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ΗΑναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Ο επιχειρηματικός κόσμος 
εμπιστεύεται την αναπτυξιακή 
προοπτική της χώρας» 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
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• Το... θόλωμα της «ανοιχτής διακυβέρνησης με προγραμματικές συμφωνίες»  
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Την 1η θέλει
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ΑΙΣΧΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ



Τ
α απανωτά χτυπήματα στο συνειδητό και
το υποσυνείδητο, μέσω των συνεχών
αποκαλύψεων κρουσμάτων σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών, κρατούν το πανελ-

λήνιο σοκαρισμένο επί μακρόν. Μια άρρωστη, φρι-
κώδης και πέρα από κάθε λογική «μόδα» έχει εγ-
κλωβίσει όλους μας σε μια μαρτυρική παρακολού-
θηση ανείπωτων περιστατικών με πρωταγωνιστές
ανηλίκους, θύματα του πατέρα και της μάνας, του
θείου και του παππού, του «καλού Σαμαρείτη» της
γειτονιάς, του προσώπου υπεράνω πάσης υπο-
ψίας. Και την ώρα που η φρίκη ξεχειλίζει από τα
ανακριτικά γραφεία και τις δικογραφίες μέχρι τους
τηλεοπτικούς δέκτες και τις ιστοσελίδες, κανείς
δεν μπορεί να εξηγήσει με σαφήνεια το πώς φτά-
σαμε σε αυτό το σημείο. 

Τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε βά-
ρος ανηλίκων θα εκτοξευτούν στο κλείσιμο της χρο-

νιάς που διανύουμε. Σε δύο μήνες θα υποστούμε νέο
σοκ, βλέποντας το 2022 να κλείνει με αύξηση των κα-
ταγγελιών άνω του 20% σε σχέση με το 2021, κατά το
οποίο είχε ήδη καταγραφεί ρεκόρ, ενώ σε σχέση με
το 2018 έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα περιστατικά… 

Στο γιατί σχεδόν καθημερινά έχουμε και μια νέα
αποκάλυψη φρίκης υπάρχουν ήδη απαντήσεις. Μέσα
από την ειδησεογραφία, τις συνεχείς ενημερώσεις
και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, το πιο υπο-
ψιασμένο περιβάλλον, τα στόματα των θυμάτων ανοί-
γουν πιο εύκολα. Κάποιος μέσα στην οικογένεια ή
στο σχολείο θα παρατηρήσει κάτι στη συμπεριφορά
του παιδιού που θα τον κάνει να ψάξει τη γενεσιουρ-
γό αιτία. Και αυτό ίσως είναι το θετικό στην όλη υπό-
θεση, καθώς όλα τα άλλα μόνο ως αρνητικά μπορούν
να χαρακτηριστούν. 

Στον μαγικό κόσμο του διαδικτύου, στις νέες πύλες
επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

που κατορθώνουν να μειώσουν αποστάσεις και δια-
φορές, να ψυχαγωγήσουν και να επιμορφώσουν, να
αποκαλύψουν μελανά σημεία και να γνωστοποι-
ήσουν επιτεύγματα και βήματα προόδου, υπάρχει δί-
πλα και παράλληλα ένα σκοτεινό μονοπάτι που οδη-
γεί σε επίσης σκοτεινές σκέψεις και κάποιες φορές
σε αποτρόπαιες πράξεις. Με μια απλή περιήγηση στις
αθέατες πλευρές του κυβερνοχώρου μπορείς να
βρεις πόρτες που, ενώ θα έπρεπε όχι απλώς να είναι
κλειδωμένες αλλά να μην υπάρχουν, είναι ορθάνοι-
χτες. Και μια και έχουν πέσει τα φώτα πάνω στον
Μασκ που προσπαθεί να βάλει αντίτιμο στο μέχρι σή-
μερα δωρεάν Twitter, μήπως να αρχίσει και μια σοβα-
ρή κουβέντα για τις δικλίδες ασφαλείας, τη δυνατό-
τητα δημοσίευσης από προφίλ μέχρι προσωπικών
δεδομένων και τον έλεγχο του τι προβάλλεται μέσω
των social media; 
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Νοέμβριος στην COSMOTE TV με 
10 νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών

Ο
Νοέμβριος έρχεται στην CO-
SMOTE TV με 10 νέες σειρές και
νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ
άλλων, ξεχωρίζει το ντεμπούτο

του Σιλβέστερ Σταλόνε στη «μικρή οθόνη»
σε ρόλο πρωταγωνιστή με τη σειρά Tulsa
King. O αγαπημένος σταρ υποδύεται έναν
μαφιόζο, ο οποίος αποφυλακίζεται μετά από
25 χρόνια και χτίζει τη νέα του «αυτοκρατο-
ρία» στην πόλη Τάλσα, της Οκλαχόμα. 

Στην ατζέντα του Νοεμβρίου περιλαμβάνε-
ται, ακόμη, η κωμική βιογραφική σειρά Young
Rock, με τον Ντουέιν Τζόνσον. Ο «Rock» ξανα-
συστήνεται στο κοινό, μέσα από ένα flashback
με ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές της
ζωής του, στην προσπάθειά του να κατέβει για
Πλανητάρχης το 2032. Με νέα επεισόδια επι-
στρέφει η επιτυχημένη σειρά Bloodlands, ενώ
πρεμιέρα θα κάνει το υποψήφιο για 2 βραβεία
BAFTA εγκληματικό θρίλερ The Serpent.

Tulsa King
Ο Νεοϋορκέζος μαφιόζος Ντουάιτ «The Ge-
neral» Μανφρέντι (Σιλβέστερ Σταλόνε) απο-
φυλακίζεται μετά από 25 χρόνια, έχοντας
εξοριστεί από το αφεντικό του στην Τούλσα
για να δημιουργήσει τη νέα του «μπίζνα». Συ-
νειδητοποιώντας ότι η μαφιόζικη οικογένειά
του δεν είναι πια με το μέρος του, αποφασίζει
να φτιάξει τη δική του ομάδα «συνεργατών»,
με στόχο να δημιουργήσει μια νέα εγκληματι-
κή αυτοκρατορία.
Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά
τις ΗΠΑ: Τρίτη 15/11, COSMOTE SERIES HD.

Young Rock (3η σεζόν)
Η βιογραφική κωμική σειρά Young Rock αφη-
γείται πώς ο Ντουέιν Τζόνσον έγινε ένα από τα
πιο γνωστά ονόματα του Hollywood, και όλες
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία
του προς τη δόξα.
Πρεμιέρα 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ: Κυριακή
6/11, 20.45, COSMOTE SERIES HD.

Bloodlands (2η σεζόν)
O Τζέιμς Νέσμπιτ, ένας ντετέκτιβ από τη Βό-
ρεια Ιρλανδία, διαπιστώνει πως μια απαγωγή
συνδέεται με μια παλιά υπόθεσή του, που έχει
σχέση με την εξαφάνιση της γυναίκας του. Θα
μπορέσει στη νέα σεζόν να συνεχίσει τη ζωή
του αφήνοντας στην άκρη για πάντα το σκοτει-
νό παρελθόν του;
Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back:
Παρασκευή 4/11, 18.00 COSMOTE SERIES
MARATHON HD.

The Serpent
Η πραγματική ιστορία του Charles Sobhraj,
ενός δολοφόνου, κλέφτη και δεξιοτέχνη της
μεταμφίεσης. Τη δεκαετία του ’70, πολλοί χίπις
της Δύσης ταξιδεύουν στη νοτιοανατολική
Ασία αναζητώντας έναν εναλλακτικό τρόπο
ζωής. Δυστυχώς, αρκετοί θα βρεθούν στον
δρόμο του αδίστακτου Charles Sobhraj.
Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Δευτέρα 14/11,
23.00, COSMOTE SERIES HD.

L’ Opera (2η σεζόν)
Μέσα στη «μικροκοινωνία» του μπαλέτου της Όπε-
ρας του Παρισιού ακολουθούμε τις ζωές 3 χορευ-
τών: της 35χρονης χορεύτριας Ζόε, της ανερχόμε-
νης 19χρονης Φλώρας και του νεαρού διευθυντή
χορού, Σεμπάστιεν. Και οι τρεις έχουν τις δικές τους
φιλοδοξίες. Μέχρι πού είναι ικανοί να φτάσουν;
Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back:
Σάββατο 5/11, 18.00, COSMOTE SERIES
MARATHON HD.

Mina Settembre (2η σεζόν)
Η Μίνα είναι μια κοινωνική λειτουργός που ερ-
γάζεται σε μια κλινική στη Νάπολη. Προσφά-
τως χωρισμένη, ζει προσωρινά με τη μητέρα
της, ενώ προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια
της. «Σκοντάφτει» όμως σε ένα μυστήριο που
σχετίζεται με το παρελθόν του πατέρα της, ο
οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.
Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back:
Σάββατο 12/11, 18.00, COSMOTE SERIES
MARATHON HD.

Survivors
Το πολυτελές γιοτ «Αριάννα» μεταφέρει 12 φί-
λους και συναδέλφους σε κρουαζιέρα αναψυ-
χής, όταν ξαφνικά «εξαφανίζεται». Έναν χρόνο
αργότερα, το ναυαγισμένο σκάφος ανακαλύ-
πτεται με τους μισούς επιβάτες. Τι έχει συμβεί; 
Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back:
Σάββατο 19/11, 18.00, COSMOTE SERIES
MARATHON HD.

Ridley
Ο ντετέκτιβ επιθεωρητής Άλεξ Ρίντλεϊ αποσύ-
ρεται από τη ενεργό δράση. Μετά από 20 χρό-
νια υπηρεσίας, παραδίδει τα ηνία στη «άπειρη»
συνάδελφό του Κάρολ. Όταν εκείνη ξεκινά να
αντιμετωπίσει την πρώτη της υπόθεση δολο-
φονίας, στρέφεται στον Ρίντλεϊ για βοήθεια.
Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back:
Παρασκευή 25/11, 18.00, COSMOTE SERIES
MARATHON HD.

Exterior Night
Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η σειρά μας
μεταφέρει στο 1978 για να παρουσιάσει την
ιστορία απαγωγής και δολοφονίας του πρώην
πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο από
τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.
Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Ιταλία με διπλά
επεισόδια σε 3 συνεχόμενες μέρες: Τρίτη
15/11, COSMOTE TV PLUS.

Traces (1η-2η σεζόν)
Η νεαρή Έμμα Χέτζις προσλαμβάνεται στο Ιν-
στιτούτο Ιατροδικαστικής Επιστήμης και Ανα-
τομίας της Σκωτίας. Στο διαδικτυακό μάθημα
εγκληματολογίας, όπου συμμετέχει, ανακαλύ-
πτει ότι η περίπτωση που μελετά της είναι τελι-
κά τρομακτικά οικεία. 
Πρεμιέρα: Τρίτη 1/11 (1η σεζόν) COSMOTE TV
PLUS, Κυριακή 20/11 (2η σεζόν) COSMOTE
SERIES HD.

Κάθε νέο επεισόδιο αμέσως μετά την προβολή
του θα είναι διαθέσιμο on demand, ενώ με κά-
θε πρεμιέρα νέου κύκλου διατίθενται και οι
προηγούμενοι για θέαση on demand.

Tulsa King

Bloodlands

The Serpent
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ΝΔ: Στον ΣΥΡΙΖΑ
ψάχνουν άλλοθι
για την ήττα

Το ενδεχόμενο της ήττας του

ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές οδηγεί τον

Αλέξη Τσίπρα σε επικίνδυνες δη-

μοκρατικές ακροβασίες. Στο Μα-

ξίμου δεν πίστευαν πως ο αρχη-

γός της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης με πρόσχημα το ζήτημα των

τηλεφωνικών παρακολουθήσε-

ων θα έφτανε στο σημείο να αμ-

φισβητήσει το αδιάβλητο των

εκλογών. «Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται

και πάλι σε επικίνδυνα για τη δη-

μοκρατία μας μονοπάτια. Χωρίς

κανένα απολύτως στοιχείο, βασι-

σμένος μόνο σε ψέματα και ανυ-

πόστατες φήμες, φτάνει στην

απόλυτη πολιτική εξαθλίωση»,

τονίζει ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος.

Είχε προηγηθεί μαγνητοσκο-

πημένη δήλωση του Αλέξη Τσί-

πρα που θέτει τέσσερις όρους

προκειμένου, όπως υποστηρίζει,

«να αποκαταστήσουν έστω εν μέ-

ρει τη δημοκρατική ομαλότητα

και να διασφαλίσουν τη δημο-

κρατική και αδιάβλητη διεξαγω-

γή των επόμενων εκλογών». Ο

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να το-

ποθετηθεί πρόταση κοινής απο-

δοχής για την ΕΥΠ, να απομα-

κρυνθεί η εισαγγελέας κ. Βλά-

χου, να τερματιστεί η λειτουργία

του κακόβουλου λογισμικού και

την προεκλογική περίοδο να ορι-

στεί υπηρεσιακός υπουργός

Προστασίας του Πολίτη. 

Ο Γιάννης Οικονόμου κατηγό-

ρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

πως μιμείται ακραίους πολιτι-

κούς των ΗΠΑ και της Βραζιλίας,

οι οποίοι δεν σέβονται τη λαϊκή

ετυμηγορία. Στο Μαξίμου βλέ-

πουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας ση-

μαία το ζήτημα των υποκλοπών

την ώρα που η κοινή γνώμη ανη-

συχεί για την ενεργειακή κρίση

και την ακρίβεια που πλήττει ολό-

κληρη την Ευρώπη, προσπαθεί να

δημιουργήσει ένα άλλοθι για την

επερχόμενη ήττα στις εκλογές. 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

Πρόεδρος PEGΑ: Δεν υπάρχουν αποδείξεις για χρήση παράνομου λογισμικού 
Στη διαπίστωση πως δεν βρέθηκαν αποδείξεις για χρήση

του παράνομου λογισμικού από τις ελληνικές Αρχές, αλλά
μένει να διερευνηθούν ενδελεχώς οι καταγγελθείσες περι-
πτώσεις, κατέληξε η ερευνητική επιτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το λογισμικό Pegasus που επισκέφθηκε

την Αθήνα. Η επιτροπή καλωσόρισε την πρωτοβουλία της ελ-
ληνικής κυβέρνησης να υιοθετήσει νέα νομοθεσία για τους
όρους των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και με ισχυρό-
τερη δικαστική εποπτεία. «Δεν βρέθηκαν αποδείξεις δια-
φθοράς ή αυταρχικές πρακτικές όπως στην Πολωνία και την

Ουγγαρία αλλά χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για
να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Επίσης κάθε καταγγελία κατά-
χρησης παρακολούθησης πρέπει να διερευνηθεί ενδελε-
χώς», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της PEGA Γερόεν
Λένερς.

Απορρίπτει την αχρείαστη
ένταση η Αθήνα και επαγρυπνεί

Η
αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη
προχθές από το Βερολίνο, μετά το πέρας της
Συνόδου της Διαδικασίας για τα Δυτικά
Βαλκάνια, ότι «εάν και η Ελλάδα είχε πλη-

θωρισμό που έτρεχε με ρυθμό πάνω από 85%, θα ήθελα
και εγώ να αλλάξω τη συζήτηση», δεν υποδηλώνει επ’
ουδενί λόγω μία… αφ’ υψηλού αντιμετώπιση της εντει-
νόμενης τους τελευταίους μήνες τουρκικής προκλητι-
κότητας. Ούτε και είναι μία εθελοτυφλούσα προσέγγι-
ση, που εννοεί να αποδίδει τον τουρκικό αναθεωρητι-
σμό αποκλειστικά και μόνο στην πολιτική συγκυρία της
γείτονος, ενόψει των προεδρικών εκλογών στο πρώτο
εξάμηνο του 2023, όπως τονίζουν αρμόδιοι υψηλόβαθ-
μοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Από τη γερμανική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός εξέ-
πεμψε ακόμη μία φορά το μήνυμα ότι τα εθνικά μας συμ-
φέροντα δεν εξυπηρετούνται από την πλειοδοσία σε πο-
λεμοχαρείς κορόνες. Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβά-
νονται, εξάλλου, πως το επίμονο χτίσιμο της διεθνούς
αξιοπιστίας της χώρας περνά μέσα από τη σοβαρότητα.

Άλλο 2022, άλλο 2020
Όμως τα προαναφερθέντα δεν συνεπάγονται ότι η Αθή-

να υποτιμά τα διλήμματα ασφαλείας που θέτει μετ’ επιτά-
σεως η τουρκική επιθετικότητα. Σύμφωνα με κυβερνητι-
κά στελέχη, στην κυβέρνηση παρακολουθούν στενά κά-
θε κίνηση της Άγκυρας και υπάρχει επιφυλακή, ώστε να
αντιμετωπιστεί ακαριαία κάθε ενδεχόμενο. Ωστόσο, οι
συσχετισμοί τόσο σε διμερές όσο και σε διεθνές επίπεδο
δεν είναι ίδιοι με το όχι και τόσο μακρινό καλοκαίρι του
2020, όταν απειλήθηκε και πάλι ένα «θερμό» επεισόδιο
στο Αιγαίο. Πλέον, η ενεργοποίηση εκ νέου ενός σοβαρού
εξοπλιστικού προγράμματος στη χώρα μας έχει βελτιώ-
σει αισθητά τη θέση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας και
σε κάποια επίπεδα, όπως ο αέρας με την προμήθεια των
γαλλικών Rafale και την αναβάθμιση σε Viper των αμερι-
κανικών F-16, έχει μάλλον γείρει την πλάστιγγα υπέρ της
χώρας μας. Επιπλέον εταίροι και σύμμαχοί μας, τόσο σε
περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, κατανοούν
πλέον και εν τοις πράγμασι (βλέπε τις αμυντικές συμφω-
νίες με Γαλλία και ΗΠΑ) τις ελληνικές θέσεις και δη τους
κινδύνους που εγκυμονούν για τη σταθερότητα της Ανα-
τολικής Μεσογείου οι παράτολμες προκλήσεις της Άγκυ-
ρας. Υπ’ αυτό το πρίσμα, δύο σημαντικά στοιχεία είναι,

πρώτον, η αλλαγή πλεύσης που διαπιστώνεται εδώ και
ορισμένους μήνες στη στάση του Βερολίνου, το οποίο
δείχνει να εγκαταλείπει τη διαχρονική λογική των ίσων
αποστάσεων και να καλεί την Τουρκία να απέχει από
απειλητικές και παράνομες ενέργειες και, δεύτερον, η
επανάκαμψη στην ηγεσία του Ισραήλ του Μπέντζαμιν
Νετανιάχου, επί των ημερών του οποίου οι διμερείς μας
σχέσεις έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά. Μάλιστα, η νέα
εποχή στις διμερείς μας σχέσεις, στην οποία αναφέρθη-
κε ο νεοεκλεγείς Ισραηλινός πρωθυπουργός, δεν απο-
κλείεται να ξεκινήσει με μια διά ζώσης επαφή των δύο
ηγετών σε μια περίοδο που κρίσιμα ζητήματα στην ευρύ-
τερη περιοχή παραμένουν ανοιχτά.

Το «ραντεβού» της Αιγύπτου 
και τα 12 ναυτικά μίλια

Παρά το γεγονός ότι από την Ουάσιγκτον έως τις Βρυ-
ξέλλες και το Βερολίνο, άπαντες πλέον γνωρίζουν τις ελ-
ληνικές θέσεις, αλλά και ότι τυχόν επιθετική ενέργεια
από πλευράς Τουρκίας θα απαντηθεί με τη μέγιστη δυνα-
τή ισχύ από τη χώρα μας, η Αθήνα δεν αναστέλλει τη δια-
δικασία συνεχούς ενημέρωσης για την τουρκική προ-
κλητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη δοθεί εντολή στη
νομική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών να συντά-
ξει την απαντητική επιστολή στην τρίτη αντίστοιχη τουρ-
κική, που εστάλη στις 17 Σεπτεμβρίου στα Ηνωμένα Έθνη
και αναμασά όλους τους έωλους και ανυπόστατους τουρ-
κικούς ισχυρισμούς και η οποία, όπως τονίζεται, θα επι-
δοθεί στον χρόνο που θα επιλέξει η Αθήνα.

Αύριο, εξάλλου, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο αι-
γυπτιακό θέρετρο του Σαρμ ελ Σέιχ, όπου φιλοξενείται
η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα. Στο περι-
θώριο και υπό τη σκιά της νέας προσπάθειας της Τουρ-
κίας να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Με-
σόγειο μέσω της απόπειρας «νεκρανάστασης» του πα-
ράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου, ένα
ραντεβού με τον οικοδεσπότη, Αιγύπτιο πρόεδρο, Αλ Σί-
σι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, καθώς Αθήνα και Κάι-
ρο συντονίζουν εκ νέου τον βηματισμό τους. Σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες της «Political», συζήτηση
γίνεται στο παρασκήνιο και για την προοπτική επέκτα-
σης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νο-
τίως της Κρήτης, ως μια κίνηση που θα μπορούσε να
προλάβει τυχόν κινήσεις είτε της Άγκυρας είτε της Τρί-
πολης που θα περιέπλεκαν για τη χώρα μας την κατά-
σταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως υποστηρίζει μια
σχολή σκέψης εντός του κυβερνητικού οικοδομήμα-
τος. Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση επαναλαμβά-
νουν πως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων αποτε-
λεί νόμιμο δικαίωμα της χώρας, το οποίο και θα εξα-
σκήσει στο κατάλληλο timing.

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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«Α
νακατεύει και πάλι τα
χαρτιά» στο πόκερ των
πολιτικών συνεργασιών
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

ενόψει των εθνικών εκλογών. Ύστερα από
μια βραχεία στροφή στον μονόδρομο της
πολιτικής αυτονομίας, ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο Kontra το
βράδυ της Πέμπτης επανέφερε στο προ-
σκήνιο της συζήτησης την πρόταση για
ανοιχτή διακυβέρνηση με προγραμματι-
κές συμφωνίες.

«Απέναντι σε δύο αποτυχημένα μοντέ-
λα εξουσίας, όπου από τη μία μεριά είχα-
με τον κ. Παππά να είναι ο αντ’ αυτού και
μετά είχαμε τον άλλον αντ’ αυτού, τον κ.
Δημητριάδη, αντιπαραθέτω μια θεσμική
κουλτούρα ανοιχτής διακυβέρνησης, με
προγραμματικές συμφωνίες, που αφού
γίνεται σε όλη την Ευρώπη, γιατί επιτέ-
λους να μη γίνει στην Ελλάδα», είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και σε
μια προσπάθεια να εξηγήσει το σκεπτικό
του είπε: «Ο κ. Τσίπρας ψήφισε την απλή
αναλογική και από το βήμα της ΔΕΘ είπε
ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση των ηττημέ-
νων. Άραγε, γιατί ψήφισε την απλή αναλο-
γική; Αν δεν ήθελε απλή αναλογική, ας
άφηνε το μπόνους, σύστημα με το οποίο
δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση των ηττη-
μένων, γιατί μόνο το πρώτο κόμμα παίρνει
το μπόνους. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένα παι-
χνίδι δύο προσώπων που το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι είτε να μείνει στην
πρωθυπουργική καρέκλα ο ένας είτε να
την κατακτήσει ξανά ο άλλος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαναφορά
αυτής της πρότασης γίνεται λίγα 24ωρα
μετά το γενναίο άνοιγμα που είχε κάνει

προς τη Χαριλάου Τρικούπη ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατά-
κος με συνέντευξή του στην «Καθημερι-
νή», όπου σημείωνε με έμφαση: «Πιστεύω
ότι κανένα κεφάλαιο συνεργασίας μεταξύ
κομμάτων που έχουν ευρωπαϊκό και με-
ταρρυθμιστικό προσανατολισμό δεν πρέ-
πει να κλείνει. Στην πολιτική ποτέ δεν πρέ-
πει να λες “ποτέ”. Κανένας δεν πρέπει να
αυτοεγκλωβίζεται σε αδιέξοδα».

Η αντιπαράθεση
για την καθημερινότητα

Στο μεταξύ, με αμείωτη ένταση συνε-
χίζεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνη-
ση για τα θέματα της καθημερινότητας.
Αναφερόμενος στο καλάθι του νοικοκυ-
ριού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε:
«Εμείς καλοπροαίρετα το ψηφίσαμε.
Δεν κάναμε τους Πόντιους Πιλάτους,
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλουμε να δούμε
πώς θα υλοποιηθεί. Εντάσσονται μόνο
ιδιωτικές ετικέτες και προϊόντα που
ήταν ήδη σε προσφορά, αντί να ασκείται
πίεση για τις τιμές των άλλων προϊόν-
των», ενώ συμπλήρωσε ότι απουσιάζει
η πρόνοια για προϊόντα καθημερινής
χρήσης που ανεβάζουν τα εβδομαδιαία
έξοδα μιας οικογένειας, όπως οι βρεφι-
κές πάνες. Ο κ. Ανδρουλάκης ιδιαίτερη
βαρύτητα έδωσε στις αυξημένες ιδιωτι-
κές δαπάνες υγείας και στέγασης που
επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προ-

ϋπολογισμούς, υπογραμμίζοντας ότι «οι
τράπεζες έλαβαν 40 δισ. από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και σήμερα,
μολονότι κρατούν σταθερό το επιτόκιο
στις καταθέσεις μας, αυξάνουν 60 μο-
νάδες το επιτόκιο στα στεγαστικά δά-
νεια. Το χάσμα μεταξύ επιτοκίου κατα-
θέσεων και στεγαστικών δανείων είναι
το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Αυτά
συνιστούν κερδοσκοπία των μεγάλων
και ισχυρών που αυτή η κυβέρνηση δεν
ακουμπάει, αλλά και εφαρμόζει πολιτι-
κές για να την ενισχύσει περαιτέρω».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθε-
ση των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης
ισχυρίστηκε ότι «κάποιοι που έλεγαν
“υποκλοπές τέλος” τώρα θέτουν ξανά το
ζήτημα, γιατί η φωτιά έχει φτάσει και κον-
τά στο σπίτι τους. Επειδή τα πράγματα
έχουν πάρει άλλη τροπή, πρέπει να βρού-
με -και μιλώ με εθνικούς όρους αλλά και
με όρους ασφάλειας του πολιτικού συστή-
ματος- ποιος χειρίζεται το Predator στην
Ελλάδα και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
Δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί ένα
υπερόπλο παρακολούθησης εκατομμυ-
ρίων ευρώ απέναντι σε επιχειρηματίες και
πολιτικούς και να μην κινητοποιούνται η
κυβέρνηση και η δικαιοσύνη εναντίον του.
Ο κ. Τσίπρας έδωσε ονόματα επιχειρημα-
τιών και υπουργών της Νέας Δημοκρα-
τίας. Τον κάλεσε κανένας; Υπάρχει αρμό-
διος εισαγγελέας στη χώρα;». 

Τώρα κάνει λόγο για ανοιχτή
διακυβέρνηση με
προγραμματικές συμφωνίες

Το πολιτικό 
παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Αν μπορούσε κάποιος να βάλει έναν
τίτλο στη στάση που κρατάει ο Νίκος
Ανδρουλάκης σε σχέση με τις εκλογι-
κές συνεργασίες, αυτός θα ήταν «Ακί-
νητος στη σέντρα του γηπέδου». Κατά
κοινή ομολογία αρκετών πολιτικών
αναλυτών, αποτελεί πολιτικό παράδο-
ξο η ρητορική του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ, αφού από τα συμφραζόμενά του
προκύπτει ότι την 1η Κυριακή, αν είναι
πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορέ-
σει να συμμετάσχει στην περιβόητη
«Προοδευτική Συμμαχία», ενώ για τη
2η Κυριακή, όταν τον ρωτούν αν θα συ-
νεργαστεί με τη ΝΔ, απαντά ότι δεν θα
αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη. Από τα
παραπάνω βγαίνει το παράδοξο πολι-
τικό συμπέρασμα ότι για τη μία Κυρια-
κή θέλει ΣΥΡΙΖΑ και για την άλλη Νέα
Δημοκρατία. Προφανώς όλο αυτό δη-
μιουργεί απίστευτη σύγχυση στην
εκλογική δεξαμενή. Όπως σύγχυση
δημιουργεί και το γεγονός ότι η PEGA
ήρθε στην Ελλάδα και ο κ. Ανδρουλά-
κης αρνήθηκε να συναντηθεί με τα μέ-
λη της συγκεκριμένης Επιτροπής για
ένα θέμα που ο ίδιος έκανε σημαία (το
ζήτημα της παρακολούθησής του).
Αυτό το τελευταίο ουδείς μπορεί να το
εξηγήσει, ούτε καν τα στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ που δεν έχουν να δώσουν επαρ-
κείς απαντήσεις γιατί ο πρόεδρός τους
έστειλε απλώς ένα υπόμνημα.

Κώστας Τσιτούνας

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ανακατεύει πάλι 
την τράπουλα 

των συνεργασιών 



Ένα νέο νομοσχέδιο ετοιμάζει ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, για το οποίο έχουν...
πέσει πάνω του πολλοί βουλευτές, αφού απασχολεί πολύ
κόσμο. Πρόκειται για το θέμα των εκχερσωμένων χωρα-
φιών, που με νόμους ψηφοθηρικούς λίγο πριν από τις
εκλογές ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

προσπάθησε να λύσει αλλά εξέπεσαν στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Αυτό που ετοιμάζεται τώρα είναι να αποδει-
κνύεται η συμβολή αυτών των χωραφιών (είναι τεράστιες
εκτάσεις πανελλαδικά) στις τοπικές κοινωνίες και οικονο-
μίες κι έτσι θα μπορούν να αποχαρακτηρίζονται ως δασικά.
Κι έτσι να παίρνει κανονικά τις επιδοτήσεις του ο κόσμος. 
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Επιστολή ΣΕΤΕ 
με πολλούς αποδέκτες

Επιστολή που κρούει καμπανάκια έστειλε ο
ΣΕΤΕ στους υπουργούς Επικρατείας Άκη Σκέρ-
τσο, Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και στον αναπλη-

ρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο
Σκυλακάκη. Ο Σύνδεσμος Ελληνι-

κών Τουριστικών Επιχειρήσεων
ζητάει άμεσα μέτρα από την κυ-
βέρνηση για την εξάπλωση των

βραχυχρόνιων μισθώσεων, προ-
τείνοντας βελτίωση του θεσμικού

πλαισίου της αγοράς με μέτρα όπως
παρακράτηση φόρων, πλαφόν

στον αριθμό ακινήτων ανά δήμο,
επιπλέον δημοτικούς φόρους
κ.λπ. Είναι αλήθεια ότι ο Γ. Ρέ-

τσος αποτελεί έναν παραδοσια-
κά σταθερό ομιλητή του πρωθυ-

πουργού και για αυτό η κυβέρνηση
θα πάρει μέτρα για την επιχειρη-

ματική βραχυχρόνια μίσθωση
από μεγάλες εκμεταλλεύσεις,
αλλά όχι μεμονωμένα στις μι-

σθώσεις τύπου Airbnb. Διότι εί-
ναι σίγουρο ότι θα δυσαρεστηθεί

αρκετός κόσμος που βγάζει ένα έξτρα
εισόδημα. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι η
τουριστική χρονιά για τις επιχειρήσεις του ΣΕΤΕ
έκλεισε πολύ θετικά, καλύτερα από το 2019... 

Ταξίδι στις ΗΠΑ για 
Δήμα - Φραγκογιάννη

Mε τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα
Φραγκογιάννη θα μεταβεί στις ΗΠΑ ο

υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Χρίστος Δήμας
και εκεί θα επισκεφτεί νεο-
φυείς επιχειρήσεις του #Ele-
vateGreece στις ΗΠΑ. Επίσης,

θα πραγματοποιηθούν συναντή-
σεις με εταιρείες επιχειρηματικών

κεφαλαίων (Venture Capital-
Funds), τεχνολογικούς κολοσ-
σούς, πανεπιστήμια, ερευνη-
τικά κέντρα, πολιτειακούς

αξιωματούχους των ΗΠΑ και με
συλλόγους της Ομογένειας. 

Το αίτημα
Κουμουτσάκου 
στον Ταγαρά

Ο Γιώργος Κουμουτσά-
κος συναντήθηκε με τον
υφυπουργό Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλον-
τος Νίκο Ταγαρά και συζήτη-
σε μαζί του θέματα της αρμο-
διότητάς του με έμφαση
στον Βόρειο Τομέα της
Αθήνας. Το αίτημα Κου-
μουτσάκου έχει να κάνει
με την ένταξη της περιοχής
του Πεύκου Πολίτη στο σχέδιο
πόλης του Δήμου Χαλανδρίου. Έτσι, θα πά-
ρει αξία η γη χιλιάδων δημοτών και μικροϊ-
διοκτητών και θα αναπτυχθεί η περιοχή.
Απ’ ό,τι κατάλαβα, θα υπάρξει θετική εξέ-
λιξη της υπόθεσης και οι κάτοικοι του Χα-
λανδρίου θα δικαιωθούν.

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ
στην Κύπρο

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον τομεάρχη
Εξωτερικών Ανδρέα Λοβέρδο κατέβηκε
στην Κύπρο για να αποτίσει φόρο τιμής
στους ήρωες της ΕΟΚΑ Γρηγόριο Αυξεντί-
ου και Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Μαζί του
ήταν ο Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος έχει
αρχίσει και γίνεται ολοένα και πιο ενεργός
πολιτικά και να ετοιμάζεται για παρεμβά-
σεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Μαζί τους ήταν
και ο Άγγελος Καραχάλιος, παλαιό στέλε-
χος του ΠΑΣΟΚ, δικηγόρος και νονός του
υιού του Νίκου Παπανδρέου, Ανδρόνικου.
Ο κ. Καραχάλιος δεν ήρθε τυχαία στην Κύ-
προ - για όσους δεν γνωρίζουν είναι δεξί
χέρι του Ανδρέα Λοβέρδου.

Νομοσχέδια για τα εκχερσωμένα 
χωράφια φέρνει ο Αμυράς

O
πως μου λένε, μέσα στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού για τον Νο-
έμβριο είναι και μια επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δει και
τον νέο πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ αλλά και επενδυτές στο Λονδίνο,

τη μήτρα του καπιταλισμού. Δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θέ-
σει και το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο τίθεται πλέον σε
όλους τους Βρετανούς πρωθυπουργούς. 

London calling για
τον πρωθυπουργό

Επίσκεψη στην Πάτρα πραγματοποίησε ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-
δωρικάκος. Επισκέφτηκε τη Γενική Περιφερει-
ακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας
και ενημερώθηκε για όλα από τους αξιωματι-
κούς της ΕΛΑΣ. Οι διαδικασίες για την ανέγερ-
ση του νέου αστυνομικού μεγάρου στην περιο-
χή της Εγλυκάδας προχωρούν με αμείωτο ρυθ-
μό, ένα σημαντικό έργο στο οποίο θα αναφερ-
θεί και ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκε-
φτεί την Πάτρα σε λίγο καιρό. Τέλος, ο κ. Θεο-
δωρικάκος είχε συνάντηση και ομιλία με κομ-
ματικά στελέχη της ΔΕΕΠ Αχαΐας για τα θετικά
στοιχεία στην εμπέδωση της ασφάλειας.

Στην Πάτρα ο Θεοδωρικάκος



Ν
έες δράσεις για την υπόθεση των
νόμιμων επισυνδέσεων έχει προ-
αναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης,

ο οποίος έχει απευθυνθεί στους... πάντες προ-
κειμένου να κάνει θόρυβο. Η ελληνική Πολι-
τεία διαθέτει τα αρμόδια όργανα για να εξετά-
σουν το θέμα των παρακολουθήσεων τόσο σε
επίπεδο δικαιοσύνης όσο και σε επίπεδο πολι-
τικής. Γεγονός είναι ότι η υπόθεση που αφορά
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Αν-
δρουλάκη εξετάστηκε από τους θεσμούς που
είναι αρμόδιοι, ενώ βρέθηκε ακόμη και σε
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Αυτό όμως
φαίνεται πως δεν... αρκεί στον κ. Ανδρουλάκη,
ο οποίος έχει επιδοθεί σε ένα «σαφάρι» κα-
ταγγελιών και αυτοθυματοποίησης σε κάθε πι-
θανή και απίθανη «πλατφόρμα», θεσμό ή φο-
ρέα. Το τελευταίο «χτύπημα» αφορά την πρό-
θεσή του να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Φήμες λένε πως στην «πιάτσα» της πολιτικής
έχει αρχίσει να δημιουργεί... θυμηδία η «πρε-
μούρα» του κ. Ανδρουλάκη να απευθυνθεί
οπουδήποτε θεωρεί ότι θα βρει ευήκοα ώτα.
«Μόνο στη NASA δεν έχει πάει ακόμη», ειπώ-
θηκε χαρακτηριστικά για τον πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η αλήθεια είναι πως δεν έχουν
και άδικο όσοι καταμαρτυρούν ότι προσπαθεί
μετά μανίας να προξενήσει μεγαλύτερο «θό-
ρυβο» χρησιμοποιώντας αυτό το ζήτημα.

Πιθανότατα να μην έχει ενημερωθεί ή να
μην ενστερνίζεται την άποψη και των Ελλήνων
πολιτών για το ζήτημα. Στην τελευταία δημο-
σκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεο-
πτικού σταθμού Open, η οποία προβλήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης, το θέμα των παρακο-
λουθήσεων δεν ήταν καν μέσα στις απαντή-
σεις που έδωσαν οι πολίτες για το τι τους απα-
σχολεί. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μάλιστα το
ίδιο θέμα απασχολούσε μόλις το 8,2%, ενώ
στην παρούσα έρευνα κανείς δεν έδωσε ιδιαί-
τερη σημασία, ούτε το ανέφερε ως σοβαρό
θέμα που τον αφορά στην καθημερινότητά
του. Συνεπώς δικαιώνονται όλοι όσοι έχουν
αρχίσει να παίρνουν στο... ψιλό την εμμονή
του κ. Ανδρουλάκη με αυτό το ζήτημα.
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Ένας από τους σημαντικότερους εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς στον κόσμο, ο
Taglit - Birthright Israel, εγκαθίσταται
στην Ελλάδα και οργανώνει την πρώτη εκ-
δήλωσή του στη χώρα μας σήμερα. Πρό-
κειται για ένα φιλανθρωπικό γκαλά με πά-
νω από 300 προσκεκλημένους και με επί-
τιμο καλεσμένο τον πρώην πρόεδρο του
Ισραήλ Ρεουβέν Ριβλίν, έναν σημαντικό
πολιτικό και φιλέλληνα που διαδραμάτισε
ρόλο στη σύσφιγξη των σχέσεων Ελλάδας
- Ισραήλ. Η απόφαση να πραγματοποιηθεί
το γκαλά στην Ελλάδα ελήφθη με βάση τις
άριστες σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, τη
δραστηριότητα της Ελληνοεβραϊκής Κοι-
νότητας και το γεγονός ότι η χώρα έχει μια
ισχυρή δική της Διασπορά, με την οποία
διατηρεί ισχυρές σχέσεις. Στην εκδήλω-
ση, παρουσία και του Ισραηλινού πρέσβη
Νόαμ Κατζ, ο διευθύνων σύμβουλος του
οργανισμού στην Ευρώπη Ντ. Ζέντνερ και
ο πρόεδρός του στην Ελλάδα Γ. Σασούν θα
απονείμουν το βραβείο του Φίλου του Ισ-
ραήλ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, το οποίο θα παραλάβει εκ μέρους του
η βουλευτής Κατερίνα Μονογυιού. 

Το βραβείο του Φίλου 
του Ισραήλ στον Μητσοτάκη

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Στο πλευρό των
αστυνομικών η κυβέρνηση
Το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί το επάγ-
γελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο εξε-
τάζει η κυβέρνηση, όπως είπε στη Βουλή ο
Τάκης Θεοδωρικάκος. «Εξετάζουμε το πά-
γιο αίτημα των αστυνομικών, που δεν έλυ-
σαν ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε του
ΣΥΡΙΖΑ, να χαρακτηριστεί το επάγγελμά
τους ως επικίνδυνο», είπε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ πα-
ρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μεσοσταθ-
μική μείωση μεγαλύτερη του 25% της μεσαί-
ας και χαμηλής εγκληματικότητας στη χώ-
ρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χάρη Καστα-
νίδη, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι το
επόμενο διάστημα μπορεί να έχουμε ακόμη
καλύτερα αποτελέσματα παρά τη μεγάλη
ροπή σε ακραίες και επιθετικές συμπεριφο-
ρές, όπως η ενδοοικογενειακή βία. Αναφε-
ρόμενος στο Μεταναστευτικό, ο υπουργός
είπε ότι ένας σημαντικός αριθμός προσλή-
ψεων κατευθύνεται σε συνοριοφύλακες,
καθώς ακόμη και σήμερα η πίεση στον Έβρο
είναι πολύ μεγάλη. «Φέτος έχουμε σταμα-
τήσει 220.000 μετανάστες, ενώ έχουν συλ-
ληφθεί 35.000 παράνομοι μετανάστες και
περισσότεροι από 1.200 παράνομοι διακινη-
τές», ανέφερε ο υπουργός.

Γιατί έγινε έξαλλος 
ο Καρανίκας με τον Αλέξη;
Ο πρόεδρος Αλέξης έχει σοβαρό πρόβλημα με
τον πρώην σύμβουλό του Νίκο Καρα-
νίκα. Ο αγαπητός Νικόλας έγινε
έξαλλος όταν έμαθε ότι το πρό-
γραμμα του κόμματος το ετοι-
μάζει το think tank του Τσίπρα
και όχι η λαϊκή βάση! «Ποιο
ρόλο παίζουν το κόμμα με τις
Οργανώσεις των Μελών, η Κεντρι-
κή Επιτροπή και κάθε εκλεγμένο δημο-
κρατικό όργανο;», αναρωτήθηκε στα social me-
dia ο Νίκος Καρανίκας; Πες τα, χρυσόστομε! 

Μόνο στη... NASA
δεν έχει πάει ακόμη
ο Ανδρουλάκης

Τι τρέχει με την Μπεκατώρου
Ακόμη δεν έχει «κλειδώσει»,
αλλά το όνομα της Σοφίας
Μπεκατώρου παίζει για το
Επικρατείας της ΝΔ. Ας μην
ξεχνάμε ότι η Ολυμπιονί-
κης ηγήθηκε του κινήματος
#MeToo και κατάφερε πολλά
πράγματα με αυτή την κίνησή
της. Συνεπώς θα έχει ιδιαίτερη σημειολογία η
παρουσία της στα ψηφοδέλτια της Πειραιώς. Κάνουν κόμμα οι ομογενείς

Με ταχύ ρυθμό προετοιμάζεται ο νέος πολιτικός
φορέας πρωτοβουλίας Ελλήνων αποδήμων, μια
ιδέα που «τρέχει» εδώ και περισσότερο από έναν
χρόνο και πλέον παίρνει την τελική μορφή της. Ο
φορέας-γέφυρα των Ελλήνων του εξωτερικού με
την πατρίδα εξέλεξε πρόσφατα τον εθνικό συντονι-
στή του, τον 33χρονο μηχανικό υπολογιστών Κ.
Μπακογιάννη, ο οποίος θα τον οδηγήσει στο ιδρυτι-
κό συνέδριό του στις αρχές του 2023. Η στήλη μα-
θαίνει ότι στις τάξεις των στελεχών του βρίσκονται
επιφανή μέλη της ελληνικής Διασποράς της Αμερι-
κής, της Αυστραλίας αλλά και της Ευρώπης, όπως
και πανεπιστημιακοί, απόστρατοι και επιχειρημα-
τίες με δράση στα κοινά. Αν ολοκληρωθεί η μετεξέ-
λιξή του σε κόμμα -και με δεδομένη την ιδεολογική
τοποθέτησή του στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο-
τότε μεγαλώνει ο συνωστισμός στη Δεξιά. 
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ατηφής κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα στους διαδρόμους
του Κοινοβουλίου ο γενικός γραμματέας της Βουλής Γιώργος
Μυλωνάκης. Βήμα βαρύ και πρόσωπο σκυθρωπό για τον άν-
θρωπο, το μέγεθος των φιλοδοξιών του οποίου, όπως λένε

«επιστήθιοι» φίλοι του, ξεπερνά τις δυνατότητές του.
Αυτές οι φιλοδοξίες είναι που τον ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα,

καθώς δεν εκπληρώνονται. Ο κ. Μυλωνάκης δεν αρκείται στα καθήκοντά
του στη Βουλή, δεν αρκείται στον άτυπο ρόλο του επικεφαλής του γραφεί-
ου τεκμηρίωσης για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, με μηδαμινό έργο είναι η
αλήθεια, δεν είναι ικανοποιημένος ότι μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και
ενίοτε παίρνει θέση στον πρωινό καφέ. Μύχια φιλοδοξία του, που «φούν-
τωσε» το τελευταίο διάστημα λόγω των γεγονότων, είναι να ανηφορίσει
στην Κατεχάκη. Ο διορισμένος δημόσιος λειτουργός επιθυμεί να αναλάβει
διακαώς το τιμόνι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς εκτιμά ότι
οι γνώσεις και η ιδιοσυγκρασία του ταιριάζουν γάντι με το ευαίσθητο αυτό
πόστο.

Το κακό για τον κ. Μυλωνάκη είναι ότι την άποψη αυτή για το άτομό του
την έχει μόνο ο ίδιος. Όσο και αν προσπάθησε, όσο και αν έβαλε όποιον
μπορούσε να θέσει την «υποψηφιότητά του» στον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, όσο και αν στοχοποίησε ανθρώπους, όσο και αν «πλάσαρε»
τον εαυτό του ως ιδανική λύση για την ΕΥΠ, έφαγε πόρτα. Οι λίγοι γνωρί-
ζοντες τον διακαή του πόθο τον σχολιάζουν επικριτικά, μιλώντας για τον
«Κλουζό» που δεν έχει συναίσθηση συνθηκών, καταστάσεων και ικανοτή-
των, καταλήγοντας στο «ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται».

Αντίο, Αντώνη
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο

συνάδελφος δημοσιογράφος Αντώνης
Σκυλλάκος με μακροχρόνια πορεία στον
χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης. Καταγόταν από τη Λάρισα και, με-
ταξύ άλλων, είχε διατελέσει πρόεδρος
και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
γενικός διευθυντής Ειδήσεων και Ενη-
μέρωσης στην τηλεόραση του Alpha, δι-
ευθυντής στο «Έθνος», διευθυντής σύν-
ταξης στον «Ελεύθερο Τύπο» και είχε
συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη
επιτυχημένων ενημερωτικών ιστοσελί-
δων. Ο Αντώνης Σκυλλάκος, βαθύς γνώ-
στης του πολιτικού και του μιντιακού

προσκηνίου και παρα-
σκηνίου, κατόρθω-

σε να συνθέσει και
να εξελίξει το δη-
μοσιογραφικό έρ-

γο, αφήνοντας
στην άκρη συγκρού-

σεις και αντιπαραθέσεις.
Διέγραψε τη δική του φωτεινή πορεία
στον χώρο του Τύπου και της Ενημέρω-
σης απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την
αποδοχή και τον σεβασμό των συνεργα-
τών και συναδέλφων του.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα στις 12 το μεσημέρι (5/11) στο κοι-
μητήριο των Μελισσίων. Ο Αντώνης
Σκυλλάκος ήταν παντρεμένος με τη δη-
μοσιογράφο Ευαγγελία Μπαλτατζή, με
την οποία είχαν αποκτήσει μια κόρη, τη
Χριστιάννα. Τον Αύγουστο του 2021 ο
Αντώνης Σκυλλάκος είχε συγκινήσει με
τον αποχαιρετισμό στον εξάδελφό του
και πρώην βουλευτή του ΚΚΕ Αντώνη
Σκυλλάκο. Η είδηση του θανάτου του
Αντώνη Σκυλλάκου έχει σκορπίσει θλί-
ψη στον δημοσιογραφικό κόσμο, με αρ-
κετούς συναδέλφους του να εκφράζουν
το αντίο τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη μεγάλη θλίψη
του για τον θάνατο του διακεκριμένου
δημοσιογράφου.

Κουβέντα για τον Κολωνό
Στην Κουμουνδούρου, όπου αρχικά επιχείρησαν να
συνδέσουν με χυδαίο τρόπο την υπόθεση στον Κο-
λωνό και τον βιασμό της 12χρονης με τη ΝΔ, τώρα
που βρέθηκε εμπλοκή μέλους του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα
ξεχάστηκε. Είναι ενδεικτικό πως στη συνέντευξη
που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας Στο Κόκκινο
μπορεί να δέχτηκε περισσότερες από 20 ερωτήσεις,
αλλά καμία δεν αφορούσε το επίμαχο ζήτημα. Το ίδιο
άλλωστε έγινε με τους μετανάστες που βρέθηκαν
στη νησίδα στον Έβρο, με την αξιωματική αντιπολί-
τευση να σηκώνει κατακόρυφα τους τόνους κατηγο-
ρώντας την κυβέρνηση πως ήταν εντός ελληνικών
συνόρων, αλλά τελικά αποδείχτηκε πως ήταν fake
news, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε
ούτε μία συγγνώμη.

Ο Καραμανλής στη Λάρισα για την παρουσίαση βιβλίου
Πυκνώνει εσχάτως τις δημόσιες
εμφανίσεις του ο Κώστας Καραμαν-
λής και μετά το τριήμερο της 28ης
Οκτωβρίου, στο οποίο πραγματο-
ποίησε ένα ιδιωτικό αλλά και συμ-
βολικό οδοιπορικό στη Βόρεια
Ήπειρο, αναμένεται να παραβρεθεί
σε παρουσίαση βιβλίου στη Λάρισα
στις 20 Νοεμβρίου. Ο πρώην πρω-
θυπουργός με τη σύζυγο και τον γιο
του Αλέξανδρο βρέθηκε στα χωριά

του Αργυρόκαστρου και της Αυλώ-
νας ιδιωτικώς, όμως αυτό δεν εμπό-
δισε δεκάδες Βορειοηπειρώτες να
σπεύσουν να τον συναντήσουν και
να τον χαιρετήσουν, όπως και τοπι-
κούς παράγοντες, οι οποίοι του εξέ-
φρασαν παράπονα για τη συμπερι-
φορά των αλβανικών Αρχών σε βά-
ρος της μειονότητας, όπως δημοσί-
ευσε και πρόσφατα η «Political».
Τώρα η επόμενη δημόσια παρουσία

του Καραμανλή θα είναι στη Λάρισα
στην παρουσίαση του βιβλίου «Οι
απόρρητοι φάκελοι Καραμανλή»
(Εκδόσεις Λιβάνη) του συναδέλφου
Μ. Κοττάκη. Και όπως πληροφο-
ρούμαι, στην εκδήλωση στο ξενο-
δοχείο «Imperial» θα μαζευτεί αρ-
κετός κόσμος. Αυτό τουλάχιστον
δείχνει η κινητοποίηση των «καρα-
μανλικών» σε Θεσσαλία και Κεντρι-
κή Μακεδονία. 

Ο πεινασμένος 
«Κλουζό» καρβέλια
της ΕΥΠ ονειρεύεται...

Διεθνή εύσημα
Ιδιαίτερα κολακευτικά είναι τα σχόλια των τουριστών

που είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τους νέους
σταθμούς του μετρό στον Πειραιά. Ακόμη όμως και με-
γάλα διεθνή πρακτορεία, όπως το Reuters, αναφέρονται
με θετικά σχόλια σε αυτό το σημαντικό έργο, αποδίδον-
τας τα εύσημα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κώστα Καραμανλή και στον υφυπουργό Γιώργο Καρα-
γιάννη οι οποίοι, παρά τις πρωτοφανείς αντιξοότητες
που υπήρξαν, έφεραν σε πέρας μια δύσκολη αποστολή.
Το ρεπορτάζ του Reuters στέκεται κυρίως στη μοναδική
διαμόρφωση των χώρων, που δίνουν την εντύπωση αρ-
χικά στους επισκέπτες πως βρίσκονται σε ένα μουσείο ή
σε ένα αρχαίο πειραϊκό σπίτι, καθώς αναδείχθηκαν
«θησαυροί» της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Τέτοια
έργα αποτελούν μια από τις καλύτερες διαφημίσεις της
χώρας μας στο εξωτερικό. 

LOCK
Μπορεί τις προάλλες, που ήταν να ξεκινήσει
η δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, ο πρώην
δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης να μην
πήγε, αλλά είχε πάει αλλού… Πρώτο τραπέ-
ζι στον Τσαλίκη ήταν και τα έσπαγε… Πού να
ξυπνήσει το πρωί να πάει στη δίκη. 
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Ο επιχειρηματικός 
κόσμος εμπιστεύεται 
την αναπτυξιακή
προοπτική της χώρας» 

Η έναρξη 
του «καλαθιού» 
δεν σημαίνει 
και εφησυχασμό. 
Αντίθετα, 
όπου χρειαστεί, 
θα προχωρήσουμε 
σε διορθωτικές
ενέργειες



Α
νοιχτό το ενδεχόμενο να
υπάρξουν διορθωτικές ενέρ-
γειες όπου χρειαστούν στο
«καλάθι του νοικοκυριού»

αφήνει ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης
με συνέντευξή του στην «Political», τονί-
ζοντας ωστόσο πως είναι οι πρώτες μέρες
εφαρμογής του νέου προγράμματος. 

Παράλληλα σημειώνει πως οι έλεγχοι
θα ενταθούν στην αγορά για όλα τα προ-
ϊόντα και όχι μόνο όσον αφορά το «καλά-
θι». Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-
ξης επαναλαμβάνει πως η κυβέρνηση θα
εξαντλήσει όλα τα δημοσιονομικά περι-
θώρια που υπάρχουν για τη στήριξη των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ο Νί-
κος Παπαθανάσης δεν κρύβει την ικανο-
ποίησή του για την ένταξη των επιχειρή-
σεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, ενώ όλες
οι αιτήσεις καλύπτουν σχεδόν το σύνολο
της χώρας, γεγονός που δίνει ιδιαίτερα
δυναμική ανάπτυξη της περιφέρειας.
Επίσης τόνισε πως μέχρι το τέλος του
έτους θα προκηρυχθεί ένα ακόμη καθε-
στώς ενίσχυσης, αυτό της «Επιχειρηματι-
κότητας 360ο». 

Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζή-
τημα που ανησυχεί τους πολίτες. Η
κυβέρνηση εξακολουθεί να λαμβά-
νει μέτρα ενώ βρίσκεται ήδη σε
εφαρμογή το πρόγραμμα «καλάθι
του νοικοκυριού». Ποια είναι η πρώ-
τη εικόνα που έχετε από τη λειτουρ-
γία του προγράμματος;

Το πρόγραμμα είναι σε εφαρμογή από
τις 2 Νοεμβρίου, οπότε είναι νωρίς να
προχωρήσουμε σε απολογισμό. Αυτό που
διαπιστώσαμε, ωστόσο, τις πρώτες αυτές
ημέρες είναι ότι όλα τα σουπερμάρκετ
που συμμετέχουν στη δράση έχουν εναρ-
μονιστεί με τις βασικές οδηγίες που προ-
βλέπει η σχετική τροπολογία. 

Οι διαδικτυακοί τόποι των σουπερμάρ-
κετ ενημερώθηκαν, το ίδιο και ο ιστότο-
πος e-katanalotis, τα προϊόντα φέρουν
την ειδική σήμανση και πωλούνται με πο-
σοστό κέρδους που δεν υπερβαίνει αυτό
του Σεπτεμβρίου του 2021. Να θυμίσω ότι
σε αντίθεση με σήμερα τον Σεπτέμβριο
του 2021 στην Ελλάδα είχαμε αποπληθω-
ρισμό, γεγονός που οδήγησε, όπως δια-
πιστώσαμε, σε σχετικά χαμηλότερες τι-
μές για τα προϊόντα του «καλαθιού», συγ-
κριτικά τουλάχιστον με τα άλλα του αντί-
στοιχου είδους. Αυτό, φαντάζομαι, έγινε
αντιληπτό και από όσους συμπολίτες μας
επισκέφτηκαν τα σουπερμάρκετ τις τε-
λευταίες ημέρες.

Η έναρξη του «καλαθιού», ωστόσο, δεν
σημαίνει και εφησυχασμό. Αντίθετα,
όπου χρειαστεί, θα προχωρήσουμε σε

διορθωτικές ενέργειες. Φυσικά, θα συνε-
χιστούν οι έλεγχοι στην αγορά, για το σύ-
νολο των προϊόντων και όχι μόνο για αυτά
που εντάσσονται στο «καλάθι», ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας. 

Εκτιμάτε πως με την αποχώρηση της
Ρωσίας από τη συμφωνία για τα σι-
τηρά θα χρειαστεί από την κυβέρνη-
ση να ληφθούν εκ νέου πρωτοβου-
λίες για τη συγκράτηση των τιμών;
Στο υπουργείο εξετάζονται άλλα μέ-
τρα στήριξης; 

Χρησιμοποιούμε κάθε δημοσιονομικό
περιθώριο για να αντιμετωπίσουμε αυτή
την εξωγενή κρίση ακρίβειας, η οποία
πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν επιβαρύνει
μόνο τη χώρα μας. Μέχρι στιγμής έχουμε
στηρίξει τα νοικοκυριά με μια δέσμη ση-
μαντικών μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Η προ-
σπάθεια δεν σταματά εδώ, παραμένουμε
σε εγρήγορση και εξετάζουμε τη λει-
τουργία της αγοράς από κάθε πλευρά.

Η στήριξη των συμπολιτών μας, πάντα
εντός του επιτρεπόμενου δημοσιονομι-
κού χώρου, είναι βασική μας στρατηγική
και δεν θα αποκλίνουμε. Να σας θυμίσω
ότι σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις
της Eurostat ο ετήσιος πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη ανήλθε τον Οκτώβριο σε
νέο ιστορικό υψηλό 10,7%, έναντι 9,9% τον
Σεπτέμβριο. Παρά τις έντονες πιέσεις, ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα τον ίδιο μήνα
αμβλύνθηκε, φτάνοντας στο 9,8%, κινή-
θηκε δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης. 

Αντίστοιχα ενθαρρυντικά είναι και τα
στοιχεία για την ανάπτυξη αλλά και τη
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος. Εκτιμάμε ότι το 2022 θα κλείσει
με ανάπτυξη της τάξης του 5,3% και σύμ-
φωνα με τον Economist Intelligence η
χώρα μας τα τρία τελευταία χρόνια ανέ-
βηκε 16 θέσεις στον πίνακα βελτίωσης
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παγ-
κοσμίως, κατέχοντας την πρωτιά ανάμε-
σα σε όλες τις χώρες. 

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούμε
κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων για
την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο
που αφορούσε τη Μεταποίηση-Εφο-
διαστική Αλυσίδα ολοκληρώθηκε.
Πώς εξελίσσεται η διαδικασία;
Υπήρξε ενδιαφέρον; 

Στόχος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
είναι να κερδίσουμε το στοίχημα της επι-
τάχυνσης και απλοποίησης των διαδικα-
σιών, δίνοντας νέα προοπτική στην επι-
χειρηματικότητα. Το γεγονός ότι στο κα-
θεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική
Αλυσίδα» κατατέθηκαν συνολικά 401 αι-
τήσεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού
προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ,
δείχνει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος εμ-
πιστεύεται την αναπτυξιακή προοπτική
της πατρίδας μας.

Πέρα όμως από τον αριθμό των αιτήσε-
ων, ιδιαίτερη σημασία είχε και το γεγονός
ότι οι δυνητικές επενδύσεις σχεδιάζονται
στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Να σημειώσω ότι το 87% αφορά όλες τις
περιφέρειες της χώρας, πλην της Αττι-
κής, ενισχύοντας την πολιτική μας για την
περιφερειακή ανάπτυξη.

Αυτή την περίοδο, σε εξέλιξη βρίσκεται
η υποβολή των αιτήσεων για τα δύο άλλα
καθεστώτα ενίσχυσης, «Τουριστικών

Επενδύσεων» και «Αγροδιατροφής», με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής 5 Δε-
κεμβρίου 2022 και 30 Δεκεμβρίου 2022
αντίστοιχα. Αναμένουμε ότι θα έχουμε
έντονο ενδιαφέρον και σε αυτά. 

Επόμενος στόχος μας είναι η προκήρυ-
ξη ενός ακόμα καθεστώτος ενίσχυσης,
αυτό της «Επιχειρηματικότητας 360ο»,
μέχρι το τέλος του έτους.

Πιστεύετε πως η αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από την ενεργειακή
κρίση και οι ανατιμήσεις των προ-
ϊόντων θα παίξουν ρόλο στις εκλο-
γές; Και ποιο θα είναι το διακύβευμα
από τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται
σε προεκλογική περίοδο;

Η ενεργειακή κρίση και οι ανατιμήσεις
των προϊόντων δεν έχουν ελληνική σφρα-
γίδα. Είναι και τα δύο εξωγενή προβλή-
ματα που επηρεάζουν τις οικονομίες
παγκοσμίως. Λαμβάνουμε μέτρα κατά
της ακρίβειας στο πλαίσιο του εφικτού,
ώστε να μην αποκλίνουμε από τους δη-
μοσιονομικούς μας στόχους, και έχουμε
ενεργοποιήσει και το εθνικό πρόγραμμα
ενεργειακής στήριξης. Τα μέτρα που λαμ-
βάνουμε, ωστόσο, είμαστε σε θέση να τα
δρομολογήσουμε, επειδή ακριβώς η οι-
κονομία μας πήγε καλύτερα από το ανα-
μενόμενο και δημιουργήθηκε πρόσθετος
δημοσιονομικός χώρος. Οι προσπάθειες
μεταρρύθμισης του οικονομικού μοντέ-
λου της χώρας αναγνωρίζονται ήδη διε-
θνώς. Στις επόμενες εκλογές πιστεύω ότι
οι συμπολίτες μας θα αναγνωρίσουν τις
προσπάθειες στήριξης των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων στη δύσκολη αυτή
παγκόσμια συνθήκη, προσπάθειες οι
οποίες είναι αλληλένδετες με την ανα-
πτυξιακή μας πορεία, τη μείωση της
ανεργίας, την αύξηση του διαθέσιμου ει-
σοδήματος και την ασφάλεια των συνό-
ρων μας. 
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«
Χρησιμοποιούμε 
κάθε δημοσιονομικό
περιθώριο για τη στήριξη
νοικοκυριών-επιχειρήσεων.
Η προσπάθεια δεν σταματά
εδώ, παραμένουμε σε
εγρήγορση και εξετάζουμε
τη λειτουργία της αγοράς
από κάθε πλευρά

στον 
Σωτήρη 
Σταθόπουλο
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O Κοζανίτης υφυπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών είναι ένας άνθρωπος που έχει δώ-
σει μεγάλο αγώνα για τη μείωση των τροχαί-

ων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη χώρα μας. Ο
ίδιος είναι λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού,
είτε αφορά αυτοκίνητα είτε μοτοσικλέτες, κάτι που
είχε αναπτύξει ήδη από την εφηβική του ηλικία.

Δεν είχε χάσει ποτέ κανένα Ράλλυ Ακρόπολις
όταν ήταν νεαρός και είχε την τύχη σε πίστες στα
Μέγαρα και στο Αιγίνιο να οδηγήσει κάποια αγω-
νιστικά αυτοκίνητα σημαντικών δυνατοτήτων. Στα
φοιτητικά του χρόνια άλλαξε ρότα γιατί ασχολή-
θηκε με το φοιτητικό κίνημα και αυτό μπορεί να το
πει κάποιος «χόμπι», το οποίο εξελίχθηκε μετά
στην απόφαση για ενασχόληση με τα κοινά και την
πολιτική.

Κατάγεται από το Μεσόβουνο Εορδαίας του Νο-
μού Κοζάνης, ένα μαρτυρικό χωριό που κάηκε
τρεις φορές, ένα χωριό όπου οι Γερμανοί κατακτη-
τές δολοφόνησαν την πρώτη φορά, στις 23 Οκτω-
βρίου 1941, 157 άνδρες από 16 έως 69 ετών και τη
δεύτερη φορά, τον Απρίλιο του 1944, 119 γυναίκες
και παιδιά. Είναι ένα μέρος όπου ήρθαν οι πρόσφυ-
γες -οι παππούδες του ήταν από τον Πόντο-, ένα μέ-
ρος στις πλαγιές του Βερμίου που παράγει εξαιρε-
τικά μήλα και κεράσια, ένας τόπος ευλογημένος
αλλά και ταυτόχρονα πολύ ταλαιπωρημένος.

Πώς έμπλεξε με την πολιτική; Η ενασχόλησή του
άρχισε από τα χρόνια του λυκείου στη ΜΑΚΙ και με-
τά στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Έφτασε μέχρι την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και γραμματέας της ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η ενασχόληση με
την πολιτική και το ανέβασμα σκαλί σκαλί στην ιε-
ραρχία της Νεολαίας και στη ΝΔ τον έφεραν στη συ-
νέχεια να πολιτευτεί στον Νομό Κοζάνης, αλλά και
έγιναν η αιτία μιας διαχρονικής πορείας από την
εκλογή το 2000. Είναι μια σχέση ζωής.

«Η ζωή μου είναι η ζωή της Νέας Δημοκρατίας.
Η ζωή της Νέας Δημοκρατίας είναι η ζωή μου»,
λέει πάντα σε φίλους και στενούς συνεργάτες. Εί-
χε την τιμή να τον έχουν εμπιστευτεί και οι τρεις
τελευταίοι πρωθυπουργοί στις κυβερνήσεις της
Νέας Δημοκρατίας και αυτό βεβαίως δεν μπορεί
να είναι τυχαίο.

Ο Κώστας Καραμανλής στη θέση του υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αντώνης Σαμαράς στη
θέση του υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινω-
νιών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θέση του
υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του
προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής
Ασφάλειας.

Ήταν, είναι και θα παραμείνει συνεπής στην αγά-
πη και τη στήριξη των συμπολιτών του και θα είναι
υποψήφιος και στις επόμενες εθνικές εκλογές,
γιατί «το σημαντικότερο είναι να μπορέσει αυτή η
κυβέρνηση, με τις προσπάθειες που έκανε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να συνεχίσει το
έργο της και την επόμενη τετραετία», όπως τονίζει
σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του.«Προτιμώ να είμαι 

ωφέλιμος παρά αρεστός»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Μιχάλης Παπαδόπουλος:
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Α
πό πολύ μικρός είχε την τύχη να είναι... ιδιοκτήτης
ποδηλάτου, από τα λίγα στο χωριό όπου μεγάλω-
σε, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αγαπάει

το ποδήλατο, που είναι ένα μέρος της αρμοδιότητάς του
στο υπουργείο Μεταφορών, ενώ θεωρεί ότι δεν είναι ένα
μέσο μόνο ψυχαγωγίας αλλά και μεταφοράς.

Στα μαθητικά χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και
συμμετείχε στην ομάδα βόλεϊ του σχολείου, ενώ αφιέρω-
σε πολύ χρόνο στην ορειβασία, την οποία αγαπούσε και ο
πατέρας του. Έχει φίλους από την παιδική του ηλικία που
τους συναντά ακόμη και, όπως λέει, «αυτές οι φιλίες είναι
σταθερές και ανεξίτηλες που σε συνοδεύουν σε όλη σου
τη ζωή, αρκεί να είσαι συνεπής, αξιόπιστος και να κρατάς
την επαφή, η οποία χρειάζεται».

Απ’ όταν ασχολήθηκε με την πολιτική το «μότο» της
ζωής του είναι ένα: «Προτιμώ να είμαι ωφέλιμος παρά να
είμαι αρεστός». Ένας από τους ανθρώπους που τον επη-
ρέασαν πολιτικά ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, με τον
οποίο συνεργάστηκε στο υπουργείο Άμυνας. Έχει κάνει
και αληθινούς φίλους στην πολιτική. Και με ανθρώπους
που ήταν σε αντίθετα μετερίζια στη ΝΔ, που όμως είναι
αληθινοί φίλοι ανεξάρτητα σε ποιον πολιτικό ή συνδικαλι-

στικό χώρο ανήκουν. Είναι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες
αγωνίες και ενεργούν με βάση τις αξίες τους, ανεξάρτητα
από τον τρόπο που τις διεκδικούν και τις παλεύουν.

Εξοχικό δεν έχει, ούτε πολύ ελεύθερο χρόνο. Έχει
όμως πολλά μέρη που λατρεύει, όπως τα βουνά και η πα-
ραλίμνια περιοχή του Νομού Κοζάνης, αλλά για να ησυχά-
σει κάποιος πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, κάτι που είναι
δύσκολο όταν έχεις υποχρεώσεις. Ησυχαστήριο λοιπόν
είναι το σπίτι του στην Αθήνα και το πατρικό του στην Πτο-
λεμαΐδα. Λατρεύει τη μουσική. Ξυπνάει με μουσική, το ξυ-
πνητήρι του είναι μουσική και ο βραδινός ύπνος συνο-
δεύεται πάλι με μουσική. Προτιμάει τα ρεμπέτικα και τα
λαϊκά τραγούδια, αλλά δεν λέει «όχι» στη ροκ και την ποπ
μουσική ανάλογα με τη διάθεση.

Αυτό που έχει καθορίσει τη ζωή του και για οικογενει-
ακούς λόγους είναι η ποντιακή μουσική, η λύρα. Είναι
παντρεμένος με τη Νατάσα Κολιοπούλου και έχει τρία
παιδιά, τον Γιώργο, τη Μυρτώ και τη Μαρία, που ολοκλή-
ρωσαν και τις σπουδές τους και τώρα ανοίγουν τους δρό-
μους τους. 

Τον ενοχλούν σφόδρα η αχαριστία και η αδιαφορία ορι-
σμένων που αρνούνται να ασχοληθούν με τα κοινά. Πι-

στεύει πολύ στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη
και είναι πεπεισμένος ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει την
ευκαιρία στον αρχηγό της ΝΔ να ολοκληρώσει το πρό-
γραμμά του.

«Οι ψηφιοποιήσεις που έγιναν στην Ελλάδα δεν έχουν
γίνει σε πολύ προηγμένες χώρες και σε αυτό τον τομέα στο
υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία με τον υπουργό
Κώστα Καραμανλή, έχουν γίνει άλματα. Το ίδιο ισχύει και
σε κρίσιμους τομείς όπως η οδική ασφάλεια, που αποτελεί
προτεραιότητά μας και υλοποιούμε το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο 2021 - 2030 με σκοπό τη μείωση των θυμάτων από
τροχαία ατυχήματα. Ομοίως, στον δυναμικό κλάδο των εμ-
πορευματικών μεταφορών πραγματοποιούμε θεσμικές
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής
για την Εφοδιαστική, όπου έχω την τιμή να συμμετέχω ως
αντιπρόεδρος. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια επόμενη τετρα-
ετία, στην οποία θα ενισχύσουμε περαιτέρω την καθημε-
ρινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, γιατί
είναι αλήθεια ότι από το 2019 με την προσπάθεια του πρω-
θυπουργού η Ελλάδα ξαναβρήκε την ισότιμη θέση της
στον παγκόσμιο χάρτη», τονίζει ο ίδιος και, παρά τα όποια
προβλήματα, εμφανίζεται φύσει και θέσει αισιόδοξος.

Το ποδήλατο, οι φιλίες με πολιτικούς
αντιπάλους και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης

Σε πολύ μικρή ηλικία
με το ποδήλατό του Μαζεύοντας κρόκο στην πατρίδα του Με όλους τους αρχηγούς της ΝΔ

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Στα χρόνια της ΔΑΠ Με την οικογένειά του
Στο πλευρό του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
πριν από πολλά χρόνια
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Ε
νώ η κλεψύδρα αδειάζει στον
δρόμο για τις κάλπες, γίνεται
ολοένα και πιο σαφής και ξεκά-
θαρη η εκλογική τακτική και

στρατηγική των κομμάτων - όποια έχουν
βέβαια ή ξεκινούν να τη διαμορφώνουν.
Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, απ’ ό,τι φαί-
νεται, ούτε υπάρχει ούτε βρίσκεται υπό
διαμόρφωση. Το ζητούμενο και το «στοί-
χημα» της πολυσυλλεκτικότητας χάνονται
και ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται στις εκλογές με
στρατηγική τύπου «στο άγνωστο με βάρκα
την ελπίδα».

Ο «καπετάνιος» Αλέξης Τσίπρας αδυνα-
τεί ή αποφεύγει να ξεδιπλώσει την εκλογι-
κή του στρατηγική είτε δημοσίως είτε
στους συνεργάτες του. 

Η επιλογή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να
επενδύσει στην υπόθεση των υποκλοπών
δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα και όσο
περνάει ο χρόνος θα αποδίδει και λιγότερο.
Η υπόθεση των παρακολουθήσεων έπληξε

το προφίλ του πρωθυπουργού και του στέ-
ρησε έναν αποτελεσματικό συνεργάτη, τον
Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν ο κα-
τάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση
για να λύνει άμεσα, αποτελεσματικά και
χωρίς αναταράξεις από τα μικρότερα μέχρι
τα σοβαρότερα προβλήματα.

Δεν κεφαλαιοποιεί τίποτα
Το κόστος που πλήρωσε ο Μητσοτάκης

δεν το εισέπραξε ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς
οι πολίτες δεν φαίνεται να ιεραρχούν ψηλά
το συγκεκριμένο ζήτημα και σίγουρα δεν
μπορεί να αποτελεί διακύβευμα εκλογών.
Η εκτίμηση είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει
αποφασίσει να πορευτεί προς τις εκλογές
με τις παρακολουθήσεις ψηλά στην ατζέν-
τα του, προκειμένου να πλήξει το ηγετικό
προφίλ Μητσοτάκη.

Αυτό όμως, όπως εκτιμούν αναλυτές και
εκλογολόγοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους,
είναι συνταγή ήττας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην καλύτερη περίπτωση συνταγή συγ-
κράτησης των ποσοστών του και της εκλο-
γικής του επιρροής, που θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την «επιβίωση» του Αλέξη Τσίπρα
και του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η μη αύξηση των
ποσοστών στην ουσία αποτελεί ήττα, αλλά
στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι μια τέ-
τοια κατάσταση, αν διαμορφωθεί, είναι
διαχειρίσιμη.

Η επιλογή ο Παύλος Πολάκης να είναι το
«πρώτο βιολί» στην πορεία προς τις εκλο-
γές είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να απο-
δώσει στην αμφίπλευρη διεύρυνση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και στην προσπάθεια προσέγγισης
και έκφρασης του λεγόμενου Κέντρου.
Αποτελεί ύστατη προσπάθεια συγκράτη-
σης της εκλογικής πελατείας και ομολογία
για την επερχόμενη ήττα.

Ο
Αλέξης Τσίπρας έχει
φορτσάρει για τα καλά,
όπως όλα δείχνουν, και

θέλει να επικοινωνήσει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα τα γεγονό-
τα γύρω από τον Ανδρέα Πάτση
και την κυβέρνηση προτού και
αυτή η ιστορία «ξεφουσκώσει».
Μετά το Χαλάνδρι, όπου περιό-
δευσε την Πέμπτη το μεσημέρι
και, όπως έγραψαν τα φιλοσυρι-
ζαϊκά Μέσα, έγινε δεκτός εν μέ-
σω συγκίνησης και χειροκροτη-
μάτων ως ο «επόμενος πρωθυ-
πουργός», τώρα παίρνει τους
πρωτοκλασάτους και τους κατε-
βάζει στην Κρήτη. 

Ξεκινά δηλαδή ένα νέο τουρ
στην επαρχία της χώρας, το οποίο
το ονομάζουν «ημερίδες» και δεν
είναι τίποτε παραπάνω από προ-
εκλογικές ομιλίες στις οποίες και
θα πει τα δικά του -τα 6 σημεία
του κυβερνητικού του σχεδίου-
και θα «χτυπήσει Μητσοτάκη»,
τώρα που οι «Πάτσηδες» είναι

ακόμη ζεστοί και δεν έχουν μπα-
γιατέψει. Χθες στο Ρέθυμνο δεν
ήταν μόνος. Εκτός από τους βου-
λευτές της Κρήτης, είχε μαζί του
τους τομεάρχες Εσωτερικών Κώ-
στα Ζαχαριάδη, Υγείας Ανδρέα
Ξανθό και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Θεανώ Φωτίου, ενώ καλέ-
στηκαν και τοπικοί φορείς και οι
λεγόμενες παραγωγικές δυνά-
μεις του νομού.

Κύκλοι της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης τονίζουν πως στόχος
των ημερίδων αυτών είναι να
αναλυθούν οι προγραμματικές
δεσμεύσεις του κόμματος και να
ξεκινήσει η διαβούλευση με τις
τοπικές κοινωνίες ώστε να εμπε-
δωθεί η διασύνδεση των θέσεων

του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει κάθε νο-
μαρχιακή ενότητα και, φυσικά,
όλα αυτά παρουσία Τσίπρα, που
είναι η μόνη που μπορεί να ανε-
βάσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.

Εν αναμονή 
των πρώτων ονομάτων

Πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλών-
τας στην «Political», τονίζουν πως
μέσα στο κόμμα σε κάποιους επι-
κρατούν αναβρασμός και αγωνία,
αφού περιμένουν την επίσημη
ανακοίνωση των ονομάτων τους
ως υποψήφιων βουλευτών. 

Είχαν πει για τον Οκτώβριο, τώ-
ρα περιμένουμε τον Βασιλειάδη
να δεήσει να τα ανακοινώσει μέ-

σα στον μήνα. Πάντως, μεταξύ
των πρώτων ονομάτων θα είναι ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πειραιά Νικόλας Φαραντούρης. 

Λένε μάλιστα πως στην παρου-
σίαση του τελευταίου του βιβλίου,
στην οποία παρευρέθηκαν όλα τα
πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, καθώς και ο πρόεδρος Τσί-
πρας, δόθηκε ξεκάθαρα το χρί-
σμα (όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά του ίδι-
ου του Τσίπρα).

Η αντιστράτηγος εν αποστρα-
τεία Ζαχαρούλα Τσιριγώτη στο
Επικρατείας. Η Τσιριγώτη είναι
ιδιαίτερα αγαπητή εντός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αλλά και εκτός, κυρίως για-
τί είναι πολύ ευγενική και ταπει-
νή, σε βαθμό που πολλοί αναρω-

τιούνται πώς κολλά στον ΣΥΡΙΖΑ.
Παλιός στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση αλλά νέος στην κεντρική πολι-
τική σκηνή, ο δήμαρχος Σαρωνι-
κού Πέτρος Φιλίππου ετοιμάζει
την κάθοδό του στις εθνικές
εκλογές στην Ανατολική Αττική.

Το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ ή
μάλλον για κάποιους του ΣΥΡΙΖΑ
-πάρα πολύ κοντινούς στον πρό-
εδρο- είναι ότι θα εκλεγεί με τα...
τσαρούχια, που λέει και ο λαός
μας. Πρώτη φορά στη μάχη του
σταυρού και ο πρώην γενικός
γραμματέας του υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης επί
ΣΥΡΙΖΑ και σύμβουλος του Αλέξη
Τσίπρα Γρηγόρης Θεοδωράκης
στην Αιτωλοακαρνανία. 

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει δύο
έδρες σε αυτή την περιφερειακή
ενότητα, ο Θεοδωράκης -σεμνός,
σοβαρός και μετρημένος- τη δεύ-
τερη έδρα την έχει στο τσεπάκι.
Την πρώτη θα τη διατηρήσει σί-
γουρα ο Μωραΐτης. 

ΣΥΡΙΖΑ: Οι «αρπαχτές» 
στην επαρχία

Η πυξίδα Τσίπρα, 
οι παρακολουθήσεις
και ο Πολάκης



«Ο
Αλέξης Τσίπρας βλέπει την Ελλάδα μέσα
από τα μάτια του καθημερινού ανθρώ-
που, των παιδιών του, της διπλανής πόρ-
τας. Είναι οραματιστής και έχει εμπειρία

της διακυβέρνησης στην πιο φουρτουνιασμένη περίοδο»,
μας λέει ο καθηγητής και σύμβουλος του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Νικόλας Φαραντούρης. 

Θεωρεί πως είναι «επίκαιρο και επιτακτικό» το λαϊκό

αίτημα για «προοδευτική διακυβέρνηση με σοβαρότητα,

ανιδιοτέλεια και δικαιοσύνη παντού», απέναντι στο «με-

γάλο πισωγύρισμα, τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέ-

σεις, τον πολιτικό αμοραλισμό». 

Ξεκαθαρίζει πως θα πολιτευτεί στην ιδιαίτερη πατρίδα

του, την Κεφαλονιά-Ιθάκη, για «να αποτελέσουν μοντέλο

ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα». 

Νέος, καθηγητής πανεπιστημίου, σύμβουλος του

αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι σημα-

τοδοτεί αυτή η βαθιά βουτιά στην πολιτική, σε περίο-

δο που οι νέοι και επιτυχημένοι, κατά γενική ομολο-

γία, αποφεύγουν την ανάμειξή τους στα κοινά;

Πάντοτε με ενδιέφεραν τα κοινά. «Τόν τε μηδὲν τῶνδε

μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν».

Διότι αυτόν που δεν μετέχει στα κοινά δεν τον θεωρούμε

φιλήσυχο αλλά αχρείο, κατά του λόγια του Περικλή στον

«Επιτάφιο». 

Σήμερα αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα ακόμη πιο ενεργά.

Παράλληλα εργάζομαι βιοποριστικά, όπως και οι περισ-

σότεροι συμπολίτες μας και αναγνώστες σας. Και μάλι-

στα σε δύσκολους καιρούς και σε ένα απαιτητικό και αν-

ταγωνιστικό περιβάλλον. Αλλά νομίζω ότι η επαγγελμα-

τική και προσωπική ζωή μπορεί να μπολιάσει όμορφα

και δημιουργικά την ενασχόληση με τα κοινά και το αντί-

στροφο. Οι επαγγελματικές εμπειρίες, οι επιτυχίες και

αποτυχίες μας είναι οδηγός και τροφοδότης ιδεών και

οράματος. Και τίποτε όμορφο δεν μπορεί να ξεκινήσει

χωρίς όραμα και ενθουσιασμό. Το ίδιο και η προσωπική

μας ζωή. Συχνά ακούω ότι δεν πρέπει η προσωπική ζωή

να εμπλέκεται με την πολιτική ή επαγγελματική δράση.

Μα, μοιραία και αναπόδραστα εμπλέκεται και την επηρε-

άζει! Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση

και ωραιότερη φιλοδοξία από τη μοιρασιά διά της ενα-

σχόλησης με τα κοινά του βίου πράγματα: Μοιρασιά εμ-

πειριών, ιδεών, οραμάτων για τις επόμενες γενιές. Κά-

πως έτσι βλέπω την ανάμειξή μου με τα κοινά πέρα από

το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό μου «καβούκι».

Γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όχι σε έναν άλλο πολι-

τικό χώρο;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο χώρος που εκφράζει πληρέστερα

το πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης σήμερα στην

Ελλάδα. Ο χώρος που μπορεί να εκφράσει τούτο το αίτη-

μα με δυναμισμό τόσο εντός των τειχών, στη χώρα μας,

όσο και έξω από αυτή, στην Ευρώπη, στη διεθνή αρένα

για λογαριασμό της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. 

Ποιο είναι το όραμά σας για μια νέα διακυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και γενικά για τα πολιτικά πράγματα στη

χώρα μας;

Με συνεπαίρνει ο ενθουσιασμός του νέου. Της νέας

αρχής. Ο ενθουσιασμός μιας προοδευτικής διακυβέρνη-

σης της χώρας μας με σοβαρότητα, ανιδιοτέλεια και δι-

καιοσύνη παντού. Σήμερα τούτο το αίτημα είναι πιο επί-

καιρο από ποτέ. Στους θεσμούς, στο κράτος, στην εκπαί-

δευση, στην κοινωνία, στον πολιτισμό. Επίκαιρο και επι-

τακτικό. Πόσο μεγάλο πισωγύρισμα η διαφθορά, οι πε-

λατειακές σχέσεις, ο πολιτικός αμοραλισμός. Αλλά και

πόσα ταμπού και ιδεοληψίες κατέρρευσαν μέσα σε τόσο

σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας και της

ενεργειακής κρίσης σχετικά με τη λειτουργία των «αγο-

ρών», την κατανομή των βαρών, το κοινωνικό κράτος, τα

κοινωνικά αγαθά. Εμείς πιστεύαμε σε αυτά πολύ πριν

από την υγειονομική και ενεργειακή κρίση. Και σήμερα

επαληθευόμαστε. Ήρθε λοιπόν η ώρα, χωρίς τη δαμό-

κλειο σπάθη των μνημονίων και της επιτροπείας, να τα

εφαρμόσουμε. 

Στενός φίλος και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα.

Μπορεί μια πρότασή σας, μια ανάλυσή σας, μια επι-

χειρηματολογία σας να αλλάξει τη γνώμη ενός δυ-

νάμει πρωθυπουργού; Πώς θα μου περιγράφατε τις

σχέσεις σας;

Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει να ακούει. Βλέπει την Ελλάδα

μέσα από τα μάτια του καθημερινού ανθρώπου, των παι-

διών του, της διπλανής πόρτας. Είναι ρασιοναλιστής αλλά

και οραματιστής. Έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης

του σκάφους στην πιο φουρτουνιασμένη περίοδο της νε-

ότερης ιστορίας. Και συνάμα αλώβητο το όραμα μιας δί-

καιης κοινωνίας. Και όσοι έχουμε τη χαρά να συνομιλού-

με μαζί του για τα δημόσια πράγματα, προτιμούμε να εί-

μαστε χρήσιμοι παρά ευχάριστοι, κάτι το οποίο ο ίδιος

πρώτος ζητά και επιδιώκει.    

Όλα δείχνουν ότι θα πολιτευτείτε στην Κεφαλονιά

παρά τις αρχικές αναφορές στον Τύπο για το ψηφο-

δέλτιο Επικρατείας ή την Περιφέρεια Αττικής. Ως

μέλος του εθνικού Kοινοβουλίου, πώς αντιλαμβάνε-

στε τον ρόλο σας σε μια κυβέρνηση την οποία στηρί-

ζετε ή ενδεχομένως και να συμμετέχετε σε σχέση

με την τεχνοκρατική σας γνώση;

Ξεκινώ την απάντησή μου από την Κεφαλονιά: Είναι η

πατρίδα μου, οι παιδικές και εφηβικές μου εμπειρίες, οι

νεανικές μου αναζητήσεις. Στη θάλασσα, στα ψαρέματα

με τον πατέρα μου στην Ιθάκη, στις ορειβατικές εξορμή-

σεις, στις κεφαλονίτικες μελωδίες του επτανησιακού

ιδιώματος. 

Σήμερα είναι η οικογενειακή μας αναφορά, οι δραστη-

ριότητες των τριών παιδιών μας και η μεγάλη αγάπη της

γυναίκας μου. Και το δικό μου όραμα: Κεφαλονιά και

Ιθάκη να αποτελέσουν μοντέλο ανάπτυξης για ολόκληρη

την Ελλάδα. 

Αναφορικά με την επόμενη μέρα: Για την ώρα ζω και

απολαμβάνω τον πυρετό της προετοιμασίας για όλα: τις

εκλογές, τις προκλήσεις, τον σχεδιασμό, τη στελέχωση.

Η ωραιότερη στιγμή στον έρωτα είναι όταν ανεβαίνεις τη

σκάλα, καταπώς λέγει ο Clemenceau.Ν
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Προοδευτική διακυβέρνηση 
με σοβαρότητα και 

δικαιοσύνη παντού»
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Η
Νάντια Γιαννακοπούλου, κοινο-
βουλευτική εκπρόσωπος και
βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθή-
νας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχο-

λιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην υπό-
θεση των τηλεφωνικών υποκλοπών υποστη-
ρίζει ότι «συνιστά μείζον πολιτικό πρόβλημα
δημοκρατίας ότι όχι μόνο δεν δόθηκε καμία
απάντηση για αυτά τα δύο ερωτήματα, αλλά
και ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να “ευνου-
χίσουν” τη λειτουργία της Εξεταστικής Επι-
τροπής και να την εμποδίσουν να βρει την
αλήθεια». Αναφερόμενη δε στην υπόθεση
Πάτση λέει με νόημα ότι «δεν ήταν κάτι που
“ξέφυγε” της κυβέρνησης». Θεωρεί ότι για
την αντιμετώπιση της ακρίβειας «υπάρχει
άμεση ανάγκη για πρόσθετες, διαφορετικές
και γενναίες παρεμβάσεις». Όσο για τα τε-
κταινόμενα στον κομματικό της χώρο, δηλώ-
νει «αισιόδοξη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί και
πρέπει να είναι η έκπληξη των εκλογών».

Θεωρείτε ότι η υπόθεση των υποκλο-
πών μετά τις νέες πληροφορίες που
βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας
έχει πάρει πλέον εσωκομματικές δια-
στάσεις για την κυβερνητική παράταξη;

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν δόθηκε
καμία ουσιαστική και πειστική απάντηση
στα δύο καυτά ερωτήματα που θέσαμε ως
ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή, με τον μεγα-
λύτερο δυνατό σεβασμό στις θεσμικές λει-
τουργίες. Ο πρόεδρός μας Νίκος Ανδρουλά-
κης βρέθηκε από τη μια να παρακολουθεί-
ται από την ΕΥΠ και από την άλλη να έχει
επιχειρηθεί να παρακολουθείται και με το
Predator. Γιατί τον παρακολουθούσαν, ποι-
ος ήταν ο λόγος; Τελικά ποιος κατέχει στην
Ελλάδα το Predator και παρακολουθούσε
το τηλέφωνό του; Συνιστά μείζον πολιτικό
πρόβλημα δημοκρατίας ότι όχι μόνο δεν δό-
θηκε καμία απάντηση για αυτά τα δύο ερω-
τήματα, αλλά και ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν
για να «ευνουχίσουν» τη λειτουργία της

Εξεταστικής Επιτροπής και να την εμποδί-
σουν να βρει την αλήθεια. Δεν κλήθηκαν
κρίσιμοι μάρτυρες και όλη η διαδικασία δια-
πνεόταν από μια αντίληψη «άντε να τελει-
ώνουμε» και βέβαια κρύφτηκαν όλοι πίσω
από την επίκληση του «απορρήτου». Τώρα,
εάν έχει πάρει διαστάσεις το θέμα αυτό μέ-
σα στη ΝΔ, δεν το γνωρίζω εξ ιδίας αντιλή-
ψεως. Ακούω, όμως, ότι πολλά στελέχη της
ΝΔ δεν συμφωνούν με τον χειρισμό της κυ-
βέρνησης στο θέμα αυτό.

Γιατί η υπόθεση Πάτση «έσκασε» τώρα ενώ
τα γεγονότα ήταν γνωστά εδώ και δύο χρόνια; 
Σε αυτή την υπόθεση ένα είναι σίγουρο.

Δεν ήταν κάτι που «ξέφυγε» της κυβέρνη-
σης. Γιατί εδώ και δύο χρόνια ορισμένα Μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και συνά-
δελφοι βουλευτές είχαν καταγγείλει κατ’
επανάληψη τη δραστηριότητα του κ. Πάτση,
αλλά από τη μια η κυβέρνηση σιωπούσε και
από την άλλη στην Επιτροπή του Πόθεν
Έσχες γίνονταν «συστάσεις» προς τον κ. Πά-
τση! Αυτό είναι το πρόβλημα. Η συγκάλυψη
ως μόνιμη αντίληψη λειτουργίας από κυ-
βερνητικής πλευράς και η επανεξέταση του
τρόπου που λειτουργεί η Επιτροπή του Πό-
θεν Έσχες, έτσι ώστε να αναδεικνύει έγκαι-
ρα προβλήματα και μάλιστα τόσο σοβαρά.

Με τους έως τώρα κυβερνητικούς χει-
ρισμούς εκτιμάτε ότι οι πολίτες θα αν-
τεπεξέλθουν στην ακρίβεια; Εντέλει
ποια είναι τα ρεαλιστικά μέτρα που
πρέπει να ληφθούν και γιατί δεν το κά-
νει η κυβέρνηση;

Βιώνουμε μια πολύ δύσκολη ενεργειακά
και οικονομικά συγκυρία. Τα νοικοκυριά

περιορίζουν τις δαπάνες και τις αγορές τους
στα εντελώς απαραίτητα και αναγκαία, κα-
θώς περιμένουν ότι η οικονομική τους κα-
τάσταση θα χειροτερέψει τους επόμενους
μήνες. Οι επιπτώσεις της κρίσης πλήττουν
προφανώς εντονότερα τους οικονομικά
ασθενέστερους.

Τα μέτρα επιδότησης που έχει εφαρμόσει
ως τώρα η κυβέρνηση δεν επαρκούν για να
αντιμετωπίσουν στη ρίζα τους τις επιπτώσεις
της ακρίβειας. Υπάρχει άμεση ανάγκη για
πρόσθετες, διαφορετικές και γενναίες πα-
ρεμβάσεις, όπως η μείωση του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, η μείωση του
ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 13% στο
6% και η θέσπιση πλαφόν στη λιανική τιμή της
ενέργειας, καθώς και η ρύθμιση του συνόλου
των οφειλών σε 120 δόσεις. Είναι ακατανόητο
γιατί η κυβέρνηση κωφεύει απέναντι σε αυ-
τές τις προτάσεις που διαρκώς επιμένει το
ΠΑΣΟΚ. Το καλάθι του νοικοκυριού που «λει-
τουργεί» από χθες δεν νομίζω ότι μπορεί να
διορθώσει την κατάσταση που επικρατεί. Εί-
ναι ένα μέτρο αποσπασματικό. Ας περιμένου-
με όμως λίγο για να το δούμε…

Μέσα σε όλα αυτά φαίνεται ότι έχουμε
λησμονήσει το τεράστιο χρέος που
έχουμε ως χώρα. Η οικονομία μας πόσο
μπορεί να αντέξει ακόμη; 

Θέτουμε ως ΠΑΣΟΚ κατ’ επανάληψη και
υπεύθυνα το πρόβλημα από την τακτική της
κυβέρνησης να επιδοματοποιεί τα πάντα
τρία χρόνια τώρα, προχωρώντας σε τερά-
στια δημοσιονομική επέκταση, χωρίς απο-
τελεσματικότητα και δημιουργώντας ακόμη
μεγαλύτερους κινδύνους. Ας μην ξεχνάμε
ότι ως χώρα έχουμε το υψηλότερο χρέος
της Ευρωζώνης με 189,3% το ΑΕΠ, το οποίο
αντιστοιχεί σε 355,665 δισ. ευρώ. Ο καθένας
μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό, ιδιαί-
τερα όταν οι αρμόδιοι αναλυτές βλέπουν

ύφεση για την ΕΕ που ασφαλώς δεν θα αφή-
σει ανεπηρέαστη την Ελλάδα.

Στα του ΠΑΣΟΚ τώρα. Θα αντέξετε μέ-
χρι το τέλος την πίεση, ώστε να συνεχί-
σετε σε αυτόνομη πορεία; 

Πέρυσι τέτοια περίοδο το ΚΙΝΑΛ εμφανι-
ζόταν στο 7% στην πρόθεση ψήφου και τώρα
βρίσκεται στο 12% κατά μέσο όρο. Υπάρχει,
δηλαδή, μια σημαντική αύξηση. Από εκεί
και πέρα, μελετάμε τις δημοσκοπήσεις,
βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και από τη
ζωντανή επαφή με τους πολίτες διορθώ-
νουμε πιθανά λάθη μας. Έχουμε κοινωνικά
και πολιτικά ζωτικό χώρο και υπάρχει η δυ-
νατότητα και η δυναμική να «τραβήξουμε»
κεντρώους ειδικά ψηφοφόρους και τμήμα-
τα κεντροαριστερών μεταρρυθμιστών, οι
οποίοι είχαν προσανατολιστεί προς ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αυτά τα ακροατήρια θέλουν
να δουν και βλέπουν, πιστεύω, σε εμάς θετι-
κές προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις.
Από εμάς ζητούν θετικό λόγο, μεταρρυθμι-
στικό πνεύμα, αποδείξεις ότι μπορούμε να
κατευθύνουμε τη χώρα σε σωστές επιλογές
και σωστή πορεία. Αυτή ακριβώς την προ-
σπάθεια κάνουμε. Είμαι αισιόδοξη ότι το
ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να είναι η έκπλη-
ξη των εκλογών. Αρκεί να βρεθούμε δίπλα
στον κόσμο της εργασίας, στους νέους μας,
στους αγρότες, στους επαγγελματίες, στους
συνταξιούχους και γενικά στους μη προνο-
μιούχους Έλληνες.

Να βρεθούμε στους χώρους δουλειάς,
στις γειτονιές, στην ύπαιθρο, παντού με ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα απαντά
στις προκλήσεις της εποχής και θα καταπο-
λεμά τις διαρκώς διογκούμενες ανισότητες.
Έτσι, όχι μόνο θα αντέξουμε στις πιέσεις της
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ξεπεράσουμε
κάθε εμπόδιο, συνεχίζοντας τη σωστή πολι-
τική της αυτόνομης πορείας μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ16

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί
και πρέπει να 
είναι η έκπληξη 
των εκλογών»





του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Ξανά στο ίδιο έργο θεατές για τις γερμανικές 
αποζημιώσεις μετά τις δηλώσεις Σολτς

Ξ
ανά στο ίδιο έργο θεατές για τις Γερμανικές
Αποζημιώσεις μετά τις δηλώσεις που έκανε
ο Όλαφ Σολτς σε συνέντευξή του στην εφη-

μερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και στον δημοσιογράφο Γιώργο
Παππά με αφορμή την επίσκεψή του στην Αθήνα
παραμονή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρί-
ου. Ο Σολτς σταθερός στη σκληρή γερμανική γραμ-
μή με ευθύ και κατηγορηματικό τρόπο ισχυρίστηκε
ότι θεωρεί λήξαν το θέμα των Γερμανικών Αποζη-
μιώσεων, δηλώνοντας ότι «νομικά και πολιτικά το
ζήτημα των επανορθώσεων έχει κλείσει. Ταυτόχρο-
να είναι ξεκάθαρο: Γερμανοί έχουν διαπράξει τρο-
μερά εγκλήματα. Για αυτόν τον λόγο είναι για εμάς
τόσο σημαντικές η επεξεργασία και η μνήμη, και για
αυτόν τον λόγο είναι για μένα τόσο σημαντική η συ-
νεργασία σε προγράμματα εκπαίδευσης και μνή-
μης. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που Έλληνες και
Γερμανοί συνδέονται σήμερα με φιλία και με μια
εταιρική σχέση στην Ευρώπη» (https://newpost.gr
27/10/2021).

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σολτς δήλωσε
ότι για την Αθήνα παραμένει ανοιχτό το θέμα των
πολεμικών αποζημιώσεων ειδικά του κατοχικού
δάνειου, τονίζοντας ότι «η ρύθμισή του θα ήταν ιδι-
αίτερα επωφελής σε μια συγκυρία μάλιστα που η
ελληνογερμανική σύμπλευση απέναντι στις προ-
κλήσεις των καιρών είναι ακλόνητη» (www.typos-
thes.gr 27/10/2022).

Όμως ο Σολτς για άλλη μία φορά πέταξε την μπά-
λα στην εξέδρα απαντώντας αόριστα: «Νομίζω ότι
θα στηρίξουμε τις διαδικασίες και τα καθήκοντα
για θέματα που έχουμε να επιλύσουμε»
(https://www.rthess.gr 27/10/2022).

Την ίδια τακτική, άλλωστε, είχε ακολουθήσει ο
Σολτς και τον Ιούλιο του 2018 όταν του είχα θέσει το
θέμα στην Ευρωβουλή. «Πότε θα εξοφλήσετε το

Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειo;», ρώτησα τον τότε
υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς κα-
τά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νο-
μισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 12 Ιουλίου 2018
με μόνο προσκεκλημένο τον ίδιο τον Σολτς. 

Αφού λοιπόν του επισήμανα ότι η Γερμανία ισχυ-
ρίζεται δήθεν ότι τηρεί τις υποχρεώσεις της, εν συ-
νεχεία του έθεσα το εύλογο ερώτημα πότε αυτός
ως υπουργός των Οικονομικών της Γερμανίας θα
εξοφλήσει το Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο το
οποίο επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής στις 14 Μαρτίου 1942. Μάλι-
στα συνέχισα επισημαίνοντάς του ότι το Βερολίνο
έχει καταστεί υπερήμερο, μιας και από τον Απρίλιο
του 1943 η Γερμανία άρχισε να εξοφλεί το δάνειο
αυτό καταβάλλοντας εννέα δόσεις, πλην όμως
έκτοτε έπαυσε κάθε καταβολή του δανείου.

Και κατέληξα επισημαίνοντας ότι καθώς έκτοτε
παραμένει ανεξόφλητο το δάνειο αυτό, ανακύπτει
το ερώτημα πότε θα γίνει η εξόφλησή του εκ μέ-
ρους της Γερμανίας και σε ποιες ενέργειες σκο-
πεύει να προβεί ο ίδιος ο Σολτς ως αρμόδιος
υπουργός Οικονομικών.

Όμως ο τότε υπουργός Οικονομικών της Γερμα-
νίας, ο οποίος προφανώς είχε συνηθίσει να του
υποβάλλουν ερωτήσεις στα μέτρα του, ενώ ήταν
λαλίστατος για όλα τα θέματα ακόμη και για τις
αποφάσεις του Eurogroup για την Ελλάδα, καθώς
επισήμανε ότι έπρεπε να τηρηθούν τα συμφωνη-
θέντα, δηλαδή μειώσεις συντάξεων κ.λπ., εντού-
τοις δεν έβγαλε κουβέντα στην ερώτηση που του
έθεσα προκαλώντας τις διαμαρτυρίες τόσο τις δι-
κές μου όσο και άλλων ευρωβουλευτών από Γαλ-
λία και Βέλγιο, ενώ ο Ιταλός τότε πρόεδρος της Επι-
τροπής, ο οποίος με μεγάλη δυσκολία μού έδωσε
τον λόγο, έσπευσε να προστατεύσει τον Σολτς όπως

έκανε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν ο
Ντράγκι είχε δεχθεί τα πυρά μου.

Οι συνέπειες της γερμανικής κατοχής στην Ελ-
λάδα ήταν καταστροφικές για την πατρίδα μας και
τον λαό μας. Όπως αναφέρω στο βιβλίο μου «Το
μνημόνιο της Χρεοκοπίας και ο Άλλος Δρόμος -
Πειραματόζωο - Η Ελλάς», σύμφωνα με τη Μαύρη
Βίβλο της κατοχής ο συνολικός αριθμός των θυμά-
των που είχε η Ελλάδα λόγω της γερμανικής, ιταλι-
κής και βουλγαρικής κατοχής ανέρχονται σε
1.106.922 ψυχές.

Σε σχέση πάντως με τις Γερμανικές Αποζημιώ-
σεις έπειτα από χρόνια κωλυσιεργίας και δολιχο-
δρομίες των διαφόρων ελληνικών κυβερνήσεων
τελικά ο κύβος ερρίφθη το 2019.

Έτσι, στις 17 Απριλίου 2019 η Ολομέλεια της Βου-
λής συζήτησε την από 2016 Έκθεση της αρμόδιας
διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη
διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Σύμφωνα με την Έκθεση (σελ. 47) το συνολικό
ποσό των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα
ανέρχεται σε 269.547.005.854, πλέον τόκων.

Σημειωτέον δε ότι στο παραπάνω ποσό των 269,5
δισ. ευρώ που ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ με τους
τόκους, δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των
ιδιωτών για τις σφαγές, τις δολοφονίες, τις εκτελέ-
σεις, τις αναπηρίες και την καταναγκαστική εργα-
σία σε Ελλάδα και στα γερμανικά στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και εργοστάσια.

Ακολούθησε στις 4 Ιουνίου 2019 η επίδοση ρη-
ματικής διακοίνωσης της κυβέρνησης Τσίπρα προς
τη Γερμανία με την οποία η Αθήνα κάλεσε το Βερο-
λίνο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για το ζή-
τημα των Πολεμικών Επανορθώσεων και του
Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου.

Η Γερμανία πιστή στη γνωστή της τακτική στις 18
Οκτωβρίου 2019 επί κυβέρνησης Κυριάκου Μη-
τσοτάκη απάντησε αρνητικά στην ελληνική ρηματι-
κή διακοίνωση ρίχνοντας πλέον το μπαλάκι στο ελ-
ληνικό τερέν.

Τέλος, ακολούθησε ξανά στις 29/1/2020 η επίδο-
ση νέας ρηματικής διακοίνωσης από την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη, την οποία πάλι απέρριψε η γερμα-
νική κυβέρνηση. Καθώς λοιπόν την επομένη της
επίσκεψης Σολτς στην Αθήνα σύσσωμος ο ελληνι-
κός λαός τίμησε την ιστορική επέτειο του «ΟΧΙ», η
Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει στις απαραίτητες
ενέργειες για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς
φέρνοντας το ζήτημα των Γερμανικών Οφειλών
ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.

Παράλληλα και προκειμένου να αυξηθεί η πίεση
κατά της Γερμανίας όπως έχουμε προτείνει ήδη
από το 2011 η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγ-
γράψει τις Γερμανικές Αποζημιώσεις στον κρατικό
προϋπολογισμό του 2023 και να προχωρήσει σε
άμεση τιτλοποίηση του Αναγκαστικού Κατοχικού
Δανείου.
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ΡOLITICAL ΘΕΣH19

Τα εργαλεία ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας

Β
ασική προτεραιότητα για την Ελλάδα εί-
ναι η προώθηση της ψηφιοποίησης του
κράτους και του ψηφιακού μετασχημα-

τισμού της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρ-
χουν πολλές δράσεις στις αρμοδιότητες του
υπουργείου Οικονομικών, όπως:

• Οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με κυριότε-
ρες τη νέα ψηφιακή πύλη myAADE και τις εφαρ-
μογές myΘέρμανση, myCAR και myPROPERTY.

• Η προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
και των ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρή-
σεις, με στόχο την ψηφιοποίηση των φορολογι-
κών διαδικασιών με τη δημιουργία και λειτουρ-
γία της πλατφόρμας myDATA και της εφαρμογής
timologio της ΑΑΔΕ.

• Η δημιουργία της εφαρμογής valuemaps.gov.gr,
που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν άμεσα,
εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος
αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων, αλλά και
υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας.

• Η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των
περισσότερων φορέων του Δημοσίου με e-δι-
καιολογητικά, χάρη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονι-
κή Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».

• Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα
πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά
και προς επιχειρήσεις με νέες προδιαγραφές,
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

• Η υλοποίηση, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα
2.0», του έργου Gov-ERP «Μεταρρύθμιση του
Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Δι-
οίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση», μέσω
του οποίου θα παρέχεται σε πραγματικό χρόνο
ακριβής και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοι-
κονομικής κατάστασης.

Οι πολυάριθμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που

δημιουργήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο καθιστούν
εφικτή την υλοποίηση κομβικών μέτρων στήρι-
ξης έναντι των οικονομικών επιπτώσεων των
εξωγενών κρίσεων. Ενδεικτικά:

• Το myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για τους δι-
καιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής, της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, της επιδότησης
παγίων δαπανών κ.λπ., μέσω του οποίου διατέ-
θηκαν συνολικά 9,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-
2021, με όρους διαφάνειας, οικονομικής αποτε-
λεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότη-
τας, σε περισσότερες από 752.000 επιχειρήσεις.

•Η εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων Covid
της ΑΑΔΕ για την αποζημίωση ιδιοκτητών ακινή-
των που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια την πε-
ρίοδο Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021, μέσω της
οποίας έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με
φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού
ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ.

•Το arogi.gov.gr, που ενοποιεί όλα τα εργαλεία
αρωγής, για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση
των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, με
μία μόνο αίτηση. Το «North Evia - Samos Pass»,
με στόχο την οικονομική στήριξη της τουριστικής
δραστηριότητας στις περιοχές Βόρειας Εύβοιας
και Σάμου.

• Τα Fuel Pass και Power Pass, μέσω των οποί-
ων διατέθηκαν συνολικά περίπου 600 εκατ. ευ-
ρώ για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώ-
σεων της ενεργειακής κρίσης σε καύσιμα και
ηλεκτρική ενέργεια.

Στις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτόμες πλατφόρμες
και τις εφαρμογές που υλοποιήθηκαν και συμ-
βάλλουν στην ενίσχυση της φορολογικής συμ-
μόρφωσης και στην αντιμετώπιση του λαθρεμ-
πορίου και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος,

με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, εντάσ-
σονται:

•  Η επέκταση της χρήσης online ταμειακών μη-
χανών και POS και η επέκταση της υποχρέωσης
διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS.

• Η εφαρμογή Appodixi της ΑΑΔΕ.

•  Η ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

•  Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς υπη-
ρεσίες αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομι-
κών.

•  Τα ψηφιακά εργαλεία για τη στήριξη δανειολη-
πτών και την αντιμετώπιση του ζητήματος του
ιδιωτικού χρέους, όπως είναι η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για τα προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» Ι και
ΙΙ, η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού
Ρύθμισης Οφειλών, οι ψηφιακές πλατφόρμες για
την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών,
ο «Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης» και
το νέο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου
σε ευάλωτους οφειλέτες.

Όλα τα παραπάνω θα συνεισφέρουν καθορι-
στικά στην ψηφιακή μετάβαση που έχει ανάγ-
κη η χώρα μας. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0», στο οποίο θεσπίζονται φορολο-
γικά κίνητρα για τις ΜμΕ με επιλεγμένες δαπά-
νες που αφορούν την ψηφιοποίηση, την πράσι-
νη οικονομία και την ενέργεια που θα εκπί-
πτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγ-
ματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά πο-
σοστό έως 100%, από φέτος και για τρία έτη
ενεργοποιώντας τη δράση «Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός ΜμΕ», συνολικού προϋπολογι-
σμού 445 εκατ. ευρώ.

του
Βασίλη 
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ
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Όλο και πιο προκλητικός απέναντι στην Ελλάδα εμφανί-
ζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, ο οποίος συνεχίζει να απειλεί
-αυτήν τη φορά- με το βεληνεκές του βαλλιστικού πυραύ-
λου Tayfun. Στρατιωτικές πηγές που γνωρίζουν καλά το
πώς σκέφτονται και δρουν οι Τούρκοι μάς εξηγούν: «Όλα
ξεκινούν από μια δήλωση του προέδρου Ερντογάν κατά της
Ελλάδας, που λειτουργεί όπως το σύνθημα του αφέτη: οι
κορυφαίοι Τούρκοι υπουργοί σπεύδουν να υπερθεματί-
σουν τη θέση του προέδρου τους συναγωνιζόμενοι μεταξύ
τους στο ανθελληνικό παραλήρημα. Τη σκυτάλη στη συνέ-
χεια παίρνουν τα τουρκικά ΜΜΕ και οι Τούρκοι “υπερανα-
λυτές” και μετά οι “επαγγελματίες” χρήστες των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης, κυρίως του Twitter, εξαπολύοντας μα-
ζικές λεκτικές επιθέσεις κατά της Ελλάδας».

Το χρονικό των απειλών
Οι ίδιες πηγές μάς δίνουν μερικά παραδείγματα τουρκι-

κής προκλητικότητας: τον Σεπτέμβριο του 2020, εν μέσω
της κρίσης του «Oruc Reis», ο Ερντογάν μίλησε για «κακο-
μαθημένους Έλληνες» που δεν έχουν «το κουράγιο να αν-
τιμετωπίσουν την Τουρκία» και απείλησε ότι «θα μας θά-
ψει στο χώμα» και «θα μας πνίξει στη θάλασσα». Αμέσως

μετά ακολούθησε τις ύβρεις ο Χουλουσί Ακάρ, δηλώνον-
τας ακριβώς απέναντι από το Καστελόριζο ότι «η Ελλάδα
πρέπει να σωπάσει για να μη γίνει μεζές», ενώ ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου συνέχισε λέγοντας πως «η Ελλάδα τελικά
θα υποστεί ζημιά». Τη σκυτάλη πήραν εν συνεχεία οι σύμ-
βουλοι-φερέφωνα του Ταγίπ Ερντογάν στις τουρκικές τη-
λεοράσεις, με έναν από αυτούς να δηλώνει τότε δημοσίως
«ότι θα πυροβολούσε έναν Έλληνα πιλότο στο κεφάλι»!

Στις αρχές του 2021, πάλι, ο Ερντογάν είπε προς τον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό «μάθε τα όριά σου και μετά μιλάμε»,
καθώς και ότι «θα μάθετε καλά τι θα πει “τρελοί Τούρκοι”!».
Το γαϊτανάκι των δηλώσεων κατά της Ελλάδας ξεκίνησε με
τον Μ. Τσαβούσογλου να συμβουλεύει την Ελλάδα «να έρ-
θει στα σύγκαλά της» και τον Χ. Ακάρ να λέει: «Ο Έλληνας
να κοιτάξει το μπόι του και τα κιλά του». Ο δε Γκρίζος Λύ-
κος, κυβερνητικός εταίρος του Τ. Ερντογάν, Μπαχτσελί εμ-
πλούτισε τα λόγια του Τ. Ερντογάν κάνοντας λόγο για «μι-
κροσκοπική χώρα που, αν δεν συνετιστεί, θα χάσει το κε-
φάλι της». Τα παραδείγματα είναι πολλά, με πιο χαρακτη-
ριστική την πρόσφατη ατάκα «θα έρθουμε ξαφνικά ένα
βράδυ» που την ξεκίνησε ο Ερντογάν και την οποία αναπα-
ρήγαγαν μαζικά οι Τούρκοι αξιωματούχοι, με τον Χ. Ακάρ

να συμπληρώνει χλευάζοντας ότι «καλό είναι οι Έλληνες
να ξέρουν κολύμπι».

Αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της τουρκικής ρητο-
ρικής δείχνει την ύπαρξη μιας ιεραρχίας δεσποτικού τύ-
που άλλων εποχών, όταν οι αυλικοί της Υψηλής Πύλης δια-
γωνίζονταν στο ποιος θα δείξει τη μεγαλύτερη νομιμοφρο-
σύνη προς τον σουλτάνο προκειμένου να αποδείξουν σε
αυτόν την πλήρη αφοσίωσή τους. Υψηλόβαθμη στρατιωτι-
κή πηγή μάς έλεγε χαρακτηριστικά ότι «αν ο Ερντογάν φι-
λοδοξεί να περάσει στην Ιστορία ως ο κορυφαίος υποκινη-
τής ανθελληνικού μίσους και μέγιστος πολιτικός υβριστής
των Ελλήνων και της Ελλάδας, αυτό είναι δικό του θέμα. Αν
επίσης πιστεύει πραγματικά ότι ιδρώνει το αυτί μας με
όλες αυτές τις ύβρεις και τις απειλές; Δεν υπάρχει καμία
απολύτως περίπτωση να συμβεί αυτό». Το σίγουρο είναι
ότι η Αθήνα δεν δίνει καμία σημασία στις τουρκικές απει-
λές, γιατί γνωρίζει ότι η αποτρεπτική δύναμη των ελληνι-
κών όπλων δεν θα αφήσει στην Άγκυρα κανένα περιθώριο
να διαπράξει το μοιραίο λάθος. Εκτός και αν προβεί στο
απονενοημένο, πληρώνοντας όμως και το «μάρμαρο» που,
σημειωτέον, ήταν, είναι και θα παραμείνει πανάκριβο!

Γεωργία Γαραντζιώτη

«Δεν ιδρώνει το αυτί μας στις απειλές του Ερντογάν»

Ζ
ήτημα αποστρατιωτικοποίησης
των νησιών του Αιγαίου έθεσε ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρ-
κίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου

στον γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο
οποίος δεν αντέδρασε στις προκλητικές
αυτές δηλώσεις.

Ο Στόλτενμπεργκ, ο οποίος πραγματο-
ποιεί διήμερη επίσκεψη στην Τουρκία και
συναντήθηκε και με τον Ταγίπ Ερντογάν,
άκουσε τον Τσαβούσογλου να ξεδιπλώνει
την επιθετική ατζέντα απέναντι στην Ελλά-
δα και για άλλη μια φορά δεν καταδίκασε
τις τουρκικές θέσεις και δεν απάντησε, ού-
τε επικαλέστηκε το διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση ωστόσο από τον περασμέ-
νο Μάιο με επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ
έχει απορρίψει την τουρκική επιχειρημα-
τολογία όσον αφορά τη «διασύνδεση» της
ελληνικής κυριαρχίας των νησιών με τη
δήθεν υποχρέωση αποστρατιωτικοποί-

ησης των νησιών αυτών. Η Αθήνα έχει επι-
σημάνει ότι η διασύνδεση αυτή αποτελεί
καθαρή αθέτηση τόσο του γράμματος όσο
και του πνεύματος της Συνθήκης της Λω-
ζάννης του 1923 και της Συνθήκης των Πα-
ρισίων του 1947, που ορίζουν μόνιμα σύνο-
ρα και εδαφικά δικαιώματα στις χώρες που
αναφέρονται χωρίς να υπάρχει κανένας
άλλος όρος ή υποχρέωση.

Τόσο στον ΟΗΕ όσο και στο ΝΑΤΟ η ελλη-
νική διπλωματία έχει ενημερώσει για την
κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρ-
κίας με την επίκληση του casus belli και
για τη στάθμευση έναντι των νησιών του Αι-
γαίου μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυ-

νάμεων για την παραβατική συμπεριφορά
της Τουρκίας με ιδιαίτερα απειλητικές
ενέργειες, τόσο με τις υπερπτήσεις πάνω
από ελληνικό έδαφος όσο και για την πα-
ρενόχληση πλοίων του Πολεμικού Ναυτι-
κού και ερευνητικών σκαφών.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας
και Τουρκίας θα συναντηθούν στα τέλη Νο-

εμβρίου στο Βουκουρέστι στη Σύνοδο των
Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. 

ΑΙΣΧΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Aποστρατιωτικοποίηση
των νησιών, το αντάλλαγμα 
για Σουηδία - Φινλανδία!

Οι συζητήσεις Ερντογάν 
και Τσαβούσογλου με 
τον πειθήνιο Στόλτενμπεργκ 

Γράφει η
Αλεξία Τασούλη



Α
νεβαίνει το θερμόμετρο της έν-
τασης στην κορεατική χερσό-
νησο, με τη Σεούλ να απογει-
ώνει εσπευσμένως χθες 80 μα-

χητικά, ανάμεσά τους και F-35A, καθώς
ραντάρ της χώρας εντόπισαν περίπου 180
στρατιωτικά αεροσκάφη της Βόρειας Κο-
ρέας κοντά στα σύνορα.

Η αναχαίτιση, που διήρκεσε τέσσερις
ώρες, έγινε μία μέρα αφότου ο «πυρηνι-
κός δικτάτορας» Κιμ Γιονγκ Ουν εκτόξευ-
σε πολλούς πυραύλους στη θάλασσα,
πραγματοποιώντας επίσης μια πιθανώς
αποτυχημένη δοκιμή διηπειρωτικού βαλ-
λιστικού πυραύλου (ICBM). Οι αλλεπάλλη-
λες δοκιμές ώθησαν τις ΗΠΑ και τη Νότια
Κορέα να παρατείνουν τις κοινές αεροπο-
ρικές ασκήσεις τους, τις μεγαλύτερες στην

Ιστορία, οι οποίες έχουν εξοργίσει το στα-
λινιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας. 

Ο 38χρονος Κιμ έχει προχωρήσει και σε
ομοβροντίες προς τη «ζώνη ασφαλείας»
στην περιοχή των αμφισβητούμενων θα-
λάσσιων συνόρων των δύο κρατών. Πριν
από έναν μήνα δέκα μαχητικά της Βόρειας
Κορέας πραγματοποίησαν πάλι πτήσεις
κοντά στα σύνορα, προκαλώντας την άμε-
ση αντίδραση της Σεούλ.

Οι συμμαχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ,
της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας ορι-
στικοποιούν ήδη διευθετήσεις για να διε-
ξαχθεί μια Σύνοδος Κορυφής των ηγετών
τους στα μέσα του τρέχοντος μηνός, προ-
κειμένου «να επιδείξουν την αλληλεγγύη
και την ενότητά τους» μετά τη σειρά δοκι-
μών βαλλιστικών πυραύλων, συμπερι-

λαμβανομένων διηπειρωτικών, από τη
Βόρεια Κορέα.

Η Πιονγκγιάνγκ στέλνει μήνυμα ισχύος
Σύμφωνα με το CNN, ένας λόγος για τον

οποίο ο Κιμ επιταχύνει και επεκτείνει τις
στρατιωτικές δοκιμές είναι επειδή δεν θέ-
λει να τον αγνοούν. Έτσι, στέλνει μήνυμα
ισχύος επιδεικνύοντας σκοπίμως το
οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας εν μέσω
αυξημένης παγκόσμιας σύγκρουσης.

Ο Κιμ μπορεί επίσης να παίρνει θάρρος
να δράσει τώρα επειδή η προσοχή της Δύ-
σης είναι στραμμένη στον πόλεμο στην
Ουκρανία. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία μπορεί επίσης να ενίσχυσε την αυτο-
πεποίθηση του Κιμ επειδή «έδειξε ότι αν
έχεις πυρηνικά όπλα, μπορείς να έχεις

σχεδόν ατιμωρησία», γράφει το CNN.
Τον Σεπτέμβριο η Βόρεια Κορέα ψήφι-

σε νόμο με τον οποίο αυτοανακηρύσσεται
«κράτος πυρηνικών όπλων», με τον Κιμ να
δεσμεύεται ότι «δεν θα εγκαταλείψει πο-
τέ» τα πυρηνικά. Ο νόμος έδειξε επίσης τις
ελπίδες της Βόρειας Κορέας να ενισχύσει
τους δεσμούς της με τη Λαϊκή Κίνα και τη
Ρωσία, τους μόνους συμμάχους της.
Εκτός από την εμφατική δήλωση στη διε-
θνή κοινότητα, ο Κιμ ενισχύει παράλληλα
την εικόνα του στο εσωτερικό και εδραι-
ώνει την εξουσία του καθεστώτος.

Σε κάθε περίπτωση, η κλιμάκωση προ-
καλεί ανησυχίες ότι ο Κιμ μπορεί να προ-
χωρήσει σύντομα στην πρώτη δοκιμή πυ-
ρηνικού όπλου από το 2017 - και έβδομη
συνολικά.

ΈΈγινε
και πάλι
της... Κορέας 
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Ο Κιμ εκτόξευσε πυραύλους  σε περιοχή 
αμφισβητούμενων θαλάσσιων συνόρων και η Σεούλ 
«σήκωσε» 80 μαχητικά για να αναχαιτίσει τον κίνδυνο -
Σύνοδος κορυφής στα μέσα του μήνα με συμμετοχή Νό-
τιας Κορέας, ΗΠΑ και Ιαπωνίας 

Περίπου 4,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Ουκρανίας, σχε-
δόν το 10% του πληθυσμού της χώρας πριν από τον πόλε-
μο, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από
μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές εγκατα-
στάσεις, με το Κίεβο να κατηγορεί τον Πούτιν για «ενερ-
γειακή τρομοκρατία».
«Οι διακοπές ρεύματος εφαρμόζονται λόγω υπερφόρ-
τωσης της κεντρικής μονάδας του ενεργειακού συστή-
ματος της χώρας. Μόνο αυτή την εβδομάδα οι επιθέσεις
σε υποδομές στις περιοχές του Κιέβου, του Χάρκοβο
(βορειοανατολικά) και της Ζαπορίζια (νότια) έχουν
αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύ-
μα και νερό κατά διαστήματα», ανακοίνωσαν οι Αρχές

της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με το BBC, έπειτα από οδυ-
νηρές ήττες στο πεδίο της μάχης η Ρωσία έχει εντείνει
τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας σε

πόλεις που απέχουν πολλά χιλιόμετρα από τα μέτωπα.
Τον τελευταίο μήνα φέρεται να καταστράφηκε το ένα
τρίτο των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
της χώρας, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Κιέβου να
παροτρύνει τον πληθυσμό να χρησιμοποιεί την ενέρ-
γεια με φειδώ.
Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ρωσική στόχευση στην ενεργει-
ακή υποδομή είναι ένδειξη «αδυναμίας». «Δεν μπο-
ρούν να νικήσουν την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης και
προσπαθούν να κάμψουν τον λαό μας με αυτό τον τρό-
πο», είπε. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει επιβεβαι-
ώσει ότι η ουκρανική ενεργειακή υποδομή είναι «νόμι-
μος στόχος». 

Χωρίς ρεύμα
4,5 εκατ. 
Ουκρανοί
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Μάνδρα: Πέρασε τον αδελφό του για αγριογούρουνο και τον σκότωσε
Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες το

απόγευμα (4/11), με τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγ-
κλημάτων Κατά Ζωής να λύνουν το μυστήριο με τη δολοφο-
νία του 17χρονου Β.Φ. το απόγευμα της Πέμπτης (3/11) στην
περιοχή Λούτσα του Δήμου Μάνδρας, συλλαμβάνοντας τον
14χρονο αδερφό του. Ο 17χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός
από περαστικό κοντά σε βοσκοτόπι και ο ιατροδικαστής
διέγνωσε θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι που προήλθε από
σκάγια κυνηγετικού όπλου. Από την πρώτη στιγμή η έρευνα
των Αρχών στράφηκε στην οικογένεια και ιδιαίτερα στον

μικρό αδερφό, καθώς αυτός ήταν το τελευταίο άτομο που
είχε δει τον 17χρονο εν ζωή. Άλλωστε και η στάση του ήταν
τέτοια που κίνησε τις υποψίες των Αρχών, ενώ στο «κάδρο»
είχε μπει και ο πατέρας των παιδιών, επειδή υποστήριξε ότι
η οικογένεια δεν έχει κυνηγετικό όπλο, αν και σε κατ’ οίκον
έρευνα εντοπίστηκε θήκη από καραμπίνα.

Έπειτα από πολύωρη ανάκριση, ο 14χρονος τελικά ομο-
λόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς του Τμή-
ματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής, κάνοντας λόγο για
θανάσιμο λάθος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να

είπε ότι είχαν βγει για κυνήγι αγριογούρουνου με τον
αδερφό του, κάποια στιγμή χάθηκαν, τον πέρασε για ζώο
και πυροβόλησε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς τον
θανάσιμα. Να τονίσουμε ότι στο σημείο είχαν βρεθεί δύο
κάλυκες από κυνηγετικό όπλο, ενώ σε κοντινή απόσταση
βρέθηκε και η καραμπίνα-φονικό όπλο. Μετά τη σύλληψή
του ο 14χρονος θα κρατηθεί στη ΓΑΔΑ και σήμερα το πρωί
(Σάββατο 5/11) θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ανη-
λίκων.

Κ. Παπ.

Μ
έσα σε λιγότερο από 30 ώρες
εκτελέστηκαν από την ΕΛΑΣ
τα τέσσερα εντάλματα σύλλη-
ψης που εξέδωσε η 33η τακτι-

κή ανακρίτρια για τη σοκαριστική υπόθεση
με θύμα το 12χρονο κορίτσι από τον Κολωνό.
Ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων
ανέρχεται πλέον σε δέκα, ενώ ανάμεσά τους
είναι και η 37χρονη μητέρα του ανήλικου
παιδιού.

Ο πρώτος από τους συλληφθέντες είναι ο
35χρονος Ιω. Δ., ο οποίος κατηγορείται ότι
ασέλγησε τουλάχιστον 3 φορές στη 12χρονη
που προσέγγισε μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής blindchat. Ο 35χρονος δεν ασκεί
κάποιο επάγγελμα και βιοπορίζεται από πε-
ριουσιακά του στοιχεία. Στο σπίτι του βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν τρία λάπτοπ, δύο κι-
νητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και ένα
κινητό τηλέφωνο που είχε πάνω του την ώρα
της σύλληψης στον Κορυδαλλό. Ο άνδρας
αυτός είχε παρουσιαστεί στη ΓΑΔΑ αυτο-
βούλως και είχε καταθέσει ότι συνομίλησε
διαδικτυακά με τη 12χρονη αλλά δεν τη συ-
νάντησε ποτέ από κοντά. Από την έρευνα
προέκυψε ωστόσο ότι ασέλγησε σε βάρος
της έναντι αμοιβής τουλάχιστον τρεις φορές.

Ο δεύτερος από τους συλληφθέντες εί-
ναι ο 39χρονος Σοφ. Α., χωρισμένος πατέ-
ρας ενός 9χρονου παιδιού, ο οποίος φέρε-

ται να προέβη μία φορά σε γενετήσιες πρά-
ξεις σε βάρος της ανήλικης. Εργαζόταν ως
συνοδός ασφαλείας (σε εταιρεία φύλαξης),
ενώ στο σπίτι του στο Νέο Ηράκλειο βρέ-
θηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, μια κάρτα
μνήμης, ένα πιστόλι και 42 φυσίγγια, ενώ
κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που εί-
χε πάνω του την ώρα της σύλληψης. Για το
όπλο είχε άδεια κατοχής, καθώς το χρησι-
μοποιούσε στη δουλειά του.

Ο τρίτος από τους συλληφθέντες είναι ο
55χρονος Αλ. Μ., εργαζόμενος σε μεγάλη
ελληνική εταιρεία και ερασιτέχνης προπο-
νητής ποδοσφαίρου ομάδων και ακαδημιών.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστα-
σίας Ανηλίκων τού πέρασαν χειροπέδες, κα-
θώς κατηγορείται ότι είχε ασελγήσει μία φο-
ρά σε βάρος του παιδιού μέσα σε ΙΧ αυτοκί-
νητο στα Σεπόλια. Ο ίδιος είχε προσέλθει
αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και είχε αναφέρει
διαδικτυακές συνομιλίες, υποστηρίζοντας
ότι ουδέποτε συναντήθηκε με το παιδί.
Ωστόσο, προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις περί
του αντιθέτου και συνελήφθη. 

Ερευνούν και για άλλους δύο
Ο τέταρτος από τους συλληφθέντες είναι ο

43χρονος Αν. Μ., ο οποίος εργάζεται ως ηλε-
κτρολόγος πλοίων σε ναυτιλιακή εταιρεία,
ενώ εντοπίστηκε στον τόπο καταγωγής του
στην Κόρινθο. Για αυτόν υπήρχε αρχικά η
πληροφορία ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδας
για επαγγελματικούς λόγους, κάτι που τελι-
κά δεν ίσχυε.  Οι τρεις από τους τέσσερις
συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ει-

σαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για
να απολογηθούν τη Δευτέρα (7/11) και την
Τρίτη (8/11), ενώ ο 43χρονος θα οδηγηθεί
σήμερα Σάββατο (5/11) στην Ευελπίδων.
Τουλάχιστον οι τρεις από τους τέσσερις (εν-
δεχομένως και όλοι) έχουν αναγνωριστεί
ανεπιφύλακτα από τη 12χρονη ότι συναντή-
θηκαν μαζί της και ασέλγησαν σε βάρος της.
Η έρευνα της ΕΛΑΣ και της δικαιοσύνης για
τουλάχιστον ακόμη δύο άτομα συνεχίζεται.

Τα προφίλ των 4
συλληφθέντων
για τον βιασμό
της 12χρονης

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ο 35χρονος εισοδηματίας, ο 39χρονος σεκιουριτάς, ο 55χρονος
εργαζόμενος σε μεγάλη εταιρεία και ερασιτέχνης προπονητής
ποδοσφαίρου και ο 43χρονος ηλεκτρολόγος πλοίων
συμπληρώνουν τη 10άδα εκείνων που φόρεσαν... βραχιολάκια 



Α
ποτροπιασμό προκαλούν
οι καταθέσεις των δύο
ανηλίκων που κατήγγει-
λαν πως έπεσαν θύματα

βιασμού από τον πατέρα τους και φί-
λους του μέσα στο σπίτι της οικογέ-
νειας στα Πετράλωνα. Ο ανήλικος
έφτασε στο σημείο να καταθέσει πως
έγιναν συνολικά δέκα όργια, στα
οποία τον ανάγκασε ο πατέρας του να
λάβει μέρος.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο 17χρο-
νος κατέθεσε πως όλα τα περιστατικά
«ξεκίνησαν όταν ήμουν περίπου 6
ετών και σταμάτησαν όταν ήμουν 9 και
όταν μπήκε στη ζωή μας ο συγγραφέ-
ας». Στην περιγραφή τους στις αρμό-
διες Αρχές που ασχολήθηκαν με τις
έρευνες περιέγραψε τις ανατριχιαστι-
κές στιγμές που βίωσε από τον πατέρα
του, λέγοντας πως «κάθε μεσημέρι
ξαπλώναμε με τον (σ.σ.: όνομα πατέ-
ρα) και με χούφτωνε και έκανε και άλ-
λες πράξεις, με έβαζε να τον (...) στο
στόμα, με έβαζε να βλέπω ταινίες
πορνό. Αυτά συνέβαιναν στο δωμάτιο
των γονιών μας». Στην ερώτηση που
έκαναν στον ανήλικο για το πού ήταν η
μητέρα, το αγόρι, το οποίο σε όλη την
κατάθεσή του αναφερόταν σε αυτήν
μόνο με το όνομά της, απάντησε «στο
δωμάτιό τους, άλλες φορές ήταν σπίτι,
άλλες φορές έλειπε».

«Είναι κακός ο μπαμπάς», 
είπε η 11χρονη

«Ήταν και αυτές εκεί (σ.σ.: οι αδερ-
φές του). Μας χούφτωνε μας (...). Μέ-
σα σε αυτά τα χρόνια συνέβησαν δέκα
πάνω κάτω όργια στο σπίτι μας. Έβγα-
ζαν όλοι τα ρούχα τους και έκαναν σεξ
με όλους. Έβαζαν και πορνό στην τη-
λεόραση. Μετά με έσπρωχνε στους
άλλους και με βίαζαν», είπε χαρακτη-
ριστικά. Οι αποκαλύψεις του στους
αστυνομικούς ήταν σοκαριστικές:
«Μια φορά άκουσα φωνές από τη σο-
φίτα, στο κέντρο είχε ένα κρεβάτι και

γύρω γύρω ήταν κάποιοι και ο... (σ.σ.:
όνομα θείου του) βίαζε δύο παιδάκια,
ήταν και ο... (σ.σ.: όνομα πατέρα του)».

Στις Αρχές μίλησε και η μικρότερη
αδερφή της οικογένειας, η οποία σή-
μερα είναι 11 ετών και χαρακτήρισε
τον πατέρα της «κακό». «Το πρώτο
περιστατικό συνέβη όταν ήμουν
τριών ή τεσσάρων ετών, όταν ήμα-
σταν στο αυτοκίνητο. Με πίεζε στην
κοιλιά μου και στα γεννητικά μου όρ-
γανα», είπε το κορίτσι.
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Ελεύθερη η γιατρός που
υποσχόταν θαύματα
και κατηγορήθηκε για... 
ντοπάρισμα του Μήτογλου

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε χθες η
48χρονη γιατρός που συνελήφθη από τις
αστυνομικές αρχές κατηγορούμενη ότι χορη-
γούσε αναβολικά σε αθλητές και διάσημους
και υποσχόταν μια σειρά από «θαύματα»,
όπως τη «θεραπεία» τραυματισμών ή την αύ-
ξηση της λίμπιντο. 

Ωστόσο, η 48χρονη μετά την απολογία της
αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς
όρους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι θερα-
πείες που ακολουθούσε και έπειθε τα θύματά
της πραγματοποιούνταν με ενδοφλέβιες εγ-
χύσεις βιταμινών ή, αλλιώς, με οροθεραπεία,
η οποία, όπως ισχυριζόταν, ενίσχυε τη χορτο-
φαγική διατροφή. Η «θεραπεία» στηριζόταν
στις ελλείψεις που εμφάνιζε ο ανθρώπινος
οργανισμός. Παράλληλα, υποσχόταν άμεση
ενίσχυση αθλητικών επιδόσεων και μυϊκής
αποκατάστασης με την οροθεραπεία «Athetil
Boost», η οποία όμως περιείχε απαγορευμέ-
νες ουσίες.

Ανάμεσα στα θύματα της παράνομης δρά-
σης της 48χρονης γιατρού ήταν και ο πρώην
μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και
νυν της ιταλικής Αρμάνι Μιλάνο Ντίνος Μήτο-
γλου, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά της κα-
τηγορούμενης. Ο αθλητής έπειτα από έλεγχο
ντόπινγκ είχε βρεθεί θετικός στη χρήση απα-
γορευμένων ουσιών. «Με διαβεβαίωσε πως
τα δισκία ήταν ένα θαυματουργό φάρμακο»,
ανέφερε στη μήνυσή του ο Ντίνος Μήτογλου
και συνέχισε: «Η γιατρός με διαβεβαίωσε
πως τα δισκία ήταν από τη Ρωσία. Μου χορή-
γησε έναν διάφανο ορό. Έπειτα από σχετική
ερώτησή μου η ίδια μού απάντησε ότι ο ορός
αυτός θα βοηθούσε στο καθάρισμα του οργα-
νισμού μου».

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν χθες πως η
βιοπαθολόγος και μικροβιολόγος στο Κέντρο
Υγείας Ζωγράφου υποστήριξε πως οι πελάτες
της γνώριζαν τι περιείχαν τα σκευάσματα που
τους έδινε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 48χρο-
νη, εκτός από διάσημους αθλητές, είχε στο
πελατολόγιο της ηθοποιούς και body
builders. Ανάμεσά τους ήταν και πολλά γνω-
στά ονόματα της σοουμπίζ. Μάλιστα, ανέβαζε
και βίντεο με τους επώνυμους πελάτες προ-
κειμένου να διαφημίσει τη «δουλειά» της.

Μ. ΣΑΚ.

Ανατριχίλα προκαλεί 
η κατάθεση του 17χρονου
από τα Πετράλωνα, 
ο οποίος κατήγγειλε
βιασμό από τον ίδιο 
του τον πατέρα 
αλλά και από συγγενείς και
φίλους των γονιών του

«Έγιναν πολλές φορές
όργια στο σπίτι μας»

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Μ
πορεί οι πρώτες μέρες του
Νοεμβρίου να ήταν ιδιαίτερα
ζεστές, συγκριτικά με τα επί-
πεδα της εποχής, και σχεδόν

σε όλη την Ελλάδα να παρατηρήθηκε ένα
μίνι καλοκαίρι, όμως η κακοκαιρία «EVA»
έφτασε στη χώρα και έχει θέσει σε συνα-
γερμό ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, ο
οποίος βρίσκεται επί ποδός.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι μετεωρο-
λόγοι τα τελευταία 24ωρα προειδοποιούν
για έντονα καιρικά φαινόμενα το Σαββα-
τοκύριακο, ενώ κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για καταιγίδες και πλημμύρες
σε πολλές περιοχές. Η Εθνική Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία έχει εκδώσει τις τελευ-
ταίες ημέρες έκτακτο δελτίο επικίνδυνων
καιρικών φαινομένων και η Πολιτική
Προστασία προχώρησε σε αυστηρές συ-
στάσεις σε όλους τους πολίτες να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες.

Όπως ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία, ένα σύστημα κακοκαιρίας
με την ονομασία «EVA» δημιούργησε χθες
ένα βαρομετρικό χαμηλό στη Βόρεια Ιτα-
λία, το οποίο κινείται από σήμερα νοτιοα-
νατολικά και θα προκαλέσει επιδείνωση
του καιρού σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα τα
φαινόμενα θα είναι αρκετά ισχυρά και κα-
τά τόπους επικίνδυνα από το πρωί στο Βό-
ρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το μεση-
μέρι στο Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και
τη Δυτική Πελοπόννησο. Επιπλέον, από
σήμερα το βράδυ τα φαινόμενα θα επε-
κταθούν στην Ανατολική Πελοπόννησο,
την Κεντρική Στερεά, την Ανατολική Θεσ-

σαλία, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία
και, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην
Ανατολική Στερεά (σε Αττική και Εύβοια)
και σε όλη τη Θεσσαλία. 

Πότε φτάνει στην Αττική
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδι-

κών, η Αττική πρόκειται να επηρεαστεί
από σήμερα το βράδυ και μέχρι το μεση-
μέρι της Κυριακής. Συγκεκριμένα, τα φαι-
νόμενα θα είναι έντονα την Κυριακή μέχρι
το μεσημέρι στο Ιόνιο, μέχρι το απόγευμα
στην ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης),
από τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, την
Κρήτη και τις Σποράδες και από το μεση-
μέρι στα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι
κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα στη Δυτική
και την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολι-
κή Θεσσαλία και τις Σποράδες. «Τα φαινό-
μενα κατά τόπους θα είναι πολύ ισχυρά και
δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν αιφνί-
διες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ευά-
λωτες περιοχές. Επιπλέον, οι κυκλωνικοί
άνεμοι θα έχουν αυξημένες εντάσεις (8 με
9 Μποφόρ), με αποτέλεσμα να είναι ικανοί
να δημιουργήσουν καταστροφές και πτώ-
σεις αντικειμένων, ενώ θα πέσουν πολλοί
κεραυνοί», δήλωσε ο μετεωρολόγος Γιώρ-
γος Τσατραφύλλιας. Από την πλευρά του ο
μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης με
ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι η

κακοκαιρία που βρίσκεται προ των πυλών
θα εξελιχθεί σε τρία στάδια. «Με τον ανοι-
ξιάτικο καιρό να επιμένει θα κυλήσουν η
σημερινή αλλά και η αυριανή ημέρα, στη
συνέχεια όμως το σκηνικό του καιρού θα
αλλάξει ραγδαία!», έγραψε. 
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Βασιλακόπουλος: Το εμβόλιο δεν είναι το απόλυτο «όπλο» κατά του κορονοϊού αλλά το καλύτερο

Πού θα υπάρξουν έντονα
καιρικά φαινόμενα 
το Σαββατοκύριακο - Σφοδρές
καταιγίδες και κίνδυνος για
πλημμύρες σε πολλές περιοχές

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Για το «κοκτέιλ» κορονοϊού και γρίπης αλλά και για τα
επικαιροποιημένα εμβόλια μίλησε ο Θεόδωρος Βα-
σιλακόπουλος. Σχετικά με τις ανησυχίες για την
άφιξη του χειμώνα και το γεγονός ότι όλοι θα
συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους, o καθη-
γητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θερα-
πείας του Πανεπιστημίου Αθηνών τόνισε:
«Προφανώς όλες οι λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού πάντα αυξάνονται όταν μπαίνουμε σε
κλειστούς χώρους, λόγω του συγχρωτισμού. Είναι
κάτι αναμενόμενο. Να προσέχουμε και να φοράμε τη
μάσκα ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωτική. Δεν μπορώ να

καταλάβω γιατί άνθρωποι 70-80 ετών όταν πηγαίνουν στο
σουπερμάρκετ δεν φορούν μάσκα».

Όσον αφορά το εμβόλιο του κορονοϊού, ο κ.
Βασιλακόπουλος τόνισε: «Τώρα έχουμε ένα
καινούργιο, επικαιροποιημένο εμβόλιο. Είναι
φτιαγμένο για να αντιμετωπίζει τα τρέχοντα
στελέχη, την Όμικρον 5. Αυτό έχουμε στην
Ελλάδα αυτή τη στιγμή». Πρόσθεσε ότι είναι

«για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες απαραί-
τητα, ωστόσο όλοι θα ωφεληθούν αν το κάνουν».

Σε ερώτηση στους πόσους μήνες μετά την αναμνηστι-
κή δόση μπορεί ο κόσμος να κάνει το επικαιροποιημένο εμ-

βόλιο, τόνισε πως «με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Επιτρο-
πής Εμβολιασμού στους τρεις μήνες μετά την προηγούμενη
δόση ή την προηγούμενη νόσηση μπορούμε να κάνουμε την
αναμνηστική δόση με το επικαιροποιημένο». Ωστόσο, όπως
τόνισε, «και να το κάνει κάποιος νωρίτερα δεν υπάρχει πρό-
βλημα. Οι Αμερικανοί έχουν βάλει τους δύο μήνες».

«Ο εμβολιασμός παρά το ότι δεν είναι το απόλυτο όπλο
που θα εξαφανίσει την πανδημία αυτή τη στιγμή, είναι το κα-
λύτερο όπλο που διαθέτουμε για να την αντιμετωπίσουμε
και πρέπει όλοι να το αγκαλιάσουμε. Η προσέλευση των πο-
λιτών στα εμβολιαστικά κέντρα δεν είναι αυτή που πρέπει»,
πρόσθεσε ο καθηγητής. 

Συναγερμός για την κακοκαιρία «EVA» 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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25 ΕΔΑ Αττικής: 
Πυλώνας 
ανάπτυξης για 
το Λεκανοπέδιο

Ε
κατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων στην
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα
τη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμι-

σης των κτιρίων τους, καθώς σε μερικά χρόνια η
πλειονότητα αυτών δεν θα μπορεί να μεταβιβα-
στεί ή να ενοικιαστεί! 

Σύμφωνα με προ ημερών απόφαση των
υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών,
ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέες αλλαγές δεν
αφορούν τις νεόδμητες κατασκευές μετά το 2017,
καθώς αυτές έχουν γίνει με τον τελευταίο Κώδι-
κα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν πλέον επιτακτικά
την ανάγκη για ταχύτερη προώθηση των προγραμ-
μάτων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμη-
σης ενέργειας με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών
συστημάτων, θερμοπροσόψεων, ηλιακών θερμοσι-
φώνων, αλλαγή ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ. 

Υπολογίζεται ότι το 90% των κτιρίων στην Ελλά-
δα ανήκει στις κατηγορίες Ε, Ζ και Η και μέσα στα

επόμενα χρόνια πρέπει να αναβαθμιστούν του-
λάχιστον στην κατηγορία Δ, έως το 2033. Σύμφω-
να με την απόφαση, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να
έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2030
και τα υφιστάμενα κτίρια να μετατραπούν σε κτί-
ρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Επιπλέον,
ορίζεται ότι από το 2028 τα νέα κτίρια που ανή-
κουν στο Δημόσιο πρέπει να είναι μηδενικών εκ-
πομπών ρύπων, ενώ το ίδιο θα ισχύει για όλα τα
νέα ιδιωτικά κτίρια από το 2030. 

Από το μέτρο εξαιρούνται ιστορικά κτίρια, χώ-
ροι λατρείας και κτίρια που χρησιμοποιούνται για
αμυντικούς σκοπούς.

Για τα ιδιωτικά κτίρια θα ορίζεται πλέον ελάχι-
στο ποσοστό ενεργειακής απόδοσης ανά τετρα-
γωνικό μέτρο, που θα αντιστοιχεί στην ανώτατη
ποσότητα πρωτογενούς ενέργειας που θα μπορεί

να χρησιμοποιήσει το κτίριο σε ετήσια βάση. Τα
κατώτατα όρια θα καθοριστούν με βάση την ενερ-
γειακή χρήση του εθνικού κτιριακού δυναμικού
την 1η Ιανουαρίου 2020 και μπορούν να διαφορο-
ποιούνται μεταξύ των διάφορων κατηγοριών κτι-
ρίων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να επιταχύνει τις
ανακαινίσεις, συμβάλλοντας στη σταδιακή εξά-
λειψη των κτιρίων με τα χειρότερα ποσοστά
ενεργειακής απόδοσης. 

Τέλος, προβλέπεται ότι για όλα τα ακίνητα πλην
κατοικιών θα καθοριστούν όρια μέγιστης απόδο-
σης με βάση τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας
(αυτοπαραγωγής). Με τις νέες αποφάσεις επέρ-
χονται ριζικές ανατροπές στα επόμενα χρόνια για
εκατομμύρια ακίνητα, έτσι ώστε έως το 2050 όλα
τα κτίρια να είναι μηδενικών εκπομπών ρύπων,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα εθνικά σχέδια
ανακαίνισης κτιρίων.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Υποχρεωτική η αναβάθμισή τους
στην κατηγορία Δ μέσα 
στα επόμενα χρόνια

Η οικογένεια
Τσατσαρωνάκη, 
«ΤΟ ΜΑΝΝΑ» 
και ο τουρισμόςP
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Αλλάζουν όλα για 
εκατομμύρια ακίνητα 
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Β
ασικό πυλώνα ανάπτυξης για
το Λεκανοπέδιο αποτελεί η
Επιχείρηση Διανομής Αερίου
Αττικής, η οποία μεγαλώνει

και επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς. 

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα ενεργοποι-
ημένο δίκτυο φυσικού αερίου σε 52 δή-
μους της Περιφέρειας Αττικής και χάρη
στα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχει δώσει
την ευκαιρία κυρίως σε περιοχές όπου
κατοικούν χαμηλά και μεσαία στρώματα
να υπάρχει πρόσβαση στην εγκατάσταση
αερίου με πολύ μεγάλες επιδοτήσεις και
με μικρή ίδια συμμετοχή. Η ΕΔΑ Αττικής
διαθέτει 343 χιλιόμετρα δικτύου διανο-
μής μέσης πίεσης (19bar), 3.627 χλμ δι-
κτύου διανομής χαμηλής πίεσης (4bar),
96.204 παροχετευτικούς αγωγούς και
182.244 ενεργά σημεία παράδοσης. 

Βασικός άξονας οι εργαζόμενοι
Βασικός άξονας για τα επιτεύγματα της

εταιρείας είναι οι 250 εργαζόμενοι, οι
οποίοι έχουν υψηλού επιπέδου κατάρτι-
ση, προσδίδοντας μεγάλη υπεραξία, ενώ
αποτελούν την «καρδιά» της λειτουργίας
του συστήματος, μέσω του οποίου
440.000 νοικοκυριά τροφοδοτούνται από

το δίκτυο εντός της Αττικής. Επιπλέον, στο
πελατολόγιο της εταιρείας έχουν ενταχ-
θεί περίπου 7.600 πελάτες, εκ των οποίων
232 μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί
καταναλωτές. Μέσω του δικτύου διανο-
μής χαμηλής πίεσης, η ΕΔΑ Αττικής τρο-
φοδοτεί περίπου 182.250 σημεία παρά-
δοσης (τελικά σημεία κατανάλωσης αερί-
ου), εξυπηρετώντας συνολικά σχεδόν
440.000 τελικούς πελάτες. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του 2021, η συνολική ποσότη-
τα φυσικού αερίου που διανεμήθηκε μέ-
σω του δικτύου διανομής της ΕΔΑ Αττικής
ανήλθε σε 4.374.892 μεγαβατώρες.

Διανομή
Το δίκτυο διανομής της ΕΔΑ Αττικής

τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από το δί-
κτυο μεταφοράς του Διαχειριστή Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου, μέσω πέντε
σημείων εισόδου στην Αττική.

Η αλυσίδα τροφοδοσίας του φυσικού
αερίου μέχρι το σπίτι ή την επιχείρηση
των πελατών περιλαμβάνει τέσσερα στά-
δια. Συγκεκριμένα πρόκειται για το στάδιο
του εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς
φυσικού αερίου μέσω Ρωσίας, Αλγερίας
και Τουρκίας ή από εταιρείες που κατέ-
χουν άδεια προμηθευτή.  Στο δεύτερο
στάδιο, το φυσικό αέριο εισάγεται σε αέ-
ρια μορφή και μεταφέρεται μέσω αγω-

γών υψηλής πίεσης του Εθνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από
τα ελληνοβουλγαρικά και τα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα στην υπόλοιπη Ελλάδα ή σε
υγροποιημένη μορφή μέσω δεξαμενό-
πλοιων και αποθηκεύεται στον Τερματικό
Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
στη Ρεβυθούσα. Αρμόδιος για τη μεταφο-
ρά του φυσικού αερίου είναι ο Διαχειρι-
στής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερί-
ου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ.

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τη διανο-
μή του φυσικού αερίου στην Αττική και
μέχρι τα σημεία κατανάλωσης γίνεται μέ-
σω του δικτύου διανομής μέσης και χα-
μηλής πίεσης που λειτουργεί, συντηρεί
και αναπτύσσει η ΕΔΑ Αττικής.

Στο τελικό στάδιο της προμήθειας,
πραγματοποιείται η εμπορία φυσικού αε-
ρίου προς οικιακούς, εμπορικούς και με-
γάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς
καταναλωτές από τον προμηθευτή φυσι-
κού αερίου.

«Ρέει» σε 52 δήμους
Το φυσικό αέριο της ΕΔΑ Αττικής «ρέ-

ει» σε 52 δήμους του λεκανοπεδίου Αττι-
κής, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω επέ-
κτασή του κυρίως προς τα ανατολικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες-κατανα-
λωτές μπορούν μέσω ψηφιακού χάρτη να

δουν πού εκτείνεται το δίκτυο ή πόσο
κοντά στην κατοικία ή την επαγγελματική
στέγη τους βρίσκεται. Το αρμόδιο τμήμα
εξυπηρέτησης, μέσω του τηλεφωνικού
κέντρου 11322, αλλά και ο ιστότοπος της
εταιρείας παρέχουν σημαντικές πληρο-
φορίες στους υποψήφιους πελάτες, ενώ
πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη εγκα-
τάστασης φυσικού αερίου (κυρίως όταν
αυτή είναι αυτόνομη) αυξάνει την αξία του
ακινήτου. 

Οι δήμοι στους οποίους… ρέει σήμε-
ρα το φυσικό αέριο από την ΕΔΑ Αττικής
είναι οι εξής: Αγίας Βαρβάρας, Αγίας
Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Αγίων
Αναργύρων-Καματερού, Αθηνών, Αιγά-
λεω, Αλίμου, Αμαρουσίου, Ασπροπύρ-
γου, Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, Βριλησσίων, Βύρωνος, Γαλα-
τσίου, Γλυφάδας, Δάφνης-Υμηττού, Διο-
νύσου, Ελευσίνας, Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης,
Ηρακλείου, Καισαριανής, Καλλιθέας,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κηφισιάς,
Κορυδαλλού, Κορωπίου, Λυκόβρυσης-
Πεύκης, Μάνδρας, Μεταμόρφωσης,
Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Νέας
Σμύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας, Ιλίου (πρώην Νέων Λιο-
σίων), Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη,
Παιανίας, Παλαιού Φαλήρου, Παλλή-
νης-Γέρακα, Παπάγου-Χολαργού, Πει-
ραιώς, Μελισσίων-Πεντέλης, Περάμα-
τος, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φιλο-
θέης-Ψυχικού, Άνω Λιοσίων-Φυλής,
Χαϊδαρίου και Χαλανδρίου.
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μεγαλώνει, 
επεκτείνεται 
και ξεχωρίζει

Η Επιχείρηση Διανομής Αερίου Αττικής 
είναι πυλώνας ανάπτυξης για το Λεκανοπέδιο 

Ε Δ Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ



Μ
ια παράδοση που άρχισε το 1948 από ένα
μικρό χωριό της Κισσάμου και κατάφερε
να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο συνεχίζει η
οικογένεια Τσατσαρωνάκη. Σε ένα υπερ-

σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής στον Πλάτανο, δυτικά
των Χανίων, παράγει το παραδοσιακό παξιμάδι «Το Μάν-
να», που πρώτη η οικογένεια Τσατσαρωνάκη κυκλοφό-
ρησε συσκευασμένο στην ελληνική αγορά, ένα προϊόν
υψηλής διατροφικής αξίας που χαρακτηρίζει την κρητική
διατροφή.

Από τον παραδοσιακό φούρνο που δημιούργησε από
τις στάχτες του πολέμου πριν από εβδομήντα χρόνια ο
Χαρίτος Τσατσαρωνάκης, στο σύγχρονο εργοστάσιο της
οικογένειας εννέα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και
από εκεί σε όλη την ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Η ιστορία του κρητικού παξιμαδιού «Το Μάννα» ζυμώ-
νεται δεκαετίες τώρα με αγάπη και μεράκι. Τα βήματα για
το κρητικό παξιμάδι «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκη ήταν
πάντα μπροστά για την εποχή. Το 1960 διατέθηκε σε συ-
σκευασία και το 1968 τοποθετήθηκε στα ράφια των πρώ-
των σουπερμάρκετ στην Αθήνα. Το 1986 η αγορά των
ΗΠΑ άνοιξε την αγκαλιά της και το 2001 το προϊόν υποδέ-
χτηκε και η Αυστραλία. Το 2013 η εταιρεία έγινε σταθερή
μελέτη περίπτωσης για την τοπική ανάπτυξη και την επι-
χειρηματική ανθεκτικότητα σε πανεπιστήμια της Ευρώ-
πης και των ΗΠΑ. Το 2017 το Κέντρο Διαμετακόμισης και

Εφοδιασμού στη Θεσσαλονίκη ήταν γεγονός. Η πύλη
προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη είχε πλέον ανοίξει. Ση-
μαντικός σταθμός της μεγάλης διαδρομής της οικογένει-
ας Τσατσαρωνάκη, η χρηματοδότηση, ανέγερση και δω-
ρεά στην κοινωνία της Κισσάμου του Τσατσαρωνάκειου
Πολύκεντρου που αναπτύσσει σημαντικές δράσεις στους
τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επιστημονι-
κής έρευνας και της κοινωνικής πρόνοιας. Στο Τσατσα-
ρωνάκειο Πολύκεντρο πραγματοποιούνται καθημερινά
εργαστήρια Η/Υ, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, κοινωνικά
φροντιστήρια και στεγάζονται θεατρική ομάδα, ωδείο,
σχολή γονέων, συνάξεις νέων.

Επενδύσεις στον τουρισμό 
Εντωμεταξύ η οικογένεια Τσατσαρωνάκη μπαίνει πολύ

δυνατά στον τουρισμό. Τον Αύγουστο ανακοινώθηκε από
την ΑΕΓΕΚ στο Χρηματιστήριο ότι πούλησε το 100% της
θυγατρικής Ελαφόνησος ΑΕ στην ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία Αειφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλά-
σαρνα ΑΕ, με συνολικό καταβληθέν τίμημα 1,75 εκατ. ευ-
ρώ. Σημειωτέον ότι η σύσταση της Αειφόρες Τουριστικές
Επιχειρήσεις Φαλάσαρνα ΑΕ, με τον διακριτικό τίτλο
ΑΤΕΦΑ ΑΕ, είναι πρόσφατη, με τη διάσπαση από την αρ-
τοποιία «Το Μάννα - Ν. Τσατσαρωνάκης Ανώνυμη Βιομη-
χανική και Εμπορική Εταιρεία», με στόχο να υπάρξει η
επικέντρωση σε διακριτές δραστηριότητες-τομείς, ενώ,
μεταξύ άλλων, διευκολύνεται η σύναψη συνεργασιών για
κάθε κλάδο δραστηριότητας.

Όπως προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισμό, η Ελα-
φόνησος ΑΕ διαθέτει στην ιδιοκτησία της ακίνητο στην

περιοχή Ελαφονήσι του Δήμου Κισσάμου, το οποίο, βάσει
της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης, είχε αξία ύψους 3,29
εκατ. ευρώ.

Η έκταση, άνω των 610 στρεμμάτων, διαθέτει άδεια για
ήπιας μορφής τουριστική εκμετάλλευση και βρίσκεται σε
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενώ «η επενδυτική
εκμετάλλευσή του δύναται να εισφέρει σημαντικά οικο-
νομικά οφέλη». 

Παράλληλα η εταιρεία της οικογένειας Τσατσαρωνάκη
προωθεί ένα ακόμη μεγάλο τουριστικό project στο νησί
με ξενοδοχειακές υποδομές υψηλών προδιαγραφών,
κατοικίες, αλλά και ανάπτυξη καλλιεργειών για την παρα-
γωγή βιολογικών προϊόντων, μια επένδυση ύψους 69
εκατ. ευρώ στη θέση Φαλάσαρνα, σε έκταση 119 στρεμ-
μάτων.

Τον περασμένο Ιούλιο βγήκε σε δημόσια διαβούλευση
η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το
project της εταιρείας με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμ-
βουλο την κυρία Ελένη Τσατσαρωνάκη.

Το σύνολο της περιοχής επέμβασης οργανώνεται σε
δύο ζώνες.

Η πρώτη ζώνη λαμβάνει τη γενική χρήση «Τουρισμού-
Αναψυχής» και χωρίζεται σε δύο υποζώνες που η διαφο-
ροποίησή τους αφορά τις ειδικές χρήσεις που αναπτύσ-
σονται σε καθεμία από αυτές, με τη ζώνη της παραλίας να
διατηρεί ένα σαφώς ηπιότερο χαρακτήρα με περιορισμέ-
νες ειδικές χρήσεις. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του ακινή-
του διατηρείται έκταση με ελαιώνες (συνολικού εμβαδού
6.237 τμ) ενώ στο δυτικό και κεντρικό τμήμα του «παρα-
δοσιακού οικισμού» (συνολικής έκτασης 3.476 τμ) προ-
τείνεται η ανάπτυξη περαιτέρω καλλιεργειών (όπως αμ-
πελώνων, αρωματικών φυτών κ.λπ.) για την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

«ΤΟ ΜΑΝΝΑ» και ο τουρισμός 
Από τον παραδοσιακό φούρνο 
στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο 



Παγώνουν για έναν χρόνο, έως τον Νοέμβριο του
2023, τα επιτόκια που βαρύνουν ληξιπρόθεσμα και
ρυθμισμένα χρέη στην εφορία με απόφαση του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Το
επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου διατη-
ρείται στο 8,76% σε ετήσια βάση ή 0,73% για κάθε
μήνα καθυστέρησης, παρά την αύξηση των επιτο-
κίων από την ΕΚΤ, τα οποία αποτελούν τη βάση
υπολογισμού τους. 

Επιμέρους για τις ρυθμίσεις οφειλών το επιτόκιο
ανέρχεται στο 4,37% για όσους εξοφλήσουν την

οφειλή σε 12 δόσεις και σε 5,87% για 24 δό-
σεις στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης,
ενώ στη ρύθμιση των 120 δόσεων το
επιτόκιο είναι 3%. Τα χρέη που δημι-
ουργήθηκαν την περίοδο της πανδη-
μίας έχουν ρυθμιστεί σε ένα σχήμα 36
άτοκων ή 72 έντοκων (με επιτόκιο 2,5%)
δόσεων. Η απόφαση Σταϊκούρα ορίζει
ότι «…για ένα έτος από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, το επι-
τόκιο των άρθρων 1 και 2 της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ

1198598 ΕΞ/31.12.2013 απόφασης του
υπουργείου Οικονομικών (Β’ 19/2014

και Β’ 113/2014) δεν μεταβάλλεται κα-
τά το μέρος που αφορά το επιτόκιο
των πράξεων κύριας αναχρηματοδό-
τησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (MRO) πριν από την εκά-

στοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά
4 εκατοστιαίες μονάδες λαμβανομένου

ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που
ίσχυε κατά την 1η/1/2014».
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Γράφει ο Μιχάλης Μαστοράκης

Σ
την ανάκτηση των υπερκερ-
δών που έχουν αποκομίσει οι
ηλεκτροπαραγωγοί το διά-
στημα Οκτώβριος 2021-Ιού-

νιος 2022 προχωρά το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας
πλέον στα χέρια του το πόρισμα της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που
προσδιορίζει το συνολικό ποσό που
«έχει λαμβάνειν» το κράτος στα
373,55 εκατομμύρια ευρώ. 

Υπενθυμίζεται, όπως έχει γράψει η
«Political», ότι τα ποσά που θα ει-
σπραχθούν από τις εταιρείες ηλεκτρο-
παραγωγής θα αξιοποιηθούν για τη
χρηματοδότηση των επιδοτήσεων, δη-
λαδή, πηγαίνουν υπέρ του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης από όπου
αντλούνται τα ποσά για την κρατική
ενίσχυση των λογαριασμών ρεύματος
και φυσικού αερίου. Τα ποσά αυτά
αφορούν τον προκαταρκτικό υπολογι-
σμό των υπερεσόδων από τη ΡΑΕ, κα-
θώς για τον προσδιορισμό τους η Αρχή
βασίζεται στα μη πιστοποιημένα στοι-
χεία από τις ίδιες τις εταιρείες. 

Η οριστική εκκαθάριση θα γίνει όταν
τα στοιχεία αυτά θα έχουν πιστοποι-
ηθεί από ορκωτούς λογιστές, ώστε να
προκύψει η οριστική έκτακτη εισφορά
κάθε εταιρείας. Αν η οριστική έκτακτη
εισφορά υπερβαίνει την προσωρινή
για έναν παραγωγό, τότε αυτός θα
κληθεί να καταβάλει τη διαφορά. Στην
αντίθετη περίπτωση, θα επιστραφεί
στον ηλεκτροπαραγωγό το επιπλέον
ποσό που έχει καταβάλει. 

Η ΔΕΗ και οι άλλοι
Σύμφωνα με τους πίνακες που δη-

μοσίευσε η ΡΑΕ, τη μερίδα του λέον-
τος καλείται να καταβάλει η μεγαλύτε-
ρη επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώ-
ρας, η ΔΕΗ, όπου το δικό της μερίδιο
στη φορολόγηση κατά 90% των υπερ-
κερδών ανέρχεται στα 276 εκατ. ευρώ
και αντιπροσωπεύει το 74% του συνο-
λικού ποσού. Τα υπόλοιπα 97,55 εκατ.
ευρώ κατανέμονται σε 23 μεγάλους,
μεσαίους και μικρότερους παραγω-
γούς ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως
από ΑΠΕ). Προ φορολόγησης τα έκτα-
κτα υπερκέρδη διαμορφώνονται συ-
νολικά σε 415 εκατ. ευρώ. 

Με την είσπραξη των υπερκερδών, η
οποία υπολογίζεται να γίνει από τη νέα
χρονιά, κλείνει ο πρώτος κύκλος της
φορολόγησης των ηλεκτροπαραγω-
γών, με την Ελλάδα να είναι σύμφωνα
με το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας η πρώτη χώρα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση που φορολογεί με ανα-
δρομική ισχύ τα λεγόμενα windfall
profits. Αν συνυπολογίσουμε και τα
υπερέσοδα της περιόδου από τον Ιού-
λιο 2022 έως και σήμερα και τα οποία
έχουν ήδη ανακτηθεί, το συνολικό πο-
σό υπερκερδών που ανακτάται φτάνει
τα 2,69 δισεκατομμύρια ευρώ. Το επό-
μενο βήμα θα γίνει περί τα μέσα Νοεμ-
βρίου, με νομοθετική πρωτοβουλία
για ανάκτηση των υπερεσόδων που
προκύπτουν από τις εταιρείες προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε
εκκρεμότητα παραμένει η φορολόγη-
ση της προμήθειας φυσικού αερίου. 

Βαθαίνει η ενεργειακή 
συνεργασία με Βουλγαρία

Ταυτόχρονα, το υπουργείο προχωρά
τον σχεδιασμό του για την ενεργειακή
θωράκιση και τη διασφάλιση της

επάρκειας εφοδιασμού της χώρας
ενόψει του χειμώνα. Συγκεκριμένα, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκας, σε δείπνο ερ-
γασίας που είχε την Πέμπτη 3 Νοεμ-
βρίου με τον αναπληρωτή πρωθυ-
πουργό της Βουλγαρίας Hristo Alexiev
και τον υπουργό Ενέργειας της Βουλ-
γαρίας Rosen Hristov, συζήτησε την
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών στον τομέα του φυσικού
αερίου και σε θέματα αποθήκευσης
αποθεμάτων φυσικού αερίου. Ειδική
μνεία έγινε τόσο για τον ελληνοβουλ-
γαρικό αγωγό IGB όσο και για τη συμ-
φωνία για την αποθήκευση αερίου στο
Chiren, την υπόγεια αποθήκη φυσικού
αερίου της γειτονικής χώρας. 

Το ποσό μπαίνει στο Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης 
και θα αξιοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση 
των επιδοτήσεων

«Κουμπαράς» 
374 εκατ. από
τα υπερκέρδη
ηλεκτροπαραγωγών

Σταϊκούρας: Παγώνουν για 1 χρόνο τα επιτόκια για ληξιπρόθεσμα και ρυθμισμένα χρέη στην εφορία
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εταξύ 100 και 800 ευρώ
διαμορφώνεται για φέ-
τος το επίδομα θέρμαν-
σης, ενώ μπορεί να φτά-

σει και τα 1.000 ευρώ για τις περιοχές
με πολύ κρύο. Επιπλέον διπλασιάζε-
ται για όσους επιστρέψουν σε άλλο
καύσιμο πέραν του φυσικού αερίου.

Αναλυτικά, τα ποσά επιδόματος κυ-
μαίνονται:
� από 100 ως 800 ευρώ για τους κα-
τοίκους στο 90% των περιοχών: πρέπει
όμως να καταναλώσουν διπλάσια πο-
σότητα από το επίδομα. Αν δαπανή-
σουν λιγότερα, θα αποζημιωθούν για
το 50% της δαπάνης (πχ, επίδομα 70
αντί 100 ευρώ για αγορές 140 αντί 200
ευρώ)
� από 120 έως 1.000 ευρώ (+20%) για
κατοίκους σε ψυχρές περιοχές, με
κατάταξη από 1 βαθμοημέρα και πά-
νω. Για παράδειγμα, Βυτίνα και Στε-
μνίτσα είναι πάνω από 1, ενώ άλλα
ορεινά χωριά της Αρκαδίας (Λαγκά-
δια, Δημητσάνα) έχουν κάτω από 1.
� από 200 έως 1.600 ευρώ -δηλαδή,
διπλό επίδομα- για όσους επιλέξουν
να αποφύγουν φέτος το φυσικό αέριο.
Αυτό αφορά κυρίως περσινούς δι-
καιούχους που είχαν επιδοτηθεί για
φυσικό αέριο αλλά φέτος θα κομίσουν
τιμολόγια ή λογαριασμούς για άλλα
μέσα θέρμανσης (πχ, σόμπα κηροζί-
νης, υγραέριο, τηλεθέρμανση σε συγ-
κεκριμένες περιοχές κ.λπ.).

«Κλειδί» για το τελικό ποσό επιδό-
ματος θα είναι οι βαθμοημέρες ψύ-
χους τής κάθε περιοχής ή οικισμού.
Την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως συνοδεύει και σχετικό
«ένθετο 70σέλιδο» με περίπου 15.000
ταχυδρομικούς κώδικες-τοποθεσίες
σε όλη τη χώρα.

Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η
πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ,
αλλά μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου πρέπει να
υποβάλουν όλοι αιτήσεις συμμετοχής.

Με βάση την απόφαση χορήγησης
του επιδόματος θέρμανσης προβλέ-
πεται:
�Πρώτη πληρωμή έως 21 Δεκεμβρίου.
�Προκαταβολή αλλά μόνον για όσους
πήραν και πέρυσι επίδομα (επειδή -
θεωρητικά- οι νέοι δικαιούχοι που
προστέθηκαν φέτος έχουν τουλάχι-
στον 10% υψηλότερα εισοδήματα από
τους περσινούς).
� Πλαφόν στα λίτρα πετρελαίου θέρ-
μανσης: τα όρια ποσοτήτων που επιδο-
τούνται θα υπολογίζεται πως αγορά-
στηκαν με 1,4 ευρώ το λίτρο, που είναι
σήμερα ο μέσος όρος πανελλαδικά. Οι

τιμές, όμως, δεν είναι ίδιες σε όλη την
Ελλάδα, ούτε θα παραμείνουν σταθε-
ρές -ειδικά αν διακοπεί η απευθείας
επιδότηση των 25 λεπτών το λίτρο (+7
λεπτά από τις εταιρείες) που προσωρι-
νά ισχύει ως το τέλος της χρονιάς.
� Διεύρυνση της επιδότησης: επιδο-
τείται και η κηροζίνη σόμπας, αλλά και
πέλετ σε οικισμούς έως 10.000 κατοί-
κους (αντί 3.500 πέρυσι) αλλά και σε
ψυχρές περιοχές με δείκτη 0,8 βαθ-
μοημέρες.

Το επίδομα μπορούν να ζητήσουν οι
υπόχρεοι της δήλωσης, αλλά όχι όσοι
δηλώνουν «φιλοξενούμενοι», ούτε τα
εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική (πχ,
παιδιά κ.λπ.) καθώς και όσοι «πιάνον-
ται» στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή
έχουν δύο και πλέον ΙΧ. Χάνουν το επί-
δομα όσοι δηλώνουν στην εφορία τον
χώρο τους σαν επαγγελματική στέγη,
καθώς προορίζεται μόνο για κύρια κα-
τοικία όπου διαμένουν -ασχέτως αν εί-
ναι δική τους ή νοικιασμένη.

Η απόφαση
Αναλυτικά, η απόφαση για τη χορή-

γηση επιδόματος θέρμανσης για τη
χειμερινή περίοδο 2022-2023 ορίζει:

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του επι-

δόματος θέρμανσης είναι φυσικά
πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατά-
σταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν
διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για
τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πε-
τρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμαν-
σης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κη-
ροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή
καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμι-
κή ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Ει-
δικά για τη χορήγηση επιδόματος
θέρμανσης στους καταναλωτές καυ-
σόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται
ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο
να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό
ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων
και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδό-
τησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόμα-
τος θέρμανσης στους καταναλωτές
θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρ-
μανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπό-
θεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν
από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας,
Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια
Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται

ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρ-

μανσης το δικαιούνται εφόσον πλη-
ρούν εισοδηματικά κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό
εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσής του, πραγματικό
και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000
ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο
σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστά-
σει και 24.000 ευρώ για έγγαμο
υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη
του συμφώνου συμβίωσης που
υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογι-
κή δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’
της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου
67 του Ν. 4172/2013 (δικαστική συμ-
παράσταση ή πτώχευση), ή τους έγ-
γαμους που υποβάλλουν φορολογι-
κή δήλωση βάσει της περ. β της παρ.
4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 ή
τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συ-
νάψει σύμφωνο συμβίωσης και
έχουν υποβάλει κοινή φορολογική
δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προ-
σαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κά-
θε τέκνο. 

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το
ως άνω εισόδημα ανέρχεται στις
27.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνε-
ται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο
μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό
οικογενειακό εισόδημα δεν περι-
λαμβάνεται το εισόδημα εκείνο το
οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται
από τον φόρο εισοδήματος και από
την εισφορά αλληλεγγύης. 
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Το κριτήριο για το τελικό
ποσό - Ποιοι το χάνουν

Τα ποσά των επιδοτήσεων και πώς προσαυξάνονται 
- Στις 21 Δεκεμβρίου η πρώτη πληρωμή

Ε Π Ι Δ Ο Μ Α  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ



Από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου θα
τεθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών οι 796.519 νέες, κοινές, ονομαστι-
κές μετοχές της Alpha Services and Holdings,
που προέκυψαν μετά την πρόσφατη αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η Αlpha
Υπηρεσιών και Συμμετοχών γνωστοποίησε ότι τη
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 αρχίζει η διαπραγ-
μάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 796.519
νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της
εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά
230.990,51 ευρώ, λόγω άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών από 36 δικαιούχους-συγκε-
κριμένα μέλη του προσωπικού (Material Risk Takers - MRTs) της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών, σε τιμή διάθεσης 0,29 ευρώ ανά μετοχή.
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ελληνική αγορά συνεχί-
ζει να παρουσιάζει πολύ
καλύτερη και πιο ανθε-
κτική εικόνα έναντι σχε-

δόν όλων των διεθνών δεικτών, οι
οποίοι εξακολουθούν να καταγρά-
φουν απώλειες από 15% έως 25% το
10μηνο, την ώρα που ο γενικός δεί-
κτης πλέον υποχωρεί μόλις 4,29%,
ενώ ο τραπεζικός δείκτης γύρισε
θετικός το 2022 και ενισχύεται κατά
1,57%. Σε κάθε περίπτωση, το ΧΑ
δεν κάνει τίποτε άλλο από το να
διορθώνει τις πρότερες πτωτικές
στρεβλώσεις, οι οποίες είχαν στεί-
λει τον γενικό δείκτη έως το χαμηλό
των 780 μονάδων τον Σεπτέμβριο.
Βεβαίως, για να υπάρξει μια κίνηση
προς τις 900 ή 950 μονάδες, πρέπει

να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος η
αγορά, άρα να αυξηθούν και οι συ-
ναλλαγές προς τα 70 ή 80 εκατ. ευ-
ρώ ημερησίως. Την περασμένη
εβδομάδα, οι μέσες συναλλαγές
διαμορφώθηκαν στα 53,8 εκατ. ευ-

ρώ, ενισχυμένες κατά 15,4% έναντι
της αμέσως προηγούμενης που
ήταν στα 45,5 εκατ. ευρώ, ενώ πα-
ραμένουν αισθητά μειωμένες σε
σχέση με το 2022, που είχαν δια-
μορφωθεί στα 76,2 εκατ. ευρώ.

Νέο γύρο απολύσεων
ετοιμάζει η Morgan Stanley

Η Morgan Stanley αναμένεται να προ-
χωρήσει σε νέες απολύσεις υπαλλήλων
της σε παγκόσμια κλίμακα, τη στιγμή που
ο πληθωρισμός σαρώνει και η ύφεση κυ-
κλώνει τις οικονομίες. Σύμφωνα με τρία
άτομα με γνώση επί του θέματος που μί-
λησαν στο Reuters, η τράπεζα έχει συν-
τάξει μια λίστα με τα μέλη του προσωπι-
κού της που θεωρεί ότι «περισσεύουν»
και προέρχονται κυρίως από επιχειρή-
σεις που σχετίζονται με την Κίνα. Ορισμέ-
νες από τις περικοπές θα προκύψουν από
ομάδες στις κεφαλαιαγορές του Χονγκ
Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας.

Ομολογιακό δάνειο 
έως 280 εκατ. για το Hilton

Σε έκδοση ομολογιακού δανείου,
ύψους έως 280 εκατ. ευρώ, το οποίο θα
καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα είτε
από κοινοπραξία τραπεζών, με την Εθνι-
κή να διατηρεί την ιδιότητα του συντονι-
στή και εκπροσώπου ομολογιούχων,
προχωρά η Ιονική Ξενοδοχειακή. Για την
εξασφάλιση του δανείου η ΤΕΜΕΣ θα βά-
λει ως ενέχυρο το 51% των μετοχών της
Ιονική Ξενοδοχειακή. Η εμπράγματη
εξασφάλιση (ενέχυρο) επί των μετοχών
της Ιονική Ξενοδοχειακή θα παρασχεθεί
εκ μέρους της ΤΕΜΕΣ υπέρ της Εθνικής
Τράπεζας ως εκπροσώπου των ομολογι-
ούχων.

SocGen: Υπερέβησαν 
τις εκτιμήσεις τα κέρδη

Η Société Générale (SocGen) ανακοί-
νωσε ότι τα κέρδη γ’ τριμήνου υπερέβη-
σαν τις εκτιμήσεις χάρη στα ισχυρά έσο-
δα, μετά τις ανθεκτικές επιδόσεις τόσο
στις λιανικές όσο και στις επενδυτικές
τραπεζικές δραστηριότητες, ενώ ανα-
βάθμισε τις προβλέψεις της για το λει-
τουργικό περιθώριο του έτους. Η γαλλική
τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,5
δισ. ευρώ, χαμηλότερα από το 1,60 δισ.
ευρώ πριν από έναν χρόνο. Τα καθαρά
τραπεζικά έσοδα αυξήθηκαν 2,3% στα
6,83 δισ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις έκαναν λό-
γο για καθαρά κέρδη 1,05 δισ. ευρώ και
για έσοδα 6,29 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον οίκο Fitch, η ανα-
βάθμιση του outlook της Energean αν-
τανακλά την ταχύτερη από την αναμε-
νόμενη βελτίωση των οικονομικών
επιδόσεων της Energean κατά την πε-
ρίοδο 2021-2023, λόγω των διεθνών
τιμών και της έγκαιρης ολοκλήρωσης
εργασιών επέκτασης. Αντανακλά επί-
σης την προσδοκία ότι η καθαρή μό-
χλευση των κεφαλαίων θα παραμείνει
σε καλά επίπεδα. Η εταιρεία άρχισε να
αντλεί φυσικό αέριο από το Karish
Main και έχει συνεχίσει την πρόοδο
στο Karish North και σε άλλα έργα που
αναμένεται να αυξήσουν την παραγω-

γή σε περίπου 200 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα έως το 2024. Ένα σερί αύξησης
της παραγωγής μαζί με ισχυρές πιστωτικές μετρήσεις θα υποστηρίξουν μια αναβάθμιση, επισημαίνεται.

Δείχνει αντοχές το χρηματιστήριο

Αναβάθμιση του outlook της Energean από Fitch

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Alpha: Στις 7/11 στο ΧΑ οι νέες μετοχές
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Watt+Volt ξεχώρισε ανάμεσα στους υπο-
ψηφίους για τις πρακτικές διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού της και διακρίθη-

κε με το χρυσό βραβείο του θεσμού HR Awards
στην κατηγορία Best Team Building Program. Τα
βραβεία-θεσμός στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυνα-
μικού επέστρεψαν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά,
με ανανεωμένες κατηγορίες, για να επιβραβεύ-
σουν τα καινοτόμα έργα και δράσεις εταιρειών που
έχουν στόχο τούς εργαζομένους. Η διάκριση της
Watt+Volt συνεπώς, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας
και της έμφασης που δίνει η εταιρεία στην καλλιέρ-
γεια της ομαδικότητας και στη διαμόρφωση ενός
υγιούς περιβάλλοντος για τους εργαζομένους της.

Ο όμιλος Ηρακλής 
στην εναλλακτική διαχείριση

Στήριξη διαρκείας
στους μικρομεσαίους

Τη δημοσίευση των προσκλήσεων δύο δρά-
σεων, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ.
ευρώ, που θα απευθύνονται στις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις ετοιμάζει το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για προ-
γράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης -
ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και ψηφια-
κής αναβάθμισης των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Οι σχετικές αιτήσεις έχουν αποστα-
λεί στην Κομισιόν και αναμένεται το αμέσως
επόμενο διάστημα η τελική έγκριση των δρά-
σεων. Τα προγράμματα αυτά θα δώσουν μεγά-
λες ανάσες στους μικρομεσαίους που τα ανα-
μένουν πώς και πώς.

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: 
Ζημίες €3,27 εκατ. 

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022 δη-
μοσίευσε η Alpha Trust-Ανδρομέδα
ΑΕΕΧ. Ειδικότερα, εμφάνισε ζημίες 3,27
εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 2,48
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του
2021, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρη-
ματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τα
ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν
σε -2,74 εκατ. ευρώ περίπου. Τα έσοδα αυ-
τά προέρχονται από ζημίες από αποτίμηση
χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα
ΔΠΧΑ και από αγοραπωλησίες χρεογρά-
φων συνολικού ποσού -3,17 εκατ. ευρώ
και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλα-
κίου ποσού 0,43 εκατ. ευρώ περίπου.

Mytilineos: Στα 28 ευρώ 
η τιμή-στόχος από Edison

Την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Mytilineos στα
28 ευρώ ανά μετοχή, από 27 ευρώ προηγουμένως,
αύξησε η Edison, ενώ παράλληλα αναβάθμισε τις
προβλέψεις της για την κερδοφορία της εταιρείας
το 2022, το 2023 και το 2024. Η Edison επιβεβαι-
ώνει την εμπιστοσύνη της στη σταθερά ανοδική πο-
ρεία της Mytilineos, κάτι που άλλωστε δείχνουν όλα
τα πρόσφατα reports, καταδεικνύοντας και την πε-
ποίθηση ότι η εταιρεία πλέον έχει αλλάξει league
και οι επιδόσεις της θα κινούνται σταθερά σε αυτά
τα επίπεδα.

Την είσοδό του στο Συλλογικό Σύστημα Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO
ανακοίνωσε ο όμιλος Ηρακλής. H ΠΕΔΜΕΔΕ E-
CO έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση
Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). H γεωγραφική εμ-
βέλεια του συστήματος εκτείνεται στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης,
Αχαΐας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνα-
νίας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ευρυτανίας,
Ηλείας, Ηρακλείου, Θήρας, Ιωαννίνων, Κέρκυ-
ρας, Κοζάνης, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σπο-
ράδων, Σύρου, Τήνου, Τρικάλων, Χανίων και Χί-
ου. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται με συ-
νέπεια στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου
Ηρακλής για την πρακτική εφαρμογή του μοντέ-
λου της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευα-
στικό κλάδο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Λουξ έδωσε το στίγμα της 
στη SIAL Paris 2022
H Λουξ συμμετείχε στη SIAL Paris 2022, παρου-
σιάζοντας τα νέα προϊόντα της στη διεθνή έκθεση
που αποτελεί συνώνυμο των καινοτομιών και των
νέων τάσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών. Από
το βήμα της SIAL, η εταιρεία παρουσίασε τη Λουξ
free, ένα αναψυκτικό χωρίς προσθήκη ζάχαρης,
χωρίς συντηρητικά, χωρίς ανθρακικό και μόνο με
φυσικά γλυκαντικά. Επιπλέον, το διεθνές κοινό εί-
χε την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα σειρά Λουξ
Tea. Τα προϊόντα της σειράς περιέχουν 100% φυσι-
κά γλυκαντικά, φυσικούς χυμούς σε ποσοστό 3%
έως 5%, χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και δεν περιέ-
χουν συντηρητικά.

Jumbo: Αύξηση 
12% των πωλήσεων 



ΟΦΑΕ: Ας γίνουν τα
πρώτα απαραίτητα βήματα
για την ενίσχυση της
αγοράς να επενδύσει 
σε οχήματα κατηγορίας
EURO6, που διαθέτει
η υπόλοιπη Ευρώπη 
κι όχι μόνο, να ανακτήσει
ανταγωνιστικότητα 
και παράλληλα, με την
ανάπτυξη ενός δικτύου
παροχής εναλλακτικών
καυσίμων και με τη
βοήθεια των τεχνολογικών
εξελίξεων, να φτάσουμε
στα οχήματα 
μηδενικών ρύπων!

Η
Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτο-
κινητιστών Ελλάδος Διεθνών
Μεταφορών (ΟΦΑΕ) εκπρο-
σωπεί σήμερα περίπου

5.000 ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας
χρήσης και περισσότερους από 2.000
ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων
δημοσίας χρήσης.

Ο Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος
της Ομοσπονδίας, αναπτύσσει τον προ-
βληματισμό του για τον εξηλεκτρισμό
των μεταφορών με ορίζοντα το 2035,
θέτοντας τα προβλήματα του κλάδου
«επί τάπητος».

Αν και τα βαρέα οχήματα-φορτηγά
αντιπροσωπεύουν περίπου το 2%
στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητό-
δρομους, εκπέμπουν το 23% του
διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ο
ελληνικός στόλος, συμπεριλαμβα-
νομένων των επιβατηγών μεταφο-
ρών, είναι ηλικίας έως και 20
ετών. Πώς αντιμετωπίζετε το ζή-
τημα αυτό;
Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δυσμε-

νής. Σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαί-
ων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
(ACEA), η Ελλάδα έχει τον παλαιότερο
στόλο με μέσο όρο ηλικίας τα 21,4
έτη για τα φορτηγά οχήματα και τα 19

έτη για τα λεωφορεία, όταν ο μέσος
όρος στην ΕΕ είναι στα 13,9 και 12,8
έτη αντίστοιχα! Η ΟΦΑΕ έχει καταθέ-
σει προτάσεις για την επιτακτική ανάγ-
κη ανανέωσης του εθνικού μας στό-
λου, με βέλτιστες πρακτικές όπως σε
άλλες χώρες, π.χ. στη Γερμανία (από-
συρση παλαιών φορτηγών οχημάτων,
υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της
επιδότησης θα επενδυθεί στην αγορά
νέου οχήματος φιλικού προς το περι-
βάλλον).

Με τη δέσμη μέτρων fit-for-55 της
ΕΕ, εισάγονται νέες έννοιες για τον
κλάδο μας με την ενίσχυση της χρήσης
εναλλακτικών καυσίμων μέσω της ανά-

πτυξης ενός ικανού δικτύου ανεφοδια-
σμού και την προώθηση οχημάτων νέ-
ας τεχνολογίας.

Στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό
μεταφράζεται αποκλειστικά ως ηλε-
κτροκίνηση, εστιάζοντας στα επιβατικά
Ι.Χ. και στις αστικές μεταφορές, απο-
κλείοντας τον κλάδο των βαρέων οχη-
μάτων και τις εθνικές/διεθνείς μετα-
φορές, όπου η ηλεκτροκίνηση δεν έχει
ακόμα εφαρμογή. Δεν είναι δυνατόν να
συζητάμε για ηλεκτροκίνητα Ι.Χ. οχή-
ματα και για φορτηγά οχήματα κατηγο-
ρίας EURO3 και κάτω, που αποτελούν
ένα μεγάλο μέρος του εθνικού στόλου
φορτηγών οχημάτων.

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Πώς είναι δυνατόν να είναι εφικτός 
ο στόχος της ΕΕ για αντικατάσταση
όλων των παλαιών οχημάτων με
ηλεκτρικά, μέσα στα επόμενα 13 έτη(;)
αναρωτιέται ο Απόστολος Κενανίδης,
πρό εδρος της ΟΦΑΕ 
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Δύσκολη υπόθεση 
ο εξηλεκτρισμός 
των μεταφορών 



Οι προθεσμίες της ΕΕ με ορίζοντα
το 2035, για αλλαγή των οχημάτων
του κλάδου σας με ηλεκτροκίνητα,
σας φαίνεται εφικτός ως στόχος;
Όχι, δεν τον θεωρώ εφικτό στόχο.

Εκτός από γερασμένο στόλο, δεν
έχουμε κατά μήκος του εθνικού οδι-
κού μας δικτύου και επαρκές δίκτυο
φορτιστών βαρέων οχημάτων. Πώς
είναι δυνατόν να είναι εφικτός ο στό-
χος της αντικατάστασης όλων των πα-
λαιών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήμα-
τα, μέσα στα επόμενα 13 έτη; Ας εί-
μαστε ρεαλιστές. Ας γίνουν τα πρώτα
απαραίτητα βήματα για την ενίσχυση
της αγοράς να επενδύσει σε οχήματα
κατηγορίας EURO6, που διαθέτει η
υπόλοιπη Ευρώπη (και όχι μόνο), να
ανακτήσει ανταγωνιστικότητα και πα-
ράλληλα, με την ανάπτυξη ενός δι-
κτύου παροχής εναλλακτικών καυσί-
μων και με τη βοήθεια των τεχνολογι-
κών εξελίξεων, να φτάσουμε στα οχή-
ματα μηδενικών ρύπων!

Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία
των φορτηγών οχημάτων που κυκλο-
φορεί στην ΕΕ είναι οχήματα diesel. Να
διευκρινίσουμε ότι ο στόχος της ΕΕ
αναφέρεται στις πωλήσεις νέων οχημά-
των με μηχανές εσωτερικής καύσης –
και όχι στην κυκλοφορία των υπαρχόν-
των οχημάτων–, ενώ παράλληλα αφο-
ρά όλες τις κατηγορίες οχημάτων, επι-
βατικών κι εμπορευματικών μεταφο-
ρών. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για
μεγαλεπήβολο στόχο. Στην Ελλάδα, ο
στόχος δεν είναι μόνο περιβαλλοντι-
κός, αλλά και στόχος βιωσιμότητας
ενός ολόκληρου κλάδου. 

Ζητάτε «τη μείωση του ειδικού φό-
ρου καυσίμου ή, εναλλακτικά, την
εφαρμογή πλαφόν στην τιμή διάθε-
σης του πετρελαίου κίνησης στους
επαγγελματίες μεταφορείς, έτσι
ώστε να επανέλθει το κόστος της με-
ταφοράς σε βιώσιμα επίπεδα». Υπάρ-
χει κάποια εξέλιξη στο αίτημά σας;
Ζητάμε τη λήψη άμεσων και στοχευ-

μένων μέτρων. Το 45% (ποσοστό που
ανεβαίνει) του λειτουργικού κόστους
μιας μεταφορικής επιχείρησης καθορί-
ζεται από την τιμή των καυσίμων. Η μεί-
ωση του ΕΦΚ ή και η εφαρμογή πλα-
φόν στην τιμή του καυσίμου για τους
επαγγελματίες είναι προτάσεις που
υπέβαλλε η ΟΦΑΕ επανειλημμένως
προς την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των
πρακτικών και άλλων χωρών της ΕΕ.
Ξεχωρίζω τις πρακτικές Γαλλίας, Ισπα-
νίας, Ιρλανδίας, Φινλανδίας και Πορτο-
γαλίας, που διέθεσαν στον κλάδο πακέ-
τα στήριξης αρκετών εκατομμυρίων ευ-
ρώ ανά χώρα, για την άμεση επιδότηση
των επιχειρήσεων. Σημειώνω ότι τα
χρήματα αυτά, με την όποια μορφή,

προέρχονται από κοινοτικές επιδοτή-
σεις στο πλαίσιο στήριξης της οικονο-
μίας, λόγω της κατάστασης σε Ρωσία -
Ουκρανία. Εδώ, παρά τις εξαγγελίες
για τη λήψη μέτρων για τον κλάδο μας,
δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως κανένα
απολύτως μέτρο. 

Η έλλειψη στοχευμένων μέτρων για
τη στήριξη του κλάδου δεν είναι μόνο
τώρα με την ενεργειακή κρίση, αλλά τα
τελευταία χρόνια: με την εθνική οικονο-
μική ύφεση, τα capital controls, την
πανδημία και τις αναταραχές που έφε-
ρε στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσί-
δα.  Οι οδικές εμπορευματικές μεταφο-
ρές είναι από τους βασικούς μοχλούς
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας:
Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις
αποτελούν το 7% του ΑΕΠ και ο ετήσιος
κύκλος εργασιών τους, κατά μέσο όρο

την τελευταία επταετία, κυμαίνεται στα
17 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στατιστι-
κές. Οι μεταφορές κατέχουν το 7% των
θέσεων απασχόλησης – οδικώς πραγ-
ματοποιείται το 98% των εμπορευματι-
κών μεταφορών.

Έχετε πει ότι ο κλάδος σας αντιμε-
τωπίζει συνθήκες αθέμιτου ανταγω-
νισμού. Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί
σας δεν έχουν προβλήματα; 
Εφόσον κάποιες χώρες έλαβαν μέ-

τρα στήριξης για τους εθνικούς τους
μεταφορείς, αυτομάτως αυτό φέρνει
τους Έλληνες αυτοκινητιστές σε μει-
ονεκτικότερη θέση ανταγωνισμού και
δημιουργεί στη διεθνή αγορά συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει
για τους Έλληνες και για τους αυτοκινη-
τιστές άλλων χωρών, όπου επίσης δεν

ελήφθησαν μέτρα στήριξης του κλά-
δου. Η έλλειψη ομοιογένειας πάντως
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ απο-
τελούσε πάντα αφορμή για τη δημιουρ-
γία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού
στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 

Από οδηγούς πώς πάτε; 
Έχετε ελλείψεις;
Σύμφωνα με έρευνα Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Οδικών Μεταφορών, το 2021 το
10% των θέσεων εργασίας οδηγών φορ-
τηγών οχημάτων στην Ευρώπη παρέμεινε
κενό – ποσοστό που αντιστοιχεί σε περί-
που 400.000 κενές θέσεις εργασίας. Οι
προβλέψεις για το τέλος 2022 δείχνουν
ανοδική τάση στο πρόβλημα και αναμένε-
ται το ποσοστό να αυξηθεί σε 14%! Ίσως
η χώρα μας να καθυστέρησε να πληγεί
σε σχέση με τη Γερμανία για παράδειγ-
μα, όπου το πρόβλημα έχει ήδη πάρει
μεγάλες διαστάσεις. Και αυτό κυρίως
λόγω του μικρού μεγέθους των επιχει-
ρήσεων στην ελληνική αγορά, που απα-
σχολεί αντίστοιχα και μικρό αριθμό οδη-
γών. Τη λύση στο πρόβλημα θα πρέπει
να τη δώσει η ίδια η αγορά, με τη βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας των
επαγγελματιών οδηγών (συνθήκες σε
χώρους φορτοεκφορτώσεων, χρόνοι
αναμονής στα σύνορα κ.λπ.).
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Πάνω από μισό αιώνα 
στους δρόμους 
Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφο-
ρών ιδρύθηκε το 1936 και είναι η μεγαλύτερη εν ενεργεία επαγγελ-
ματική οργάνωση του κλάδου των οδικών μεταφορών και η μοναδική
που εκπροσωπεί τους Έλληνες αυτοκινητιστές στα διεθνή όργανα και
κέντρα λήψης αποφάσεων – ενεργό μέλος του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Οδικών Μεταφορών (IRU) από το 1957.
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Μια αποκαλυπτική για τον δυναμικό χαρακτήρα της
συνέντευξη στο advertising.gr παραχώρησε η Γιώ-
τα Χουλιαρά, μιλώντας για τα σχέδια, τη φιλοσο-
φία αλλά και τις συνεργασίες της εταιρείας της.

Για το αν θεωρεί πως έχει αλλάξει ο ρόλος
των επαγγελματιών και των εταιρειών Δημοσίων
Σχέσεων σήμερα και ποιες δεξιότητες πρέπει να
διαθέτουν στη σημερινή εποχή και πού πρέπει να
εστιάζουν, η CEO της εταιρείας είπε: «Η λέξη που επιλέγω
αντί της αλλαγής είναι η εξέλιξη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
κινητήριος δύναμη από την εύρεση μεθόδων ενσωμάτωσης
των νέων δεδομένων στο αντικείμενο εργασίας σου, διατη-
ρώντας παράλληλα την ταυτότητά σου. Για εμένα σπουδαίο
ρόλο διαδραματίζει ο βαθμός που επιτρέπουν οι επαγγελ-

ματίες των Δημοσίων Σχέσεων στις τάσεις να
τους “απορροφήσουν”. Είναι σημαντικό να κατα-
νοούμε την ανάγκη, όχι να ακολουθούμε τα

trends αλλά να τα δημιουργούμε. Έχοντας ξεκά-
θαρη εικόνα ποιος είσαι και τι πρεσβεύεις, έχεις και

τη δύναμη να σταθείς απέναντι στον πελάτη σου και να τον
εμπνεύσεις να σε εμπιστευτεί».

Στην ερώτηση ποιες είναι η φιλοσοφία και η στάση της
εταιρείας σε αυτό το περιβάλλον, πού θα έλεγε πως εξειδι-
κεύεται και ποια στοιχεία τη διαφοροποιούν από τον αντα-
γωνισμό απάντησε: «Εφαρμόζουμε “τεχνοκρατικό” PR στην

οργάνωση και τον προγραμματισμό για να έχουμε αποτελε-
σματικότητα. Επενδύουμε στη δημιουργία εμπειριών που
αναδεικνύουν τα USPs των brands και εστιάζουμε στη χά-
ραξη Στρατηγικής Επικοινωνίας. Αυτό το τρίπτυχο αποτελεί
τη φιλοσοφία της CONCEPT Communication Strategies από
την ίδρυσή της πριν από 17 χρόνια».

Τέλος, στο αν υπάρχουν κάποιες συνεργασίες και proj-
ects που ξεχωρίζει η κ. Χουλιαρά απάντησε: «Είμαι αληθινά
ικανοποιημένη για τη δημιουργία ενός ισχυρού portfolio
που επεκτείνεται σε πολλά διαφορετικά segments. Το πε-
λατολόγιό μας περιλαμβάνει διεθνή brands αλλά και ισχυ-
ρούς παράγοντες του ελληνικού επιχειρείν, που παρακο-
λουθούμε την εξέλιξή τους καθώς μένουν μαζί μας σε βά-
θος χρόνου».

Μια νέα εποχή θετικής αλλαγής, με κεντρικό
μήνυμα «Together In Positive Change», ξεκινά
για τη Wunderman Thompson & GroupΜ
Greece ως ένα ενιαίο σχήμα της WPP με διεθνή
τεχνογνωσία αιχμής, κοινό τρόπο σκέψης και
νέα agenda συνεργασίας για τις εταιρείες Wun-
derman Thompson, Tribe, Grey, MediaCom,
Mindshare, MSix και MovieLab. Με το νέο μον-
τέλο λειτουργίας της η Wunderman Thompson
& GroupM Greece γίνεται μια μεγάλη ομάδα, μια
ένωση δυνάμεων 170 στελεχών της διαφήμισης.

Το νέο σχήμα συνθέτει έναν ενιαίο τρόπο προ-
σέγγισης και διαμόρφωσης καινοτόμων προτά-
σεων και ολοκληρωμένων λύσεων που αντλούν

έμπνευση και know-how από διαφορετικά ex-
pertise.

Η διοικητική ομάδα της Wunderman Thomp-
son & GroupΜ Greece αποτελείται από μερικά
από τα εμπειρότερα στους τομείς τους στελέχη
της ελληνικής και διεθνούς αγοράς: Ελένη Σαρ-
λά, Chief Executive Officer, Αντώνης Σταυρό-
πουλος, Chief Creative Officer, Κώστας Ταμπου-
ράκης, Chief Growth Officer, Σοφοκλής Αλεξό-
πουλος, Executive Strategy Director, Έφη Δικα-
στοπούλου, Chief Client Officer, και Νίκος Κοψι-
δάς, Head of PR and Marketing.

Τη σημασία της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος μέσα
στην πόλη για την προώθηση της καινοτομίας, όπου εμ-
πλεκόμενοι θα είναι η αυτοδιοίκηση, οι επιχειρήσεις, οι
φορείς και το πανεπιστήμιο της πόλης, τόνισε ο δήμαρ-
χος Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ (φωτό) στη διαδικτυακή συ-
νάντηση που έγινε ενόψει του ετήσιου διεθνούς συνε-
δρίου Global Innovation Summit 2022 (GIS) της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC).

Ο Δήμος Ιωαννιτών θα φιλοξενήσει μία από τις εκδηλώσεις της
διεθνούς αποστολής την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 και ο δήμαρχος
της πόλης επισήμανε επίσης την ανάγκη σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα, ενώ
αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και και-
νοτομίας. Τέλος, ο Μ. Ελισάφ ανέφερε ότι κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη επιτυχημένων καινοτόμων δρά-
σεων αποτελούν η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, η θεσμική ευελιξία, η διαφάνεια και η ύπαρξη μιας συμ-
περιληπτικής πολιτικής ενσωμάτωσης όλων των απόψεων και θέσεων.

Wunderman Thompson
& GroupΜ Greece

ενώθηκαν 
δημιουργώντας

μια ισχυρή ομάδα

� Το αίτημα να «παραμείνει πιστό στις δεσμεύσεις του» εξέ-
φρασε προς το Twitter η Global Alliance for Responsible

Media (GARM), μετά την απόκτηση του δικτύου από τον Elon
Musk και την ανάληψη από τον ίδιο τού ρόλου του CEO. Χαρα-
κτηρίζοντας το brand safety «αδιαπραγμάτευτο για τους διαφη-
μιζόμενους», ο φορέας σημείωσε: «Παρακολουθούμε τις ενέρ-
γειες του Twitter, όπως η σύνθεση συμβουλίου εποπτείας ρύθ-
μισης περιεχομένου, και αξιολογούμε τον σχεδιασμό, τη διεύ-
θυνση και την προοπτική να βελτιώσουν την εφαρμογή των βέλ-
τιστων πρακτικών στα ψηφιακά μέσα». 

� Το λανσάρισμα για το Slim Line Green Drops του γλυκαντικού
από το φυτό στέβια σε υγρή μορφή τής εταιρείας Ζωγράφος

«τρέχει» αυτές τις μέρες σε πανελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια. Το
δημιουργικό και την επιμέλεια παραγωγής είχε η Kevin+Marshall,
η οποία διαχειρίζεται την εταιρεία Ζωγράφος και όλα τα της προ-
ϊόντα επικοινωνιακά. Την παραγωγή και τα animations υλοποίησε
η Pickcodes Productions. «Το Slim Line Green Drops της Ζωγρά-
φος στοχεύει στην κορυφή και μια δημιουργικά εύληπτη και μον-
τέρνα προσέγγιση πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην επίτευξη αυ-
τού του στόχου», δήλωσε η Client Service Director της εταιρείας
Βικτώρια Γερασιμίδου..

� Η νέα καμπάνια του COOK at
HOME βρίσκεται εδώ και λίγες

μέρες στον αέρα με ένα σποτ γε-
μάτο αλήθεια! Με «υλικό» τις σκέ-
ψεις που κάνουμε όλοι μας κάθε
φορά που μετράμε τον κόπο που
απαιτείται για να απολαύσουμε ένα καλό, σπιτικό φαγητό, η
ADMINE δημιούργησε ένα τηλεοπτικό σποτ, με το οποίο το
COOK at HOME εδραιώνεται ως ο νέος τρόπος που μαγει-
ρεύουμε σήμερα! Την παραγωγή υπογράφει η STEFI, ενώ η
καμπάνια τρέχει και στο YouTube και στα social media του
Cook At HOME.

� GNTM: Έπρεπε να μοιραστούν μόνο ένα μπικίνι. Η ιδέα της φω-
τογράφησης είχε ένα ηχηρό μήνυμα κατά του body shaming

και το αποτέλεσμα έφερε κυριολεκτικά τα πάνω κάτω. Οι διαγωνι-
ζόμενες έπρεπε να αφήσουν τα σώματά τους να μιλήσουν ποζά-
ροντας σε μια πισίνα και στον φωτογραφικό φακό του Joey Leo.
Στο μυαλό τους όσο φωτογραφίζονταν έπρεπε να έχουν ότι η καμ-
πάνια είναι μια ωδή στο body positivity. Οι 17 πλέον κοπέλες φωτο-
γραφήθηκαν για την καμπάνια Dust+Cream Shimmer Body Oil και
ενώ στην αρχή σοκαρίστηκαν, στη συνέχεια ανταποκρίθηκαν πολύ
ώριμα στην ιδέα.

Στις 17/11 στα Γιάννενα μια από τις εκδηλώσεις
του Global Innovation Summit 2022

Mικρά - μικρά

Γιώτα Χουλιαρά: To τρίπτυχο της φιλοσοφίας της CONCEPT Communication Strategies
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Η Στέλλα Λίτου από τις 28 Νοεμβρί-
ου θα είναι η νέα διευ-

θύνουσα σύμβουλος
της CME ADRIA,
υπεύθυνη για τα κα-
νάλια Pro Plus και
RTL Croatia. «Είμαι
στην ευχάριστη θέση να
επιστρέψω στο CME, έναν
οργανισμό του οποίου η φιλοδοξία να
μεταμορφωθεί σε κορυφαίο παραγωγό
περιεχομένου είναι -κατά τη γνώμη
μου- ένα από τα μεγαλύτερα success 
stories στον κλάδο μας στην Ευρώπη τα
τελευταία χρόνια», δήλωσε η ίδια, λίγες
ημέρες μετά το τέλος της συνεργασίας
της με τον ΑΝΤ1.

� Με πλήρες πρόγραμμα,
ζωντανές ενημερωτικές

εκπομπές και προτάσεις ψυχαγω-
γίας, το One Channel έκανε πρε-
μιέρα και στην ελεύθερη τηλεό-
ραση, την Τρίτη 1 Νοεμβρίου
2022, μέσα από τις συχνότητες της
Digea. Το κανάλι είχε παρουσία
στο διαδίκτυο τα τελευταία 3,5
χρόνια. Δελτία ειδήσεων, εκπομ-
πές επικαιρότητας, ψυχαγωγία με
αγαπημένες σειρές, εκπομπές και
ξένες ταινίες θα συνθέτουν ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που
θα απευθύνεται σε όλη την οικο-
γένεια. 

� Μετά την κατάθεση 106 τραγουδιών
για τη Eurovision 2023, η ΕΡΤ θα ξε-

κινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες τη
διαδικασία επιλογής για τον εκπρόσω-
πό της στο Λίβερπουλ, ακολουθώντας
τη διαδικασία των τελευταίων ετών.
Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο Δη-
μήτρης Παπαδημητρίου, συνθέτης και
μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, συνοδευόμενος
από τον μουσικό παραγωγό Πέτρο
Αδάμ, τον δημοσιογράφο Φώτη Απέρ-
γη, τον μουσικό παραγωγό Γιάννη Πε-
τρίδη, τη ραδιοφωνική παραγωγό και
σχολιάστρια της Eurovision Μαρία Κο-
ζάκου, τον διευθυντή της ΕΡΑ Λεωνίδα
Αντωνόπουλο και τον διευθυντή προ-
γράμματος Κωνσταντίνο Μπουρούνη.

� Έρχεται ο τρίτος κύκλος
της επιτυχημένης σειράς

της Cosmote TV «Έτερος Εγώ». Το
πρώτο επεισόδιο, με την υπογρα-
φή του Σωτήρη Τσαφούλια, θα
προβληθεί στο Φεστιβάλ Θεσσα-
λονίκης. 

� ΙΤον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν και τα
γυρίσματα του δεύτερου κύκλου

επεισοδίων της σειράς «Maestro», του
Χριστόφορου Παπακαλιάτη, για το
MEGA. Το δραματικό σίριαλ, αν και δεν
έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές, έχει
βάλει πλώρη για το Netflix.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Α
λλαγή σχεδίων φαίνεται πως κάνει ο ΣΚΑΪ, σε μια προ-
σπάθεια να ανατρέψουν την κατάσταση που επικρατεί
από την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν και να καταφέ-
ρουν να τονώσουν την τηλεθέαση σε όλες τις ζώνες

προγράμματος. Αυτές οι αλλαγές, λοιπόν, κρύβουν και κάποιες
ανατροπές… 

Το «My Style Rocks», το οποίο μέχρι πριν από λίγες μέρες θεω-
ρούνταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι δεν θα επιστρέψει στις
οθόνες μας πριν από το φθινόπωρο του 2023, εξαι-
τίας του αυξημένου κόστους που έχουν μέχρι
στιγμής οι φετινές επιλογές του καναλιού,
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τελικά
αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα στις
αρχές του 2023. 

Σε αυτή την απόφαση οδηγούν κυρίως
δύο λόγοι… Αρχικά, θεωρείται ότι η επιστρο-
φή του «My Style Rocks» σε συνδυασμό με την
έλευση του «Survivor» βοηθά τον σταθμό να απο-
κτήσει ένα πιο συμπαγές πρόγραμμα και παράλληλα θα τροφο-
δοτήσει με αποκλειστικό υλικό τις ψυχαγωγικές εκπομπές του
καναλιού -της Φαίης Σκορδά και της Μαρίας Μπακοδήμου-, οι
οποίες διανύουν δύσκολες μέρες στους πίνακες τηλεθέασης. 

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει κυρίως με την τουρκική εται-
ρεία παραγωγής. Η Acun Medya στη συμφωνία της με τον ΣΚΑΪ
συμπεριλαμβάνει διάφορα πρότζεκτ. Βλέποντας, λοιπόν, ότι στο
δεύτερο μισό της χρονιάς θα μείνει μόνο με το «Survivor» -από
τη στιγμή που «πάγωσε» και το «Κάτι ξαναψήνεται»- πίεσε να
βγει νωρίτερα στον αέρα το «My Style Rocks». Έτσι, τα απογεύ-
ματα του ΣΚΑΪ από τον Ιανουάριο και έπειτα, εκτός νέας αλλαγής
σχεδίων, θα μοιράζονται ανάμεσα στον Νίκο Μουτσινά, το «My
Style Rocks» και την «Άγρια Γη». Όσον αφορά τα πρόσωπα που
θα πάρουν μέρος στο ριάλιτι μόδας, οι πληροφορίες μας λένε ότι
η εταιρεία παραγωγής δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για την Ηλιάνα

Παπαγεωργίου, ενώ θεωρείται δύσκολο να καθίσει σε μία από τις
καρέκλες της κριτικής επιτροπή η Έλενα Χριστοπούλου, λόγω
της καθημερινής της παρουσίας στο «Πρωινό μας». Από την άλ-
λη, ένα πρόσωπο που θέλουν και οι δύο πλευρές είναι ο Λάκης
Γαβαλάς. 

Απόλυτη κυριαρχία του καναλιού για
τον μήνα Οκτώβριο 2022, σύμφωνα με
τις μετρήσεις της Nielsen. Συγκεκριμέ-
να, ο Alpha ήταν πρώτος στο σύνολο
ημέρας στο δυναμικό κοινό 18-54, στο
διάστημα Δευτέρα έως Κυριακή, με πο-
σοστό 13,8%. Πρωτιά είχε και στο διάστη-
μα Δευτέρα έως Παρασκευή στο δυνα-
μικό κοινό, με ποσοστό 14,4%. Πρώτος
και στο prime time με 16,7% στα 18-54,
στο διάστημα Δευτέρα έως Κυριακή και
πρώτος στο prime time στα 18-54 με
19,2% στο διάστημα Δευτέρα-Παρα-
σκευή. 

Τι αλλάζει στον ΣΚΑΪ για να αντιστραφεί
η αρνητική εικόνα - Ο ρόλος της Acun Medya 

Στην κορυφή 
της τηλεθέασης 
ο Alpha 
τον Οκτώβριο 

Ο νέος κύκλος του «ΜasterChef» αναμένεται να
βγει στον αέρα του STAR στις αρχές του 2023 και
το άγχος για το πρότζεκτ είναι μεγάλο μεταξύ των
στελεχών του καναλιού της Κηφισιάς. Αιτία; Η
πτωτική πορεία του «Greece’s Next Top Model»
στους πίνακες τηλεθέασης. Δεν υπάρχουν πολλά
περιθώρια πλέον για τους ιθύνοντες του σταθμού,
το «MasterChef» πρέπει να πετύχει, διαφορετικά
κινδυνεύει να χαθεί όλη η σεζόν. Για αυτό τον λό-
γο αποφασίστηκε πως φέτος το «MasterChef»
πρέπει να έχει πιο σκληρό ριάλιτι σε σχέση με το
παρελθόν, ώστε να μπορέσει να σταθεί απέναντι
στον σκληρό ανταγωνισμό - στα δημοφιλή σίριαλ
και το «Survivor All Star». Τα γυρίσματα όπως μα-
θαίνουμε θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Νοεμβρίου,
με την ίδια κριτική επιτροπή και η προβολή θα αρ-
χίσει στα μέσα Ιανουαρίου. 

Η πορεία του «GNTM» κάνει
«σκληρότερο» το «MasterChef» 



Απάντηση σε ένα ερώτημα που έχει τεθεί αρκετές φορές στα συνέδρια της ΚΕΔΕ από πλήθος δη-
μάρχων, δηλαδή, τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος για τις προϋποθέσεις ώστε ένας αιρετός να χάσει
τη θέση του εξαιτίας της κατηγορίας για ποινικό αδίκημα, έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Με
διευκρινιστική εγκύκλιο που βασίστηκε στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις
γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τον ισχύοντα νόμο ξεκαθαρίζει τα
πράγματα. Έτσι, για να τεθεί ένα δήμαρχος ή περιφερειάρχης σε αργία θα πρέπει ή να έχει εκδο-
θεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον του για πλημμελήματα
όπως παραχάραξη, πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση,
απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβα-
ση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, λαθρεμπορία καθώς και για παράβα-
ση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του τελευταίου αυτού αδικήματος προκαλείται οικονο-
μική βλάβη στον δήμο ή στην περιφέρεια. Ακόμη σε αργία μπορεί να τεθεί και στην περίπτωση
που εκδοθεί εναντίον του πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα, εφόσον έχουν
επιβληθεί σε βάρος του και περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Μάλιστα, είναι αδιάφορο
αν το κακούργημα σχετίζεται ή όχι με την άσκηση των καθηκόντων του αιρετού ή αν έχει δια-
πραχθεί σε προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Ομόφωνη επιλογή 
Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικά

διάστημα η παράταξη που διοίκησε για αρκετά
χρόνια τον Δήμο Νέας Ιωνίας και έχει τη στήρι-
ξη του ΣΥΡΙΖΑ «βγάζει μπροστά» τον δημοτικό
σύμβουλο Χρήστο Κανλή. Πριν από λίγο καιρό
ο κ. Κανλής επελέγη από τη δημοτική ομάδα
για να διαδεχθεί τον πρώην δήμαρχο Ηρακλή
Γκότση, που αποφάσισε να αποχωρήσει από τα
κοινά. Τώρα η Γενική Συνέλευση της παράτα-
ξης ψήφισε με απόλυτη ομοφωνία τον Χρήστο
Κανλή ως τον νέο επικεφαλής της παράταξης
και υποψήφιο δήμαρχο για τις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές. Όπως επισήμανε ο υποψή-
φιος δήμαρχος, θα ενταθούν οι προσπάθειες
για διεύρυνση των δυνάμεων που θα οδηγή-
σουν στην επιτυχία στις εκλογές του επόμενου
Οκτωβρίου.

«Δώσε τα λεφτά»
Για «αλαζονική, αυταρχική και αντεργατική

συμπεριφορά» κατηγορεί τον δήμαρχο Άρτας
Χρήστο Τσιρογιάννη η ΠΟΕ-ΟΤΑ και τον καλεί
«να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες καταβο-
λής των δεδουλευμένων στις σχολικές καθαρί-
στριες». Για να φτάσουν σε αυτό το σημείο οι ερ-
γαζόμενοι προηγήθηκαν μια σειρά από δικαστι-
κές αποφάσεις που δικαιώνουν τις καθαρί-
στριες και που σύμφωνα με την καταγγελία δεν
έχουν εφαρμοστεί, για αυτό άλλωστε στην ανα-
κοίνωση τονίζουν στον κ. Τσιρογιάννη ότι «πρέ-
πει να συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφά-
σεις, να τις εφαρμόσει, κάτι που δεν κάνει εδώ
και περίπου έναν χρόνο, και να χορηγήσει άμε-
σα τα δεδουλευμένα στις σχολικές καθαρί-
στριες».

!
Στήριξη στο «Σπίτι του Ηθοποιού» 

Με μια συμβολική
τελετή επισφράγισαν
την προγραμματική
σύμβαση που υπο-
γράφηκε πριν από με-
ρικές μέρες για την
ολοκλήρωση του
«Σπιτιού του Ηθοποι-
ού» ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης και η πρό-
εδρος του ιδρύματος
Άννα Φόνσου. Θυμί-
ζουμε ότι το έργο, που
χρηματοδοτείται με το ποσό των 992.000 ευρώ από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνει την ολο-
κλήρωση του κτιρίου στο οποίο προβλέπεται η δημιουργία
επιπλέον κοιτώνων αλλά και κοινόχρηστων χώρων για πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις. Στην εκδήλωση που συμμετείχε
πλήθος ηθοποιών και ανθρώπων του πολιτισμού, η κ. Φόν-
σου εμφανώς συγκινημένη καλωσόρισε τον κ. Πατούλη,
επισημαίνοντας ότι η χαρά της είναι μεγάλη, καθώς ύστερα
από έντεκα χρόνια προσπάθειας και αγώνα με τη συμβολή
του περιφερειάρχη βρέθηκε λύση προκειμένου ένα όραμα
δεκαετιών να γίνει πραγματικότητα.
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Τι ισχύει για την αργία ή την έκπτωση αιρετών της Αυτοδιοίκησης
Υπουργείο Εσωτερικών 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νό-
τια της Αθήνας, ακούγεται πολύ έντονα
τον τελευταίο καιρό ότι ο πρώην δήμαρ-

χος ετοιμάζεται να επανακάμψει και μά-
λιστα με στήριξη-έκπληξη; Ο πασοκογενής πρώην
δήμαρχος που έχασε τον δήμο από πρώην συνεργάτη
του και τον επιτυχημένο «αντάρτικο» συνδυασμό του
φαίνεται ότι τώρα ετοιμάζει ρελάνς με δυνάμεις και
κομματική υποστήριξη που θα τον φέρουν… από τα
αριστερά του πρώην συνεργάτη του! 

Κίνηση «αντάρτικου» 
στο Ίλιον

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που γρά-
φαμε εδώ και καιρό ότι στον Δήμο Ιλίου ετοι-
μάζεται κίνηση αμφισβήτησης του δημάρχου
Νίκου Ζενέτου από τον πρώην πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου και γιο του παλιού δη-
μάρχου Βασίλη Κουκουβίνου, Δημήτρη Κου-
κουβίνο. Ήδη κυκλοφόρησε στην πόλη ένα
μανιφέστο-«πρόσκληση ανανέωσης για το
Ίλιον» που υπογράφει ο Κουκουβίνος μαζί με
τέσσερα ακόμη αυτοδιοικητικά στελέχη (μία εξ
αυτών είναι η σύζυγός του Ανδριάνα Αλεβίζου)
και καλούν τους δημότες να στηρίξουν την
προσπάθεια «ανανέωσης της παράταξης κυ-
ρίως στον επικεφαλής της…». Για την ιστορία,
η συγκεκριμένη παράταξη διοικεί τον δήμο
από το 1982, όταν εξελέγη για πρώτη φορά δή-
μαρχος ο Βασίλης Κουκουβίνος (συνεργασία
ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ), ο οποίος κέρδισε συνολικά έξι
θητείες. Τον διαδέχθηκε ο Νίκος Ζενέτος, που
ήδη διανύει την τέταρτη θητεία του, και το ερώ-
τημα που μπαίνει είναι στις πόσες τετραετίες
θα πρέπει να ανανεώνεται αυτή η παράταξη
κατά τον Δημήτρη Κουκουβίνο… 
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Τη δοκιμαστική λειτουργία της νέας πλατφόρμας για την επιδότηση των ηλεκτρι-
κών ταξί θα πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με στόχο τις επόμενες εβδομάδες να ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα που περιλαμβάνει επιδότηση-μαμούθ 22.500 ευρώ (17.500 ευρώ για αγο-
ρά οχήματος και 5.000 ευρώ για την απόσυρση παλαιού ΙΧ) για τους επαγγελματίες
οδηγούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», το νέο πρόγραμμα επιδότησης
ταξί θα περιλαμβάνει μόνο ηλεκτρικά μοντέλα και όχι plug-in υβριδικά, η δε επιδό-

τηση θα αφορά την άδεια ταξί και όχι ΑΦΜ, με αποτέλεσμα αν κάποιος κατέχει πολ-
λές άδειες ταξί να μπορεί να λάβει και τις αντίστοιχες επιδοτήσεις σε περίπτωση
απόσυρσης των παλαιών οχημάτων με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης
και αντικατάστασής τους με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Με την έναρξη της νέας επιδότησης-μαμούθ για αγορά ηλεκτρικών ταξί, η από-
κτησή τους γίνεται ιδιαίτερα δελεαστική, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις το κόστος
της επιδότησης ξεπερνά το 55% του συνολικού τιμήματος απόκτησης.
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Έρχεται η επιδότηση-μαμούθ για ηλεκτρικά ταξί

Δοκιμάζουμε το Opel Astra 
1.2T manual με 130 ίππους Ε
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Τ
ο νέο Opel Astra δεν έχει καμία σχέση με
το παρελθόν του, καθώς για πρώτη φορά
βγαίνει υπό τη σκέπη της Stellantis.
Ωστόσο στη βενζινοκίνητη έκδοση των

130 ίππων με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων
διαπιστώσαμε ότι το νέο μοντέλο διατηρεί τον
γερμανικό του χαρακτήρα, όπως αρμόζει άλλω-
στε σε ένα best seller μοντέλο με εκατομμύρια
πωλήσεις. Μάλιστα, η συγκεκριμένη έκδοση
προσδίδει τη σπορ χροιά που αναζητούν πολλοί
Έλληνες οδηγοί, ενώ παράλληλα ο χαμηλός κυβι-
σμός επιτρέπει το ελάχιστο κόστος χρήσης αλλά
και τη φορολογική ασυλία των ιδιοκτητών του!

Άλλωστε οι 24.900 ευρώ, η τιμή εκκίνησης του
νέου Opel Astra με το χειροκίνητο κιβώτιο και
τους 110 ίππους, είναι ιδιαίτερα δελεαστική, αν
αναλογιστεί κανείς τον υπερπλήρη εξοπλισμό
που διαθέτει το αυτοκίνητο από τη βασική του έκ-
δοση αλλά και το χαμηλό κόστος χρήσης του. Η τι-
μή της έκδοση της δοκιμής μας ανέβαινε στα
25.900 ευρώ, καθώς ο κινητήρας αποδίδει 130 ίπ-
πους και έχει πλουσιότερο εξοπλισμό. Πάντως
και στις δύο εκδόσεις τα τέλη κυκλοφορίας είναι
μηδενικά και βέβαια κινούνται ελεύθερα στον δα-
κτύλιο.

Μοναδική εμφάνιση
Ένα από τα δυνατά σημεία του νέου Opel Astra

είναι η σχεδίαση και εμφάνισή του. Είτε κινείται
είτε βρίσκεται σταθμευμένο, θα μαγνητίσει τα
βλέμματα των περαστικών.

Κοιτώντας το μπροστινό του μέρος, το νέο Astra
δίνει έναν πολύ συγκροτημένο συνδυασμό δυνα-
μισμού και στιβαρότητας, ενώ οι γραμμές που
διατρέχουν το αμάξωμα τονίζουν την καθαρότητα

του σχεδίου και τις σπορ διαθέσεις του.
Το εμπρόσθια φανάρια αποτελούνται από 168

LED στοιχεία έκαστο και πραγματικά προσδίδουν
έναν εντυπωσιακό φωτισμό χωρίς να ενοχλούν
τους άλλους οδηγούς που κινούνται στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν
τα φώτα και το μικρό κάθετο τρίτο στοπ στο επάνω
μέρος της πόρτας του χώρου των αποσκευών, κα-
θώς και το φως της όπισθεν, που είναι κεντρικά
τοποθετημένο κάτω από την πινακίδα με τον αριθ-
μό κυκλοφορίας.

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό του νέου Opel Astra θα πρέπει

να ξεχάσει κανείς τα αναλογικά όργανα. Τα πάντα
είναι ψηφιακά και ένα ενιαίο πάνελ με δύο οθό-
νες στο ταμπλό δίνει την εικόνα ότι η εταιρεία
απλώς ψηφίζει υπέρ της τεχνολογίας.

Όσον αφορά την ποιότητα σε χειριστήρια και
στα υλικά που αγγίζεις, είναι πολύ καλή, ενώ το
Head Up Display είναι πραγματικά εντυπωσιακό,
όπως επίσης και οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί
χώροι. Πολύ καλός είναι ο χώρος αποσκευών,
πάντως, με συνολικό όγκο 422 λίτρα, ο οποίος εί-
ναι απόλυτα εκμεταλλεύσιμος, με διπλό πάτο και
μεγάλο άνοιγμα.

Το Astra που είχαμε στη διάθεσή μας εξοπλιζό-
ταν με τον 1.200άρη PureTech κινητήρα των 130
ίππων σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6
σχέσεων. Το τρικύλινδρο μηχανικό σύνολο τρα-
βάει δυνατά από χαμηλά, ενώ αν ο οδηγός επιλέ-
ξει το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης Eco, σί-
γουρα θα εντυπωσιαστεί από τη χαμηλή κατανά-
λωση, η οποία κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας
κυμάνθηκε σε 5,5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων διακρίνεται
για τις αθόρυβες αλλαγές του, ωστόσο, θα λέγαμε
ότι υστερεί σε αίσθηση αλλά διαθέτει κορυφαία
κλιμάκωση.

Σπορ διαθέσεις
Όπως είναι εύκολο κανείς να αντιληφθεί, το νέο

Opel Astra διαθέτει και νέα κορυφαία οδηγική
συμπεριφορά, καθώς και σε αυτό τον τομέα το
πάντρεμα της γερμανικής και της γαλλικής τεχνο-
λογίας και κουλτούρας απέφερε ένα μοναδικό
αποτέλεσμα.

Έχοντας ως βάση την πλατφόρμα EMP2, το Οpel
Astra έχει αλλάξει και είναι πιο ευχάριστο με αι-
σθητά αμβλυμμένη αυτή την υποστροφική διάθε-
ση. Από την άλλη μεριά, η μόνωση της καμπίνας
έχει υψηλά στάνταρ και έτσι σε ένα ταξίδι τα επί-
πεδα θορύβου είναι κάτω του μέσου όρου.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το νέο Opel Astra κι-
νείται στα όρια του ΚΟΚ με απίστευτη οικονομία,
ενώ όταν ο οδηγός θελήσει μπορεί να ξεπεράσει
με άνεση και απόλυτη ασφάλεια τα 180 χλμ./ώρα.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές, το χειροκίνητο κιβώτιο θα αποτελέσει σύμ-
μαχο του οδηγού, ωστόσο, στις υψηλές στροφές
φαίνεται η μικρή χωρητικότητα του κινητήρα.

Μέσα στην πόλη, το Opel Astra θα κινηθεί με
απόλυτη άνεση και οικονομία, ενώ η ανάρτηση
απορροφά πάρα πολύ καλά τις κακοτεχνίες του
οδοστρώματος, χωρίς να φέρνει κραδασμούς,
χάρη στις ζάντες 18 ιντσών. Ωστόσο τα ελαστικά
χαμηλού προφίλ θέλουν προσοχή…

Η διαδικασία παρκαρίσματος επίσης είναι ένα
παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό, κα-
θώς υπάρχει κάμερα οπισθοπορίας.

37
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Ηιστορική Λεωφόρος κλέβει όλο
το focus της 11ης αγωνιστικής
της Super League 1, καθότι

εκεί θα γίνει το ντέρμπι των… ντέρμπι
του ελληνικού πρωταθλήματος. Πανα-
θηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. 

Ο πρωτοπόρος της… προπαίδειας
του 10Χ3=30 βαθμοί, κόντρα στον χα-
μένο στο Διάστημα Ολυμπιακό, που
ψάχνει τη ρότα προς την επιτυχία, με-
τά τη σούπερ αποτυχημένη σεζόν στην
Ευρώπη (έχασε 2-0 από τη Ναντ στο
τελευταίο ματς του ομίλου στο Europa
League) και απέχει 10 βαθμούς από
την κορυφή. Λέγεται ως παγιωμένη
αντίληψη ότι σε τέτοια ντέρμπι «αι-
ωνίων» δεν παίζει ρόλο η βαθμολογία
αλλά η φανέλα. Καλό, αλλά… παλιό. Η
φανέλα έπαιζε μπάλα όταν τη φορού-

σαν Έλληνες, με πλέρια συναίσθηση
του ρόλου τους. Την σήμερον ημέραν,
στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊ-
κού δεν παίζει ούτε ένας Έλληνας.
Στον Ολυμπιακό, δύο το πολύ. Παπα-
σταθόπουλος και Μασούρας. Οι υπό-
λοιποι, όπως και στον Παναθηναϊκό,
ποδοσφαιρική πανσπερμία από Ευρώ-
πη, Αφρική και Λατινική Αμερική. 

Η κάμερα θα εστιάσει προφανώς
στον Αργεντινό Παλάσιος και στον
Σλοβένο Σπόραρ στην επίθεση, που
βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.
Στον Ολυμπιακό, στον Κολομβιανό
σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Χάμες
Ροντρίγκες, παίκτη παγκόσμιας κλά-
σης με θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης και
την Μπάγερν. Ο οποίος, ωστόσο, μάλ-
λον ήρθε σε κακό φεγγάρι, όπου ο

Ολυμπιακός προσπαθεί να συνθέσει το
παζλ για δημιουργία ομάδας, μετά τα
αποτυχημένα εγχειρήματα πάγκου
Μαρτίνς και Κορμπεράν και την αλόγι-
στη συσσώρευση παικτών στο Ρέντη,
ενώ ο τεχνικός Μίτσελ Γκονζάλες δυ-
σκολεύεται να φτιάξει ομοιογένεια.
Ήδη από την αρχή της σεζόν ο Ολυμ-
πιακός έχει χρησιμοποιήσει 43 παί-
κτες! 

Στα άλλα ματς, η δεύτερη της βαθμο-
λογίας ΑΕΚ πάει στην Τρίπολη να συ-
ναντήσει τον σκληροτράχηλο Αστέρα,
προσβλέποντας σε ήττα του Παναθη-
ναϊκού, ώστε αν νικήσει να τον πλησιά-
σει. Υπενθυμίζουμε: δύο ομάδες στο
Champions League, μία στο Europa
League και δύο στο Conference
League την προσεχή σεζόν.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάβ-
βατο: Λαμία - Βόλος (15.45, Cosmote
TV), ΟΦΗ - Ιωνικός (18.30, Cosmote
TV), Ατρόμητος - Άρης (19.00, Nova),
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα (21.00, Nova).
Αύριο, Κυριακή: Παναιτωλικός - Λε-
βαδειακός (16.00, Cosmote TV), Πανα-
θηναϊκός - Ολυμπιακός (19.00, Cos-
mote TV), Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ (20.30,
Nova).

Δύο, το πολύ τρεις θα είναι
οι Έλληνες στο «αιώνιο»
ντέρμπι Παναθηναϊκός -
Ολυμπιακός στη Λεωφόρο

Πρασινοκόκκινος αφελληνισμός

Βαθμολογία
(10 αγ.)

Παναθηναϊκός............30

ΑΕΚ.............................24

Ολυμπιακός................20

Βόλος..........................20

ΠΑΟΚ..........................16

Άρης............................14

Παναιτωλικός.............12

Ατρόμητος ..................11

ΠΑΣ Γιάννινα ..............9

Αστέρας Τρ..................9

Λαμία ..........................8

ΟΦΗ ............................7

Λεβαδειακός ..............6

Ιωνικός .......................4
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Ο
πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης
Μπαλτάκος δήλωσε στην εκ-
πομπή «Δίκη στο Open» ότι
μπορεί να γίνει GRExit, εξαι-

τίας των χειρισμών της κυβέρνησης σε
θέματα ποδοσφαίρου, όπως, για παρά-
δειγμα, η επιμονή του υφυπουργού Αθλη-
τισμού Λευτέρη Αυγενάκη να εγγράψει
στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (ΓΓΑ) όλα τα σωματεία της
χώρας. Ή λόγω της επιθυμίας της Super
League 1 να δημιουργήσει επαγγελματική
διαιτησία στο ποδόσφαιρο, ανεξάρτητη
από την ΕΠΟ.

Κατ’ αρχάς να πούμε τι είναι GRExit και
πώς οι υπερκείμενες συνομοσπονδίες, η
FIFA σε παγκόσμιο επίπεδο και η UEFA σε
πανευρωπαϊκό, καθιέρωσαν το «Exit», τον
αποκλεισμό, δηλαδή, των ομάδων μιας
χώρας, καθώς και της εθνικής της ομά-
δας, εξαιτίας κρατικών παρεμβάσεων. 

Αναγκαίο μέτρο
Αυτό το μέτρο θεωρήθηκε αναγκαίο για

να σταματήσουν οι κρατικές παρεμβάσεις
στο ποδόσφαιρο, σε χώρες όπου διαπι-
στωμένα υφίστανται δικτατορικά καθε-
στώτα. Πολλές χώρες, κυρίως της Αφρι-
κής ή της Ασίας (Πακιστάν κ.λπ.), έχουν τι-
μωρηθεί με «Exit», λόγω κρατικών πα-
ρεμβάσεων στο λεγόμενο αυτοδιοίκητο
του ποδοσφαίρου. Στην Ελλάδα, ωστόσο,
τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Είναι μια δημοκρατική χώρα, μέλος της
ΕΕ και διεθνών οργανισμών κ.λπ. 

Ουδεμία σχέση με Αφρική, Ασία κ.λπ.
Το GRExit, συνεπώς, δεν υφίσταται, όσο
και αν το επικαλείται συνέχεια ο Τ. Μπαλ-
τάκος, προκειμένου να τρομοκρατήσει
την κυβέρνηση με αιχμή τον αποκλεισμό
της Εθνικής ομάδας από τα προκριματικά
του Euro 2024 και των ομάδων μας από τις
ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώ-
σεις. Αυτές οι ήρεμες… κραυγές του προ-
έδρου περί GRExit μπορεί να ηχούν… με-
γαλοπρεπώς στα αυτιά των ανίδεων περί
του ποδοσφαιρικού καθεστώτος σε παγ-
κόσμιο και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά
δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια
φούσκα, που έχει και αντιπολιτευτικό χα-
ρακτήρα. 

Η «Ολιστική Μελέτη»
Διότι αν πράγματι συνέτρεχε λόγος να

τιμωρήσουν την Ελλάδα FIFA/UEFA, θα το
είχαν κάνει ήδη. Αντίθετα, προθυμοποι-
ήθηκαν να βοηθήσουν το ελληνικό ποδό-

σφαιρο, στέλνοντας στη συνάντηση με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον
πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν
και τον τότε αντιπρόεδρο της FIFA Κρεγκ
Κλαρκ. 

Στον πρωθυπουργό, όχι στην ΕΠΟ,
που είναι μέλος τους. Μάλιστα, συνέτα-
ξαν και την «Ολιστική Μελέτη», μια έκ-
θεση συμβουλευτικού χαρακτήρα για
μεγαλύτερη αξιοπιστία του ελληνικού
πρωταθλήματος. Η «Ολιστική Μελέτη»
υπερψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευ-
ση της ΕΠΟ, αλλά βασικά της κομμάτια
δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Μη λησμονού-
με ότι έξι χρόνια τώρα το ελληνικό πο-
δόσφαιρο ήταν υπό διεθνή επιτροπεία
και μόλις τον περασμένο μήνα τελείωσε
αυτό το καθεστώς.

Τι κατάφεραν οι δυο υπερκείμενες
συνομοσπονδίες με την επιτροπεία και
την «Ολιστική Μελέτη»; Απολύτως τίπο-
τα, παρότι νέος πρόεδρος είναι, πλέον, ο

Τ. Μπαλτάκος. Η ίδια μιζέρια, ίδια πρό-
σωπα, ίδιες αντεγκλήσεις και προσβο-
λές με πεζοδρομιακές εκφράσεις, με-
ταξύ του Μπαλτάκου και του προέδρου
της Super League 1 Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο καβγάς…
Ο καβγάς, βέβαια, γίνεται για το πάπλω-

μα της διαιτησίας, αν θα παραμείνει στην
ΕΠΟ ή θα γίνει επαγγελματική και ανε-
ξάρτητη. Στη FIFA και την UEFA προφα-
νώς και γνωρίζουν όλο το παρασκήνιο με
την προσπάθεια να «ελεγχθούν» οι διαιτη-
τές. Γνωρίζουν και πως η διαδικασία για
την ανάδειξη προέδρου στην ΕΠΟ δεν εί-
ναι και η πλέον διαφανής. Γνωρίζουν ότι
κατά καιρούς οι «μεγάλοι»… στηρίζουν
υποψηφιότητες. Γιατί, άραγε; 

Εν κατακλείδι: Δεν πρόκειται να υπάρ-
ξει κανένα GRExit και για έναν, ακόμη, λό-
γο. Εκτελεστικός γραμματέας της UEFA
και για τους γνωρίζοντες ο πραγματικός
«εγκέφαλος» του παγκοσμίου ποδοσφαί-
ρου, και όχι μόνο του ευρωπαϊκού, είναι ο
Θόδωρος Θεοδωρίδης, γιος του μακαρίτη
Σάββα, επί σειρά ετών στελέχους της ΠΑΕ
Ολυμπιακός.

GRExit;  Ένα ωραίο… ανέκδοτο

Ουδεμία περίπτωση
FIFA/UEFA να πετάξουν 
έξω την Ελλάδα, που 
διατυμπανίζει ο Τ. Μπαλτάκος
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Δάρδα

Ο
ι καλύτεροι μάγοι του Λας Βέγκας
επιστρέφουν στην Αθήνα για μια
μοναδική, αξέχαστη εμπειρία. Πα-
ρουσιάζοντας πρωτότυπα και απί-

στευτα τρικ κόντρα στους νόμους της φυσικής
και της λογικής, οι διασημότεροι illusionists
του κόσμου θα εμφανιστούν τον Νοέμβριο στη
σκηνή του «Christmas Theater» χαρίζοντας
στο κοινό μαγεία, χιούμορ αλλά και δυνατά
συναισθήματα.

Οι σύγχρονοι αλχημιστές του φημισμένου
«Las Vegas Magic Festival 4» υπόσχονται ένα
λαμπερό σόου που ακροβατεί αριστοτεχνικά
ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ψευδαίσθηση με
αδιανόητα, φανταστικά κατορθώματα που θα
εκτυλιχτούν μπροστά στα μάτια των θεατών,
όπως αιώρηση αντικειμένων, πράγματα που με-
τατρέπονται σε σκόνη, άνθρωποι που πετάνε και
μαγικοί καθρέφτες!

Μάγοι που «κλέβουν» το μυαλό
Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της μαγείας

Λούκα και Άνκα από την Αυστρία (World Ch-
ampion - Mentalmagic 2022), Ράμο και
Αλεγκρία από την Ισπανία (World Champion -
Comedy illusion 2022), Τακαμίτσου Ουτσίντα
από την Ιαπωνία (World Champion - Manipu-
lation), Άντρε Μπλέικ από τη Γερμανία (Ger-
man Champion of Illusions, World Awarded
Magician) και Jorgos (2xMerlin Awards, Ger-
man Master of Illusions, International Awar-
ded Magician) θα παρελάσουν στο θέατρο του
Γαλατσίου το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13
Νοεμβρίου, σε ένα σόου μαγείας για γερά
νεύρα!

Ανακαλύψτε τα όρια του μύθου, της τέχνης,
των ψευδαισθήσεων και της πραγματικότητας.
Παρακολουθήστε απίστευτες στιγμές, που κό-
βουν την ανάσα. Άλλωστε, ο Αϊνστάιν έλεγε:

«Υπάρχουν δύο μόνο τρόποι να ζήσεις τη ζωή
σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι θαύμα.
Ο άλλος είναι σαν όλα να είναι ένα θαύμα». 

Αφήστε, λοιπόν, τους καλύτερους μάγους του
Λας Βέγκας να εξαφανίσουν την κακή διάθεση
που κυκλοφορεί στην πόλη και να μας γεμίσουν
γέλιο και θετική ενέργεια!

Magic Show
Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η τέχνη της μα-

γείας σχετίστηκε με τη διασκέδαση. Ο πασίγνω-
στος Χουντίνι και άλλοι διάσημοι μάγοι της επο-
χής έβαλαν τις βάσεις για να δημιουργηθεί το εί-
δος διασκέδασης που λέγεται Magic Show. Ήταν
τόσο δημοφιλές που κατάφερε αμέσως να ει-
σχωρήσει στο μαγικό. Ακολούθως, οι Ντέιβιντ
Κόπερφιλντ και Ντέιβιντ Μπλέιν κατάφεραν να
εκσυγχρονίσουν τη μορφή της τέχνης. Και η
ιστορία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα! 

Χριστουγεννιάτικη μαγεία!



Η ψηλή και η κοντή

Αν μη τι άλλο, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου διαθέτει χι-
ούμορ. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Στούντιο 4»
υποδέχτηκε στο πλατό την Άννα Μαρία Παπαχαρα-
λάμπους και πόζαραν δίπλα δίπλα για να σχολιάσει
με χιούμορ την υψομετρική διαφορά ανάμεσά τους:
«Η καθιερωμένη φωτογραφία που βγάζουμε με την
Άννα Μαρία κάθε χρόνο. Και φυσικά, όσα χρόνια κι
αν περάσουν, εκείνη θα είναι η ψηλή κι εγώ η κοντή.
Εννοείται ότι η Άννα δεν φοράει ποτέ τακούνια».

Θαύμασε το κορίτσι του

Δεν είναι μόνο η αγάπη που τους δένει, είναι
η εκτίμηση και ο αλληλοσεβασμός. Ο Θοδω-
ρής Αθερίδης παρακολούθησε την προβολή
της ταινίας «Dodo» με πρωταγωνίστρια τη
σύντροφό του Σμαράγδα Καρύδη κι ενθουσια-
σμένος από το υποκριτικό της ταλέντο, δήλω-
σε: «Χτες στη Στέγη, καμάρωσα το Σμαραγδά-
κι να “σηκώνει” με ωριμότητα όλο το βάρος
μιας οικογένειας που την καταπλακώνει. Αν
και της δουλειάς, δεν ξέρω πώς παίζονται αυ-
τά τα πράγματα. Αλλά το είδα να το κάνει…».

Ο Βασίλης Κικίλιας ευχήθηκε
στη σύζυγό του Τζένη Μπαλα-
τσινού για τα γενέθλιά της στά-
ζοντας… μέλι! Ο υπουργός
Τουρισμού δημοσίευσε στο In-
stagram μια τρυφερή φωτο-
γραφία με την εορτάζουσα
στην αγκαλιά του, γράφοντας
με αγάπη στη λεζάντα: «Χρόνια
πολλά, Τζενάκι μου γλυκό! Στα
εύκολα και στα δύσκολα πάντα
μαζί!». Η γλυκιά μαμά έκλεισε
τα 52 και το ρομαντικό ενσταν-
τανέ είναι από χειμερινές δια-
κοπές τους.

Happy birthday,
Τζένη

ΤΤιμητική βραδιά
Επίτιμη δημότης Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ανακηρύχ-
θηκε η Νάνα Μούσχουρη, στην οποία απονεμήθηκε το χρυσό
μετάλλιο της πόλης. Στη λαμπερή τιμητική βραδιά, η διε-
θνούς φήμης Ελληνίδα ερμηνεύτρια βρέθηκε μεταξύ καλών
φίλων, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Νίκος Αλιάγας και ο Μά-
ριος Φραγκούλης, ενώ συγκινητική ήταν η στιγμή που συ-
ναντήθηκε με τον Μίμη Πλέσσα, με τον οποίο συνεργάστηκε
στα πρώτα της βήματα στον χώρο του τραγουδιού.

«Κόλαση» το διαδίκτυο από τη νέα σέξι
πόζα της πιο «hot» ραδιοφωνικής παρα-
γωγού Μάγκυς Χαραλαμπίδου. Καλύπτον-
τας τα απολύτως απαραίτητα με μια λευκή
πετσέτα μπάνιου, η μελαχρινή καλλονή
στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη χωρίς
εσώρουχα για να μας πείσει πως τα πρωι-
νά στη Σαντορίνη είναι η καλύτερη στιγμή
για φωτογραφίες: «Όταν πετύχεις το φυ-
σικό φως των πρώτων πρωινών ηλιαχτί-
δων να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο είσαι τυ-
χερός!».

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP41
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Διαζύγιο-βόμβα

Ολόγυμνη Μάγκυ

«Σ
εισμό» προκάλεσε στη showbiz η είδηση πως η Κα-
τερίνα Παπουτσάκη και ο Παναγιώτης Πιλαφάς χώ-
ρισαν έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Το άλλοτε αγα-
πημένο ζευγάρι και γονείς δύο παιδιών λέγεται πως

αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους από το ξεκί-
νημα του φθινοπώρου, με τις φήμες να αναφέρουν πως το διαζύγιο
έχει δρομολογηθεί. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα καλύτερά
μας χρόνια» και ο επιχειρηματίας νυχτερινών μαγαζιών δεν έχουν
επιβεβαιώσει ούτε και διαψεύσει τα δημοσιεύματα που κάνουν τον
γύρο του διαδικτύου τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο έκαναν unfollow
ο ένας τον άλλον στο Instagram. Η λαμπερή ηθοποιός και ο επιχει-
ρηματίας παντρεύτηκαν στις 28 Αυγούστου 2012 στον ιερό ναό της
Παναγίας στη Δονούσα, μόλις έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους, με
την ίδια να ισχυρίζεται πως η συνάντησή τους ήταν καρμική. 



Τ
ο καθημερινό και έντονο στρες επηρεά-
ζει τον οργανισμό μας και μελέτες έχουν
δείξει πως μπορεί να προκαλέσει μια
σειρά σωματικών και ψυχολογικών προ-

βλημάτων. Συνέπεια αυτής της επίδρασης είναι
και η αραίωση των μαλλιών. 

Το δέρμα αποκρίνεται αρνητικά στο στρες και
για αυτό οδηγεί σε διάφορες δερματικές διαταρα-
χές, όπως είναι η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτι-
δα, η λεύκη, αλλά και η αλωπεκία. «Η έκθεση σε
καταστάσεις στρες, ψυχολογικές ή σωματικές,
μπορεί όχι μόνο να πυροδοτήσει αλλά και να επι-
δεινώσει την απώλεια των τριχών, όχι όμως με τον
ίδιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς», σημειώνει ο
Γεώργιος Βελημβασάκης, πλαστικός επανορθωτι-

κός και αισθητικός χειρουργός και συμπληρώνει:
«Οι τρεις τύποι τριχόπτωσης που συνδέονται με
υψηλά επίπεδα στρες είναι η τριχοτιλλομανία, δη-
λαδή η ασυναίσθητη συνήθεια τραβήγματος των
τριχών, η γυροειδής αλωπεκία και η τελογενής
τριχόπτωση (τριχόρροια)».

Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια αυτοάνοση πά-
θηση. Το ανοσοποιητικό σύστημα του πάσχοντα
επιτίθεται στους θύλακες των τριχών, οδηγώντας
σε πτώση τους. Προκαλεί είτε άτριχα σημεία στο
τριχωτό της κεφαλής είτε καθολική απώλεια των
μαλλιών. Όσοι έχουν κληρονομική τριχόπτωση
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χά-
σουν τα μαλλιά τους γρηγορότερα εάν βιώσουν
κάποιο σωματικό ή ψυχολογικό στρες από ό,τι

όταν δεν βρίσκονταν υπό πίεση. Αυτού του είδους
η τριχόπτωση περιλαμβάνει κυρίως τη σταδιακή
αραίωση των μαλλιών σε ορισμένες περιοχές του
τριχωτού, ενώ η τριχόπτωση που προκαλείται από
το στρες εκδηλώνεται συνήθως με απότομη και
μαζική απώλεια. 

Η τριχόρροια είναι μια διαταραχή του κύκλου
της τρίχας. Στους ανθρώπους με έντονο στρες, με-
γάλος αριθμός τριχοθυλακίων από τη φάση της
ανάπτυξης (αναγενής) μπαίνουν στη φάση της
ηρεμίας (τελογενής). Ενώ φυσιολογικά μόνο το
10% των μαλλιών του τριχωτού της κεφαλής βρί-
σκεται σε αυτή τη φάση, όταν υπάρχει τριχόρροια,
το ποσοστό φτάνει στο 30%. Έτσι, λίγους μήνες με-
τά το στρεσογόνο γεγονός, ο ασθενής βλέπει κατά
το βούρτσισμα ή το λούσιμο να χάνονται πολλές
τρίχες. «Πρόσφατα, ερευνητές του Πανεπιστημίου
του Χάρβαρντ εντόπισαν τον βιολογικό μηχανισμό
με τον οποίο το χρόνιο στρες βλάπτει τα βλαστο-
κύτταρα που βρίσκονται στον θύλακα της τρίχας,
επιβεβαιώνοντας μακροχρόνιες παρατηρήσεις ότι
το στρες μπορεί να οδηγήσει σε τριχόπτωση», επι-
σημαίνει ο κ. Βελημβασάκης.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η έκθεση σε καταστάσεις άγχους,
ψυχολογικές ή σωματικές, μπορεί όχι
μόνο να πυροδοτήσει αλλά και να
επιδεινώσει την απώλεια των τριχών

Μεταμόσχευση μαλλιών
«Υπάρχουν περιπτώσεις που η απώλεια των μαλλιών είναι οριστική. Τότε ο μόνος τρόπος
αντιμετώπισης είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Οι σύγχρονες τεχνικές και τα νέα εργαλεία
εξασφαλίζουν την αφαίρεση τριχοθυλακίων από περιοχές που υπάρχει τριχοφυΐα (δότριες
περιοχές) και την εμφύτευσή τους εκεί που δεν υπάρχουν μαλλιά (λήπτριες περιοχές).
Φροντίζουμε η τοποθέτησή τους να γίνεται υπό φυσική γωνία και σε σημεία που το αποτέ-
λεσμα να είναι αρμονικό για την ηλικία του ασθενούς. Το αποτέλεσμα είναι τόσο φυσικό
που κανείς δεν μπορεί να το εντοπίσει υπό οποιαδήποτε κατάσταση ή συνθήκη. Η μεταμό-
σχευση είναι απολύτως ανεκτή, καθώς γίνεται υπό τοπική αναισθησία και το αποτέλεσμα
αρχίζει να φαίνεται ύστερα από τρεις μήνες για να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο. Η με-
ταμόσχευση μαλλιών γίνεται πια με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, χωρίς τομές και ράμ-
ματα, δίχως παρενέργειες και χρόνο αποθεραπείας. Επαναφέρει την εικόνα που είχε ο
ασθενής πριν από την πτώση τους και μαζί με αυτήν και τη χαμένη αυτοπεποίθησή του», κα-
ταλήγει ο κ. Γεώργιος Βελημβασάκης.

Το στρες προκαλεί 
και τριχόπτωση Γεώργιος Βελημβασάκης,

πλαστικός επανορθωτικός 
και αισθητικός χειρουργός



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)
Τα οικονομικά σας και η συναισθηματική σας
ζωή βρίσκονται σε ένταση. Απομακρυνθείτε,
λοιπόν, από επικίνδυνα μονοπάτια με πρόσω-
πα που μπορεί να σας δημιουργήσουν προ-
βλήματα. Βάλτε τα όριά σας σε οτιδήποτε νιώ-
θετε ότι σας απειλεί και προσπαθεί με ανέντι-
μο τρόπο να ακυρώσει τις επιθυμίες σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Ουρανό σάς
αφορά άμεσα. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες και
γενικότερα οι άνθρωποι που παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στη ζωή σας θα περάσουν μια έντονη
κρίση μαζί σας. Σκεφτείτε πιο ήρεμα και μη
χρεώνετε μόνο στους άλλους τις δυσκολίες
που σας παρουσιάζονται. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτό το διήμερο θέλει αρκετή προσοχή, ιδίως σε
παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται εναντίον
σας. Είναι μια περίεργη στιγμή που μπορεί να σας
βγάλει κάποια ανατροπή της καθημερινότητάς
σας. Αν, λοιπόν, θέλετε να κάνετε κάποια κρυφή
δραστηριότητα, καλό είναι να το σκεφτείτε παρα-
πάνω από μία φορά.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε αρκετά ανήσυχοι και νιώθετε ότι κάποια
πρόσωπα με τα οποία σας συνδέουν ίδιοι στό-
χοι έχουν πάψει να βρίσκονται στο πλάι σας. Σε
προσωπικό επίπεδο, μια κρίση θα σας δείξει
πόσο σημαντική είναι η σχέση σας ή ο άνθρω-
πος που σας ενδιαφέρει. 

Λέων
(23/7-22/8)
Κάτι νιώθετε ότι δεν το έχετε κάνει σωστά και
μέσα σε όλα έχετε μπλέξει και τα συναισθήματά
σας, που από ό,τι φαίνεται σας προβληματίζουν
αρκετά το τελευταίο διάστημα. Επίσης, μια οικο-
γενειακή υπόθεση θα σας απασχολήσει έντονα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να είστε
αρκετά προσεκτικοί με τον τρόπο που συνδια-
λέγεστε με άλλα πρόσωπα. Ανατροπές επίσης
θα συμβούν σε μετακινήσεις, υπογραφές,
συμφωνίες και κάθε είδους συζητήσεις που
μπορεί να σας δημιουργήσουν εκνευρισμό και
περίεργη αίσθηση.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι φόβοι σας σήμερα θα έχουν να κάνουν με οι-
κονομικά θέματα, όπως επίσης με την ανατροπή
σε προσωπικό επίπεδο. Ίσως τα γεγονότα να σας
δείξουν κάποιες αλήθειες, που πραγματικά δεν
θέλετε να πιστέψετε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η αντίθεση του Ουρανού με την Αφροδίτη έχει να
κάνει με τις συναισθηματικές σας σχέσεις και την
ασφάλειά σας, που τις μέρες αυτές δεν υπάρχει.
Φροντίστε, λοιπόν, να δεχτείτε τις ανατροπές αλλά
χωρίς να σας νικήσουν. Είναι καιρός να καταλάβε-
τε το μήνυμα που σας στέλνει το σύμπαν και είναι
ότι το ξεβόλεμα δεν είναι πάντα κακό, το αντίθετο,
μας βγάζει από μια συνήθεια που μπορεί να είναι
πολύ βλαβερή. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η καθημερινότητά σας έχει αρχίσει να σας
εκπλήσσει, όταν μάλιστα σας έχει γεμίσει με
ανατροπές, πολύ παρασκήνιο και  θέματα
που αφορούν το κοντινό παρελθόν σας. Συμ-
βουλή μου είναι να μην κάνετε τώρα αλλαγές
στην εμφάνισή σας, γιατί μπορεί να υπάρξουν
δυσάρεστα αποτελέσματα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ίσως να σας απογοητεύσουν κάποια αγαπημέ-
να σας πρόσωπα ή να νιώσετε έντονη ανησυ-
χία για την προσωπική σας ζωή ή κάποιον
απόγονό σας, αν είστε γονείς. Οι καινούργιες
γνωριμίες θα έχουν τελείως διαφορετική φι-
λοσοφία από τη δική σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι βασικοί σας τομείς, η οικογένεια, οι επαγ-
γελματικές σας δραστηριότητες, θα βρεθούν σε
μια έντονη ανατρεπτική χρονική στιγμή. Ίσως,
μάλιστα, να πρέπει να προετοιμαστείτε για αλ-
λαγή κατοικίας ή μετακίνησή σας σε άλλο τόπο,
λόγω εργασίας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι συζητήσεις με πρόσωπα από το περιβάλλον
σας ίσως να καταλήξουν σε μια καθολική δια-
φωνία. Για αυτό, καλό είναι να αποφύγετε κάθε
σημαντική απόφαση, ξεχάστε τα συμβόλαια και
αρκεστείτε να κάνετε τα πλέον απαραίτητα, χω-
ρίς συνέπειες.
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Α υτό το διήμερο θα
πραγματοποιηθεί η αντίθεση της
Αφροδίτης από το ζώδιο του
Σκορπιού με τον Ουρανό, που

βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου. Η
πλανητική αυτή όψη αφορά τις σχέσεις,
τις συνεργασίες, οικονομικά απρόοπτα,
ξαφνικούς χωρισμούς, αποκαλύψεις που
σοκάρουν, αλλά και την τάση να ζούμε
με επαναστατικό τρόπο. Επηρεάζει τα
ζώδια του Σταθερού Σταυρού (Ταύρος,
Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος). 



Η
εμπιστοσύνη αποτελεί θεμέλιο της
ανάπτυξης θετικών σχέσεων και εί-
ναι πρωταρχική προϋπόθεση για
την άσκηση αποτελεσματικής ηγε-

σίας. Διαβάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση
που ενήργησε η MRB, σκεφτόμουν για ποιον
λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να
παραμένει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός,
καθώς στο σχετικό ερώτημα συγκέντρωσε το
38,1% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων, με
τον Αλέξη Τσίπρα να συγκεντρώνει 29,2%.

Από τότε που ο Max Weber αναφέρθηκε
πρώτος το 1920 στη χαρισματική ηγεσία, τα βα-
σικά χαρακτηριστικά της δεν έχουν αλλάξει.
Ηγέτης είναι εκείνος που δίνει μια αίσθηση σι-
γουριάς, διαθέτει ακεραιότητα και πιστεύουν
οι ψηφοφόροι του ή οι οπαδοί του ότι εμφορεί-
ται από ηθικές αρχές όπως η εντιμότητα, η συ-
νέπεια, η υπευθυνότητα και η προβλεψιμότη-
τα. Και επειδή μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δεν μας έχει αιφνιδιάσει με αποφάσεις
του, δεν αιφνιδίασε κανέναν, νομίζω, το γεγο-

νός ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρα-
τία συγκεντρώνει ποσοστό 29,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
23%, διαφορά που φτάνει τις 6,1 μονάδες. 

Πάμε τώρα στα δύσκολα. Τα εθνικά θέματα
που παραμένουν στην πρώτη γραμμή και ο κίν-
δυνος θερμού επεισοδίου με την Τουρκία είναι
ορατά. Οι πολίτες κλήθηκαν λοιπόν να απαντή-
σουν σε ποιον έχουν εμπιστοσύνη στη διαχεί-
ριση των εθνικών θεμάτων, με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να συγκεντρώνει 46% έναντι 20,6%
του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σε θέματα ανάπτυξης
τα ποσοστά ήταν 37,6% έναντι 27% αντίστοιχα.

Και πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Στην ακρί-
βεια και την οικονομία. Στη στήριξη του εισο-
δήματος των πολιτών και της μεσαίας τάξης ο
Αλέξης Τσίπρας συγκέντρωσε 34,7% έναντι
28,5% του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ προηγείται επίσης με 29,2%
έναντι 24% σε θέματα διαφθοράς/διαφάνειας
και ό,τι αφορά την ακρίβεια και την αισχροκέρ-
δεια με 30,6% έναντι 29,4%.

Ασφαλώς και αυτή η κυβέρνηση στα τρία και

πλέον χρόνια διακυβέρνησης έχει κάνει λάθη
και υπάρχουν πράγματα που, αν μπορούσε, θα
τα είχε κάνει καλύτερα. Όμως, η δημοσκόπη-
ση κρύβει και μια αλήθεια. Κανείς δεν υπάρχει
να καρπωθεί τα λάθη παρά μόνο μια αντιπολί-
τευση που περιμένει να πέσει η κυβέρνηση.
Που φωνάζει χωρίς να ακούγεται, φανατίζει
αλλά δεν πείθει και δεν μπορεί μέχρι στιγμής
να προσελκύσει αυτούς που χρειάζεται για μια
εκλογική νίκη.

Καμία κυβέρνηση δεν είναι αλάνθαστη και
στο πλαίσιο του ελληνικού δικομματισμού ο
δεύτερος κάποια στιγμή γίνεται πρώτος.
Όμως, μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, αυτή η κυ-
βέρνηση και ο πρωθυπουργός κρίνονται. Κά-
θε μέρα. Στα Ελληνοτουρκικά, στην οικονο-
μία, στον Πάτση, στην εικόνα της χώρας στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και όλα μπαί-
νουν στη ζυγαριά. Και το πρόσημο είναι θετι-
κό. Διότι ένας ηγέτης κρίνεται όταν τα πράγ-
ματα είναι δύσκολα. Όταν είναι ρεαλιστής και
δεν λαϊκίζει. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Ένας
πρωθυπουργός
κρίνεται όταν 
τα πράγματα είναι
δύσκολα, όταν
είναι ρεαλιστής
και δεν λαϊκίζει

Ηγεσίες και δημοσκοπήσεις


