
νατότητα ανεφοδιασμού και σε γειτονι-
κές χώρες των Βαλκανίων, που δεν δια-
θέτουν υποδομές ΥΦΑ μεγάλης κλίμα-
κας. Ενδιαφέρον για προμήθεια φυσι-
κού αερίου μέσω της Ρεβυθούσας
έχουν εκδηλώσει έως τώρα η Βουλγα-
ρία (ήδη προμηθεύεται), η Ρουμανία, η
Μολδαβία και η Ουκρανία».

Οι πρώτοι εγχώριοι πελάτες, όπως
μας ενημέρωσαν από τον ΔΕΣΦΑ, θα εί-
ναι «η Χαρτοποιία Φθιώτιδας και η γα-

λακτοβιομηχανία Κολιός στο Κιλκίς,
όπου ήδη κατασκευάζονται εγκαταστά-
σεις αποθήκευσης και αεριοποίησης
του ΥΦΑ, και θα ακολουθήσει έως το
τέλος του 2023 η Δυτική Μακεδονία».
Στις ενεργειακές μας υποδομές έχει
προστεθεί προσφάτως και η πλωτή (αγ-
κυροβολημένη) μονάδα FSU (ναύλωση
δεξαμενόπλοιου της Gaslog, συμφε-
ρόντων Πήτερ Λιβανού), που αυξάνει

τη συνολική αποθηκευτική ικανότητα
της Ρεβυθούσας σε 360.000 κ.μ.

Γεωπολιτική θέση
Τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας

αναβαθμίζουν δύο ακόμα ενεργειακές
υποδομές LNG που αναμένεται (αν δεν
υπάρξουν καθυστερήσεις, τεχνικά ή άλ-
λα προβλήματα) να λειτουργήσουν στο
χρονικό διάστημα 2023 με 2024. Πρό-

κειται για τον πλωτό τερματικό σταθμό
υγροποιημένου φυσικού αερίου της
Αλεξανδρούπολης και τον τερματικό
σταθμό Διώρυγα Gas του ομίλου Motor
Oil στους Αγίους Θεοδώρους, μέχρι τα
τέλη του 2023 με αρχές του 2024.

Έτσι, η Ελλάδα «καθιερώνεται ως βα-
σική πύλη εισόδου φυσικού αερίου για
ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Επίπεδα πλήρωσης
Τον Οκτώβριο του 2022, το μέσο επί-

πεδο πλήρωσης αποθήκευσης αερίου
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ ήταν
πάνω από 92%. Ο ελάχιστος συμφωνη-
μένος στόχος της ΕΕ για το τέλος του
2022 είναι 85%. (Το 85% της πλήρω-
σης αποθήκευσης αερίου αντιστοιχεί
στο 22,5% της κατανάλωσης της ΕΕ.)

Οι χώρες της ΕΕ που δεν διαθέτουν εγ-
καταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να
αποθηκεύουν το 15% της ετήσιας εγχώ-
ριας κατανάλωσης φυσικού αερίου σε
αποθέματα που βρίσκονται σε άλλα κρά-
τη-μέλη. Με τον τρόπο αυτόν θα έχουν
πρόσβαση στα αποθέματα φυσικού αερί-
ου που είναι αποθηκευμένα σε άλλα
κράτη-μέλη. Κατά τα λοιπά, στην ΕΕ το
πάνε από Συμβούλιο σε Συμβούλιο και
Κύριος οίδε πότε θα καταλήξουν σε μια
λύση για προσιτές τιμές ενέργειας.
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Παραλαβές αερίου 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο είχαν έλθει στη Ρεβυθούσα 60 φορτία ΥΦΑ,
μέγεθος-ρεκόρ όλων των εποχών, που αντιπροσωπεύουν άνω του 
40 % των συνολικών εισαγωγών που εξυπηρέτησαν και τη ζήτηση από
γειτονικές χώρες, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ,
Μαρία Ρίτα Γκάλι, στην ενημέρωση των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια των
εγκαινίων του Σταθμού Υποδοχής και Εφοδιασμού με LNG Βυτιοφό-
ρων Οχημάτων (LNG Truck Loading Station), στον Τερματικό Σταθμό
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας. 
Οι παραδόσεις LNG στoν τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας ήταν μέχρι
τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους 63% υψηλότερες σε σχέση με πέ-
ρυσι – μόνο τον μήνα Αύγουστο φέτος ήταν 154% περισσότερες συγ-
κριτικά με τον Αύγουστο του 2021. Το 2021, η Ρεβυθούσα κάλυψε
περίπου το ένα τρίτο (31,8%) των συνολικών εισαγωγών φυσικού αε-
ρίου στην Ελλάδα.
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Το Car Sharing έρχεται και στην Ελλάδα και σύντομα οι καταναλωτές θα
μπορούν να ενοικιάζουν ένα αυτοκίνητο για λίγα λεπτά, κάποιες ώρες, μέρες
αλλά και εβδομάδες! Ο λόγος για την υπηρεσία Share-Now, την οποία, σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Political», θα φέρει στην Ελλάδα ο Όμιλος Συγ-
γελίδη και αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενοικία-
σης αλλά και χρήσης αυτοκινήτων. Μάλιστα, ο Όμιλος Συγγελίδη έχει ήδη
αποκτήσει τα δικαιώματα της υπηρεσίας κινητικότητας Free 2 Move, ωστόσο

η εξαγορά της Share-Now από τον Όμιλο Stellantis άνοιξε τον δρόμο και
στον ελληνικό όμιλο. Η τιμή χρήσης ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης στο Βε-
ρολίνο κοστίζει από 0,09 ευρώ το λεπτό, ενώ αν κάποιος το χρησιμοποιήσει
για λιγότερο από μία ώρα δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τα διανυθέντα χι-
λιόμετρα (δωρεάν 200 χλμ.). Αν βέβαια ξεπεράσει τη μία ώρα, τότε το κόστος
ανέρχεται σε 9,9 ευρώ με επιπλέον 0,19 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που έχει
διανύσει ο χρήστης του οχήματος.
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Ποιος όμιλος φέρνει το Car Sharing στην Ελλάδα;

Δοκιμάζουμε το Suzuki Across
Plug-In Hybrid με 306 ίππους! Ε
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Suzuki μπορεί να είναι ηγέτιδα δύναμη
στα τετρακίνητα τζιπ, αλλά τώρα έκανε
τη μεγάλη διαφορά παρουσιάζοντας τη
ναυαρχίδα Across, που αποτελεί προ-

ϊόν συνεργασίας με την Toyota!
Το παγκόσμιο best seller της Toyota αναπαράχθηκε

και έγινε Across καταλαμβάνοντας την κορυφή στην
γκάμα της Suzuki και διατίθεται αποκλειστικά στην
κορυφαία plug-in υβριδική μορφή των 306 ίππων με
τιμή που διαμορφώνεται στις 58.580 ευρώ για τη μία
και μοναδική έκδοση GLX. O εξοπλισμός είναι υπερ-
πλήρης, αλλά λείπει το εργοστασιακό… GPS.

Επίσης, να τονίσουμε πως τα ετήσια Τέλη Κυκλοφο-
ρίας είναι μηδενικά, ωστόσο εξαιτίας της ύπαρξης
βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 2,5 λίτρων επιβαρύ-
νεται με Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.

Πληθωρικό και σοβαρό
Λίγες και μικρές είναι οι λεπτομέρειες που ξεχωρί-

ζουν το Across Plug-in από τον υβριδικό αδελφό του.
Το σήμα της Suzuki, τα αμυγδαλωτά φανάρια, η απου-
σία χρωμίου στη μάσκα και ο ανασχεδιασμένος προ-
φυλακτήρας διαφοροποιούν το παρουσιαστικό σε
σχέση με το Toyota. Προφίλ, πίσω μέρος και ζάντες
παραμένουν ολόιδια με του plug-in hybrid RAV4 δί-
χως αυτό να θεωρείται πρόβλημα.

Κατά τα άλλα, το Across παραμένει επιβλητικό και
σοβαρό. Ο συνδυασμός του τετραγωνισμένου αμαξώ-
ματος με τις μεγάλες διαστάσεις είναι αρμονικός, ενώ
ο περιπετειώδης χαρακτήρας του ενισχύεται από τα
πλαστικά προστατευτικά στους θόλους και τα προαι-
ρετικά σκαλοπάτια στα μαρσπιέ.

Ποιοτικό, πρακτικό και ευρύχωρο
Στο εσωτερικό τα πράγματα είναι πανομοιότυπα με-

ταξύ των δύο μοντέλων με μοναδική διαφορά το σήμα
στο τιμόνι! Το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό καλύπτε-
ται από μαλακά και εξαιρετικά σε υφή υλικά, η συναρ-
μογή δεν προβληματίζει και η εργονομία είναι το κάτι
άλλο. Στην κεντρική κονσόλα ξεχωρίζουν οι μεγάλοι
περιστροφικοί διακόπτες για το σύστημα κλιματισμού,
που όπως και αυτοί στη στάνταρ 9 ιντσών οθόνη του
συστήματος infotainment περιβάλλονται από ειδικό
αντιολισθητικό υλικό και έχουν εξαιρετική αίσθηση
και λειτουργία.

Παράλληλα, η καμπίνα προσφέρει εξαιρετικούς
χώρους, ακόμη και για μεγαλόσωμους επιβάτες, ενώ
στη συγκεκριμένη έκδοση ο χώρος αποσκευών πε-
ριορίζεται στα 500 λίτρα από 580 λόγω των μπαταριών,
νούμερο επαρκές για τις ταξιδιωτικές ανάγκες μιας
οικογένειας.

Το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης του Across
συνδυάζει μια μπαταρία ιόντων λιθίου, ένα ηλεκτρικό
μοτέρ και τον 2,5 λίτρων κινητήρα βενζίνης που βρί-
σκουμε και στις συμβατικές εκδόσεις. Αυτός ο συν-
δυασμός προσφέρει ισχύ 306 ίππων, ενώ μέσω μπου-
τόν μπορείτε να επιλέξετε αμιγώς ηλεκτρική κίνηση
(για ταχύτητες έως 135 χλμ./ώρα). Το Across Plug-in
διαθέτει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους λειτουρ-
γίας που περιλαμβάνουν λειτουργία EV (ηλεκτρικό
όχημα), λειτουργία HV (υβριδικό όχημα), αυτόματη
λειτουργία HV/EV και λειτουργία φόρτισης.

Η μετάδοση γίνεται μέσω του γνώριμου e-CVT κι-
βωτίου με το πλανητικό σύστημα ταχυτήτων, το οποίο
είναι ομαλό σε λειτουργία και σχετικά ήσυχο κατά την
επιτάχυνση.

Ωστόσο, το μεγάλο προσόν του συνόλου είναι η οι-
κονομία καυσίμου. Με μια πλήρη φόρτιση και επιλεγ-
μένη την ECO λειτουργία είναι εφικτό να κάνετε πάνω
από 75 χλμ. μόνο με ρεύμα, δηλαδή όλες τις καθημε-

ρινές μετακινήσεις. Αν επιλέξετε να κινηθείτε υβριδι-
κά πάντως και πάλι θα τρίβετε τα μάτια σας αναρωτώ-
μενοι πώς γίνεται ένα θηρίο 1.900 κιλών και 306 ίππων
να καταναλώνει από 0,0 έως 5,0 λτ./100 χλμ., ανάλογα
με το πόσο εμπλέκεται το κάθε μοτέρ.

Για αυτοκινητόδρομο αλλά και για... βουνά!
Το Across PHEV ξεκάθαρα είναι εστιασμένο στην

άνεση και την παροχή ποιοτικής κύλισης. Στο εθνικό
οδικό δίκτυο κινείται με απόλυτη ασφάλεια και σταθε-
ρότητα ακόμη και όταν ο δείκτης του ταχύμετρου έχει
ξεπεράσει τα 160 χλμ./ώρα, ενώ αν εκμεταλλευτεί ο
οδηγός τις ικανότητες του ηλεκτροκινητήρα και του
υβριδικού συστήματος, τότε το ταξίδι γίνεται και
άκρως οικονομικό.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές οι
κλίσεις του αμαξώματος είναι υπαρκτές λόγω του αυ-
ξημένου βάρους του αυτοκινήτου και των μεγάλων
διαδρομών της ανάρτησης, χωρίς ωστόσο να κλονίζε-
ται σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά ή η ικανότητά του
να κινείται σβέλτα, με την ηλεκτρονική τετρακίνηση
και το πληροφοριακό τιμόνι να είναι σύμμαχοι για τον
οδηγό. Μέσα στην πόλη το Across είναι ευχάριστο,
ενώ καταφέρνει να κρύψει σε μεγάλο βαθμό το βάρος
και το μέγεθός του στην καθημερινότητα.

Εκτός δρόμου το Across Plug-in ενισχύει την από-
δοσή του σε όλους τους τροχούς με το Trail Mode, ένα
αυτόματο σύστημα κλειδώματος για το διαφορικό πε-
ριορισμένης ολίσθησης που μπορεί να εμπλέξει ο
οδηγός. Αυτό εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρό-
σφυση σε ολισθηρές και χαλαρές επιφάνειες και μπο-
ρεί να βοηθήσει τον οδηγό να διαπραγματευτεί πιο δύ-
σκολες συνθήκες. Ο οδηγός επίσης μπορεί να εναλ-
λάσσει τις λειτουργίες Normal, ECO και Sport ανάλο-
γα με τις διαθέσεις του…

34
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Όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους
ισολογισμούς των 49 μεγαλύτερων διαφημι-
στικών εταιρειών της εγχώριας αγοράς, που
συγκέντρωσε και ανέλυσε η Direction Busi-
ness Reports, τα συνολικά μεικτά κέρδη αυ-
ξήθηκαν κατά 11,49% ξεπερνώντας τα 103 εκατ.
ευρώ, όταν το 2020 είχαν κυμανθεί περί τα
92,38 εκατ. ευρώ. Ο δε συνολικός κύκλος εργασιών των 49
εταιρειών αυξήθηκε κατά 16,2%, καθώς από τα 304 εκατ. ευρώ

του 2020 ανήλθε σε 353,26 εκατ. ευρώ την
προηγούμενη χρόνια. Τη μεγαλύτερη άνοδο
όμως κατέγραψαν τα συνολικά κέρδη προ
φόρων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 65,12% από
τα 9,95 εκατ. ευρώ του 2020 στα 16,44 εκατ.
ευρώ το 2021. Στην κατάταξη με βάση τα μει-
κτά αποτελέσματα του 2021 την πρώτη πεντά-

δα αποτελούν οι Bold Ogilvy (18,32 εκατ. ευρώ με άνοδο 19,2%),
ΜΜS - Publicis (9,63 εκατ. ευρώ και άνοδος 1,6%), The New-

tons Laboratory (7,43 εκατ. ευρώ με άνοδο 16,31%), McCann
Erickson (6,71 εκατ. ευρώ και άνοδος 30,39%) και DDB (6,57
εκατ. ευρώ και άνοδος 8,21%). Αυτές οι πέντε εταιρείες μαζί και
με τη Spot Thompson (5,8 εκατ. ευρώ και άνοδος 12,77%) είναι
εκείνες που κινήθηκαν πάνω από το ψυχολογικό όριο των 5
εκατ. ευρώ όσον αφορά τα μεικτά τους αποτελέσματα. Σημει-
ώνεται ότι η μοναδική αλλαγή σε αυτό το top 5 σε σχέση με το
2020 συνίσταται στη μετακίνηση της McCann Erikscon στην 4η
θέση, κάνοντας την DDB να υποχωρήσει μία θέση. 

Τ
ο Σωματείο Ενάντια στην Κακοποί-
ηση των Παιδιών «Ελίζα» έβγαλε
στον αέρα την πρώτη 360 καμπάνια
ευαισθητοποίησης με το μήνυμα

«Πόσο θα περιμένεις μέχρι να μιλήσεις;», η
οποία αφορά την πρόληψη της σεξουαλικής
κακοποίησης των παιδιών.

Το «Ελίζα» απευθύνεται σε επαγγελματίες
που εργάζονται κοντά σε παιδιά και τους ζητά
να μιλήσουν όταν αντιλαμβάνονται ότι ένα
παιδί που βρίσκεται κοντά τους υποβάλλεται
σε κάποια μορφή βίας και να γίνουν το χέρι
βοήθειας που χρειάζεται κάθε παιδί όταν βιώ-
νει κακομεταχείριση. Ξεκινά συντονισμένα
και για έναν μήνα η προσπάθεια του «Ελίζα»
να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και κυ-
ρίως τους επαγγελματίες που εργάζονται κον-

τά σε παιδιά για την αναγκαιότητα να αναφέ-
ρονται σε περιστατικά με υποψία κάθε μορ-
φής παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης.

Με το μήνυμα «Πόσο θα περιμένεις μέχρι
να μιλήσεις;» το «Ελίζα» παροτρύνει τον
επαγγελματία να μιλήσει πριν να είναι αργά.
Να μιλήσει για την υποψία του και να συμβου-
λευτεί έναν από τους συμβούλους/χειριστές
της γραμμής «Ελίζα» 10454, για τον τρόπο που
θα μπορούσε να διαχειριστεί την υποψία αυ-
τή. Το «Ελίζα» θέλει να τονίσει σε όλους ότι
αυτό στο οποίο αναφέρεται ένας επαγγελμα-
τίας που βρίσκεται κοντά σε ένα παιδί είναι η
υποψία του και όχι η βεβαιότητα. Η βεβαιότη-
τα δεν είναι δική του γνώση ή ευθύνη. Ωστόσο,
και μόνο η κατάθεση υποψίας μπορεί να βοη-
θήσει ουσιαστικά.

Νέα συνεργασία ξεκινά η Sleed με τη ΓΕ Δημητρί-
ου ΑΕΕ, που αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο
των Toyotomi, Singer και Kerosun στην Ελλάδα, με
στόχο τη δημιουργία μιας νέας, ισχυρής social media
στρατηγικής για κάθε brand. Τόσο το τμήμα του Digi-
tal Marketing όσο και το Creative Department της
Sleed θα αναλάβουν να σχηματίσουν περιεχόμενο
που αναδεικνύει και αντιπροσωπεύει τα brands στο
ελληνικό κοινό μέσω των social media. «Είμαστε πο-
λύ χαρούμενοι με τη συνεργασία αυτή. Μεγάλα
brands όπως είναι η Toyotomi, η Singer και η Kerosun αλλά και οι άνθρωποι της ΓΕ Δημητρίου ΑΕΕ μας ωθούν
στο να δημιουργούμε καινοτόμες ιδέες και αποδοτικές καμπάνιες με απώτερο στόχο το top of mind awareness
των brands αυτών», ανέφερε ο Διονύσης Κατσίμπας, digital marketing director της Sleed.

«Ελίζα»: Η πρώτη
360 καμπάνια

για την πρόληψη
της σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών

� Η νέα καμπάνια της Ogilvy για τη Eurobank και τη Master-
card μάς πάει σε ένα μαγευτικό ταξίδι στους παγετώνες της

Ελβετίας. Εκεί, μέσα από τα λόγια ενός Ελβετού ξεναγού, πε-
ριηγούμαστε σε συγκλονιστικά τοπία και μαθαίνουμε για τη
σημασία των παγετώνων για το οικοσύστημα της Ευρώπης.
Ξαφνικά όμως ένας ήχος κινητού διακόπτει την ονειροπόλησή
μας, αφού ο πρωταγωνιστής μας δέχεται μια κλήση από τη μη-
τέρα του κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και αποδεικνύει πως
Έλληνες θα βρεις παντού, ακόμη και στους παγετώνες της Ελ-
βετίας. Οι θεατές ύστερα καλούνται να διεκδικήσουν και αυτοί
με τις αγορές τους με τις κάρτες Mastercard της Eurobank μια
θέση σε αυτό το ταξίδι-εμπειρία ζωής, με την προϋπόθεση βε-
βαίως να κρατήσουν το κινητό τους στο αθόρυβο! 

� Σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος ενδιαφέρεται ολοένα και
περισσότερο για τη διατροφή του, οι νέες ΗΠΕΙΡΟΣ Ζεμύθα Pro-

tein Bars, με σλόγκαν
«Φυσικά Γλυκές», έρχον-
ται να δώσουν την πιο
θρεπτική λύση σε όσους
ψάχνουν ένα γευστικό και
εναλλακτικό σνακ χωρίς
προσθήκη ζάχαρης. Η
Bezier Animation Studio
είναι η υπεύθυνη της καμπάνιας. Βλέπουμε λοιπόν ζεμύθα, βρόμη,
χαρούπι και φιστίκια να φτιάχνουν τη μία από τις δύο γεύσεις μας,
ενώ ζεμύθα, βρόμη, σοκολάτα και μπανάνα να φτιάχνουν την άλλη.

� Σήμερα η VICHY επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή της με
τις γυναίκες προσφέροντάς τους τη NEOVADIOL, τη Νο1

σειρά αντιγήρανσης σε Ευρώπη και Ελλάδα, μια νέα εξειδικευ-
μένη σειρά προϊόντων περιποίησης που στοχεύει σε κάθε στά-
διο της εμμηνόπαυσης, και διευρύνοντας την πρόσβαση στην
πληροφόρηση για την εμμηνόπαυση μέσα από τις συμβουλές
επαγγελματιών υγείας και ειδικότερα δε στον Έλληνα φαρμα-
κοποιό που τον τοποθετεί στο επίκεντρο της συμβουλής. Στη
καμπάνια συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης από αριστερά προς
τα δεξιά οι φαρμακοποιοί Αργυρώ Αγοραστάκη, Τερέζα Χαρα-
μή, Μαρία Αρφάνη, Σοφία Ζήκα, Κωνσταντίνος Κακονίκος, Λε-
μονιά Βαρβάρα, Θάλεια Παπαναγιώτου, Νίκος Παπανικολάου.

� Novibet, Stoiximan και ΟΠΑΠ φέρεται να επιθυμούν να μπουν χο-
ρηγοί στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας, με

βασική προϋπόθεση όμως να είναι χορηγοί τίτλου της Super League.
Μάλιστα, όπως φαίνεται, η σχετική συμφωνία θα πρέπει να έχει του-
λάχιστον τριετή διάρκεια για το αγαπημένο μας άθλημα.

Η Sleed αναλαμβάνει τα social media 
των Toyotomi, Singer, Kerosun

Mικρά - μικρά

Σχεδόν διψήφια η ανάπτυξη στις διαφημιστικές εταιρείες - Η πρώτη 5άδα
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Τέλος στο «Πρώτο Δελτίο» του ΑΝΤ1, την
εκπομπή που προηγείται του «Καλημέρα

Ελλάδα» με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και την
Ηρώ Ράντου. Η απόφαση λήφθηκε τις προ-
ηγούμενες ημέρες και οι λόγοι έχουν να κά-
νουν με το κόστος που είναι υψηλό και την τη-
λεθέαση που δεν είναι η αναμενόμενη. Το κα-
νάλι θεωρεί ότι η ώρα 5-6 το πρωί δεν προ-
σφέρει κάτι ουσιαστικό στον σταθμό και έτσι ο
Γιώργος Γρηγοριάδης θα επιστρέψει στο «Κα-
λημέρα Ελλάδα» και την ενημέρωση του κα-
ναλιού με ρεπορτάζ.

� Το τέλος της συνεργασίας της
Στέλλας Λίτου με τον ΑΝΤ1 ήρθε

τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση του
ΑΝΤ1 ότι αναλαμβάνει τη γενική διεύθυν-
ση της τηλεόρασης του ΑΝΤ1. Η Στέλλα
Λίτου, με τη λήξη του συμβολαίου της,
γνωστοποίησε και την αποχώρησή της
από το κανάλι. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η Στέλλα Λίτου δέχτηκε μια πολύ εν-
διαφέρουσα πρόταση από το εξωτερικό,
πρόταση που δύσκολα θα μπορούσε να
αρνηθεί, ενώ φήμες αναφέρουν ότι τις
επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολου-
θήσουν και άλλες αποχωρήσεις.

� Η Ρούλα Κορο-
μηλά θα είναι η

οικοδέσποινα στην
αγαπημένη μουσική
εκπομπή «Σπίτι με το
MEGA». Με τη δια-
χρονική τηλεοπτική
εμπειρία της, η πα-
ρουσιάστρια αναμένεται να προσδώσει το δικό
της στίγμα στην εκπομπή που χτυπάει στην
καρδιά της ελληνικής μουσικής και έγινε μο-
ναδική συνήθεια των τηλεθεατών.

� Το «Σπίτι με το MEGA» έρχεται τον
Νοέμβριο με ξεχωριστά, special

τηλεοπτικά events και πολλούς εκλε-
κτούς καλεσμένους. Στην πρώτη εκπομ-
πή καλεσμένοι θα είναι η Πέγκυ Ζήνα και
ο Κώστας Τουρνάς.

� «Ο Δρόμος για το Κατάρ» ξεκινά αυτό το
Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1 και ο Δημο-

σθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπα-
δοπούλου μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύ-
τερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν
στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου
Κυπέλλου ποδοσφαίρου με ενδιαφέροντες
καλεσμένους και πολλά αφιερώματα.

� Σαρωτική είναι η ελληνική μυθο-
πλασία στην prime time των κανα-

λιών. Τα ποσοστά των σίριαλ που παίζουν
τις βραδινές ώρες είναι τόσο μεγάλα που
κανένα άλλου είδους πρόγραμμα δεν
μπορεί να επιβιώσει. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα το «Greece’s Next Top Model»
που βλέπει την τηλεθέασή του να κατη-
φορίζει σε επικίνδυνα, πλέον, σημεία.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Η αναστάτωση για το «Voice» και 
η απόφαση για την παρουσιάστρια

Διάσταση ανάμεσα στην AcunMedya
και τον ΣΚΑΪ δημιουργήθηκε το προ-
ηγούμενο διάστημα με αφορμή το «The
Voice» και την παρουσίαση των backsta-
ge. Αν και ο ΣΚΑΪ μέσα στους όρους συ-
νεργασίας του με την τουρκική εταιρεία
παραγωγής συμπεριλαμβάνει και το γε-
γονός ότι θα πρέπει να έχει λόγο στην
επιλογή των προσώπων, φαίνεται πως
αυτή τη φορά η Acun έκανε κάποιες συ-
ναντήσεις με πρόσωπα εν αγνοία του κα-
ναλιού.

Συγκεκριμένα, η AcunMedya προόριζε
για τη θέση της παρουσίασης των back-
stage του «The Voice» την Ειρήνη Παπα-

δοπούλου. Αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΣΚΑΪ
και την τελική επιλογή του προσώπου, που δεν θα είναι άλλο
από τη Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου, εκτός από το γεγονός ότι είχε
αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στον προηγούμενο κύκλο
του παιχνιδιού, είναι απόφαση-μονόδρομος για τον ΣΚΑΪ και
για άλλους λόγους…

Η «μουρμούρα» για τον «Αδύναμο Κρίκο»
και η απογοήτευση του Νίκου Κουρή

Του… τηλεπαιχνιδιού φαίνεται ότι γίνε-
ται στην ΕΡΤ το τελευταίο διάστημα. Αιτία,
οι χαμηλές τηλεθεάσεις. Από τη μία εκ-
φράζεται μια δυσαρέσκεια από τους ενη-
μερωτικούς για τον «Αδύναμο Κρίκο» που
δίνει χαμηλό lead in στο κεντρικό δελτίο.
Από την άλλη ο Νίκος Κουρής και οι συ-
νεργάτες τού «Δες και Βρες», του τηλεπαι-
χνιδιού που κόπηκε λόγω των προβλημά-
των με την εταιρεία παραγωγής, έχουν
μείνει με την υπόσχεση μιας επιστροφής,
η οποία όμως δεν φαίνεται πιθανή.

Πυροδοτήθηκαν, λοιπόν, σενάρια από το
εσωτερικό της ΕΡΤ ότι ο Νίκος Κουρής θα
πάρει τη θέση του Τάσου Τρύφωνος, δηλα-
δή ο «Αδύναμος Κρίκος» θα αντικατασταθεί από το «Δες και
Βρες». Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο «Αδύναμος Κρί-
κος» συνεχίζει με γυρίσματα μέχρι τα Χριστούγεννα και με την
προοπτική να συνεχίσει κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν, κα-
θημερινά την ίδια ώρα. Παραμένει όμως σε μεγάλη εκκρεμό-
τητα ο Νίκος Κουρής, ο οποίος αναμένει τις τελικές διαθέσεις
της ΕΡΤ για το μέλλον της συνεργασίας τους.

Α
λλαγές -αναμενόμενες και μη-
έρχονται στο τηλεοπτικό πρό-
γραμμα το επόμενο διάστημα.
Μαζί με τις αλλαγές, βέβαια,

έρχονται και αρκετά ερωτηματικά… Για πα-
ράδειγμα, το «Love Island» φεύγει. Πότε
έρχεται το «Survivor»; Θα αρχίσει τα Χρι-
στούγεννα όπως λέγεται από τον ΣΚΑΪ ή θα
το δούμε στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμ-
βρίου για να σώσει την κατάσταση; 

Οι πληροφορίες μας λένε πως τρεις λό-
γοι εμποδίζουν το «Survivor» να ξεκινήσει
αρχές Δεκεμβρίου: το Μουντιάλ, ο κακός
καιρός που επικρατεί στον Άγιο Δομίνικο
εκείνη την εποχή και το γεγονός ότι ο Acun
τη συγκεκριμένη περίοδο θα γυρίζει άλλες
παραγωγές του εξωτερικού, οι οποίες πρέ-
πει να ολοκληρωθούν. Μαθαίνουμε, λοι-
πόν, ότι το «Survivor» κατά πάσα πιθανότη-
τα θα ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα
από τις προηγούμενες χρονιές, με το τέλος
του Μουντιάλ, πιθανόν γύρω στις 20 Δε-
κεμβρίου 

Πόσο επηρεάζει η εξέλιξη του «Love Is-

land» τη συνεργασία της Ηλιάνας Παπαγε-
ωργίου με τον ΣΚΑΪ και το «My Style Rocks»;
Η εκπομπή που θα έβγαινε στον αέρα τον Ια-
νουάριο με την Ηλιάνα παρουσιάστρια -προ-
φορική συμφωνία- οι πληροφορίες μας λένε
πως δεν θα βγει στο δεύτερο μισό της φετι-
νής σεζόν. Το νέο σενάριο θέλει το «My Style
Rocks» να έρχεται Σεπτέμβριο του 2023 με
την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο τιμόνι.
Έτσι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται να
μένει εκτός περιβάλλοντος ΣΚΑΪ.

Από την άλλη, το Μουντιάλ στον ΑΝΤ1 φέρ-
νει τα πάνω κάτω. Οι «Ράδιο Αρβύλα» που
έκαναν πρεμιέρα Οκτώβριο φεύγουν στις 17
Νοεμβρίου. Ο «Εκατομμυριούχος» που έκα-
νε πρεμιέρα Σεπτέμβριο, διέκοψε Οκτώβριο
και επιστρέφει στις 21 Νοεμβρίου για να κα-
λύψει τα κενά… 

Το τηλεπαιχνίδι του Μάρκου Σεφερλή και
το «Rouk Zouk Special» που έκαναν πρεμιέ-
ρα μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα
σταματήσουν σε λίγες μέρες για το Μουντιάλ.
Η επιστροφή τους θα γίνει μέσα στις γιορτές
με εορταστικά επεισόδια.  

Έρχονται αλλαγές
και «καραμπόλες»
στο πρόγραμμα 
των καναλιών
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Για το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στη νε-
ότευκτη «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»,
που μπορεί να κρίνει πολλά σχετικά με

τους στόχους των δύο «δικεφάλων», ο Άγγλος
αρχιδιαιτητής Στέφεν Μπένετ όρισε έναν Πολω-
νό διαιτητή, τον Ντάνιελ Στεφάνσκι. Έμπειρος
διαιτητής, αλλά όχι πρωτοκλασάτος, καθότι δεν
σφύριξε ποτέ αγώνα Champions League, μέχρι
το Europa League είναι το ταβάνι του.
Και αμέσως άρχισε ο προβληματισμός: γιατί ο
Μπένετ να φέρει αυτόν και όχι κάποιον από τα
πρώτα ονόματα της Ευρώπης. Βλέπετε, ο διαιτη-
τής είναι εκείνος που παίζει... μπάλα στην Ελλά-
δα και κατά δεύτερο λόγο οι παίκτες. Ο Στεφάνσκι
δεν έχει διαιτητεύσει παιχνίδια του ελληνικού
πρωταθλήματος, συνεπώς είναι 100% επιλογή
Μπένετ. Οι προηγούμενοι ξένοι διαιτητές που
έφερε ο Μπένετ είχαν ξανασφυρίξει ματς Super
League 1, άρα ήταν... σταγονίδια του Κλάτενμ-

περγκ, προκατόχου του Μπένετ! Δεν την πιάνεις
πουθενά τη «δηλητηριώδη επικοινωνία» του οπα-
δικού Τύπου. Ο Κλάτενμπεργκ πάντως σε τέτοια
μεγάλα ματς έφερνε πρωτοκλασάτα ονόματα: Μα-
κέλι, Λαθό, Μπιζ, Στίλερ, Άιτκεν, Φάμπρι κ.ά.
Η ΑΕΚ βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας
σε απόσταση έξι βαθμών από τον Παναθηναϊκό
και ο ΠΑΟΚ απέχει πέντε βαθμούς από την Ένω-
ση, άρα έντεκα από τους «πράσινους». Και
όπως γίνεται αντιληπτό, όποιος χάσει... χάνεται,
αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, έστω και αν ακόμη
είναι νωρίς.
Στον Βόλο θα γίνει επίσης μεγάλο παιχνίδι, ο Βό-
λος υποδέχεται τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό που
έχει εννέα νίκες σε ισάριθμα ματς και θα κατε-
βάσει περισσοτέρους από 15.000 εκδρομείς στη
θεσσαλική πόλη. Ο Βόλος είναι ο κακός μπελάς
των «μεγάλων», 3ος στη βαθμολογία, νίκησε
την ΑΕΚ στη Ριζούπολη και έφερε ισοπαλία με

τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Θα το σφυρίξει ο
Σιδηρόπουλος.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λαμία κουρασμέ-
νος από το ματς με τη Φράιμπουργκ στη Γερμα-
νία. Το πλήρες πρόγραμμα: Σάββατο: Ιωνικός -
Παναιτωλικός (17.00, Cosmote TV), Βόλος -
Παναθηναϊκός (19.30, Cosmote TV). Κυριακή:
Ολυμπιακός - Λαμία (16.00, Cosmote TV), Λε-
βαδειακός - Ατρόμητος (16.30, Nova), ΑΕΚ -
ΠΑΟΚ (19.30, Cosmote TV), Άρης - ΟΦΗ
(20.30, Nova). Δευτέρα: ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέ-
ρας Τρ. (18.00, Nova).

Τον Πολωνό Στεφάνσκι όρισε 
ο Μπένετ για τον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
και σκόρπισε ανησυχία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 9 αγώνες

Παναθηναϊκός............27

ΑΕΚ.............................21

Βόλος..........................20

Ολυμπιακός................17

ΠΑΟΚ..........................16

Άρης............................13

Παναιτωλικός.............11

Ατρόμητος ..................11

Αστέρας Τρ..................9

Λαμία ..........................8

ΠΑΣ Γιάννινα ..............6

ΟΦΗ ............................6

Λεβαδειακός ..............3

Ιωνικός .......................3

Ντέρμπι με δευτεροκλασάτο διαιτητή
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Η μπάλα στην αντίσταση

Ποδοσφαιρικές ιστορίες στην κατοχή
που ξεσήκωσαν τον κόσμο 
κατά των Γερμανών

Σ
αν χθες, 28 Οκτωβρίου 1940, όταν η Ελλάδα έμ-
παινε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με το περήφα-
νο «ΟΧΙ» στους Ιταλούς εισβολείς, το ελληνικό
ποδόσφαιρο διέκοπτε τα παιχνίδια του και αφο-

σιωνόταν στην αντίσταση. Πρώτα κατά των Ιταλών και με-
τά κατά των Γερμανών. Τότε οι ποδοσφαιριστές -παντοτι-
νά «είδωλα» της ελληνικής κοινωνίας- έκοψαν τις φλέ-
βες τους για να χυθεί το αίμα της λευτεριάς. Ας θυμηθού-
με, γιατί η συλλογική μνήμη ασθενεί στην Ελλάδα...

Την άνοιξη του 1942 η γερμανική μπότα επιτρέπει στα
ελληνικά ποδοσφαιρικά παπούτσια, εκείνα τα δεμένα με
σύρμα αντί για κορδόνια και τις σκάρες από κάτω που σα-
κάτευαν το πέλμα και τη γάμπα, να παίξουν μπάλα. Πανα-
θηναϊκός - ΑΕΚ ήταν το μεγάλο ματς στη Λεωφόρο, όπου
άναψε η σπίθα της αντίστασης για να μετατραπεί επί των
ημερών μας σε αιτία θανάτου μεταξύ «πράσινων» και
«κόκκινων». 

Τα έσοδα στο «Σωτηρία»
Τίγκα το γήπεδο από 16.000 Έλληνες πατριώτες, που

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα δύο τρανών σε αξία ποδο-
σφαιριστών, του Κλεάνθη Μαρόπουλου της ΑΕΚ και του
Τάσο Κρητικού του Παναθηναϊκού. Οι θεατές θα έδιναν
κάτι από το υστέρημά τους και τα έσοδα θα πήγαιναν στο
«Σωτηρία» για τους φυματικούς αλλά και για την επι-
σκευή του θρυλικού αντιτορπιλικού «Έλλη», που χτυπή-
θηκε ύπουλα από ιταλικό υποβρύχιο στην Τήνο.

Οι Γερμανοναζί, αφού όρισαν δικό τους διαιτητή, ένα
καθίκι Αυστριακό λοχία, αποφάσισαν να πάρουν αυτοί
όλες τις εισπράξεις! Ο Μαρόπουλος και ο Κρητικός απο-
φάσισαν και αυτοί με τη σειρά τους να μην παίξουν! Επι-
δεικτικά, μάλιστα. Βγήκαν κανονικά στον αγωνιστικό χώ-
ρο κανονικά και αμέσως την κοπάνησαν για την κερκίδα
και εξήγησαν στους θεατές το πώς και το γιατί. Ακολού-
θησε πανδαιμόνιο. Οι θεατές όρμησαν στον αγωνιστικό
χώρο και δεν άφησαν τίποτα όρθιο, κερκίδες και δοκάρια,
αποδυτήρια. Γρήγορα σχηματίστηκε αντιφασιστική δια-
δήλωση που έφτασε μέχρι την Ομόνοια… Διευθυντής της
Λεωφόρου τότε ήταν ένας ήρωας Αντώνης Βρεττός, ο
οποίος σήκωσε τη σημαία της ελευθερίας στο γήπεδο για

να τη δουν και να πάρουν θάρρος και ελπίδα οι εκατοντά-
δες φυλακισμένοι, βασανισμένοι και εξαντλημένοι από
τους ναζί απέναντι στις φυλακές Αβέρωφ. Ένας από αυ-
τούς, ο μεγάλος άσος της ΑΕΚ Σπύρος Κοντούλης, σκο-
τώθηκε στης Καισαριανής τον τοίχο γιατί οργάνωνε σαμ-
ποτάζ κατά των Γερμανών. Είχε και ευφράδεια λόγου, λέ-
νε, και ξεσήκωνε τον λαό.

Ο Γιώργος Ιβανόφ πιθανόν να μην είναι γνωστός στους
νεοέλληνες, ούτε στους οπαδούς του Ηρακλή, έστω και
αν κάθονται στην κερκίδα του Ιβανώφειου. Βλέπετε, η
σύγχρονη ιστορία που χαρακτηρίζει τον ξεριζωμό... συ-
νωστισμό στην προκυμαία της Σμύρνης δεν έχει πολύ χώ-
ρο για τον Ιβανόφ, ο οποίος ίδρυσε αντιστασιακή οργάνω-
ση και μαζί με τον Μιχάλη Παπάζογλου του Παναθηναϊ-
κού τίναξε στον αέρα 30 γερμανικά αεροπλάνα στον ναύ-
σταθμο. 

Αγανάκτηση
Ο Παπάζογλου συνελήφθη και δραπέτευσε με τη βοή-

θεια του Καλαφάτη και του Γιαννάτου, ιδρυτών του ποδο-
σφαιρικού και μπασκετικού Παναθηναϊκού αντίστοιχα.
Δύο θρυλικοί παίκτες και θρυλικές μορφές του αντιστα-
σιακού αγώνα ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού
Αχιλλέας Γραμματικόπουλος και ο μέγας γκολτζής Μίμης
Πιερράκος του Παναθηναϊκού. Η αναγγελία του θανάτου
του Πιερράκου φόρτωσε με αγανάκτηση τον φίλαθλο κό-
σμο στην Αθήνα, όπως και στη Θεσσαλονίκη ο χαμός του
Νίκου Σωτηριάδη του ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί του Άρη εξερρά-
γησαν στο άκουσμα της είδησης ότι ο πρόεδρός τους
Μάνθος Ματθαίου έπεσε νεκρός. Στον Βόλο έπεφταν νε-
κροί τρεις παίκτες του τοπικού Ολυμπιακού, οι Κυριάκος
Μαυραντζούλης, Νίκος Μαλαβέτας και Φάνης Σωτηρίου.

Στην Καλαμάτα εκτυλίχθηκαν σκηνές παρόμοιες με αυ-
τές του γηπέδου της Ντιναμό Κιέβου, όπου οι Γερμανοί
καθάριζαν τους αντιπάλους τους ποδοσφαιριστές επειδή
είχαν χάσει σε φιλικό ματς!

Οι Γερμανοί βαρέθηκαν να παίζουν φιλικά και να κερδί-
ζουν τους Ιταλούς και διέταξαν τους ντόπιους να φτιάξουν
ομάδα. Πράγματι, δυο παικταράδες, οι αδερφοί Αλησμό-
νη, έφτιαξαν μια ομάδα και σάρωσαν τους Γερμανούς,
σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στους θεατές και ελπίδα
ξεφορτώματος! Ο διοικητής διέταξε επαναληπτικό και το-
ποθέτησε ένα μυδράλιο πίσω από την ελληνική εστία. Η
Καλαμάτα έχασε 3-2 και αυτοί έχασαν τον πόλεμο. Ο κό-
σμος σε όλη την Ελλάδα, που γνώριζε και λάτρευε τους
ποδοσφαιριστές, έσφιξε περισσότερο τα χείλη και έβγαλε
μεγαλύτερο στεναγμό…

Στον Πειραιά μόλις μαθεύτηκε η συγκλονιστική ιστορία,
πρώτα του Στέλιου Αναματέρου, που σκοτώθηκε σε μάχη
στα Εξάρχεια, και μετά του Νίκου Γόδα, λοχαγού του
ΕΛΑΣ που πριν τουφεκιστεί ζήτησε να θαφτεί με τη ση-
μαία του Ολυμπιακού, έγινε επανάσταση του μυαλού, που
εξελίχθηκε σε μίσος των χεριών. Βγήκαν περισσότεροι
στην αντίσταση. Η ιστορία αντίστασης των ποδοσφαιρι-
στών στη γερμανική κατοχή έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέ-
λος. Πολλές ακόμη ιστορίες είναι θαμμένες.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Τ
ο «Κόκκαλο», η λυτρωτική ροκ τελετουρ-
γία για τη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρ-
τώ, επιστρέφει στο Υπόγειο του Θεάτρου
Τέχνης! Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές

για τη σπουδαία δουλειά της σκηνοθέτιδας Ιόλης
Ανδρεάδη, τη μοναδική ερμηνεία του Γεράσιμου
Γεννατά και τον εξαιρετικό μουσικό περφόρμερ
Γιώργο Παλαμιώτη, το έργο «ανεβαίνει» για 8 μόνο
παραστάσεις με προγραμματισμένη πρεμιέρα με-
θαύριο Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

Ο ρηξικέλευθος και μοναδικός Αντονέν Αρτώ,
αυτό το «επείγον περιστατικό» της ζωής και της τέ-
χνης, όπως θα τον χαρακτηρίσει ο Χάινερ Μίλερ, θα
συναντηθεί με το κοινό για τελευταία φορά, δίνον-
τας το σόου της ζωής του.

Ο Γεράσιμος Γεννατάς, παθιασμένος, εμπνευσμέ-
νος, θλιμμένος και ερωτευμένος παντόμιμος κλό-
ουν, ενσαρκώνει τον σπουδαίο Γάλλο, έχοντας ως
κύρια μέσα τη φωνή και το σώμα και με τη ζωντανή

συμβολή του μουσικού-περφόρμερ Γιώργου Παλα-
μιώτη οδηγεί τον θεατή σε μια βαθιά προσωπική
κάθαρση, από το σκοτάδι του πόνου, της αδικίας και
της υποκρισίας προς το καθαρό και λυτρωτικό φως.
Εκεί όπου βασιλεύει ο Μέγας Νόμος της Καρδιάς.

Η ιστορία
Παρίσι 1935. Ο Αντονέν Αρτώ επινοεί μια εντελώς

νέα θεατρική φόρμα, το «Θέατρο της Σκληρότητας»,
και για να τη βάλει σε εφαρμογή δημιουργεί την πα-
ράσταση «Οι Τσέντσι» - μια πεντάπρακτη τραγωδία
για τον ξακουστό, αιμοδιψή και αιμομίκτη κόμη της
Ρώμης, που βρέθηκε δολοφονημένος, με ένα στι-
λέτο στο μάτι, από την ανήλικη κόρη του. Το έργο
κάνει πρεμιέρα τον Μάιο της ίδιας χρονιάς στο θέα-
τρο «Folies Wagram» και παρά τις προσδοκίες
αποτυγχάνει παταγωδώς.

Ο Αρτώ αποφασίζει πως δεν θα σκηνοθετήσει ξα-
νά ποτέ, ταξιδεύει ασταμάτητα αναζητώντας τη λύ-

τρωση και στο τέλος συλλαμβάνεται για αλητεία. Το
1938 χαρακτηρίζεται επισήμως ως «παράφρων» και
οδηγείται διά της βίας στο ψυχιατρείο, στο οποίο θα
παραμείνει έγκλειστος για εννέα χρόνια. Την τελευ-
ταία μόνο χρονιά θα υποβληθεί σε περισσότερα από
51 ηλεκτροσόκ.

Οι «Φίλοι του Αντονέν Αρτώ» οργανώνουν μια ει-
δική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του στο Θέατρο
«Σάρα Μπερνάρ», αλλά η είσοδος στον ίδιο απαγο-
ρεύεται εξαιτίας του φόβου που προκαλούν η εξα-
σθενημένη του φιγούρα και η πιθανότητα ενός ακό-
μα θηριώδους ξεσπάσματος, όπως αυτά που συνή-
θιζε ενώπιον ακροατηρίου και από τα οποία ηρε-
μούσε μόνο αν τον φιλούσε ένας φίλος του στο μέ-
τωπο.

Ο άνθρωπος τον οποίο συγκεντρώθηκαν για να τι-
μήσουν στέκεται μόνος έξω από τις κλειστές πόρ-
τες, ενώ σύσσωμη η καλή κοινωνία των Παρισίων
απολαμβάνει τις αναγνώσεις των κειμένων του. 

Αρτώ: 
Αυτός ο παράφρων
θεατράνθρωπος



Σειρά να γίνει μπαμπάς πήρε ο Σάκης Αρσενίου! Η
σύντροφός του Λαμπρινή είναι έγκυος στον 5ο μήνα
και η χαρά του τραγουδιστή δεν κρύβεται. «Δεν νομί-
ζω ότι υπάρχει ωραιότερο από το να δημιουργήσεις
τη δική σου οικογένεια. Εγώ έχω βρει τον άνθρωπό
μου. Θα παντρευτούμε κάποια στιγμή. Είμαι ερωτευ-
μένος, η σύντροφός μου είναι αθλήτρια», εξομολο-
γήθηκε σε συνέντευξή του. Η αγαπημένη του, όπως
έγινε γνωστό, είναι 23 χρόνων και δέχτηκε πρόσφατα
πρόταση γάμου από τον διάσημο σύντροφό της.

Γέμισε μωρά η showbiz!

Πικρή γιορτή

Σοκ για τον Δημήτρη Γιατζόγλου. Τη μέρα της
ονομαστικής του γιορτής ο παρουσιαστής της
εκπομπής «2 στις 10» στην ΕΡΤ βρήκε το αυτο-
κίνητό του… μισό, καθώς άγνωστοι είχαν αφαι-
ρέσει κομμάτια του αμαξώματος. «Άνοιξαν την
πόρτα του οδηγού, μετά το καπό και ξήλωσαν
όλο το μπροστινό κομμάτι! Προφυλακτήρα,
φώτα προβολείς ομίχλης, μου έκοψαν και τον
συναγερμό. Σοκαρίστηκα είναι η αλήθεια μόλις
το είδα. Σου μαγαρίζουν το μέρος. Είχαν σταμ-
πάρει το πάρκινγκ και το αυτοκίνητό μου»,
αποκάλυψε.

Τούρτα-έκπληξη για τον Γιώρ-
γο Τσαλίκη στην πίστα! Ο δημο-
φιλής τραγουδιστής «έκλεισε»
τα 47 και το γιόρτασε on stage
μαζί με τους θαμώνες στο κέν-
τρο διασκέδασης όπου εμφα-
νίζεται με τον Γιώργο Γιαννιά:
«17+30 χρόνια εμπειρίας. Σας
ευχαριστώ πολύ. Αυτό που
ζούμε είναι μαγικό!», έγραψε
με ενθουσιασμό στο Insta-
gram αναρτώντας φωτογρα-
φίες από το στολισμένο με
μπαλόνια καμαρίνι του.

Φιέστα 
γενεθλίων

ΠΠαραλίγο στον «Τιτανικό»
Κι όμως, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πέρασε από οντι-
σιόν για τη διάσημη κινηματογραφική ταινία «Τιτανικός».
Αυτό αποκάλυψε ο τηλεοπτικός «Μαέστρος» σε συνέντευ-
ξή του στην κρατική τηλεόραση, αφήνοντας έκπληκτους το
δίδυμο Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: « Ήταν για τον
ρόλο του Ιταλού που πέφτει το φουγάρο πάνω του. Ήταν το
1995. Θυμάμαι ότι έπειτα από δύο χρόνια το έβλεπα και έλε-
γα “α στο καλό, αυτό θα έκανα;”»

Ο Μιχάλης Λε-
βεντογιάννης, ο
τηλεοπτικός ει-
σαγγελέας
Μαρκάτος στη
σειρά «Παγι-
δευμένοι», ανα-
κάλυψε ψεύτι-
κο λογαριασμό
με το όνομά του
στο TikTok και
έγινε έξαλλος.
Ο πρωταγωνι-
στής κατήγγει-
λε το γεγονός
δημοσίως με
σκοπό την προ-
στασία των fol-
lowers του: «Ο
μόνος λογαριασμός που έχω είναι αυτός του
Instagram. Ό,τι λογαριασμός υπάρχει με το
όνομά μου σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα
δεν ανήκει σε εμένα».
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Κάνει comeback

Θύμα 
διαδικτυακής απάτης

«Α
λλού βαρούσαν τα κούρταλα κι αλλού έγινε γά-
μος»! Στην ΕΡΤ περιμέναμε τη Ρούλα Κορομηλά,
στο μεγάλο κανάλι θα τη δούμε τελικά! Η «εθνική
μας παρουσιάστρια» επιστρέφει και επίσημα στην

τηλεόραση αναλαμβάνοντας το βραδινό σόου «Σπίτι με το Mega». Ο
σταθμός της Συγγρού ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη λαμπε-
ρή κυρία του θεάματος καλωσορίζοντάς τη θερμά στο dream team
του καναλιού: «Η Ρούλα Κορομηλά, η παρουσιάστρια με την αδιαμ-
φισβήτητη ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, θα είναι η οικοδέ-
σποινα στην αγαπημένη μουσική εκπομπή “Σπίτι με το Mega”. Με τη
διαχρονική τηλεοπτική εμπειρία και την αίγλη της, η Ρούλα Κορο-
μηλά θα προσδώσει το δικό της στίγμα στην εκπομπή που χτυπάει
στην καρδιά της ελληνικής μουσικής και έγινε μοναδική συνήθεια
των τηλεθεατών». Το βραδινό σόου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα
μέσα στον Νοέμβριο με ξεχωριστά, special τηλεοπτικά events.



Π
ρόσφατα έγινε στη Ρώμη το Α’ Παγκό-
σμιο Συνέδριο Ασθενών. Είναι σημαν-
τικό ο ασθενής να γνωρίζει τα δικαιώ-
ματά του και να παλεύει να μη γίνεται

καμία διάκριση μεταξύ των ασθενών. Ανάμεσα
στα θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν
η συνεργασία μεταξύ και όλων των φορέων της
ιατρικής κοινότητας, καθώς και το δικαίωμα των
ασθενών στην τελική απόφαση για τη θεραπεία
όπως και η έγκυρη ενημέρωσή τους.

Στο συνέδριο συμμετείχε και η Ελληνική Εται-
ρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), που είναι
μέλος της World Patients Alliance. «Είμαστε εν-
θουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να συναν-
τηθούμε ως ένωση ασθενών και να συνεργαστού-
με για λύσεις ασθενών για το σήμερα, το αύριο και
τις επόμενες γενιές», τόνισε η Νάντια Μάλλιου,
γενική γραμματέας της ΕΛΕΑΝΑ. 

Οι ασθενείς που αναζητούν φροντίδα δεν πρέ-
πει να υφίστανται διακρίσεις με βάση την ηλικία,
το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρη-
σκεία, την εθνικότητα, το εισόδημα, την κατάστα-
ση υγείας, την εκπαίδευση, τη γεωγραφική θέση,
το νομικό καθεστώς ή άλλους παρόμοιους παρά-
γοντες, τόνισαν επίσης όλοι οι ομιλητές στο συνέ-
δριο.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά
με την παγκόσμια κοινότητα ασθενών, συμπερι-
λαμβανομένων των αλλαγών και των προκλήσεων
των ασθενών, των ευκαιριών και των προκλήσεων
στην καθολική κάλυψη υγείας, το παγκόσμιο κί-

νημα για την ασφάλεια των ασθενών, την παγκό-
σμια ετοιμότητα σε επείγουσες περιπτώσεις υγει-
ονομικής περίθαλψης κ.ά. Μερικά από τα βασικά
συμπεράσματα του Συνεδρίου ήταν πως κάθε
ασθενής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε υγειονο-

μική περίθαλψη που περιλαμβάνει έγκαιρες, απο-
τελεσματικές, προσιτές, βέλτιστες και καινοτόμες
θεραπείες για την κατάστασή του. Υγειονομική πε-
ρίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή.

Οι ασθενείς και οι πάροχοι υγειονομικής περί-
θαλψης πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλί-
σουν ότι οι ατομικές ειδικές ανάγκες υγείας του
ασθενούς και τα επιθυμητά αποτελέσματα υγείας
είναι το επίκεντρο όλων των αποφάσεων υγειονο-
μικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των
σωματικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών
και οικονομικών πτυχών.

Ωστόσο, αναγνωρίστηκε το πρόβλημα της δυ-
σκολίας πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη
λόγω οικονομικών δυσκολιών. Οι ασθενείς θα
πρέπει να έχουν επιλογές υγειονομικής κάλυψης
που τους παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, προ-
στατεύοντάς τους ταυτόχρονα από οικονομικές
δυσκολίες. Οι ασθενείς θα πρέπει να υποστηρί-
ζονται και να προτρέπονται να εκφράσουν τις
ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προτιμήσεις τους,
ενώ θα πρέπει να τους παρέχεται η ευκαιρία να
έχουν φωνή στη λήψη αποφάσεων για τις θερα-
πείες τους.
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα συμπεράσματα από 
το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο 
που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη

Ισότιμη πρόσβαση
στη θεραπεία
Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θε-
ραπείες που να είναι ασφαλείς, υψηλής
ποιότητας και να παρακολουθούνται κα-
τάλληλα. Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαι-
δεύονται με κατανοητούς και προσβάσι-
μους τρόπους σχετικά με την κατάστασή
τους και τις θεραπευτικές επιλογές τους.
Πρέπει να τους παρέχονται πληροφορίες
απλές, σχετικές και περιεκτικές. Οι ασθε-
νείς θα πρέπει να συμμετέχουν και να συ-
νεργάζονται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη για την παροχή και την πρόσβαση σε
ασφαλή, ποιοτική και οικονομικά προσιτή
υγειονομική περίθαλψη. Οι ασθενείς θα
πρέπει να υποστηρίζονται και να τους πα-
ρέχεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε
όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων σχετι-
κά με την υγειονομική τους περίθαλψη.
Είναι σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει ότι
μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του και
στους αγαπημένους του το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα. 

Νάντια Μάλλιου, γενική
γραμματέας της ΕΛΕΑΝΑ

Οι ασθενείς έχουν δύναμη



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Άρης κυβερνά το ζώδιό σας, οπότε ό,τι θέση
πάρει σας επηρεάζει άμεσα. Στο τρίτο ηλιακό
σας σπίτι θα έχετε την τάση να επαναφέρετε
στη σκέψη σας καταστάσεις που σας έχουν
στιγματίσει. Έτσι μια ανησυχία θα την έχετε,
αλλά και μια τάση να μην μπορείτε εύκολα να
διατυπώσετε λεκτικά τις ανάγκες και τα συ-
ναισθήματά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η ανάδρομη πορεία του Άρη θα σας φέρει αντι-
μέτωπους με τις πραγματικές σας ανάγκες και
τις ανασφάλειες που γεννιούνται μέσα από αυ-
τές όταν δεν πραγματοποιούνται. Επίσης, την
περίοδο αυτή ίσως να σας επιστραφούν κάποια
χρήματα που είχατε δώσει κατά το παρελθόν ή
θα αναγκαστείτε να δώσετε εσείς κάποια χρή-
ματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η ανάδρομη πορεία του Άρη στο δικό σας ζώδιο
θα σας βοηθήσει στο να επανεξετάσετε τις κατα-
στάσεις και να πάρετε την πιο σωστή απόφαση
στις αρχές του 2023. Την κατάλληλη στιγμή θα δο-
θούν τα αποτελέσματα της δικής σας προσπάθει-
ας, κάνοντας με αυτό τον τρόπο το καλύτερο για
εσάς.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους ο Άρης, ανάδρομος
στον δωδέκατο τομέα σας, θα σας δημιουργή-
σει μια έντονη εσωτερική ανησυχία που δύσκο-
λα θα μπορέσετε να διαχειριστείτε. Οι σκέψεις,
τα σχέδιά σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλ-
λά και οι εχθροί σας θα βρεθούν ανακατεμένα
σαν ένα κουβάρι αυτήν τη χρονική στιγμή. Η
δράση και οι λύσεις θα έρθουν μετά τον Μάρτιο
του 2023. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η ανάδρομη πορεία του Άρη στο ζώδιο των Δι-
δύμων θα σας βάλει να σκεφτείτε κάτι πολύ ση-
μαντικό για το μέλλον σας και τον επαναπροσ-
διορισμό του. Το φιλικό σας περιβάλλον θα βρε-
θεί σε μια έντονη αλλαγή συνθηκών, ενώ πρό-
σωπα από το παρελθόν θα επιστρέψουν στη ζωή
σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο επαγγελματικός σας τομέας σάς πιέζει αρκε-
τά, ενώ θα επανέλθουν παλιά σας σχέδια, τα
οποία θα τα οργανώνεστε εκ νέου. Με αρκετό
άγχος θα εστιάσετε τη δυναμική σας στην κα-
ριέρα σας, ενώ θα πρέπει να προσέχετε και την
τάση να καταναλώνετε με άδικο τρόπο την
ενέργειά σας σε πράγματα που δεν είναι ση-
μαντικά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Την περίοδο της ανάδρομης πορείας του Άρη θα
έχετε τη δυνατότητα να επανεξετάσετε κάθε κί-
νησή σας. Είστε από τους ευνοημένους, μια και η
θετική γωνία που σχηματίζει προς εσάς θέλει να
σας κάνει πιο σοφούς αλλά χωρίς να σας ταλαι-
πωρήσει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας
και κάθε κατάσταση που σας έχει στιγματίσει από
το παρελθόν. Ίσως να υπάρξουν και οικονομικοί
παράγοντες αυτή την περίοδο που θα σας κάνουν
να αναθεωρήσετε κάποιες υποθέσεις σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο ανάδρομος Άρης απέναντι από το δικό σας
ζώδιο θα σας δημιουργήσει αναστατώσεις, πι-
σωγυρίσματα και έντονες καταστάσεις με τα
σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας. Πολύ πιθα-
νόν να έχετε κάποιες επιστροφές προσώπων
που μάλλον δεν θα σας προκαλέσουν όμορφα
συναισθήματα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους η ανάδρομη πορεία
του Άρη στον τομέα της εργασίας και της υγεί-
ας σας θα δημιουργήσει μια αρκετά τεταμένη
κατάσταση σε καθημερινή βάση. Αν προκύψει
κάποιο θέμα υγείας, αυτό μπορεί να αφορά
κάτι που προϋπήρχε στο παρελθόν και δεν το
είχατε αντιμετωπίσει με τον πιο σωστό τρόπο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η ανάδρομη πορεία του Άρη θα δημιουργήσει
κάποιες κατάλληλες συνθήκες που θα σας
βοηθήσουν σε προσωπικό κυρίως επίπεδο. Οι
αποφάσεις που θα πάρετε θα έχουν να κάνουν
με την επισημοποίηση μιας σχέσης, τα παιδιά
σας αλλά και κάποιες επιχειρηματικές σας κι-
νήσεις που θα στεφτούν με επιτυχία. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια προκλητική και έντονη περίοδος ανοίγεται
μπροστά σας με καταστάσεις που αφορούν την
οικογένεια αλλά και την ακίνητη περιουσία σας.
Κάποια θέματα που είχαν καθυστερήσει ήρθε ο
καιρός να τα αντιμετωπίσετε με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να σημαίνει βάσει του προσωπικού σας
ωροσκοπίου.
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OΕρμής προχωρά στο ζώδιο του
Σκορπιού, όπου η επικοινωνία
θα γίνεται με πιο διεισδυτικό
τρόπο και οι αλήθειες θα

βγαίνουν στην επιφάνεια. Την Κυριακή ο
Άρης γίνεται ανάδρομος στο ζώδιο των
Διδύμων μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2023. Η
ενέργεια αποσπάται από τους στόχους
και καλό είναι να μην ξεκινήσετε αυτή
την περίοδο κάποια έντονη
δραστηριότητα, γιατί μάλλον θα πέσει
στο κενό. 



Α
πό όλα τα μηνύματα που εστάλησαν
χθες με αφορμή την επέτειο της
28ης Οκτωβρίου θα ήθελα να σταθώ
σε δύο: Κατ’ αρχάς στο απόσπασμα

από ομιλία του Κωνσταντίνου Τσάτσου που εκ-
φώνησε προς τους φοιτητές του την 27η Οκτω-
βρίου και ήταν αυτός που επέλεξε να εντάξει
στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος:
«Όσα κατακτήσανε αυτοί που κοιμούνται στα
χιόνια της Αλβανίας, αυτοί που γυρίζουν χωρίς
πόδια, χωρίς χέρια και χωρίς μάτια στους δρό-
μους, εσείς θα έχετε την τιμή και την ευτυχία
να τα καρπωθείτε και να τα αξιοποιήσετε».

Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος επί της ουσίας κα-
θιέρωσε την επέτειο του «ΟΧΙ» ως εθνική. Και
προέτρεπε τους φοιτητές να αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα, κοινωνικά και πολιτικά, με το βα-
ρύ αίσθημα της ιστορικής ευθύνης του Ελληνι-
σμού.

Η παρακαταθήκη των αγωνιστών του 1940,
είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γενιά
με τη γενιά, έφτασε και σε εμάς. Χρέος μας εί-
ναι να τη συντηρήσουμε και να την περάσουμε

στους επόμενους. Η Ελλάδα είναι αυτή που
γέννησε την ελευθερία και συνεχίζει να στέκε-
ται ανυποχώρητη και ασυμβίβαστη στην υπε-
ράσπισή της. Στηριγμένοι σε αυτή την τεράστια
κληρονομιά, δεν δικαιούμαστε να φανούμε
κατώτεροι των προγόνων μας σε κανέναν από
τους αγώνες της εποχής μας. Γιατί, όπως συμ-
πλήρωνε ο Κ. Τσάτσος, «αν δεν πραγματοποι-
ήσετε, ύστερα από τόσο αίμα που χάθηκε, μια
πολιτειακή και μια διαπολιτειακή τάξη στηριγ-
μένη στις αρχές της ελευθερίας και της κοινω-
νικής δικαιοσύνης, τότε και όλος ο αγώνας του
παρόντος κινδυνεύει να χάσει την αξία του».

Το άλλο μήνυμα ήταν του ποιητή Γιάννη Ρί-
τσου: «Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά
και βόλια για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως
και το τραγούδι». Αυτό επέλεξε ο Αλέξης Τσί-
πρας για να μιλήσει για το ανάστημα που όρ-
θωσε ο ελληνικός λαός πεινασμένος και ξυπό-
λυτος ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό
για να γράψει το έπος της Αντίστασης. 

Πόσο ενώνουν τα λόγια του Κωνσταντίνου
Τσάτσου και του Γιάννη Ρίτσου. Γιατί θα πρέ-

πει να περιμένουμε εθνικές επετείους για να
κάνουν τα κόμματα παρόμοιες δηλώσεις; Για-
τί οι έννοιες της ομοψυχίας και του κοινού
συμφέροντος να χάνουν τη λάμψη τους την
επομένη και να αντικαθίστανται από κομματι-
κές, φθηνές κριτικές που το μόνο που πετυ-
χαίνουν είναι να τραυματίζουν την ενότητα
του ελληνικού λαού. 

Χθες παρακολούθησα την παρέλαση του γι-
ου μου. Έβλεπα τις νέες και τους νέους σε
έναν κοινό βηματισμό, καμαρωτούς, υπερή-
φανους να προχωρούν αγέρωχα μπροστά και
να σκέφτομαι ότι τα παιδιά είναι οι «Αι ημέτε-
ραι δυνάμεις». Οι δικές μας δυνάμεις, είτε εί-
ναι της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ εί-
τε του ΠΑΣΟΚ, κ.λπ. Καλοδεχούμενη η γόνιμη
κριτική τής κάθε αντιπολίτευσης αλλά ξανα-
διαβάζοντας τον Τσάτσο του κυβερνητικού
εκπροσώπου και τον Ρίτσο του Αλέξη Τσίπρα,
θυμήθηκα τον Κωστή Παλαμά: «Χρωστάμε σ’
όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθουνε, θα περά-
σουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι
νεκροί».

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Ο Κωνσταντίνος
Τσάτσος επί 
της ουσίας
καθιέρωσε 
την επέτειο 
του «ΟΧΙ» ως
εθνική. Και
προέτρεπε 
τους φοιτητές να
αντιμετωπίζουν
τα προβλήματα,
κοινωνικά και
πολιτικά, με 
το βαρύ αίσθημα
της ιστορικής
ευθύνης 
του Ελληνισμού

Αυτά που μας ενώνουν 


