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Τ
ο χειρότερο όλων δεν είναι αν η ΝΔ κάνει
λάθη ή αστοχίες. Το χειρότερο είναι ότι δεν
υπάρχει ένα κόμμα να κάνει σοβαρή αντι-
πολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και

αυτό είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Όταν δεν
υπάρχουν κόμματα που να ταρακουνούν την εκά-
στοτε κυβέρνηση και να καταφέρνουν να την οδη-
γούν στον σωστό δρόμο με συγκεκριμένες προτά-
σεις και βελτιώσεις επί των θεμάτων που «καίνε»
την κοινωνία, τότε κάτι δεν πάει καλά.

Εδώ και τρία χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης παί-
ζει μπάλα μόνος του και παραμένει στην κορυφή
παρά τους διεθνείς αρνητικούς παράγοντες. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ζουν κλεισμένοι σε έναν δικό τους
μικρόκοσμο και δεν καταφέρνουν να πείσουν ούτε
τα δικά τους κομματικά ακροατήρια. Η λαϊκή βάση
φωνάζει για προτάσεις λύσεων επί της οικονομικής
κρίσης και της ενεργειακής ένδειας, όμως στην
Κουμουνδούρου και στη Χαριλάου Τρικούπη ασχο-

λούνται ακόμη με τα κινητά του Ανδρουλάκη, του
Σπίρτζη και του Κουκάκη αλλά και με το «δίκιο» του
κύριου Μίμη, της Τουλουπάκη και του Νίκου Παππά!

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε μια ροκ αντιπο-
λίτευση παλαιού τύπου. Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να
εμφανιστεί «μπαλκονάτος πολιτικός» χωρίς να είναι
Ανδρέας Παπανδρέου και -κυρίως- χωρίς το 2022
να είναι 1981 ή 1985. Τα αποτελέσματα αυτής της τυ-
φλής και αναχρονιστικής αντιπολίτευσης καταγρά-
φονται στις δημοσκοπήσεις που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, όμως ο κ. Τσίπρας επιμένει. Παίζει ακόμη με
κλεμμένες ατάκες και κούφια συνθήματα άλλων
εποχών με στόχο να χτυπήσει στο θυμικό του λαού.
Όμως, οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι πολίτες έχουν
σταματήσει να τρώνε σανό και θέλουν πλέον συγκε-
κριμένα επιχειρήματα για να πειστούν.

Ο δε κ. Ανδρουλάκης σέρνεται πίσω από την
ατζέντα της Κουμουνδούρου χωρίς να δομήσει τη
δική του αυτόνομη πολιτική ταυτότητα. Ενδεικτικό

του λανθασμένου δρόμου που ακολουθεί ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ακόμη και ο Μητσοτά-
κης έπαψε να τον θεωρεί βασικό του αντίπαλο, κάτι
που ο κ. Ανδρουλάκης δεν φαίνεται να έχει αντιλη-
φθεί. Αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει έλλειμμα
πολιτικού αισθητήριου στο εσωτερικό της Χαριλά-
ου Τρικούπη.

Το δυστύχημα είναι ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να
διασώσει τον εαυτό του αφού έπειτα από την επερ-
χόμενη ήττα του θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό
του κόμματός του, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί
να σώσει το κόμμα του από την επερχόμενη «απορ-
ρόφηση» είτε εκ δεξιών είτε εξ αριστερών. Πού να
προλάβουν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της
χώρας; Αυτή την κατάσταση δεν μπορούσε να τη
φανταστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε στα καλύ-
τερά του όνειρα και είναι βέβαιο ότι όλα αυτά του
διασφαλίζουν πολιτική μακροημέρευση... 
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Ο Κυριάκος παίζει μπάλα μόνος του

Ο ΣΥΡΙΖΑ και 
το ΠΑΣΟΚ ζουν σε
έναν μικρόκοσμο

και δεν
καταφέρνουν 

να πείσουν ούτε 
τα δικά τους
κομματικά

ακροατήρια
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E
να σύνθετο και απαιτητικό ΙCT έργο
με οφέλη για τους εργαζομένους,
τις επιχειρήσεις και την Πολιτεία
υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ για λογα-

ριασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων. Πρόκειται για την Ψηφιακή
Κάρτα Εργασίας, η οποία δημιουργεί το πλαί-
σιο για διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγ-
χους από την Επιθεώρηση Εργασίας αναφορι-
κά με την τήρηση του ωραρίου, μειώνει το
γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις
και κατοχυρώνει τα έσοδα του ασφαλιστικού
συστήματος από εισφορές.

Αυτόματη γνωστοποίηση του 
χρόνου εργασίας των εργαζομένων
στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II

Η διαδικασία εφαρμογής του μηχανισμού
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πραγματοποιείται
σε δύο στάδια: Ξεκινά με την απογραφή των
εργαζομένων και την προ-δήλωση του ωραρί-
ου εργασίας από τους εργοδότες και ολοκλη-
ρώνεται με την αυτόματη γνωστοποίηση του
πραγματικού χρόνου εργασίας. Οι επιχειρή-
σεις διασυνδέονται καθημερινά με τον μηχανι-
σμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Πλη-

ροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τον ενημε-
ρώνουν σε πραγματικό χρόνο για την έναρξη
και λήξη του ωραρίου των εργαζομένων. 

Πρόσβαση εργαζομένων σε όλα τα 
δηλωθέντα στοιχεία εργασίας που τους
αφορούν μέσω web και mobile apps

Η διασύνδεση των συστημάτων ωρομέτρησης
των επιχειρήσεων με τον μηχανισμό γίνεται μέ-
σω προγραμματιστικής διεπαφής (Web API),
ενώ για τις επιχειρήσεις που δεν δια-
θέτουν σύστημα ωρομέτρησης ανα-
πτύχθηκε η νέα εφαρμογή Ergani
CardScanner app για κινητές συ-
σκευές. Η ανάγνωση της Κάρτας Ερ-
γασίας των εργαζομένων σε μορφή
QR Code γίνεται μέσω του app κατά
την προσέλευση και αποχώρηση από
την εργασία. Επιπλέον, η εφαρμογή
myErgani app για κινητές συσκευές
και το myErgani web portal (myEr-
gani.gov.gr) παρέχουν στους εργα-
ζομένους άμεση πρόσβαση στα στοι-
χεία που δηλώνουν οι εργοδότες για
την εργασία τους στο Πληροφοριακό
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση
εφαρμογής, σε εξέλιξη η δεύτερη

Ήδη από τον Ιούνιο, παρά το ιδιαίτερα σφι-
χτό χρονοδιάγραμμα, έχει ολοκληρωθεί από
τον Όμιλο ΟΤΕ η πρώτη φάση εφαρμογής της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που αφορούσε
πάνω από 120.000 εργαζομένους πλήρους
πενθήμερης απασχόλησης σε 52 μεγάλες επι-
χειρήσεις από τους κλάδους των σουπερμάρ-
κετ και των τραπεζών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η

δεύτερη φάση που περιλαμβάνει
την απογραφική διαδικασία της
ψηφιακής οργάνωσης του χρό-
νου εργασίας από όλες τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες της χώ-
ρας και για το σύνολο των ερ-
γαζομένων, προκειμένου η
χρήση της Ψηφιακής Κάρτας
Εργασίας να επεκταθεί σταδια-
κά στο σύνολο της οικονομίας.
Παράλληλα, αναπτύσσεται μη-
χανισμός ανάλυσης και επε-
ξεργασίας όλων των δεδομέ-
νων της Κάρτας Εργασίας.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας
είναι ένα έργο-ορόσημο για τη

μεταρρύθμιση του εργασιακού τομέα στη χώ-
ρα μας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας σε
έργα υψηλής τεχνολογίας, υλοποιούμε έναν
μηχανισμό με πολλαπλά οφέλη για τους εργα-
ζομένους, τις επιχειρήσεις και την Πολιτεία.
Με όπλο μας την τεχνολογία θα συνεχίσουμε
να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για
όλους», δήλωσε ο Chief Commercial Officer
Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης
Χριστόπουλος.

Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνικών 
ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων

Ο μηχανισμός της Ψηφιακής Κάρτας έχει
αναπτυχθεί σε αρχιτεκτονική τριών επιπέ-
δων (database servers, application servers,
clients) και χρησιμοποιεί τεχνολογίες Web
Services για την υποστήριξη της διασύνδε-
σης με συστήματα ωρομέτρησης και με τις
εφαρμογές για κινητές συσκευές. Με την
ολοκλήρωσή του θα παρέχει εξελιγμένες
δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας δε-
δομένων, δημιουργίας αναφορών και ανάλυ-
σης κινδύνου, καθώς αξιοποιεί καινοτόμες
τεχνικές όπως Big Data Analytics, Data Mi-
ning και Risk Analysis.

Με την υπογραφή του Ομίλου ΟΤΕ η υλοποίηση της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για το υπουργείο Εργασίας 
Ένα σύνθετο και απαιτητικό ICT έργο με οφέλη για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την Πολιτεία
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Σ
ε μια εύθραυστη ισορροπία ανά-
μεσα στις διογκούμενες ανάγκες
καταναλωτών, νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, τις πεπερασμένες

δυνατότητες των κρατικών προϋπολογι-
σμών αλλά και την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη
να τηρηθεί απαρέγκλιτα η δημοσιονομική
ισορροπία και εν προκειμένω ο στόχος του
1,7% πρωτογενούς ελλείματος καλείται να
κινηθεί εφεξής η κυβέρνηση στο φόντο των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
για τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών.

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου μετά
το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυ-
φής, ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστη-
κε ικανοποιημένος από τη συμπερίληψη στο
κείμενο συμπερασμάτων της πρόνοιας για
την επιβολή πλαφόν, υπενθυμίζοντας ότι ο
ίδιος υπήρξε από τους πρώτους που εδώ και
7 μήνες είχαν εισηγηθεί την καθιέρωση
ανώτατου ορίου στις διεθνείς ενεργειακές
τιμές, όταν η εν λόγω πρόταση ήταν μειοψη-
φική στους ευρωπαϊκούς κύκλους.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είχε προ-
τείνει εγκαίρως να μπει πλαφόν στις τιμές
του φυσικού αερίου και τόνισε: «Μέχρι και
χθες υπήρχαν αντιδράσεις, όμως πιστεύου-
με ότι η επιχειρηματολογία μας έπεισε και
τους πιο καχύποπτους και έτσι έχουμε μια
καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου». Μάλιστα, ο κ. Μητσοτά-
κης προδιέγραψε και τον οδικό χάρτη των
επόμενων κινήσεων, μιλώντας για την κρίσι-
μη, όπως αποδεικνύεται, Σύνοδο των
Υπουργών Ενέργειας την προσεχή Τρίτη στις
Βρυξέλλες. «Ο διάβολος εδώ πραγματικά
κρύβεται στις λεπτομέρειες, δεν μπορώ να
σας πω πως είμαι 100% σίγουρος ότι θα
υπάρξει τεχνική συμφωνία, αλλά είναι δια-
φορετικό να υπάρχει πολιτική εντολή από
τους Ευρωπαίους ηγέτες και διαφορετικό
να μην υπάρχει. Εμείς δεν θέλουμε να επι-
στρέψει το θέμα στους ηγέτες. Αν γίνει αυτό,
θα πρόκειται για δυσάρεστη εξέλιξη», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Στήριξη για όσο διαρκεί η κρίση
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ανεξαρ-

τήτως των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, οι οποίες πάντως προσφέρουν πολύτι-
μες ανάσες στους ιδιαιτέρως πιεσμένους
εθνικούς προϋπολογισμούς, η κυβέρνηση
έχει αποδείξει πως κρατά εφεδρείες και θα
συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις. Ερωτηθείς, δε, για την προοπτική
νέας επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τη

βενζίνη, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως όλα
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, τονίζοντας
πάντως πως η αγορά ενέργειας είναι εξαιρε-
τικά ευμετάβλητη. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στο κυβερνητικό επιτελείο παρακο-
λουθούν όλα τα δεδομένα, σταθμίζουν τις
επιλογές τους και τηρούν στάση αναμονής
παραπέμποντας κατ’ ουσίαν τις όποιες απο-
φάσεις εντός του Νοεμβρίου. Διευκρίνισε
πάντως ότι οι αγορές καιροφυλακτούν και
πως στο φόντο και της πικρής εμπειρίας από
τους άστοχους χειρισμούς του Ηνωμένου
Βασιλείου η Αθήνα δεν πρόκειται να διακιν-
δυνεύσει επ’ ουδενί λόγω τη δημοσιονομική
ισορροπία.

Ο ρόλος του Κυριάκου
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,

κρίσιμος υπήρξε ο ρόλος του Κυριάκου
Μητσοτάκη ακόμη και την ύστατη ώρα, κα-
τά το προχθεσινό ολονύχτιο σχεδόν θρίλερ
που εκτυλίχθηκε εντός και στο περιθώριο
της κρίσιμης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυ-
πουργός ανέλαβε τον ρόλο του γεφυροποι-
ού ανάμεσα στα «αντιμαχόμενα» στρατόπε-
δα, ακόμη και όταν η συζήτηση για την ευ-
ρωπαϊκή απάντηση έναντι της οξείας ενερ-
γειακής κρίσης κινδύνεψε να περιέλθει σε
αδιέξοδο εξαιτίας της άκαμπτης στάσης
που τήρησαν κατά τη διάρκεια των πολύω-
ρων, σκληρών διαπραγματεύσεων ο Γερμα-
νός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο υπηρε-
σιακός πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο
Ντράγκι, αν και από διαφορετική αφετηρία.

Ο κ. Σολτς κατέφθασε στις Βρυξέλλες
έχοντας πει ένα ηχηρό «όχι» στην ιδέα του
πλαφόν σε οποιαδήποτε μορφή της, ενώ ο
«super Mario» απειλούσε πως δεν θα συ-
νυπογράψει το σχέδιο συμπερασμάτων αν
δεν υπήρχε σε αυτό μια πρόνοια για την
αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
προς ανακούφιση νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων κατά τα πρότυπα του Ταμείου Ανά-
καμψης. Τις πρώτες πρωινές ώρες και όταν
όλα βρίσκονταν στον αέρα ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είχε κρίσιμες διαβουλεύσεις στο
περιθώριο της θυελλώδους συνεδρίασης
τόσο με τον Γερμανό καγκελάριο -τον υπο-
δέχεται στην Αθήνα στο Μέγαρο Μαξίμου
την προσεχή Πέμπτη- όσο και με τον υπη-
ρεσιακό Ιταλό πρωθυπουργό, συνομιλίες
που, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων,
συνέβαλαν ώστε να αμβλυνθούν οι αντιθέ-
σεις και να διευκολυνθεί ο χρήσιμος συμ-
βιβασμός.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Αισιοδοξία για
το πλαφόν στο
φυσικό αέριο

«Τα επιχειρήματά μας για το
πλαφόν στο αέριο έπεισαν»,
λέει ο Μητσοτάκης 

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
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Χ
ρησιμοποιώντας ως παράδειγ-
μα την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, οι χώρες-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έπειτα από δια-

φωνίες και πισωγυρίσματα εβδομάδων
κατάφεραν να καταλήξουν σε έναν οδικό
χάρτη για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης.

Η μείωση της ζήτησης, η ασφάλεια εφο-
διασμού και η μείωση τιμών για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις αποτελούν τους τρεις
άξονες της συμφωνίας των «27» έπειτα από
μια πολύωρη συνεδρίαση την πρώτη μέρα
της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για
τον «λευκό καπνό» που προέκυψε από τη
Σύνοδο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι
«έχουμε πλέον οδικό χάρτη», κάνοντας
λόγο για «ισχυρή βούληση για την επίτευ-
ξη συμφωνίας προκειμένου να μειωθούν
οι τιμές της ενέργειας». Από την πλευρά
του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ επισήμανε πως «το
γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε συμ-
φωνία μόλις σε μερικές ώρες, κατά τη
γνώμη μου, είναι πολύ ισχυρή ένδειξη
ενωμένης προσέγγισης και αποφασιστι-
κότητας να ενεργήσουμε μαζί με ευρω-
παϊκό τρόπο».

Τα συμπεράσματα
Οι διαπραγματεύσεις των επόμενων

εβδομάδων αναμένονται δύσκολες, κα-
θώς πολλά σημεία στο κείμενο των συμ-
περασμάτων μένει να αποσαφηνιστούν. Οι
τιμές του φυσικού αερίου και η διασύνδε-
σή τους με την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας παραμένουν ζητήματα που δι-
χάζουν τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες επί του
παρόντος δεν έχουν συμφωνήσει σε μια
κοινή πολιτική, πόσω μάλλον σε πλαφόν.

«Μπροστά στο γεγονός ότι η ενέργεια
μετατρέπεται σε όπλο από πλευράς Ρω-
σίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει
ενωμένη για να προστατεύσει τους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις της και να λάβει
απαραίτητα μέτρα επειγόντως», αναφέ-
ρουν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου για την ενέργεια που δόθη-
καν στη δημοσιότητα χθες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε
ότι υπό το φως της συνεχιζόμενης κρίσης
πρέπει να επιταχυνθούν και να ενταθούν
οι προσπάθειες για τη μείωση της ζήτη-
σης, να υπάρξουν εγγυήσεις για την
ασφάλεια του εφοδιασμού, την αποφυγή
της επιβολής περιορισμών στις κατανα-
λώσεις (καύσιμα με δελτίο) και τη μείωση
των τιμών της ενέργειας για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ,
επισημαίνοντας ότι η ακεραιότητα της ενι-
αίας αγοράς πρέπει να προφυλαχθεί.

Τα μέτρα που πρέπει να
ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κο-
μισιόν να υποβάλει «επειγόντως» στα
κράτη-μέλη «συγκεκριμένες αποφάσεις»
για τα ακόλουθα μέτρα:

α) Εθελοντική κοινή προμήθεια φυσι-
κού αερίου, εκτός από τη δεσμευτική συγ-
κέντρωση ζήτησης για ποσότητα που ισο-
δυναμεί με το 15% των αναγκών πλήρωσης
των αποθηκευτικών υποδομών σύμφωνα
με τις εθνικές ανάγκες, και επιτάχυνση
των διαπραγματεύσεων με αξιόπιστους
εταίρους για την αναζήτηση αμοιβαία
επωφελών εταιρικών σχέσεων με την εκ-
μετάλλευση του βάρους της συλλογικής
αγοράς της Ένωσης.

β) Νέο συμπληρωματικό σημείο ανα-
φοράς έως τις αρχές του 2023 που αντι-
κατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις
συνθήκες στην αγορά φυσικού αερίου.

γ) Προσωρινός δυναμικός διάδρομος
τιμών για τις συναλλαγές φυσικού αερίου
για τον άμεσο περιορισμό των «επεισο-
δίων» υπερβολικών τιμών του φυσικού
αερίου.

δ) Προσωρινό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ
για τον περιορισμό της τιμής του φυσικού
αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, με ανάλυση κόστους και οφέλους,
χωρίς τροποποίηση της αξιολογικής κα-
τάταξης (merit order).

ε) Βελτιώσεις στη λειτουργία των αγο-
ρών ενέργειας για την αύξηση της διαφά-
νειας της αγοράς.

στ) Ταχεία παρακολούθηση της απλού-
στευσης των διαδικασιών αδειοδότησης
προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ζ) Μέτρα ενεργειακής αλληλεγγύης σε
περίπτωση του εφοδιασμού με φυσικό
αέριο.

η) Αυξημένες προσπάθειες για εξοικο-
νόμηση ενέργειας.

θ) Κινητοποίηση συναφών εργαλείων
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Συμφωνία μεν, αλλά 
οι διαπραγματεύσεις 
των επόμενων εβδομάδων
αναμένονται δύσκολες,
καθώς πολλά σημεία μένει
να αποσαφηνιστούν - Ποιο
ζήτημα διχάζει τις χώρες

Γαλλογερμανικές 
διαφωνίες
Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν, οι μηχανισμοί
που περιγράφονται στα συμπερά-
σματα της Συνόδου θα μπορούσαν
να τεθούν σε εφαρμογή «τέλη
Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου».
Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες
«έστειλαν με πολύ σαφή τρόπο μή-
νυμα στις αγορές για την αποφασι-
στικότητα και την ενότητά τους».
Πριν από την έναρξη της Συνόδου
πάντως είχε εκφράσει την ενόχλη-
σή του για τη στάση της Γερμανίας,
κάνοντας λόγο για «απομόνωση
του Βερολίνου». «Η Γερμανία πάν-
τα ενεργεί με πολύ αλληλέγγυο
τρόπο», αντέτεινε ο Σολτς, αντι-
κρούοντας τις κατηγορίες για
«εγωιστική» συμπεριφορά λόγω
του σχεδίου στήριξης της γερμανι-
κής οικονομίας με 200 δισ. ευρώ
χωρίς κανέναν συντονισμό με τα
υπόλοιπα μέλη της ΕΕ.
Πάντως, έπειτα από περίπου 12 ώρες
διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο Μα-
κρόν και Σολτς έδειξαν διάθεση κα-
τευνασμού, με τον Γερμανό καγκε-
λάριο να κάνει λόγο για «έντονη και
καρποφόρα σχέση». Οι δύο ηγέτες
ανανέωσαν το ραντεβού τους για την
ερχόμενη Τετάρτη στο Παρίσι.

«Λευκός καπνός» με...
πολλούς αστερίσκους

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Ε  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α
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Λ
ίγα 24ωρα πριν από την άφιξη
του Γερμανού καγκελάριου
στην Αθήνα, το Βερολίνο για
πρώτη φορά καταδίκασε με

έμφαση την τουρκική προκλητικότητα,
επιβεβαιώνοντας την αλλαγή στάσης που
πλέον υπάρχει στις σχέσεις του με την
Άγκυρα. «Πάντα καθιστούμε σαφές ότι
δεν θεωρούμε σωστές τις απειλές και τις
μη φιλικές δηλώσεις απέναντι σε γείτο-
νες. Η κυβέρνηση το καθιστά σαφές σε
κάθε ευκαιρία. Το καθιστά σαφές πάντα
και το υπουργείο Εξωτερικών», σημείωσε
με κατηγορηματικό τρόπο ο αναπληρω-
τής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγ-
κανγκ Μπούχνερ, σχολιάζοντας τις συνε-
χείς απειλές της Άγκυρας.

Ο πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη
συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες αμέσως
μετά τη Σύνοδο Κορυφής δεν έκρυψε την
ικανοποίησή του για την αντίδραση τόσο
του Βερολίνου όσο και των άλλων κρατών-
μελών της ΕΕ, τα οποία στηρίζουν τα δίκαια
ελληνικά επιχειρήματα. «Η στάση της Γερ-
μανίας είναι ξεκάθαρη ως προς την υπερά-
σπιση των ελληνικών θέσεων όπως ξεκά-
θαρη είναι η στάση όλων των Ευρωπαίων
εταίρων απέναντι στην τουρκική προκλητι-
κότητα», τόνισε ο πρωθυπουργός. 

Η αλλαγή στάσης της Γερμανίας απέναν-
τι στην Άγκυρα ξεκίνησε σταδιακά από τον

περασμένο Μάρτιο, όταν ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης συνάντησε για πρώτη φορά στις
Βρυξέλλες τον Όλαφ Σολτς και του παρου-
σίασε συγκεκριμένα στοιχεία από τις συ-
νεχείς παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αι-
γαίο. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν έκρυ-
ψε την ενόχλησή του για την ανακοίνωση
της γερμανικής καγκελαρίας που ακολου-
θούσε την τακτική των ίσων αποστάσεων.
Η μεταστροφή του Βερολίνου ήταν τέτοια
που εκδόθηκε νέα ανακοίνωση με την
οποία γινόταν σαφές πως δεν είναι ανεκτή
η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.
Το συγκεκριμένο γεγονός είχε προκαλέσει
την έντονη αντίδραση της Τουρκίας που
έβλεπε να χάνει έναν ακόμη σημαντικό
σύμμαχο.

Από εκείνη τη συνάντηση και μετά, οι
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών χαρακτη-

ρίζονται ιδιαίτερα καλές, κάτι που επιβε-
βαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Γερμα-
νού καγκελάριου στη Θεσσαλονίκη μετά
την πρόσκληση που του απηύθυνε ο πρω-
θυπουργός, προκειμένου να πάρει μέρος
στη Σύνοδο Κορυφής για τη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη. «Νομίζω ότι είναι πάντα μια
ευκαιρία αυτές οι επισκέψεις για να τονί-
σουμε τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχει
κάνει η Ελλάδα και να ξεκαθαρίσουμε και
στο γερμανικό ακροατήριο ότι η Ελλάδα
της προηγούμενης δεκαετίας, που ήταν
πάντα μια πηγή προβλημάτων για την Ευ-
ρώπη, και θα έλεγα και η δύσκολη σχέση
που είχαμε με τη Γερμανία, ανήκει πια -θέ-
λω να πιστεύω- στο παρελθόν», είπε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ενόψει της επικείμε-
νης επίσημης επίσκεψης του Όλαφ Σολτς
στην Αθήνα στις 26 και 27 Οκτωβρίου. 

Θετικό βήμα
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το

γεγονός της συνάντησης των υπουργών
Άμυνας των δύο χώρων, έπειτα από ένα διά-
στημα που είχαν κοπεί οι γέφυρες επικοινω-
νίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα με ευθύ-
νη του Ταγίπ Ερντογάν. «Η δική μας θέση δεν
έχει αλλάξει: τα παράθυρα του διαλόγου εί-
ναι ανοιχτά, αλλά οι πόρτες στις προκλήσεις
παραμένουν ερμητικά κλειστές». Παράλ-
ληλα κάλεσε την Τουρκία να αλλάξει
συμπεριφορά, σημειώνοντας πως οι
δύο λαοί δεν τρέφουν μεταξύ τους εχ-
θρικά αισθήματα, και έφερε ως παρά-
δειγμα τη γραμμή που συνδέει πλέον
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με εκείνο
της Σμύρνης, καθώς με αυτό τον τρό-
πο θα ενισχυθούν η επικοινωνία και
το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέ-
φυγε να σχολιάσει τη δοκιμή βαλλιστι-
κού πυραύλου από την Άγκυρα. 

«Δεν σχολιάζω τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα της γειτονικής χώρας και προ-
φανώς έχω την ίδια απαίτηση και από την
Τουρκία: να μη σχολιάζει τα εξοπλιστικά
προγράμματα της Ελλάδας. Από εκεί και
πέρα, καταλαβαίνετε ότι όλες οι κινήσεις
μελετώνται πάντα και αξιολογούνται από
τους αρμοδίους».

Γερμανική
στήριξη απέναντι

στις τουρκικές
προκλήσεις 

Στις 26 Οκτωβρίου 
θα μεταβεί στην Αθήνα 
ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς
απευθείας από το Παρίσι 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 



Στο ιστορικό και
συμβολικό Καλπάκι 

Στο Καλπάκι θα μεταβεί την
επόμενη Πέμπτη μετά τη συνάν-
τηση με τον Γερμανό καγκελάριο
Σολτς ο κ. Μητσοτάκης. Είναι η
πρώτη φορά που πάει ως πρω-
θυπουργός και θα παρακολου-
θήσει σε αναπαράσταση την
ιστορική μάχη που γίνεται κάθε
χρόνο την παραμονή της εθνικής
επετείου. Να θυμίσουμε, για την
ιστορία, ότι στο Καλπάκι ήταν η
πρώτη οργανωμένη αντίσταση
του ελληνικού στρατού απέναντι
στον ιταλικό, εκεί τους σπάσαμε
τον τσαμπουκά και το ηθικό και
αργότερα τους σύραμε τρομαγ-
μένους μέχρι την Αλβανία. Το
έπος του ’40 δεν θα είχε γραφτεί
χωρίς το Καλπάκι...

Στη Μεγάλη
Βρετανία 
ο Κατσανιώτης

Επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετα-
νία έχει κάνει ο υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα
απόδημου ελληνισμού, Ανδρέας
Κατσανιώτης. Παραβρέθηκε και
στα εγκαίνια της έκθε-
σης «Alexander
the Great: The
Making of a
Myth», η
οποία είναι
αφιερωμέ-
νη στον Μέ-
γα Αλέξανδρο.
Όπως επίσης
συμμετείχε στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις 100 ετών από
την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετα-
νίας. Συνέπεσε βέβαια και με την
αποπομπή της Λιζ Τρας από την
πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρε-
τανίας… 

Με μια selfie, την οποία ανάρτησε στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης αποχαιρέτησε τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος αποχωρεί από την
πρωθυπουργία της Ιταλίας. Οι δύο ηγέτες συνεργάστηκαν στο ζήτημα της
ενεργειακής κρίσης, με τις θέσεις τους σε αρκετές περιπτώσεις να είναι
ταυτόσημες. «Ήταν προνόμιο να κάθομαι δίπλα από τον Μάριο Ντράγκι
στις Συνόδους της ΕΕ για 20 μήνες! Είναι ένας πραγματικός Ευρωπαίος
ηγέτης! Εύχομαι τα καλύτερα, Μάριο, για τα μελλοντικά σου σχέδια»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.
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Πρόοδος στις πορείες 
και τους ανοικτούς
δρόμους

Μια ανακοίνωση που δείχνει ότι τη-
ρούνται οι νόμοι για τις διαδηλώσεις

έκανε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεο-

δωρικάκος. Σύμφω-
να με αυτήν, το
πρώτο 8μηνο του
2022 έγιναν στην
επικράτεια 2.928
πορείες και συνα-

θροίσεις και οι
δρόμοι έκλεισαν μό-

νο στις 314. Στην πολύ-
παθη Αθήνα είχαμε 900 πορείες και μόνο
στις 86 έκλεισαν οι δρόμοι, ενώ στη Θεσ-
σαλονίκη σε 441 πορείες οι δρόμοι
έκλεισαν στις 101. Το λες και μεγάλη
πρόοδο… 

Επιστροφή 
για Agrotica

Ένα μεγάλο γεγονός για τους αγρότες
είναι ότι έπειτα από δύο χρόνια αποχής
πραγματοποιείται η μεγάλη έκθεση 
Agrotica Helexpo 2022, την οποία εγ-
καινίασε όλη η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Γε-
ωργαντάς, Στύλιος, Κεδίκογλου). Στη
φετινή Agrotica έχουν έρθει 1.650 εκ-
θέτες από 49 χώρες. 

Συνάντηση Κικίλια -
Χατζημάρκου

Συνάντηση είχαν στο υπουργείο Του-
ρισμού ο Βασίλης Κικίλιας με τον περι-
φερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χα-
τζημάρκο. Συμφώνησαν ότι ήταν μια
πολύ καλή τουριστική χρονιά το 2022,
μεταφέροντας στον υπουργό τις εκτι-
μήσεις των τοπικών παραγόντων των
νησιών, ενώ συζήτησαν για θέματα στα
οποία πρέπει να δοθεί προσοχή από
εδώ και πέρα ώστε το 2023 να είναι
ακόμη καλύτερη τουριστική χρονιά για
τα νησιά. 

Αποχαιρετισμός με selfie

Κ
υριάκος Μητσοτάκης και Σταύρος Παπασταύρου είναι πλέον πολύ κοντά
και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δεύτερος θα κληθεί μετά τις εκλογές -και
εφόσον η ΝΔ είναι αυτοδύναμη- να παίξει ρόλο αντι-Δημητριάδη, να είναι,
δηλαδή, ο νέος οργανωτής του Μεγάρου Μαξίμου. Η περίπτωση Παπα-

σταύρου συγκεντρώνει πολλά θετικά: Είναι γνώστης των ευρωπαϊκών θεμάτων, έχει
γείωση με τη «γαλάζια» βάση, διατηρεί καλές σχέσεις με την Κεντροαριστερά (Στουρ-
νάρας, Βενιζέλος) και το κυριότερο, είναι φίλος με τον Α. Σαμαρά, άρα και συνδετικός
κρίκος Σαμαρά - Μητσοτάκη. Με τον πρωθυπουργό γνωρίζονται από παλιά -ήταν συμ-
μαθητές στο Κολλέγιο Αθηνών-, σχέση που διατηρήθηκε στον χρόνο και ενισχύθηκε,
ενώ ο δικηγόρος συνδέεται με πολύχρονη φιλία και με τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Από
ό,τι μαθαίνει η στήλη, ο Σταύρος μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον «προκάτοχό» του
Γρ. Δημητριάδη, εξαίροντας τις ικανότητες και τον συντονισμό που είχε καταφέρει σε
έναν δύσκολο μηχανισμό, όπως αυτός του πρωθυπουργικού γραφείου. Και η απουσία
του έχει γίνει αισθητή. 

Επιστροφή Παπασταύρου
σε ρόλο-κλειδί 

ΑΞΙΖΕΙ…
Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας -μετά το επιτυχημένο
ταξίδι στην Ουκρανία που του έδωσε πόντους- σε μια προσπάθεια να μην αφή-
σει τους Τούρκους σε χλωρό κλαρί κανονίζει την επόμενη εβδομάδα ταξίδια
στην Αφρική και την Αργεντινή ώστε να ενημερώσει τις ουδέτερες χώρες-μέ-
λη του ΟΗΕ για την τουρκική επιθετικότητα. 

ΑΞΙΖΕΙ…
Το παιχνίδι των ερωταπαντήσεων έπαιξε
η υπουργός Παιδείας στα social media,
επιτρέποντας ακόμη και προσωπικές
ερωτήσεις του τύπου τι νούμερο παπού-
τσι φοράει... Στη συνέχεια ανάρτησε το
βίντεο στον λογαριασμό της. Το πιο αν-
θρώπινο πρόσωπο που βγάζει η Κεραμέ-
ως το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει
ήδη να μετρά υπέρ της.



ΗΗ Λιακούλη 
και οι αποστάσεις 
από τον ΣΥΡΙΖΑ
«Η ασφάλεια των πολιτών
δεν αποτελεί πεδίο προ-
εκλογικών πυροτεχνημά-
των ούτε επικοινωνιακών κο-
κορομαχιών». Αυτό υποστήριξε η
γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος
Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας
στον ΑΝΤ1. Η ίδια πήρε αποστάσεις από τις
δηλώσεις Σπίρτζη περί απόλυσης 4.500
αστυνομικών και κατάργησης, χωρίς επα-
νασχεδιασμό και διαβούλευση, δομών, αλ-
λά και ζήτησε έναν συνολικό σχεδιασμό
αναβάθμισης και ανασχεδιασμού, στη βάση
τεκμηριωμένης επεξεργασίας και ως απο-
τέλεσμα θεσμικής διαβούλευσης. «Για το
ΠΑΣΟΚ, η εσωτερική ασφάλεια της χώρας
και ο θεσμικός ρόλος της Ελληνικής Αστυ-
νομίας αποτελούν ζήτημα εθνικής τάξης, με
άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα
και στη ζωή ολόκληρης της ελληνικής κοι-
νωνίας», είπε μεταξύ πολλών άλλων, τονί-
ζοντας ότι για μια σύγχρονη αστυνομία, πυ-
λώνα της δημοκρατίας μας, απαιτούνται σο-
βαρότητα, υπευθυνότητα, μέτρο, τεκμηριω-
μένος λόγος και διαβούλευση. Να πω ότι
έχει άδικο η Ευαγγελία; 

Η ακύρωση της επίσκεψης του υπουργού
Άμυνας Μπένι Γκαντς στην Ελλάδα προκάλε-
σε δυσφορία και αναστάτωση στην Αθήνα.
Πάμε τώρα στις εξηγήσεις. «Οφείλεται σε
λόγους που επιβάλλουν ο υπουργός να βρί-
σκεται στο Ισραήλ», αναφέρουν ισραηλινές
πηγές και επισημαίνουν πως οι υπουργοί
Άμυνας των δύο χωρών βρίσκονται σε στενή
επαφή και συμφώνησαν να έχουν διάλογο
αργότερα. Οι ίδιες πηγές έλεγαν χθες ότι οι
σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ είναι σταθερές και
σημαντικές και για τις δύο πλευρές. Σε ό,τι
αφορά την επίσκεψη του Μπένι Γκαντς στην
Τουρκία την επόμενη εβδομάδα, οι ίδιες πη-
γές σημειώνουν πως δεν σχετίζεται με την
επίσκεψη στην Ελλάδα, ήταν προκαθορισμέ-
νη και η ουσία της είναι η ενίσχυση της περι-
φερειακής ασφάλειας. 

Δ
εν θα είναι εύκολο τούτο το Σαβ-
βατοκύριακο για τον πρόεδρο
Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε τη συνε-

δρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία
αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα λό-
γω του θανάτου του Αλέξανδρου Νικολαΐ-
δη. Πέρα από τον ορισμό τομεαρχών, το
μείζον είναι οι συνεργασίες και η πορεία
στα αυτοδιοικητικά, στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει καταφέρει και πολλά διαχρονικά.
Ψάχνει ο άνθρωπος υποψήφιους για τις
τοπικές κοινωνίες και δεν βρίσκει… 

Ποιο στέλεχος της Κουμουν-
δούρου σαρώνει σε όλες τις δη-

μοσκοπήσεις παρά τις χαμηλές
πτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ; Άντε, θα σας

το γράψω, να το πάρει όπως λέμε το ποτάμι. Σε
όλες τις μετρήσεις που γίνονται στην Κουμουν-
δούρου και μετρούν δημοφιλίες στελεχών, πρώτη
και με διαφορά έρχεται η Έφη Αχτσιόγλου, η
οποία έχει παγιωθεί ως το δημοφιλέστερο στέλε-
χος του κόμματός της. Ρένα, ακούς; 
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Το δύσκολο
Σαββατοκύριακο
του Αλέξη 

Οι ανεξάρτητες αρχές, με τη μηδαμινή προ-
σφορά στο έργο της δημόσιας διοίκησης και
της κοινωνικής πολιτικής, μπορούν να αποτε-
λέσουν απειλή για την κυβέρνηση; Κι όμως, αν
αναλογιστεί κανείς τις απειλές που εκτοξεύει
πρόεδρος μιας εκ των ανεξαρτήτων αρχών,
και μάλιστα άνθρωπος που είναι «κολλητός»
στενού συνεργάτη του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού, αυτό μπορεί να συμβεί.

Υπάρχει λοιπόν ένας πρόεδρος ανεξάρτη-
της αρχής ο οποίος δηλώνει δημοσίως ότι
«διαθέτω στοιχεία που αν τα δώσω στον Τσί-
πρα και τον Ανδρουλάκη μπορώ να ρίξω τον
Μητσοτάκη».

Και εδώ τίθεται το καίριο ερώτημα στον
πρωθυπουργό: Ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να
δημιουργηθούν oι πρόσφατες υδροκέφαλες
ανεξάρτητες αρχές; Ειδικότερα σε μια χώρα
όπως η Ελλάδα, όπου η δημόσια διοίκηση εί-
ναι ούτως ή άλλως αρκετά πίσω σε λειτουργία
και αυτοματισμό σε σχέση με τις προηγμένες
ευρωπαϊκές χώρες, όπου λειτουργεί ανεξάρ-
τητα από το κράτος; Στις προηγμένες ευρω-
παϊκές χώρες οι ανεξάρτητες αρχές παράγουν
σπουδαίο έργο. Αντίθετα, στην Ελλάδα έχουν
από μικρή έως μηδενική προσφορά.

Και αυτό είναι το λιγότερο που θα πρέπει να
αναλογιστεί ο πρωθυπουργός, αφού βλέπει
έναν «κολλητό» ενός εκ των στενών συνεργα-
τών του να τον απειλεί ευθέως έχοντας τα «γα-
λόνια» του προέδρου ανεξάρτητης αρχής…

Ποιος πρόεδρος
ανεξάρτητης αρχής
απειλεί τον
πρωθυπουργό;

Χ
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Η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκε-
ται το Σαββατοκύριακο 22 & 23 Οκτωβρίου
2022 στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ (Χαριλάου
Τρικούπη 50) για δωρεάν προληπτικό μα-
στογραφικό έλεγχο, συνεχίζοντας το πρό-
γραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης
διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και τι-
μώντας τη μνήμη της Φώφης
Γεννηματά, η οποία εγκαι-
νίασε το 2008 τη δεύτερη
κινητή μονάδα της Εται-
ρείας. Τη Δευτέρα 24
Οκτωβρίου 2022 και ώρα
18.30 θα πραγματοποιηθεί
η προγραμματική εκδήλωση
«Τιμούμε την παρακαταθήκη της
Φώφης Γεννηματά σχεδιάζοντας το ΕΣΥ
του μέλλοντος» στο ξενοδοχείο Caravel με
κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ -
Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Πα-
ράλληλα, την επόμενη εβδομάδα, κλιμάκια
του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής θα επι-
σκεφτούν νοσοκομεία και δομές πρόνοιας
πανελλαδικά, προκειμένου να καταγρά-
ψουν προβλήματα, δυσλειτουργίες και
ανάγκες.

Εκδηλώσεις 
για τη Φώφη

Η αναστάτωση 
με το Ισραήλ 
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Α
υτή η ιστορία με τους πλειστη-
ριασμούς δεν είναι απλή. Ο
υπουργός Οικονομικών, όπως
έμαθα, βγήκε από τα ρούχα

του και τα είπε έξω από τα δόντια στους
εκπροσώπους τραπεζών και servicers.
«Διαβάζω», σημείωσε κατά την ομιλία
του ο Σταϊκούρας, «αναφορές σχετικά με
ένα ζήτημα που έχει προκύψει με τον
Άρειο Πάγο. Αναφορές με τίτλους όπως:
“Η κυβέρνηση παίρνει πίσω την τροπολο-
γία για τους πλειστηριασμούς”, “υπανα-
χωρεί η κυβέρνηση στην τροπολογία”,

“υπαναχωρεί το υπουργείο Οικονομικών
από την αρχική του πρόθεση να επιλύσει
το θέμα νομοθετικά”». Και τους έκοψε
τον βήχα λέγοντας: «Πρώτον, για να πάρει
πίσω η κυβέρνηση μια τροπολογία, αυτή
θα πρέπει να έχει κατατεθεί. Τέτοια τρο-
πολογία ουδέποτε κατατέθηκε. Δεύτε-
ρον, πράγματι προτάθηκε προς το υπουρ-
γείο Οικονομικών από εκπροσώπους
χρηματοδοτικών φορέων η ανάληψη νο-
μοθετικής πρωτοβουλίας. Η οδός αυτή
δεν γίνεται αποδεκτή από την ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών».

Θα τον εγκαταλείψει 
και ο Βαρουφάκης 

Με μπέρδεψε ο Κρίτων Αρσένης του
ΜέΡΑ25. Τον άκουγα στη Βουλή και αν-
τελήφθην ότι άλλαξε το τροπάρι περί
προοδευτικής διακυβέρνησης και το πή-
γε σε ψήφο ανοχής… Δηλαδή, αν κατά-
λαβα καλά, ο Βαρουφάκης πάει να χαλά-
σει το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί προ-
οδευτικής διακυβέρνησης. Διότι μέχρι
σήμερα τον είχε σίγουρο τον Γιάνη ο πρό-
εδρος Τσίπρας. Τώρα με το «ψήφος ανο-
χής» που πέταξε ο Κρίτων, βλέπω ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ να τους παρακαλάει!

Το διαζύγιο 
του πρώην υπουργού 

Μου μετέφεραν μια είδηση που δεν
σας κρύβω ότι μου προκάλεσε σχετική
θλίψη… Γνωστός πρώην υπουργός, πα-
σίγνωστος θα έλεγα, χώρισε προσφάτως
με την επί πολλά χρόνια σύζυγό του. Χώ-
ρισε; Απελευθερώθηκε; Δεν μπορώ να
καταλάβω, αλλά αν οι άνθρωποι είναι κα-
λύτερα μακριά, δεν μας πέφτει λόγος.

«Αν ήταν το πουλί
βιολί…» 

Τα πτηνά είχαν την τιμητική τους χθες
στη συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα
της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις
υποκλοπές. Η αρχή έγινε από τον Αλέξη
Τσίπρα που ανέπτυξε μια ρητορική περί
της συμπεριφοράς της στρουθοκαμήλου,
προκειμένου να ψέξει τον πρωθυπουργό.
Πληρωμένη απάντηση, όμως, πήρε από
τον «γαλάζιο» βουλευτή Δημήτρη Μαρ-
κόπουλο, που επιστράτευσε τους παπα-
γάλους για να καυτηριάσει την επιχειρη-
ματολογία του κ. Τσίπρα. Ακούγοντας όλα
αυτά για τα συμπαθή πτηνά, μου ήρθε
στον νου εκείνος ο τίτλος βιντεοταινίας
του ’80 «Αν ήταν το πουλί βιολί…» και πά-
ει λέγοντας!

Το παραδάκι 
θα το πάρει η Τρας 
Κάτι που μας διαφεύγει είναι ότι η Λιζ Τρας μπορεί
να έγινε για μόνο 44 ημέρες πρωθυπουργός, αλλά
θα πάρει καλό επίδομα. Όπως επισημαίνει ο βρε-
τανικός Τύπος, για τις 44 ημέρες που ήταν ένοικος
της πρωθυπουργικής κατοικίας, δικαιούται να
λαμβάνει μισθό ύψους 115 χιλιάδων λιρών τον
χρόνο για μεγάλο διάστημα. Όπως το έλεγε ο μα-
καρίτης ο Σταυρίδης στην ταινία «Ανθισμένη αμυ-
γδαλιά»: «Με κάνεις εμένα πρωθυπουργό;». 

Έξω από τα δόντια τούς 
τα είπε ο Σταϊκούρας

Η δήλωση
Αβραμόπουλου 
«Είναι η ώρα να προταθεί το
εθνικό και το κοινωνικό συμφέ-
ρον από το κομματικό», δήλωσε
ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε
συζήτηση που
έγινε στο
πλαίσιο του
Olympia
Forum,
απαντώντας
σε ερωτή-
σεις για την
ενεργειακή κρίση, τη
διάσταση απόψεων στην Ευρώ-
πη, το Μεταναστευτικό και τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι
ήθελε και το είπε; Άρχισαν κά-
ποιοι να ψιθυρίζουν ότι ο Δημή-
τρης θέλει να προταθεί για ΠτΔ.

Ταξίδι γιοκ… στο Λονδίνο
Η παραίτηση της Λιζ Τρας από την πρωθυπουργία στη
Βρετανία έχει και ένα μικρό παρασκήνιο. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης σχεδίαζε να βρεθεί στο Λονδίνο τις επόμε-
νες εβδομάδες, κάτι που μάλλον δεν θα χρειαστεί σε αυτή
τη φάση. Ο πρωθυπουργός, πάντως, πρόλαβε να γνωρίσει
την κυρία Τρας και να ανταλλάξουν δυο τρεις κουβέντες
στη Σύνοδο της Πράγας πριν από δύο εβδομάδες…

Ήταν τυχαίο;  
Μια απολύτως τυχαία συνάντη-
ση στη Βουλή της Φινλανδίας εί-
χε ο Ανδρέας Λοβέρδος με την
πρωθυπουργό Σάνα Μάριν. Από
ό,τι είδα στο Twitter, όλως τυχαί-
ως τη συνάντησε και ο βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρ-
κας. Μου φαίνεται ότι τελικά δεν
έτυχε… πέτυχε…

LOCK
Ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κλέων Γρηγο-
ριάδης έλαβε μηνυτήρια αναφορά από
τον Γιάννη Αλαφούζο, επειδή είπε πως
«η κυβέρνηση Μητσοτάκη άσκησε βέτο
στην ΕΕ υπέρ των εφοπλιστών για το θέ-
μα της μεταφοράς του ρωσικού πετρε-
λαίου». Καλά ξεμπερδέματα… 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ 

«Συμφέρον και δικαίωμα 
της Ελλάδας η επέκταση 
στα 12 μίλια» 

Είμαστε έτοιμοι 
και για την ειρήνη αλλά 

και για να προστατεύσουμε,
αν χρειασθεί, την εδαφική
ακεραιότητα, την εθνική

αξιοπρέπεια και 
τα συμφέροντα 

της Ελλάδας

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα Αθηνών
Ο

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
στον Βόρειο Τομέα Αθηνών Γιώργος
Κουμουτσάκος, ως γνώστης των δι-
πλωματικών σχέσεων και διεθνών

ισορροπιών, προτείνει στη συνέντευξή του στην
«Political» την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης
στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, καθώς
είναι και προς το συμφέρον μας αλλά και ανα-
φαίρετο δικαίωμα της χώρας. Παράλληλα, εκ-
φράζει τη βασική του εκτίμηση ότι η εκτόνωση
στο πεδίο των Ελληνοτουρκικών δεν είναι το πι-
θανότερο σενάριο και αυτό υπ’ ευθύνη της
Τουρκίας. Σημειώνει, επίσης, το εξαιρετικά δυ-
σμενές πολιτικό κλίμα στην Τουρκία, όπου η αν-
τιπολίτευση ωθεί, ουσιαστικά, τον Ερντογάν σε
συνέχιση των προκλήσεων. Επ’ αυτού, μάλιστα,
θεωρεί ότι ακόμα και να υπάρξει αλλαγή εξου-
σίας στη γείτονα, το κλίμα των προκλήσεων θα
παραμείνει λόγω της αναθεωρητικής τακτικής
της Τουρκίας από το 1970. Ο κ. Κουμουτσάκος,
τέλος, προτείνει πολυεπίπεδη δράση ενημέρω-
σης και διπλωματίας, ώστε να ακυρωθεί στην
πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σκιαγραφεί
τον νέο πρεσβευτή της Τουρκίας Τσαγατάι Ερτι-
γιές και αξιολογεί την εκτόξευση του βαλλιστι-
κού πυραύλου από την Τουρκία. 

Κύριε Κουμουτσάκο, είχατε προβλέψει ότι
το 2022 θα είναι έτος μεγάλων εντάσεων στα
Ελληνοτουρκικά. Η εξέλιξη αυτής της έντα-
σης πού μπορεί να οδηγήσει; Σε θερμό
επεισόδιο ή σε κάποια συμβολική στρατιω-
τική κίνηση υπεροχής; 
Η Τουρκία, κύριε Πίκουλα, είναι αποκλειστι-

κά υπεύθυνη για την τόσο βαριά ατμόσφαιρα και
την τόσο μεγάλη ένταση που έχουν δημιουργη-
θεί στην περιοχή και πιστεύω ότι η εκτόνωση
δεν είναι το πιθανότερο σενάριο.

Δηλαδή;
Κοιτάξτε, η γειτονική μας χώρα έχει δυστυ-

χώς εγκλωβιστεί σε ένα απίστευτο, σε ένα πρω-
τοφανές σπιράλ προκλήσεων προς την Ελλάδα.
Το πιθανότερο λοιπόν σενάριο, με όλα αυτά που
έχουμε ζήσει, δεν είναι η εκτόνωση αλλά η συ-
νέχιση των προκλήσεων. 

Για αυτό και κανένας υπεύθυνος πολίτης, πο-
λιτικός ή κυβερνήτης, δεν μπορεί να αποκλείσει
το ενδεχόμενο ενός επεισοδίου. Για αυτό άλλω-
στε και ετοιμάζεται η Ελλάδα. Και αυτά που σας
λέω, δεν τα λέω έτσι αυθαίρετα. Προκύπτουν
από όσα λένε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο
υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας. Είμαστε έτοιμοι και για την ειρήνη αλλά
και για να προστατεύσουμε, αν χρειασθεί, την
εδαφική ακεραιότητα, την εθνική αξιοπρέπεια
και τα συμφέροντα της Ελλάδας.

στον 
Σωτήρη Πίκουλα
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Πολλοί λένε ότι η πολεμική ρητορική που
αρθρώνεται από τον Ερντογάν τον βοηθά
δημοσκοπικά σε σχέση με τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους. Ωστόσο, και στην
Ελλάδα η κυβέρνηση παίρνει πόντους
από τη σκληρή γραμμή άμυνας απέναντι
στην Τουρκία.
Έχετε δίκιο όσον αφορά το πολιτικό κλίμα

στην Τουρκία. Είναι όντως πάρα πολύ τοξικό.
Οι σχέσεις με την Ελλάδα αποτελούν πλέον
ένα σοβαρό κομμάτι της πολιτικής και κομ-
ματικής της αντιπαράθεσης. Άλλωστε το έχε-
τε δει και εσείς, η αντιπολίτευση πολλές φο-
ρές σπρώχνει τον πρόεδρο Ερντογάν σε πιο
ακραίες τοποθετήσεις.

Όσον αφορά τη δική μας κυβέρνηση, πρέ-
πει να σας πω ότι δεν επηρεάζεται από τις
τουρκικές προκλήσεις και τις αντιμετωπίζει
με ψυχραιμία μεν αλλά και με αποφασιστικό-
τητα. Ταυτόχρονα εφαρμόζει με υπευθυνό-
τητα τη δική της οικονομική και κοινωνική
πολιτική με σοβαρά, μετρημένα και κοστολο-
γημένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης και της ακρίβειας. Τα μέτρα
αυτά έχουν ως στόχο την ανακούφιση κυρίως
των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων και της
μεσαίας τάξης. Ο ελληνικός λαός, παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έχει εκτιμήσει
την έντιμη και υπεύθυνη κυβερνητική πολιτι-
κή και αυτή την εκτίμησή του είμαι βέβαιος
πως θα την εκφράσει θετικά με την ψήφο του
στις προσεχείς εκλογές, δίνοντας και πάλι
αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.

Με ποιες κινήσεις μπορεί η Ελλάδα να
κινηθεί απέναντι στην ενεργοποίηση του
τουρκολιβυκού συμφώνου; Μήπως η πε-
ριοχή νοτίως της Κρήτης γίνει η νέα εστία
έντασης;
Οι τελευταίες συμφωνίες της Άγκυρας με

την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης έχουν
ήδη προκαλέσει σοβαρές αρνητικές αντιδρά-
σεις και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερι-
κό της Λιβύης. Πώς μπορεί, επομένως, να
ενεργοποιηθεί κάτι που είναι παράνομο; Σε
κάθε περίπτωση, η Ελλάδα μπορεί να αντι-
δράσει και να κινηθεί σε τέσσερις άξονες.

Πρώτον, να ξεκαθαρίσει ότι ούτε αναγνω-
ρίζει και ούτε δεσμεύεται από αυτές τις συμ-
φωνίες.

Δεύτερον, να προχωρήσει σε πλήρη ενη-
μέρωση εταίρων, συμμάχων και χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου.

Τρίτον, να αναλάβει από κοινού με την Αί-
γυπτο πρωτοβουλίες εξουδετέρωσης των
συμφωνιών αυτών και

Τέταρτον, να εξετάσει πολύ σοβαρά το εν-
δεχόμενο επέκτασης των χωρικών μας υδά-
των στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.

Μιας και αναφέρατε αυτό τελευταίο, πι-
στεύετε και εσείς αυτό που αρκετοί υπο-
στηρίζουν, ότι δηλαδή ήρθε η ώρα να

προχωρήσουμε στην επέκταση των χω-
ρικών μας υδάτων νότια της Κρήτης;
Ειδικά για αυτό πρέπει να σας πω ότι έχω

απόλυτη συνείδηση της πολυπλοκότητάς του.
Γνωρίζω καλά τις πιθανές νομικές, πολιτικές,
διπλωματικές και επιχειρησιακές παραμέ-
τρους και προεκτάσεις μιας τέτοιας απόφα-
σης. Εκτιμώ όμως ότι στη βάση της γνωστής
διπλωματικής αρχής «οι απόντες έχουν πάν-
τα άδικο», η Ελλάδα έχει και συμφέρον και
κυριαρχικό δικαίωμα για να προχωρήσει
στον κατάλληλο χρόνο σε αυτή την κίνηση.
Μια στρατηγική κίνηση την οποία επεξεργά-
ζεται το υπουργείο Εξωτερικών τα τελευταία
δυο χρόνια, όπως άλλωστε έχει ήδη δηλώσει
ο υπουργός Νίκος Δένδιας.

Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στις
εξελίξεις, όπως έκανε με τις συμφωνίες
οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την
Αίγυπτο και την Ιταλία και την επέκταση της
αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια στο Ιόνιο και
νότια της Πελοποννήσου.

Αρκετοί πιστεύουν ότι, εάν τελικά ο Ερν-
τογάν φύγει από την εξουσία, ίσως αυτοί
που έρθουν να είναι ακόμα χειρότεροι σε
ρητορική και πρακτική. Μήπως τελικά
μας συμφέρει η παραμονή Ερντογάν;
Εγώ δεν ασπάζομαι το σκεπτικό που λέει

ότι, αν φύγει ο Ερντογάν από την εξουσία, θα
βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πο-
λύ απλά γιατί η γεωστρατηγική της Τουρκίας
έχει χαραχθεί από τη δεκαετία του ’70, είναι
μακροπρόθεσμη, μονής αναθεωρητικής κα-
τεύθυνσης σε βάρος της Ελλάδας και ανε-
ξάρτητη από αλλαγές κυβερνήσεων. Αρκεί
και μόνο να παρατηρήσετε πόσο πιο τοξική
γίνεται πολλές φορές η αντιπολίτευση έναντι
της χώρας μας και είμαι βέβαιος πως θα συμ-
φωνήσετε σε αυτό.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον νέο Τούρ-
κο πρεσβευτή Τσαγατάι Ερτιγές;
Ο κ. Ερτιγές είναι ένας ικανός επαγγελμα-

τίας διπλωμάτης, γνώστης των ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων και ειδικότερα των κρίσιμων αε-
ροναυτιλιακών θεμάτων. Τον ακολουθεί φήμη
σκληρού στις θέσεις και επίμονου στις δια-
πραγματεύσεις διπλωμάτη. Η επιλογή του ως
πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα, ως προς τη
σημειολογία της, είναι δύσκολο να θεωρηθεί
ως μια κίνηση εκτόνωσης της σημερινής βα-
ριάς ατμόσφαιρας στις σχέσεις των δύο χω-
ρών. Εύχομαι ειλικρινά να διαψευσθώ.

Και όντως η Τουρκία δεν δείχνει κανένα
σημάδι ότι επιθυμεί την εκτόνωση της
έντασης, αν λάβουμε υπόψη μας και τη
δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού
πυραύλου μικρού βεληνεκούς. Σας ανη-
συχεί αυτή η κίνηση από πλευράς Άγκυ-
ρας; Μήπως αυτοί οι νέοι βαλλιστικοί πύ-
ραυλοι αλλάζουν τον συσχετισμό δυνά-
μεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Με-
σόγειο;
Για να εντάξουμε την υπόθεση αυτή στο

ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής πολιτικής,
οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη χρονική
αλληλουχία δύο γεγονότων: α) τη συνάντηση
Παναγιωτόπουλου - Ακάρ στο περιθώριο των
εργασιών του Συμβουλίου στο ΝΑΤΟ, όπου ο
Τούρκος ΥΕΘΑ εμφανίστηκε να προσκαλεί σε
διάλογο και β) αμέσως μετά, τη διθυραμβική
δημοσιοποίηση από τα τουρκικά ΜΜΕ της
δοκιμαστικής εκτόξευσης του απειλητικού
βαλλιστικού πυραύλου.

Το τουρκικό παιχνίδι της παραπλάνησης σε
όλο του το μεγαλείο. Ο στόχος πλέον απογυ-
μνώνεται: «Ή διαπραγματεύεστε για τα πάντα
ή σας απειλούμε με κρίση». Αυτό είναι το
συμπέρασμα. Ουδείς πλέον μπορεί να μένει
αφελώς παραπλανημένος για την αξιοπιστία

των τουρκικών «ανοιγμάτων διαλόγου» υπό
τη σκιά «βαλλιστικών» απειλών.

Ως προς την επιχειρησιακή διάσταση του
γεγονότος, αφήνω τις εκτιμήσεις στους ειδι-
κούς με τη βαθιά πεποίθηση ότι οι Ένοπλες
Δυνάμεις μας έχουν τις πρέπουσες απαντή-
σεις που διασφαλίζουν απολύτως την άμυνα
της πατρίδας μας.

Η αντιαεροπορική άμυνά μας δεν αφήνει
κανένα περιθώριο σε όσους από την άλλη
πλευρά του Αιγαίου φαντασιώνονται εκφοβι-
σμό της Ελλάδας.

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για
την εκλογική αναμέτρηση. Αυτό δεν
αφορά μόνο τα κόμματα αλλά και τους
υποψηφίους. Πολιτεύεστε στον Βόρειο
Τομέα της Αθήνας. Σκληρός ο ανταγωνι-
σμός. Ετοιμάζεστε;
Από την επομένη των προηγούμενων

εκλογών δεν σταμάτησα να επικοινωνώ με
τους πολίτες και τους συμπολίτες μου στον
Βόρειο Τομέα. Δεν έβαλα ποτέ ένα γραφείο
ανάμεσά μας. Αντίθετα με ό,τι ίσως νομίζει
κάποιος, ο Βόρειος Τομέας δεν είναι η εκλο-
γική περιφέρεια των εύπορων μεγαλοαστών.
Θα έλεγα ότι στην εκλογική μας περιφέρεια
είναι παρούσα όλη η κοινωνία. Με όλες τις
διαστρωματώσεις και τα «πρόσωπά» της.
Μόνο εάν σφίξεις το χέρι, δεις τα μάτια και
ακούσεις διά ζώσης τις ανησυχίες και τα
προβλήματα μπορείς να λογίζεσαι εκπρόσω-
πος των πολιτών. 

Η τηλεόραση και τα social media βοηθούν
αλλά ποτέ μα ποτέ δεν υποκαθιστούν την αν-
θρώπινη επαφή. Ούτε η «αυθεντία» ούτε η
«εξουσία» ούτε η «επωνυμία» ούτε διάφοροι
μηχανισμοί μπορούν να νικήσουν τη ζεστα-
σιά της ανθρωπιάς. Αυτή είναι η προσωπική
και πολιτική μου πυξίδα. Μαζί με τους πολί-
τες για τους πολίτες.«

Ο ελληνικός λαός έχει
εκτιμήσει την έντιμη και
υπεύθυνη κυβερνητική 
πολιτική και αυτή 
την εκτίμησή του είμαι 
βέβαιος πως θα 
την εκφράσει θετικά με 
την ψήφο του στις προσεχείς
εκλογές, δίνοντας πάλι 
αυτοδυναμία στη ΝΔ
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O βουλευτής του Νότιου Τομέα
Αθηνών της Νέας Δημοκρα-
τίας Χάρης Θεοχάρης έχει

δύο βασικά χαρακτηριστικά: γεννη-
μένος μπαμπάς (έχει τέσσερα παιδιά,
παρακαλώ) και κολλημένος «κομπι-
ουτεράς» από πολύ μικρός. Amstrad,
Amiga, Atari, Spectrum και Com-
modore τα έπαιζε στα δάχτυλά του με
κλειστά μάτια. Δεν είναι διόλου τυ-
χαίο ότι σπούδασε Μηχανικός Λογι-
σμικού στο Imperial College του Λον-
δίνου και για αρκετά χρόνια διατέλε-
σε υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλων
επιχειρήσεων, αλλά δούλεψε και σε
νεοσύστατες εταιρείες καινοτομίας
(startups).

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο
άνθρωπος που άλλαξε τη μορφή της
εφορίας, κατήργησε τη χαρτούρα και
τις ουρές και εγκατέστησε το σύστη-
μα Taxisnet, αλλάζοντας τη λειτουρ-
γία του φορολογικού συστήματος
στην Ελλάδα. Το 2011 έγινε γενικός
γραμματέας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων.

Από τις αρχές του 2013 έως και τον
Ιούνιο του 2014 ήταν γενικός γραμ-
ματέας Δημοσίων Εσόδων στο
υπουργείο Οικονομικών. Η απομά-
κρυνσή του αναφερόταν από τον επι-
κεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος
του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν ως σημείο καμ-
πής για τη μη ολοκλήρωση της πέμ-
πτης αξιολόγησης του ελληνικού οι-
κονομικού προγράμματος. Βεβαίως,
πολιτικά είναι μεγάλη τιμή να μη σε
θέλει ο Τόμσεν. Μάλλον κάτι έκανε
καλά ο Χάρης…

Εξελέγη βουλευτής με το Ποτάμι
για πρώτη φορά στις εκλογές του Ια-
νουαρίου 2015 και επανεξελέγη στις
εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Στις
19 Απριλίου 2016 ο Χάρης Θεοχάρης
ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του Ποταμιού. Στις
7 Ιουλίου 2016 ανακοίνωσε την ίδρυ-
ση πολιτικού κόμματος με την ονομα-
σία Δημοκρατική Ευθύνη. Στο νέο
κόμμα συμμετείχε και ο πρώην
υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος.
Στις 19 Οκτωβρίου 2016 αποχώρησε
από τη Δημοκρατική Ευθύνη.

Παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής
τα επόμενα δύο χρόνια. Στις 18 Δε-
κεμβρίου 2018 εντάχθηκε στην Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημο-
κρατίας. Στις βουλευτικές εκλογές
του 2019 εξελέγη με τη Νέα Δημο-
κρατία στην Περιφέρεια Β3 Νότιου
Τομέα Αθηνών. Στις 9 Ιουλίου 2019
ορίστηκε υπουργός Τουρισμού στην
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
και τώρα είναι επικεφαλής του προ-
γράμματος της ΝΔ.

«Μην αναβάλλεις 
τίποτα για αύριο»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Χάρης Θεοχάρης:
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O
Χάρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πε-
ριοχή του Παπάγου, αφού ο μπαμπάς του
ήταν στρατιωτικός γιατρός, και πέρασε
όμορφα παιδικά χρόνια με τα τρία αδέρφια

του. Ο μεγάλος του αδερφός είναι στέλεχος σε μεγά-
λες επιχειρήσεις και ο μικρός δημοσιογράφος στον
χώρο του αυτοκινήτου. Διακρίνεται κυρίως για την
οξεία μαθηματική κρίση που διαθέτει αλλά και την
ισχυρή αυτοπειθαρχία του, την οποία απέκτησε στο
λύκειο των αριστούχων, στο οποίο έμενε μέσα από
Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων στο Μαρούσι επηρέ-
ασε πολύ τη φιλοσοφία και τον τρόπο σκέψης του Χάρη
Θεοχάρη. Δεν υπήρξε ποτέ μέλος κάποιας κομματικής
νεολαίας. Με την πολιτική έμπλεξε λόγω του Σταύρου
Θεοδωράκη, όταν ο τελευταίος ως πρόεδρος του Πο-
ταμιού εξέδωσε μια ανακοίνωση υπέρ του Θεοχάρη
την περίοδο που παραιτήθηκε από τη Γενική Γραμμα-
τεία Δημοσίων Εσόδων. Έτσι ξεκίνησαν όλα.

Η γνωριμία του με τον Μητσοτάκη έγινε όταν ο τε-
λευταίος ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ταίριαξε, όπως
λέμε, η τεχνοκρατική χημεία που και οι δύο διαθέτουν.
Παρά τα σκληρά χαρακτηριστικά του γνήσιου μάνα-
τζερ που διαθέτει, ο Χάρης έχει πολύ χιούμορ, είναι
πολύ κοντά στους πολίτες και όσοι τον ξέρουν λένε ότι
έχει τάσεις φυγής. 

Για παράδειγμα, όταν ήταν μεγαλοστέλεχος στο Λον-
δίνο, πήρε ένα σακί στην πλάτη και έφυγε για έξι μήνες
στην Ασία. Έφτασε μέχρι τη Μογγολία…

Για αρκετά χρόνια (όταν είχε ελεύθερο χρόνο) έκανε
ιστιοπλοΐα. Τώρα το έχει ρίξει στη ζαχαροπλαστική.
Του αρέσει να ζυμώνει μαζί με τα παιδιά του και να
φτιάχνει μπισκότα και γλυκά. Λατρεύει να πηγαίνει στο
πατρικό σπίτι του πατέρα του στην Κερασιά Φωκίδας
και στο χωριό της γυναίκας του το Διακοφτό, το οποίο
«ανακάλυψε» εσχάτως.

Είναι φανατικός Αεκτζής και παλιός χεβιμεταλάς.

Αγαπάει τους Led Zeppelin και για όσους δεν ξέρουν
είναι δεινός χορευτής.

Επειδή στη ζωή του έχει μάθει να τα βάζει όλα σε
κουτάκια και να είναι οργανωτικός, σιχαίνεται την ανα-
βλητικότητα και την ασυνέπεια.

«Μην αναβάλλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς
να κάνεις σήμερα», λέει συνέχεια σε φίλους και συ-
νεργάτες. Είναι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και έχει
μάθει να σηκώνεται όσες φορές και αν πέσει. Ακόμη
και την πολύ δύσκολη περίοδο του κορονοϊού, όταν
έδωσε μάχες ως υπουργός Τουρισμού για να αποδεί-
ξει ότι η χώρα μας είναι υγειονομικά ασφαλής. Εκείνη
την περίοδο «έχασε» και τους δύο γονείς του και, παρ’
όλα αυτά, δεν λύγισε ούτε στιγμή.

Αν τον ρωτήσεις τα σχέδιά του για το μέλλον, εκτός
από τα τετριμμένα που λένε όλοι οι πολιτικοί περί επα-
νεκλογής τους, θα σου απαντήσει: «Να έχω περισσό-
τερο χρόνο για τα παιδιά μου». Αυτό θα πει «γεννημέ-
νος μπαμπάς».

Η ΑΕΚ, οι Led Zeppelin και η μαγειρική
Με τους γονείς και τα αδέρφια του στη θάλασσα

Στην 
παρέλαση 
της 28ης
Οκτωβρίου

Με τον
πατέρα 

και τα
αδέρφια

του Την περίοδο του... σκληρού ροκ

Μοίρα Άμυνας Φρούρησης 
Αεροδρομίων, στη θητεία του Τα χρόνια της ιστιοπλοΐας Τα ανέμελα χρόνια του δημοτικού Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
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Τ
ην ώρα που στην Αθήνα υπο-
δέχονταν με ικανοποίηση τα
νέα για τη γερμανική στάση
έναντι των προκλήσεων τύ-

που «θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα»
της Άγκυρας, στο Βερολίνο ο Νίκος
Δένδιας με τη Γερμανίδα ομόλογό του
Αναλένα Μπέρμποκ διαμόρφωναν την
ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη -
Σολτς, λίγες ημέρες πριν από την άφιξη
του καγκελάριου στην Αθήνα. 

Ένα από τα θέματα που συζήτησαν
Δένδιας και Μπέρμποκ ήταν εκείνο της
Λιβύης, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητι-
κότητα αυτήν την περίοδο, με μια ακό-
μα διάσκεψη να ετοιμάζεται προς διε-
ξαγωγή στο Λονδίνο, από τις 26 έως τις
28 Οκτωβρίου. Στη διάσκεψη θα συμ-
μετάσχουν αντιπροσωπίες από την Αί-
γυπτο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρε-
τανία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την
Ιταλία και τις ΗΠΑ. Η χώρα μας μπορεί
να απουσιάζει και από αυτήν τη συζή-
τηση για το μέλλον της αφρικανικής
χώρας, ωστόσο οι θέσεις της θα ακου-
στούν, κυρίως σε ό,τι αφορά τις συμ-
φωνίες Άγκυρας - Τρίπολης που θί-
γουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας μας. Η ελληνική διπλωματία δί-
νει μεγάλη βάση στο τι μέλλει γενέσθαι
στη Λιβύη, διαβλέποντας το πόσο επη-
ρεάζει τα Ελληνοτουρκικά και τη διελ-
κυστίνδα των θαλασσίων ζωνών. 

«Η Τουρκία στις σχέσεις της με τη
Λιβύη έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο
ενυποθηκεύει τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις για μια μακρά σειρά ετών. Και
αναφέρομαι στο παράνομο, άκυρο και
ανυπόστατο τουρκολιβυκό “μνημόνιο”
το οποίο ανατρέχει σε μια νοοτροπία
Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, ότι η
Μεσόγειος, η Ανατολική και Κεντρική
Μεσόγειος, είναι τουρκική», δήλωσε
ο Νίκος Δένδιας στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ.

Όμως η Τουρκία επιμένει για την εγ-
κυρότητα του τουρκολιβυκού μνημο-
νίου υποστηρίζοντας ότι τόσο το μνη-
μόνιο όσο και η συμφωνία Τουρκίας -
Λιβύης δεν περιέχουν κανένα κείμενο
που να επηρεάζει τα συμφέροντα
οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας
στη Μεσόγειο. 

Ο Τούρκος πρέσβης στη Λιβύη 
Σε συνέντευξη που έδωσε ο Τούρκος

πρέσβης στη Λιβύη Κενάν Γιλμάζ, στο
κανάλι Libya Al-Ahrar, δήλωσε ότι, αν
η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εκ-
προσωπεί τη Λιβύη σε περιφερειακά
και διεθνή φόρουμ και συνεδριάσεις,
τότε δεν υπάρχει ερωτηματικό για τη
νομιμότητα της κυβέρνησης, ούτε έχει
τεθεί κάτι τέτοιο. «Τα Ηνωμένα Έθνη
δεν έχουν λάβει διαφορετική απόφαση
και ως εκ τούτου το μνημόνιο κατανόη-
σης που συνήψαμε με την Κυβέρνηση
Εθνικής Ενότητας δεν περιέχει πολιτι-
κές διατάξεις, αλλά μάλλον περιλαμ-
βάνει διατάξεις προς όφελος των δύο
λαών και βασίζεται στην αρχή αμοιβαί-
ου οφέλους». Και προειδοποίησε, μά-
λιστα, ότι όσοι προσπαθούν να χρησι-
μοποιήσουν αυτό το μνημόνιο συναντί-
ληψης ως πολιτικό εργαλείο, ειδικά οι
Λίβυοι όταν δουν πόσο συμβάλλει αυτό
το μνημόνιο στο συμφέρον της Λιβύης,
θα παραμείνουν εκτός τέτοιων συζη-
τήσεων. «Δεν περιλαμβάνεται καμία
διάταξη που να απαιτεί τη συναίνεση
οποιασδήποτε τρίτης χώρας για την
υπογραφή του μνημονίου, ακόμη και
πολλοί περιφερειακοί παράγοντες που
δεν τους άρεσε το γεγονός της υπο-
γραφής και επικρίνουν το μνημόνιο
κατανόησης που υπογράψαμε, υπέ-
γραψαν πολλά παρόμοια μνημόνια συ-
ναντίληψης με την Κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας. Δεν ρωτήσαμε για το περιε-
χόμενο αυτών των μνημονίων που
υπέγραψαν με την παρούσα κυβέρνη-
ση και σεβόμαστε την κυριαρχία της
Λιβύης».

«Η UNCLOS είναι το Διεθνές Δίκαιο»
Η Αθήνα διαμηνύει δεν θέλει να απο-

κλείσει την Τουρκία από τη θάλασσα.
Όμως η Τουρκία έχει μια φοβική αντί-
ληψη ότι αυτή πρέπει να κυριαρχήσει
σε όλα. Και ότι οι κανόνες του Διε-
θνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δι-
καίου της Θάλασσας δεν την αφορούν.
Άλλωστε, για αυτό και δεν έχει κυρώ-
σει την UNCLOS. «Έστω και αν η Τουρ-
κία δεν συμφωνεί με την UNCLOS, η
UNCLOS είναι το Διεθνές Δίκαιο. Δη-
λαδή, ισχύει είτε ως συμφωνία είτε ως
εθιμικό δίκαιο. Και στις δύο περιπτώ-
σεις ισχύει. Η Τουρκία δεν μπορεί να
φτιάξει δικούς της κανόνες διανομής,
κατανομής, δημιουργίας ζωνών», ήταν
το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών. 

Πληθαίνουν 
οι σύμμαχοι
στη Διάσκεψη
για τη Λιβύη

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Το παιχνίδι της Άγκυρας 
με την Κυβέρνηση Εθνικής

Ενότητας της Τρίπολης

Από τη Διάσκεψη για τη Λιβύη το 2020 στο Βερολίνο



«Τ
ο “επιτελικό κράτος” του κ. Μητσοτάκη εί-
ναι η μεγαλύτερη παρωδία στην ιστορία
της πολιτικής, που κρύβει το πιο σκληρό
κομματικό κράτος της Μεταπολίτευσης»,

αποφαίνεται στην «Ρ» ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παράλ-
ληλα, ο πρώην υπουργός εκφράζει την πεποίθηση ότι «η
πλειοψηφία του λαού στην κάλπη θα δώσει εντολή σε μια
προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση με σχέδιο προγραμ-
ματικών συγκλίσεων για την κοινωνική συνοχή που θα προ-
στατεύουν το εισόδημα, θα επαναθεμελιώνουν το κοινωνι-
κό κράτος και θα αποκαθιστούν τη δημοκρατία».

Οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεύτερο

κόμμα, ενώ εσείς δείχνετε σίγουροι για την πρωτιά

στις εκλογές. Τι σας εμπνέει αυτήν τη σιγουριά;

Βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο, όχι σε προεκλογι-

κή περίοδο. Με την προκήρυξη των εκλογών το τοπίο αλλά-

ζει και δημοσκοπικά. Θα πρέπει να μας προβληματίζει

όμως το ενδεχόμενο οι δημοσκοπήσεις να μετατρέπονται

από εργαλείο ανάλυσης των πολιτικών και κοινωνικών τά-

σεων σε μέσο χειραγώγησης.

Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική συνθήκη είναι εκρηκτι-

κή, τα στοιχεία για τα ποσοστά των πολιτών που δεν μπο-

ρούν να βγάλουν τον μήνα είναι αδιαμφισβήτητα, τα αδιέ-

ξοδα της νέας γενιάς μεγαλώνουν και η δημοκρατία ασφυ-

κτιά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πλειοψηφία του λαού θα

σταθμίσει την κατάσταση και θα βρεθεί στην κάλπη για να

δώσει εντολή σε μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση

παρά την εκκωφαντική μονοφωνία των ΜΜΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει ότι θα «πάει μέχρι τέλους» το

σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μήπως θα

έπρεπε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στα θέμα-

τα οικονομίας που καίνε πραγματικά την κοινωνία;

Η κριτική που ασκούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και

στην κυβέρνησή του αφορά το σύνολο της ατζέντας του. Οι-

κονομική πολιτική, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση, κατάρρευ-

ση του κοινωνικού κράτους, εργασιακά. Το σκάνδαλο των

υποκλοπών όμως πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι ένα γε-

γονός-τομή. Ο πρωθυπουργός παρακολουθεί τους πολιτι-

κούς του αντιπάλους και ταυτόχρονα κάνει ό,τι μπορεί για

να συγκαλύψει ευθύνες και παράνομες πράξεις. Από μόνο

του είναι λόγος παραίτησης της κυβέρνησης, όχι ενός γενι-

κού γραμματέα, έστω και αν είναι πρωθυπουργικός ανι-

ψιός. Είναι η κορυφαία στιγμή του δράματος δημοκρατίας

που ζει η χώρα από το 2019. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρίζεται πως είναι εμφανής η αναπο-

τελεσματικότητα του επιτελικού κράτους του κ. Μη-

τσοτάκη. Τι αντιπροτείνετε και κυρίως πώς θα ξεπερά-

σετε τις όποιες ατέλειες σε περίπτωση που κληθείτε

να κυβερνήσετε;

Το «επιτελικό κράτος» του Κ. Μητσοτάκη είναι η μεγαλύ-

τερη παρωδία στην ιστορία της πολιτικής. Πίσω από μια

φωτεινή επιγραφή κρύφτηκε το πιο σκληρό κομματικό

κράτος της Μεταπολίτευσης: υπερσυγκέντρωση αρμοδιο-

τήτων, πολυθεσίτες με μισθούς του Δημοσίου δήθεν αντι-

κρατιστές, αναξιοκρατία, πλαστά πτυχία, ελάχιστα προσόν-

τα και τελικά αδιαφάνεια και ρεμούλα. Και ταυτόχρονα εν-

τελώς ανίκανοι να διαχειριστούν την καθημερινότητα των

πολιτών. Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε βγάλει συμπεράσματα

και θα επιδιώξουμε μια διαχείριση του κράτους χρηστή,

διαφανή και αποτελεσματική που θα βάζει τις ανάγκες της

κοινωνικής πλειοψηφίας σε προτεραιότητα.

Η κυβέρνηση επιμένει πως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ κοστίζει ακριβά. Τι τους απαντάτε; Κυρίως για την

επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και της ΕΤΕ.

Παρουσιάζει οικονομικό σχέδιο 5,5 δισ. ο Κυρ. Μητσο-

τάκης στη Θεσσαλονίκη και αντιμετωπίζεται ως μάννα εξ

ουρανού. Παρουσιάζει σχέδιο 5,6 δισ. ο Αλ. Τσίπρας και με

λαθροχειρίες και ψέματα τα 5,6 δισ. γίνονται 24 από την κυ-

βέρνηση και τον Μητσοτάκη. Στην πραγματικότητα όμως

δεν είναι τα νούμερα που κάνουν τη διαφορά, αλλά οι στο-

χεύσεις. Όσα παρουσίασε ο πρωθυπουργός είναι κομμένα

και ραμμένα για τους πάρα πολύ λίγους: χορηγίες στα καρ-

τέλ και μέτρα συντήρησης της αισχροκέρδειας. Και έτσι τα

μέτρα καθίστανται όχι απλώς ανεπαρκή αλλά άσχετα με τις

πραγματικές ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι

απαράδεκτο, για παράδειγμα, να υπερφορολογούνται οι

πολίτες μέσω του ΦΠΑ λόγω του πληθωρισμού και αυτά να

καταλήγουν ως ενισχύσεις απευθείας στο καρτέλ της ενέρ-

γειας και να παρουσιάζονται ως δήθεν ενισχύσεις στους

πολίτες. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρως κοστολο-

γημένο και προκαλεί τέτοια αντιπαράθεση γιατί εξυπηρετεί

διαφορετικά συμφέροντα, αυτά της πλειοψηφίας και όχι

των ολιγαρχών. Απαντάει στις ανάγκες των εργαζόμενων

που πλήττονται ακραία από την ακρίβεια, απαντάει στις

ανάγκες των μικρομεσαίων που δεν μπορούν να πάρουν

ανάσα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις και απαντάει στις

ανάγκες των συνταξιούχων που η κυβέρνηση Μητσοτάκη

εξαπάτησε διπλά. Με αύξηση των μισθών, με ρύθμιση του

ιδιωτικού χρέους που γιγαντώνεται καθημερινά.

Όσο για την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και την ΕΤΕ,

αυτά που ισχυρίζεται η ΝΔ είναι ξεδιάντροπα ψεύδη. Με τη

σημερινή τιμή της μετοχής η επαναφορά του ελέγχου στο

Δημόσιο κοστίζει περίπου 1 δισ., ενώ σε σχέση με την ΕΤΕ

αρκούν νομοθετικές τροποποιήσεις χωρίς δημοσιονομικό

κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Σε ποια θέματα του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πι-

στεύετε ότι οι όμοροι χώροι θα συναινέσουν σε μια

προοδευτική διακυβέρνηση;

Η προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι ένα σύνθημα, εί-

ναι αναγκαιότητα. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη

Ευρώπη με την αποτυχία των νεοφιλελεύθερων. Στην Ελ-

λάδα έχουμε τη βιωμένη εμπειρία από τη διακυβέρνηση

Μητσοτάκη, που συνιστά μια υποχώρηση σε όλα τα επίπε-

δα: στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό και στη δη-

μοκρατία.

Δεν υπάρχει η πολυτέλεια των υπεκφυγών από κανέναν

μας -πολιτικές δυνάμεις και πολίτες- για να σταματήσει η

καταστροφή και να ανακάμψει η χώρα. Ένα σχέδιο προ-

γραμματικών συγκλίσεων που θα λειτουργούν ως εγγυή-

σεις για την κοινωνική συνοχή, θα προστατεύουν το εισό-

δημα, θα επαναθεμελιώνουν το κοινωνικό κράτος και θα

αποκαθιστούν τη δημοκρατία στους θεσμούς και την κοι-

νωνία δεν είναι μόνο αναγκαίο, είναι και εφικτό.Δ
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Αναγκαιότητα και όχι 
απλό σύνθημα η προοδευτική

διακυβέρνηση»
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Μ
ετά τον ελλιμενισμό του αμε-
ρικανικού αεροπλανοφόρου
«George WH Bush» στη Σού-
δα και τη μεγάλη διακλαδική

ελληνοαμερικανική άσκηση «Ολυμπιακή
Συνεργασία» που ολοκληρώθηκε στην Ξάν-
θη, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στέλ-
νουν νέο μήνυμα συμμαχικής αποτροπής
με τη μεταστάθμευση 4 αμερικανικών μα-
χητικών αεροσκαφών F-22 Raptor και 2
αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στην
Αεροπορική Βάση Σούδας, τα οποία θα πα-
ραμείνουν εκεί για δύο εβδομάδες στο
πλαίσιο της ελληνοαμερικανικής συμφω-
νίας αμυντικής συνεργασίας.

Τα F-22 Raptor είναι υπερσύγχρονα
μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς και αυτή
τη στιγμή αποτελούν την αιχμή του δόρα-
τος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ είναι ο μοναδικός χρήστης των
stealth μαχητικών, καθώς το Κογκρέσο
έχει απαγορεύσει την εξαγωγή αυτού του
τύπου αεροσκάφους λόγω της προηγμέ-
νης τεχνολογίας που ενσωματώνει.

Τον Φεβρουάριο του 2025 η πρώτη
φρεγάτα FDI HN στην Ελλάδα 

Η επίσημη τελετή για την τοποθέτηση
του πέμπτου τμήματος από τα συνολικά
εννέα τμήματα της πρώτης φρεγάτας
FDI HN ελληνικής κλάσης «ΚΙΜΩΝ»
στο «dry dock» ολοκληρώθηκε παρου-
σία του αρχηγού του Γενικού Επιτελεί-
ου Ναυτικού, αντιναύαρχου Στυλιανού
Πετράκη, με τον ίδιο τον αρχηγό να δη-
λώνει την πλήρη ικανοποίησή του από
την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης
των πλοίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα
υπόλοιπα τέσσερα τμήματα του πλοίου

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, λί-
γο πριν από την ολοκλήρωσή τους.  Στα
γαλλικά ναυπηγεία παραμένουν στελέ-
χη του Πολεμικού Ναυτικού, που παρα-
κολουθούν την πρόοδο των εργασιών. 

Πηγές από το ναυτικό Επιτελείο ανα-
φέρουν στην «Political» ότι η πρώτη ελ-
ληνική φρεγάτα FDI HN, που θα φέρει το
όνομα «ΚΙΜΩΝ», θα παραδοθεί πριν από
τον Φεβρουάριο του 2025 στο ελληνικό
ναυτικό. 

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το αρχι-
κό συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα το Πο-
λεμικό Ναυτικό θα παραλάμβανε το πρώ-
το πλοίο τον Μάρτιο του 2025.

Μήνυμα 
συμμαχικής 
αποτροπής 

Ελλάδας 
και ΗΠΑ

Οπλισμένα F-22 Raptor στη Σούδα
Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Άμυνας Νί-

κος Παναγιωτόπουλος και ο Ισραηλινός ομόλογός του

Μπένι Γκαντς, μετά την ξαφνική ακύρωση της επίσημης

επίσκεψης του τελευταίου στην  Ελλάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαιολογία της ισραηλι-

νής πλευράς ότι η ακύρωση της επίσκεψης «οφείλεται σε

λόγους που επιβάλλουν ο υπουργός να βρίσκεται στο Ισ-

ραήλ» προκάλεσε δυσφορία στην Αθήνα, αφού ένα

24ωρο νωρίτερα οι δύο πλευρές συζητούσαν τις τελευταί-

ες λεπτομέρειες της εκδήλωσης. 
Το πρωί της Παρασκευής ο Μπένι Γκαντς τηλεφώνησε

στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Άμυνας, οι δύο πλευρές επεσήμαναν «το υψη-

λό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών
και κατεδείχθη η κοινή θέληση Ελλάδας - Ισραήλ να προ-
χωρήσουν μαζί στην ενίσχυση και εμβάθυνση της αμυντι-

κής συνεργασίας τους και να λειτουργήσουν ως πυλώνες
σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου». Λίγες
ώρες αργότερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, με αφορ-
μή δήλωση που έκανε στα ΜΜΕ για τα εγκαίνια του Κέν-
τρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στη Καλαμάτα, τόνισε ότι
«έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε την
άριστη αμυντική και βιομηχανική συνεργασία μας με την
Ελλάδα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η στρατηγική εταιρική
σχέση Ελλάδας - Ισραήλ είναι ισχυρή». 

Ωστόσο υπάρχουν και φωνές στο υπουργείο Άμυνας
που εκτιμούν ότι πίσω από την ακύρωση της προγραμμα-
τισμένης επίσκεψης Γκαντς στην Ελλάδα βρίσκεται τουρ-
κικός δάκτυλος.

Το τηλεφώνημα Παναγιωτόπουλου - Γκαντς 
Δ Υ Σ Φ Ο Ρ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α



H
δρ Ζέφη Δημαδάμα, μέλος ΚΠΕ
ΠΑΣΟΚ-KINAΛ, πρόεδρος της
Ένωσης Γυναικών και διδάσκου-
σα στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊ-

κών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάν-
τειο Πανεπιστήμιο, επανεξελέγη πρόσφατα
αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σο-
σιαλιστικού Κόμματος. Από αυτήν τη θέση αλ-
λά και τους αγώνες που έχει δώσει για τα δι-
καιώματα των γυναικών συγκρατεί την οργή
της για τα νοσηρά φαινόμενα των ημερών. Εκ-
φράζει την αποστροφή της και ταυτόχρονα μια
ισχυρή επιθυμία υγιούς αντίδρασης και θω-
ράκισης των θεσμών. Στα του ΠΑΣΟΚ υπο-
γραμμίζει με νόημα ότι «η αυτόνομη πορεία
του ΠΑΣΟΚ ήταν πυξίδα της αείμνηστης Φώ-
φης Γεννηματά τότε και του Νίκου Ανδρουλά-
κη τώρα, αλλά και απόφαση των κομματικών
μας οργάνων», ενώ επαναφέρει στη σκέψη
της και την αείμνηστη Φώφη. 

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρ-
τυρες νοσηρών φαινομένων που ανα-
δύουν μια κοινωνική σαπίλα. Πώς αντιμε-
τωπίζετε ως μητέρα, πανεπιστημιακός αλ-
λά και γυναίκα αυτά τα φαινόμενα;
Είναι εφιαλτικά όλα αυτά που βιώνουμε, αλ-

λά δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρα. Τα στοι-
χεία, ναι, δείχνουν επιδείνωση, ειδικά κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, αλλά η παιδική κακο-
ποίηση ήταν και είναι παρούσα. Στόχος μας εί-
ναι η ενθάρρυνση των καταγγελιών για περι-
στατικά που συμβαίνουν δίπλα μας ή/και στο
οικογενειακό περιβάλλον μας. Δυστυχώς και
στις περιπτώσεις της κακοποίησης παιδιών,
όπως και στην κακοποίηση των γυναικών, τα
στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά και τα
θύματα υπομένουν το βασανιστήριό τους για
χρόνια ή δεκαετίες με δυσβάσταχτες επιπτώ-
σεις στο σώμα και την ψυχή τους. Ως γυναίκα,
ενεργός πολίτης και μητέρα νιώθω αποστροφή
αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή επιθυμία να
αντιδράσουμε, να ισχυροποιήσουμε τους θε-
σμούς, να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα ενη-

μερώσουν και θα προστατεύσουν τα παιδιά μας
και θα τα στηρίξουμε αν -το απεύχομαι- αποτε-
λέσουν θύματα κακοποίησης με υπηρεσίες ου-
σιαστικής υποστήριξης. Ούτε ένα παιδί να μην
υπάρξει θύμα κακοποίησης ξανά, ούτε ένα. 

Την ώρα που η κοινωνία μένει άναυδη και
το πολιτικό σύστημα μοιάζει να είναι υπό
καθεστώς αιφνιδιασμού, πώς μπορεί να
καλυφθεί το κοινωνικό κενό που παρατη-
ρείται ιδίως σε περιστατικά παιδικής κα-
κοποίησης;
Εθνική στρατηγική τώρα με συστηματική,

αναλυτική καταγραφή των στοιχείων ώστε
να ξέρουμε τις διαστάσεις του φαινόμενου,
με χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέ-
σματα για την επίτευξη των στόχων. Γενικό-
τητες και αποσπασματικές πολιτικές δεν
έχουν καμιά ουσία και δεν βοηθούν. Χρει-
άζονται μέτρα που θα επενδύουν στην πρό-
ληψη και στην καταστολή με προτεραιότητα
την εκπαίδευση των εμπλεκομένων υπηρε-
σιών, με συντονισμό μεταξύ τους και με αυ-
στηρότατες ποινές για τους θύτες. Η ευαι-
σθητοποίηση όλων μας και η ενθάρρυνση
των καταγγελιών για να σπάσει η σιωπή είναι
επίσης κλειδί σε αυτά τα φρικτά περιστατικά.
Και να μην ξεχνά κανείς ότι η παιδική κακο-
ποίηση δεν είναι πεδίο κομματικής αντιπα-
ράθεσης ούτε μικροκομματικών τακτικών. 

Πρόσφατα εκλεγήκατε και πάλι αντιπρό-
εδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλι-
στικού Κόμματος. Ποια είναι η ρεαλιστική
σας πρόταση για την επόμενη μέρα;
Ως νεοεκλεγείσα αντιπρόεδρος Γυναικών

του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
και επικεφαλής της περιοχής της Νότιας Ευ-

ρώπης έχω την υποχρέωση να αναδείξω τις
ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
στην Ευρώπη και κυρίως να δείξουμε τις
αποτελεσματικές λύσεις. Ζητήματα όπως η
καταπολέμηση της βίας, οι εργασιακές συν-
θήκες των γυναικών και των μητέρων, οι γυ-
ναικοκτονίες, το κίνημα #MeToo παραμέ-
νουν θέματα προς επίλυση, ορισμένα από τα
οποία βαίνουν σοβαρά επιδεινούμενα όπως
η εκτίναξη του αριθμού των γυναικοκτονιών.
Η ρεαλιστική πρόταση είναι η ισόρροπη συμ-
μετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης απο-
φάσεων και η ενσωμάτωση σε όλες ανεξαι-
ρέτως τις πολιτικές τής διάστασης της έμφυ-
λης ισότητας. 

Και πάμε στα του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμάτε ότι το
κόμμα σας θα αντέξει την πίεση και θα συνε-
χίσει μέχρι τέλους σε μια αυτόνομη πορεία;
Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ ήταν πυξί-

δα της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά τότε
και του Νίκου Ανδρουλάκη τώρα αλλά και
απόφαση των κομματικών μας οργάνων. Αυ-
τό είναι ξεκάθαρο. Γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι στις εκλογές μιλά ο ελληνικός λαός. Δεν
θα κρυφτώ πίσω από το δάκτυλό μου. Όσο
πιο δυνατή βγει η παράταξή μας από τις
εκλογές τόσο περισσότερο θα διαμορφώσει
τις συνθήκες μιας διακυβέρνησης σοσιαλι-
στικής και σοσιαλδημοκρατικής. Αυτό είναι
το DNA του κόμματός μας, του ΠΑΣΟΚ, δεν

είναι ούτε η συντήρηση της ΝΔ ούτε οι ακρο-
βασίες και οι τυχοδιωκτισμοί του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ποιο είναι το σενάριο που σας φοβίζει
ενόψει του δύσκολου χειμώνα;
Με τρομάζει η ραγδαία φτωχοποίηση των

πολιτών, η φτωχοποίηση όλων μας, όπως
δείχνουν τα στατιστικά της Eurostat για την
Ελλάδα. Αλλά και το Ελληνικό Δίκτυο για την
Καταπολέμηση της Φτώχειας. Σε συνδυα-
σμό με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ του 2021
καταγράφεται ότι πάνω από 600.000 Έλλη-
νες αντιμετώπισαν πρόβλημα τροφής,
156.000 Έλληνες πεινούν, ενώ ένα στα τέσ-
σερα παιδιά ζει σε νοικοκυριό με κίνδυνο
φτώχειας! Για αυτό και επιμένουμε στο ΠΑ-
ΣΟΚ επί μήνες πλαφόν στη λιανική τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος, ζητάμε μείωση στον
ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά
δυστυχώς η κυβέρνηση κωφεύει. 

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον χαμό
της Φώφης Γεννηματά.
Ένας χρόνος από τον χαμό της Φώφης

Γεννηματά, απίστευτο ακούγεται... Η Φώφη,
εκτός από συνοδοιπόρος μας στο ΠΑΣΟΚ,
στην πολιτική, ήταν ο δικός μας άνθρωπος.
Ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου δου-
λεύοντας στενά μαζί της έμαθα πολλά, κυ-
ρίως όμως έμαθα ότι πολιτική χωρίς συναί-
σθημα, χωρίς ανθρωπιά και χωρίς πάθος δεν
είναι πολιτική!
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Μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αντιπρόεδρος Γυναικών PES

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 

ΖEΦΗ ΔΗΜΑΔAΜΑ

«Η παιδική κακοποίηση 
δεν είναι πεδίο 
κομματικής αντιπαράθεσης
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Μ
ε τους τίτλους τέλους της Εξετα-
στικής από την
Ολομέλεια της
Βουλής κατέρρευ-

σε σαν χάρτινος πύργος η επιχει-
ρηματολογία ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ
περί σκανδάλου παρακολουθήσεων εις γνώ-
σιν του πρωθυπουργού. Τα δύο κόμματα της
αντιπολίτευσης «έσπασαν» για ακόμη μια φο-
ρά το απόρρητο και κατέθεσαν αμφότερα τα
πορίσματά τους στα πρακτικά, ζητώντας και
από την πλειοψηφία να πράξει το ίδιο.

Η κυβέρνηση με θεσμικό τρόπο απάντησε
εκ νέου σε όλες τις αιτιάσεις μέσω των βου-
λευτών της, ενώ εκπροσωπήθηκε μόνο από
τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτση-
ρα, πιστή στη γραμμή ότι για τα θέματα Εξετα-
στικών και Προανακριτικών υπεύθυνη να
αποφασίζει είναι η Βουλή και όχι η κυβέρνη-
ση. Σχολιάζοντας, δε, τα πορίσματα της αντι-
πολίτευσης, «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λό-
γο για επιτομή της διαστρέβλωσης και για επι-
χείρηση να γίνει το άσπρο... μαύρο, καθώς ου-
δείς μάρτυρας συνέδεσε το Predator με την
ΕΥΠ, κανείς δεν μίλησε για παράνομη εντολή
και ουδείς συνέδεσε τις εταιρείες Intellexa και

Krikel με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα που
συνέταξαν οι βουλευτές της ΝΔ επισημαίνεται
ότι το ελληνικό Δημόσιο και η ΕΥΠ δεν διαθέ-
τουν κανένα παράνομο λογισμικό, ενώ οι επι-
συνδέσεις των μυστικών υπηρεσιών ακολού-
θησαν τη νόμιμη διαδικασία.

Επίθεση Τσίπρα
Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε προσωπικά στον

πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας με βαρύ-
γδουπες εκφράσεις όπως «πρωθυπουργός
των υποκλοπών» και «κυβερνήτης των κο-
ριών». Τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε την ΕΥΠ
σε οικογενειακό γραφείο υποκλοπών αλλά
και για πολιτικό στρουθοκαμηλισμό, γιατί
απουσιάζει από τη συζήτηση στη Βουλή. Μί-
λησε για διπλό σκάνδαλο παρακολουθήσεων
και συγκάλυψης και υποστήριξε ότι Predator
ίσον ΕΥΠ και τανάπαλιν. Αναφερόμενος στην
καταγγελία για παρακολούθηση του κινητού
τηλεφώνου του Χρήστου Σπίρτζη, είπε ότι εί-
ναι συνολική υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς

πρόκειται για προσωπικό του συνεργάτη και
πως οι υποκλοπές σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα κλείσουν εδώ, αναφερόμενος και σε από-
δοση ποινικών ευθυνών. Είπε επίσης ότι η συ-
νέχεια θα δοθεί στην Επιτροπή Θεσμών, στην
Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και στη δι-
καιοσύνη.

Για ποινικές -και όχι μόνο πολιτικές- ευθύ-
νες στην υπόθεση των παρακολουθήσεων μί-
λησε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχά-
λης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι εκτός από
σκάνδαλο παρακολουθήσεων και συγκάλυ-
ψης είναι και οικονομικό σκάνδαλο. Επίσης,
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να προ-
στατεύσει όσους εμπορεύονται το παράνομο
λογισμικό Predator.

Συντήρηση του θέματος
Στην πορισματική έκθεση του κόμματος,

που δόθηκε στη δημοσιότητα, γίνεται λόγος για
πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων, αποφεύ-
γοντας ωστόσο αυτές να προσωποποιηθούν,
αναφέροντας πως αφορά «όλα τα πρόσωπα

που αιτήθηκαν, υπέβαλαν, εισηγήθηκαν, επό-
πτευσαν, ενέκριναν, εκτέλεσαν και με οποιον-
δήποτε τρόπο γνώριζαν σε οποιονδήποτε χρό-
νο, δεν απέτρεψαν ή και συνέδραμαν με πρά-
ξεις και παραλείψεις τους σε αυτή την υπόθε-
ση». Για πλήρη συγκάλυψη της υπόθεσης των
παρακολουθήσεων τόσο του Νίκου Ανδρουλά-
κη όσο και του ΚΚΕ με τις συνακροάσεις στο
τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού έκανε λόγο
ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας. «Μεθοδεύσατε τα πράγματα και
κλείσατε άρον άρον την Εξεταστική Επιτροπή.
Όπως έλεγε το παλιό διαφημιστικό σλόγκαν.
“ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε”. Εσείς το
κάνατε δίνοντας εντολή: “υποκλέψτε, συγκα-
λύψτε, τελειώσατε”», είπε ο κ. Κουτσούμπας
και καταλόγισε θράσος στην πλειοψηφία.

Η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να συντη-
ρήσει πολιτικά το θέμα των υποκλοπών, αν και
επί της ουσίας έχει κλείσει, καθώς την Τρίτη
είναι προγραμματισμένη νέα συνεδρίαση της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με πρωτο-
βουλία των 2/5 της μειοψηφίας.

spapamixail@yahoo.gr

Γράφει η
Στέλλα Παπαμιχαήλ

Έσπασαν το απόρρητο
για μια... τρύπα στο νερό

ΣΥΡΙΖΑ 
- ΠΑΣΟΚ

Θ
υμήθηκε τον πάλαι ποτέ Συνασπισμό,
τις συλλογικότητες και τις παρεμβά-
σεις στα χρόνια των μνημονίων. Με

λίγα λόγια, το λαϊκό του προφίλ. Είπε και ο
Κραουνάκης πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα αστι-
κό -το έλεγαν και οι ΚΚΕδες βέβαια αυτό από
τη δεκαετία του ’70 για την «Αυγή» που έγινε
φυλλάδα αστική-, έρχονται και εκλογές και
αποφάσισε να κάνει στροφή στο παρελθόν. Ο
λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είδε
πως οι καταγγελίες του κόμματός του προς
την κυβέρνηση αλλά και οι δικές του προτά-
σεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχο-
λούν την κοινωνία δεν οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ
στο να «τσιμπήσει» δημοσκοπικά και αποφά-
σισε να κάνει στροφή προς τα... αριστερά. 

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας
Έτσι λοιπόν με εντολή του αρχηγού της

αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή 56
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρνουν με
πρωτοβουλία του βουλευτή Β’ Πειραιά και
αναπλ. τομεάρχη Οικονομικών Τρύφωνα
Αλεξιάδη το θέμα των πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας.

Με ερώτησή τους προς τους υπουργούς
Οικονομικών και Δικαιοσύνης και με βάση
τα στοιχεία της υπηρεσίας διενέργειας ηλε-

κτρονικών πλειστηριασμών και δημοσιεύ-
ματα του Τύπου, οι βουλευτές αναφέρονται
στους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς
ακινήτων που έχουν ολοκληρωθεί, με απο-
τέλεσμα χιλιάδες ακίνητα να έχουν αποκτή-
σει νέο ιδιοκτήτη, καθώς και σε αυτούς που
έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν στο
μέλλον. Ερωτούν, δε, τους αρμόδιους
υπουργούς πόσες από τις περιπτώσεις
πλειστηριασμών κατοικιών αφορούν πρώτη
κατοικία και πώς προτίθενται να σταματή-
σουν την ανοδική τους πορεία.

Η επίσκεψη στον φοιτητή
Τον 19χρονο φοιτητή της Νομικής του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου, που το μεσημέρι
της Τρίτης έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο
του πανεπιστημίου, επισκέφτηκε χθες το
απόγευμα στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»
υπό άκρα μυστικότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης ήθελε η κίνησή του αυτή
να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας. Σκοπός του ήταν να δει τον φοιτητή από
κοντά, να ενημερωθεί για την κατάσταση της
υγείας του και να συνομιλήσει μαζί του. Έγινε
όμως αντιληπτός από συγγενείς άλλων ασθε-
νών του νοσοκομείου αλλά και από υγειονο-
μικούς που εφημέρευαν στο νοσοκομείο. 

Αλέξης,  
ο... λαϊκός 



E
νας άνθρωπος προσηνής και άμεσος,
χωρίς φιοριτούρες. Σηκώνει τα μανίκια
και δουλεύει με αφοσίωση. Ο Βασίλης
Ξυπολυτάς, πρόεδρος της ΟΣΥ ΑΕ, μίλη-

σε στην «Political» για το σήμερα και το αύριο των
αστικών συγκοινωνιών από τη θέση του ίδιου του
οδηγού, μιας και εδώ και έναν χρόνο είναι κάτοχος
άδειας οδήγησης λεωφορείου, για να μπορεί να
αφουγκράζεται καλύτερα τα προβλήματα των ερ-
γαζομένων.

H ενεργειακή κρίση έχει χτυπήσει και τη χώρα μας,
όπως όλες τις χώρες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό εξε-
τάζεται τιμολογιακή αναπροσαρμογή στο κόστος
του εισιτηρίου στα ΜΜΜ;
Το λεωφορείο είναι το κατεξοχήν κοινωνικό μέσο με-

ταφοράς και για αυτό κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατόν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, στη
χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το κόστος του καυ-
σίμου κατά +25%, η τιμή του εισιτήριου θα παραμείνει η
ίδια, δηλαδή, στο 1,20 ευρώ. Επιπλέον αξίζει να θυμη-
θούμε ότι μια από τις πρώτες κινήσεις που κάναμε ήταν
η μείωση του εισιτήριου από 1,40 σε 1,20 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των νέων, «πρά-
σινων» λεωφορείων είναι σε εξέλιξη. Εξακόσια πε-
νήντα πλέον τα λεωφορεία που αναμένουμε, καθώς
κηρύχθηκε άγονο το μέρος του διαγωνισμού που
αφορούσε τα 100 υβριδικά οχήματα. Πότε αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί; Θα τα δούμε τμηματικά στους
δρόμους της πόλης; 
Το υπουργείο μετά 13 χρόνια προχωρά στην αγορά

καινούργιων λεωφορείων, νέας τεχνολογίας και φιλικό-
τερα προς το περιβάλλον. Όπως ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός κ. Καραμανλής, από τα 650 λεωφορεία, τα 350 θα εί-
ναι ηλεκτρικά και τα υπόλοιπα θα είναι φυσικού αερίου
(CNG), για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Αν όλα πάνε καλά εντός του πρώτου εξάμηνου του
2023, θα έχουμε τα πρώτα νέα «πράσινα» λεωφορεία
στους δρόμους μας. Εκτιμώ ότι θα αρχίσει η τμηματική
παράδοσή τους, με πρώτη αυτή των λεωφορείων CNG.
Αναφορικά με το μικρό τμήμα των λεωφορείων που κρί-
θηκε άγονο, όπως γνωρίζετε, θα ακολουθήσει και νέος
διαγωνισμός κυρίως για τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. 

Με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός
προβλέπει την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορεί-
ων, έχει αναπτυχθεί η υποδομή φόρτισης για τα
οχήματα αυτά;
Προετοιμαζόμαστε, με μια ομάδα εξειδικευμένων

συνεργατών, να υποδεχτούμε τα πρώτα ηλεκτρικά λεω-
φορεία. Τόσο από πλευράς υποδομών (δίκτυο φόρτισης
κλπ) αλλά και εκπαίδευσής του προσωπικού μας.

Πάντως για την ΟΣΥ ΑΕ, η μετάβαση θα γίνει ομαλά
καθώς η ηλεκτροκίνηση δεν είναι κάτι καινούργιο.
Σήμερα που μιλάμε, το 12-14% των καθημερινών
ωρών λειτουργίας της εταιρείας γίνεται με ηλεκτρο-

κίνηση, δηλαδή με τα τρόλεϊ! Επίσης είναι εντυπω-
σιακό ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υπο-
δομής σε όλη την Ευρώπη, με 265 χιλιόμετρα δί-
κτυο/καλώδιο! Και εξαιτίας αυτής της υποδομής, σή-
μερα στην Αθήνα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα πο-
σοστά ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Αναλάβατε πρόεδρος στην Οδικές Συγκοινωνίες
ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) τις πρώτες μέρες των περιοριστικών
μέτρων κατά του κορονοϊού, πριν από δύο χρόνια.
Ποια βήματα έχουν γίνει για τη βελτίωση των οδι-
κών συγκοινωνιών; 
Πράγματι, ανέλαβα τα καθήκοντά μου σε μια πολύ δύ-

σκολη χρονική στιγμή και ειδικά για τις οδικές συγκοι-
νωνίες, που ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με
ελάχιστα λεωφορεία, συνεχόμενες απεργίες και κακό
προγραμματισμό. Μέσα στον ελάχιστο χρόνο αυξήσαμε
τα λεωφορεία κατά 60%, δηλαδή από 850 λεωφορεία,
σήμερα κυκλοφορούν σε καθημερινή βάση από 1.310
έως 1.350, με 3.800 περισσότερα δρομολόγια. 

Ο σχεδιασμός μας με την ηγεσία του υπουργείου είχε
τρία σκέλη, την ανάταξη, την ενίσχυση και την ανανέω-
ση. Στην ανάταξη άμεσα επισκευάστηκαν 150 λεωφο-
ρεία και παράλληλα αυξήσαμε τις δαπάνες συντήρησης
των λεωφορείων κατά 200%. Επιπλέον εντάξαμε τον
ιδιωτικό τομέα στη λειτουργία μας, με τα ιδιωτικά λεω-

φορεία των ΚΤΕΛ. Σήμερα το 20% των δρομολογίων
πραγματοποιούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, κάτι
που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούταν αδιανόητο να
συμβεί στις δημόσιες συγκοινωνίες, δεδομένης και της
προϊστορίας με τις μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις της
ιδιωτικοποίησης του 1992-1993. Παράλληλα προσλάβα-
με προσωπικό ύστερα από δέκα χρόνια, καθώς κάθε
χρόνο εκατοντάδες οδηγοί έβγαιναν στη σύνταξη. Τέ-
λος, για πρώτη φορά στις δημόσιες συγκοινωνίες, πραγ-
ματοποιήθηκε leasing και σήμερα κυκλοφορούν 300
λεωφορεία leasing στην πρωτεύουσα. 

Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στο να είμαστε η πρω-
τεύουσα της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη αύξηση λεω-
φορείων κατά τα τελευταία δύο χρόνια. 

Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμ-
φωνα με την οποία ακυρώθηκε η τροπολογία για την
παράταση των συμβάσεων του ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ,
πώς θα συνεχιστεί απρόσκοπτα το συγκοινωνιακό
έργο;
Η κυβέρνηση δεν έχει εμμονές για τη σύμπραξη με

τον ιδιωτικό τομέα. Τη στιγμή που προασπίζουμε τον δη-
μόσιο χαρακτήρα της ΟΣΥ ΑΕ, την ίδια στιγμή διευρύ-
νουμε το συγκοινωνιακό έργο στην Αττική. Να είστε σί-
γουροι ότι θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προ-
κύψει, μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΒΑ
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«Προασπίζουμε τον δημόσιο 
χαρακτήρα της ΟΣΥ - Διευρύνουμε 
το συγκοινωνιακό έργο»
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Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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H Ουκρανία στο επίκεντρο της Ευρωβουλής κατά την
ψήφιση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2023 

E
γκρίθηκε μετά βαΐων και κλάδων το Ψήφι-
σμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023, καθώς

έλαβε 421 ψήφους υπέρ, 137 κατά, ενώ 82 ευρωβου-
λευτές απείχαν. 

Η ψηφοφορία έλαβε χώρα την Τετάρτη 19 Οκτω-
βρίου 2022 και το βασικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της
Ευρωβουλής ήταν ότι ο προϋπολογισμός του 2023
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ουκρανία, στο
ζήτημα της ενέργειας και στην ανάκαμψη (www.eu-
roparl.europa.eu, 19/10/2022).

Σημειωτέον, το ύψος του προϋπολογισμού που
ψήφισαν οι ευρωβουλευτές ανέρχεται σε 187,3 δισ.
ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, η αντιμετώπιση των
συνεπειών του πολέμου της Ουκρανίας βρέθηκε στο
επίκεντρο του Ψηφίσματος, καθώς οι ευρωβουλευ-
τές αποφάσισαν να προστεθεί στο σχέδιο προϋπολο-
γισμού της Επιτροπής ποσό 853 εκατ. ευρώ προκει-
μένου πέραν των άλλων να ενισχυθεί η χρηματοδό-
τηση για πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους νέους
Ουκρανούς πρόσφυγες όχι μόνο μέσω του Eras-
mus+ αλλά και μέσα από δράσεις Marie Curie στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ού-
τως ώστε οι Ουκρανοί ερευνητές να μπορούν να
λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτηριστική ήταν η δήλωση
του γενικού εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 (τμήμα
III - Επιτροπή) Nicolae Ştefănu�ă. Ο Ρουμάνος Ευ-
ρωβουλευτής και μέλος της Πολιτικής Ομάδας του
Μακρόν, δηλαδή του RENEW, δήλωσε: «Το Κοινο-
βούλιο σήμερα ψήφισε για έναν προϋπολογισμό που
θα θέτει ως προτεραιότητες την ειρήνη, την ενεργει-
ακή ασφάλεια και την ταχύτερη οικονομική ανάκαμ-

ψη. Όταν η Ρωσία προσπαθεί να μας τραβήξει προς
τα κάτω, εμείς πρέπει να κινηθούμε προς τα πάνω.
Ζητήσαμε πρόσθετους πόρους για το 2023 για να
βοηθήσουμε τους πολίτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια
της ενεργειακής κρίσης, να αντιμετωπίσουμε τις συ-
νέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και να στηρί-
ξουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Ωστό-
σο, ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ από μόνος του
δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί η πλειάδα κρίσε-
ων που αντιμετωπίζουμε -χρειαζόμαστε επείγουσα
αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαι-
σίου 2021-2027».

Ειδικότερα το εν λόγω Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μεταξύ άλλων «υπογραμμίζει ότι είναι
σημαντικό να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία σε
θέματα άμυνας, λαμβανομένων υπόψη του επιθετι-
κού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και
του εξαιρετικά ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος·
θεωρεί ότι η συνεργασία αυτή όχι μόνο καθιστά
ασφαλέστερη την Ευρώπη και τους πολίτες της, αλλά
οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
και σε δυνητικές εξοικονομήσεις· ζητά, στο πλαίσιο
αυτό, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το σκέλος
ανάπτυξης δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Άμυνας, προκειμένου να προωθηθεί μια καινοτόμος
και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της
άμυνας που θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία
της Ένωσης» (Σημείο 54 Ψηφίσματος).

Ακολούθως προτείνει να αυξηθεί η χρηματοδότη-
ση για τη στρατιωτική κινητικότητα, με στόχο να βοη-
θηθούν τα κράτη-μέλη ώστε να ενεργούν ταχύτερα
και αποτελεσματικότερα· σημειώνει ότι απαιτείται
επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη αποστολών
και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής
ασφάλειας και άμυνας (Σημείο 55). 

Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «σημει-
ώνει με βαθιά ανησυχία ότι η ρωσική επίθεση κατά
της Ουκρανίας και οι επιπτώσεις της σε παγκόσμιο
επίπεδο έχουν αυξήσει δραματικά τις ανάγκες για
ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίες βρίσκονταν ήδη
υπό πίεση λόγω των χρηματοδοτικών κενών και του
πολλαπλασιασμού των κρίσεων και των συγκρούσε-
ων στον κόσμο· ζητά να αυξηθεί σημαντικά η ανθρω-
πιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση του πρωτοφα-
νούς χάσματος μεταξύ των αναγκών και των διαθέ-
σιμων πόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι ο τομέας 6 δεν διαθέτει κανένα περιθώριο και,
κατά συνέπεια, δεν είναι κατάλληλος για την τρέχου-
σα κατάσταση ή για την αντιμετώπιση πιθανών νέων
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· θεωρεί ότι το ανώ-
τατο όριο του τομέα 6 θα πρέπει να αυξηθεί επειγόν-
τως· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΣΠ
δεν είναι σε θέση να διατηρήσει τουλάχιστον το ση-
μερινό επίπεδο ανταπόκρισης, ενώ οι ανθρωπιστι-
κές ανάγκες και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
αυξάνονται απότομα σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως
λόγω της επιδείνωσης της επισιτιστικής ανασφάλει-
ας λόγω των επιπτώσεων του επιθετικού πολέμου
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, του εντεινόμενου
αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής και των ολοένα
και σοβαρότερων καταστροφών που προκαλούνται
από την κλιματική αλλαγή και των νεοεμφανιζόμε-
νων συγκρούσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία
για το γεγονός ότι, ακόμη και με τις αυξήσεις που
προτείνει το Κοινοβούλιο, δεν θα υπάρχουν επαρ-
κείς πόροι για την αντιμετώπιση των αναγκών αν-
θρωπιστικής βοήθειας το 2023» (Σημείο 57).

Κατόπιν ζητά «συνεχή και ουσιαστική στήριξη για
την Ανατολική Γειτονία, ιδίως για τις χώρες που βοη-
θούν τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ου-
κρανία και αντιμετωπίζουν πληθωρισμό και υψηλές
τιμές ενέργειας και τροφίμων» (Σημείο 58). 

Επιπλέον η Ευρωβουλή ζητά να συμπεριληφθούν η
Ουκρανία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας το συντο-
μότερο δυνατόν στο πεδίο εφαρμογής της προεντα-
ξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και «να αυξηθεί αναλόγως το
χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος· θεωρεί
ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στήριξη στην Ου-
κρανία και τη Μολδαβία, ως νέες υποψήφιες προς έν-
ταξη στην Ένωση χώρες, και στη Γεωργία, ως επίδοξη
υποψήφια χώρα, στην πορεία τους προς την ένταξη
στην Ένωση· ζητά να δοθεί στήριξη για περαιτέρω
χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ,
προκειμένου να προαχθεί η διεθνής διάσταση του
προγράμματος Erasmus+» (Σημείο 62). 

Και το Ψήφισμα καταλήγει υπογραμμίζοντας τον
καίριο ρόλο της μακροοικονομικής χρηματοδοτι-
κής συνδρομής της ΕΕ μεταξύ άλλων προς τη Μολ-
δαβία και την Ουκρανία για την προώθηση των
επενδύσεων και τη στήριξη της ανάκαμψης από την
κρίση της Covid-19 και τις συνέπειες του πολέμου»
(Σημείο 64).
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Υπάρχει λογικός άνθρωπος που να πιστεύει ότι θα 
επιβραβευτούν στην κάλπη οι πολιτικές της φτωχοποίησης;

Ο ρόλος της γνώσης στην προκατάληψη και στη βία

Κ
οινωνική διάλυση φέρνει η ανεργία στους
νέους που εκτινάχθηκε στα ύψη. Μπουρ-
λότο στο σαθρό οικονομικό και τραπεζικό

στερέωμα η εκτίναξη των επιτοκίων δανεισμού της
χώρας μας. Το 10ετές ομόλογο έχει κάνει ήδη νέο
ρεκόρ έτους.

Είμαστε, θα μπορούσε να πει κάποιος, ουσιαστι-
κά ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ!

Όσοι κυβερνητικοί εξακολουθούν να μην ανησυ-
χούν, καλό είναι να λάβουν υπόψη τους ότι μόνο το
’23 έχουμε λήξεις δόσεων 9,5 δισ.!

Η λιτότητα και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η
πεμπτουσία δηλαδή της μνημονιακής επιτήρησης
και της ενισχυμένης εποπτείας, εξακολουθούν να
είναι παρόντες.

Η αύξηση των φόρων, η γενικευμένη άνοδος των
τιμών και το πάρτι των κερδών στο χρηματιστήριο
δείχνουν ότι το πληθωριστικό περιβάλλον έχει εξε-
λιχθεί σε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να λεηλα-
τούν τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων.

Η ενεργειακή φτώχεια έχει χτυπήσει την πόρτα του
85% των Ελλήνων, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Τα λαϊκά νοικοκυριά και οι συμπατριώτες της με-
σαίας τάξης οδηγούνται ολοταχώς σε οικονομική
εξαθλίωση, όπως δείχνει και η πρόσφατη έκθεση
του ΕΔΚΦ, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτη-
θέντων ανέφερε ότι οι σημαντικότερες ανάγκες που
αντιμετωπίζει είναι η έλλειψη επαρκών πόρων που
τους δυσκολεύει πάρα πολύ να επιβιώσουν.

Η κατάσταση και των τραπεζών δεν είναι αυτή
που δείχνουν οι φετινές κερδοφορίες, αφού παρα-
μένουν φορτωμένες με 3 δισ. ΟΕΔ (Ομόλογα Ελλη-
νικού Δημοσίου) αγορασμένα στο ~1%!

Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με κάποιο carry
trade.

Μιλάμε για το ρίσκο αναχρηματοδότησης χρέους
που λήγει.

Μιλάμε για refinancing corp debt και ανατιμολό-
γησης υφιστάμενων γραμμών πίστωσης.

Μιλάμε για καταγραφή τεράστιων λογιστικών ζη-
μιών στις τράπεζες.

Ζημιές στις τράπεζες, από τις οποίες ζητά ο επο-
πτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας να περιορίσουν τον δανεισμό τους στις
υπερχρεωμένες εταιρείες, προαναγγέλλοντας μά-
λιστα και «κυρώσεις» σε όσες δεν συμμορφωθούν!

Κυρώσεις που θα πάρουν τη μορφή κεφαλαι-
ακών απαιτήσεων…

Το εκρηκτικό μείγμα που συνθέτουν η ενεργει-
ακή κρίση και η υιοθέτηση επιθετικής πολιτικής
από τις κεντρικές τράπεζες εντείνει τις ανησυχίες
για επιβράδυνση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Στην Ελλάδα εκφράζονται ήδη φόβοι για νέα γε-
νιά κόκκινων δανείων και για δυσθεώρητα κόστη
δανεισμού του Δημοσίου με εκδόσεις ομολόγων.

Βασική αιτία, οι αυξήσεις επιτοκίων από τις κεν-
τρικές τράπεζες, που προσπαθούν -ανεπιτυχώς μέ-
χρι στιγμής- να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό, ο
οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση και
τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού
ρεύματος.

Η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης των δανεί-
ων (μεγαλύτερες δόσεις) θα φέρει πολλούς δανει-
ολήπτες στα όρια των οικονομικών αντοχών τους.

Πολλά δάνεια θα «κοκκινίσουν», αντισταθμίζον-
τας εν μέρει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν πε-

τύχει οι τράπεζες στην προσπάθεια μείωσης των
δεικτών μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Η πελιδνή δημοσιονομική κατάσταση, η μείωση
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η ανεργία, η
εκτόξευση του δημόσιου χρέους και τα ισχνά εισο-
δήματα για περίπου 10 εκατομμύρια πολίτες φέρ-
νουν τα πάνω κάτω και στο πολιτικό πεδίο όπως
έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Φέρνουν πολιτικές ανατροπές που μόλις τώρα
ξεκίνησαν από τους αναποφάσιστους… οι οποίοι σε
ποσοστό άνω του 50% αμφισβητούν και τον Μητσο-
τάκη και τον Τσίπρα!

Ένα ίδιο μεγάλο ποσοστό καταγράφεται και στο
σύνολο του πληθυσμού στο ερώτημα για την καταλ-
ληλότητα του πρωθυπουργού!

Πέραν αυτών των ευρημάτων, η τελευταία δημο-
σκόπηση της Alcο αναφέρει ότι στο ερώτημα «αν η
ακρίβεια σας έχει υποχρεώσει να μειώσετε τις αγο-
ρές βασικών αγαθών» το 71% απαντά και συγκεκρι-
μένα «αρκετά» το 40%, «πολύ» το 31%, «λίγο» το 23%
και «καθόλου» το 5%.

Στο ερώτημα «αν πιστεύετε ότι τα φαινόμενα κερ-
δοσκοπίας έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα»,
το 87% απαντά στα ερωτήματα και καταγράφονται
«πολύ» το 48%, «αρκετά» το 39% και «λίγο» το 7%.

Στο ερώτημα «αν ανησυχείτε ότι θα χρειαστεί τον
χειμώνα να περιορίσετε τις ώρες που θα λειτουργεί
η θέρμανση στο σπίτι σας», το 77% απαντά στα ερω-
τήματα ως εξής: «αρκετά» το 48%, «πολύ» το 37%,
«λίγο» το 14% και «καθόλου» το 6%. 

Αλήθεια, υπάρχει λογικός άνθρωπος που να πι-
στεύει ότι θα επιβραβευτούν στην κάλπη οι πολιτι-
κές της φτωχοποίησης;

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki

του
Νίκου 

Ι.Νικολόπουλου 

Πρόεδρος του 
Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος Ελλάδος

Η
χρήση γνωστικών διαδικασιών μπορεί να
οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση των συ-
ναισθημάτων και να διευρύνει τις συμπερι-

φορικές μας αντιδράσεις σε αυτά. Όταν εξετάζου-
με τις διαφορές και την «ετερότητα», εμπλέκονται
τόσο τα συναισθήματα όσο και η γνώση.

Οι επιδράσεις και η γνώση έχουν και περιου-
σιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Το καθένα
μπορεί να επηρεάσει βαθιά το άλλο. Οι επιδρά-
σεις μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική λει-
τουργία: Για παράδειγμα, σκεφτείτε πώς το εν-
διαφέρον (η περιέργεια) μπορεί να επηρεάσει
την επίλυση προβλημάτων και τη συμπεριφορά
σε διάφορες περιστάσεις. 

Η γνώση μπορεί να διαμορφώσει συναισθήματα
και γλώσσα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
προκαταλήψεις και η βία. Δύο από τους πιο σημαν-
τικούς συντελεστές μας στην κατανόηση της αν-
θρωπότητας προωθούν τη σημασία της γνώσης: Ο

Κάρολος Δαρβίνος σημείωσε: «Μεγάλη είναι η δύ-
ναμη της σταθερής παραποίησης, αλλά η ιστορία
της επιστήμης δείχνει ότι, ευτυχώς, αυτή η δύναμη
δεν διαρκεί πολύ». Και ο Σίγκμουντ Φρόιντ έγρα-
ψε: «Η φωνή της διανόησης είναι απαλή, αλλά δεν
ησυχάζει μέχρι να ακουστεί. Τελικά, ύστερα από
μια αμέτρητη διαδοχή απόκρουσης, τα καταφέρ-
νει… μακροπρόθεσμα, τίποτα δεν μπορεί να αντέ-
ξει τη λογική και την εμπειρία». 

Η εκπαίδευση φαίνεται ουσιαστική για τις προ-
σπάθειες πρόληψης της ζημίας που προκαλείται
από μεροληψία, προκατάληψη και βία -και παρ’
όλα αυτά, μια τέτοια εκπαίδευση φαίνεται υποτονι-
σμένη και συχνά εσφαλμένη.

Τι θα μπορούσε να βοηθήσει;
Χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρξει μεγαλύτερη κα-

τανόηση των διαδικασιών στις οποίες βασίζεται η
προκατάληψη.

Έπειτα, δεν αρκεί να γνωρίζουμε ότι οι άνθρω-
ποι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κάποιος
πρέπει επίσης να μάθει τι κρύβεται πίσω από τις
διαφορές και τα μείγματα -δηλαδή, τι κάνει τους
ανθρώπους να έχουν διαφορετικό χρώμα δέρμα-
τος ή σωματότυπους ή χαρακτηριστικά προσώπου
ή διάφορα χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις. Ο
ρατσισμός είναι καθημερινός -και έχει τις ρίζες
του στην καθημερινότητα. Έχει τις ρίζες του στην
αδιαφορία για τη βιωμένη εμπειρία των αποδε-
κτών του ρατσισμού. 

Τέλος, η προώθηση της κριτικής σκέψης, της δη-
μιουργικότητας, της επιστημονικής μεθοδολογίας,
της έκθεσης σε διάφορα θέματα και δεδομένα κλπ
είναι σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Και μπορεί να
επωφεληθούμε από την ενίσχυση του ενδιαφέρον-
τος και της απόλαυσης, με κύριο άξονα την περιέρ-
γεια και την ενσυναίσθηση σε κάθε βήμα, από την
πρώιμη ανάπτυξη και μετά. 



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ22
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

E
νας διάλογος μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας θεωρείται -τουλά-
χιστον για την ώρα- αδύνατος,
σύμφωνα με τον γνωστό διεθνο-

λόγο Γιώργο Τζογόπουλο, ο οποίος μιλά
στην «Political» για την αυξημένη τουρκική
προκλητικότητα το τελευταίο διάστημα. Ο
καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης ήταν πρόσφατα καλεσμένος στο
μεγαλύτερο αραβικό δίκτυο, το Al Jazeera,
το οποίο φιλοξένησε μια εκτενή συζήτηση
και αφιέρωμα σχετικά με την ελληνοτουρ-
κική κρίση. 

Ο διεθνολόγος εξήγησε αναλυτικά τις
θέσεις της χώρας μας απέναντι στις τουρ-
κικές επιθετικές διεκδικήσεις, αποδομών-
τας στην ουσία την τουρκική επιχειρηματο-
λογία και εξηγώντας στο κοινό ότι η βασι-
κότερη άμυνα της χώρας μας είναι συλλή-
βδην το Διεθνές Δίκαιο.

«O καλύτερος τρόπος να αποδομηθούν οι
τουρκικές θέσεις στη διεθνή δημόσια
σφαίρα είναι μέσα από την παρουσίαση της
αληθινής κατάστασης με ήρεμο αλλά σαφή
τρόπο. Αυτή τη στιγμή, βιώνουμε μια ανω-
μαλία εντός ΝΑΤΟ, όπου ένα κράτος-μέλος,
η Τουρκία, απειλεί ένα άλλο, την Ελλάδα.
Αυτό από μόνο του δημιουργεί ιδιαίτερη
ανησυχία, τουλάχιστον στη Δύση, για το κα-
τά πόσο η Βορειοατλαντική Συμμαχία μπο-
ρεί να διατηρήσει τη συνοχή της στη νότια
πτέρυγα, ενώ την ίδια στιγμή παρουσιάζει
αρραγές μέτωπο -ή τουλάχιστον αρραγές
μέτωπο λόγω της τουρκικής πολιτικής- σε
απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία», μας είπε ο κ. Τζογόπουλος σχετι-
κά με την παρουσία του στο Al Jazeera.

«Εδώ και δυο βδομάδες  
μας απειλούν καθημερινά»

Ο καθηγητής τόνισε πως υπάρχουν ανοι-
χτοί δίαυλοι επικοινωνίας, αλλά επί του
πρακτέου δεν βλέπει «φως στο τούνελ» της
μεγάλης ελληνοτουρκικής κρίσης. «Η συ-

νάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας
και Τουρκίας Νίκου Παναγιωτόπουλου και
Χουλουσί Ακάρ, και κυρίως η σχεδόν σα-
ραντάλεπτη διάρκειά της, δείχνουν πως
εξακολουθούν να υπάρχουν δίαυλοι επι-
κοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Το ίδιο

προφανώς συμβαίνει και σε επίπεδο δι-
πλωματίας, πίσω από κλειστές πόρτες. Η
δυνατότητα της μίας πλευράς να επικοινω-
νεί με την άλλη, ιδίως υπό τις σημερινές,
δύσκολες συνθήκες, δημιουργεί ελπίδα
πως τα πράγματα δεν θα φτάσουν στα άκρα.
Αρκεί, όμως, αυτή η ελπίδα; Και υπάρχει
προοπτική εκτόνωσης της κρίσης; Η απάν-
τηση είναι μάλλον αρνητική», μας είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Τζογόπουλος.

Επιπρόσθετα, στάθηκε στις τουρκικές
προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος, οι
οποίες, όπως εξήγησε στην «Political», συ-
νιστούν «πάγια τακτική της Τουρκίας» σε δι-
πλωματικό επίπεδο. «Εδώ και βδομάδες η
Τουρκία απειλεί σχεδόν καθημερινά την Ελ-
λάδα. Ακόμα και μετά τη συνάντηση Πανα-
γιωτόπουλου - Ακάρ στο περιθώριο της Συ-
νόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες, η εμπρηστική ρητορική δεν στα-
μάτησε από την πλευρά της Άγκυρας. Πα-
ράλληλα, υπάρχει το αρνητικό προηγούμενο
της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερν-
τογάν στην Κωνσταντινούπολη λίγες μέρες
μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία. Παρά το αρχικά καλό κλίμα λόγω
των καινούργιων γεωπολιτικών δεδομένων
και της ανάγκης συνεργασίας των δύο χω-
ρών για την αποφυγή ρήγματος εντός του
ΝΑΤΟ, πολύ σύντομα η Τουρκία επανήλθε
στη γνωστή στρατηγική των απειλών», υπο-
γράμμισε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

«Αδύνατος αυτήν τη στιγμή
ο διάλογος με την Τουρκία»

«Προτεραιότητα η διαχείριση της κατάστασης»
Ο καθηγητής-διεθνολόγος υποστηρίζει πως βασική προτεραιότητα της Ελλάδας
στην παρούσα φάση αποτελεί η συνολική διαχείριση της κατάστασης σε διπλω-
ματικό επίπεδο: «Η ενδεχόμενη ενεργοποίηση του τουρκολιβυκού μνημονίου σε
άγνωστο τμήμα των θαλασσίων ζωνών της Ανατολικής Μεσογείου, η παρεμπόδιση
της λειτουργίας της επιχείρησης IRINI από την Τουρκία, η αμφισβήτηση της κυ-
ριαρχίας ορισμένων νησιών του Αιγαίου με πρόσχημα τη στρατιωτικοποίησή τους
από την Ελλάδα και η χρησιμοποίηση του Μεταναστευτικού ως τακτικής υβριδι-
κού πολέμου αποτελούν απλώς κάποιες πτυχές που αποτυπώνουν την πολυπλο-
κότητα της κατάστασης. Η έναρξη ενός ουσιαστικού ελληνοτουρκικού διάλογου -
με στόχο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας- αποτελεί μεν ελληνική επιδίωξη
αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση. Η διαχείριση της κατά-
στασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμβεί κάποιο “ατύχημα” στο Αιγαίο ή την
Ανατολική Μεσόγειο είναι η ρεαλιστική προτεραιότητα, μέχρι τουλάχιστον τις
εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τζογόπουλος.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Τι λέει στην «Political» 
o γνωστός διεθνολόγος
Γιώργος Τζογόπουλος, 

ο οποίος πρόσφατα
αποδόμησε την

προπαγάνδα της Άγκυρας
μιλώντας στο Al Jazeera



Η
αναμενόμενη παραίτηση της
αποτυχημένης πρωθυπουργού
Λιζ Τρας έχει προκαλέσει πο-
λιτικό σεισμό στη Βρετανία, με

πρωτοκλασάτα στελέχη του Συντηρητικού
Κόμματος, όπως ο Ρίσι Σούνακ, η Πένι
Μόρντοντ και ο πρώην πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον, να δίνουν τώρα σκληρή
μάχη για τη στήριξη των τουλάχιστον 100
βουλευτών που απαιτείται για να μπουν
στην κούρσα της διαδοχής.

Αν και φαβορί θεωρείται ο πρώην
υπουργός Οικονομικών Σούνακ, όλοι ανα-
ρωτιούνται αν ο Τζόνσον μπορεί να επι-
στρέψει στην Ντάουνινγκ Στριτ έξι εβδο-
μάδες μετά την εξαναγκαστική παραίτησή
του, λόγω σειράς σκανδάλων.

Ο ινδικής καταγωγής Σούνακ φαίνεται,
πάντως, να προπορεύεται με τη στήριξη 44
βουλευτών, ενώ δεύτερος φέρεται ο «Μπο
Τζο» με 38 και τελευταία η 49χρονη πρώην
υπουργός Άμυνας Πένι Μόρντοντ με 16. 

Ο επικρατέστερος 42χρονος Σούνακ
ηγήθηκε της ανταρσίας η οποία προκάλε-
σε την πτώση του Τζόνσον τον Ιούλιο. Ως

πρώην υπουργός Οικονομικών είχε προ-
ειδοποιήσει, μάλιστα, ότι οι αγορές θα χά-
σουν την εμπιστοσύνη τους στη Βρετανία,
εάν η Τρας ανακοινώσει μη χρηματοδο-
τούμενες μειώσεις φόρων, κάτι που επα-
ληθεύθηκε.

Η εικόνα μπορεί, όμως, να αλλάξει ρα-
γδαία μέχρι τη Δευτέρα, όταν θα υποβλη-
θούν επισήμως οι υποψηφιότητες για την
ηγεσία των Τόρις. Οι εταιρείες στοιχημά-
των πιστεύουν ότι ο ινδικής καταγωγής
42χρονος Σούνακ είναι το φαβορί, δίνον-
τάς του πιθανότητες της τάξης του 57% να
αναλάβει την πρωθυπουργία.

Οι επιχειρηματίες θέλουν Τζόνσον
Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταφέ-

ρουν πληροφορίες για τα σχέδια του
58χρονου Μπόρις να πετύχει ένα «κατα-
πληκτικό πολιτικό comeback», με επιχεί-
ρημα ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που
μπορεί να διασφαλίσει μια νέα νίκη για
τους Συντηρητικούς στις εθνικές εκλογές
του 2023, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις
δίνουν ιστορικό προβάδισμα έως και 39

μονάδων στους Εργατικούς της αντιπολί-
τευσης. 

Κοινό μυστικό είναι ότι δεν υπάρχουν
μόνο στελέχη των Τόρις αλλά και σημαντι-
κά επιχειρηματικά συμφέροντα που προ-
σβλέπουν στην παλινόρθωση του «Mr
Brexit». Κάποιοι λένε, μάλιστα, ότι ο Μπό-
ρις ως πρωθυπουργός «έχει αφήσει τη
δουλειά στη μέση» και ότι «αυτή θα μπο-
ρούσε να είναι η στιγμή του».

Στόχος του Τζόνσον, όπως επισημαίνουν
βρετανικά ΜΜΕ, είναι να γίνει ένας «νέος
Τσόρτσιλ», επιστρέφοντας στην πρωθυ-
πουργία για μια δεύτερη θητεία ύστερα
από παραίτηση. Αλλά το Politico επικαλεί-
ται βουλευτή, που ήταν πιστός οπαδός του,
να λέει τώρα ότι «το κόμμα θα γίνει κομμά-
τια υπό τον Μπόρις… Βουλευτές ήδη λένε
ότι θα παραιτηθούν ή θα αλλάξουν κοινο-
βουλευτική ομάδα προσχωρώντας στην
αντιπολίτευση», αν ο Τζόνσον αναδειχθεί
πρωθυπουργός στις 28 Οκτωβρίου.

Άλλοι τονίζουν ότι μια επάνοδος του
Τζόνσον θα μπορούσε να φέρει παραιτή-
σεις κεντρώων βουλευτών ως ένδειξη

διαμαρτυρίας, καθώς τον θεωρούν ανίκα-
νο να ηγηθεί του κόμματος. Κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να οδηγήσει τον ηγέτη των Ερ-
γατικών σερ Κιρ Στάμερ να ζητήσει επιτα-
κτικά πρόωρες εκλογές. 

Όποιος και αν είναι τελικά, ο επόμενος
πρωθυπουργός θα παραλάβει την «ωρο-
λογιακή βόμβα» της οικονομίας χωρίς κα-
μία περίοδο χάριτος, καθώς ο πληθωρι-
σμός καλπάζει στο 10% και το 60% των Βρε-
τανών δυσκολεύεται να πληρώσει τους
λογαριασμούς για τρόφιμα και ενέργεια. 
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Ο ινδικής καταγωγής πρώην
υπουργός Οικονομικών φαίνεται 
να εξασφαλίζει τη στήριξη της
πλειοψηφίας των βουλευτών, 
ενώ φαβορί τον δίνουν και 
οι εταιρείες στοιχημάτων

Την ώρα που ο Πούτιν περικυκλώνει την Ουκρανία
μεταφέροντας στρατιώτες και πυραύλους S-300 και S-
400 στα σύνορα με τη Λευκορωσία, το Κίεβο αναμένει
έναν ρωσικό αντιπερισπασμό στον βορρά, καθώς ο
στρατός του μάχεται για την ανακατάληψη της Χερσώ-
νας στον νότο. 

Μεταξύ αντιπερισπασμού και μιας δεύτερης προέλα-
σης από τον βορρά με κατεύθυνση το Κίεβο βρίσκονται
οι ρωσικές δυνάμεις, με υψηλές συγκεντρώσεις τους να
παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στα σύνορα με τη
Λευκορωσία. Δεδομένου του όγκου των ρωσικών στρα-
τευμάτων, το Κίεβο δεν έκρυψε την ανησυχία του για την
«αυξανόμενη απειλή» μιας νέας ρωσικής επίθεσης με

εφαλτήριο τη Λευκορωσία, όπου έχουν μεταφερθεί
9.000 Ρώσοι στρατιώτες και βαρύς οπλισμός.

Σε κάθε περίπτωση, μια ρωσική επίθεση από τον βορ-
ρά θα δυσκόλευε σημαντικά την είσοδο στην Ουκρανία
δυτικών όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, στην κρί-
σιμη φάση την οποία διέρχεται η σύγκρουση. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αντεπίθεση των Ουκρα-
νών στη Χερσώνα, όπου χτυπούν διαδρομές ανεφοδια-
σμού των Ρώσων, με τη Μόσχα να στέλνει 2.000 εφέ-
δρους για να αναπληρώσει τις απώλειες. Παράλληλα, μια
ανατριχιαστική προσομοίωση του φημισμένου Πανεπι-
στημίου Πρίνστον στις ΗΠΑ δείχνει ότι, αν ο Πούτιν «πα-
τήσει το κουμπί», θα προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο ανά-
μεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ, με 85 εκατ. θύματα μέσα σε 45
λεπτά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Ουκρανοί βλέπουν αντιπερισπασμό των Ρώσων στον βορρά

Ο Σούνακ φαβορί 
για να κρατήσει την…
ωρολογιακή βόμβα
της οικονομίας



Σκληρή επίθεση κατά, κυρίως, των αριστερών παρατάξεων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης, όταν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου απέρριψαν την πρότασή του για νομική
στήριξη των συμβασιούχων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν στην περιφέρεια για τις ανάγκες της πανδημίας, κατά την εκ-
δίκαση των δικαστικών τους προσφυγών. Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης: «Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η υποκρι-
σία των αριστερών και κεντροαριστερών παρατάξεων. Χωρίς κανέναν ενδοιασμό, η παράταξη της κ. Δούρου όσο και η
προσκείμενη στο ΚΚΕ οχυρώθηκαν πίσω από το λευκό -ο κ. Σγουρός προτίμησε να καταψηφίσει ανοιχτά την πρότα-
ση- για να στραφούν κατ’ ουσίαν εναντίον των εργαζομένων της περιφέρειας, οι οποίοι έβαλαν πλάτη στην πιο δύσκο-
λη συγκυρία που αντιμετώπισε η χώρα, στελεχώνοντας τις αποψιλωμένες υπηρεσίες της περιφέρειας».  Τελικά, η
πρόταση για νομική στήριξη των συμβασιούχων ΙΔΟΧ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο,
δίνοντας την εντολή στους δικηγόρους της περιφέρειας να παραστούν ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου στις δικασίμους που έχουν ορισθεί ή θα ορισθούν και θα αφορούν αγωγές συμβασιούχων υπαλ-
λήλων και τους εξουσιοδοτεί να δηλώσουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της περιφέρειας. 

Εξετάζει υποψηφιότητα
Εξαιρετικά ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό στον

Δήμο Βριλησσίων έναν χρόνο πριν από τις εκλογές,
καθώς καταγράφεται ιδιαίτερη κινητικότητα τόσο
στην παράταξη της διοίκησης όσο και σε αυτές της
αντιπολίτευσης. Κίνηση που μπορεί να επιφυλάσσει
νέα υποψηφιότητα κρίνεται η ανεξαρτητοποίηση
από τη δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολί-
τευσης του Τάσου Χρηστάκη. Και αυτό γιατί στις
προηγούμενες εκλογές ο κ. Χρηστάκης είχε κατέλ-
θει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον
συνδυασμό του Αργύρη Ντινόπουλου με τη μορφή
της διαπαραταξιακής συνεργασίας ως εκπρόσωπος
της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών. Μάλιστα, ήδη
φαίνεται και από τα λεγόμενά του ότι έχει ξεκινήσει
συζητήσεις και διερευνά το ενδεχόμενο αυτόνομης
καθόδου στις εκλογές του 2023.

ΔΔημιουργείται «ρήγμα» 
Όλο και μεγαλύτερο γίνεται το πρόβλημα στην

παράταξη της δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κε-
χαγιά, καθώς μετά την πρόσφατη «διαφοροποί-
ηση» φαίνεται ότι υπάρχει και συνέχεια… Θυμί-
ζουμε ότι πριν από μερικές μέρες δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή της η Άρτεμις Αργύρη με «βο-
λές» για τον τρόπο διοίκησης και ακολούθως η δή-
μαρχος έφερε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για
την αντικατάστασή της από τις θέσεις διοίκησης
που κατείχε. Εκεί φάνηκε ότι το πρόβλημα για τη
δήμαρχο είναι μεγαλύτερο, όχι μόνο γιατί σχεδόν
σύσσωμη η αντιπολίτευση πρότεινε να παραμείνει
στη θέση της, αλλά γιατί με αυτή την άποψη συμ-
φώνησε και η αντιδήμαρχος Νατάσα Κοσμοπού-
λου, η οποία στην ψηφοφορία δήλωσε «παρούσα»!
Διερευνάται αν η θέση αυτή κρύβει κάποια δυσα-
ρέσκεια ή πρόκειται απλώς για εκτίμηση στο πρό-
σωπο της κ. Αργύρη…

!
Ρομποτική για τους μαθητές

Σε άλλο επίπεδο έχει φτάσει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο
Δήμος Γλυφάδας με τη διοίκηση του Γιώργου Παπανικολάου.
Παράδειγμα, τα δωρεάν μαθήματα ρομποτικής που ξεκινά από
τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου για όλους τους μαθητές δημοτικού
της πόλης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, τα
μαθήματα θα διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα για πέντε
εβδομάδες και κάθε μάθημα θα διαρκεί μιάμιση ώρα. Τον λόγο
που οδήγησε σε αυτή την καινοτομία εξήγησε ο ίδιος ο δήμαρ-
χος Γιώργος Παπανικολάου: «Η ρομποτική δεν είναι το μέλλον.
Είναι το παρόν. Είναι ένα από τα εφόδια που θέλουμε και πρέ-
πει να έχουν τα παιδιά μας, από μικρή κιόλας ηλικία. Η έγνοιά
μας είναι πώς τα παιδιά μας θα έχουν τα καλύτερα δυνατά εφό-
δια για τη ζωή». 
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Περιφέρεια Αττικής

Αντιπαράθεση για τη μονιμοποίηση 
«συμβασιούχων Covid»

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βό-
ρεια της Αθήνας, πλέον το ερώτημα
δεν είναι πόσοι «γαλάζιοι» θα δηλώ-

σουν υποψηφιότητα για δήμαρχοι, αλ-
λά πόσοι θα καταφέρουν να φτάσουν ως το

τέλος; Σε μια μικρή καταγραφή έχουμε… τον δή-
μαρχο, δύο «αντάρτες» του που είναι εξαιρετικά
ενεργοί, έναν παλιό συνεργάτη του δημάρχου που
ανακοινώνει σε λίγες μέρες την υποψηφιότητά του
και ένα σημαντικό στέλεχος του κόμματος που και
αυτός ετοιμάζεται… Λογικά, λοιπόν, αναρωτιέται
κανείς αν θα βρουν να «κλείσουν» ψηφοδέλτια; 

Μπαίνει στις ράγες 

Την ανησυχία του για το πόσο γρήγορα θα
προχωρήσει το μεγάλο έργο της επέκτασης
του μετρό στο Ίλιον, ώστε να διευκολυνθεί η
καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής,
εξέφρασε ο δήμαρχος της πόλης Νίκος Ζενέ-
τος στον διευθύνοντα σύμβουλο της Αττικό
Μετρό Νίκο Κουρέτα κατά τη διάρκεια συνάν-
τησής τους. Λογικά, λοιπόν, υποδέχθηκε με
ανακούφιση τη δέσμευση του κ. Κουρέτα ότι
μέχρι το τέλος του 2022 θα έχει δημοπρατηθεί
η επέκταση της γραμμής 2 του μετρό καθώς
και το γεγονός ότι ήδη σχεδιάζεται η μελλον-
τική επέκταση της γραμμής 4 προς Πετρούπο-
λη, η οποία προβλέπεται να διασχίσει την πό-
λη του Ιλίου και να συναντηθεί με τη γραμμή 2
στον σταθμό «Ίλιον», επί των οδών Θηβών και
Ελαιών. Ο κ. Ζενέτος έκανε σαφές ότι πρόκει-
ται για ένα έργο κομβικής σημασίας στη Δυτι-
κή Αττική, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη
της περιοχής.



Γ
ια τη συνεχή μάχη ώστε να είναι η Αθήνα κα-
θαρή μίλησε στην «Political» ο αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Νίκος Αβραμίδης. Όπως τόνισε
ο κ. Αβραμίδης, ο Δήμος Αθηναίων «δεν είναι

εύκολη πόλη», αλλά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματι-
σμό και τις παρεμβάσεις που γίνονται οι πολίτες, σύμφω-
να με τον ίδιο, «είναι αρκετά ικανοποιημένοι». 

Κάνοντας έναν απολογισμό για τα τρία πρώτα χρό-
νια της παρούσας θητείας, πόσο έχει ενισχυθεί ο
τομέας της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων;
Τρία χρόνια μετά μπορούμε με υπερηφάνεια να πού-

με πως τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους πολίτες
είναι θετικά και έχουμε κερδίσει το στοίχημα με την κα-
θαριότητα στην πόλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα λύσαμε
όλα, αλλά η μεγάλη εικόνα στην πόλη έχει θετικό πρό-
σημο. Η Αθήνα νοικοκυρεύτηκε. Ας μην ξεχνάμε ότι πα-
ραλάβαμε μια πόλη με πολλά προβλήματα στον τομέα
της καθαριότητας. Αυτό που κάναμε από την πρώτη
στιγμή λοιπόν με τον δήμαρχό μας Κώστα Μπακογιάννη
στο τιμόνι της ευθύνης ήταν να φτιάξουμε ένα επιχειρη-
σιακό σχέδιο από την αρχή για το πώς θα καθαρίζεται η
πόλη. Και το πετύχαμε.

Προμηθευτήκαμε 142 νέα μηχανήματα, από απορριμ-
ματοφόρα μέχρι πλυστικά μηχανήματα που πλένουν και
απολυμαίνουν την πόλη, και 40 ειδικές ηλεκτρικές
σκούπες πεζού χειριστή, η τελευταία λέξη της τεχνολο-
γίας σε ό,τι αφορά τον οδοκαθαρισμό στις σύγχρονες
ευρωπαϊκές πόλεις.

Τοποθετήσαμε 9.500 νέους κάδους στις γειτονιές της
πόλης και για πρώτη φορά έγινε τεχνική μελέτη για να
τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να εξυπη-
ρετούν τους πολίτες και να καλύπτουν τις ανάγκες στην
κάθε γειτονιά. Προσθέσαμε 5.500 νέα απορριμματοδο-
χεία σε όλη την πόλη ώστε να περιορίσουμε όσο το δυ-
νατόν περισσότερο την άσκοπη ρίψη απορριμμάτων. Αν-
τιμετωπίσαμε τις εικόνες υποβάθμισης στην πόλη με
επιχειρήσεις αντιγκράφιτι μεγαλύτερης και μικρότερης
κλίμακας στο κέντρο αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας. 

Αισθάνεστε ικανοποιημένος από το επίπεδο της κα-
θαριότητας στον Δήμο Αθηναίων. Ποιες είναι οι
επόμενες παρεμβάσεις που ετοιμάζετε;
Η Αθήνα δεν είναι μια εύκολη πόλη. Ενδεικτικά σας

αναφέρω ότι στον Δήμο Αθηναίων περισυλλέγουμε κά-
θε μέρα 850 τόνους απορριμμάτων από 11.500 σημεία
αποκομιδής ανακυκλώσιμων και οικιακών απορριμμά-
των, υλοποιώντας 155 προγράμματα αποκομιδής. Πρό-
κειται για έναν τεράστιο αριθμό απορριμμάτων που πα-
ράγουν περισσότεροι από 660.000 κάτοικοι και σχεδόν
5 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Τα μηνύματα που
λαμβάνουμε όμως από τους πολίτες της Αθήνας είναι
αρκετά ικανοποιητικά και αυτό μας δίνει δύναμη να συ-
νεχίζουμε την καθημερινή μας μάχη νύχτα μέρα, 24
ώρες το 24ωρο για μια Αθήνα καθαρή, φιλόξενη και όσο
το δυνατόν πιο ασφαλή υγειονομικά όχι μόνο στο κέντρο
αλλά και σε όλες τις γειτονιές της. Βεβαίως, ό,τι κάναμε,

ό,τι κάνουμε και ό,τι θα κάνουμε στη συνέχεια το οφεί-
λουμε στους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δή-
μου Αθηναίων, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη μάχη
του αγώνα. Για εμάς είναι οι ήρωες της καθημερινότητας
και για αυτό τους ευχαριστούμε. 

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ανακύκλωση
και η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων;
Η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και η

ανακύκλωση στον Δήμο της Αθήνας παραμένει για
εμάς βασική προτεραιότητα. Θέλουμε να επαναφέ-
ρουμε την εμπιστοσύνη δήμου και δημότη στον τομέα
της ανακύκλωσης και ήδη έχουμε κάνει μεγάλα βή-
ματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δίνουμε έμφαση στη
διαλογή στην πηγή των αποβλήτων, προωθώντας την
ανακύκλωση και επεκτείνοντας το δίκτυο των μπλε
κάδων για τα υλικά συσκευασίας, καθώς και των καφέ
κάδων για την κομποστοποίηση. Υπερδιπλασιάσαμε
τους μπλε κάδους που υπήρχαν στην πόλη, και αυτήν
τη στιγμή 6.500 νέοι κάδοι ανακύκλωσης βρίσκονται
στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας, ενώ 28 απορ-
ριμματοφόρα απασχολούνται καθημερινά αποκλει-
στικά με την αποκομιδή των μπλε κάδων ανακύκλω-
σης, υλοποιώντας ημερησίως 35 δρομολόγια και στις
7 Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας. Έτσι, μαζί και με
την πολύτιμη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των
Αθηναίων πολιτών καταφέραμε και τριπλασιάσαμε το
ποσοστό ανακύκλωσης στο 7% από το 2% που ήταν,
ενώ στόχος μας είναι να φτάσουμε το 10%!

Τοποθετήσαμε 600 καφέ κάδους βιοαποβλήτων σε

ειδικά σημεία στην πόλη, αξιοποιώντας τα οργανικά
απόβλητα που προκύπτουν ώστε να επιστρέψουμε στη
φύση το πιο πολύτιμο δώρο, το κομπόστ. Και δεν σταμα-
τάμε μόνο εκεί.

Με τις πρακτικές της εναλλακτικής διαχείρισης των
απορριμμάτων και με την επαναχρησιμοποίηση των υλι-
κών μειώνουμε τις ποσότητες των αποβλήτων που
οδεύουν προς ταφή στον ΧΥΤΑ, εξοικονομούμε πόρους
όπως καύσιμα, νερό και πρώτες ύλες που απαιτούνται
για την παραγωγή νέων υλικών, μειώνουμε τα επίπεδα
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ελαττώνουμε τα
πλαστικά που χρειάζονται εκατοντάδες χρόνια για να
αφομοιωθούν. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα ξεκινή-
σει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες της πόλης
για να προωθήσουμε την ανακύκλωση στην πόλη. 

Επειδή η καταστροφή των κάδων απορριμμάτων εί-
ναι μια οικονομική «αιμορραγία» για τον δήμο είναι
λύση οι υπογειοποιημένοι κάδοι. Προγραμματίζετε
τέτοιες παρεμβάσεις;
Το επόμενο μεγάλο βήμα για την καθαριότητα, την ανα-

κύκλωση αλλά και την αισθητική αναβάθμιση της Αθήνας
γίνεται με την εγκατάσταση 350 συστημάτων βυθιζόμενων
κάδων στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας. Εξα-
σφαλίσαμε την απαραίτητη χρηματοδότηση μέσω του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και μέχρι τέλος του
έτους ξεκινάμε την πρώτη τοποθέτηση των υπογειοποι-
ημένων κάδων σε 42 σημεία στο κέντρο της πόλης. Ν
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giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό
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«Μάχη 24 ώρες 
το 24ωρο για 
μια Αθήνα καθαρή 
και φιλόξενη»



Φως στα ουκ ολίγα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης βια-
σμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό επι-
χειρούν να ρίξουν οι αστυνομικοί στα Εγκληματολογικά Ερ-
γαστήρια και στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, με
τη διαρροή κρίσιμων στοιχείων από τη δικογραφία να απο-
τελεί μεγάλο «πονοκέφαλο» για τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τις εταιρείες κινητής τη-
λεφωνίας έχουν υποβληθεί περί τα 100-150 αιτήματα ταυ-
τοποίησης είτε τηλεφωνικών αριθμών είτε συνδέσεων δια-
δικτύου (ip), προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εμπλο-
κής των κατόχων τους στον εφιάλτη του ανήλικου παιδιού.
Ήδη μέχρι στιγμής τις πόρτες της ΓΑΔΑ έχουν περάσει του-
λάχιστον επτά άτομα που είτε ταυτοποιήθηκαν από τις αστυ-
νομικές έρευνες και προσήλθαν για ένορκη κατάθεση, είτε
πήγαν αυτοβούλως να αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν την
εφαρμογή «Blind-Chat» και είχαν τσεκάρει κάποιο από τα

προφίλ που φέρεται να είχε δημιουργήσει ο 53χρονος
Ηλίας Μίχος για να εκπορνεύει τη 12χρονη. Χρήζει αναφο-
ράς το γεγονός ότι οι Αρχές εξετάζουν -χωρίς μέχρι στιγμής
να έχει προκύψει κάτι- αν και η 37χρονη μητέρα του παιδι-
ού είχε πρόσβαση σε κάποιο ή κάποια από αυτά τα προφίλ.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ βρίσκονται συνολικά 367 συ-
νομιλίες που έχουν καταγραφεί από τον Μάιο μέχρι και τέλη
Αυγούστου, ενώ από τον εσωτερικό έλεγχο δεν προέκυψε
συνάντηση του 26χρονου αστυνομικού που υπηρετεί στη
ΓΑΔΑ με τη 12χρονη. 

Όσον αφορά έτερο άτομο που είχε συστηθεί ως «αστυνο-
μικός» και επιχείρησε να εκβιάσει το κορίτσι για να «συνευ-
ρεθούν ερωτικά» χωρίς να πληρώσει, αποδείχτηκε ότι καμία
σχέση δεν έχει με το Σώμα.

Επισκεπτήριο στον Κορυδαλλό
Ο 41χρονος σύζυγός της (με τον οποίο έχει τα πέντε από τα

οκτώ συνολικά παιδιά της) και η 19χρονη κόρη της επισκέφτη-
καν το μεσημέρι της Παρασκευής (21/10) την 37χρονη μητέρα
του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό, η οποία διανύει τις
πρώτες μέρες της προφυλάκισης της στο κατάστημα κράτησης
Κορυδαλλού. Αυτό ήταν και το πρώτο επισκεπτήριο που δέχτη-
κε η 37χρονη, η οποία αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της
διακεκριμένης μαστροπείας με θύμα το ίδιο της το παιδί. Σύμ-
φωνα με τον δικηγόρο της, παραμένει σε κακή ψυχολογική κα-
τάσταση και συνεχίζει να αρνείται κάθε ανάμειξη στον εφιάλτη
του παιδιού της, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε το παραμι-
κρό για τη δυσώδη υπόθεση. Αίσθηση, τέλος, προκάλεσε η το-
ποθέτηση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη πως «δεν πι-
στεύω ότι ο βιαστής παιδιών θα σωφρονιστεί, το σημαντικό εί-
ναι η προστασία της κοινωνίας από αυτούς τους ανθρώπους. Ο
βιαστής παιδιών παραμένει επικίνδυνος για τα παιδιά μας».
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Κολωνός: Τα... κλειδιά για 100-150 προφίλ στο «Blind-Chat» ψάχνει η ΕΛΑΣ

Ε
κτός ελέγχου είναι τα περιστατι-
κά κακοποίησης ανηλίκων, τα
οποία εμφανίζονται πλέον σχε-
δόν σε καθημερινή βάση, με την

αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις. Το
φαινόμενο το τελευταίο διάστημα έχει πα-
ρουσιάσει τρομερή έξαρση, με τις υποθέ-
σεις που έρχονται στο φως της δημοσιότη-
τας να διαδέχονται η μία την άλλη.

Εδώ και αρκετό καιρό στο αστυνομικό
δελτίο υπάρχει σχεδόν καθημερινά τουλά-
χιστον μία σύλληψη για βιασμό ή ασέλγεια.
Τις τελευταίες μέρες, πέρα από το μεγάλο
θέμα με τη 12χρονη, από την οποία προκύ-
πτουν συνεχώς νέα στοιχεία για βιαστές,
εντύπωση προκάλεσαν έξι ακόμη περι-
πτώσεις:

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα τις φω-
τογραφίες και τα στοιχεία του ποδοσφαιρι-
στή της Γ’ Εθνικής Δημήτρη Κραβαρίτη, ο
οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε 4χρο-
νο αγόρι στο Αγρίνιο. Ο πατέρας του παιδι-
ού κατήγγειλε τον ποδοσφαιριστή και τη
μητέρα του πως κακοποίησαν τον τετρά-
χρονο γιο του.

Στην Κρήτη προκάλεσε αποτροπιασμό

η υπόθεση του βιασμού ενός 10χρονου
από τον θείο του, η οποία έχει καταλήξει
στις δικαστικές αίθουσες. Ο 62χρονος
άνδρας οδηγήθηκε στη φυλακή για την
υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης,
ενώ του επιβλήθηκε κατά συγχώνευση
συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών με
εκτιτέα τα 15 έτη.

Στην Αθήνα ένας άνδρας συνελήφθη
πρόσφατα καθώς κατηγορείται πως βίασε
τη 14χρονη κόρη του. Οι καθηγητές του
σχολείου της ανήλικης, στην περιοχή των
Πατησίων, διαπίστωσαν ότι το κορίτσι ήταν

υπό την επήρεια αλκοόλ. Η μικρή μετα-
φέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων και είπε
πως έπινε για να ξεχάσει αυτά που της έκα-
νε ο πατέρας της. 

Αντίστοιχα, θύμα βιασμού έπεσε και η
14χρονη Μαρκέλλα στη Νίκαια, όταν μια
ομάδα ατόμων την απήγαγε, της έβαλε
όπλο στον κρόταφο και τη βίασε.

Στην Κατερίνη ένας 30χρονος άνδρας με
καταγωγή από το Ιράκ συνελήφθη έπειτα
από καταγγελία ότι προχώρησε σε γενετή-
σιες πράξεις εις βάρος μιας 11χρονης.
Όπως προκύπτει από την καταγγελία της

μητέρας του παιδιού, το περιστατικό συνέ-
βη το περασμένο καλοκαίρι, όταν άνδρας
το παρέσυρε στο σπίτι του τη στιγμή που το
κορίτσι έπαιζε με μια φίλη του στην πλα-
τεία Μακεδονίας.

Τελευταίο περιστατικό αυτό που έγινε
στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μια ανήλικη
εκμυστηρεύτηκε στους γονείς της την κα-
κοποίησή της. Ειδικότερα, οι αστυνομικές
αρχές της συμπρωτεύουσας προχώρησαν
στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα, ο
οποίος οδήγησε μια 14χρονη σε ερημική
τοποθεσία και τη βίασε.

Κάθε μέρα σκάει και ένας βιασμός

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Το τελευταίο 
διάστημα υποθέσεις

ασέλγειας και
σεξουαλικής

κακοποίησης -κυρίως
παιδιών- κυριαρχούν

καθημερινά στο
αστυνομικό δελτίο

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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«Δεν έχουν θέση
στο σώμα, ακόμη
και αν δεν βίασαν»

ΣτΕ: «Ναι» στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Α
κόμη και η περίπτωση της αθώω-
σής τους δεν εξασφαλίζει στους
δύο ειδικούς φρουρούς που κατη-
γορούνται για τον βιασμό της

19χρονης κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα
της Ομόνοιας την παραμονή τους στις τάξεις
της ΕΛΑΣ.

Ο 24χρονος και ο 27χρονος, που συνελή-
φθησαν με τις κατηγορίες του ομαδικού βια-
σμού και της παραβίασης προσωπικών δεδο-
μένων, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή
την περασμένη Δευτέρα αφέθηκαν ελεύθεροι
με περιοριστικούς όρους. Ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, από
τη στιγμή που πληροφορήθηκε το περιστατικό
και πριν οι αστυνομικοί βρεθούν αντιμέτωποι
με τους δικαστικούς λειτουργούς, ζήτησε να
τεθούν σε διαθεσιμότητα, ενώ διατάχθηκε και
η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Για άλλη μια φορά η ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας απέδειξε τα γρήγορα ανακλαστικά
της, δηλώντας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν
θα συγχωρέσει πράξεις και ενέργειες που
προσβάλλουν το σώμα.

Ορατή η απόταξή τους
Έτσι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των

δικαστικών διαδικασιών, οι δύο ειδικοί φρου-
ροί, που μπήκαν στην Ελληνική Αστυνομία το
2019, θα έρθουν αντιμέτωποι με πειθαρχικές
ευθύνες, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
και την απόταξή τους. «Ακόμη και αν δεν προ-

κύψει κατηγορία σε βάρος τους για βιασμό, οι
συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί θα έρθουν αν-
τιμέτωποι με πειθαρχικές ευθύνες. Δεν μπορεί
κανένας, είτε αστυνομικός είτε πολίτης, να
χρησιμοποιεί ένα αστυνομικό τμήμα σαν ένα
ξενοδοχείο. Σαν το σπίτι του. Σαν τον προσωπι-
κό του χώρο», ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθ-
μό ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντί-
να Δημογλίδου και πρόσθεσε: «Είναι ξεκάθα-
ρο ότι δεν έχουν θέση στο σώμα τέτοιοι άνθρω-
ποι και για αυτό από την πρώτη στιγμή τέθηκαν
σε διαθεσιμότητα».

Το πρωτοφανές περιστατικό για το οποίο
έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων σημειώθη-
κε τα ξημερώματα της 12ης Σεπτεμβρίου. Η
19χρονη κοπέλα γνώρισε τους δύο ειδικούς
φρουρούς στο Θησείο και κανόνισαν να βρε-
θούν στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομονοίας λίγη
ώρα αργότερα. Όταν έφτασε εκεί, οι αστυνομι-
κοί όπως ανέφερε προσφέρθηκαν να τη ξενα-
γήσουν στο τμήμα. Την οδήγησαν όμως στα
αποδυτήρια και, όπως κατήγγειλε, τη βίασαν
διαδοχικά. Η κοπέλα υποστήριξε ότι υπέστη
σοκ και από τον φόβο της δεν μπόρεσε να αντι-
δράσει. Τελικά κατήγγειλε το περιστατικό και
άνδρες των εσωτερικών υποθέσεων συνέλα-
βαν τους συναδέρφους τους. Οδηγήθηκαν σε
εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι αποφάσι-
σαν να τους αφήσουν ελεύθερους με την επι-
βολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευ-
σης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής
τους μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Με δύο αποφάσεις του το
Συμβούλιο της Επικρατείας
έκρινε πως η σύσταση της Πα-
νεπιστημιακής Αστυνομίας δεν
παραβιάζει τις αρχές της ακα-
δημαϊκής ελευθερίας και της
πλήρους αυτοδιοίκησης των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρι-
νε πως οι ρυθμίσεις για τη σύ-
σταση Ομάδων Προστασίας Πα-
νεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠ-
ΠΙ), δηλαδή της Πανεπιστημια-
κής Αστυνομίας, κινούνται εν-
τός των πλαισίων της αρχής της
πλήρους αυτοδιοίκησης των
ΑΕΙ και δεν θίγουν το δικαίωμα
των ιδρυμάτων αυτών να απο-
φασίζουν επί των υποθέσεών
τους. Ταυτόχρονα κρίθηκε ότι
είναι συνταγματική και νόμιμη η
δράση των ΟΠΠΙ, η οποία ελέγ-
χεται πειθαρχικά και ποινικά.

Ταυτόχρονα, οι σύμβουλοι

Επικρατείας επισημαίνουν ότι
οι ομάδες προστασίας των πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων δεν
έχουν αρμοδιότητα ούτε συνε-
πώς δυνατότητα επέμβασης
επί θεμάτων επιστήμης, έρευ-
νας, διδασκαλίας, λειτουργίας
των ΑΕΙ, τα οποία εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα των τελευ-
ταίων και κατά συνέπεια η επί-
μαχη ρύθμιση «όχι μόνο δεν
πλήττεται, αλλά θάλπεται η
συνταγματική τάξη».

Με τις αποφάσεις αυτές της

Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας απορρίφθηκαν
δύο αιτήσεις ακυρώσεως τό-
σο κατά της προκήρυξης δια-
γωνισμού πρόσληψης ειδικών
φρουρών στην Ελληνική Αστυ-
νομία (ΕΛΑΣ) όσο και για τη
συγκρότηση  των ομάδων
των ΟΠΠΙ και κατά της υπουργι-
κής απόφασης, με την οποία
ορίστηκαν ζητήματα εκπαίδευ-
σης των ειδικών φρουρών που
προσλαμβάνονται για τη στελέ-
χωση των ΟΠΠΙ.

Καταπέλτης η εκπρόσωπος 
της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα
Δημογλίδου για τους δύο ειδικούς
φρουρούς που κατηγορούνται 
ότι ασέλγησαν σε 19χρονη 
μέσα στο ΑΤ Ομονοίας



«Χ
ρυσές» δουλειές έκανε μια εγκληματική
ομάδα αποτελούμενη από Ρομά, που έστη-
σε ένα παράνομο τηλεφωνικό κέντρο στο
Ζευγολατιό Κορινθίας καταφέρνοντας από

εκεί να εξαπατήσει περισσότερους από 262 ανυποψία-
στους πολίτες (ανάμεσά τους και πολλοί επιχειρηματίες) με
λεία που φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος έλαβε τέλος έπειτα από αστυ-
νομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής
Αττικής σε συνεργασία με το ΑΤ Μενιδίου, αφού πρώτα χρει-
άστηκαν περίπου έξι μήνες έρευνας, συλλογής στοιχείων
και παρακολουθήσεων. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι
η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή 7 ατόμων που φέρεται
να εμπλέκονται στο... κόλπο των 2 εκατ. ευρώ, με τους έξι να
συλλαμβάνονται τελικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη
της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιούσαν καθημερινά
εκατοντάδες κλήσεις μέχρι να εντοπίσουν τα υποψήφια θύ-
ματά τους. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις φέρεται να τα
προσέγγιζαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς εί-
χαν δημιουργήσει πάρα πολλά ψεύτικα προφίλ.

«Ψάρευαν» τραπεζικούς λογαριασμούς
Οι εμπλεκόμενοι παρουσιάζονταν ως αγοραστές, πωλη-

τές, επιχειρηματίες κ.ά., ενώ για να κεντρίσουν το ενδιαφέ-
ρον των υποψήφιων θυμάτων τους τούς παρουσίαζαν δή-

θεν ευκαιρίες για μεγάλα κέρδη μέσω εμπορευμάτων από
τρίτες χώρες. Μάλιστα, για να γίνουν ακόμη πιο πειστικοί
έστελναν και φωτογραφίες πλαστών δελτίων ταυτότητας.
Αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους, στη συνέχεια με διά-
φορα επιχειρήματα κατάφερναν να αποσπάσουν τους κω-
δικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής τους, αδειάζοντάς τους
τον λογαριασμό προτού αντιληφθούν τι συμβαίνει. Ήταν
μάλιστα τόσο... ψαγμένοι στο θέμα της ηλεκτρονικής απά-
της που σχεδίαζαν ακόμη και ψεύτικες ιστοσελίδες για να
αποδείξουν στα υποψήφια θύματά τους ότι είναι πράγματι
επιχειρηματίες και θέλουν να προχωρήσουν σε μεγάλες
παραγγελίες προϊόντων.

Τα χρήματα που κατάφερναν να αποσπάσουν από τα θύ-
ματά τους τα μετέφεραν σε τραπεζικούς λογαριασμούς
ατόμων που εντόπιζαν και βρίσκονταν σε οικονομική
ανάγκη, ενώ φρόντιζαν στις κάρτες να ενεργοποιούν το
μέγιστο όριο ανάληψης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η...
έδρα ήταν μεν σταθερά στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ωστόσο
αρκετά συχνά μετέφεραν τον εξοπλισμό σε άλλα σπίτια ως
μέτρο αντιπαρακολούθησης από την ΕΛΑΣ. Είχαν άλλωστε
δημιουργήσει και δικό τους «λεξιλόγιο» για τις μεταξύ
τους επικοινωνίες ώστε σε περίπτωση νόμιμων συνακρο-
άσεων να είναι δύσκολο για τους αστυνομικούς να κατα-
λάβουν τι συζητούν. 
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Χειροπέδες σε έξι μέλη εγκληματικής
οργάνωσης - Παρίσταναν 
τους λεφτάδες και... άρμεξαν πάνω 
από 262 ανυποψίαστους πολίτες

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Έφτασαν στην Ελλάδα τα διπλά self
tests για κορονοϊό και γρίπη, τα
οποία διαθέτουν πλέον τα φαρμα-
κεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται
για τα γνωστά σε όλους διαγνωστικά
τεστ, με τη διαφορά πως αυτά μπο-
ρούν να ανιχνεύσουν ταυτόχρονα τόσο τον κορονοϊό όσο και τη γρίπη Α και
Β τύπου ή και από τις δύο νόσους ταυτόχρονα. Τα τεστ γίνονται με τον ίδιο
τρόπο, αλλά είναι διπλά, δηλαδή βάζουμε μία σταγόνα υγρού για τον κορο-
νοϊό και μία για τη γρίπη. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, στην
πρώτη θυρίδα του κορονοϊού θα εμφανιστεί μία κόκκινη γραμμή κάτω από
το γράμμα Τ, ενώ στην περίπτωση της γρίπης, αν είναι τύπου Β, η γραμμή θα
εμφανιστεί στο συγκεκριμένο γράμμα και, αν είναι τύπου Α, στο αντίστοιχο
γράμμα. Τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσαν
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου ο αντιγριπικός
εμβολιασμός στη χώρα μας. 

Στα φαρμακεία τα διπλά self tests
για κορονοϊό και γρίπη - Πώς λειτουργούν

Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί όταν σε δρό-
μο της Κυψέλης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο
σταθμευμένο αυτοκίνητό του ένας άνδρας, ενώ δί-
πλα του βρισκόταν ένα πολεμικό τουφέκι τύπου
Καλάσνικοφ.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ που έσπευσαν στο σημείο
αμέσως άρχισαν να ερευνούν την περίεργη υπόθεση
και αυτό γιατί το είδος του όπλου που υπήρχε εντός
του οχήματος χρησιμοποιείται κυρίως σε εγκλημα-
τικές ενέργειες. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ώρες τα
δεδομένα που συγκέντρωναν οι αστυνομικοί έδει-
χναν ότι το πιο πιθανό σενάριο ήταν αυτό της αυτο-
χειρίας. Ο 43χρονος, που έχει γεννηθεί στην Αλβα-
νία αλλά έχει ελληνική υπηκοότητα, όπως αναφέ-
ρουν οι πληροφορίες, έφερε τραύματα από σφαίρα
που εισήλθε από το σαγόνι του και κατευθύνθηκε
προς το πάνω μέρος του κεφαλιού του. Μάλιστα, η

σφαίρα βγήκε από το κεφάλι του 43χρονου και τρύ-
πησε την οροφή του αυτοκινήτου στο οποίο εντοπί-
στηκε νεκρός.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ, που ξεκίνησαν τις έρευνες
εξετάζοντας αρχικά όλα τα ενδεχόμενα, σε πρώτη
φάση έλεγξαν το ποινικό μητρώο του 43χρονου που
διέμενε στην Καλλιθέα. Διαπίστωσαν ότι δεν είχε
απασχολήσει για κάτι σοβαρό, έτσι σε πρώτη φάση
απέκλεισαν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλ-
θε από ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έτσι η αυτοκτο-
νία είναι μέχρι στιγμής η πιθανότερη αιτία θανάτου
του 43χρονου.

Όλα τα ευρήματα αλλά και το όπλο έχουν σταλεί
για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της
ΕΛΑΣ. Μάλιστα, το Καλάσνικοφ μέσω της βαλλιστι-
κής που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν έχει χρησιμοποι-
ηθεί σε κάποια παράνομη ενέργεια.

«Επιχειρηματίες» Ρομά
έστησαν κόλπο 2 εκατ. €

Γεωργιανός βρέθηκε νεκρός από σφαίρα σε ΙΧ
στην Κυψέλη με ένα Καλάσνικοφ δίπλα του
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29 ΔΕΗ: Δύναμη…
φωτός μέσω ΑΠΕ
έως το 2026 

Η
απόλυτη νομική και πολεοδομική τά-
ξη σε επιλεγμένες περιοχές της Ελ-
λάδας αποτελεί το «εισιτήριο» για την
αγορά, τοποθέτηση και υψηλή από-

δοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη
μιας κατοικίας.

Η κατασκευή ενός καλού φωτοβολταϊκού συ-
στήματος στέγης με ισχύ 6 κιλοβατπάουερ
(ΚWp) ανέρχεται σε περίπου 5.000 ευρώ. Με
κλιμακωτή επιδότηση 35%-60%, το κράτος θα
επιδοτήσει την εγκατάσταση με 1.750-3.000 ευ-
ρώ και ο ιδιοκτήτης της κατοικίας θα βάλει από
την τσέπη του 1.250-2.000 ευρώ. Ένα «εξάρι»
σύστημα παράγει ετησίως ενέργεια 8.500-9.200
κιλοβατώρες και με συμφωνημένη τιμή 0,087
ευρώ/κιλοβατώρα, το ετήσιο έσοδο διαμορφώ-
νεται μεταξύ 740 και 800 ευρώ. Αυτό σημαίνει
ότι η συνολική επένδυση θα αποσβεστεί σε 6-7
χρόνια, ενώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο την ίδια
συμμετοχή του ιδιοκτήτη της κατοικίας (2.000-
3.250 ευρώ) σε 3-4 χρόνια! 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος
απόσβεσης μεγαλώνει ανάλογα με την περιοχή
στην οποία βρίσκεται το φωτοβολταϊκό. Οι πιο

ηλιόλουστες περιοχές της χώρας, βάσει των δε-
δομένων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι
οι νομοί της Κρήτης, των Κυκλάδων, του Κεντρι-
κού και Νοτίου Αιγαίου, η Αττική, η Βοιωτία, η
Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, τα
πεδινά μέρη των νομών Λαρίσης, Καρδίτσας, Τρι-
κάλων και Μαγνησίας, επιλεγμένες περιοχές των
νομών Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Πιερίας,
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και
Αιτωλοακαρνανίας. Στις υπόλοιπες περιοχές και
ιδίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο
χρόνος απόσβεσης φτάνει στα 8-9 χρόνια, λόγω
μικρότερης ηλιοφάνειας, αλλά και πάλι η επέν-
δυση θεωρείται ως συμφέρουσα. 

Εφόσον ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας λάβει την
απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα για την εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη, τότε πρέπει

να γνωρίζει ότι η επιδότηση δίνεται μόνο για νό-
μιμες κατασκευές. Τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται είναι τα εξής: Κάτοψη στέγης, Αντίγραφο
πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος, Οικοδομική
άδεια ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου, Το-
πογραφικό της θέσης εγκατάστασης (ισχύει για
κτίρια εκτός σχεδίου), Τίτλος κυριότητας (συμβό-
λαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθη-
κοφυλακείο), Αντίγραφο ταυτότητας, ΑΦΜ, Εκ-
καθαριστικό των δύο τελευταίων ετών, Βεβαίωση
μηνιαίων αποδοχών (για μισθωτούς) και το Ε-9. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν μπορεί να
γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
στη στέγη όταν υπάρχουν αυθαιρεσίες, ενώ
εκτός προγράμματος θα βγουν και όσοι δεν πλη-
ρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση η εγ-
κατάσταση του συστήματος είναι συμφέρουσα,
αλλά η απόσβεση θα γίνει σε 6,5-9 χρόνια.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πόσο στοιχίζει, τι έσοδα αποφέρει
και σε ποιες περιοχές συμφέρει 

Ο Ανδρέας Καρέλιας,
καλύτερος εργοδότης
της χώρας
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Γρήγορη απόσβεση με…
φωτοβολταϊκό στη στέγη



Μ
ε ταχύτατους ρυθμούς
«τρέχει» το πλάνο της
ΔΕΗ, προκειμένου η θυ-
γατρική της, ΔΕΗ Ανανε-

ώσιμες, να καταστεί έως το 2026 ο βα-
σικός πυλώνας «καθαρής» ενέργειας
της χώρας, διαμορφώνοντας συνθή-
κες απεξάρτησης από τις ξένες πλου-
τοπαραγωγικές πηγές. 

Η στρατηγική της απαλλαγής της
Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευ-
ρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο
και το πετρέλαιο βρίσκεται σε πρώτο
πλάνο για την ελληνική κυβέρνηση
και για τη διοίκηση της ΔΕΗ. Όπως
δηλώνουν κατά καιρούς τόσο ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας όσο και ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, η στροφή της
επιχείρησης προς την «πράσινη»
ενέργεια αποτελεί τον πυρήνα της
στρατηγικής. 

Θεαματική βελτίωση 
των οικονομικών μεγεθών

Η ΔΕΗ, έχοντας βελτιώσει θεαματικά
τα οικονομικά της μεγέθη και με την
«ένεση» του 1 δισ. ευρώ από την περυσι-
νή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υλο-
ποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα στο-
χεύοντας στην αλλαγή του ενεργειακού
μείγματος, το οποίο είναι προσαρμο-
σμένο στην τρέχουσα συγκυρία, όπως
αυτή καθορίζεται από τα νέα δεδομένα
της ενεργειακής κρίσης, αλλά και με τε-
λικό στόχο την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας απολιγνιτοποίησης, έως το 2028.
Η ΔΕΗ ως παραγωγός και προμηθευτής
ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί μια κα-
θετοποιημένη επιχείρηση, η οποία μέ-
σω της διείσδυσης στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας επιδιώκει τον περιορι-
σμό των εισαγωγών ρεύματος, αλλά και
τη διάθεση της κιλοβατώρας στις πλέον
ανταγωνιστικές τιμές για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις. Η μεγάλη τεχνο-
γνωσία και τα εξειδικευμένα στελέχη
της επιχείρησης αποτελούν τους ση-
μαντικούς πυλώνες, ώστε να επιτευχ-
θούν οι στρατηγικοί στόχοι έως το 2026. 

Το πλάνο της εταιρείας
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με σύμμαχο τον

γερμανικό ενεργειακό κολοσσό RWE
σχεδιάζει να χτίσει ένα από τα πιο

ισχυρά χαρτοφυλάκια έργων στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Το επενδυ-
τικό πλάνο των 3 δισ. ευρώ περιλαμβά-
νει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, ισχύος
4,8 γιγαβάτ, τα οποία θα προκύψουν
από το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο
των 10 γιγαβάτ. Σύμφωνα με τους σχε-
διασμούς της διοίκησης, οι «πράσινες»
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με την προσθήκη των υδροηλε-
κτρικών σταθμών θα φτάσει τα 9,1 γι-
γαβάτ. Όπως έχει ανακοινώσει ο επι-
κεφαλής της διοίκησης Γιώργος Στάσ-
σης, έως το τέλος του 2026 υπολογίζε-
ται ότι το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις
ΑΠΕ θα φτάσει στο 39% ή στο 22%, δί-
χως τα υδροηλεκτρικά. Πρέπει, δε, να
σημειωθεί ότι στο πλάνο της διοίκησης

βρίσκεται η προοπτική ανάπτυξης των
ΑΠΕ σε Βουλγαρία και Ρουμανία, οι
οποίες θα δώσουν ακόμη πιο ισχυρή
δυναμική στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ,
έως το τέλος της δεκαετίας.

Αιολικά πάρκα
Στο πλάνο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για

τη διετία 2024-2026 περιλαμβάνεται η
ωρίμανση αδειοδοτικών διαδικασιών
για αιολικά πάρκα, ισχύος 365 μεγα-
βάτ, για φωτοβολταϊκά με ισχύ 994 με-
γαβάτ, για μικρά υδροηλεκτρικά με
ισχύ 8 μεγαβάτ και για βιομάζα 25 με-
γαβάτ. Έως το τέλος τους 2024, το
«πράσινο» χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ θα
φτάσει τα 3.363 MW καθαρές ΑΠΕ, χω-
ρίς να υπολογίζεται η δύναμη… φωτός

που θα δώσουν τα υδροηλεκτρικά.
Για τις ανανεώσιμες πηγές το χρο-

νοδιάγραμμα προβλέπει ότι μέσα στο
προσεχές διάστημα η ισχύς των μο-
νάδων που είναι σε λειτουργία θα
υπερδιπλασιασθεί σε 569 μεγαβάτ
(από 280 μεγαβάτ), με την προσθήκη
μεταξύ άλλων των δύο μεγάλων φω-
τοβολταϊκών 200 μεγαβάτ στην Πτο-
λεμαΐδα και 50 μεγαβάτ στη Μεγαλό-
πολη. Ο στόχος για το 2025 ξεπερνά
τα 5,1 γιγαβάτ. Η σημαντική ρευστό-
τητα που διαθέτει στο ταμείο της η
ΔΕΗ, σε συνδυασμό με τη βελτίωση
όλων των θεμελιωδών μεγεθών του
ισολογισμού της, επιτρέπει την απρό-
σκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού
πλάνου, παρά τις δυσκολίες που πα-
ρουσιάζονται λόγω της ενεργειακής
κρίσης, ως συνέπεια της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία.
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΕΗ: Δύναμη… φωτός 
μέσω ΑΠΕ έως το 2026

Γιώργος Στάσσης: 
Η στροφή της επιχείρησης
προς την «πράσινη» 
ενέργεια αποτελεί 
τον πυρήνα της στρατηγικής
της - Σε εξέλιξη επενδύσεις
άνω των 3 δισ. ευρώ 



O
βασικός μέτοχος και διευθύνων σύμβου-
λος της καλαματιανής καπνοβιομηχανίας
Ανδρέας Kαρέλιας, μαζί με τον αδελφό
του Στάθη, έχει καταφέρει να θεωρείται ο

«καλύτερος εργοδότης της χώρας». Και όχι τυχαία,
καθώς τα τελευταία χρόνια έχει μοιράσει περισσότε-
ρα από 10 εκατ. ευρώ σε μπόνους, αυξήσεις και δώ-
ρα στους εργαζομένους της βιομηχανίας, για τη
συμβολή τους στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων
στην παραγωγή, στις πωλήσεις, στις εξαγωγές και
την κερδοφορία.

Ο γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας γεννήθηκε
στις 31 Οκτωβρίου 1966. Είναι ο πρωτότοκος γιος του
Γιάννη Καρέλια, ο οποίος έχει συνολικά οκτώ παιδιά,
τέσσερα αγόρια και τέσσερα κορίτσια. Ο Ανδρέας εί-
ναι ο πρωτότοκος και αυτός που ανέλαβε τη θέση
του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας. Στις 31
Οκτωβρίου 1969 γεννήθηκε και ο αδερφός του Στά-
θης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και γενικός διευ-
θυντής. Στην επιχείρηση δραστηριοποιούνται και τα
άλλα δύο αγόρια της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος
και ο Ιωάννης. 

Από την Καλαμάτα στα πέρατα του κόσμου
Το 1888 ο Γιώργος Καρέλιας και ο αδερφός του

Ευστάθιος αποφασίζουν να ιδρύσουν μια καπνεμ-
πορική επιχείρηση με σκοπό να γίνουν προμηθευτές
καπνού στην Καλαμάτα αλλά και στις γύρω περιο-

χές. Ο καπνός έρχεται με καΐκια από το Αγρίνιο και
τη Λαμία, καθώς δεν ευδοκιμεί στον νομό.

Το πρώτο βιομηχανικό τσιγάρο κατασκευάστηκε
από την επιχείρηση το 1916, καθώς έως τότε τα τσι-
γάρα στρίβονταν στο χέρι. Η πρώτη μηχανή παρα-
γωγής τσιγάρων λοιπόν που αποκτήθηκε 28 χρόνια
μετά την ίδρυση της επιχείρησης ήταν αυτή που
κατασκεύασε τα πρώτα βιομηχανικά τσιγάρα με
την ονομασία «Πετρόμπεης Σιγαρέττα Αφοί Καρέ-
λια». Σταδιακά έφτασε στο σημείο να αποτελεί τον
μεγαλύτερο ελληνικών συμφερόντων παίκτη στην
καπνοβιομηχανία, με παρουσία σε περισσότερες
από 65 χώρες. Στον εξαγωγικό τομέα, η Καρέλιας
έχει παρουσία σε όλες τις ηπείρους, από Ευρώπη
και Αμερική, έως Ασία και Αφρική. Διατηρεί θυγα-
τρικές στην Τουρκία, στη Βουλγαρία, στις Βρυξέλ-
λες και στο Λονδίνο.

Η απογείωση
Η απογείωσή της ήρθε το 1950 με τους αγρότες να

καπνίζουν το καλύτερο σέρτικο τσιγάρο της εποχής.
Το 1957 κυκλοφόρησε το «Καρέλια Φίλτρο», ενώ
ακολούθησαν τα εμπορικά σήματα «Εκλεκτά», «Ρε-
κόρ», «Λουξ», «Ζαπάντι», «Λήθη», «Rex» και άλλα. Η
εταιρεία παράγει 45 εκατομμύρια τσιγάρα καθημερι-
νά ενώ έχει 45.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα. 

Είχε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία RJ
Reynolds και διένεμε τα τσιγάρα Camel. Ωστόσο
όταν διακόπηκε η συνεργασία, υπήρχαν φόβοι ότι η

Karelia δεν θα αντέξει, κάτι που δεν έγινε. Ανέδειξε
την «Καρέλια Χρυσή Κασετίνα» που ήταν πλέον βα-
σικός παίκτης της αγοράς. Το 1971, οι εγκαταστά-
σεις της Καρέλιας μεταφέρθηκαν από το κέντρο της
Καλαμάτας σε περιοχή λίγο έξω από την πόλη, ενώ
το 1973 οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών. Το ίδιο διάστημα τα ηνία της εταιρείας
αναλαμβάνει ο Γεώργιος Καρέλιας, ως διευθύνων
σύμβουλος, εκπροσωπώντας την τρίτη γενιά της οι-
κογένειας. Τότε δημιουργείται το σήμα «Karelia Li-
ghts» που έρχεται πρώτο σε πωλήσεις στην κατη-
γορία του. Σήμερα η καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ
είναι η μεγαλύτερη ελληνικών συμφερόντων κα-
πνοβιομηχανία της χώρας.

Ρεκόρ τζίρου και υψηλά πριμ 
στους εργαζομένους

Και ενώ στην Ελλάδα της κρίσης πολλές επιχειρή-
σεις πτώχευαν και έβαζαν λουκέτα, η Karelia το
2012 αποφάσισε να μοιράσει 1,8 εκατ. ευρώ με τη
μορφή μπόνους στους εργαζομένους της.

Το 2019, η πρόεδρος της εταιρείας Βίκυ Καρέλια, ο
Ανδρέας Καρέλιας αλλά και ο αντιπρόεδρος Στάθης
Καρέλιας έκαναν λόγο για μια χρονιά-ρεκόρ από
πλευράς κύκλου εργασιών, με την εταιρεία να έχει
ήδη συμπληρώσει τότε τα 130 έτη λειτουργίας. Ωστό-
σο, κάθε ρεκόρ είναι για να καταρρίπτεται και η χρονι-
κή διάρκεια ισχύος είναι μέχρι να έρθει το επόμενο.

Γιατί οι οικονομικές επιδόσεις του 2021 αποτελέ-
σαν ένα ακόμη ρεκόρ για τον όμιλο Καρέλια. Και σε
συνέχεια αυτών των επιδόσεων, ο επικεφαλής της
εταιρείας ανακοίνωσε παροχές και αυξήσεις μισθών
προς τους εργαζομένους της όπως επίσης και παρο-
χές σε φορείς και ιδρύματα, που ξεπέρασαν το ποσό
των 4 εκατ. ευρώ.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ο Ανδρέας Καρέλιας, καλύτερος 
εργοδότης της χώρας - Μπόνους 

10 εκατ. στους εργαζομένους

Οικογενειακή 
υπόθεση 
το success story 



Δυναμικά συνεχίζει την ανοδική της πο-
ρεία η Upstream, η ελληνική εταιρεία τε-
χνολογίας, ηγέτιδα στον χώρο του mobile
marketing automation, καταγράφοντας
αύξηση εσόδων 15% για τους πρώτους εν-
νέα μήνες του 2022. Κατά τα τρία πρώτα τρί-
μηνα του έτους, η Upstream είδε τα έσοδα
από την πλατφόρμα Grow να ενισχύονται
πάνω από 22%. Τα έσοδα αυτά, που αντιπρο-
σωπεύουν τις νέες δραστηριότητες της
εταιρείας, αποτελούν σήμερα τα δύο τρίτα
των συνολικών εσόδων της Upstream, ενώ έως το 2025 το ποσοστό αυτό αναμένεται να ξεπεράσει το 90%. Πα-
ράλληλα, η Upstream κατέγραψε στο εννεάμηνο υγιή κερδοφορία, όπως φαίνεται από τα κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022 ήταν ενισχυμένα κατά 23%.
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ο διεθνές κλίμα, οι εγχώριες
εξελίξεις και η ετυμηγορία
της Standard & Poor’s για

την ελληνική οικονομία θα αποτελέ-
σουν τους βασικούς παράγοντες
διαμόρφωσης της τάσης στην εγχώ-
ρια χρηματιστηριακή αγορά το επό-
μενο διάστημα. Και ενώ εκδηλώνε-
ται επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον, στοιχείο προβληματισμού απο-
τελεί η παραμονή της συναλλακτι-
κής δραστηριότητας σε χαμηλά επί-
πεδα. Πάντως αρκετοί εγχώριοι
αναλυτές εκτιμούν πως, αν δεν επι-
δεινωθεί το κλίμα, οι τραπεζικές με-
τοχές μπορούν να κινηθούν ανοδι-
κά, παρασύροντας σε περαιτέρω αν-
τίδραση όλη την αγορά.

Τεχνικά, ο τραπεζικός δείκτης
έχει δώσει σήμα επανατοποθετήσε-

ων, το οποίο ακυρώνεται με επι-
στροφή και κλείσιμο χαμηλότερα
των 502 μονάδων. Για την περαιτέρω
αποκατάσταση της τεχνικής εικό-
νας, πρέπει να αφήσει πίσω του και
τη ζώνη 561-585, μέσα στην οποία
συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών.

Αν την υπερκεράσει, η επόμενη αν-
τίσταση στο ψυχολογικό όριο των
600 μονάδων. Σε περίπτωση επι-
στροφής των πωλητών και αν χαθεί
η στήριξη στη ζώνη 500-490 μονά-
δες, θα ενεργοποιηθούν κινήσεις
«stop loss».

Προσφορά στο πετρέλαιο
θέρμανσης από AVIN-ΕΤΕ

Η AVIN στέκεται πάντα δίπλα στους κα-
ταναλωτές ενισχύοντας τη διάθεση πε-
τρελαίου θέρμανσης με μια δυνατή προ-
ωθητική ενέργεια που επιστρέφει αξία.
Σε συνεργασία με το πρόγραμμα
go4more της Εθνικής Τράπεζας, η AVIN
προσφέρει κέρδος 6% σε πόντους
go4more για αγορές με πιστωτική κάρτα,
για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίο-
δο από 24/10 έως και 31/11/22. Κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει κέρδος 3%
σε πόντους go4more για τις χρεωστικές
κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Κορυφαία διάκριση 
για το «Ελ. Βενιζέλος» 

Στη συνάντηση του κλάδου των αερο-
μεταφορών «Routes World 2022» που
πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας, το
αεροδρόμιο της Αθήνας κατέκτησε με τις
ψήφους των αεροπορικών εταιρειών την
πρώτη θέση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κή φέτος κατηγορία των 10-17,5 εκατ.
επιβατών. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, στα βραβεία Routes η ψήφος και η
διαδικασία απόφασης ανήκουν αποκλει-
στικά στις αεροπορικές εταιρείες, οι
οποίες επιβραβεύουν την αριστεία στην
αεροπορική ανάπτυξη παγκοσμίως. Στην
ίδια κατηγορία με το αεροδρόμιο της
Αθήνας, ήταν υποψήφια για διάκριση τα
αεροδρόμια του Μονάχου και της Βιέν-
νης και το Φιουμιτσίνο της Ρώμης.

Eurobank: Επιτυχημένη 
η πορεία της Postbank

Τριάντα χρόνια επιτυχημένης πορείας

στην αγορά της Βουλγαρίας συμπλήρωσε

η Postbank, θυγατρική του ομίλου Eu-

robank. Με αυτή την ευκαιρία διοργανώ-

θηκε ειδική εκδήλωση με κεντρικό μήνυ-

μα «Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον», στο

Grand Hotel Millennium στη Σόφια, την

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022. Την εκδήλωση

τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Ρού-

μεν Ράντεφ και ο πρέσβης της Ελλάδας

στη Βουλγαρία κ. Δημήτριος Χρονόπου-

λος, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό. 

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Intrakat για την
Κύπρο και τα έργα ανάπτυξης στη Μεγαλόνησο,
παρά τα όποια προβλήματα, όπως τόνισε ο αντι-
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρεί-
ας, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο 18o ετήσιο summit
του «Economist», με τίτλο «Navigating the Crisis
through Mastery and Inclusiveness», το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου στη
Λευκωσία. Ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε, επίσης,
στη νέα μετοχική σύνθεση και τη νέα ομάδα διοί-
κησης της εταιρείας, στην αφοσίωση του ομίλου
σε κατασκευαστικά έργα σε Ελλάδα, Κύπρο και
Βαλκάνια, καθώς και στο σημαντικό επενδυτικό
σχέδιο της Intrakat στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με σημαντικά έργα ανάπτυξης
σε εξέλιξη.

Χρηματιστήριο: Το στοίχημα στις τράπεζες
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Εξάρχου: Μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα ανάπτυξης στην Κύπρο

Αύξηση εσόδων 15% στο εννεάμηνο για την Upstream
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α Aria Hotels, η οικογενειακή αλυσίδα bou-
tique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοι-
κιών, επεκτείνουν την παρουσία τους και στα

Δωδεκάνησα, παρέχοντας αυθεντικές εμπειρίες
ελληνικής φιλοξενίας μέσα από το ξενοδοχείο
Onar Patmos. Οι επισκέπτες του Onar Patmos θα
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον κοσμοπολί-
τικο αλλά ήρεμο χαρακτήρα, καθώς και τη μυστη-
ριακή ατμόσφαιρα της Πάτμου, ενός από τα πιο ιδι-
αίτερα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Το Onar Pat-
mos, μια μικρογραφία παραδοσιακής νησιωτικής
γειτονιάς με έντονη την παρουσία της τοπικής αρχι-
τεκτονικής, εκτείνεται σε 8 στρέμματα κοντά στο
γραφικό ψαροχώρι του Γροίκου και τον βράχο της
Καλικατσούς. Αποτελείται από έξι ανεξάρτητες πα-
ραδοσιακές κατοικίες με ονόματα εμπνευσμένα
από τις Νύμφες της ελληνικής μυθολογίας, τις θεό-
τητες των νερών: Μέλια, Αμάλθεια, Βολίνα, Καστα-
λία, Νέδα, και Αόρα.

Στο χαρτοφυλάκιο της
ΑΜΒΥΞ τα Κτήματα Παλυβού
και Κοκοτoύ
Την προσθήκη των Κτημάτων Παλυβού και Κοκο-
τού στο χαρτοφυλάκιό της ανακοίνωσε η AΜΒΥΞ,
η μεγαλύτερη και παλαιότερη εταιρεία διανομής
αλκοολούχων ποτών, οίνων και μπίρας στην Ελ-
λάδα. Οι συνεργα-
σίες αυτές έρχονται
να ενδυναμώσουν το
τμήμα Oenothèque
της εταιρείας, η
οποία, πιστή στη βά-
ση της στρατηγικής που έχει χαράξει τα τελευ-
ταία χρόνια, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της και
με συνεργασίες που αφορούν τον ελληνικό αμπε-
λώνα. Η συνεργασία με το Κτήμα Παλυβού θα ξε-
κινήσει την 1η/11/2022 και περιλαμβάνει την
αποκλειστική διανομή, εμπορία και μάρκετινγκ
του κτήματος, ενώ κάτω από το ίδιο πρίσμα θα ξε-
κινήσει και η συνεργασία με το Κτήμα Κοκοτού
την 1η/1/2023.

Trastor: Πώληση ακινήτου στο
Χαλάνδρι έναντι €2,65 εκατ.

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την πώληση
ενός αυτοτελούς κτιρίου γραφείων και κατα-
στημάτων στο Χαλάνδρι επί της λεωφόρου
Κηφισίας 194, συνολικής επιφανείας 1.588,20
τμ, έναντι συνολικού τιμήματος 2.650.000 ευ-
ρώ. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί το 2018 έναντι
1.600.000 ευρώ. H εν λόγω πώληση τεκμη-
ριώνει εκ νέου τη δυνατότητα της εταιρείας να
κατοχυρώνει μεσοπρόθεσμα υψηλές υπερα-
ξίες για τους μετόχους της βάσει της επενδυ-
τικής της στρατηγικής, ενώ φανερώνει και την
έντονη ζήτηση για ακίνητα πρώτης προβολής,
κλάδος στον οποίο κατεξοχήν δραστηριοποι-
είται η εταιρεία.

Αλλαγή ηγεσίας στην Allianz
Trade με νέα CEO

Αλλαγή στην επικεφαλής του ομίλου της
Allianz Trade ανακοίνωσε η διοίκηση της
εταιρείας ασφάλισης εμπορικών πιστώσε-
ων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Aylin
Somersan Coqui, μέχρι σήμερα Group Chief
Risk Officer της Allianz SE, θα αναλάβει δι-
ευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Allianz Trade. Αυ-
τή η αλλαγή υπόκειται σε ρυθμιστική έγκρι-
ση και ακολουθεί την αποχώρηση της
Clarisse Kopff, η οποία αποφάσισε να ακο-
λουθήσει έναν νέο ηγετικό ρόλο εκτός της
Allianz από τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Philip Morris: Υποχώρησαν 
τα έσοδα

Κάμψη των μεγεθών της παρουσίασε στο τρί-
το τρίμηνο η Philip Morris International, αλλά
όχι στον βαθμό που περίμενε η αγορά. Ειδικότε-
ρα, τα λειτουργικά κέρδη της Philip Morris υπο-
χώρησαν στα 2,97 δισ. δολάρια στο τρίτο τρίμηνο
από τα 3,46 δισ. με τα κέρδη ανά μετοχή στο 1,34
δολ. από 1,59 δολ., περίπου εναρμονισμένα με
την εκτίμηση για 1,35 δολ. Παράλληλα, τα έσοδα
της εταιρείας μειώθηκαν κατά 1,1% στα 8,03 δισ.
δολάρια, αλλά υπερέβησαν σημαντικά την εκτί-
μηση των αναλυτών για μεγαλύτερη πτώση στα
7,27 δισ. δολάρια. 

Επεκτείνονται 
στα Δωδεκάνησα 
τα Aria Hotels

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
νέο μέλος του ΔΣ του IOSCO

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
μέλος του Management Board της ESMA Βασιλι-
κή Λαζαράκου στις 18 Οκτωβρίου 2022 ανέλαβε
καθήκοντα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφα-
λαιαγοράς (International Organization of Securi-
ties Commissions - IOSCO) κατά τη συνεδρίαση
που διεξήχθη στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου
του οργανισμού στο Μαρόκο, καθώς η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή
Περιφερειακή Επιτροπή (European Regional
Committee - ERC) του IOSCO. Η εκλογή της ΕΚ, η
οποία είχε πραγματοποιηθεί ομόφωνα τον περα-
σμένο Ιούλιο, θα έχει διάρκεια δύο ετών.

Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Τεχνολογία χωρίς εμπόδια» και με σκοπό να
προσφέρει μια καλύτερη ζωή σε όλους, χωρίς
εμπόδια και διακρίσεις, παρουσίασε τα πρώτα 11
καταστήματα του δικτύου της τα οποία είναι πλέον
προσβάσιμα στα άτομα που ανήκουν στο φάσμα
του αυτισμού. Σε συνεργασία με την ομάδα The-
HappyAct, η οποία εστιάζει στη βέλτιστη εξυπη-
ρέτηση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, η Κω-
τσόβολος χαρτογράφησε 11 καταστήματά της και
προχώρησε στις κατάλληλες παρεμβάσεις, προ-
κειμένου να καταστούν αισθητηριακά φιλικά
στον αυτισμό. Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση, γίνεται ο πρώτος retailer στην Ελλάδα
που ενσωματώνει την αισθητηριακή προσβασιμό-
τητα στην επιχειρηματική του δραστηριότητα για
τη δημιουργία μιας βέλτιστης εμπειρίας για τα
άτομα σε αυτό το φάσμα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κωτσόβολος: Πρώτος 
με καταστήματα προσβάσιμα
σε άτομα στο φάσμα 
του αυτισμού



Δημήτρης Πάτσιος: «Την
ίδια ώρα που έχουμε
πλέον τον πιο
ηλικιωμένο στόλο στην
ΕΕ, συνεχίζουν οι
αθρόες εισαγωγές
μεταχειρισμένων, με
αναλογία περίπου 
8 μεταχειρισμένα 
προς 10 καινούργια»

Τ ην εικόνα του στόλου
οχημάτων στην Ελλάδα μάς
παρουσιάζει ο Δημήτρης

Πάτσιος, γενικός διευθυντής του
Συνδέσμου Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). 

Να δούμε όμως, πριν περάσουμε
στη συνέντευξη με τον κ. Πάτσιο, κά-
ποια ενδιαφέροντα στοιχεία: 
� Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Περιβάλλοντος, οι μεταφορές ευ-
θύνονται για το ένα πέμπτο των εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποί-
ων το 71,7% προέρχεται από τις οδικές
μεταφορές.
� Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευα-
στών Αυτοκινήτων (ACEA European
Automobile Manufacturers’ Associa-
tion) μας δίνει ότι για το 2020 συνολι-
κά στην Ευρώπη (στην ΕΕ-27, της Ισ-
λανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας,
της Ρωσίας και του Ην. Βασιλείου) κυ-
κλοφορούσαν 246,3 εκατομμύρια αυ-
τοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης της
Τουρκίας. Τα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν
μέσο όρο ηλικίας 11,8 έτη.

� Στην Ελλάδα, το σύνολο των οχημά-
των το 2020 ήταν 6.491.063. Τα επι-
βατικά ήταν 5.315.875 (από αυτά τα
4.510.489 έχουν ηλικία άνω των 10
ετών), τα ελαφρά επαγγελματικά ήταν
921.776, τα μεσαία-βαρέα οχήματα
ήταν 225.216 και τα λεωφορεία
28.196. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο του 2022 είχαμε
82.938 καινούργια επιβατικά, ενώ τον
ίδιο μήνα του 2021 είχαμε 81.756,
δηλαδή αύξηση συν 1,4%. Καινούργια
φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) είχαμε
7.732 τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ
τον ίδιο μήνα του 2021 είχαμε 8.445,
μείωση -8,4%. Και 163 νέα λεωφο-
ρεία τον Σεπτέμβριο 2022, ενώ 317
το 2021, μείωση -48, 6%.

Η συνέντευξη με τον γενικό δι-

ευθυντή του ΣΕΑΑ έχει ως εξής:

Σύμφωνα με παλαιότερη δήλω-
σή σας, είχατε εκτιμήσει ότι «μέ-
χρι το 2030 στην Ελλάδα, στα
τρία αυτοκίνητα θα είναι ένα
ηλεκτρικό, ένα βενζινοκίνητο
και ένα πετρελαιοκίνητο». Μετά
την πανδημία, σήμερα τον πόλε-
μο και την ενεργειακή κρίση, τι
προβλέπετε;

Η εκτίμηση παραμένει ως έχει κατά
το πρώτο μέρος, καθώς η διείσδυση
των ηλεκτρικών κατά το 1/3 είναι κοι-
νοτική υποχρέωση. Η σημαντική αύξη-
ση των υβριδικών αυτοκινήτων βενζί-
νης, από την άλλη, φαίνεται να έχει
αποτέλεσμα τα βενζινοκίνητα αυτοκί-
νητα να «κερδίζουν» τα diesel.

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ο Δημήτρης Πάτσιος, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου 
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), εκτιμά 
ότι μέχρι το 2030 το ένα τρίτο του στόλου θα είναι ηλεκτρικό,
στο πλαίσιο και της κοινοτικής υποχρέωσης
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«Το 2023 θα έχουμε 
τα πιο γερασμένα 
οχήματα στην ΕΕ!»   



Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα
8.790 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα –
το 2019 είχαν ταξινομηθεί μόλις 404.
Ο στόλος των υβριδικών κάθε είδους
είναι περισσότερα από 100.000 οχή-
ματα.

Πώς κινείται η αγορά του ηλεκτρι-
κού αυτοκινήτου α) στα επιβατικά
οχήματα και β) στα φορτηγά-λεω-
φορεία, σε σχέση με τα συμβατι-
κά και τα υβριδικά (σε αριθμούς
και ποσοστά την τελευταία πεντα-
ετία); 

Σε ποσοστό, η διείσδυση των επανα-
φορτιζόμενων αυτοκινήτων αγγίζει το
8%, όταν το 2018 ήταν λιγότερο από
0,5%. Σε απόλυτους αριθμούς όμως,
και κυρίως σε αποτέλεσμα επί του
«πάρκου» των κυκλοφορούντων, το
αποτέλεσμα είναι ελάχιστο.

Στα επαγγελματικά οχήματα η διείσ-
δυση είναι μηδενική, εκτός των μικρό-
τερων οχημάτων για τους δήμους. Η
αγορά των φορτηγών και των λεωφο-
ρείων, δυστυχώς, κυριαρχείται από ει-
σαγωγές παλαιών, μεταχειρισμένων
οχημάτων, καθώς απουσιάζουν εντε-
λώς κίνητρα κυκλοφορίας νεότερων,
«καθαρών» οχημάτων.

Στις εκπομπές αερίων που συμ-
βάλλουν στο φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, είναι γνωστό ότι οι εμ-
πορευματικές και επιβατικές με-
ταφορές έχουν τη μερίδα του λέ-
οντος. Ποια είναι η μέση ηλικία
του στόλου επιβατικών, φορτη-
γών και λεωφορείων στην Ελλά-
δα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες;

Η κατάσταση με τη γήρανση του στό-
λου στην Ελλάδα είναι ανεξέλεγκτη.
Είχαμε αρχές του 2021 τον 4ο πιο γε-
ρασμένο στόλο στην ΕΕ στα επιβατικά
και τους πλέον γερασμένους στόλους
στα φορτηγά και λεωφορεία. Με βάση
εκτιμήσεις των στατιστικών του ΣΕΑΑ,
στις αρχές του 2023 θα έχουμε το πιο
γερασμένο πάρκο όλων των τύπων
οχημάτων στην ΕΕ!

Αποτέλεσμα; Μέγιστη ρύπανση στις
πόλεις, μείωση του προσδόκιμου
ζωής, ασθένειες του αναπνευστικού,
εκτός των παραπομπών της χώρας στο

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις αποκλί-
σεις.
� Τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχουν μέσο όρο ηλικίας 11,8 έτη. Ο
μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών εί-
ναι 13,9 έτη. Στην Ελλάδα, ο μέσος
όρος ηλικίας είναι 21,4 έτη, με αποτέ-
λεσμα η χώρα μας να έχει τον παλαι-
ότερο στόλο φορτηγών.
� Τα λεωφορεία στην ΕΕ έχουν μέσο
όρο ηλικίας 12,8 έτη. Στη χώρα μας εί-
ναι άνω των 19 ετών και είναι τα παλαι-
ότερα.

Ποια είναι η αναλογία μεταχειρι-
σμένων και νέων αυτοκινήτων και
ποιες οι προτιμήσεις του κόσμου;

Την ίδια ώρα που έχουμε πλέον τον
πιο ηλικιωμένο στόλο στην ΕΕ, συνεχί-
ζουν οι αθρόες εισαγωγές μεταχειρι-

σμένων, με αναλογία περίπου 8 μετα-
χειρισμένα προς 10 καινούργια. Στα
μεσαία και βαρέα φορτηγά, η κατάστα-
ση είναι τραγική, καθώς καινούργια
προς εισαγόμενα μεταχειρισμένα είναι
μόλις 1 προς 10, με τις εισαγωγές πα-
λαιών να αφορούν οχήματα που έχουν
«τελειώσει» την ωφέλιμη ζωή τους στη
δυτική Ευρώπη.
� ΣΕΑΑ: Στο εξωτερικό η απόσυρση
είναι στο 6%, ενώ στην Ελλάδα η αν-
τικατάσταση φθάνει μόλις στο 1%.
Στη χώρα μας, το 70% των επιβατη-
γών είναι άνω των 10 ετών, όταν
στην Ευρώπη είναι 7%. Στην Ελλάδα,
το 4,7% των αυτοκινήτων που ελέγ-
χονται από τα ΚΤΕΟ απορρίπτονται
λόγω ακαταλληλότητας, ενώ, για πα-
ράδειγμα, στη Γερμανία το ποσοστό
αυτό φθάνει στο 35,5%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕ-
ΑΑ Γεώργιο Βασιλάκη, «στα βα-
ρέα φορτηγά, τις νταλίκες, πάντα
ήμασταν ο σκουπιδοτενεκές της
ΕΕ. Η πλειοψηφία τους είναι άνω
των 20 ετών, ενώ πάνω από το
80% δεν έχει σύστημα φρένου
ABS. Αν δηλαδή χρειαστεί σε μια
εθνική οδό να πατήσει φρένο, το
όχημα διπλώνει». Βοηθούν τα
υπάρχοντα κίνητρα και τα φορο-
λογικά μέτρα(;) και δεν το περιο-
ρίζω μόνο στους επαγγελματίες. 

Η αγορά των επαγγελματικών οχη-
μάτων δεν υποστηρίζεται από κανενός
είδους κίνητρα. Είναι γνωστό πως οι
μεταφορείς και οι επιχειρήσεις επιθυ-
μούν νεότερα οχήματα, όμως απου-
σιάζουν εντελώς οχήματα υποστήρι-
ξης, φορολογικές ελαφρύνσεις και κυ-
κλοφοριακές διευκολύνσεις.

Έχετε πει ότι «οι υποδομές φόρτι-
σης χρήζουν προσοχής». Σε τι
επίπεδο βρισκόμαστε σήμερα –
πόσους σταθμούς εξυπηρέτησης
έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα;

Οι υποδομές φόρτισης αναπτύσσον-
ται ταχύτατα και πλέον από εξάμηνο σε
εξάμηνο ο αριθμός των σημείων φόρ-
τισης αυξάνει σημαντικά. 

Αν και υφίστανται πλέον σχεδόν
2.000 δημόσιοι σταθμοί (σ.σ. εθνικό
δίκτυο και μέσα στις πόλεις), απέχει η
χώρα από την πυκνότητα που απαιτεί-
ται για να καλύψουν την επόμενη φάση
ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, όταν
δηλαδή, αντί να κυκλοφορούν
15.000-20.000, υπερβεί ο στόλος
των επαναφορτιζόμενων τα
50.000(+). Για την ώρα πάντως, με
κάποιους συμβιβασμούς, τα ταξίδια εί-
ναι εφικτά, με αξεπέραστη όμως την
κίνηση στις πόλεις!
� Στοιχεία υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών: Το 2019, υπήρχαν
μόνο 58 σημεία φόρτισης σε όλη την
Ελλάδα. Σήμερα, υπάρχουν περίπου
1.200 σημεία φόρτισης κατά μήκος
του εθνικού οδικού δικτύου – μέσα
στις πόλεις ο αριθμός τους επίσης
αυξάνεται. Προβλέπονται 12.000
σημεία φόρτισης το 2025 και
25.000 το 2030. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 OKTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL EΝΕΡΓΕΙΑ35

Στοιχεία ACEA
Όπως μας πληροφορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκι-
νήτων (ACEA), το 1,2% όλων των αυτοκινήτων στους δρόμους της ΕΕ
είναι υβριδικά, τα ηλεκτρικά με μπαταρία και τα υβριδικά plug-in αντι-
προσωπεύουν το 0,5% και το 0,6% του στόλου αντιστοίχως και τα επι-
βατικά αυτοκίνητα με «εναλλακτικά καύσιμα» αποτελούν το 5,3% του
συνολικού στόλου αυτοκινήτων της ΕΕ.
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Έχοντας ως αντικείμενα μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό, την
υλοποίηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη ενός ολοκλη-
ρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος προώθησης και
προβολής (δράσεις δημοσιότητας και διαφημιστικής προ-
βολής στα ΜΜΕ), το Ελληνικό Κτηματολόγιο «έτρεξε» δια-
γωνισμό ανάθεσης, στον οποίο επικράτησαν η Ιntraway και
η Asterias. Αυτός ήταν ένας από τους διαγωνισμούς ανάθε-
σης με το ύψος του να φτάνει τα 479.750 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Εκκρεμεί η ανακοίνωση ανάθεσης και για έτερο διαγω-

νισμό της επικοινωνίας του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν μεγάλο διαγωνισμό με
μπάτζετ της τάξης των 345.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αν-
τικείμενό ενέργειες προβολής και ενημέρωσης για το έρ-
γο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών, για τη βελ-
τίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμο-
γή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών
στοιχείων του Ελληνικού Κτηματολογίου στις επιταγές
της Οδηγίας Inspire».

Η Ogilvy, στο πλαίσιο επικοινωνίας του προ-
ϊόντος ευέλικτης μηνιαίας ενοικίασης Flex
Drive, αξιοποίησε για πρώτη φορά για την Auto-
hellas Hertz τα in-game ads μέσω της πλατ-
φόρμας Eskimi DSP που αντιπροσωπεύει η Fast
River στην Ελλάδα.

Απώτερος στόχος ήταν η ενίσχυση του aware-
ness, αξιοποιώντας non-intrusive video και im-
age formats. Παρατηρήθηκε πως και τα δύο for-
mats είχαν Viewability υψηλότερο από 97%, με
το benchmark να είναι στο 95%, προσεγγίζοντας

περίπου 100Κ unique gamers από ένα pool 80
διαφορετικών παιχνιδιών. Τα in-game ads εξα-
σφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή θέαση από το gam-
ing audience, αυξάνοντας το reach, χωρίς να
υπάρχει διακοπή στην gaming εμπειρία τους. Η
καμπάνια πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμ-
βρίου-Οκτωβρίου 2022, αξιοποιώντας στο έπακρο
τις δυνατότητες της in-game πλατφόρμας.

Μετά την απρόσμενη ανακοίνωση της αποχώρησης της
International Chief Executive Wendy Clark, η μεγάλη
Dentsu Creative αποκάλυψε την καινούργια global δημι-
ουργική ηγεσία της. Στο πλευρό του Chief Creative Officer
Fred Levron, που εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας το
2021, τοποθετείται η Andrea Terrassa, ως Global Chief Op-
erating Officer, η οποία κατείχε αντίστοιχη θέση για την πε-
ριοχή της Αμερικής. Ο Iván Czwan Altobelli, επίσης προσ-
ληφθείς το 2021 προερχόμενος από την Accenture Song,
ορίστηκε Global Chief People Officer, με τους Julie Scelzo
και Jon Dupuis να αναλαμβάνουν τους ρόλους Global Clients Chief Creative Officer και Global Clients President
αντίστοιχα. Η Dentsu Creative δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του εκτεταμένου δικτύου creative agencies
της Dentsu, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά υπό την ίδια «ομπρέλα» 9.000 εργαζόμενους. Το νέο σχήμα, με
επικεφαλής αρχικά τους Levron και Clark, ανακοινώθηκε στα Cannes Lions τον Ιούνιο. 

«Διανύουμε ένα ταξίδι για τον σχεδιασμό του creative δικτύου του μέλλοντος», σχολίασε ο Levron και πρόσθε-
σε: «Λένε ότι “αν δεν σου αρέσει η αλλαγή, δεν θα σου αρέσει να μην είσαι relevant”, και εμείς χτίζουμε με προ-
οπτική την αλλαγή». Το δημιουργικό τμήμα έχει τεθεί στο επίκεντρο σε επίπεδο ενδυνάμωσης με ανθρώπινο δυ-
ναμικό για τον ιαπωνικό όμιλο.

H Ogilvy, στο πλαίσιο 
της καμπάνιας Flex Drive,

αξιοποίησε για πρώτη φορά
για την Autohellas Hertz 

τα in-game ads

� Με τίτλο «Είσαι ο καλύτερος στην παρέα; Γίνε ο καλύτε-
ρος στον κόσμο», η δημιουργική 360 καμπάνια της In-

terweave για το Backgammon: Lord of The Board, της ισ-
ραηλινής εταιρείας Beach
Bum Gaming, που αποτε-
λεί το νούμερο ένα ψηφια-
κό παιχνίδι της κατηγορίας
του παγκοσμίως, είναι ήδη
στον αέρα. Για τη συγκε-
κριμένη εφαρμογή η Ελ-
λάδα αποτελεί την αφετη-
ρία για το λανσάρισμα των διαφημιστικών εκστρατειών της,
καθώς είναι η πρώτη που δημιουργείται παγκοσμίως. Ο
αγαπητός σε όλους μας Λεωνίδας Κουτσόπουλος πρωταγω-
νιστεί με τον δικό του αστείο τρόπο. «Αγαπάμε την ψυχαγω-
γία, αγαπάμε τη διασκέδαση και έτσι βρήκαμε ένα αγαπη-
μένο παιχνίδι μικρών-μεγάλων». 

� Τη διαφημιστική εταιρεία New Age επέλεξε ο εκπαιδευ-
τικός οργανισμός ISCOOL για το τηλεοπτικό του λανσάρι-

σμα. Με καλαίσθητο animation και το πολύ δυνατό μήνυμα
«Για τα παιδιά που θα αλλάξουν τον κόσμο», το σποτ βρίσκε-
ται ήδη στον αέρα. Η καμπάνια τρέχει σε τηλεόραση, ραδιό-
φωνο και social media. Είναι μια παραγωγή της WCA Pro-
ductions, για λογαριασμό της New Age.

� Η νέα καμπάνια της Sohosquare για το rebranding του
BEAT σε FREE NOW εντυπωσιάζει. Τρεις ταινίες, τρεις

διαφορετικές καταστάσεις,
όλες μέσα σε ένα ταξί. Σε
αυτή την καμπάνια, σχολιά-
ζεται η «γκρίνια» που προ-
καλούν στους ανθρώπους
οι αλλαγές πάσης φύσεως,
για να έρθει το BEAT και να
τονίσει πως κάποιες αλλα-
γές είναι για καλό. Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο
Πάνος Κορώνης, σε παραγωγή της Foss Productions.

� Στον αέρα βρίσκεται η νέα καμπάνια της Boxer - ΔΙ Φειδάς
ΑΕ σε δημιουργία της Kevin+Marshall για τη φθινοπωρι-

νή-χειμερινή collection ’22-’23, με δύο διαφημιστικά σποτ
που προβάλλονται σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Με
σύγχρονη και δημιουργική προσέγγιση που παράλληλα εναρ-
μονίζεται με την παράδοση ετών της Boxer, τα σποτ έχουν
κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις στην αγορά. Η παραγωγή και η
σκηνοθεσία έγιναν από την PickCodes Productions.

Αποκάλυψε τη νέα παγκόσμια ηγετική ομάδα της 

Mικρά - μικρά

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ιntraway και Asterias κέρδισαν τον διαγωνισμό 

DENTSU CREATIVE
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Συνεχείς ανακατατάξεις των προ-
γραμμάτων στους πίνακες τηλεθέα-

σης της Nielsen παρατηρούνται το τε-
λευταίο διάστημα, γεγονός που δεν
αφήνει κανέναν να χαρεί για πολύ. Για
παράδειγμα, τα ποσοστά της πολυσυζη-
τημένης και πολύ ακριβής παραγωγής
του Alpha «Αυτή η νύχτα μένει» υποχώ-
ρησαν αυτή την εβδομάδα. Από την άλ-
λη, η επιλογή του ΑΝΤ1 να μεταδώσει
μόνο τα πρώτα δύο επεισόδια της σει-
ράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη
εκ του αποτελέσματος δεν αποδείχτηκε
ιδιαίτερα σοφή. Έχοντας απέναντι τα
μεγαθήρια «Σασμός», «Γη της ελιάς»
και «Μαύρο Ρόδο», περιορίστηκε σε
νούμερα που κινήθηκαν γύρω στο 13%.

� Να απαντήσει με ανάρτηση
για τα σχόλια που δέχτηκε

για τα ψεύτικα tweets του
«J2US» αναγκάστηκε ο Νίκος
Κοκλώνης. Κάποιες από τις ψυ-
χαγωγικές εκπομπές των άλλων
καναλιών,
όμως, φαί-
νεται ότι
δεν πεί-
στηκαν και
έθιξαν το θέμα η καθεμιά με τον
δικό της τρόπο. Ας πούμε, ο Φώ-
της Σεργουλόπουλος με την Τζέ-
νη Μελιτά το έκαναν σκετσάκι
στο «Πρωίαν σε είδον».

� Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε
και δεύτερο και τρίτο «χτύπημα» για

το «J2US», αυτή τη φορά από την πρώτη
αποχωρήσασα από το σόου, τη Σοφία
Αρβανίτη, η οποία καλεσμένη στον Νίκο
Μουτσινά δήλωσε πως δεν τους επιτρέ-
πεται να διαλέξουν οι ίδιοι τα τραγούδια
τους, ενώ κάποιοι καλλιτέχνες έχουν…
προστασία.

� Έλενα Παπαβασιλείου και
Ανθή Σαλαγκούδη επιστρέ-

φουν στην τηλεόραση μέσα από
τη συχνότητα του Action 24. Η
πρώτη θα παρουσιάσει μαζί με
τον Γιώργο Παγάνη ενημερωτική
εκπομπή στη ζώνη 10-1 τα Σαβ-
βατοκύριακα, ενώ η δεύτερη συ-
ζητά για ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

� Ιδιαίτερα τεταμένες είναι οι σχέσεις
πασίγνωστης παρουσιάστριας με

πολύ γνωστό συνεργάτη της. Οι διαφω-
νίες τους είναι τέτοιες που ο ίδιος μπαί-
νει και βγαίνει από το πλατό ανάλογα με
τις διαθέσεις…

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Δεν θα παρουσιάσει τη Eurovision ο Σεργουλόπουλος
Πολλές συζητήσεις και σενάρια άναψαν με την άφιξη του Φώτη Σερ-

γουλόπουλου στην ΕΡΤ, ότι θα είναι αυτός που θα αναλάβει την παρου-
σίαση του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision, τον Μάιο του 2023. Ο
Φώτης είχε παρουσιάσει με επιτυχία τον διαγωνισμό στο παρελθόν, μαζί
με τη Μαρία Μπακοδήμου. Ως εκ τούτου θεωρήθηκε αυτονόητο ότι από
τη στιγμή που πέρασε στο δυναμικό της ΕΡΤ θα αναλάμβανε και τη μετά-
δοση. Το σενάριο αυτό ενισχύθηκε και μετά τις δηλώσεις του Γιώργου
Καπουτζίδη πως εξαιτίας του βεβαρυμένου προγράμματός του φέτος
δεν θα μπορούσε να κάνει την αναμετάδοση από το Λίβερπουλ της Βρε-
τανίας. Παρ’ όλα αυτά, ο Φώτης Σεργουλόπουλος ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ
πως έχει αποφασίσει να ασχοληθεί μόνο με την καθημερινή μεσημερια-
νή εκπομπή που παρουσιάζει στην ΕΡΤ1 μαζί με την Τζένη Μελιτά. Ο
ίδιος τονίζει πως οι απαιτήσεις του «Πρωίαν σε είδον» δεν του επιτρέ-
πουν να πει το «ναι» στον πανευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Τ
ο «Survivor» ανάγεται αυ-
τομάτως στο πρόγραμμα
εκείνο που καλείται αυτή

τη στιγμή να βγάλει από τη δύ-
σκολη θέση τον ΣΚΑΪ. Μαθαί-
νουμε ότι τις τελευταίες μέρες
υπάρχει έντονη κινητικότητα και
στο κανάλι -εκτός από την Αcun
Medya-, καθώς επιθυμία είναι
να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα. Ίσως το δούμε στις
οθόνες μας δέκα μέρες νωρίτε-
ρα από ό,τι τις προηγούμενες
χρονιές, ίσως όμως και στις αρ-
χές Δεκεμβρίου. Αυτό θα εξαρ-
τηθεί από το κατά πόσο θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί η τεχνι-
κή προετοιμασία στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν υπογραφεί προσύμφωνα με
το 80% των παικτών και ο Αcun Ilicali είναι πολύ ευχαριστημένος από τα
πρόσωπα με τα οποία έχουν δώσει τα χέρια. Αγκάθι παραμένει η συμμετο-

χή του Γιώργου Αγγελόπουλου.
Ακόμη αναζητείται το πώς, πόσο
και με ποιο ρόλο θα μπορέσει να
ενταχθεί στο παιχνίδι. Να σημει-
ώσουμε ότι όλα αυτά που έχουν
ακουστεί περί παρουσίασης
έχουν προκαλέσει και μια ιδιαί-
τερη ανησυχία και ενόχληση
στην πλευρά του Γιώργου Λια-
νού.

Φέτος το «Survivor» θα είναι
All Star και ο Acun αναζητά έναν
τρόπο για να διατηρήσει το στοι-
χείο της έκπληξης για τους τηλε-
θεατές. Οι σκέψεις που υπάρ-

χουν στην τουρκική εταιρεία παραγωγής, λοιπόν, είναι να αναχωρήσουν
όλοι οι παίκτες που θα πάρουν μέρος στο παιχνίδι μαζί, από την αρχή, ανε-
ξάρτητα από το ποια εβδομάδα θα ενταχθούν στο παιχνίδι. Αφού θα βρί-
σκονται όλοι στο νησί της Καραϊβικής, θα είναι ο Acun Ilicali αυτός που θα
αποφασίζει ποιοι θα μπαίνουν στο παιχνίδι και πότε.

Σε μια περίοδο καθημερινής, πλέον, έντασης με την Τουρκία και
απειλών προς την Ελλάδα, η Σοφία Παπαϊωάννου στην πρεμιέρα
της νέας εκπομπής έρευνας «365 στιγμές», τη Δευτέρα 24 Οκτω-
βρίου 2022, στις 23.00, από το ΕΡΤNEWS ταξιδεύει στο Ανατολικό
Αιγαίο και καταγράφει στιγμές των κατοίκων που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των συνόρων.

Η εκπομπή αποκαλύπτει ένα άγνωστο τραγικό περιστατικό, που
καταδεικνύει τη διαχρονική προσπάθεια των Τούρκων να αμφι-
σβητήσουν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, ταξιδεύει στην
ακριτική Ψέριμο, η οποία φέτος το καλοκαίρι βρέθηκε στο επίκεν-
τρο των τουρκικών αμφισβητήσεων και φέρνει στο φως σπάνια έγ-
γραφα της εποχής της Ιταλοκρατίας, που ανακάλυψε στα ιταλικά
αρχεία της Δωδεκανήσου και αποδεικνύουν περίτρανα την ελλη-
νικότητα των νησιών που αμφισβητούν οι Τούρκοι.

Το «Survivor» επιστρέφει νωρίτερα
και με εξασφαλισμένες εκπλήξεις

Τη Δευτέρα η πρεμιέρα της νέας εκπομπής της 
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Η έλευση του χειμώνα και η ισχύς της νέας νομοθεσίας σχετικά με τη χρή-
ση των αντιολισθητικών αλυσίδων έχουν προκαλέσει ένα χάος κυρίως στις
εταιρείες leasing, καθώς οι πελάτες τους απαιτούν να τους προμηθεύσουν
δωρεάν με αντιολισθητικές αλυσίδες!

Ωστόσο, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική και η ερμηνευτική εγκύκλιος
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίζει ξεκάθαρα ότι «ο εφοδια-
σμός των μισθωμένων οχημάτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό γίνεται έπειτα
από αίτημα του μισθωτή. Η δυνατότητα παροχής του κατάλληλου εξοπλισμού
αλλά και η αίτηση παροχής του μισθωτή αναγράφεται στο μισθωτήριο συμ-

βόλαιο. Για τα μισθωμένα αυτοκίνητα ως παραβάτης της παρούσας νοείται
και ο εκμισθωτής μόνο όταν δεν χορηγεί τον αναφερόμενο εξοπλισμό».

Δηλαδή, οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να αιτηθούν στην
εταιρεία χρονομίσθωσης την προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων να ανα-
γράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν
δεν αναγράφεται η υποχρέωση προμήθειας αντιολισθητικών αλυσίδων στο
συμβόλαιο, τότε ο χρήστης θα πρέπει να συνάψει μια συμπληρωτική σύμβα-
ση με την εταιρεία, που θα αφορά την προμήθεια των αντιολισθητικών αλυσί-
δων, η οποία θα έχει κάποιο κόστος…
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Leasing: Ποιος πληρώνει τις αντιολισθητικές αλυσίδες;

Δοκιμάζουμε το Ford Mustang
Mach-E GT με 487 ίππους! Ε
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Τ
ο πιο δυνατό Ford που λανσαρίστηκε επι-
σήμως επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι
ηλεκτρικό SUV και φέρει το θρυλικό όνο-
μα Mustang πριν από το Mach-E. Ωστόσο,

η εταιρεία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έφερε στην
αγορά μια πιο σπορ έκδοση της Mach-E που φέρει
τον λογότυπο GT… Η Mustang Mach-E GT με μοναδι-
κή σχεδίαση, 487 ίππους, 860 Nm ροπής και επιδόσεις
supercar ρίχνει το γάντι στους ανταγωνιστές και προ-
καλεί σοκ και δέος στους λάτρεις των κινητήρων εσω-
τερικής καύσης. Βέβαια, για να αποκτήσει κανείς την
κορυφαία έκδοση της Mustang Mach-E GT θα πρέπει
να καταβάλλει λίγο πάνω από τις 85.700 ευρώ...

Ξεχωριστή σχεδίαση και χρώμα
Η Mustang Mach-E GT διαθέτει πιο δυναμική σχε-

δίαση σε σχέση με τις πιο «απλές» εκδόσεις, ενώ σε
καμία περίπτωση δεν περνά απαρατήρητη εξαιτίας του
εντυπωσιακού «Cyber Orange» χρώματος, που απο-
τελεί μια αποκλειστικότητα για την έκδοση GT, όπως
και το Grabber Blue χρώμα.

Οι εντυπωσιακές 20 ιντσών ζάντες αλουμινίου κρα-
τούν στο ύψος του το premium SUV υψηλών επιδόσε-
ων των 4,71 μέτρων, που ολοκληρώνουν με όμορφο
τρόπο τα αεροδυναμικά βοηθήματα περιμετρικά του
αμαξώματος.

Η μπροστινή γρίλια δεν είναι πλέον στο χρώμα του
αμαξώματος αλλά σε ένα σκούρο γκρι τρισδιάστατης
απεικόνισης. Το πιο επιθετικό μπροστά προφίλ τονί-
ζουν ακόμη περισσότερο οι αεροδυναμικές εισαγω-
γές και το σπόιλερ στον ανασχεδιασμένο προφυλα-
κτήρα. Η πληθωρική του σιλουέτα ολοκληρώνεται από

την ειδική γυαλιστερή μάσκα και τις βαμμένες σε κόκ-
κινη απόχρωση δαγκάνες της Brembo.

Hitech εσωτερικό
Στην καμπίνα επιβατών οι λεπτομέρειες είναι εκεί-

νες που κάνουν τη διαφορά και τον πρώτο και τον τε-
λευταίο λόγο έχει η κάθετης διάταξης οθόνη αφής, η
οποία με τη διαγώνιο των 15,5 ιντσών καθιστά μάταια
την όποια προσπάθεια να τραβήξεις το βλέμμα και την
προσοχή σου από πάνω της.

Λόγω της απουσίας φυσικών διακοπτών η συντρι-
πτική πλειονότητα των λιγότερο ή περισσότερο κρίσι-
μων ρυθμίσεων πραγματοποιείται μέσω της ψηφια-
κής οθόνης. Οι χώροι είναι υπεράνετοι ακόμη και για
πέντε μεγαλόσωμους επιβάτες, τη στιγμή που το κλα-
σικό πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 402 λίτρων και
κανονικό σχήμα. Λέμε κλασικό γιατί υπάρχει και έξ-
τρα χώρος 100 λτ κάτω από το μπροστινό καπό με τάπα
αποστράγγισης. Η κορυφαία έκδοση της Mustang
Mach-E GT διαθέτει μια μεγάλη μπαταρία 98 kWh, αυ-
τόματο κιβώτιο μιας σχέσης και από έναν ηλεκτροκι-
νητήρα σε κάθε άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει
στα 487 άλογα και η ροπή είναι κυριολεκτικά κτηνώ-
δης με 860 Nm από τα πρώτα κιόλας χιλιοστά διαδρο-
μής του πεντάλ «γκαζιού».

Το πώς επιταχύνει η Mustang Mach-E GT είναι μια
πραγματική εμπειρία, ειδικά αν έχεις επιλέξει το
ακραίο πρόγραμμα «Untammed», καθώς η δύναμη
περνά στον κινητήρα χωρίς ίχνος σπιναρίσματος ελέω
τετρακίνησης, με τον οδηγό της να νιώθει αρχικά το
στομάχι να κολλάει στην… πλάτη!

Μη φανταστείτε πως τα άλλα δύο προφίλ, Whisper

και Active, πάνε πίσω, καθώς η δύναμη του αυτοκινή-
του δεν μπορεί να κρυφτεί επεμβαίνοντας στην από-
κριση του γκαζιού αλλά και στην κατανομή της ροπής
στους άξονες. H μεικτή αυτονομία που καταγράψαμε
πάντως ήταν γύρω στα 430 χιλιόμετρα, η οποία αυξά-
νεται στην αστική χρήση και μειώνεται αισθητά στον
ανοιχτό δρόμο και ταχύτητες πάνω από τα 130
χλμ./ώρα. Η Mach-E GT είναι εξοπλισμένη με την ex-
tended range μπαταρία (88 kWh ωφέλιμη), προσφέ-
ροντας αυτονομία 500 χλμ. (κατά WLTP), ενώ η φόρτι-
ση σε παροχή με ισχύ 150 kW μπορεί να προσθέσει
κατά μέσο όρο αυτονομία 99 χλμ. μέσα σε 10 λεπτά πε-
ρίπου, ενώ η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει το 80% της
φόρτισής της από 10% σε 45 λεπτά.

Απίστευτη εμπειρία
Η νέα Mustang Mach-E GT δεν είναι απλώς γρήγορη.

Είναι πραγματικά τρομερά γρήγορη! Ο οδηγός και οι
επιβάτες θα το αντιληφθούν μόλις το γκάζι πιεστεί προς
το πάτωμα και τα πρώτα 100 χλμ. από στάση έρχονται σε
μόλις 3,7 δευτερόλεπτα. Στον δρόμο η Mustang Mach-E
GT είναι σαφώς πιο σφιχτή και απόλυτη σε σχέση με τις
απλές εκδόσεις και αυτό οφείλεται στο γενικό set up
των αναρτήσεων και των 20άρων τροχών με ελαστικά
διαστάσεων 245/45. Τη διαφορά κάνει όμως το Mag-
neRide, που είναι τα ειδικά αμορτισέρ με μαγνητοροϊκή
τεχνολογία για μεταβολή του βαθμού απόσβεσης μέσα
σε ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου. Μέσα στην πό-
λη η Mustang Mach-E GT μαγνητίζει τα βλέμματα των
περαστικών και ο οδηγός δύσκολα θα συγκρατηθεί να
μην πιέζει το πεντάλ του γκαζιού προς το πάτωμα «χο-
ρεύοντας» στους ολισθηρούς δρόμους της πόλης…
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Σ
τη σκιά του ζοφερού τοπίου, άρα ανάξι-
ου ενασχόλησης, του ελληνικού ποδο-
σφαίρου, όπου ο καθένας προσπαθεί να
περιφρουρήσει τα συμφέροντα της ομά-

δας του ρίχνοντας… δίχτυ στους διαιτητές, Έλ-
ληνες και ξένους, γίνεται το ντέρμπι της αγωνι-
στικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη
στη Λεωφόρο. Διαιτητής, ο Μαυροβούνιος Νίκο-
λα Νταμπάνοβιτς. Μετά τα όσα συνέβησαν στο
ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2 την περασμένη
αγωνιστική με τον Λετονό ρέφερι Τρεϊμάνις, ένα
είναι το σίγουρο. Αυτός που θα αδικηθεί ή θεω-
ρήσει ότι αδικήθηκε, θα αιτηθεί στην ΕΠΟ να
σταλεί το βίντεο του αγώνα στην UEFA. Όπως
αιτήθηκε ο ΠΑΟΚ και η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι θα
στείλει το βίντεο και στην ομοσπονδία της Λετο-
νίας αλλά και σε αυτήν της Πορτογαλίας, καθότι
ο VARistas στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ ήταν ο Πορ-
τογάλος Πινέιρο. 

Πρόκειται για μία ακόμα αστειότητα της ΕΠΟ. Οι
οικείες ομοσπονδίες φυσικά και δεν θα τιμωρή-
σουν τους διαιτητές τους και η UEFA θα στείλει
το e-mail (αν το στείλει) κατευθείαν στα spam.
Για να μη νομίζει η ΕΠΟ ότι είναι το κέντρο του
κόσμου. 

Οι «πράσινοι» έχουν το απόλυτο 8Χ8 και αν νι-
κήσουν, θα ισοφαρίσουν το ρεκόρ της περιόδου
1994-95 με προπονητή τον Χουάν Ρότσα. Η δεύ-
τερη της βαθμολογίας ΑΕΚ πάει στη Λιβαδειά,
έχοντας χτίσει και αυτή σερί τεσσάρων σερί νι-
κών. Ο Ολυμπιακός, δέκα βαθμούς πίσω στη
βαθμολογία μετά την ήττα του από τον ΠΑΟΚ,
έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με τον φορ-
μαρισμένο Παναιτωλικό, πιο εύκολα τα πράγματα
για τον «δικέφαλο του βορρά», που υποδέχεται
τον Αστέρα Τρίπολης. Μεγάλο ματς και στο Περι-
στέρι, όπου ο σούπερ Βόλος θα παίξει με τον
σούπερ Ατρόμητο.

Το πλήρες πρόγραμμα

Σήμερα, Σάββατο: Ατρόμητος - Βόλος (19.00, No-
va), Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (19.30, Cosmote
TV). Αύριο, Κυριακή: Ιωνικός - ΠΑΣ Γιάννινα
(16.00, Cosmote TV), Παναθηναϊκός - Άρης
(19.30, Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρ. (19.30,
Nova). Δευτέρα: Λεβαδειακός - ΑΕΚ (18.00, No-
va), ΟΦΗ - Λαμία (20.00, Cosmote TV).

Παναθηναϊκός - Άρης είναι το μεγάλο
ματς της αγωνιστικής που, εκτός από
το γήπεδο, παίζεται και στα γραφεία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 8 αγώνες

Παναθηναϊκός............24

ΑΕΚ.............................18

Βόλος..........................17

ΠΑΟΚ..........................15

Ολυμπιακός................14

Άρης............................13

Παναιτωλικός.............11

Ατρόμητος ..................11

Αστέρας Τρ..................8

Λαμία ..........................7

ΟΦΗ ............................5

ΠΑΣ Γιάννινα ..............5

Λεβαδειακός ..............3

Ιωνικός .......................2

Με το βλέμμα 
στον… διαιτητή
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Ο
χαροκαμένος πατέρας του δο-
λοφονημένου Άλκη, Αριστείδης
Καμπανός, δήλωσε σε ραδιό-
φωνο της Θεσσαλονίκης και

ενόψει της δίκης ό,τι δεν ξεστόμισαν ποτέ
τα επίσημα ή επώνυμα χείλη Πολιτείας
και ποδοσφαίρου. Ότι το ελληνικό ποδό-
σφαιρο είναι «χαβούζα ψυχών». Και ότι οι
«επενδυτές» πρέπει να αποφασίσουν σε
ποιους θέλουν να πουλήσουν το «προϊόν»
τους: στους θερμοκέφαλους ή στους υγι-
είς φιλάθλους.

Οι κραυγές απελπισίας του Αριστείδη
Καμπανού περιλαμβάνουν όλο το φάσμα
της ανομίας των «οργανωμένων» οπαδών
και όχι μόνο αυτών του ΠΑΟΚ, που δολο-
φόνησαν τον γιο του. Από δολοφονίες, άλλο
τίποτα. Συνολικά, 13 θύματα οπαδικής βίας.

Η δίκη των 12 κατηγορουμένων για τη
δολοφονία του Άλκη ορίστηκε για τις 18
Ιανουαρίου 2023, σχεδόν έναν χρόνο μετά
το θλιβερό συμβάν ξημερώματα της 1ης
Φεβρουαρίου. Αφορμή που κλήθηκε να
μιλήσει στο ραδιόφωνο ο Αριστείδης
Καμπανός ήταν τα εμετικά συνθήματα λί-
γων -ευτυχώς- οπαδών του ΠΑΟΚ για τον
Άλκη στο παιχνίδι μπάσκετ με τον Άρη την
περασμένη εβδομάδα, για τα οποία ο
αθλητικός εισαγγελέας διέταξε έρευνα. Η
δολοφονία του Άλκη ήταν ευκαιρία για
αυτοκάθαρση παντού. Δεν έγινε.

Οι δηλώσεις του
Για την απόρριψη του αιτήματος της οι-

κογένειάς του να γίνει η δίκη στην Αθήνα:
«Θεωρούμε πως καταλληλότερος τόπος
ήταν η Αθήνα. Μπορεί να δυσαρεστεί εμάς
η απόφαση αυτή, αλλά το θέμα είναι στον
λαό της Θεσσαλονίκης, ώστε να επιδείξει
πολιτισμό και να γίνει η δίκη, χωρίς φω-
νές, χωρίς κραυγές, χωρίς “λαϊκά δικα-
στήρια”. Δεν έχει σχέση αν μας δυσαρε-
στεί, αλλά το θέμα είναι να γίνει σωστά η
δίκη και είναι στα χέρια του λαού της πό-
λης, στα χέρια των αγνών φιλάθλων του
ΠΑΟΚ, των αγνών φιλάθλων του Άρη,

ώστε να γίνει σωστά».
Για τον χρονικό προσδιορισμό της δί-

κης: «Μας ικανοποιεί ότι θα γίνει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα η δίκη και αυτό νο-
μίζω θα θέλει και η άλλη πλευρά, για να
επέλθει η κάθαρση. Οπότε, όσο το δυνα-
τόν γρηγορότερα έλθουν η δίκη και η απο-
νομή της δικαιοσύνης τόσο καλύτερα. Δεν
αισθάνομαι ότι λέω κάτι παραπάνω από
ό,τι ένας απλός πολίτης στην κατάσταση τη
δική μου. Είναι στο χέρι όλων να γίνει η δί-
κη χωρίς παρεκτροπές».

Για το σύνθημα που ακούστηκε στο ΠΑ-
ΟΚ - Άρης: «Το έμαθα και εγώ, μου το εί-

παν αυτό το γεγονός. Είμαι σίγουρος ότι
πάντα υπάρχουν οι θερμοκέφαλοι, είναι
στο χέρι της Πολιτείας αλλά και των συλ-
λόγων να απομονώσουν αυτές τις κακό-
βουλες φωνές. Έχουμε καταντήσει το πο-
δόσφαιρό μας μια χαβούζα ανθρώπινων
ψυχών. Καιρός είναι να καθαρίσει, να
βγουν όσοι πουλάνε αυτό το προϊόν να
αποφασίσουν πού θα απευθύνονται,
στους αγνούς φιλάθλους ή στους θερμο-
κέφαλους. Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε
τέτοιες καταστάσεις, ούτε η Πολιτεία ούτε
οι σύλλογοι. Μακάρι να ακούσει ο κόσμος
το σωστό και να μη φοβάται τους κακό-
βουλους. Πιστεύω ότι οι κακόβουλοι πρέ-
πει να αποβληθούν ως απόστημα στην
κοινωνία και να κυριαρχήσει το καλό, οι
καλοί φίλαθλοι που είναι και η μεγάλη
πλειοψηφία».

Ο Αριστείδης Καμπανός,
χαροκαμένος πατέρας 
του δολοφονημένου Άλκη, για
τη δίκη και την οπαδική βία

Τα 13 θύματα της οπαδικής βίας
Μάρτιος, 1982: ........................................................................Άρης Δημητριάδης (ΠΑΟΚ)
Οκτώβριος, 1986: ..............................................................Χαράλαμπος Μπλιώνας (ΑΕΛ)
Ιανουάριος, 1991: ......................................................Γιώργος Παναγιώτου (Ολυμπιακός)
Απρίλιος, 1991: ..........................................................................Ευθύμης Λιάκας (ΠΑΟΚ)
Απρίλιος, 1991: ..................................................................Κωνσταντίνος Ντόλιας (ΠΑΟΚ)
Απρίλιος, 1993: ..........................................................................Γιώργος Καρνέζης (ΠΑΟ)
Μάρτιος, 2007: ......................................................................Μιχάλης Φιλόπουλος (ΠΑΟ)
Ιανουάριος 2008: ......................................................Θεόφιλος Σταυράκης (Ολυμπιακός)
Σεπτέμβριος, 2011: ....................................................................Γιάννης Ρουσάκης (ΠΑΟ)
Σεπτέμβριος 2014: ............................................................Κώστας Κατσούλης (Εθνικός)
Μάιος, 2017: ........................................................................Νάσος Κωνσταντίνου (ΠΑΟΚ)
Ιανουάριος 2020: ....................................................................Τόσκο Μποζατσίσκι (Άρης)
Ιανουάριος 2022: ........................................................................................Άλκης Καμπανός (Άρης)

«Χαβούζα ψυχών 
το ελληνικό ποδόσφαιρο»
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Συνέντευξη στη: 
Δήμητρα 

Δάρδα

Πολυτάλαντη, όμορφη, ετοιμόλογη και
πάντα χαμογελαστή! Η Άρια Δαμουλά-
κη, η νέα παρουσιάστρια της πρωινής

ζώνης του New Epsilon, αποχαιρέτησε το κοι-
νό του High TV για να δοκιμαστεί στην πιο
απαιτητική τηλεοπτική ζώνη. Με την εμπειρία
και τον επαγγελματισμό της Κρητικιάς στην
καταγωγή καλλονής, το «Πρωινό χαμόγελο»
είναι ίσως η πιο αισιόδοξη εκπομπή της ελλη-
νικής τηλεόρασης.

Ήταν εύκολη απόφαση να μετακομίσετε στο
New Epsilon έπειτα από χρόνια παρουσίας
στο High TV;
Τίποτα δεν είναι εύκολο αλλά και τίποτα ακα-

τόρθωτο όταν αφορά την επαγγελματική πορεία
και την εξέλιξή μου. Η πρόταση από το Epsilon
ήταν μια πρόκληση και αποφάσισα να αγκαλιά-
σω αυτό το μονοπάτι για να το περπατήσω.

Ρίσκο ή ευκαιρία να αναλάβετε το πρωινό
μαγκαζίνο του σταθμού;
Και τα δύο, άλλωστε είναι η πρώτη φορά που

παρουσιάζω καθημερινή εκπομπή. Είναι αυτο-
νόητο πως έχει περισσότερη δουλειά και τρέξι-
μο. Όμως μου αρέσει η δουλειά μου και θέλω να
«ψηθώ» στην εμπειρία του πενθήμερου.

Δεν σας τρόμαξε ο ανταγωνισμός; Είναι η πιο
απαιτητική τηλεοπτική ζώνη.
Καθόλου, αντιθέτως πιστεύω ότι σε τσιγκλάει

για να δουλέψεις περισσότερο.

Ο τίτλος της εκπομπής «Πρωινό χαμόγελο» εί-
ναι πολύ αισιόδοξος. Είναι το δικό σας χαμό-
γελο;
Άμα θέλετε, είναι δικό μου! Άμα θέλετε, όμως,

γίνεται και δικό σας χαμόγελο. Εξαρτάται από
ποια οπτική γωνία το βλέπετε. Πάντως είναι
όμορφες λέξεις ο τίτλος της εκπομπής.

Ποιος διάσημος θα θέλατε να καθίσει απέναν-
τί σας;
Επιθυμώ να καθίσουν όλοι οι άνθρωποι της

showbiz.

Αποκαλύψτε μας τα backstage από την τηλεο-
πτική συνάντησή σας με τον Νίκο Μουτσινά.
Τη φορά που εμφανίσθηκα στο «Καλό μεση-

μεράκι» ως πρόσωπο-έκπληξη στον αγαπημένο
μου Νίκο, πέρασα υπέροχα μπροστά και πίσω
από τις κάμερες. Στα παρασκήνια, υπήρχε μια
διάχυτη θετική ενέργεια και συνομίλησα με
πολλές προσωπικότητες του θεάματος. Ξετρε-
λάθηκα!

Η εμφάνισή σας στο «The 2night show» του
Γρηγόρη Αρναούτογλου συζητήθηκε πολύ.
Κυρίως για τις μαντινάδες σας.
Εννοείται ότι όπου και να πάω υπάρχει μια συ-

ζήτηση και ένα ενδιαφέρον! Αυτό είναι καλό.

Το επόμενο βήμα θα είναι η παρουσίαση βρα-
δινής εκπομπής;
Αρχικά πρέπει να βιώσω αυτό το βήμα που

πραγματοποίησα τη φετινή σεζόν και μετά βλέ-

πουμε. Όμως από τις προκλήσεις που θα μου
εμφανίζονται, πάντα θα επιλέγω ό,τι είναι καλύ-
τερο για μένα.

Κατερίνα Καινούργιου ή Φαίη Σκορδά;
Και οι δύο δυναμικές, όπως είμαι και εγώ άλ-

λωστε.

Δηλώνετε παρουσιάστρια, αλλά ασχολείστε
με το τραγούδι κάνοντας εμφανίσεις και σε vi-
deoclip.
Μου αρέσει, αλλά δεν ασχολούμαι επαγγελ-

ματικά. Ξεκίνησε σαν χόμπι πριν από δέκα χρό-
νια, την ίδια περίοδο που μπήκα στην τηλεόρα-
ση, αλλά δεν το κυνηγάω, παρότι την τελευταία
δεκαετία όλοι σχεδόν οι παρουσιαστές, βασικά
ολόκληρη η showbiz, ένα πέρασμα από το μι-
κρόφωνο το έχουν κάνει! Πάντως είναι ωραία
και τα videoclips, ιδίως αν μοιράζεσαι με τον κό-
σμο ένα κομμάτι δικό σου.

Σε ριάλιτι θα λέγατε ναι;
Στο «Survivor», λόγω των δύσκολων συνθη-

κών που βιώνουν οι παίκτες, θα το σκεφτόμουν
πολύ. Εκτός και αν η αμοιβή ήταν πολύ δελεα-
στική για να άξιζε να τσαλακωθώ. Στο «J2US» θα
έλεγα «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη! Θα έμπαινα
κατευθείαν, γιατί μου αρέσουν τα σόου.

Ο γάμος είναι στα άμεσα σχέδιά σας;
Για άμεσα, δεν ξέρω (γέλια), αλλά αν γίνει και

ταιριάξω με τον κατάλληλο σύντροφο, σίγουρα
θα το μάθετε!

Το «Πρωινό χαμόγελο» 
της Άριας Δαμουλάκη



Viva Roma

Ένα μονοήμερο ταξίδι στη Ρώμη ήταν το δώρο-
έκπληξη του Λευτέρη Σουλτάτου στη σύζυγό του
Βάσω Λασκαράκη, για τα 43α γενέθλιά της! Η ιταλι-
κή πρωτεύουσα είναι ο αγαπημένος προορισμός της
εορτάζουσας και ο δημοφιλής σεφ φρόντισε για ένα
24ωρο να της χαρίσει μια μεγάλη βόλτα στην «αι-
ώνια πόλη» μαζί με τις ευχές του. «Μου το χρωστού-
σε από τη γιορτή του. Απαγωγή στη Ρώμη για μία μέ-
ρα!», έγραψε με ενθουσιασμό στον λογαριασμό της
η ηθοποιός.

Bye bye, Eurovision

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε το τέ-
λος της συνεργασίας του με την ΕΡΤ για την
παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού
Τραγουδιού. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος,
που φέτος υπογράφει τη θεατρική παράσταση
«42497», αποκάλυψε πως το κεφάλαιο Euro-
vision έκλεισε οριστικά, δηλώνοντας: «Είναι
από τα πράγματα που τα έζησα, πέρασα πάρα
πολύ ωραία και αν θέλω να έχω μια ζωή πιο
ήσυχη στο νησί μου, είναι κι αυτή ένα από τα
πράγματα που πρέπει να αφήσω πίσω μου».

Την κωμική παράσταση
«Μπαμπάδες με ρούμι» παρα-
κολούθησε η Ελένη Μενεγά-
κη. Η αγαπημένη παρουσιά-
στρια αποδέχτηκε την πρό-
σκληση της Βίκυς Σταυροπού-
λου και του Χρήστου Χατζηπα-
ναγιώτη και εμφανίσθηκε
υπέρλαμπρη στο θέατρο «Αλί-
κη», επιλέγοντας για τη βραδιά
χαλαρό outfit που συνδύασε με
λευκές μπαλαρίνες. «Απολαυ-
στική παράσταση! Μπράβο
σας, βρε παιδιά», σχολίασε η
«ωραία Ελένη» ποζάροντας με
φόντο την αφίσα του έργου.

Θεατρική έξοδος

ΜΜπόρα ήταν και πέρασε
Επανένωση για το χωρισμένο ζευγάρι της showbiz Εύη
Ιωαννίδου και Ίνο Φάις. Η εντυπωσιακή καλλονή που γνωρί-
σαμε στο ριάλιτι μόδας «GNTM» και ο γοητευτικός επιχειρη-
ματίας (γιος της Μαρίας Καλάβρια) έπειτα από τέσσερις μή-
νες χωρισμού είναι ξανά μαζί, δίνοντας μια δεύτερη ευκαι-
ρία στη σχέση τους. Το ζευγάρι «τσάκωσε» παπαράτσι να
απολαμβάνει τη βόλτα του στη Γλυφάδα!

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση ξενάγησε
τον μοναχογιό της Νικόλα στο καταφύγιο
ζώων που διατηρεί στον Ωρωπό και του
σύστησε όλους τους τετράποδους φιλοξε-
νούμενους της φάρμας. Η γλυκιά μαμά,
αγκαλιά με τον μπόμπιρα, χάιδεψαν μια
συμπαθέστατη αγελάδα, στέλνοντας ση-
μαντικό μήνυμα για τα παιδιά. «Δεν χρει-
άζεται να τους μάθουμε την αγάπη, είναι
έμφυτη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να
μην τους μαθαίνουμε το αντίθετο», έγρα-
ψε στο Instagram.
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Τροχαίο-σοκ

Βόλτα στη φάρμα

Τ
ον χάρο με τα μάτια του είδε ο γνωστός ραδιοφωνικός πα-
ραγωγός Νίκος Γκαραβέλας που νοσηλεύεται στον Ευαγ-
γελισμό έπειτα από σοβαρό τροχαίο με το αυτοκίνητό του.
Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος, περιγράφοντας τις στιγμές

τρόμου που έζησε: «Το βράδυ της Τρίτης, είχα μια σφοδρή μετωπι-
κή σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο με μεθυσμένο οδηγό που πέρασε
στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας με 140 χιλιόμετρα την ώρα περίπου.
Το ότι μπορώ και γράφω και είμαι ζωντανός οφείλεται στο σκληρό
Jeep που οδηγούσα και στον Αρχάγγελο. Το μεσημέρι δε, η μάνα
μου μού χάρισε μια κεντητή εικόνα της Παναγιάς που η μόνη ζημιά
που είχε ήταν στο γυαλί της. Ευχαριστώ το προσωπικό του Ευαγγε-
λισμού για την περιποίηση και ιδιαίτερα τον Μιχάλη Ψαρολόγο που
με έραψε. Ευχαριστώ τον αδελφό μου που, αν και τρόμαξε, ήταν
στήριγμα».



Ο
καιρός άρχισε να χαλάει, ο κόσμος μα-
ζεύεται σε κλειστούς χώρους, τα μέτρα
έχουν χαλαρώσει και οι ιώσεις κάνουν
την εμφάνισή τους. Ο Φαρμακευτικός

Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) διαπιστώνει
έξαρση των ιώσεων του αναπνευστικού. Αυτό κα-
ταγράφεται στα φαρμακεία της πόλης. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΦΣΘ, η κίνηση είναι
αυξημένη, με τα αντιπυρετικά χάπια, τα σιρόπια για
τον βήχα, τις καραμέλες για τον λαιμό και τις βιτα-
μίνες να έχουν την τιμητική τους. «Η προσέλευση
είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα φαρμακεία μας, κα-
θώς οι ασθενείς αναζητούν λύσεις για να κατα-
πραΰνουν τα ενοχλητικά συμπτώματα. Αυτά είναι
βήχας, καταρροή και πυρετός, ο οποίος δεν είναι
υψηλός. Για την αντιμετώπισή τους οι ασθενείς
επιλέγουν αντιπυρετικά χάπια, σιρόπια, σταγόνες
και σπρέι για τη μύτη, αλλά και συμπληρώματα
διατροφής που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης και
συμβουλεύει: «Εάν παρατηρήσουμε ότι ο πυρετός
είναι υψηλός και επιμένει, ενώ ταυτόχρονα συν-
δυάζεται με κόπωση και μυαλγία, τότε πρέπει να
κινητοποιηθούμε άμεσα και να ζητήσουμε τη συμ-
βουλή γιατρού».

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Γιώργος Κιοσές
εξηγεί: «Σαφώς η εποχή, με τις απότομες εναλλα-

γές των καιρικών συνθηκών, ευνοεί την εμφάνιση
των ιώσεων. Σημαντικό ρόλο, όμως, παίζει και το
γεγονός ότι έχουν χαλαρώσει πολύ τα μέτρα που
είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια της πανδη-
μίας και τα οποία -κυρίως η χρήση μάσκας- μας
προστάτευαν όχι μόνο από τον κορονοϊό αλλά και

από τις ιώσεις και τη γρίπη».
Αυξημένα, όμως, είναι και τα κρούσματα της

Covid-19 που επιβεβαιώνονται με τη διενέργεια
rapid tests στα φαρμακεία. Σύμφωνα με τον κ. Ευ-
γενίδη, «πολλοί πολίτες με ήπια συμπτώματα,
όπως πονόλαιμο και καταρροή, προσέρχονται στα
φαρμακεία για να κάνουν το τεστ και να διαπιστώ-
σουν εάν νοσούν από Covid-19, με το ποσοστό της
θετικότητας των τεστ να είναι υψηλό». 

Την ίδια στιγμή, με δειλά βήματα προχωρά ο αν-
τιγριπικός εμβολιασμός. Όπως αναφέρει ο κ. Ευ-
γενίδης, «οι πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού σταδιακά προσέρχονται
στα φαρμακεία για να κάνουν το εμβόλιο κατά της
εποχικής γρίπης, το οποίο χορηγείται μόνο με ηλε-
κτρονική συνταγή. Στα φαρμακεία υπάρχει επάρ-
κεια αντιγριπικών εμβολίων, ενώ οι πολίτες δεν
πρέπει να αμελούν τον εμβολιασμό τους, ο οποίος
τους θωρακίζει έναντι του ιού της γρίπης».
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kpapakosto@yahoo.gr

Την τιμητική τους έχουν 
τα αντιπυρετικά χάπια, τα σιρόπια 
για τον βήχα, οι καραμέλες 
για τον λαιμό και οι βιταμίνες

Χρήσιμες συμβουλές
Οι ειδικοί μάς δίνουν χρήσιμες συμβου-
λές για να αποφύγουμε όλοι -παιδιά και
ενήλικες- τις ιώσεις. Η χρήση μάσκας
βοηθάει στην αποφυγή της μετάδοσης. Το
συχνό πλύσιμο των χεριών και η χρήση
αντισηπτικών συμβάλλουν σημαντικά
στην πρόληψη. Μπορεί να κολλήσουμε
κάποιον ιό εύκολα ακόμη και όταν κάνου-
με χειραψία με κάποιον ασθενή ή αν
ακουμπήσουμε αντικείμενα που χρησιμο-
ποίησε προηγουμένως κάποιος ασθενής.
Καλό είναι να αποφύγουμε ανθρώπους
που ταλαιπωρούνται από κρύωμα, όταν
αυτό είναι δυνατό. Εάν φτερνίζεστε ή βή-
χετε, χρησιμοποιήστε ένα χαρτομάντιλο
και μετά πετάξτε το στα σκουπίδια, γιατί
αποτελεί πηγή μικροβίων. Μην αγγίζετε τη
μύτη, τα μάτια ή το στόμα σας με βρόμικα
χέρια, γιατί τα μικρόβια μπορούν να ει-
σχωρήσουν στο σώμα σας. 

Διονύσιος Ευγενίδης, πρόεδρος
του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης

Γιώργος Κιοσές, γραμματέας του
Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης 

Έξαρση ιώσεων 
στη Θεσσαλονίκη



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)
Αυτό το διήμερο θα πάρετε μια καλή δόση αι-
σιοδοξίας, εφόσον ο Ήλιος θα περάσει στο
ζώδιο του Σκορπιού, με τη συντροφιά της
Αφροδίτης. Κάποια οικονομικά θέματα θα
σας απασχολήσουν και θα βρεθούν άμεσα λύ-
σεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ήλιος περνά στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
με το δικό σας, σε σύνοδο με την Αφροδίτη. Οι
προσωπικές υποθέσεις θα παίξουν έναν πολύ
σημαντικό ρόλο για εσάς, ιδίως αν πρέπει να
πάρετε κάποιες αποφάσεις, που θα ενεργοποι-
ηθούν με την επερχόμενη Έκλειψη Ηλίου. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Κρόνος επιστρέφει στην ορθή του πορεία και για
εσάς είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί πλέον
έχετε πάρει τα μαθήματά σας και προχωράτε σε
νέες καταστάσεις, που μάλιστα θα είναι πολύ ευ-
νοϊκές για εσάς. Ήλιος και Αφροδίτη προχωρούν
στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου θα βρεθείτε με νέες
συνθήκες και δεσμεύσεις το επόμενο διάστημα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οικονομικά συγυρίσματα θα σας κάνουν να
νιώσετε καλύτερα, ενώ την Κυριακή ο Ήλιος
και η Αφροδίτη θα προχωρήσουν στο ζώδιο του
Σκορπιού ανανεώνοντας την προσωπική σας
ζωή, αλλά και φέρνοντας μια αλλαγή που υπάρ-
χει το ενδεχόμενο να μην περιμένατε.

Λέων
(23/7-22/8)
Ο Κρόνος στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το
δικό σας γυρίζει σε ορθή πορεία, ολοκληρώνον-
τας κάποια κατάσταση, μια σχέση ή μια συμφω-
νία. Οι οικογενειακές υποθέσεις θα έχουν μια
παραπάνω ένταση τις μέρες αυτές και καλό είναι
να μην αφήσετε τίποτα στην τύχη, αλλά να πρά-
ξετε με γνώμονα τις εμπειρίες σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έχετε περάσει κάποιες καταστάσεις που σας
κούρασαν το τελευταίο διάστημα, αλλά σίγου-
ρα σας έκαναν πιο σοφούς και έτοιμους για
καινούργια σχέδια. Ο Ερμής αυτό το διήμερο
θα συνεργαστεί υπέροχα με τον Κρόνο και
εκείνος με τη σειρά του θα επισπεύσει θέματα
που θα σας φροντίσουν οικονομικά και συναι-
σθηματικά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Την τελευταία μέρα που βρίσκεται ο Ήλιος στο
ζώδιό σας, θα υπάρξει η σύνοδος του Ήλιου με
την Αφροδίτη. Μια πολύ καλή στιγμή, που φέρ-
νει επιτυχία στην αυτοέκφρασή σας και στην οι-
κονομική διαχείριση. Βέβαια μην ξεχνάτε την
Έκλειψη Ηλίου σε λίγες μέρες, που θα ταρακου-
νήσει ό,τι θεωρείτε μέχρι τώρα δεδομένο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν και πολλά πράγματα σας έχουν προβληματίσει
το τελευταίο διάστημα, ο Ήλιος και η Αφροδίτη
μπαίνουν στο δικό σας ζώδιο και εκτονώνουν κά-
ποιες καταστάσεις. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι στις
25/10 η έκλειψη στο δικό σας ζώδιο ταράζει τα νε-
ρά, σε προσωπικό κυρίως επίπεδο.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ένα αρκετά ενεργό διήμερο, για να χτίσετε τα
νέα σας σχέδια και να ενεργοποιήσετε την κοι-
νωνική σας ζωή. Αν και ετοιμάζεται μια έκλει-
ψη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, καλό είναι
να μην εστιάζετε στα κακώς κείμενα μιας κατά-
στασης, αλλά να βάλετε πλώρη για να ανανεώ-
σετε ό,τι θεωρείτε προβληματικό.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αυτό το διήμερο θα νιώσετε αρκετά καλά με
τις επιλογές σας. Ακόμη και να υπάρξουν ανα-
τροπές, θα νιώσετε έτοιμοι να προχωρήσετε
παρακάτω χωρίς φόβους και ανασφάλεια.
Ενεργοποιούνται ορισμένα σχέδιά σας για
εσάς των πρώτων ημερών και μάλλον κάποιο
πρόσωπο θα σας στηρίξει.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ήλιος και η Αφροδίτη σε σύνοδο θα σας δώ-
σουν μια νέα πνοή στα επαγγελματικά σας, αλ-
λά και στην προσωπική σας ζωή. Επίσης ο Κρό-
νος σε ορθή πορεία πλέον στο δικό σας ζώδιο
θα δημιουργήσει καλές συνθήκες σε κάθε σας
σχέδιο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε αρκετά προβληματισμένοι με κάποια
πράγματα, που ευτυχώς αρχίζουν να διαγρά-
φονται πιο ξεκάθαρα στην καθημερινότητά
σας. Αυτό το διήμερο μην αφήσετε τα συναι-
σθήματά σας να σας απομακρύνουν από τις
πραγματικές σας ανάγκες. 
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E να πολύ ιδιαίτερο
Σαββατοκύριακο από γεγονότα
και καταστάσεις που θα δώσει
το στίγμα του λίγο πριν

πραγματοποιηθεί η Έκλειψη Ηλίου. Ο
Ήλιος με την Αφροδίτη βρίσκονται σε
όψη συνόδου αυτό το διήμερο και
συνεχίζουν την πορεία τους,
προχωρώντας στο ζώδιο του Σκορπιού.
Επίσης, η ορθή πορεία του Κρόνου βοηθά
να βάλουμε σταθερές βάσεις στη ζωή
μας, ενώ ο Ερμής κάνει καλή διαχείριση
στις συμφωνίες που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν αυτές τις μέρες.



Ο
ταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρό-
κειτο να πραγματοποιήσει επίσημη
επίσκεψη στο Ισραήλ το 2020, ανέ-
τρεξε στο αρχείο του πατέρα του.

Ήθελε να διαβάσει, να θυμηθεί ενδεχομένως το
ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει επίσης στο Ισ-
ραήλ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1992. Βρή-
κε, λοιπόν, μια δήλωσή του που έλεγε ότι «η φι-
λία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ θα πρέπει να πα-
ραμείνει βασικός πυλώνας της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής». Η δήλωση αυτή έγινε σε μια
εποχή κατά την οποία η σχέση αυτή δεν ήταν τό-
σο προφανής όσο είναι σήμερα, είπε λίγες ημέ-
ρες αργότερα ο πρωθυπουργός σε ομιλία του
στο Τελ Αβίβ. Η αλήθεια είναι ότι ξάφνιασε η
ακύρωση, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή,
της μετάβασης του Ισραηλινού υπουργού Άμυ-
νας Μπένι Γκαντς στην Ελλάδα, όπου μαζί με τον
Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο θα
επιθεωρούσαν την πρόοδο των εργασιών στο
υπό σύσταση Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκ-

παίδευσης στην Καλαμάτα. Και δεν θα υπήρχε
θέμα αν ακύρωνε το ταξίδι του στην Άγκυρα και
τη συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ. Οι εξηγήσεις
που έδωσαν από το Ισραήλ είναι ότι δεν σχετίζε-
ται με την επίσκεψη στην Ελλάδα, ήταν προκα-
θορισμένη και η ουσία της είναι η ενίσχυση της
περιφερειακής ασφάλειας. 

Το Ισραήλ έχει εκλογές την 1η Νοεμβρίου, το
πολιτικό τοπίο είναι αρκετά ρευστό και θα δι-
καιολογείτο η ματαίωση, όμως οι καιροί είναι
πονηροί, αφού ο Ταγίπ Ερντογάν επιθυμεί δια-
καώς την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με
το Ισραήλ και όρισε πρόσφατα ξανά πρέσβη στο
Τελ Αβίβ. Όμως ας μη βιαζόμαστε να βγάλουμε
συμπεράσματα για το αν κάτι τρέχει στις διμε-
ρείς μας σχέσεις. Διότι στον στρατιωτικό τομέα
οι σχέσεις είναι δυνατές, κοινές ασκήσεις
πραγματοποιούνται διαρκώς, το νέο anti-drone
σύστημα στο Ανατολικό Αιγαίο είναι βασισμένο
στην ισραηλινή τεχνολογία, ενώ έχουν πραγμα-

τοποιηθεί πολλά ταξίδια εκατέρωθεν από εμ-
πειρογνώμονες για ανταλλαγή γνώσεων. Δι-
πλωματικά, επίσης, έχουμε κλείσει τριάντα
χρόνια διμερών σχέσεων και οι ανταλλαγές επι-
σκέψεων σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο εί-
ναι διαρκείς. Στον τουρισμό, οι αριθμοί ξεπέρα-
σαν τις προσδοκίες των ειδικών. Επίσης στο re-
al estate, στο περιβάλλον, στην αγροτεχνολο-
γία. Έλληνες και Ισραηλινοί αφιερώνουν πλέον
τον περισσότερο χρόνο τους στο πλαίσιο των δι-
μερών σχέσεων, δημιουργώντας προοπτικές οι
οποίες δυνητικά οδηγούν σε πολλαπλασιαστικά
οφέλη. Ας μη βιαζόμαστε να μιλάμε για αλλαγή
πλεύσης του Ισραήλ προς την Τουρκία. Οι Ισ-
ραηλινοί έχουν διαβεβαιώσει ότι οποιαδήποτε
βελτίωση στις σχέσεις τους με τον Ταγίπ Ερντο-
γάν δεν θα επηρεάσει τις ελληνοϊσραηλινές
σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέ-
ρες θα έχουμε και την πρώτη τοποθέτηση του
νέου πρέσβη στο Ισραήλ, ο οποίος ανέλαβε μό-
λις τα καθήκοντά του.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Στιγμιότυπο από
την ιστορική
επίσκεψη 
του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη 
στο Τελ Αβίβ, 
την πρώτη Έλληνα
πρωθυπουργού
στο Ισραήλ, 
όπου υπέγραψε
συμφωνίες με 
τον Γιτζάκ Σαμίρ

Εμείς και οι Ισραηλινοί


