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ο γιαλός ή 
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Τ
ο τελευταίο διάστημα, η ειδησεογραφία
βομβαρδίζεται με πολύ σκληρές ειδήσεις
που αφορούν την παιδική κακοποίηση
αλλά συνολικά και αυτό που λέμε κοινω-

νικά δράματα. Ταυτόχρονα, παραδοσιακοί μύθοι
της ατομικής και κοινωνικής ηθικής γκρεμίζονται
από συμπεριφορές που φανερώνουν τη βαρβαρό-
τητα της εποχής μας. Τελευταίο περιστατικό, τα όσα
ανατριχιαστικά αποκαλύπτονται υπό μορφή καταγ-
γελιών για τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου. Τα
όσα ακούγονται από τις μαρτυρίες των ίδιων των
παιδιών δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Όμως
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κανιβαλίζει δημο-
σιογραφικά και πολιτικά επ’ αυτών των σοβαρών
ζητημάτων, ούτε να λαϊκίζει ούτε να δικάζει από τα
τηλεπαράθυρα. Το είδαμε και το ζήσαμε και σε
προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις: Από το
#metoo μέχρι την υπόθεση με τη 12χρονη από τα
Σεπόλια, και από την Πισπιρίγκου μέχρι τις τωρινές
καταγγελίες για τη ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, οι

υποθέσεις αυτές μετετράπησαν σε τηλεριάλιτι
προς τέρψη τρομολάγνων τηλεθεατών, ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις έγιναν αντικείμενο πολιτικής ερ-
γαλειοποίησης από την αντιπολίτευση και δη από
την αξιωματική. Από μια αντιπολίτευση που προ-
σπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι αυτά τα εγκλήματα
έχουν δήθεν πολιτικό πρόσημο. Παράλληλα, οι τη-
λεδικαστές στα παράθυρα των καναλιών παίζουν
πάλι τα ρέστα τους και είναι δήθεν συγκλονισμένοι,
αλλά προσέξτε: κανείς δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε
ακούσει τίποτα και ξαφνικά όλοι πέφτουν μαζικά
από τα σύννεφα. 

Το ότι κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό της ελλη-
νικής κοινωνίας είναι γεγονός. Ο λαϊκισμός, όμως,
δεν οδηγεί πουθενά. Όταν, για παράδειγμα, η υφυ-
πουργός Εργασίας κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου πήγε
πριν από λίγους μήνες να αναμορφώσει τον τρόπο
λειτουργίας όλων αυτών των κοινωνικών μονάδων
και ιδιαίτερα όσων φιλοξενούν μικρά παιδιά, έπε-
σαν πάνω της να την κατασπαράξουν, δήθεν ότι θέ-

λει να βάλει «λουκέτα». Όλοι οι «κοινωνικά ευαί-
σθητοι ακτιβιστές» -που τώρα προφανώς θα έχουν
πέσει από τα σύννεφα με τις καταγγελίες περί ξυλο-
δαρμών και βιασμών ανηλίκων- δεν θα βρουν βε-
βαίως ούτε μια συγγνώμη για τη Μιχαηλίδου που
ήθελε να βάλει όρους και κανόνες, όπως οφείλει να
κάμει κάθε σοβαρή Πολιτεία. 

Ας αφήσουν λοιπόν οι τηλεεισαγγελείς το κράτος
να κάνει τη δουλειά του. Για την υπόθεση της «Κιβω-
τού» γίνεται αυτή τη στιγμή μια τεράστια προανακρι-
τική έρευνα σε όλη την Ελλάδα από την Ελληνική
Αστυνομία. Να σταματήσουν κάποιοι να βγάζουν
συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα και πριν
μιλήσει η Δικαιοσύνη. O στόχος της Πολιτείας πρέ-
πει να είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το νο-
μικό μας οπλοστάσιο για να υπάρξει τιμωρία των
ενόχων και ένα πλαίσιο ασφάλειας. Να γίνουν οι
απαιτούμενες αλλαγές στον ποινικό κώδικα για εγ-
κλήματα της γενετήσιας ελευθερίας, και αυτά γίνον-
ται ήδη από τη σημερινή κυβέρνηση. 
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Το τελευταίο περιστατικό με τα όσα
ανατριχιαστικά αποκαλύπτονται υπό μορφή

καταγγελιών για τη δομή της Κιβωτού του
Κόσμου δεν αφήνει περιθώρια λαϊκισμού

ούτε κανιβαλισμού

Είναι στραβός ο γιαλός 
ή στραβά αρμενίζουμε; 
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Νοέμβριος στο COSMOTE HISTORY HD 
με 2 νέες σειρές ντοκιμαντέρ & νέα επεισόδια
της εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» 
T

o COSMOTE HISTORY καλωσορίζει τον
Νοέμβριο με 2 νέες σειρές ντοκιμαντέρ
σε παραγωγή και συμπαραγωγή 

COSMOTE TV, καθώς και 4 νέα επεισόδια από τη 
δημοφιλή εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου». Αμέ-
σως μετά την προβολή τους στο COSMOTE
HISTORY HD, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών θα
είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατά-
λογο της COSMOTE TV.

«Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο 
στην τεχνητή νοημοσύνη»
Ο Νοέμβριος ξεκινά στο COSMOTE HISTORY με
τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Στρατηγική: Από τον
Δούρειο Ίππο στην τεχνητή νοημοσύνη» (Τρίτη
1/11, 22.00). Με οδηγό τα έργα μεγάλων Ελλήνων
ιστοριογράφων, η νέα παραγωγή της COSMOTE
TV αναδεικνύει τη στρατηγική σκέψη πίσω από
στρατιωτικές τακτικές, πολιτικές και διπλωματι-
κούς χειρισμούς που εφαρμόστηκαν στον ελλα-
δικό χώρο ανά τους αιώνες. Η σειρά έκανε
πρεμιέρα την Τρίτη 1/11 στις 22.00 (COSMOTE
HISTORY HD & επίσημο YouTube κανάλι της COS-
MOTE TV) και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις
22.00 και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 18:00. 
Στο επόμενο επεισόδιο με τίτλο «Η κατάκτηση
της οικουμένης», κεντρικό θέμα είναι ο Μέγας
Αλέξανδρος. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινά από τη Μακεδονία
για να κατακτήσει τον κόσμο. Ο νεαρός Μακεδό-
νας βασιλιάς ονειρεύεται να γίνει ο κατακτητής
της οικουμένης. Μέσα σε δώδεκα χρόνια κατορ-
θώνει να φτάσει ως την άκρη του τότε γνωστού
κόσμου. Η αυτοκρατορία του ξεπερνά τα 5 εκα-
τομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στα 33 του
χρόνια ο ανίκητος στρατηλάτης ηττάται από τον
θάνατο. Ο μύθος του όμως ταξιδεύει ακόμη στα
μήκη και στα πλάτη της γης. Είκοσι πέντε αιώνες
αργότερα, η μεγαλοφυΐα του Μακεδόνα βασιλιά
εμπνέει την επιχειρηματική στρατηγική εταιρι-
κών κολοσσών σε όλο τον πλανήτη. Ο ίδιος 
ο Μέγας Αλέξανδρος έχει αφήσει ανεξίτηλο το
σημάδι του σε διάφορους πολιτισμούς. Η δίψα
του φτάσει ως τα πέρατα του κόσμου μπορεί να
συγκριθεί με το όνειρο της ανθρωπότητας να
επεκτείνει τα σύνορά της πέρα από τα όρια της
γης, στο αχανές διάστημα.. 

«Ατσάλινη Ιστορία»
Μέσα από το μηνιαίο αφιέρωμα του COSMOTE
HISTORY θα γνωρίσουμε, ακόμη, τα οχήματα
που πρωταγωνίστησαν στους πολέμους του

20ού αιώνα. Τζιπ, μοτοσυκλέτες, φορτηγά, 
καταδρομικά αεροσκάφη που άφησαν το σημάδι
τους στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, «αναβιώ-
νουν» μέσα από τη νέα συμπαραγωγή της COS-
MOTE TV, «Ατσάλινη Ιστορία». Με αφετηρία την
Κυριακή 6/11, η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυ-
ριακή του Νοεμβρίου στις 21.00.
Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς, «πρωταγωνι-
στεί» το ελληνικό Spitfire. Ένα ιστορικό αεροσκά-
φος που πέταξε για περισσότερο από 36 χρόνια
στους ελληνικούς αιθέρες από τους Σύμβολο του
Αγώνα και ελπίδα για τη νίκη. Ένα αεροσκάφος
θρύλος! Το Spitfire τίθεται σε λειτουργία εκτο-
ξεύοντας φλόγες και καπνούς. Μια επικών δια-
στάσεων μάχη μέλλεται να λάβει χώρα στους ου-
ρανούς της Αγγλίας. Ογδόντα χρόνια μετά τη Μά-
χη της Αγγλίας ένα από τα θρυλικά αυτά αερο-
σκάφη, κειμήλιο της Πολεμικής μας Αεροπορίας,
είναι ξανά έτοιμο να πετάξει. Το ελληνικό Spitfire
συνιστά ένα από τα καλύτερα ανακατασκευασμέ-
να και αρτιότερα διατηρημένα της Ευρώπης. Η
θέα της πτήσης ενός τόσο ιστορικού αεροσκά-
φους καθηλώνει. Στο ίδιο επεισόδιο παρουσιάζε-
ται ένα διαφορετικό μουσείο με σπάνια αεροπο-
ρικά εκθέματα. Το Μουσείο Πολεμικής Αεροπο-
ρίας στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι
κερδίζει τις εντυπώσεις!

Νέα επεισόδια της εκπομπής
«Μηχανή του Χρόνου»
Η δημοφιλής εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου»
επιστρέφει τον Νοέμβριο με 4 νέα επεισόδια.
Μεταξύ άλλων, οι τηλεθεατές θα «γνωρίσουν»
τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες που
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου κατά
τη διάρκεια του πολέμου του 1940. Οδυσσέας
Ελύτης, Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Καββαδίας,
Γιώργος Θεοτοκάς, Γιώργος Σαραντάρης, Λάμ-
προς Κωνσταντάρας και Διονύσης Παπαγιαννό-
πουλος «μπαίνουν στο μικροσκόπιο» της έρευ-
νας του Χρίστου Βασιλόπουλου που αποκαλύπτει
μία άλλη πτυχή της ιστορίας τους. Στα επόμενα
επεισόδια του μήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο της
εκπομπής η δράση της Εθνικής Οργάνωσης Κυ-
πρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). Τα νέα επεισόδια της
εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» θα προβάλλον-
ται κάθε Δευτέρα στις 21.00 και σε επανάληψη
κάθε Κυριακή στις 17:00.

Όλα τα επεισόδια των σειρών του COSMOTE
HISTORY, μετά την προβολή τους, θα είναι 
διαθέσιμα για on demand θέαση.



Α
ποφασισμένος να μην παρα-
συρθεί στην επιχείρηση συσκό-
τισης της πραγματικότητας,
στην οποία επιδίδονται συνει-

δητά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη
ο ΣΥΡΙΖΑ, και στον αντίποδα να προβάλει το
χειροπιαστό έργο που έχει συντελεστεί σε
όλους ανεξαιρέτως τους τομείς τα τελευ-
ταία 3,5 χρόνια φέρεται ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης καθοδόν προς τις κρίσιμες εκλο-
γικές αναμετρήσεις του 2023. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν επιδιώκουν δι’
αυτής της οδού να αποφύγουν ή να παρα-
κάμψουν το σημαντικό ζήτημα των παρα-
κολουθήσεων. Τουναντίον, οι κυοφορού-
μενες αλλαγές στη διαδικασία άρσης του
απορρήτου των επικοινωνιών και σε ό,τι
αφορά την αναδιάρθρωση της λειτουργίας
της ΕΥΠ πιστοποιούν σύμφωνα με κυβερ-
νητικές πηγές το ζωηρό ενδιαφέρον της
κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη
προσωπικά, ώστε να χυθεί άπλετο φως στη
συγκεκριμένη υπόθεση. 

Μάλιστα, ο ίδιος o κ. Μητσοτάκης ανα-
μένεται να εμφανιστεί στη Βουλή, μόλις
το εν λόγω νομοσχέδιο εισαχθεί στην
Ολομέλεια, καθώς επιθυμεί να θέσει
εαυτόν στην προμετωπίδα της επιχείρη-
σης διαλεύκανσης αυτής της δύσοσμης
υπόθεσης και να υπερασπιστεί τις αλλα-
γές που δρομολογούνται, όπως η ίδρυση
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με
στόχο να αποφεύγονται στο μέλλον
κρούσματα διαφθοράς στις τάξεις των

ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Πάντως,
ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία διάθεση,
όπως προειδοποιούν στενοί του συνεργά-
τες, να παίξει το παιχνίδι του Αλέξη Τσίπρα,
εξ ου και δεν ανταποκρίνεται στην επίκαι-
ρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο αρχηγός
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. 

Εξωστρέφεια και μίνι… ΔΕΘ
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο

κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ρητές εντολές
να επιταχυνθεί η διευθέτηση των κυβερνη-
τικών εκκρεμοτήτων σε νομοθετικό επίπε-
δο, καθώς δεν επιθυμεί να δοθεί η εντύπω-
ση πως η κυβέρνηση κατεβάζει ρυθμούς
ενόψει εκλογών και σε μια περίοδο, όπου η

ενεργειακή κρίση ταλαιπωρεί καταναλω-
τές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ιεράρ-
χηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων
αναμένεται να επικαιροποιηθεί κατά την
τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την προ-
σεχή Παρασκευή, η προτελευταία του
έτους, καθώς στην αντίστοιχη του Δεκεμ-
βρίου αναμένεται να οριστούν οι κεντρικές
κυβερνητικές κατευθύνσεις για το πρώτο
εξάμηνο του 2023. 

Είναι σαφές πως το μότο «το είπαμε, το
κάναμε» θα διατρέχει εντονότερα εφε-
ξής την πολιτική εκστρατεία της Νέας
Δημοκρατίας, εξ ου και κατά τη χθεσινή
παρουσία του στην εκδήλωση του
υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πο-

λιτικής Προστασίας για τη λήξη της αντι-
πυρικής περιόδου επέμεινε πως οι απο-
τεφρωμένες εκτάσεις φέτος ήταν ση-
μαντικά λιγότερες από πέρσι, ενώ εμφα-
νίστηκε δικαιωμένος για την απόφασή
του να ιδρύσει αυτοτελές υπουργείο,
προαναγγέλλοντας την απόκτηση νέων
πυροσβεστικών αεροσκαφών στο πλαί-
σιο του επιχειρησιακού προγράμματος
της Πολιτικής Προστασίας.

Τρίτη και Τετάρτη, πάντως, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μαζί με το μισό σχεδόν Υπουρ-
γικό Συμβούλιο αναμένεται να μεταβούν
στην Πάτρα στα πρότυπα μιας μίνι ΔΕΘ,
όπως λένε χαρακτηριστικά στο Μέγαρο
Μαξίμου. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστεί
το ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο για την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο το Μέ-
γαρο Μαξίμου φιλοδοξεί να λειτουργήσει
ως μοντέλο για αντίστοιχες παρεμβάσεις
και στις άλλες περιφέρειες της χώρας.

Το βράδυ της Τρίτης ο κ. Μητσοτάκης
αναμένεται να απευθυνθεί σε κομματικό
ακροατήριο, επαναλαμβάνοντας τα κύρια
πολιτικά μηνύματα ενόψει της κρίσιμης
εκλογικής αναμέτρησης.
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mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Έργα VS λάσπης «Το είπαμε, 
το κάναμε» 

η στρατηγική
της κυβέρνησης 
μέχρι την κάλπη 

«Δεν ξέρει τι να κάνει με την πραγματικότητα»
Στο «τεκτονικό ρήγμα» που όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει χωρίζει την κυβέρνηση
από την αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, σε δήλωσή του για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. «Την ημέρα που ξεκινά στο Ειδικό Δι-

καστήριο η δίκη τού πιο στενού του συνεργάτη στη διάρκεια της πρωθυπουργίας
του, κ. Ν. Παππά, κατηγορούμενου μάλιστα για βαρύτατα αδικήματα, ο κ.

Τσίπρας επιχειρεί να παραδώσει μαθήματα δημοκρατίας και να κάνει
τον τιμητή. Παράλληλα, εξακολουθεί να αμφισβητεί τη λειτουργία
των δημοκρατικών θεσμών και να υποτιμά τη λαϊκή ετυμηγορία,
ισχυριζόμενος πως ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη θέση του επειδή

τάχα το 2019 τον επέλεξαν συμφέροντα», αναφέρει στη δήλωσή του ο
κ. Οικονόμου. «Από τη μια λοιπόν υπάρχει ο κ. Τσίπρας, που, επειδή δεν

ξέρει τι να κάνει για την πραγματικότητα, κάνει αυτό που ξέρει καλά: κατηγορεί την κυ-
βέρνηση και τον πρωθυπουργό χωρίς στοιχεία και τεκμήρια. Με μόνο του όπλο τη λά-
σπη, παρότι η κ. Φωτίου, ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Μαντζουράνης αποδόμησαν πλήρως
το συκοφαντικό του αφήγημα. Από την άλλη υπάρχει η κυβέρνηση, που μεριμνά ουσια-
στικά για την προστασία της ποιότητας ζωής από τις παγκόσμιες κρίσεις, θωρακίζει τη
χώρα από τις έξωθεν επιβουλές και ενισχύει θεσμικά τη δημοκρατία μας. Αυτό είναι το
τεκτονικό ρήγμα που μας χωρίζει», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΓΙΑ ΤΣIΠΡΑ:

Ρητές εντολές να επιταχυνθεί 
η διευθέτηση 
των κυβερνητικών
εκκρεμοτήτων σε νομοθετικό
επίπεδο, καθώς 
ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί
να δοθεί η εντύπωση πως 
η κυβέρνηση κατεβάζει
ρυθμούς ενόψει εκλογών



Ω
ς κίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατι-
κή ομαλότητα στην Ελλάδα επιχεί-
ρησε να εμφανίσει τον πρωθυπουρ-
γό ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία

του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης προσπαθεί εδώ και εβδομάδες με συνε-
χείς ερωτήσεις να φέρει τον πρωθυπουργό στη
Βουλή ώστε να αντιπαρατεθούν για το θέμα
των παρακολουθήσεων. Και παρά το γεγονός
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανταποκρίθη-
κε ούτε αυτήν τη φορά, ο Αλέξης Τσίπρας δεν
τροποποίησε τον σχεδιασμό του και βρέθηκε
στη Βουλή για να επιτεθεί στον πρωθυπουργό
για την υπόθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε
τους τόνους και αναβάθμισε τις κατηγορίες
εναντίον του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας
αυτήν τη φορά τις παρακολουθήσεις «μέθοδο
διασφάλισης εξουσίας μέσω της συγκέντρω-
σης κρίσιμων πληροφοριών». Μάλιστα, τον κα-
τηγόρησε ότι «προτιμά να λέει ότι είναι ανε-
παρκής παρά να παραδεχτεί ότι είναι αδίστα-
κτος. Είναι επικίνδυνος». Σύμφωνα με τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, τις κρίσιμες αυτές πληροφορίες ο
πρωθυπουργός «τις συγκέντρωνε από όλους,
μα πρωτίστως από τους ανθρώπους γύρω του».
Και αυτό, όπως ανέφερε, «για να εξασφαλίσει
τη σιωπή και την ανοχή τους».

Τη «μαφιόζικη» εικόνα που... φιλοτέχνησε για

την κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας την αιτιολόγησε λέγοντας ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε αυτές τις
πληροφορίες για να εκβιάζει «την ανοχή τους
πάνω από όλα στις καθεστωτικές πρακτικές.
Στην πειρατεία σε βάρος του κράτους και των
δημόσιων ταμείων. Στις εκτεταμένες πρακτικές
λεηλασίας τόσο του δημόσιου πλούτου με τα πε-
ρίφημα golden boys που εφορμούν ως “γαλά-
ζιες ακρίδες” στο Δημόσιο όσο όμως και με τα
“γαλάζια κοράκια”, όπως ο μέχρι χθες βουλευ-
τής Γρεβενών της ΝΔ κ. Πάτσης», σημείωσε.

«Το βασικό θέμα της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη δεν είναι αν είναι κακή ή χειρότερη, αλλά ότι
αποδείχτηκε επικίνδυνη για την ίδια τη δημο-
κρατία», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας: «Επιχεί-
ρησε να στήσει ένα καθεστώς. Που υπονομεύει
το δημόσιο συμφέρον. Και είναι επικίνδυνο για
την κοινωνία, για τα ανθρώπινα και δημοκρατι-
κά δικαιώματα, για τη ζωή την ίδια κάθε οικο-
γένειας και κάθε πολίτη. Εύχομαι να μην απο-
δειχτεί επικίνδυνο και για την εθνική μας
ασφάλεια».

Για την άρνηση του πρωθυπουργού να έρθει

στη Βουλή για να απαντήσει στην ερώτησή του,
ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «κρύβεται ως
ένοχος». Παράλληλα, επανέλαβε όσα ανέφερε
η τελευταία ερώτησή του προς τον πρωθυ-
πουργό. «Δεν απαντά αν και η ΕΥΠ, εκτός από
το Predator, παρακολουθούσε τους υπουρ-
γούς του γιατί ξέρει ότι υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία». Ακόμη, τον προκάλεσε να ζητήσει
από τους υπουργούς του να πάνε στην ΑΔΑΕ
ώστε να μάθουν αν παρακολουθούνταν.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης «ηγείται της επιχείρησης συγκά-
λυψης και της χυδαίας επίθεσης, της ελεεινο-
λογίας απέναντι στους πολιτικούς του αντιπά-
λους. Προτιμά να λέει ότι είναι ανεπαρκής πα-
ρά να παραδεχτεί ότι είναι αδίστακτος. Είναι
επικίνδυνος», είπε χαρακτηριστικά. 

Περί πατριδοκαπηλίας 
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης πέρασε στην αντεπίθεση μετά τον χαρα-
κτηρισμό που του... κρέμασε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ως «εθνικό μειονέκτημα»: «Αντί να

αναλάβει τις ευθύνες του, επιλέγει την αντεπί-
θεση με παραληρήματα διχασμού και πατριδο-
καπηλίας. Δε θα τον ακολουθήσουμε σε αυτό
τον κατήφορο. Το έλλειμμα δημοκρατίας στο
εσωτερικό δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί
και σε έλλειμμα εθνικό στο εξωτερικό».

Σε κάθε περίπτωση και παρά τους υψηλότα-
τους τόνους, ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε οποι-
αδήποτε αναφορά στην πρόταση μομφής που ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει προτρέψει να
κάνει ώστε να μετρηθούν σε μια εφ’ όλης της
ύλης τριήμερη συζήτηση που θα καταλήξει σε
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. 
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Ο ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ «Μ»

Μόνος, μονότονος και μπερδεμένος
Π

ήγε μόνος του στη Βουλή, είπε αυτά που είχε
να πει και έφυγε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έμει-
νε τελικά μόνος του με το ζήτημα των υποκλο-

πών, αφού δεν φαίνεται να τον ακολουθούν ούτε τα
υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κρα-
τούν αποστάσεις ασφαλείας από τις δήθεν καυτές απο-
καλύψεις των φίλιων Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το ΠΑ-
ΣΟΚ, ούτε ο Βαρουφάκης, ούτε ο Βελόπουλος στοιχί-

ζονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Για το ΚΚΕ ούτε λό-
γος, βρίσκεται πολύ μακριά από την Κουμουνδούρου.

Έχει μείνει λοιπόν απομονωμένος από όλους και από
όλα, ακόμη και από τις φράξιες των σκληροπυρηνικών
του ΣΥΡΙΖΑ που ούτε αυτοί θέλουν να τον ακολουθή-
σουν στον κατήφορο της λάσπης θεωρώντας ότι ο πρό-
εδρος έχει γίνει «μονότονος και μπερδεμένος» με την
κενή περιεχομένου συνθηματολογία και λασπολογία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των χαρακτηρισμών
που απέδωσε εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ.
Τσίπρας δεν έδωσε βεβαίως κανένα νέο στοιχείο παρά
των όσων αναπόδεικτων ο ίδιος λέγει κουραστικά εδώ
και καιρό, ενώ δεν ζήτησε ούτε εκλογές ούτε την πα-
ραίτηση Μητσοτάκη, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη αί-
σθηση όταν έχει ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους της
αντιπαράθεσης. 

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com

ΤΣΙΠΡΑΣ:
«Επικίνδυνος  για
τη δημοκρατία
ο Μητσοτάκης»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
στην ΚΟ του κόμματος
επανέλαβε τα ίδια 
για γαλάζιες ακρίδες 
και golden boys 



Η
θολή στάση που εξακολουθεί να
τηρεί στο ζήτημα των συνεργα-
σιών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης ανακατεύει

ακόμη περισσότερο την τράπουλα των
εκλογών. Όπως έχουμε ήδη σημειώσει σε
παλαιότερο ρεπορτάζ στην «Political», ο κ.
Ανδρουλάκης δέχεται αρκετές πιέσεις από
το εσωτερικό του κόμματός του, αφού με τη
στάση του έχει στείλει εσφαλμένο μήνυμα
ότι την πρώτη Κυριακή θέλει να είναι πρώτο
κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και τη δεύτερη Κυριακή
αφήνει να εννοηθεί ότι θα πάει με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη.

Το παραπάνω παράδοξο μπερδεύει ακό-
μη περισσότερο τη στρατηγική του κόμμα-
τος, το οποίο προσπαθεί τις τελευταίες μέ-
ρες να απεγκλωβιστεί από την ατζέντα και τη
σκανδαλολογία που στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις
υποκλοπές. Συν τοις άλλοις, ο κ. Ανδρουλά-
κης έχει κατηγορηθεί από μια μερίδα στελε-
χών του ΠΑΣΟΚ ότι «χρησιμοποιήθηκε» πο-
λιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ για να κερδίσει ο Αλέ-
ξης Τσίπρας δημοσκοπικούς πόντους στην
υπόθεση των υποκλοπών. Για αυτούς ακρι-
βώς τους λόγους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Mega
έδειξε να μην υιοθετεί τη λασπολογία και τις
ανυπόστατες λίστες που κυκλοφορούν στον
Τύπο, ενώ άφησε να διαφανεί ότι βλέπει με
θετικό μάτι την κατάθεση του νομοσχεδίου
για τις αλλαγές στην ΕΥΠ. Η φράση του «ο κ.
Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές με φως και
όχι με σκοτάδι για να ξέρει ο ελληνικός λαός
ποιοι από το περιβάλλον του έπαιξαν και
ποια παιχνίδια, ποιοι είναι οι παρακολου-
θούμενοι και για ποιους λόγους. Καθαρό το-
πίο» ερμηνεύτηκε ως αλλαγή στάσης επί
των συνεργασιών... 

Φόβος συρρίκνωσης
Πρακτικά η διττή στάση του κ. Ανδρου-

λάκη και με τον χωροφύλαξ (την 1η Κυρια-
κή) και με τον αστυφύλαξ (τη 2η Κυριακή)
οφείλεται στον φόβο συρρίκνωσης του
κόμματος από την πρώτη κάλπη. Για τον
Νίκο Ανδρουλάκη οι επαναληπτικές εκλο-
γές, τις οποίες δείχνει να αποδέχεται ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτο
κόμμα, συνιστούν ένα εφιαλτικό σενάριο
για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι εκτι-
μήσεις που υπάρχουν στο εκλογικό του
επιτελείο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα
ποσοστά του κόμματος θα συρρικνωθούν
θεαματικά στην κάλπη της δεύτερης Κυ-
ριακής. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι αρκε-

τοί μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη θα πιέ-
σουν τον πρόεδρο του κόμματος να εξαντ-
λήσει κάθε περιθώριο από τις πρώτες
εκλογές, με το σύστημα της απλής αναλο-
γικής, για να συμμετάσχει στον σχηματι-
σμό κυβέρνησης και έτσι να μη χρειαστεί
να στηθούν επαναληπτικές κάλπες.

Η δεύτερη εντολή 
Ένα από τα σενάρια που ακούγονται εντό-

νως είναι ότι σε περίπτωση που η ΝΔ είναι
πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση, αρκετοί εκτιμούν
ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θέσει προ των
ευθυνών τους και τους δύο πολιτικούς αρ-
χηγούς, ζητώντας τους να συμβάλουν στον
σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης με
τη συμμετοχή και του ΠΑΣΟΚ σε αυτήν. Αν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράσει εκ νέου τη
θέση για επαναληπτικές εκλογές και ο Αλέ-
ξης Τσίπρας αρνηθεί να λάβει τη δεύτερη
εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, η σκυ-
τάλη θα πέσει στον κ. Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως ακούγεται,
θα τη λάβει και θα την περιφέρει για λίγες
μέρες κάνοντας το δικό του επικοινωνιακό
σόου μήπως και καταφέρει να αυξήσει τα
ποσοστά του στη δεύτερη κάλπη. Παράλλη-
λα, δε, με την «περιφορά» της διερευνητι-
κής εντολής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα
μπορέσει να προβάλει επιθετικά το αφήγη-
μα ότι ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας
επιθυμούν πολιτική συνεννόηση και θα
ισχυριστεί ότι και οι δύο ενδιαφέρονται για
την καρέκλα του πρωθυπουργού, ενώ ο
ίδιος ενδιαφέρεται να σωθεί η χώρα.

Βεβαίως, όλη αυτή η στρατηγική έχει και
ένα ισχυρό ρίσκο, αφού μπορεί να μην έχει
feedback στο εκλογικό ακροατήριο που
έχει... πικρή πείρα από οικουμενικές κυβερ-
νήσεις, με συνέπεια ο διπολισμός να συρρι-
κνώσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του
ΠΑΣΟΚ στις δεύτερες κάλπες. «Κρίσιμη μά-
ζα» για τις εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη
θα είναι βεβαίως το ποσοστό που, αν πέσει
σε μονοψήφιο αριθμό, δεν αποκλείεται -την
επομένη των εκλογών- να προκαλέσει τριγ-
μούς και φυγόκεντρες τάσεις είτε προς τα
δεξιά είτε προς τα αριστερά.
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Τι φοβάται ο Νίκος
Ανδρουλάκης, ο οποίος
τώρα προσπαθεί να
απεγκλωβιστεί από 
την ατζέντα και τη
σκανδαλολογία που
στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ 
για τις υποκλοπές

Η διπλή παγίδα 
για το ΠΑΣΟΚ

και η περιφορά
των διερευνητικών

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



Κάπου πήρε
το μάτι μου
ότι ο βου-
λευτής ΝΔ
Κ ώ σ τ α ς
Τζαβάρας
πήρε μέρος
σε μια κοινή εκ-
δήλωση του Εργατικού
Κέντρου Άργους με θέμα
«το αύριο και το σήμερα

της Δικαιοσύνης» μαζί με τον
Γιώργο Πεταλωτή του ΠΑΣΟΚ και
τον Μιχάλη Καλογήρου, τον στε-
νό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.

Δεν σας κάνει εντύπωση που το ΠΑΣΟΚ συναινεί σχεδόν στο νομοσχέδιο
για την ΕΥΠ και τις υποκλοπές που έφερε η κυβέρνηση; Μου λένε άτομα που
γνωρίζουν καλά την υπόθεση ότι το νομοσχέδιο το ξεσκόνισε για τα καλά ο
Βαγγέλης Βενιζέλος. Και μέσω (νέων) διαύλων μετέφερε τις απόψεις του
στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συμφώνησε σε όλα, πλην της ενημέρωσης
του παρακολουθούμενου ύστερα από τρία χρόνια. Και μεταξύ μας, αν δει κα-
νείς τα επίμαχα σημεία, είναι αυτά για τα οποία που είχε διατυπώσει ενστάσεις
ο γνωστός συνταγματολόγος… Λες και το έφτιαξαν παρέα στο Μαξίμου…! 
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Η επαρχία στηρίζει
Μητσοτάκη  

Όπως έμαθα από τον στενό περίγυρο
του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος ήταν
πολύ χαρούμενος από την υποδοχή που
έτυχε στην Άμφισσα και γενικά από όλη
την περιοδεία που πήγε πολύ καλά. Αλ-
λά είδε και κάτι το οποίο έχουν επιβε-
βαιώσει και οι δημοσκοπήσεις ως τώρα,
ότι ο κόσμος στην επαρχία δεν λειτουρ-
γεί με τα ίδια κριτήρια που λειτουργεί το
αστικό τρίγωνο των Αθηνών μεταξύ πο-
λιτικού συστήματος, ΜΜΕ και επιχειρη-
ματικών συμφερόντων. Με άλλα λόγια,
ο κόσμος στην επαρχία στηρίζει Μητσο-
τάκη γιατί έχει δώσει λύσεις, έχει στη-
ρίξει το εισόδημα στις αλλεπάλληλες
κρίσεις που αντιμετώπισε, τον εμπι-
στεύεται περισσότερο από τον Τσίπρα.
Και τις υποκλοπές τις έχει σε δεύτερη
και τρίτη μοίρα…

Στο Άγιον Όρος 
ο Μανιάτης
Στο Άγιον Όρος, στη Μονή Ξενοφών-

τος για κατανυκτικό τριή-
μερο βρίσκεται ο

πρώην υπουργός
Γιάννης Μανιάτης
με καλούς φίλους.
Ο Μανιάτης έχει

«ανέβει» ψυχολο-
γικά αλλά και επιστη-

μονικά μετά τις αποφά-
σεις για έρευνες της ExxonMobil νο-
τιοδυτικά της Κρήτης και προσφέρει
τον καλό λόγο του στην κυβέρνηση… 

Δάκτυλος Βενιζέλου για το νομοσχέδιο;

Κ
υβερνητική αποστολή υψίστης σημασίας θα
πραγματοποιηθεί εκτάκτως στην Αίγυπτο την
Τρίτη που μας έρχεται. Ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, ο αν. υπουργός Εξωτερικών

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο υπ. Άμυνας Νίκος Παναγιω-
τόπουλος θα ταξιδέψουν στο Κάιρο για να υπογράψουν Συμ-
φωνία Έρευνας και Διάσωσης στα όρια της διακηρυγμένης
ΑΟΖ που έχουν συμφωνήσει με την Αίγυπτο. Η συμφωνία εί-
ναι πολύ σημαντική, καθώς μας δίνει δικαιώματα έρευνας
και διάσωσης σε περιοχή που διεκδικεί και η Τουρκία. Εί-
ναι ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την ελληνική διπλω-
ματία, ως συνέχεια της δυναμικής παρουσίας του Ν. Δένδια
στη Λιβύη και ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν απεμπο-
λούμε κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. 

Έκτακτη κυβερνητική αποστολή
στην Αίγυπτο την Τρίτη

Μα καλά, πώς ανέχε-
ται ο κύριος Καθηγητής

με τα διδακτορικά να συμ-
βουλεύει το αφεντικό του
ένας με έναν απλό μεταπτυ-
χιακό τίτλο; Τι να πω; Ίσως
αυτός ο άλλος έχει ορθότερη
κρίση και… εμπειρία. 

Με τα κρεμμυδάκια… 
Με τα κρεμμυδάκια έκανε ο

γενικός γραμματέας της ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ που σε πάνελ εκπομπής
εκστόμισε αναλήθειες. Το στέλε-
χος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι με το νο-
μοσχέδιο η ΝΔ φέρνει τη δυνα-
τότητα καταστροφής στοιχείων
υποκλοπής από 2 χρόνια σε 6
μήνες, ενώ η αλήθεια είναι ότι
δεν υπήρχε χρονικό όριο και το
νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα
αυτή έπειτα από 6 μήνες. Θα
συμβουλεύαμε τους Συριζαίους
να είναι πιο διαβασμένοι, ειδικά
όταν βγαίνουν απέναντι στον
Παύλο Μαρινάκη…

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ...

Για όσους νομίζουν ότι ανακάλυψαν την πυρίτιδα,
οι σχέσεις Ανδρουλάκη - Λοβέρδου έχουν χαλά-
σει εδώ και καιρό. Ο Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί
από την αρχή να πάρει θέση για το «σκάνδαλο»

της Novartis και όσους έθιξε, δηλαδή να καλύψει
τον Ανδρέα Λοβέρδο, και η πρώτη ανάγνωση είναι

ότι το κάνει με εσωκομματική λογική. Ο Λοβέρ-
δος, από την άλλη, έχει προχωρήσει σε αυτόνομη
πορεία ως τομεάρχης Εξωτερικών Θεμάτων και
δεκάρα δεν δίνει. 



Μ
ε... απουσίες ξεκίνησε στο Ειδικό
Δικαστήριο η δίκη για τις τηλεοπτι-
κές άδειες το 2016. Τα κεντρικά
πρόσωπα της υπόθεσης, ο πρώην

υπουργός Νίκος Παππάς και ο επιχειρηματίας
Χρήστος Καλογρίτσας, επέλεξαν να μην εμφανι-
στούν αλλά να εκπροσωπηθούν από τους συνη-
γόρους τους, τουλάχιστον σε αυ-
τό το στάδιο της διαδικα-
σίας. Με γραπτή δήλωσή
του, ο Νίκος Παππάς χα-
ρακτήρισε, για ακόμη
μία φορά, τη δίωξή του
πολιτική και για αυτό,
όπως υποστήριξε, η στάση
του θα είναι πολιτική, κα-
ταφερόμενος εναντίον
του πρωθυπουργού. «Ο
κ. Μητσοτάκης προ-
σβάλλει βάναυσα με
πρωτοβουλία και ευθύνη
του τη Δικαιοσύνη και το πο-
λιτικό σύστημα. Ο βασικός υπεύθυνος του θεσμι-
κού ξεπεσμού της πατρίδας μας εργαλειοποιεί τη
Δικαιοσύνη. Σεβόμενος σε κάθε περίπτωση την
ανεξαρτησία της δεν θα συμβάλω σε αυτήν την
εργαλειοποίηση», ανέφερε μεταξύ άλλων. Η δίκη
διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη λόγω κωλύματος
του συνηγόρου υπεράσπισης του επιχειρηματία
Χρήστου Καλογρίτσα, Ανδρέα Λοβέρδου, οπότε
και θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις των μαρτύρων.
Κατά τη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας δεν
υποβλήθηκε από την υπεράσπιση ουδεμία έν-
σταση ή κάποιο αίτημα και όλες οι πλευρές συ-
ναίνεσαν στην ταχεία διεξαγωγή της δίκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ8

Όλο και πιο κοντά στην Κουμουνδούρου έρχε-
ται η ανεξάρτητη βουλευτής Φωτεινή Μπακα-
δήμα, η οποία έχει αποχωρήσει από το Μέ-
ΡΑ25. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η ανε-
ξάρτητη βουλευτής εθεάθη να συνομιλεί σε
πολύ καλό κλίμα με τον Χρήστο Σπίρτζη. Άλ-
λωστε η Φωτεινή Μπακαδήμα δεν είχε κρύψει
τα θετικά της αισθήματα για το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Πήγε, αλλά δεν έδωσε… 
Το κατώφλι της Εισαγγελίας πέρασε χθες ο
εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξε-
βάνης, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει για
την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακο-
λουθήσεων. Ωστόσο, το «ραντεβού» του με
την εισαγγελέα Αγγελική Τριανταφύλλου
ανανεώθηκε για την ερχόμενη Τρίτη, προ-
κειμένου, όπως ο ίδιος δήλωσε, η κατάθε-
σή του να δοθεί υπό το φως των νέων απο-
καλύψεων που θα υπάρξουν την Κυριακή
στην εφημερίδα του. Δηλαδή, ούτε λίγο ού-
τε πολύ, είπε, «αφήστε με να πουλήσω κά-
να φύλλο πρώτα και μετά τα ξαναλέμε…».
Ο Κ. Βαξεβάνης κατηγόρησε, σε δηλώσεις
του, για άλλη μία φορά το Μέγαρο Μαξίμου
πως είναι «σάρκα μία με το Pretador και
την ΕΥΠ με κοινό τους θέμα τις παρακολου-
θήσεις». Καταλάβαμε, οκέι… 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ Περί βιαιοπραγίας…
Ξεκάθαρος στο τι συνέβη ανάμεσα στον ίδιο
και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λια-
κούλη, απαντώντας ουσιαστικά σε δημοσίευ-
μα εφημερίδας με τίτλο «Ο Μαρκόπουλος
πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα βουλευτή μέ-
σα σε κανάλι», ήταν ο βουλευτής της ΝΔ Δη-
μήτρης Μαρκόπου-
λος. Για να μην πλανά-
ται αυτή η κατηγορία
πάνω από το όνομά
του, εξέδωσε αναλυ-
τική ανακοίνωση κά-
νοντας λόγο για μια
δυναμική και έντονη
διαφωνία που περιορίστηκε σε αμιγώς λεκτι-
κό επίπεδο και βαπτίστηκε ως επίθεση και βι-
αιοπραγία, καταλήγοντας πως διεκδικεί πλή-
ρη ανασκευή του ψεύδους. 

Ενέργεια και πληθωρισμός
«χτυπούν» και τη Βουλή 
Αυξημένος κατά 4,7 εκατ. ευρώ θα είναι φέτος ο
προϋπολογισμός της Βουλής, καθώς τα διεθνή οι-
κονομικά προβλήματα δεν αφήνουν ανεπηρέαστο
το Μέγαρο της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Πάντως
ο Κώστας Τασούλας υποσχέθηκε νοικοκυρεμένη
και διαφανή διαχείριση των οικονομικών της
Βουλής και επεσήμανε πως το Κοινοβούλιο είναι
μια διοικητική μηχανή που «δουλεύει» με γόνιμο
και αξιοπρεπή τρόπο. Στη συζήτηση του προϋπο-
λογισμού δαπανών της Βουλής για το 2023 που
εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέ-
λεια, καθώς τον στήριξαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση, ο κ. Τασούλας ανα-
φέρθηκε στις δράσεις της Βουλής για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

«Πασοκικές γκρίνιες» στον
Πειραιά για τα ψηφοδέλτια 
«Σκόνη έχουν σηκώσει» στον Πειραιά οι φή-
μες ότι ένας «φίλος» από τα παλιά, ο Χρήστος
Σαλαλές, προτίθεται να κατέβει υποψήφιος
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Σε ορισμένα πηγα-
δάκια, μάλιστα, η «δυσφορία» χτυπάει κόκκι-
νο, καθώς κάποιοι ανασύρουν μνήμες του πα-
ρελθόντος όπου ο κ. Σαλαλές υπήρξε αρνητι-
κός πρωταγωνιστής. Η ιστορία πάει πίσω
σχεδόν 20 χρόνια, επί διακυβέρνησης Κώστα
Σημίτη. Τότε ήταν επικεφαλής του ΟΠΑΠ και
αποχώρησε από τον Οργανισμό έπειτα από
θύελλα καταγγελιών. Αυτά θυμούνται ορι-
σμένοι Πειραιώτες και βγάζουν… αφρούς!
Εξυπακούεται ότι η γκρίνια έχει μεταφερθεί
και στα κεντρικά…

Πολλές απουσίες
στο Ειδικό
Δικαστήριο

Ένα βήμα πριν 
από τον ΣΥΡΙΖΑ 

Δεν άνοιξε ρουθούνι…
Για δεύτερη χρονιά τα πράγματα στην πορεία του Πολυτε-

χνείου ήταν σχετικά ήρεμα και όχι όπως άλλες χρονιές που
σπάγανε και τα τσιμέντα και καιγόταν η Αθήνα ολόκληρη. Σε
αυτό μπορούμε σίγουρα να αναγνωρίσουμε την επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα της ΕΛΑΣ και του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη αλλά και του ίδιου του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο
οποίος με τις δημόσιες δηλώσεις του φρόντισε να ρίξει
τους τόνους για να μην έχουμε έκτροπα. 
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Μεγάλος κατασκευαστής
που διαδραμάτισε κορυ-

φαίο ρόλο για περίπου 30
χρόνια στα δημόσια έργα της

χώρας, συναντήθηκε με γνωστό
(από τις τηλεοπτικές του εμφανί-
σεις) ποινικολόγο και ζήτησε τη
γνώμη του σχετικά με τη διαχείρι-
ση των ακινήτων που έχει σε εται-
ρείες και το ενάμισι δισεκατομμύ-
ριο που έχει στα παιδιά του στην
Ελβετία… Τις εταιρείες του τις
πτώχευσαν και ούτε γάτα ούτε ζη-
μιά… Και όπως συμβαίνει στην
Ελλάδα, οι εταιρείες πτωχεύουν,
αλλά οι μέτοχοι μένουν εκατομμυ-
ριούχοι! Θα έχουμε και συνέχεια
για αυτή την αγία οικογένεια…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Π
ού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον Αλέξη Τσίπρα, να παρακολουθεί τους
αγώνες του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Κάθεται στα επίσημα και φορά
συνήθως τραγιάσκα για να μη γίνεται αντιληπτός από τους φωτορεπόρτερ.
Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που μαζί με τα

παιδιά του δεν έχει χάσει εντός έδρας παιχνίδι του «τριφυλλιού». Η ποδοσφαιρική συ-
ζήτηση, απ’ ό,τι μαθαίνουμε, συνεχίζεται την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου
προτού ξεκινήσει η σύσκεψη του Αλέξη Τσίπρα με τους στενούς του συνεργάτες.

Εκτός από το ποδόσφαιρο βέβαια έχει και άλλες έγνοιες ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, με όλο τον σχεδιασμό του στο ζήτημα των παρακολουθήσεων να κα-
ταλήγει σε μια τετ α τετ αντιπαράθεσή του με τον πρωθυπουργό στη Βουλή. Ο κ. Τσί-
πρας καταθέτει στον διάδοχό του εδώ και τρεις συνεχείς εβδομάδες σχετικές ερωτή-
σεις και περιμένει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σηκώσει το... γάντι. Η «μάχη» πάν-
τως αναμένεται να αργήσει. Το μόνο που την επισπεύδει είναι το νομοσχέδιο για την
ΕΥΠ, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε φάση διαβούλευσης. Μέχρι να βρεθεί στην Ολομέ-
λεια θα περάσουν αρκετές μέρες, στις οποίες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προετοιμά-
ζεται για αυτήν, ενώ θα συνεχίζει και την «πορεία προς τον λαό» με περιοδείες σε πε-
ριφέρειες της χώρας.

Κόντρα για social 
Δύο βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται

σε νησιωτικές περιοχές έπιασαν κου-
βέντα στους διαδρόμους της Βουλής
για τη δύναμη των social media, ιδίως
τώρα που η χώρα μπαίνει σε προεκλο-
γική περίοδο. Ο βουλευτής της μονοε-
δρικής εκλογικής περιφέρειας της
Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς φαίνε-
ται πως είναι πιο μπροστά στα κοινωνι-
κά δίκτυα από τον βουλευτή Κυκλάδων
Γιάννη Βρούτση που χρησιμοποιεί κυ-
ρίως Twitter και Facebook, σε αντίθεση
με τον Θανάση Καββαδά, που είναι ιδι-
αίτερα ενεργός στο Instagram.

Το ήθος του ανδρός… 
Αντί να καταδικάσει την επίθεση εναντίον του Άδωνι
Γεωργιάδη, ο κ. Πολάκης τη βρήκε αστεία και έγραψε
για «τρόμο» και πως τα μακαρόνια που ρίχτηκαν… εί-
ναι νούμερο έξι. «Σοκ και δέος… Ο τρόμος πάνω από
την πόλη… Τα μακαρόνια να ’ναι 6», έγραψε ο κ. Παύ-
λος Πολάκης. Δεν είναι γνωστό τι το αστείο βρήκε
στην επίθεση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, όσο οι
πολιτικοί (όλων των κομμάτων) δεν καταδικάζουν και
δεν παίρνουν αποστάσεις από τέτοιου τύπου ενέργει-
ες, το πρόβλημα διογκώνεται.

Δεν χάνει παιχνίδι Χάνουν οι άχαστοι;  
Αληθεύουν αυτά που μαθαίνω ότι
στο μεγαλύτερο σωματείο της ΓΕ-
ΝΟΠ, την Ένωση Τεχνικών Ελλάδας,
η ΔΑΚΕ βγήκε πρώτη με 60%; Από τις
13 έδρες που είχε, πήρε 18 σε σύνο-
λο 31. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑ-
ΣΟΚ έπεσε από τις 15 στις 11. Ισχύουν
αυτά, ρε παιδιά; Χάνουν οι άχαστοι;
Αντίστοιχα αποτελέσματα μου λένε
κατεγράφησαν και στο συνδικάτο
του ΑΔΜΗΕ, με τη ΔΑΚΕ να κερδίζει
τις εκλογές με ποσοστό 58%. Και το
πλέον ενδεικτικό του κλίματος είναι
πως στα ορυχεία της Μεγαλόπολης η
ΔΑΚΕ απέσπασε το 88,5% του σώμα-
τος και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ μόλις
το 11,5%. Οι συνδικαλιστές του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης βλέπω να κατακρημνίζονται με
το επιχείρημα της επανακρατικοποί-
ησης της ΔΕΗ…

Τα ύστερα του κόσμου 
Ο Έκτορας Κουφοντίνας, ο γιος του
δολοφόνου της «17Ν», μας
ενημέρωσε από τα so-
cial media ότι έκανε
την πορεία του Πο-
λυτεχνείου μόνος
του στην… Ου-
ρουγουάη. Κάνει
εκεί τις διακοπούλες
του και είπε να ρίξει και
ένα επαναστατικό τσάμικο…

Για 6,5 εκατ. λες τα πάντα  
«Σε αδικήσαμε. Και εγώ σε αδίκησα. Τελικά είσαι “εθνικόφρων” με την καλή την
έννοια. Αγαπάς την πατρίδα και το κυριότερο, δεν είσαι λαμόγιο». Τάδε έφη ένας
«γαλάζιος» στον Αλέξη Τσίπρα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένας δεξιός να λέει
εθνικόφρονα έναν αριστερό; Βρε, όλα λέγονται άμα περιμένεις 6,5 εκατ. για εγγει-
οβελτιωτικά έργα αλλά δεν σου τα δίνουν.

Από τη Βουλή 
στον δήμο; 

Αρκετές συζητήσεις προκάλεσε η
συνάντηση που είχε την Τετάρτη ο βου-
λευτής της Α’ Πειραιά Χριστόφορος
Μπουτσικάκης με τον πρω-
θυπουργό στο Μα-
ξίμου. Επισήμως
τον ενημέρω-
σε για την κα-
τάσταση που
επικρατεί στο
πρώτο λιμάνι
της χώρας και για
την ικανοποίηση που
επικρατεί για την επέκταση του μετρό.
Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως
στο τραπέζι έπεσε το ζήτημα της υπο-
ψηφιότητας του Χριστόφορου Μπου-
τσικάκη για τον Δήμο Πειραιά. Το θέμα
από ό,τι μάθαμε δεν έκλεισε… 



H
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμά-

των Νίκη Κεραμέως μιλάει στην «Po-

litical» για τα επίκαιρα θέματα των

υποκλοπών και των επερχόμενων

εκλογών, αναλύει τη σκέψη της για την Ελάχιστη

Βάση Εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, τη συνεργασία

με τα αμερικανικά πανεπιστήμια και την επαγγελ-

ματική εκπαίδευση και αναπτύσσει το όραμα για

ένα πραγματικό δημόσιο σχολείο.

Πώς κρίνετε τη στάση της κυβέρνησης στο
θέμα των υποκλοπών; Πιστεύετε ότι το κλίμα
αυτό θα έχει αντίκτυπο στις εκλογές;

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σχετικά με
τις φερόμενες παρακολουθήσεις δεν συνοδεύ-
τηκαν από το παραμικρό στοιχείο τεκμηρίωσης.
Άμεσα ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του τόνι-
σε το πόσο αδιανόητο είναι να κατηγορείται ότι
έχει ο ίδιος ενορχηστρώσει ένα σύστημα παρα-
κολούθησης των στενότερων συνεργατών του.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χυθεί άπλετο
φως. Όποιος γράφει κάτι όμως πρέπει να κατα-
θέτει στοιχεία. Ήδη υποβλήθηκαν διατάξεις για
την περαιτέρω θωράκιση των επικοινωνιών και
προβλέπεται η καθολική απαγόρευση εμπορίας
κακόβουλων λογισμικών, πράξη που καθιστά την
Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που προ-
βαίνει σε τέτοια απαγόρευση. Πιστεύω ότι οι πο-
λίτες αναγνωρίζουν το έργο που έχει ήδη γίνει
και στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε για αυ-
τό, για το κατά πόσο ήμασταν συνεπείς με τις
προεκλογικές μας δεσμεύσεις αλλά και το πώς
διαχειριστήκαμε τις προκλήσεις που βρήκαμε
στον δρόμο μας.

Γιατί η ΝΔ θεωρεί τόσο σημαντική την πρώτη
εκλογική αναμέτρηση του 2023 που θα διε-
ξαχθεί με απλή αναλογική και γιατί συνδέει
τη σταθερότητα με την αυτοδυναμία;

Η σημασία της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης
είναι καθοριστική, γιατί το αποτέλεσμά της θα
διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη
της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις
εκλογές που θα ακολουθήσουν. Η συζήτηση για
τη διακυβέρνηση δεν είναι θεωρητική άσκηση.
Αφορά τη χώρα μας τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή με τις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις
και τις συγκεκριμένες θέσεις που καθεμία έχει.
Τα δεδομένα αυτά καθιστούν την αυτοδυναμία
της Νέας Δημοκρατίας προϋπόθεση για να συνε-
χίσει η Ελλάδα να πορεύεται στον δρόμο της
σταθερότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνι-
κής συνοχής. Την καθιστούν κοινωνική, πολιτική
και εθνική -θα έλεγα- αναγκαιότητα.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ
αναγκαιότητα για 
σταθερότητα, ανάπτυξη,
κοινωνική συνοχή» 
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«
Η μεγαλύτερη 
επένδυση στην 
εκπαίδευση 
είναι η επένδυση 
στο ανθρώπινο 
δυναμικό της. 
Δώδεκα χρόνια 
στη χώρα δεν 
είχε γίνει ούτε 
ένας μόνιμος 
διορισμός 
εκπαιδευτικών

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα



Σημειώθηκε μια γενικότερη κριτική για την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την είσοδο στα
ΑΕΙ, που πλέον έχει ατονήσει, αλλά παραμέ-
νουν συγκεκριμένα παράπονα για την ΕΒΕ σε
σχολές με ειδικά μαθήματα όπως η Αρχιτε-
κτονική αλλά και οι Στρατιωτικές Σχολές. Θα
υπάρξουν αλλαγές;

Φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά εφαρμογής της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), μιας μεταρ-
ρύθμισης που στοχεύει στη δημιουργία πραγματι-
κών προοπτικών για τη νέα γενιά. Οι νέες και οι νέ-
οι μας να εισάγονται σε σχολές για τις οποίες πλη-
ρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις
για να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν, τα πανεπι-
στήμια να διασφαλίζουν ποιοτική αναβάθμιση και
τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων να
αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο. Στόχος είναι
να έχουμε αποφοίτους που κάνουν πράξη τα όνει-
ρά τους και όχι φοιτητές που δεν αποφοιτούν πο-
τέ, εις βάρος του εαυτού τους, των οικογενειών
τους, των πανεπιστημίων και εντέλει της κοινω-
νίας. Παράλληλα, δώσαμε στα πανεπιστήμιά μας
λόγο στα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων,
όπως γίνεται διεθνώς. Πλέον, τα ίδια τα πανεπι-
στήμια ορίζουν τους συντελεστές βαρύτητας των
πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς
και τον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγω-
γής για κάθε σχολή και τμήμα. Δεν προβλέπονται
συνεπώς αλλαγές στη μεταρρύθμιση αυτή. 

Αναμφίβολα η συνεργασία των 30 αμερικανι-
κών πανεπιστημίων με τα ελληνικά ιδρύματα
είναι μια ελπιδοφόρα κίνηση για εξωστρέφεια
και αναβάθμιση της δικής μας εκπαίδευσης.
Αλλά μήπως ανακύψουν διάφορα προβλήμα-
τα, όπως πχ η υλικοτεχνική διαφορά μεταξύ
των δομών των πανεπιστήμιων, η διαφορετική
κουλτούρα εκπαίδευσης, ακόμη και η αισθητι-
κή των δικών μας πανεπιστημιακών χώρων
και η υψηλή πολιτικοποίηση μέσα στα ΑΕΙ;

Ο πλούτος των διαφορετικών παραστάσεων, των
διαφορετικών προσεγγίσεων, η διαφορετική
κουλτούρα είναι σημαντικά στοιχεία για τη δημι-
ουργία γόνιμου πεδίου για συνεργασίες μεταξύ
ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων. Συνι-
στά μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης στην ακαδημαϊ-
κή κοινότητα της Ελλάδας η έλευση στη χώρα
μας των 30 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστη-
μίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή στην
ιστορία των 100 και πλέον χρόνων του Ινστιτού-
του Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ (IIE), πρόκει-
ται για ιδρύματα που επιλέγουν να συνάψουν νέ-
ες, πολλά υποσχόμενες συνεργασίες με τα πανε-
πιστήμιά μας. Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Co-
lumbia ανακοίνωσε την ίδρυση Διεθνούς Κέν-
τρου Εκπαίδευσης στην Αθήνα με στόχο να εμ-
πλουτίσει το διδακτικό, επιστημονικό και ερευνη-
τικό έργο που εξελίσσεται στη χώρα μας σε
ώσμωση με τα ελληνικά ΑΕΙ και την ελληνική πα-
νεπιστημιακή κοινότητα. Στο Κέντρο, το οποίο
αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές
το 2023, θα πραγματοποιούνται διαλέξεις και δι-
δασκαλίες από καθηγητές του. Δεύτερο ενδεικτι-
κό παράδειγμα: η νέα συνεργασία μεταξύ ΕΚΠΑ
και Yale, η οποία προβλέπει την ανταλλαγή φοιτη-
τών από τα δύο ιδρύματα και την παρακολούθηση
μαθημάτων άνευ διδάκτρων. Απευθύνεται σε με-

ταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ΕΚ-
ΠΑ, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθούν μα-
θήματα διάρκειας ενός ή δύο εξαμήνων στις θετι-
κές επιστήμες και τις πολυτεχνικές, ιατρικές, πε-
ριβαλλοντολογικές σχολές του Yale, που θα προ-
σμετρώνται στην απόκτηση του πτυχίου τους. Η
συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί πρότυπο για
τη δημιουργία νέων συνεργασιών που θα επιφέ-
ρουν απτά οφέλη στους φοιτητές της χώρας μας,
ανοίγοντας νέους ορίζοντες και ευκαιρίες, καθι-
στώντας το αδύνατο δυνατό σε ό,τι αφορά τη φοί-
τηση σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Τα ΑΕΙ μας κα-
τακτούν ολοένα και περισσότερο τη θέση που
τους αξίζει στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Παρά τις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου, πα-
ραμένει το μεγάλο κόστος που πληρώνει η οι-
κογένεια για το παιδί της από τις μικρές τάξεις
μέχρι να μπει μέσα στο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της προτίμη-
σής του. Είδαμε μια κίνηση με την επέκταση
του ολοήμερου σχολείου να μειωθεί αυτό το
κόστος για την οικογένεια. Μήπως υπάρχει
κάτι στα σκαριά για τη μείωση του κόστους μέ-
σω των δημόσιων σχολείων τής ενισχυτικής
διδασκαλίας;

Στόχος μας είναι το δημόσιο σχολείο να παρέχει
ολοένα περισσότερα και καλύτερα εφόδια. Με
γνώμονα αυτό έχουμε προβεί σε σειρά από ενέρ-
γειες για την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχό-
μενης δημόσιας εκπαίδευσης και τη μείωση του
κόστους που καλούνται να πληρώσουν οι γονείς.
Για παράδειγμα, επεκτείναμε το Νηπιαγωγείο και
στην ηλικία τεσσάρων με πέντε ετών, προβλέψα-

με τη διδασκαλία Αγγλικών από το Νηπιαγωγείο,
επεκτείναμε τη λειτουργία του ολοήμερου σχολεί-
ου μέχρι τις 5.30 μμ και αναβαθμίσαμε το περιε-
χόμενό του, αυξήσαμε τις ώρες διδασκαλίας ξέ-
νων γλωσσών στις μεγαλύτερες τάξεις, ενώ από
την πέμπτη δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε
επαφή και με δεύτερη ξένη γλώσσα, προσφέρου-
με Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο σε έξι μα-
θήματα, συγκεκριμένα στη Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία, στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία, στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη
Χημεία και τα Αγγλικά, για τους τελειόφοιτους μα-
θητές Λυκείου προβλέψαμε τη διδασκαλία όλων
των Ειδικών Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθη-
μάτων (Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική
Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση). 

Εξασφαλίζουμε σε όλους τους μαθητές μας

ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στηρίζουμε
τους γονείς και τον οικογενειακό προϋπολογισμό,
δεν αφήνουμε κανέναν πίσω.

Πόσες προσλήψεις θα γίνουν το επόμενο διά-
στημα για να μην υπάρξει πλέον κανένα κενό
στα σχολεία όλων των βαθμίδων;

Η μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση είναι η
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της. Δώδεκα
χρόνια στη χώρα δεν είχε γίνει ούτε ένας μόνιμος
διορισμός εκπαιδευτικών. Τα τελευταία δύο χρό-
νια έχουμε διορίσει 25.000 εκπαιδευτικούς,
6.000 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και
τους υπόλοιπους στη Γενική Εκπαίδευση. Εφό-
σον ο ελληνικός λαός ανανεώσει την εμπιστοσύ-
νη του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ο στόχος μας είναι να συνεχιστούν η ενί-
σχυση και ο εξορθολογισμός του προσωπικού
προκειμένου να στελεχωθούν τα σχολεία μας με
πρόσθετο μόνιμο προσωπικό και οι αναπληρωτές
εντέλει να κάνουν αυτό που λέει πραγματικά ο
όρος, δηλαδή να αναπληρώνουν μόνο σε έκτα-
κτες ανάγκες που προκύπτουν πχ από ασθένειες,
εγκυμοσύνες, ατυχήματα. 

Θα δούμε νέες κινήσεις για την ενίσχυση της
Τεχνικής Εκπαίδευσης και την ένταξη και άλ-
λων τεχνικών επαγγελμάτων είτε μέσω των
ΕΠΑΛ είτε μέσω των δημόσιων ΙΕΚ;

Ήδη από το 2020 ξεκινήσαμε μια δομική μεταρ-
ρύθμιση σε ό,τι αφορά την Επαγγελματική Εκπαί-
δευση και Κατάρτιση, καθώς πλέον πρώτα εντο-
πίζουμε τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας

και της κοινωνίας σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο και λαμβάνουμε εν συνεχεία υπ’ όψιν τα
στοιχεία αυτά όταν διαμορφώνουμε τις προσφε-
ρόμενες ειδικότητες. Για παράδειγμα, σε εθνικό
επίπεδο υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε επαγγέλματα
όπως οι κατασκευαστές ιστοσελίδων, ενώ σε πε-
ριφερειακό επίπεδο υπάρχει ζήτηση για τεχνι-
κούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουν ήδη
γίνει σημαντικές κινήσεις, οι οποίες θα ενταθούν
το επόμενο διάστημα. Έχουμε 25 Πρότυπα Επαγ-
γελματικά Λύκεια σε όλη τη χώρα, στη λειτουργία
των οποίων θέλουμε να εμβαθύνουμε το επόμε-
νο διάστημα, θεσπίσαμε το Παράλληλο Μηχανο-
γραφικό μέσω του οποίου εισήχθησαν 13.500
νέοι σε δημόσια ΙΕΚ, εξασφαλίσαμε για την ανα-
βάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης πάνω από 400 εκατ. ευρώ, τα 115
εκ των οποίων επενδύουμε το επόμενο διάστημα

στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού
και των προγραμμάτων δομών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ανομία
στα ΑΕΙ της χώρας εκπορεύεται και από τις
πρυτανικές αρχές. Υπάρχει καινούργιος νό-
μος για τις διοικήσεις των ΑΕΙ, υπάρχει όμως
και για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Πώς
κρίνετε μέχρι τώρα την εφαρμογή τους; Θα
αλλάζατε κάτι για την πιο εύρυθμη λειτουργία
των ιδρυμάτων;

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησής

μας ήταν -και εξακολουθεί να είναι- η ενίσχυση

του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ήδη από τον

πρώτο μήνα διακυβέρνησής μας προχωρήσαμε

στην αποκατάσταση του ασύλου στην πραγματική

του έννοια. Ακολούθησαν και άλλες ενέργειες,

όπως η κατάρτιση σχεδίων ασφαλείας των πανε-

πιστημίων που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα, η

ελεγχόμενη είσοδος που ήδη ξεκίνησε να εφαρ-

μόζεται, πχ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της

Θεσσαλονίκης. Οι Ομάδες Προστασίας Πανεπι-

στημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) αποτελούν μέρος

αυτού του συνεκτικού σχεδίου για την ακαδημαϊ-

κή ασφάλεια, το οποίο βρίσκεται σε πορεία υλο-

ποίησης. Η κατάσταση πλέον αλλάζει με σημαντι-

κά και σταθερά βήματα. Από το 2019 η ΕΛΑΣ έχει

παρέμβει σε δεκάδες περιπτώσεις καταλήψεων

σε πανεπιστήμια. Χαρακτηριστική είναι η περί-

πτωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, όπου

σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές η αστυνο-

μία έβαλε τέλος σε μια κατάληψη 34 ετών ώστε

ο χώρος αυτός να μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, αλ-

λά και η λήξη της κατάληψης στην Πανεπιστημι-

ούπολη Ζωγράφου. Η πανεπιστημιακή μας κοινό-

τητα, η κοινωνία μας απαιτεί ένα αναβαθμισμένο

ακαδημαϊκό περιβάλλον και αυτό είναι για το

οποίο αγωνιζόμαστε. 

Κυρία υπουργέ, ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο
εμβληματική μεταρρύθμιση του υπουργείου
Παιδείας αυτά τα 3,5 χρόνια που είστε στο τιμόνι;

Στο σχολείο, ενδεικτικά, η διδασκαλία των Αγγλι-

κών από το νηπιαγωγείο, τα εργαστήρια δεξιοτή-

των, τα νέα προγράμματα σπουδών, η αξιολόγη-

ση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Στην επαγγελ-

ματική εκπαίδευση και κατάρτιση το παράλληλο

μηχανογραφικό, οι σύγχρονες ειδικότητες και η

σύνδεση με την κοινωνία. Στα πανεπιστήμια ο νέ-

ος νόμος που απελευθερώνει τα ιδρύματα και

τους δίνει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης,

μεταξύ άλλων και για διεθνείς συνεργασίες. Αυτό

που θεωρώ ότι καταφέραμε είναι η ολιστική με-

ταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος,

από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο και τη

Διά Βίου Μάθηση. Μια μετατόπιση παραδείγμα-

τος με πολλά και σημαντικά οφέλη για μαθητές,

φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, γονείς,

ολόκληρη την κοινωνία. Η δημόσια εκπαίδευση

σήμερα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, για πολ-

λές από τις οποίες μέχρι πριν από κάποια χρόνια οι

γονείς έπρεπε να πληρώσουν προκειμένου να τις

προσφέρουν στα παιδιά τους. Όλα αυτά μας φέρ-

νουν πιο κοντά στον στόχο μας η επόμενη γενιά να

είναι καλύτερη από τη δική μας.
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Φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά εφαρμογής της Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), μιας μεταρρύθμισης που στοχεύει 

στη δημιουργία πραγματικών προοπτικών για τη νέα γενιά«
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Η Ευαγγελία Λιακούλη, εκτός
από βουλευτής Λάρισας και
γραμματέας της ΚΟ του ΠΑ-

ΣΟΚ, είναι μια αυτοδημιούργητη γυ-
ναίκα με τεράστια κοινωνική δράση
και τα τελευταία χρόνια με πολύ δυ-
ναμική παρουσία εντός της Βουλής.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πλα-
τύκαμπο Λάρισας κοντά στο ιστορικό
Κιλελέρ από γονείς αγρότες και ζυ-
μώθηκε πολιτικά ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας του ’80 με την έλευση
του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

Ο πατέρας της είχε ισχυρή δράση
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και
η μητέρα της μεγάλο φιλανθρωπικό
έργο. Δημοκράτες και γνήσιοι σοσια-
λιστές και οι δύο, αναμφίβολα επη-
ρέασαν τη μετέπειτα πορεία της
Ευαγγελίας, η οποία επίσης τα πρώτα
χρόνια της ζωής της ασχολήθηκε αρ-
κετά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι δι-
κηγόρος (ποινικολόγος) παρ’ Αρείω
Πάγω, ενώ για πολλά χρόνια διετέλε-
σε και δημοσιογράφος. Εκλεγόταν
συνεχώς από το 1994 στο Νομαρχια-
κό Συμβούλιο και αργότερα στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο. Διετέλεσε
γραμματέας και αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου, πρόεδρος Επιτροπών
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Περιβάλλοντος και εκπρόσωπος
στην ΕΝΑΕ και ΕΝΠΕ.

Οργάνωσε πολυάριθμες εκδηλώ-
σεις για ζητήματα αυτοδιοίκησης,
υγείας και περιβάλλοντος, ενώ το
2009 σύστησε το Δίκτυο Νέων. Διετέ-
λεσε εκπρόσωπος της γγ Ισότητας
και πρόεδρος του Περιφερειακού
Κέντρου Ισότητας.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλη-
νίου Δικτύου Αιρετών Γυναικών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδρυτικό
μέλος του συλλόγου καρκινοπαθών
παιδιών «ΙΑΣΩ». Ήταν πρόεδρος του
Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και
κατά τη διάρκεια της θητείας της
ίδρυσε μια από τις μεγαλύτερες πρό-
τυπες κοινωνικές δομές, το «Εργα-
στήρι Ζωής», που κατέκτησε το Βρα-
βείο Πρόληψης POMPIDOU 2018 του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ασχολείται με τη συγγραφή, τη λο-
γοτεχνία και τα εικαστικά. Στις εκλο-
γές του Ιουλίου του 2019 εκλέχθηκε
βουλευτής νομού Λάρισας με το Κί-
νημα Αλλαγής.«Να ανοίξω μονοπάτια

κι ας τα περπατήσουν άλλοι»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ευαγγελία Λιακούλη:
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O
δρόμος με την πολιτική ξεκίνησε από μικρή
ηλικία, αλλά δεν ήταν βεβαίως στρωμένος με
ροδοπέταλα. Ως γυναίκα κατέβαλε υπερδι-
πλάσιες προσπάθειες, ειδικά στην ανδροκρα-

τούμενη Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στη δικηγορία, την
οποία άσκησε για πολλά χρόνια, προκειμένου να αποδεί-
ξει το αυτονόητο, την αναγνώριση. Είναι φύσει αισιόδοξος
άνθρωπος, λατρεύει τη μουσική - αυτό οφείλεται στο ότι
έχει μουσικές σπουδές, είναι ακορντεονίστα. 

Έχει όμως και ένα ακόμη μυστικό, το οποίο της δίνει
έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Ασχολήθηκε πολλά χρόνια με
το τάε κβον ντο και ακόμη δεν το έχει… ξεχάσει. Παντρεύ-
τηκε τον νεανικό της μεγάλο έρωτα και δημοσιογράφο

Χρήστο Τσιάτα και είναι μητέρα δύο αγοριών, του Κων-
σταντίνου και του Φάνη.

Με την κεντρική πολιτική σκηνή δεν ήθελε εξαρχής να
ασχοληθεί, γιατί προτίμησε να μεγαλώσει τα παιδιά της
και να πάρουν τον δρόμο τους. Η ατάκα που λέει συνεχώς
στα παιδιά της είναι η εξής: «Πρέπει κάποιος να ζήσει μέ-
χρι να πεθάνει». Την εκνευρίζουν αφάνταστα οι άνθρωποι
που «άλλα σκέφτονται, άλλα θέλουν και άλλα κάνουν».
Αγαπάει τον τόπο της, τη Λάρισα, και όταν ξεκλέβει χρόνο
προτιμάει να πηγαίνει στο χωριό της και στο Λιτόχωρο,
όπου εκεί είναι το ησυχαστήριό της.

Ελεύθερο χρόνο δεν έχει καθόλου και ως βουλευτής
διαβάζει περισσότερο απ’ όταν ασκούσε το επάγγελμα του

δικηγόρου. Από τις υποθέσεις που τη συγκλόνισαν περισ-
σότερο ως μαχόμενη δικηγόρο ήταν η κακοποίηση μιας
γυναίκας από τον σύζυγό της, ο οποίος με φρικιαστικό
τρόπο τη βασάνιζε και της έκοβε κομμάτια από το δέρμα. Ο
δράστης βέβαια χάρη στην Ευαγγελία Λιακούλη δεν ξανα-
είδε το φως του ήλιου παρά μόνο μέσα από το κελί του…

Πορεύεται με σεμνότητα και όταν τη ρωτούν ποια είναι
τα σχέδιά της για το μέλλον απαντά με την ατάκα που της
έλεγε η γιαγιά της: «Με τα σχέδια των ανθρώπων γελάει ο
Θεός». Είναι προσγειωμένη και δεν έχει εμμονές με την
επιτυχία. «Στόχος μου είναι να ανοίξω μονοπάτια κι ας τα
περπατήσουν άλλοι», λέει σε φίλους και γνωστούς. Ομο-
λογουμένως σοφή κουβέντα.

Το τάε κβον ντο, το ακορντεόν 
και η αγάπη για τη Λάρισα

Σε πολύ μικρή ηλικία στο δημοτικό Στα χρόνια της ανεμελιάς Πρώτη στις μάχες του ΠΑΣΟΚ Με την αγαπημένη της οικογένεια

Στην ορκωμοσία ως δικηγόρος

Με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά Δίπλα στους πολίτες Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
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Γ
αλλία και Αίγυπτος στηρίζουν τις κινήσεις της Ελλάδας
στη Λιβύη 24 ώρες μετά το διπλωματικό επεισόδιο που
σημειώθηκε στην Τρίπολη με το εκβιαστικό αίτημα της

υπουργού Εξωτερικών της χώρας να συναντήσει τον επικεφα-
λής της ελληνικής διπλω-
ματίας. Την Τρίτη μάλιστα
ο Νίκος Δένδιας θα βρί-
σκεται στο Κάιρο μαζί με
τον υπουργό Άμυνας Νί-
κο Παναγιωτόπουλο και

τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για την υπογρα-
φή της συμφωνίας έρευνας και διάσωσης από Ελλάδα και Αί-
γυπτο για τις περιοχές στα σύνορα των θαλάσσιων ζωνών. Μια
ακόμη συμφωνία που ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο,
ενώ χτυπάει και το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» της
Τουρκίας και την προσπάθειά της για τετελεσμένα. Την ίδια μέ-
ρα αναμένεται και η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο
στην Ελλάδα 5.000 εργατών γης από την Αίγυπτο -από τον Μιλ-
τιάδη Βαρβιτσιώτη και τον Αιγύπτιο ομόλογό του- σε ένα σχέδιο

στο οποίο είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση και ο Αι-
γύπτιος πρεσβευτής στην Αθήνα.

Αλλά και ο πρόεδρος του προεδρικού συμβου-
λίου της Λιβύης Μοχάμεντ Μένφι με ανακοίνωσή του
εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχιστούν οι φιλικές σχέ-
σεις της χώρας του με την Ελλάδα. «Το προεδρικό συμ-
βούλιο επιθυμεί να συνεχίσει τις φιλικές σχέσεις με όλες
τις χώρες με τις οποίες το κράτος της Λιβύης έχει διπλω-
ματικές σχέσεις», σημείωσε ο κ. Μένφι, με τον οποίο
επρόκειτο να είχε συνάντηση την Πέμπτη στην Τρίπολη ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Και πρόσθεσε: «Η Ελλά-
δα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των χωρών, επο-

μένως επιθυμούμε να εξαλείψουμε όλες τις αιτίες παρε-
ξηγήσεων και να αποφύγουμε τυχόν διπλωματικό

επεισόδιο απορρίπτοντας κάθε κλιμάκωση».

Μία γραμμή στα εθνικά
«Οι κινήσεις του κ. Δένδια ήταν ενδεδειγμένες

και επιβεβλημένες», σχολίασαν συνεργάτες του
πρωθυπουργού, απαντώντας έτσι στην κριτική και

τις διαρροές της αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν δια-
φορετικές γραμμές στην εξωτερική πολιτική. Άλλωστε,

ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην τηλεφωνική επικοινωνία που εί-
χε με τον Άντονι Μπλίνκεν στις 25 Οκτωβρίου είχε μεν ζητήσει
προσέγγιση, αλλά όταν οι πολιτικές συνθήκες είναι κατάλληλες.
Το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε και ενέκρινε όλες τις λεπτομέρει-
ες της επίσκεψης Δένδια στη Λιβύη. Όμως, πώς είναι δυνατόν
να ξεκινήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις με μια χώρα που έχει
δώσει άδεια στην Τουρκία για έρευνες νότια της Κρήτης, που
έχει σε ισχύ το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που έχει κα-
ταδικάσει η διεθνής κοινότητα;

Επόμενος
σταθμός... Κάιρο 

Γράφει
η Αλεξία 
Τασούλη

Τ
ελικά η αλήθεια λάμπει όσο και
αν κάποιοι επιχειρούν να τη συ-
σκοτίσουν με fake news. Το πε-
ριοδικό «Der Spiegel» κατέβασε

τα άρθρα του αναφορικά με την υπόθεση
των 38 προσφύγων από τη Συρία που είχαν
παγιδευτεί σε νησίδα στα ελληνοτουρκικά
σύνορα στον Έβρο.

Σε διευκρίνισή του, η οποία ανέβηκε στη θέ-
ση άρθρου για τους 38 πρόσφυγες, όπου χαρα-
κτήριζε τα ευρωπαϊκά σύνορα ως «παγίδα θα-
νάτου», το γερμανικό Μέσο επικαλείται αμφι-
βολίες σχετικά με την αξιοπιστία του αρχικού
ρεπορτάζ. Πλέον στην ιστοσελίδα του γερμανι-
κού περιοδικού αναφέρεται το εξής μήνυμα:
«Σε αυτό το σημείο υπήρχε δημοσίευμα για την
τύχη μιας ομάδας προσφύγων στον ελληνο-
τουρκικό ποταμό Έβρο το καλοκαίρι του 2022.
Υπάρχουν πλέον αμφιβολίες για την προηγού-

μενη περιγραφή τού τι συνέβη εκείνη την επο-
χή. Ως εκ τούτου, έχουμε αφαιρέσει προσωρι-
νά αρκετές αναρτήσεις σχετικά με αυτό το θέ-
μα από τον ιστότοπό μας. Εξετάζουμε τις ανα-
φορές μας και, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα,
αποφασίζουμε αν θα αναδημοσιεύσουμε ή όχι
τα άρθρα σε διορθωμένη και ενημερωμένη
μορφή».

Η εξέλιξη αυτής της άθλιας ιστορίας επιβε-
βαιώνει, μεταξύ άλλων, όχι μόνο την ελληνική
κυβέρνηση, που από την αρχή έκανε λόγο για
ανυπόστατα δημοσιεύματα, αλλά και την εφη-
μερίδα μας, την «Political», αφού εξαρχής είχα-
με επισημάνει με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά μας
ότι επρόκειτο για όργιο fake news στον Έβρο.

Οι αντιδράσεις και η... αφωνία
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση των 38 μονο-

πωλούσε την πολιτική συζήτηση για καιρό,

με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότη Μηταράκη να φτάνει το θέμα μέχρι και
τον Άρειο Πάγο, καταθέτοντας στοιχεία με
ανακολουθίες που υπήρχαν σε σχετικές κα-
ταγγελίες που σχετίζονταν με την υπόθεση.

Η αντιπολίτευση εξαπέλυε καθημερινά
«πυρά» αναφορικά με την υπόθεση, ζη-
τώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Για
το συγκεκριμένο θέμα είχαν τοποθετηθεί ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αλ-
λά και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, οι οποίοι
με αναρτήσεις τους υιοθετούσαν πλήρως
τις κατηγορίες σε βάρος της Ελλάδας περί
νεκρού παιδιού αλλά και πως βρέθηκαν οι
38 σε ελληνικό έδαφος και αφέθηκαν
αβοήθητοι.

Ωστόσο, στις 15/9 ο ιδρυτής της μη κυβερ-
νητικής οργάνωσης HumanRights360 Επα-
μεινώνδας Φαρμάκης είχε δηλώσει ότι

«εσφαλμένα θεωρήσαμε ελληνικό έδαφος
τη νησίδα στον Έβρο όπου βρέθηκαν αρχικά
οι 38 πρόσφυγες», ζητώντας ουσιαστικά
συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι η νησίδα
στον Έβρο δεν ήταν ελληνικό έδαφος. 

«Η μη κυβερνητική οργάνωση HumanRi-
ghts360 ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτη-
κε ότι η νησίδα στον Έβρο δεν ήταν ελληνι-
κό έδαφος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας
μήπως ήρθε η ώρα να το παραδεχτούν και
εκείνοι και να ζητήσουν επιτέλους συγγνώ-
μη από τους Ακρίτες, την Ελληνική Αστυνο-
μία και τον Στρατό που φυλάττουν τα σύνο-
ρά μας;», είχε αναρωτηθεί ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος αλλά και ο υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο οποίος
καλούσε τον «συνήθως λαλίστατο ΣΥΡΙΖΑ»
να τοποθετηθεί.

Το «Spiegel» κατέβασε 
τα άρθρα του για τους 

38 πρόσφυγες στον  Έβρο
Η εξέλιξη επιβεβαιώνει όχι μόνο την ελληνική κυβέρνηση, που από την αρχή 
έκανε λόγο για ανυπόστατα δημοσιεύματα, αλλά και την «Political», αφού εξαρχής 
είχαμε επισημάνει με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα ότι επρόκειτο για όργιο fake news



Η
φράση «η δεύτερη φορά (Αριστερά) θα
είναι αλλιώς» δεν υποκρύπτει «κάποιο
απειλητικό ή εκδικητικό μήνυμα», μας
τονίζει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Χρήστος Γιαννούλης και εξηγεί πως «η δεύτερη φο-
ρά θα είναι αλλιώς, γιατί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι
οπλισμένος με την εμπειρία κυβερνητικής θητείας,
δεν θα υπάρχει η δαμόκλειος σπάθη των μνημονια-
κών υποχρεώσεων και της αυστηρής επιτήρησης».
Επιπλέον, ο κ. Γιαννούλης επισημαίνει πως «η πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνεται σε όλες τις προ-
οδευτικές δυνάμεις και θέτει ισχυρά θεμέλια για μια
προοδευτική κυβέρνηση». 

Θεωρεί επιβεβλημένη την «άμεση διερεύνηση της
υπόθεσης των υποκλοπών από τη Δικαιοσύνη σε χρόνο
πολιτικά ωφέλιμο», ώστε «να κλείσει η δυσώδης αυτή
υπόθεση» και «να μη ρίχνει σκιές στα πολιτικά δρώμενα
και δη στην τελική ευθεία προς τις εκλογές».

Οι υποκλοπές κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Τι πι-
στεύετε ότι πρέπει να γίνει για να επανέλθει η πολιτική
ζωή στους κανονικούς της ρυθμούς;

Η άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη
σε χρόνο πολιτικά ωφέλιμο. Εννοώ πως η δυσώδης αυτή
υπόθεση δεν μπορεί να ρίχνει τη σκιά της στα πολιτικά
δρώμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόσω μάλλον
όταν βρισκόμαστε ουσιαστικά στην τελική ευθεία προς
τις εκλογές. Δυστυχώς, η κυβέρνηση με τη στάση της
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αλλά κυρίως
στην Εξεταστική Επιτροπή όχι μόνο δεν συνέβαλε ώστε
να πέσει φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση, αλλά αντίθετα
έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να υπάρξει συγ-
κάλυψη. Η κυβερνητική πλειοψηφία κρύφτηκε πίσω
από το απόρρητο για να εμποδίσει την αλήθεια να βγει
στο φως. Αυτή ακριβώς η ενοχική στάση εδραίωσε την
πεποίθηση των πολιτών ότι πίσω από τις παρακολουθή-
σεις βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου. 

Μήπως η αντιπολίτευση και πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
πολιτικά επενδύει υπερβολικά σε αυτή την υπόθεση;

Επενδύουμε στη δημοκρατία και στην προάσπιση των
δημοκρατικών θεσμών, που βάλλονται από την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη. Επενδύουμε στο κράτος δικαίου που
έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση την τελευταία τριετία. Επεν-
δύουμε στη δικαιοσύνη. Παντού και για όλους. Επεν-
δύουμε σε όλα αυτά που το καθεστώς Μητσοτάκη έθεσε
στο περιθώριο, προκειμένου να εφαρμόσει την αντιδη-
μοκρατική, αυταρχική, αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική
του. Επενδύουμε σε ένα όραμα για ένα σύγχρονο κράτος,
που θα δίνει προοπτική στους νέους. Ένα κράτος για το
οποίο θα είμαστε υπερήφανοι.  

Με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αρθρώνετε τον ίδιο αντιπολιτευ-

τικό λόγο στα θέματα των υποκλοπών, της υπόθεσης

Πάτση και της αντιμετώπισης της φτώχειας. Κρίνετε

πως δημιουργούνται γέφυρες για μετεκλογική συ-

νεργασία; 
Τις μετεκλογικές συνεργασίες, τη δυναμική των κομμά-
των και την προοπτική συγκρότησης μιας προοδευτικής

κυβέρνησης θα τις κρίνει η ψήφος του ελληνικού λαού. Ο
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει εγκαί-
ρως και έχει αναδείξει την πρότασή του για μια προοδευ-
τική κυβέρνηση, με ένα πρόγραμμα που θα αποτελεί την
απάντηση του προοδευτικού χώρου στην επέλαση της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής της ΝΔ. Που θα απαντά στη
φτωχοποίηση, την αισχροκέρδεια και την ανασφάλεια.
Που θα αμβλύνει τις ανισότητες, θα στηρίζει την κοινω-
νία και θα δίνει ελπίδα και διέξοδο. Η πρόταση αυτή
απευθύνεται σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και θέ-
τει ισχυρά θεμέλια για μια προοδευτική κυβέρνηση που
εκτιμούμε πως μπορεί και να προκύψει μετά τις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός βάλλεται, ενώ κυβέρνηση και κυ-

βερνώσα παράταξη βρίσκονται στο απυρόβλητο. Σε

περίπτωση που αλλάξει πρωθυπουργός και αρχηγός

στη ΝΔ, αποκλείετε να επανακτήσει η κυβερνώσα πα-

ράταξη την απολεσθείσα πολιτική δυναμική της;
Κάθε άλλο παρά στο απυρόβλητο βρίσκονται η κυβέρνη-
ση και η ΝΔ. Μια ΝΔ που δεν μπορεί να κρύψει τη διολί-
σθησή της σε ακροδεξιές πρακτικές, που απέχουν πολύ
από όσα υποτίθεται ότι πρεσβεύει. Το επιτελικό κράτος
Μητσοτάκη μοναδικό στόχο είχε και έχει την παραμονή
πάση θυσία στην εξουσία της ΝΔ και προσωπικά του κυ-
ρίου Μητσοτάκη, που έκανε τα πάντα για να εδραιώσει τη
θέση του. Συνοδοιπόροι του σε αυτό το εγχείρημα είναι

τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές της συμπολί-
τευσης, που από τον Ιούλιο του 2019 έχουν αποδεχθεί και
υποταχθεί στις πολιτικές επιλογές και πρακτικές της
ηγεσίας της ΝΔ. Αυτοί όμως που δεν υποτάχθηκαν είναι
οι πολίτες που μέρα με τη μέρα γυρνάνε την πλάτη τους
στην πιο ανεύθυνη, ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση
από τη Μεταπολίτευση. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διακηρύσσει ότι θα είναι πρώτος στις

εκλογές. Είναι έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση

της χώρας σε στελεχιακό και προγραμματικό επίπεδο; 
Έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας και των
προκλήσεων της εποχής. Η κυβερνητική παράταξη και
τα στελέχη της σπεύδουν με κάθε ευκαιρία να φορτίσουν
αρνητικά τη φράση «η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς». Η
φράση αυτή, όμως, δεν υποκρύπτει κάποιο απειλητικό ή
εκδικητικό μήνυμα. Η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς,
γιατί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι οπλι-
σμένος με την εμπειρία της κυβερνητικής του θητείας.
Θα είναι αλλιώς, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει η δαμόκλει-
ος σπάθη των μνημονιακών υποχρεώσεων και της αυ-
στηρής επιτήρησης. Γιατί θα μπορεί να εφαρμόσει ένα
πρόγραμμα που θα εξυπηρετεί τους πολλούς και όχι λί-
γους ημετέρους, πολιτικούς φίλους και χορηγούς. Το
μόνο μήνυμα που υποκρύπτει η φράση είναι το μήνυμα
ελπίδας για τον τόπο.Χ
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ΠΣ «Η ψήφος του λαού 

θα κρίνει τις μετεκλογικές
συνεργασίες»



Η
Τόνια Αντωνίου, βουλευτής
Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με
αφορμή την τοξικότητα

που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του
τόπου θέτει «μείζον ζήτημα δημοκρα-
τίας για τη χώρα, εξαιτίας του μοντέλου
διακυβέρνησης που έχει επιλέξει η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη». Κρατάει απο-
στάσεις από τα σενάρια συνωμοσίας και
θεωρεί ότι «η κυβέρνηση έχει αυτοπα-
γιδευτεί μέσα στις δικές της αντιφάσεις
και στην άρνησή της να χυθεί άπλετο
φως». Με την εμπειρία που τη διακρί-
νει, αποφεύγει να κάνει πρόβλεψη για
τον χρόνο των εκλογών, ενώ για το εν-
δεχόμενο των πολιτικών συνεργασιών
κάνει έναν διπλωματικό ελιγμό λέγον-
τας «πως επιδιώκουμε να γίνουμε κυ-
ρίαρχη δύναμη, ώστε με το πρόγραμμά
μας να εμποδίσουμε την αποσταθερο-
ποίηση και να δώσουμε μια σοβαρή και
προοδευτική διέξοδο στη χώρα». 

Η καταιγίδα αποκαλύψεων γύρω από
την υπόθεση των υποκλοπών δηλητη-
ριάζει καθημερινά την πολιτική ζωή
του τόπου. Πώς μπορεί να μπει φρένο
σε αυτόν τον πολιτικό κατήφορο; 

Μόνο εάν μάθουν οι πολίτες τι έχει
πραγματικά συμβεί. Η τοξικότητα δεν
έχει προκύψει από την αντιπολίτευση
αλλά από την επίμονη άρνηση της κυ-
βέρνησης να συμβάλει στην αποκάλυ-
ψη της αλήθειας. Έχει ακόμα την ευ-
καιρία να άρει αναδρομικά τα εμπόδια
στη διερεύνηση της υπόθεσης και να
επιτρέψει στους θεσμούς να λειτουρ-
γήσουν. Εάν δεν το κάνει, θα επιβεβαι-
ώσει για ακόμα μία φορά ότι αποτελεί
ένα κλειστό σύστημα εξουσίας και δια-

πλοκής, που δεν έχει κανέναν ηθικό
φραγμό και αναστολή να χρησιμοποιεί
σκοτεινά μέσα για την επίτευξη διαφό-
ρων επιδιώξεων. Επανειλημμένα
έχουμε τονίσει ότι τίθεται μείζον ζήτη-
μα δημοκρατίας για τη χώρα εξαιτίας
του μοντέλου διακυβέρνησης που έχει
επιλέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Ενστερνίζεστε το αφήγημα που θέ-
λει τη χώρα να είναι στο στόχαστρο
ξένων κέντρων και συμφερόντων; 

Σε όλη την πορεία της υπόθεσης
του σκανδάλου των παρακολουθήσε-
ων η κυβέρνηση αλλάζει συνεχώς
την υπερασπιστική της γραμμή. Η
πραγματικότητα είναι ότι έχει αυτο-
παγιδευτεί μέσα στις δικές της αντι-
φάσεις και στην άρνησή της να χυθεί
άπλετο φως στο σκάνδαλο των παρα-
κολουθήσεων. Τελικά, δεν έχει κατα-
φέρει να πείσει την πλειονότητα της
κοινής γνώμης ότι ο πρωθυπουργός
δεν ήξερε, δεν είδε και δεν άκουσε
τίποτα για το έγκλημα. Τα σενάρια συ-
νωμοσίας είναι εύκολα αφηγήματα
αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνα τόσο
για την ίδια την κυβέρνηση όσο και
για τη χώρα. Γιατί αν τα υιοθετήσει
κανείς, τότε προκύπτουν και νέα
ερωτήματα σε σχέση με την επιχεί-
ρηση συγκάλυψης της υπόθεσης από
την κυβέρνηση, τα οποία επιστρέ-
φουν στην ίδια. 

Παρά το γεγονός ότι το κουβάρι των
αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται
μετά τις καταγγελίες του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρου-
λάκη, το τελευταίο διάστημα το κόμ-
μα σας μοιάζει να διατηρεί «αποστά-
σεις ασφαλείας» από τις νέες καταγ-
γελίες. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Η παράταξή μας έχει εξαρχής επιλέ-
ξει τη θεσμική οδό για την αποκάλυψη
της αλήθειας και σε αυτήν επιμένουμε.
Ο πρόεδρός μας Νίκος Ανδρουλάκης
απευθύνθηκε στη Δικαιοσύνη. Η κοι-
νοβουλευτική μας ομάδα ζήτησε τη
σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας και τη σύσταση Εξεταστι-
κής Επιτροπής της Βουλής για το θέμα.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση
έκανε ό,τι περνάει από το χέρι της για
να εμποδίσει τη θεσμική διερεύνηση,
οχυρωμένη πίσω από το απόρρητο που
η ίδια θέσπισε. Η δημοσιογραφική
έρευνα κάνει τη δουλειά της, αλλά οι
θεσμοί είναι εκείνοι που μπορούν να
ρίξουν φως στην υπόθεση και να ξεκα-
θαρίσουν το τοπίο, αποκαλύπτοντας
την αλήθεια και αποδίδοντας τις ευθύ-
νες εκεί που αναλογούν. 

Στο πεδίο των πολιτικών συνεργα-
σιών, ο κ. Ανδρουλάκης μετά τη ρη-
τορική περί πολιτικής αυτονομίας
έβαλε και πάλι στο τραπέζι το ενδε-
χόμενο συνεργασίας με προγραμμα-
τικές συνεργασίες. Αυτό μπορεί να
συμβεί και με ΝΔ και με ΣΥΡΙΖΑ; 

Ως παράταξη έχουμε αποδείξει ότι
είμαστε και υπεύθυνοι και σοβαροί.

Βάλαμε το συμφέρον της χώρας πάνω
από το κομματικό συμφέρον σε όλες τις
φάσεις της τελευταίας δεκαετίας. Και
πληρώσαμε τεράστιο κόστος για αυτό.
Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι τα κόμ-
ματα του ισχνού δικομματισμού δεν
έχουν κουλτούρα προγραμματικών συ-
νεργασιών και συγκλίσεων, όπως συμ-
βαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η ΝΔ προ-
βάλλει ως αυτοσκοπό την αυτοδυναμία
πάση θυσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που θυμήθηκε
την απλή αναλογική όταν έβλεπε ότι
μπορεί να χάσει, έχει πει ότι, εάν είναι
δεύτερο κόμμα, δεν θα συμβάλει σε
σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμα και αν
βγαίνουν τα νούμερα. Αυτοί, επομέ-
νως, θα πρέπει να ερωτηθούν. Θα σύ-
ρουν τη χώρα σε δεύτερες και τρίτες
εκλογές διχάζοντας με τεχνητά διλήμ-
ματα, εκβιάζοντας το εκλογικό σώμα
και προκαλώντας αποσταθεροποίηση;
Εμείς επιδιώκουμε να γίνουμε κυρίαρ-
χη δύναμη, ώστε με το πρόγραμμά μας
να εμποδίσουμε την αποσταθεροποί-
ηση και να δώσουμε μια σοβαρή και
προοδευτική διέξοδο στη χώρα. Ο λαός
τελικά θα αποφασίσει και εμείς θα σε-
βαστούμε τις επιλογές του και θα στα-
θούμε στο ύψος των περιστάσεων. 

Εκτιμάτε ότι οι εκλογές πλέον είναι
πιο κοντά από τους χρόνους που δί-
νει το κυβερνητικό επιτελείο; 

Δεν το γνωρίζουμε. Επιμένουμε,
όμως, να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπό-
θεση των παρακολουθήσεων, ώστε να
γνωρίζουν όλη την αλήθεια οι πολίτες
πριν πάνε στην κάλπη. 
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Βουλευτής B3 Nοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΤOΝΙΑ ΑΝΤΩΝIΟΥ

«Τα σενάρια 
συνωμοσίας είναι 
επικίνδυνα για 
κυβέρνηση και χώρα»





του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Σύνοδος G-20 στο Μπαλί: 
Στο επίκεντρο Σι Τζινπίνγκ και Κίνα 

Ο
λοκληρώθηκε μετά βαΐων και κλάδων η
διήμερη σύνοδος κορυφής των ηγετών
της Ομάδας των G-20 που έλαβε χώρα στις

15-16 Νοεμβρίου 2022 στο εξωτικό Μπαλί της Ιν-
δονησίας, με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σε
κεντρικό ρόλο στον απόηχο της θριαμβευτικής του
επανεκλογής για τρίτη συνεχή θητεία στη θέση του
ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και ενώ
πέρυσι ο Σι Τζινπίνγκ σνομπάρισε τη σύνοδο κορυ-
φής των G-20 και δεν πήγε καν στη Ρώμη, αρκού-
μενος μόνο σε παρέμβαση μέσω βιντεοκλήσης,
αυτή τη φορά η διά ζώσης παρουσία του τού έδωσε
την ευκαιρία να τονίσει τον ηγετικό ρόλο της Κίνας
στη νέα παγκοσμιοποίηση, η οποία διαμορφώνεται
μετά την πανδημία αλλά και μετά τον νέο ψυχρό
πόλεμο που κήρυξε η Δύση σε Ρωσία και Κίνα.
Απών για άλλη μία φορά από τη σύνοδο κορυφής
των G-20 ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτή τη φορά λόγω
Ουκρανίας δεν απευθύνθηκε καν στη σύνοδο έστω
με βιντεοκλήση, όπως έκανε τον Οκτώβριο του
2021 στη σύνοδο κορυφής των G-20 στη Ρώμη.
Έτσι η Ρωσία αρκέστηκε απλώς στην παρουσία του
Σεργκέι Λαβρόφ, τον οποίο μάλιστα τα δυτικά ΜΜΕ
τον παρουσίασαν ότι κατέληξε σε νοσοκομείο της
Ινδονησίας δήθεν βαριά άρρωστος! Απών και ο
Μάριο Ντράγκι, ο οποίος πέρυσι στη Ρώμη είχε
δώσει τα ρέστα του προεδρεύοντας της συνόδου
κορυφής των G-20. Τον αντικατάστησε, όμως, η
Μελόνι, η οποία μάλιστα πήρε μαζί της στο Μπαλί
και την εξάχρονη κόρη της, βγάζοντας στα κάγκελα
την ιταλική αντιπολίτευση (www.ilfattoquoti
diano.it 16/11/2022). Το γεγονός αυτό ουδόλως
επηρέασε τον Ερντογάν, ο οποίος εκφράστηκε με
θερμότατα και κολακευτικά λόγια για τη Μελόνι,
προσδοκώντας αναβάθμιση των τουρκοϊταλικών
σχέσεων ιδίως στα εξοπλιστικά (www.dai-

lysabah.com 15/11/2022). Πάντως για τον Ερντογάν
η σύνοδος δεν πήγε και τόσο καλά, μιας και τον
σνομπάρισαν Μπάιντεν και Μακρόν αλλά και ο Σι
Τζινπίνγκ. Και βέβαια ο Ερντογάν δεν τόλμησε να
πουλήσει νταϊλίκι στον Σι Τζινπίνγκ, ούτε βέβαια
καν να διαμαρτυρηθεί στον Κινέζο ηγέτη για το γε-
γονός ότι ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα προ
καιρού είχε εκφράσει τη στήριξη της Κίνας στη χώ-
ρα μας, καταδικάζοντας τις τουρκικές απειλές κα-
τά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας
της πατρίδας μας (www.protothema.gr
10/11/2022). Βέβαια ο Ερντογάν μιλώντας εκτός
συνόδου σε δημοσιογράφους επανέλαβε ξανά το
γνωστό τροπάρι ότι θα έρθει βράδυ στην Ελλάδα
κ.λπ. (www.politico.eu 16/11/2022). Απειλές τις
οποίες αν τολμήσει να υλοποιήσει είναι βέβαιο ότι
θα σπάσει τα μούτρα του.

Η πιο σημαντική, βέβαια, στιγμή της συνόδου
ήταν η τρίωρη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον
Τζο Μπάιντεν. Μια συνάντηση η οποία φαίνεται ότι
ξεκαθάρισε τις αμοιβαίες κόκκινες γραμμές και
ανέδειξε την ορθότητα της συνετής πολιτικής της
Κίνας απέναντι στις ψυχροπολεμικές στοχεύσεις
των ΗΠΑ αλλά και της ΕΕ, στοχεύσεις που τελικά
έπεσαν στο κενό. Και αυτό γιατί η μεν Κίνα παραμέ-
νει σταθερά προσανατολισμένη στη διεθνή οικονο-
μική συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς και διακρί-
σεις, η δε Ουάσιγκτον αναγκάστηκε τελικά να αλ-
λάξει ρότα, καθώς οι ολιγάρχες της Δύσης με επι-
κεφαλής τον Έλον Μασκ έστειλαν μήνυμα στον
Μπάιντεν ότι δεν συμφωνούν με τον νέο ψυχρό πό-
λεμο ο οποίος μειώνει τα υπερκέρδη τους, καθώς
τόσα χρόνια είχαν συνηθίσει να θησαυρίζουν ελέω
παγκοσμιοποίησης. Άλλωστε ο Μασκ λίγες εβδο-
μάδες πριν από τη σύνοδο των G-20 στο Μπαλί είχε
δηλώσει ότι η διεθνής οικονομία δεν μπορεί να εί-

ναι όμηρος των εξελίξεων λόγω Ταϊβάν και Ουκρα-
νίας. Και για μεν την Ουκρανία ζήτησε επίλυση της
διαφοράς ακόμη και με απώλεια ουκρανικών εδα-
φών, για δε την Ταϊβάν, που τον ενδιαφέρει ακόμη
πιο πολύ, κάλεσε τις ΗΠΑ αλλά και την Κίνα να δεχ-
θούν μια λύση τύπου Χονγκ Κονγκ (www.bbc.com
10/10/2022), λύση την οποία χαιρέτισε με ενδιαφέ-
ρον το ίδιο το Πεκίνο (https://edition.cnn.com
12/10/2022). Μέσα στο κλίμα αυτό, η Αυστραλία
κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία αναγκάστηκε να
βάλει νερό στο κρασί της σε σχέση με την Κίνα, με
την Καμπέρα να αρχίζει πλέον να στρέφεται σε
στενότερη οικονομική συνεργασία με το Πεκίνο
(www.abc.net.au 15/11/2022). Κατά τα λοιπά, η
πλειοψηφία των ηγετών των G-20 κατήγγειλε τη
Ρωσία για το Ουκρανικό, με την Κίνα, την Ινδία και
άλλες χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, πάν-
τως, να διαχωρίζουν τη θέση τους. Από την άλλη
πλευρά, ο Μακρόν συνέχισε τις εναγώνιες προ-
σπάθειες της Γαλλίας να επανατοποθετηθεί στη
σκακιέρα του Ινδοειρηνικού (www.reuters.com
17/11/2022), ιδίως μετά την έξωσή της λόγω της
συμφωνίας Aukus που υπέγραψαν ΗΠΑ, Βρετανία
και Αυστραλία. Η ΕΕ, η οποία είχε παρουσία μέσω
του αταίριαστου διδύμου Σαρλ Μισέλ - Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, δεν φάνηκε να διαδραματίζει ιδιαί-
τερο ρόλο, αυτοεγκλωβισμένη στην αντιρωσική
πολιτική, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία να εμφα-
νιστεί ως ενωμένη Ευρώπη, τρίτη οικονομική δύ-
ναμη στον κόσμο που υποτίθεται ότι στηρίζει την
οικονομική συνεργασία και το διεθνές εμπόριο.
Αντίθετα, η ΕΕ συνέχισε να εμφανίζεται δύσπιστη
απέναντι στις κινεζικές επενδύσεις σε σημαντι-
κούς οικονομικούς τομείς, με τους Γάλλους να επι-
μένουν να διαμαρτύρονται για τις κινεζικές επεν-
δύσεις στο λιμάνι του Αμβούργου
(www.lemonde.fr 1/11/2022). Από την άλλη πλευ-
ρά, ο Σολτς έδειξε ότι δεν ιδρώνει το αυτί του και
συνέχισε το γερμανικό άνοιγμα στην Κίνα, το οποίο
είχε ήδη αρχίσει με το πρόσφατο ταξίδι του στις 3
Νοεμβρίου στο Πεκίνο (www.tagesschau.de
4/11/2022). Ταυτόχρονα, μιας και ήταν στην περιο-
χή, ο Σολτς «την έπεσε» και στο Βιετνάμ
(www.dw.com 15/11/2022), το οποίο οι γερμανικές
πολυεθνικές το καλοβλέπουν ως εναλλακτική λύ-
ση για επενδύσεις και «κονόμα» λόγω φτηνών ερ-
γατικών χεριών. 

Κατά τα λοιπά, οι ηγέτες των G-20 εξέδωσαν για
άλλη μία φορά ένα εκτεταμένο κοινό ανακοινωθέν
9.695 λέξεων στα αγγλικά θίγοντας τα πιο σημαντι-
κά θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα: από
το ζήτημα της πείνας και της επισιτιστικής κρίσης
μέχρι την πανδημία, το κλίμα, τον συντονισμό των
νομισματικών πολιτικών των κεντρικών τραπεζών
των G-20 αλλά και την επιβολή φορολογίας στις
πολυεθνικές, θέματα τα οποία θα αναλύσουμε σε
επόμενο άρθρο μας.
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Και οι «λαγοί» κάποια στιγμή… ξυπνάνε!

Παιδική κακοποίηση: 
Φωτίζοντας το σκοτάδι του πόνου

Σ
τις 7 Νοεμβρίου 2022, η Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα με
το οποίο καθιερώνεται η 18η Νοεμβρίου ως

Παγκόσμια Ημέρα για την Ευαισθητοποίηση σχετι-
κά με τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποί-
ηση Παιδιών. Το ψήφισμα οφειλόταν σε μεγάλο
βαθμό στις προσπάθειες της ερευνητικής συνερ-
γάτιδας του Προγράμματος Ανθρώπινης Άνθησης
δρ Jennifer Wortham, η οποία εργάστηκε ακούρα-
στα για να οικοδομήσει τον συνασπισμό που απαι-
τείται για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας. 

Ελπίδα πολλών, ότι κάθε χρόνο η Παγκόσμια
Ημέρα θα εφιστά την προσοχή σε αυτό το σημαντι-
κό ζήτημα, έτσι ώστε να καταβάλλεται περισσότε-
ρη προσπάθεια από όλα τα μέρη κάθε κοινωνίας -
σχολεία, οικογένειες, χώρους εργασίας, κυβερνή-
σεις και θρησκευτικές κοινότητες- προς την πρό-
ληψη και την προσαγωγή των δραστών στη Δικαιο-
σύνη καθώς επίσης και προς τη δημιουργία μονο-
πατιών για τη θεραπεία των θυμάτων.

Ηθική βλάβη και θεραπεία
Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να συνεχιστούν οι

προσπάθειες για την πρόληψη και τη θεραπεία της
σεξουαλικής κακοποίησης καθώς και άλλων μορ-
φών κακοποίησης. Η πραγματικότητα της κακο-
ποίησης μπορεί να έχει βαθιές σωματικές, ψυχο-
λογικές, πνευματικές και κοινωνικές επιπτώσεις
στα θύματα. Καθεμία από αυτές πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί. 

Τέτοιου είδους κακοποίηση και άλλες μορφές
βλάβης και αδικοπραγίας μπορεί να διαταράξουν
την αίσθηση του σωστού και του λάθους, του καλού
και του κακού ή της αξίας και της αξίας του ατόμου
ή των άλλων. Όταν τέτοιες απειλές για την ηθική
προοπτική κάποιου είναι αρκετά σοβαρές ώστε να
προκαλούν επίμονη αγωνία, είναι αναμφισβήτητα
σωστό να μιλάμε για «ηθική βλάβη». 

Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντιμε-
τωπίσουμε τον πόνο σε όλα τα επίπεδα: πρόληψη,
ευαισθητοποίηση, θεραπεία -όχι μόνο στις σωμα-
τικές, ψυχικές και κοινωνικές του διαστάσεις αλλά
και στις πνευματικές και ηθικές του διαστάσεις.

Μόνο τότε θα μπορέσουμε να προωθήσουμε κα-
ταλλήλως την πληρέστερη ανθρώπινη άνθηση.

Ενώ μερικοί άνθρωποι αναπόφευκτα υποφέ-
ρουν περισσότερο από άλλους, τελικά είμαστε όλοι
μαζί σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει μια κοινή διάσταση
του πόνου: Επειδή είμαστε κοινωνικά όντα, νιώ-
θουμε συχνά ειλικρινή θλίψη για τα βάσανα των
γύρω μας και για τα βάσανα που φαίνονται ενσω-
ματωμένα στον κόσμο μας. Πρέπει να συνεργα-
στούμε για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο και τις αι-
τίες του. Πρέπει να εργαστούμε μαζί για να βοηθή-
σουμε ο ένας τον άλλον και να μπορέσουμε να ανα-
πτυχθούμε.

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Ίωνα 

Παπαδάκη

Δημοσιογράφος

«Ο πόλεμος έχει κανόνες, η πάλη στη λάσπη 
έχει κανόνες, η πολιτική δεν έχει κανόνες…»!

Αυτό είχε πει ο δισεκατομμυριούχος -και δύο
φορές διεκδικητής της προεδρίας των ΗΠΑ- Ρος
Περό, ο οποίος αποδείχθηκε προφητικός για τις
κατά καιρούς και ανά τον πλανήτη προεκλογικές
αναμετρήσεις.

Έχοντας μπει πλέον και επίσημα η Ελλάδα σε
τροχιά εκλογών, οι «μονομάχοι» αντί να μετράνε τις
δυνάμεις τους, μετράνε τα λάθη τους, μπας και σώ-
σουν την «παρτίδα»…

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ως «ενορχηστρωτής» όσο και το
ΠΑΣΟΚ ως «λαγός» έπεσαν στην παγίδα που έστη-
σαν, επενδύοντας σε μια ατζέντα που περιείχε μό-
νο σκάνδαλα. Και αυτό με την ελπίδα ότι θα αποκο-
μίσουν οφέλη, αφενός από τη φυσική φθορά μιας
κυβέρνησης που κατέχει σχεδόν τέσσερα χρόνια
την εξουσία (κάτι που την καθιστά a priori «σάκο
του μποξ») και αφετέρου από το θέμα των υποκλο-
πών που κατά γενική ομολογία ελάχιστα απασχο-
λεί έναν λαό που έχει βιώσει στο πετσί του δέκα
χρόνια κρίσης και σχεδόν τρία χρόνια πανδημίας.

Αλαζόνας και με κακούς συμβούλους ο Τσίπρας,
άπειρος ο Ανδρουλάκης, κατάφεραν μέσα σε λίγα
24ωρα από «κατήγοροι» να γίνουν «κατηγορούμε-
νοι», μια και έδειξαν ότι για το μικροκομματικό
τους όφελος παίζουν στα ζάρια το μέλλον της Ελ-
λάδας. 

Και τώρα τι;
Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να μαζέψουν τα

κομμάτια τους αλλά και τα… ασυμμάζευτα! Προς
ώρας αυτό είναι αδύνατον για τον Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος από την πρώτη στιγμή έχει δείξει τις προθέ-
σεις του. Όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να
κατάλαβε (εγκαίρως; θα δείξει…) την παγίδα που
του έστησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, μια και προς στιγμήν ακολούθησε ως «λα-
γός» το κόκκινο άρμα, κάτι που του κόστισε, τόσο
δημοσκοπικά όσο και σε επίπεδο αξιοπιστίας.

Και τώρα τι;
Όπως όλα δείχνουν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

«μοιράζει ξανά την τράπουλα» και «κόβει τις γέφυ-

ρες» με την τοξικότητα, επιλέγοντας ένα νέο μονο-
πάτι, ώστε να βγει από την άτυπη «απομόνωση»
που κινδύνευε να βρεθεί αν συνέχιζε να στηρίζει
τον ΣΥΡΙΖΑ πετώντας μαζί του «λάσπη στον ανεμι-
στήρα»…

«Καμπανάκι» για τη Χαρ. Τρικούπη ήταν και η
άποψη του -σχεδόν- 50% των «πράσινων» ψηφο-
φόρων οι οποίοι θα επέλεγαν μια κυβέρνηση συ-
νεργασίας με κορμό τη ΝΔ, σε αντίθεση με το -ού-
τε- 20% που θα επιθυμούσε μια «παντρειά» στα
πρότυπα της καταστροφικής συμμαχίας των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ. 

Και τώρα τι;
«Στρώνει» τον δρόμο για μια μετεκλογική συνερ-

γασία, στέλνοντας τον ουσιαστικό αντίπαλό του (τον
ΣΥΡΙΖΑ) στην απομόνωση, και επανέρχεται στη λο-
γική του «ας ψάξουμε τι μας ενώνει και όχι τι μας
χωρίζει»; Θα δείξει…

Το βέβαιο είναι ότι το «φλερτ» με τον Αλέξη ευ-
τυχώς έληξε, μια και η «χειραγώγηση» κάποιες
φορές μπορεί να έχει κοντά… ποδάρια! 
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Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια κατα-
δίωξη ενός Τούρκου διακινητή ανοιχτά της
Κω έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Λιμενι-
κό. Σε αυτό φαίνεται ξεκάθαρα πως οι άν-
δρες του Λιμενικού έφτασαν στο σημείο να
πυροβολήσουν προειδοποιητικά τουλάχι-
στον 10 φορές για να σταματήσουν τον επι-
κίνδυνο δράστη, ο οποίος είχε μόλις μετα-
φέρει 4 άτομα στο νησί. Ανάμεσά τους ήταν
και 2 ανήλικοι.

Η «ταρίφα» για τη μεταφορά τού εκάστοτε
μετανάστη φτάνει τις 2.000 ευρώ. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political», ο συγκεκρι-
μένος Τούρκος διακινητής μετέφερε για 5η
(!) φορά μετανάστες από τα τουρκικά παρά-

λια, κάτι που γνώριζαν οι ελληνικές αρχές
ασφαλείας και περίμεναν την κατάλληλη
στιγμή για να του περάσουν χειροπέδες. Η
καταδίωξη ξεκίνησε έπειτα από παρακο-
λούθηση και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,
κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Μάλιστα,
έφτασε στο σημείο να κάνει αρκετούς επι-
κίνδυνους ελιγμούς στη θαλάσσια περιοχή
που έγινε το συμβάν. «Τον αφήσαμε να με-
ταφέρει τους μετανάστες για να μην κινδυ-
νέψουν. Συνήθως οι διακινητές χρησιμοποι-
ούν τους μετανάστες ως ασπίδα ή τους ρί-
χνουν στο νερό για να προστατευτούν και
ίσως να διαφύγουν», έλεγε χθες ανώτατη
πηγή του Λιμενικού.

Οι διακινητές, σύμφωνα με στελέχη του
Λιμενικού, μεταφέρουν αλλοδαπούς από
την Τουρκία ακόμη και σε άσχημες καιρι-
κές συνθήκες, με αποτέλεσμα να θέτουν σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. «Είμαστε σε
επιφυλακή και βρισκόμαστε παντού 24
ώρες το 24ωρο προκειμένου να σταματή-
σουμε τις ροές μεταναστών. Οι διακινητές
έχουν πλέον γίνει αδίστακτοι και πρέπει να
τους σταματήσουμε. Χρησιμοποιούν τους
μετανάστες ως ασπίδα», δήλωσε χθες στην
«Political» ανώτατη πηγή από το Λιμενικό.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η λι-
μενική αρχή της Κω.

Μίλτος Σακελλάρης

Ο
Μπένι Γκαντζ ήρθε στην Αθήνα με
το μήνυμα ότι οι σχέσεις Ελλάδας -
Ισραήλ είναι ισχυρές και αυτό πρέ-
πει να το γνωρίζουν όλοι. Ο Ισραη-

λινός υπουργός Άμυνας, ο οποίος επισκέφτηκε
τη χώρα μας ύστερα από επίσημο κάλεσμα του
Έλληνα ομολόγου του, αφού κατέθεσε στεφάνι
στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έγινε δε-
κτός από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στο ελλη-
νικό Πεντάγωνο, παρουσία του συνόλου της
στρατιωτικής ηγεσίας. 

Ο Μπένι Γκαντζ συνοδευόταν από αξιωμα-
τούχους του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας,
τον πρεσβευτή στην Ελλάδα Νόαμ Κατς και τον
ακόλουθο Άμυνας στην Αθήνα, συνταγματάρχη
Ταλ Γουόλενμπεργκ.

Η προηγούμενη ακύρωση
Θυμίζουμε ότι ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

επρόκειτο να έρθει τον περασμένο Οκτώβριο στη
χώρα μας προκειμένου να εγκαινιάσει το Διε-
θνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην
Καλαμάτα, ωστόσο η ισραηλινή πλευρά ανέβαλε
ξαφνικά την επίσκεψη επικαλούμενη λόγους
που επέβαλαν την παραμονή του Μπένι Γκαντζ
στο Τελ Αβίβ. Μία εβδομάδα μετά ο Ισραηλινός
υπουργός μετέβη στην Άγκυρα, όπου συναντή-
θηκε με τον ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των
συζητήσεων Παναγιωτόπουλου - Γκαντζ έπε-
σαν η άμυνα, η ασφάλεια και η σταθερότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τα εξοπλι-
στικά, καθώς η Αθήνα ενδιαφέρεται για την
αγορά αρκετών οπλικών συστημάτων που δια-
θέτει το Ισραήλ. Πρώτοι και καλύτεροι οι αν-

τιαρματικοί και αντιαβακικοί πύραυλοι
SpikeNLOS, τα οπλισμένα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη UAV Heron και το Iron Dome.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν σφυρηλατή-
σει μια στρατηγική σχέση βασισμένη στην
ισχυρή φιλία και στο κοινό μας όραμα για τη δη-
μιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, στα-
θερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Με-
σόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Οι αμυντικοί
δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν ενισχυ-
θεί μέσω κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων
των Ενόπλων Δυνάμεων με ανταλλαγή εμπει-
ριών και γνώσεων. «Είμαστε αποφασισμένοι να
διατηρήσουμε αυτό το μομέντουμ και να εμ-
πλουτίσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της

αμυντικής βιομηχανίας με κοινό όφελος για τις
χώρες μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Θεμέλια εμπιστοσύνης
Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντζ επεσή-

μανε για τις σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ ότι εδρά-
ζονται σε τρεις πυλώνες. «Ο πρώτος πυλώνας»,
είπε, «είναι το κοινό όφελος των δύο χωρών να
εξασφαλίσουν ασφάλεια και σταθερότητα στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τη Μέ-
ση Ανατολή. Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι κοι-
νές αξίες. Η νεαρή δημοκρατία του Ισραήλ τα-
πεινά αντανακλά την αρχαία δημοκρατία της
Ελλάδας, καθώς και οι δύο λαοί αγαπούν και

προστατεύουν την ελευθερία τους. Ο τρίτος πυ-
λώνας είναι η φιλία. Οι δεσμοί μας είναι χτισμέ-
νοι σε θεμέλια εμπιστοσύνης και διαρκούς επι-
κοινωνίας, το κράτος του Ισραήλ θεωρεί την
Ελλάδα στρατηγικό εταίρο». Επισήμανε, δε, ότι
η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
έφτασε σε ένα νέο ιστορικό υψηλό με τα εγκαί-
νια του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλό-
των στην Καλαμάτα.

Σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη Γκαντζ ήταν
συμβολική και διέγραψε τα όποια σενάρια εί-
χαν προκληθεί μετά τη δεύτερη ακύρωση της
επίσκεψής του στην Αθήνα για το επίπεδο των
ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, όπως και των
τουρκοϊσραηλινών. 

Άγρια καταδίωξη Τούρκου διακινητή στην Κω

ΕΛΛAΔΑ - ΙΣΡΑHΛ Στρατηγική συνεργασία για
ασφάλεια στην Αν. Μεσόγειο

Η επίσκεψη 
του Ισραηλινού
υπουργού Άμυνας
διέγραψε τα όποια
σενάρια για τις
ελληνοϊσραηλινές
σχέσεις -
Σταθερότητα 
και εξοπλιστικά 
στο τραπέζι 
των συζητήσεων 



Η εισαγγελική αρχή της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι εντοπί-
στηκαν ίχνη από εκρηκτικά στους υποθαλάσσιους αγωγούς
φυσικού αερίου Νord Stream 1 και Nord Stream 2, γεγονός
που επιβεβαιώνει το σενάριο της δολιοφθοράς. «Η συνεχι-
ζόμενη έρευνα θα καθορίσει εάν μπορούν να ταυτοποι-
ηθούν ύποπτοι», πρόσθεσε η εισαγγελία. Ερευνάται το πώς
ξεκίνησαν οι διαρροές στους αγωγούς ανοικτά των ακτών
της Δανίας και της Σουηδίας στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία

απέδωσε ευθύνες στη Δύση, κατηγορώντας ευθέως τη Βρε-
τανία, ενώ η Ευρώπη μίλησε από την αρχή για σαμποτάζ. 

Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, οι διαρροές προ-
κλήθηκαν από ισχυρές εκρήξεις, ενώ Γερμανοί αξιωματού-
χοι εκτιμούν ότι είναι απίθανο η δολιοφθορά να έγινε από
στρατιωτικό υποβρύχιο, επικαλούμενοι το σχετικά μικρό
βάθος και την κατά κανόνα στενή παρακολούθηση υποβρυ-
χίων από τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή. 

Μια θεωρία είναι ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί (500 κιλών
ΤΝΤ) μεταφέρθηκαν με πλοίο, βυθίστηκαν και στη συνέχεια
πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως. 

Όπως έδειξε ανάλυση φωτογραφιών από δορυφόρους,
λίγες ημέρες πριν από τη διαρροή, δύο «σκοτεινά πλοία» με
απενεργοποιημένους τους ραδιοφάρους εμφανίσθηκαν σε
απόσταση τριών μιλίων από τα σημεία όπου βρίσκονται οι
γραμμές των αγωγών.

Η
Μόσχα είναι έτοιμη για υψηλού
επιπέδου συναντήσεις με τις
Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με
τη «στρατηγική σταθερότητα

παγκοσμίως», εφόσον όμως είναι έτοιμη
και η Ουάσιγκτον για κάτι τέτοιο, δήλωσε
χθες ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Ριαμπκόφ, ανοίγοντας μια χαραμά-
δα ελπίδας για την αποφυγή χρήσης πυρη-
νικών στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

Ο Ριαμπκόφ φέρεται επίσης να μην απο-
κλείει περαιτέρω επαφές με τις ΗΠΑ, μετά
τις επερχόμενες συνομιλίες στο Κάιρο σχε-
τικά με τη νέα συνθήκη START περί πυρηνι-
κών εξοπλισμών.

«Εάν οι Αμερικανοί δείξουν ενδιαφέρον
και ετοιμότητα για αυτό, δεν θα αρνηθού-
με», είπε, ενόψει της συνεδρίασης της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής START, που θα
πραγματοποιηθεί το διάστημα 29 Νοεμβρί-
ου - 6 Δεκεμβρίου. 

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μερικές ημέ-
ρες μετά την αποκάλυψη των απευθείας
επαφών των επικεφαλής των μυστικών
υπηρεσιών ΗΠΑ και Ρωσίας στην Άγκυρα,
αναφορικά με την αποτροπή χρήσης πυρη-
νικών όπλων στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

Αν και ο Ριαμπκόφ είπε ότι «δεν υπάρχει
απλώς τίποτε να συζητήσουμε μαζί τους
(σ.σ.: με τους Αμερικανούς) για την Ουκρα-
νία», εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε
αργότερα ότι «ο διάλογος με τη Δύση μπορεί
να γίνει ενισχυτικό στοιχείο στις διαπραγ-
ματεύσεις μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας και της Ουκρανίας, διαφορετικά η θέση
του Κιέβου είναι μεταβλητή». 

Επιμένει να αρνείται ο Ζελένσκι
να μιλήσει με τον Πούτιν 

Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει, προς το
παρόν, προοπτική ή σχέδιο για συνάντηση
κορυφής για το Ουκρανικό μεταξύ του Ρώ-

σου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του
Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν.

Πιθανολογείται ότι ανώτατοι Αμερικανοί
αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει αυστηρό
μήνυμα των ΗΠΑ προς τη Μόσχα για απο-
τροπή κάθε μορφής πυρηνικής απειλής, σαν
«τελευταία προειδοποίηση», και ασχέτως με
τη συνέχεια του πολέμου, ενώ η Ουάσιγκτον
επαναλαμβάνει ότι «δεν νοείται τίποτα για
την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία». 

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η
«Washington Post» έχει αποκαλύψει, πάν-
τως, ότι οι ΗΠΑ ζητούν στο παρασκήνιο από
την Ουκρανία να δείξει προθυμία για δια-
πραγματεύσεις με τη Ρωσία και να εγκατα-
λείψει τη δημόσια άρνηση για συζητήσεις
όσο είναι πρόεδρος ο Πούτιν, «για να συνε-

χίσει να έχει την υποστήριξη άλλων συμμα-
χικών χωρών», μεταξύ των οποίων και ευ-
ρωπαϊκών. 

Μετά την προσάρτηση τεσσάρων ουκρα-
νικών περιοχών από τη Ρωσία, ο Ουκρανός
πρόεδρος Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα
που χαρακτηρίζει «αδύνατη» τη διαπραγμά-
τευση με τον Πούτιν. «Θα διαπραγματευτού-
με με τον νέο πρόεδρο», είπε.

ΆΆφεση αμαρτιών από
Μπάιντεν σε Σαλμάν
για τη δολοφονία 
του Τζαμάλ Κασόγκι

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έκρινε ότι
ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδι-
κής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
έχει ασυλία από οποιαδήποτε προ-
σφυγή για τον φόνο του αντιφρο-
νούντα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κα-
σόγκι, ο οποίος μέσα από στήλη στη
«Washington Post» στηλίτευσε την
καταπίεση στην πατρίδα του και συ-
νολικά στον αραβικό κόσμο. 

Ο Σαουδάραβας Κασόγκι δολοφο-
νήθηκε και διαμελίστηκε τον Οκτώ-
βριο του 2018 από πράκτορες του
Ριάντ στο προξενείο της χώρας στην
Κωνσταντινούπολη, μια επιχείρηση
την εντολή για την οποία έδωσε ο
πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν, όπως εκτι-
μούν οι Υπηρεσίες Πληροφοριών
των ΗΠΑ. 

Οι δικηγόροι του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ ωστόσο δήλωσαν χθες ότι ο
πρίγκιπας και πρωθυπουργός Μπιν
Σαλμάν «χαίρει ασυλίας από τη δι-
καιοδοσία των αμερικανικών δικα-
στηρίων, ως επικεφαλής ξένης κυ-
βέρνησης». 

Ο 37χρονος πρίγκιπας, που έχει
ευρέως τη φήμη του «στυγνού εν
αναμονή βασιλιά», αρνείται ότι ζή-
τησε τη δολοφονία του δημοσιογρά-
φου. «Ο Τζαμάλ πέθανε πάλι σήμε-
ρα, ξανά τα χρήματα ήρθαν πρώτα»,
δήλωσε η μνηστή του Κασόγκι μετά
την απόφαση.

Αχτίδα φωτός για τέλος 
της πυρηνικής απειλής
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Σουηδία: Ίχνη από εκρηκτικά επιβεβαιώνουν το σαμποτάζ στους Νord Stream

Η Ρωσία δηλώνει διατεθειμένη
να συνομιλήσει με τις ΗΠΑ για
αποφυγή πυρηνικών όπλων,
αλλά απορρίπτει κάθε 
συζήτηση για το Ουκρανικό
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Γράφει ο Κώστας Καντούρης

Ν
έος γύρος καταθέσεων για κα-
ταγγελίες που είχαν συγκλονίσει
σχετικά με τον ρόλο μελών του
Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημέ-

νων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) που χορηγούσαν βε-
βαιώσεις σε μη τοξικομανείς για να τύχουν
ευνοϊκής μεταχείρισης σε δικαστήρια ξεκί-
νησε στον πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την έρευνα που άρχισε εδώ
και δύο χρόνια στο πλαίσιο προκαταρκτικής
εξέτασης για τα έργα και τις ημέρες του Κέν-
τρου, όπως αυτές αποτυπώνονται μέχρι και
σε εσωτερικό πόρισμα. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι στα χέρια των δικαστικών αρχών
βρίσκονται πλέον και συγκεκριμένα ονόματα
ευνοουμένων από το πρόγραμμα, χωρίς αυ-
τοί να είναι εξαρτημένοι. Εξετάζεται πλέον
από ποιους εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις και
πώς τα πρόσωπα εξακολουθούσαν να κι-
νούνται ανενόχλητα, ακόμη και εν μέσω ει-
σαγγελικών παρεμβάσεων.

Το πρώτο «μπαμ» στο εσωτερικό της λει-
τουργίας της θεραπευτικής κοινότητας στη
Θεσσαλονίκη είχε γίνει τον Ιούνιο του 2016.
Στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κα-
κουργημάτων Θεσσαλονίκης μια 35χρονη
κατηγορούμενη για εμπορία ναρκωτικών
υποστήριζε ότι είναι τοξικομανής και διεκδι-
κούσε να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης από το
δικαστήριο λόγω της εξάρτησής της, όπως
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του
νόμου.

Αιχμές για το πρόγραμμα
των φυλακών Διαβατών

Κατέθεσε λοιπόν ένα έγγραφο του ΚΕ-
ΘΕΑ, σύμφωνα με το οποίο είναι εξαρτημέ-
νη και παρακολουθεί το πρόγραμμα, ενώ και
υπάλληλος του Κέντρου με κατάθεσή του
βεβαίωσε ότι πρόκειται για τοξικοεξαρτημέ-
νη που δικαιούται να αντιμετωπιστεί επιει-
κώς από το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν
πείστηκε καθώς η κατηγορούμενη είχε και
άλλες καταδίκες για εμπορία ναρκωτικών,
ενώ στην απολογία της έπεσε σε αντιφάσεις
σχετικά με το πρόγραμμα και τους δικαιού-
χους του. Την καταδίκασε σε κάθειρξη 13
ετών χωρίς να την κρίνει ως τοξικομανή.
Ταυτόχρονα, τα πρακτικά της δίκης διαβιβά-
στηκαν στον εισαγγελέα για να διερευνήσει
τι συμβαίνει στο ΚΕΘΕΑ.

Ακολούθησε στις εισαγγελικές αρχές κα-
ταγγελία εκ των έσω, η οποία αναφέρεται
ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις. «Φωτογρα-
φίστηκαν» συγκεκριμένα πρόσωπα και κατα-
τέθηκαν πρακτικές με βεβαιώσεις, ακόμη και
με χρήση ουσιών. Αφέθηκαν σαφείς αιχμές
για έρευνα και για το πρόγραμμα των φυλα-
κών Διαβατών, που αποτελεί «διαβατήριο»
προς την ελευθερία.

Το πόρισμα-φωτιά
Η έκρηξη όμως έγινε με όσα το ίδιο το ΚΕ-

ΘΕΑ διερευνούσε για τα πεπραγμένα των με-
λών του. Τα ευρήματα της ομάδας εργασίας
σόκαραν και διαβιβάστηκαν στο υπουργείο
Υγείας. «Αναδείχθηκε ένα ζήτημα που φαίνε-
ται να εμφανίζεται από νωρίς στη λειτουργία
του προγράμματος: η έκδοση βεβαιώσεων σε
μέλη που παράτυπα εντάχθηκαν στο Πρό-
γραμμα (γιατί προφασιζόμενα πρόβλημα
εξάρτησης εντάσσονταν στη θεραπευτική
διαδικασία) αλλά και κυρίως η χρήση νομι-
κών ευεργετημάτων σε μέλη του προγράμ-
ματος και απόφοιτους που χρησιμοποιούσαν
το πρόγραμμα χωρίς να έχουν κανένα πρό-
βλημα με τη χρήση ουσιών. Αυτό τροφοδότη-
σε την αντίδραση μέρους του επίσημου συ-
στήματος απονομής δικαιοσύνης με δημο-
σίως εκφρασμένη αμφισβήτηση της αξίας
των βεβαιώσεων που εκδίδει το ΚΕΘΕΑ», το-
νίζεται στο πόρισμα. Η αποκάλυψη συνδέεται
με το εύρημα του Τριμελούς Κακουργημάτων
δύο χρόνια νωρίτερα.

Ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Στέφανος Ζαρ-
καντζιάς με παραγγελία του ζήτησε να διε-
ρευνηθούν όσα καταγγέλλονται, ενώ στην
έρευνα περιλαμβάνεται και το πόρισμα-φω-
τιά της ομάδας εργασίας του ΚΕΘΕΑ. Και δεν
είναι μόνον η έκδοση βεβαιώσεων που εξε-
τάζει ο εισαγγελέας.

«Αναφέρθηκε συστηματική εμπλοκή κά-
ποιων εργαζομένων σε δραστηριότητες
οριακής νομιμότητας, αν όχι παράνομης συμ-
περιφοράς. Η εκτεταμένη συστηματική χρή-
ση παράνομων ουσιών για σημαντικό χρονι-
κό διάστημα, από προσωπικό και μέλη, επα-
ναλήφθηκε είτε ως βάσιμη υποψία είτε ως
βεβαιότητα από στελέχη του προγράμματος,
από μέλη του προγράμματος και από εξωτε-
ρικά εμπλεκόμενους», σημειώνεται στο πό-
ρισμα δίνοντας τέτοιες διαστάσεις στην ει-
σαγγελική έρευνα.

Συνέχεια των ίδιων πρακτικών
Εκείνη η έρευνα, το μεγαλύτερο μέρος της

οποίας «πάγωσε» λόγω κορονοϊού, παίρνει σή-
μερα νέες διαστάσεις, καθώς εμπλεκόμενοι κα-
λούνται να δώσουν όλες τις διαστάσεις του ζη-
τήματος. Έγκυρες πηγές αναφέρουν άλλωστε
πως, εκτός όλων αυτών των στοιχείων, νέα κα-
ταγγελία που έγινε στις αρχές του χρόνου στη
Θεσσαλονίκη κάνει λόγο για συνέχεια των ίδιων
πρακτικών στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα. «Πρέ-
πει να ελεγχθούν όλες οι βεβαιώσεις που έχουν
δοθεί σε πρόσωπα που εμφανίζονται ότι παρα-
κολουθούν το πρόγραμμα, παρότι δεν είναι το-
ξικομανείς», είπαν στην «Political» πρόσωπα
που γνωρίζουν τι συμβαίνει το ΚΕΘΕΑ. Πληρο-
φορίες ανέφεραν μάλιστα ότι στον πταισματοδί-
κη έχει ήδη κατατεθεί και κατάλογος με συγκε-
κριμένα ονόματα εμπλεκομένων.

Καταθέτουν για τα πεπραγμένα του εμπλεκόμενοι σε καταγγελίες,
καθώς η έρευνα έχει αποκτήσει πλέον ονοματεπώνυμα…

Κ Ε Θ Ε Α  -  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Ανοίγουν στόματα
για... μαϊμού
βεβαιώσεις σε
μη τοξικομανείς



Φ
ρίκη και αποτροπιασμό προ-
κάλεσαν όσα κατήγγειλε στην
Υποδιεύθυνση Προστασίας
Ανηλίκων της Διεύθυνσης

Ασφάλειας Αττικής της ΕΛΑΣ ένας 19χρο-
νος για στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου,
το οποίο φέρεται να ασελγούσε σε βάρος
του από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και
τον Ιανουάριο του 2022. Πλέον οι Αρχές
εστιάζουν τις έρευνές τους σε πέντε δομές
φιλοξενίας όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και
σε επαρχιακές πόλεις της χώρας, ενώ,
σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βάλει
στο στόχαστρο της έρευνας ένα υψηλό-
βαθμο πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να επιβε-
βαιώνεται τίποτε επίσημα. 

Πληροφορίες της «Political» αναφέρουν
ότι ο 19χρονος έχει ήδη περιγράψει με λε-
πτομέρειες στους αστυνομικούς της
Ασφάλειας τον εφιάλτη που βίωσε αμέσως
μετά τη γνωριμία του με στέλεχος της Κι-
βωτού του Κόσμου. Αστυνομικές πηγές
έλεγαν χθες πως δεχόταν απειλές να μην
αποκαλύψει τη σεξουαλική κακοποίηση
σε βάρος του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το άτο-
μο που κατήγγειλε τον εκβίαζε πως θα κο-
βόταν το επίδομα που λάμβανε η μητέρα
του, ότι ο αδερφός του θα έχανε τη δουλειά
που είχε βρει μέσω της Κιβωτού του Κό-
σμου, ενώ η οικογένεια θα έχανε ακόμη
και το σπίτι της. 

Ο ίδιος νεαρός, ο οποίος δεχόταν τη
βοήθεια της οργάνωσης στον Κολωνό, κα-
τονόμασε πριν από λίγες μέρες και άλλα
ανήλικα άτομα, τα οποία κατά το παρελθόν
είχαν ξυλοκοπηθεί μέσα στη δομή από
συγκεκριμένα άτομα. Οι Αρχές πήραν κα-
ταθέσεις και από άλλα εμπλεκόμενα πρό-
σωπα προκειμένου να ρίξουν φως στα όσα
έχουν συμβεί και η υπόθεση να διαλευ-
κανθεί με τις απαραίτητες συλλήψεις, όταν
και αν γίνουν.

Σοκαριστικές ήταν και οι καταγγελίες
στην «Καθημερινή» τριών προσώπων, τα
οποία στάθηκαν σε περιστατικά ξυλοδαρ-
μών και εξευτελιστικής συμπερι-
φοράς από εργαζομένους σε
διάφορες δομές φιλοξενίας
της Κιβωτού του Κόσμου σε
όλη την Ελλάδα. «Μας κλεί-
δωναν για μήνες, δεν μας
τάιζαν, μας έβαζαν τιμωρία
στον τοίχο με το ένα πόδι ψηλά»,
είπε μια κοπέλα που πέρασε έξι χρόνια
στην Κιβωτό του Κόσμου στη Χίο.

Αναλαμβάνει η Εισαγγελία Ανηλίκων
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευ-

να για τις καταγγελίες παιδιών που φιλο-
ξενούνταν στις δομές της για κακοποίηση
θα διεξάγεται πλέον από την Εισαγγελία
Ανηλίκων, η οποία αφού ολοκληρώσει τη
σχετική διαδικασία θα αποφανθεί για την
απόδοση ποινικών ευθυνών, εφόσον αυ-
τές διαπιστωθούν. Παράλληλα, σύμφωνα
με πληροφορίες, ο προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντ.
Ελευθεριάνος διέταξε τη διενέργεια έρευ-
νας για τη διαρροή στοιχείων της δικογρα-
φίας όσο αυτή βρισκόταν στην Υποδιεύ-
θυνση Προστασίας Ανήλικων στη ΓΑΔΑ.

Πατήρ Αντώνιος: 
«Δεν με κάλεσε κανείς»

Χθες ο ιδρυτής της οργάνωσης, πατήρ
Αντώνιος, δήλωσε απόλυτη άγνοια για την
καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση

ανηλίκου σε δομή της Κιβωτού του
Κόσμου. Όπως είπε στον Alpha,

δεν γνωρίζει ούτε την ταυτότητα
του φερόμενου θύματος ούτε
αυτή του φερόμενου δράστη.
Υποστήριξε, δε, ότι «τις καταγγε-

λίες τις μάθαμε από δημοσίευμα,
δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο».

«Δεν ξέρουμε το όνομά του, το επίθετό
του», τόνισε σχετικά με την καταγγελία του

19χρονου σήμερα παιδιού στην Υποδιεύ-
θυνση Προστασίας Ανηλίκων. «Έχουμε πά-
ρει τηλέφωνο και ζητήσαμε στοιχεία και
δεν έχουμε στοιχεία, αλλά δεν έχουμε
απάντηση», επισήμανε προσθέτοντας ότι
«όχι, δεν με κάλεσε κανείς».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, μι-
λώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ1
σχετικά με τις καταγγελίες για την Κιβω-
τό του Κόσμου, δήλωσε: «Όσο καλή και
να είναι μια δομή, τα παιδιά δεν πρέπει
να είναι σε δομές. Οι δομές είναι κακο-
ποιητικές, όχι μόνο αν κάνουν κακοποί-
ηση σωματική, λεκτική, ψυχολογική,
σεξουαλική στα παιδιά, αλλά είναι κακο-
ποιητική μόνο και μόνο από το κομμάτι
ότι το παιδί δεν έχει μια αποκλειστική
σχέση με έναν γονέα, έναν ανάδοχο ή
έναν θετό γονέα».

Καταγγελίες για «δήμιους»
σε Κιβωτούς του... τρόμου

Οι έρευνες στρέφονται 
σε πέντε δομές - Για τις
φρικιαστικές καταστάσεις 
που πέρασαν μιλούν παιδιά
που φιλοξενήθηκαν 
στην Κιβωτό του Κόσμου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Τάκης Θεοδωρικάκος:
«Ο νόμος είναι νόμος
και ισχύει για όλους»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του
στα social media σχετικά με τις τελευ-
ταίες καταγγελίες για την Κιβωτό του
Κόσμου ανέφερε: «Ο νόμος είναι νόμος
και ισχύει για όλους. Χωρίς εξαιρέσεις,
χωρίς διακριτική μεταχείριση. Για κανέ-
ναν. Όποιος και αν είναι ο θύτης, όποιο
και αν είναι το θύμα. Για εμάς δεν υπάρ-

χουν άβατα και “γκρίζες ζώ-
νες” ελέγχου και επιβο-

λής του νόμου. Για αυ-
τό και κατόπιν καταγ-
γελιών για κακοποί-

ηση παιδιών στην Κι-
βωτό του Κόσμου η Ελ-

ληνική Αστυνομία συνδράμει
απολύτως στη δικαστική έρευνα που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Προκειμένου να
αποκαλυφθεί -και σε αυτή την περίπτω-
ση- όλη η αλήθεια». Επισήμανε ακόμη
ότι «η αποκάλυψη και η τιμωρία κάθε
εγκληματικής πράξης, εφόσον έχει τε-
λεστεί και αποδειχτεί, είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη σχέση εμπιστοσύ-
νης μεταξύ Πολιτείας και πολιτών. Αλλά
και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνο-
χής και της αυτονόητης αξίωσης κάθε
πολίτη για ισονομία στην πράξη». 



Η Νίκη Κεραμέως θα
επισκεφτεί το Λονδίνο μαζί 
με πρυτάνεις και θα παραστεί
σε συνάντηση στρογγυλής
τραπέζης με μέλη του
οργανισμού Universities 
UK International
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Σύλληψη - 
μυστήριο Τούρκων
με…  άδειο πιστόλι

Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας
Αττικής έχουν μπει δύο υπήκοοι
Τουρκίας, ηλικίας 48 και 23 ετών
αντίστοιχα, οι οποίοι σε έλεγχο
αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ εν-
τοπίστηκαν να έχουν κρυμμένο στο
ΙΧ αυτοκίνητό τους ένα 22άρι πιστό-
λι χωρίς φυσίγγια και ένα αναδι-
πλούμενο μαχαίρι. Οι δύο συλλη-
φθέντες κινούνταν με το όχημά τους
επί της οδού Αχαρνών, όταν κρίθη-
καν ύποπτοι από τους δικυκλιστές
της ΕΛΑΣ, οι οποίοι τους σταμάτη-
σαν για έλεγχο και τελικά έβγαλαν
«λαβράκι». Το πιστόλι ήταν κρυμμέ-
νο κάτω από τη θέση του συνοδη-
γού, ενώ το μαχαίρι ήταν μέσα στο
ντουλαπάκι, χωρίς κανείς να δίνει
πειστικές εξηγήσεις για αυτά τα αν-
τικείμενα. Έτσι οδηγήθηκαν στο το-
πικό Τμήμα Ασφαλείας, όπου σχη-
ματίστηκε δικογραφία σε βάρος
τους για τον νόμο περί όπλων, ενώ
όπως διαπιστώθηκε κανείς από
τους δύο δεν είχε απασχολήσει τις
Αρχές κατά το παρελθόν. Μέχρι
στιγμής, επίσης, δεν έχει διαπιστω-
θεί ποιες ήταν οι προθέσεις τους και
γιατί κυκλοφορούσαν με ένα…
άδειο όπλο, ρισκάροντας τη σύλλη-
ψη (σ.σ.: όπως και τελικά έγινε). 

Παπ.

H Ρούλα Πισπιρίγκου: 
στο σκαμνί στις 9/1
για την Τζωρτζίνα

Προσδιορίστηκε η ημερομηνία
που θα καθίσει στο εδώλιο η Ρού-
λα Πισπιρίγκου κατηγορούμενη
για την υπόθεση της δολοφονίας
και της απόπειρας ανθρωποκτο-
νίας σε βάρος της πρωτότοκης κό-
ρης της Τζωρτζίνας.

Η δίκη θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου
2023 και πλέον ο χρόνος μετρά αν-
τίστροφα για τη στιγμή που θα βρε-
θεί ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου η 33χρονη, ενώ πα-
ράλληλα προετοιμάζει την υπερα-
σπιστική της γραμμή, προκειμέ-
νου να απολογηθεί για την υπόθε-
ση των άλλων δυο κοριτσιών της,
για τους θανάτους των οποίων εί-
ναι επίσης κατηγορούμενη.

Με τους κωδικούς Taxisnet οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εισέλθουν στην
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myCAR, προκειμένου να δουν τα τέλη κυκλοφορίας που
πρέπει να πληρώσουν για το 2023. Τα ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν χθες και το μόνο
που έχουν να κάνουν οι κάτοχοι είναι να κατεβάσουν το ειδοποιητήριό τους και να
προχωρήσουν στην εξόφληση του ποσού πριν από το τέλος του έτους, εκτός εάν
δοθεί παράταση. Παράλληλα, ψηφιακά, θα γίνεται και φέτος η κατάθεση των πινα-
κίδων κυκλοφορίας. Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων κρίνουν ότι επιθυμούν να θέσουν
σε ακινησία το αυτοκίνητό τους, μη πληρώνοντας τα τέλη, μπορούν να το πράξουν
και φέτος με ηλεκτρονικό τρόπο. Η σχετική υποβολή γίνεται μέσω της πλατφόρμας
της ΑΑΔΕ myCAR έως το τέλος του έτους.

Αναρτήθηκαν στο myCar τα τέλη κυκλοφορίας 2023

Ε
πίσκεψη στο Λονδίνο για την
προώθηση της ελληνοβρετανι-
κής συνεργασίας στην ανώτατη
εκπαίδευση, σε συνέχεια της

επίσκεψης εκπροσώπων 30 κορυφαίων
πανεπιστημίων των ΗΠΑ στη χώρα μας, θα
πραγματοποιήσει η υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως τη Δευτέ-
ρα 21 και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν οι
πρυτάνεις α) του μεγαλύτερου πανεπιστη-
μίου της χώρας, ήτοι του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Νικόλα-
ος Παπαϊωάννου, β) του αρχαιότερου ΑΕΙ,
του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.
Αθανάσιος-Μελέτιος Δημό-
πουλος, γ) ενός Πολυτεχνείου,
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου, κ. Ανδρέας Μπουν-
τουβής και δ) ενός περιφερει-
ακού ΑΕΙ, του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Θεο-
δουλίδης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα λάβει μέ-
ρος τη Δευτέρα το πρωί σε συνάντηση
στρογγυλής τραπέζης με μέλη του οργανι-
σμού Universities UK International, αρμό-
διου για την εξωστρέφεια και τη διεθνο-
ποίηση των βρετανικών πανεπιστημίων.

Θα παρουσιάσει τους «Νέους Ορίζοντες»
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγ-

ματοποιηθεί συνάντηση με τον νομπελίστα
καθηγητή Οικονομικών κ. Χριστόφορο
Πισσαρίδη και στη συνέχεια με Έλληνες

ακαδημαϊκούς της διασποράς, με
στόχο την παρουσίαση των αλλαγών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της
χώρας μας και τις ευκαιρίες που
άνοιξε ο νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ
«Νέοι Ορίζοντες».

Στις συνεδριάσεις θα παρευρε-
θούν εκπρόσωποι των σπουδαιότε-

ρων βρετανικών ιδρυμάτων ανώτατης εκ-
παίδευσης μεταξύ των οποίων τα Πανεπι-
στήμια Oxford, Cambridge, Imperial,
King’s, London School of Economics
(LSE), Queen Mary, University College
London (UCL), Birmingham, Bristol, Car-
diff, Durham, Glasgow, Leeds, Liverpool,
Nottingham, Southampton, Warwick. Την

Τρίτη, η υπουργός θα επισκεφθεί ελληνικά
σχολεία του Λονδίνου και στη συνέχεια θα
συναντήσει τη νέα Βρετανίδα υπουργό Παι-
δείας, Γκίλιαν Κίγκαν. Για τη συνεργασία
των ελληνικών πανεπιστημίων με αμερι-
κανικά είχε μιλήσει, προ μίας εβδομάδας,
η υπουργός Παιδείας τονίζοντας ότι πλέον
οι Έλληνες φοιτητές έχουν τη δυνατότητα
να φοιτήσουν σε αυτά τα επίλεκτα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα του κόσμου με χαμηλά
ή καθόλου δίδακτρα.

Ανοίγει ο δρόμος
για συνεργασία
και με βρετανικά
πανεπιστήμια
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25 EΘΝΙΚΗ
Τα οκτώ «κλειδιά»
για τα θετικά 
μεγέθη 9μήνου

Σ
ημαντική μείωση των επιβαρύνσεων
στις μεταβιβάσεις αλλά και στον ΕΝ-
ΦΙΑ αναμένεται εντός του επόμενου
έτους για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινή-

των, εάν και εφόσον οι δήμαρχοι της χώρας αν-
ταποκριθούν στο κάλεσμα του υπουργείου Οι-
κονομικών για αποστολή των προτάσεών τους
σχετικά με τη διόρθωση των τιμών ζώνης που
ισχύουν σήμερα. 

Όπως προβλέπεται στο φορολογικό νομοσχέ-
διο που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση
έως τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, δίνεται η δυνατό-
τητα στους δήμους το διάστημα 1/12/2022-
31/12/2022 να επανεξετάσουν τις αντικειμενικές
αξίες ακινήτων στις περιοχές τους και να εισηγη-
θούν στον υπουργό Οικονομικών το «ψαλίδισμα»
των αυξήσεων που ήδη ισχύουν από 1nς/1/2022.
Σημειώνεται ότι οι 332 δήμοι της χώρας είχαν
προσκληθεί το 2021 να καταθέσουν τις προτάσεις
τους για τις αναπροσαρμογές των τιμών ζώνης,
αλλά μόνο το 10% εξ αυτών ανταποκρίθηκε στη
σχετική διαδικασία, με αποτέλεσμα στη συνέχεια
να προσδιοριστούν οι αντικειμενικές αξίες από το
υπουργείο Οικονομικών. 

Για το συγκεκριμένο θέμα έχει παρέμβει και η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων,
με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δημήτρη Παπα-
στεργίου, και τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στρά-
τος Παραδιάς, καλεί τους εκπροσώπους της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης να σταθούν εμπράκτως
στο πλευρό των πολιτών που αδικούνται, επιση-
μαίνοντας χαρακτηριστικά ότι σε 140 ζώνες του
Δήμου Αθηναίων η μέση αύξηση των αντικειμε-
νικών αξιών ήταν 45%, σε άλλες 30%, ενώ το πο-
σοστό κυμάνθηκε από 45% έως 94,74%! Έτσι, για
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων προέκυψαν ση-
μαντικές αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ, ενώ έχει ανέλθει
θεαματικά το κόστος των μεταβιβάσεων, συμβο-
λαιογραφικών εξόδων και λοιπών δαπανών που
βαρύνουν τα ακίνητα. 

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι οι νέες επιβαρύν-

σεις οδήγησαν σε απίστευτες αυξήσεις κυρίως
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με αντικειμενική
αξία πάνω από 400.000 ευρώ, ακόμη και αν τους
ανήκει ένα μικρό ποσοστό εξ αδιαιρέτου, καθώς
ισχύει ο συμπληρωματικός φόρος μεγάλης ακί-
νητης περιουσίας. Τώρα, το υπουργείο Οικονομι-
κών δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους όλης
της χώρας να στείλουν τις προτάσεις τους και να
αιτιολογήσουν τις μειώσεις των τιμών ζώνης στις
περιοχές ευθύνης τους, και στη συνέχεια θα λη-
φθούν οι οριστικές αποφάσεις από την πολιτική
ηγεσία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι όποιες μειώσεις
θα αποφέρουν όφελος σε δύο φάσεις. Αρχικά μι-
κρότερο κόστος σύνταξης συμβολαίων και έπει-
τα μείωση του ΕΝΦΙΑ, πιθανότατα από το 2024.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς,
η ανταπόκριση των δημάρχων θα είναι θετική,
καθώς υπάρχει και η πίεση των δημοτικών εκλο-
γών του Οκτωβρίου του 2023…

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Καλούνται να υποβάλουν 
τις προτάσεις τους
έως το τέλος του έτους

Ο βίος και 
η πολιτεία 
του Δημήτρη
Κούτρα
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Στο… χέρι τους η μείωση
αντικειμενικών - ΕΝΦΙΑ 
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Π
ερισσότερες χορηγήσεις
δανείων, υψηλότερο μέ-
ρισμα και ακόμη ταχύτε-
ρο εκσυγχρονισμό δρο-

μολογούν για την Εθνική Τράπεζα τα
εντυπωσιακά μεγέθη που κατέγραψε
στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμ-
βρίου 2022, τα οποία στηρίχθηκαν σε
οκτώ άξονες.

Το μάνατζμεντ υπό τον διευθύνοντα
σύμβουλο Παύλο Μυλωνά πέτυχε εν-
τυπωσιακή αύξηση των καθαρών κερ-
δών στα 680 εκατ. ευρώ με ταυτόχρο-
νη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετού-
μενων δανείων στο 5,9%. Τα μεγέθη
της Εθνικής ήταν καλύτερα από τις
προβλέψεις των επενδυτικών οίκων
και των παραγόντων της αγοράς, με
αποτέλεσμα η διοίκηση να ανεβάσει
τον πήχη των φετινών στόχων σε σα-
φώς πιο υψηλά επίπεδα. 

Η τράπεζα έχει καταφέρει άλματα
στο σκέλος του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού της και σε συνδυασμό με τα
αυξημένα έσοδα από τόκους, τη μεί-
ωση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων και τις αυξημένες χορηγήσεις, έχει
ενισχύσει θεαματικά την ανταγωνιστι-
κή της θέση. Άλλωστε, μόνο τυχαία
δεν είναι η πρόσφατη αναβάθμιση του
αξιόχρεου της τράπεζας από τον οίκο
Moody’s στη βαθμίδα ΒΒ-, με διατή-
ρηση των θετικών προοπτικών. 

Τα δυνατά «χαρτιά»
Η ισχυροποίηση του ισολογισμού

της Εθνικής προήλθε από την ισχυρή
ανάκαμψη των οργανικών εσόδων
κατά 41% σε ετήσια βάση και τη συγ-
κράτηση του κόστους και των προβλέ-
ψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Ειδικότερα, οι παράγοντες που συ-
νέβαλαν στη θεαματική βελτίωση του
ισολογισμού της τράπεζας ήταν οι
εξής:

1 Η αύξηση των εξυπηρετούμενων
δανείων ενίσχυσε τα καθαρά έσο-

δα από τόκους κατά 5%, ενώ ειδικά κα-
τά το γ’ τρίμηνο του έτους η αύξηση
αυτή διαμορφώθηκε στο 11% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

2 Τα καθαρά έσοδα από προμήθει-
ες ενισχύθηκαν κατά 22%, λόγω

νέων καρτών, των πληρωμών για τη

χρηματοδότηση εμπορικών συναλλα-
γών και την αύξηση των προμηθειών
για επενδυτικά προϊόντα.

3 Οι λειτουργικές δαπάνες σημεί-
ωσαν αύξηση 2%, ενώ ο δείκτης

κόστους προς τα οργανικά έσοδα δια-
μορφώθηκε στο 45,2%. 

4 Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
διαμορφώθηκαν μετά τις προβλέ-

ψεις μόλις σε 300 εκατ. ευρώ. 

5 Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9
ανέρχονται σε 15,2% και 16,3% αντί-
στοιχα. Μάλιστα, η οριστικοποίηση
της στρατηγικής συνεργασίας με την
EVO Payments, η οποία θα κλείσει
προσεχώς, αναμένεται να ενισχύσει
τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας
περαιτέρω, διαμορφώνοντας τον δεί-
κτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κε-
φαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη
επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,8% και
16,9% αντίστοιχα.

6 Αξιοποίηση του οφέλους από το
πρόγραμμα ψηφιακού μετασχη-

ματισμού της τράπεζας, μέσα από την
ενίσχυση των εμπορικών δραστηριο-
τήτων, την ενίσχυση του μεριδίου αγο-
ράς στις εκταμιεύσεις δανείων λιανι-
κής, αλλά και την αύξηση των πωλή-
σεων επενδυτικών προϊόντων και
καρτών. Επιπλέον, προωθήθηκαν νέες
στρατηγικές συνεργασίες, ενώ σε λει-
τουργικό επίπεδο η τράπεζα εφάρμο-

σε νέες τεχνολογίες και συνεχίζει με
ταχύτατους ρυθμούς τη διαδικασία
αντικατάστασης του συστήματος Βα-
σικών Τραπεζικών Εργασιών. 

7 Η ψηφιακή στρατηγική εξακο-
λουθεί να σημειώνει εντυπωσια-

κά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμ-
μένους χρήστες των ψηφιακών κανα-
λιών να αγγίζουν τα 3,6 εκατ., με αύ-
ξηση 9% σε ετήσια βάση. Οι ενεργοί
χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών
της Εθνικής ανέρχεται σε 2,7 εκατ. και
ήταν αυξημένοι στο γ’ τρίμηνο του
2022 κατά 13%. 

8 Τέλος, η τράπεζα προώθησε με
ακόμη ταχύτερους ρυθμούς τη

στρατηγική για το κλίμα και το περι-
βάλλον, καθώς και την ευρύτερη
ατζέντα με τα κριτήρια βιώσιμης ανά-
πτυξης, παρακολουθώντας το αποτύ-
πωμα άνθρακα των πελατών και
εφαρμόζοντας πρότυπες και περιβαλ-
λοντικά υπεύθυνες πρακτικές.
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ισχυρή και έτοιμη η τράπεζα για περισσότερες
χορηγήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

E Θ Ν Ι Κ Η

Τα οκτώ «κλειδιά» για 
τα θετικά μεγέθη 9μήνου

Το μάνατζμεντ υπό τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο Παύλο Μυλωνά πέτυχε εντυπωσιακή
αύξηση των καθαρών κερδών στα 680 εκατ.
ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων στο 5,9%



Τ
α στερνά τιμούν τα πρώτα, λέει ο θυμόσο-
φος λαός μας. Αυτή η ρήση φαίνεται ότι
στοιχειώνει όλο και πιο πολύ τον άλλοτε
ισχυρό άνδρα των εργοταξίων Δημήτρη

Κούτρα. Ο άνθρωπος που μαζί με τον Γιώργο Μπόμ-
πολα κυριαρχούσε σε όλα τα μεγάλα δημόσια έργα
τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες, που χόρευε τσά-
μικα με υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και έκοβε κορδέλες σε
αυτοκινητόδρομους με φόντο τον λογότυπο της
ΑΚΤΩΡ, σήμερα θέτει εμπόδια στην αύξηση κεφα-
λαίου της Intrakat, ελπίζοντας ότι θα αρχίσει να συ-
ζητιέται το όνομά του.

Οι εποχές που υπερηφανευόταν ότι «εγώ έχτισα την
Ελλάδα και αν δεν υπήρχα εγώ, οι Έλληνες θα μετακι-
νούνταν ακόμη με άμαξες» έχουν περάσει ανεπιστρε-
πτί, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού τον είχε χαρακτηρί-
σει «αρχιερέα του καρτέλ στις κατασκευές». Βεβαίως,
για να καλύψουμε το κεφάλαιο «Κούτρας» πρέπει να
γράψουμε μια... εγκυκλοπαίδεια. Θα το κάνουμε όμως
για να μάθει ο κόσμος πόσα δισ. δόθηκαν σε δημόσια
έργα με αδιαφανείς τρόπους. Κάθε μεγάλο έργο εντός
Ελλάδας στο οποίο έλαβε μέρος η Άκτωρ είναι και ένα
ξεχωριστό αφήγημα ίντριγκας γεμάτο «δολοπλοκίες»
και όχι μόνο.

Ο Κούτρας, για όσους ξεχνούν, ήταν μέλος του ΚΚΕ
και ως νεαρός μηχανικός είχε αναλάβει μαζί με τον με-
τέπειτα -και επί πολλές θητείες- πρόεδρο του ΤΕΕ Κώ-
στα Λιάσκα την επίβλεψη στο «Σπίτι του Λαού» στον
Περισσό. Αυτό ήταν το «βαρύ» διαβατήριο που τον οδή-
γησε στην αγκαλιά του Μπόμπολα. Από εκεί και πέρα,
έχοντας τη στήριξη του Mega και όλων των media του
ομίλου ο δρόμος ήταν ορθάνοιχτος στο να κυριαρχήσει
στο ΔΣ της Άκτωρ. Το απόγειο της καριέρας του ήταν
όταν «μοίρασε» τα έργα της Ολυμπιάδας με μεγάλη μα-
εστρία έτσι ώστε ουδείς να μείνει παραπονεμένος. 

Πώς έκλειναν οι δουλειές με υπεργολαβίες
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με κυβέρνηση

Σημίτη, το υπουργείο προκηρύσσει διαγωνισμό για την
αναστήλωση και αναμόρφωση ιστορικού κτιρίου Φιξ
της Αθήνας. Το έργο είναι μερικών δεκάδων εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Το κερδίζει -κτυπημένο βέβαια- η εταιρεία
Β. Δεύτερη με παραπλήσια έκπτωση έρχεται η Άκτωρ
και τότε αρχίζουν εκ μέρους του οι ενστάσεις, οι οποίες

φτάνουν μέχρι την ΕΕ. Κατακυρώνεται τελικά στην
εταιρεία Β. Το έργο, αν και δημόσιο, έχει και ιδιώτη επι-
βλέποντα -project manager- με θηριώδη αμοιβή, για
την οποία ακούγονταν πολλά στην πιάτσα. Ο manager
όμως είναι εχθρικός προς τον εργολάβο Β και το έργο
καρκινοβατεί.

Έχει έρθει πια η ΝΔ και με τα πολλά ο εργολάβος Β κη-
ρύσσεται έκπτωτος, όλοι είναι χαρούμενοι στο υπουρ-
γείο και επιπλέον μπαίνουν και 10 εκατομμύρια από την
εγγυητική του εργολάβου. Ξεκινά η αντικατάσταση από
τον 2ο του διαγωνισμού, την Άκτωρ, αλλά ξαφνικά αυτός
παραιτείται υπέρ του 3ου, του οποίου τρίτου η προσφορά
ήταν κατά 10 μονάδες ακριβότερη της Άκτωρ! Η δουλειά
«πάει» στον 3ο και αυτός αμέσως «προσλαμβάνει» για το
100% του έργου ως υπεργολάβο τον 2ο. Δηλαδή, την
Άκτωρ! Έτσι λοιπόν γίνονται οι δουλειές.

Όταν ο συνέταιρός του Γιώργος Μπόμπολας παρέδω-
σε τα ηνία των ομίλων του στους δύο γιους του, στον μεν
Φώτη το Mega και τον Πήγασο, στον δε Λεωνίδα την Ελ-
λάκτωρ, κανείς δεν φανταζόταν πως η πορεία τους θα
ήταν καταστροφική. Το Mega και ο Πήγασος χρεοκό-
πησαν, ο δε κατασκευαστικός όμιλος πέρασε από σα-
ράντα κύματα. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που,
αποχωρώντας από το τιμόνι της Ελλάκτωρ, ο Γιώργος
Μπόμπολας ανέθεσε στον Δημήτρη Κούτρα να έχει υπό
τη «σκέπη» του τον γιο του και διευθύνοντα σύμβουλο
της Ελλάκτωρ Λεωνίδα Μπόμπολα, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική διοίκηση του μεγαλύ-
τερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας.

Έτσι, κάποια στιγμή ο Δημήτρης Κούτρας, ο άνθρω-
πος στον οποίο «βάραγαν προσοχές» όλοι οι μηχανι-
κοί στα μεγάλα εργοτάξια της χώρας, μετατράπηκε σε
μια «μαριονέτα», δεν αποφάσιζε για τίποτα και απλώς
τριγυρνούσε στους διαδρόμους της εταιρείας. Όταν ο
Δ. Κούτρας μαζί με τον Λ. Μπόμπολα βρέθηκαν απέ-
ναντι στους αδερφούς Δημήτρη και Αναστάσιο Καλλι-

τσάντση, έχασαν τη μάχη ελέγχου της Ελλάκτωρ μετά
την υπερψήφιση από τους μετόχους τής πρότασης των
τελευταίων και ο κ. Κούτρας μπήκε στην Ιntrakat, αλ-
λά και εκεί δεν είχε κάποιον ενεργό ρόλο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι όταν ο Σωκράτης Κόκκαλης πούλησε
την Ιntrakat στους Μπάκο, Καϋμενάκη και Εξάρχου,
άφησε εκτός deal τον Δ. Κούτρα, ο οποίος το φυσάει
και δεν κρυώνει.

Η ανούσια τακτική
Σημειώνεται ότι η εταιρεία Adamas Group Limited,

που κατέχει το 8,13% των μετοχών της εισηγμένης, υπέ-
βαλε αίτημα για αναβολή της συνέλευσης, η οποία βά-
σει του νόμου μετατέθηκε κατά 20 μέρες, στην 1η Δε-
κεμβρίου. Είναι συμφερόντων του Δ. Κούτρα, ο οποίος
αποχωρώντας πριν από τρία χρόνια από την Ελλάκτωρ
εισήλθε στην Intrakat. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δ.
Κούτρας φημολογείται ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
για την εξαγορά της Δομικής Κρήτης. «Όνειρα θερινής
νυκτός»... Άλλωστε, νέος είναι ο άνθρωπος, γιατί να
μην κάνει όνειρα; Τα όνειρα είναι τσάμπα, δεν πληρώνει
κάτι. Πάντως, προτού φύγει και από την Intrakat επιχεί-
ρησε να μπλοκάρει την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου. Όπως σχολιάζουν επιχειρηματικοί και χρηματι-
στηριακοί κύκλοι, ο κ. Κούτρας με αυτή την κίνηση επι-
διώκει να πουλήσει σε υψηλότερη τιμή τις μετοχές που
κατέχει, τις οποίες δεν φέρεται διατεθειμένη να απο-
κτήσει η πλευρά των εφοπλιστών και του Εξάρχου. 

Τα καρφιά Εξάρχου
Πάντως, ο CEO της Ιntrakat Αλέξανδρος Εξάρχου

κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με τους
δημοσιογράφους μετά την αναβολή της γενικής συνέ-
λευσης των μετόχων τόνισε την ανάγκη της κεφαλαι-
ακής ενίσχυσης της Intrakat. «Ο κ. Κούτρας ως μέλος
του ΔΣ έχει την ευθύνη των πράξεών του. Γνωρίζει τις
συνέπειες της αναβολής», είπε χαρακτηριστικά. «Για
να γυρίσει σελίδα η Intrakat θα πρέπει να διασφαλίσει
τα απαραίτητα κεφάλαια. Είναι αναγκαίο. Και δεν πρέ-
πει να χάσουμε ούτε μία μέρα σε ένα πληθωριστικό πε-
ριβάλλον αλλά και σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο η
χώρα βαδίζει προς τις εκλογές. Τον καλούμε να αναλο-
γιστεί τις συνέπειες», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας.
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Ο βίος και 
η πολιτεία 
του Δημήτρη Κούτρα 

Το καρτέλ, τα τσάμικα και 
η... πτώση - Το γελοίο παιχνίδι 

του εργολάβου με την ΑΜΚ 
της Intrakat 
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Δ
ιψήφια αύξηση καταγρά-
φεται τον μήνα Οκτώβριο
στην επιβατική κίνηση των
14 περιφερειακών αερο-

δρομίων, τα οποία διαχειρίζεται η Fra-
port Greece, σε σχέση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2019. Τον δέκατο μήνα
του έτους οι επιβάτες που διακινήθη-
καν συνολικά (πτήσεις εσωτερικού
και εξωτερικού) έφτασαν τα 2.826.113,
σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σχέση
με τον ίδιο μήνα του 2019 (2.535.157
επιβάτες).

Οι τουρίστες εξακολουθούν και
«ψηφίζουν Ελλάδα», καθώς και τον
δεύτερο μήνα του φθινοπώρου έφτα-
σαν στη χώρα μας από το εξωτερικό
2.244.070 τουρίστες, τη στιγμή που
τον ίδιο μήνα το 2019 είχαν μόλις πλη-
σιάσει τα 2 εκατ. (1.952.299). 

Από τα 14 αεροδρόμια, αυτό με τη
μεγαλύτερη καταγεγραμμένη τουρι-
στική κίνηση είναι του Ακτίου με το
εντυπωσιακό ποσοστό του +74,8%. Στο

Άκτιο, μόλις σε έναν μήνα από διε-
θνείς πτήσεις, προσγειώθηκαν 59.657
τουρίστες, όταν τον Οκτώβριο του
2019 είχαν φτάσει 34.135.

Το δεύτερο αεροδρόμιο
με υψηλό ποσοστό αφιχ-
θέντων τουριστών, στο
+41.4%, είναι αυτό της
Σκιάθου. Στο «Αλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης»
προσγειώθηκαν συνολικά
10.854 επιβάτες, με τους Βρε-
τανούς να κατακλύζουν κυριολεκτι-
κά το νησί, οι οποίοι οριακά έφτασαν
τις 6.000 (5.799). 

Διψήφια ποσοστιαία νούμερα σε
αφίξεις τουριστών κατέγραψε και το
αεροδρόμιο της Κω, στο οποίο προσ-

γειώθηκαν συνολικά 327.150 τουρί-
στες, καταγράφοντας αύξηση της τά-
ξεως του 24%, έναντι 263.894 τουρι-
στών που είχαν προσγειωθεί τον ίδιο
μήνα του 2019. 

Κικίλιας: «Ελλάδα, η χώρα 
που αγαπά όλος ο πλανήτης»

Έκδηλα τα χαμόγελα στο υπουρ-
γείο Τουρισμού, με τον ίδιο τον

Βασίλη Κικίλια να δηλώνει,
από βήματος του Ετήσιου
Συμβουλίου Προέδρων
της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων

(ΠΟΞ), πως «η Ελλάδα εί-
ναι στα κορυφαία brand παγ-

κοσμίως, είναι η χώρα που αγα-
πά όλος ο πλανήτης». 
Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρι-

σμού, το 2023 αναμένεται να είναι μια
χρονιά με πολλές δυσκολίες μεν,
ωστόσο, τα μηνύματα από τις διεθνείς
εκθέσεις για τον ελληνικό τουρισμό

είναι πολύ ισχυρά για όλους τους προ-
ορισμούς της χώρας.

Ο Βασίλης Κικίλιας τονίζει πως το
2023 το υπουργείο θα σταθεί αρωγός
δίπλα στους ξενοδόχους και τους
επαγγελματίες, ειδικά αυτούς που
πλήττονται περισσότερο από την
ενεργειακή κρίση. Έχει ήδη δρομο-
λογηθεί ειδική μέριμνα για τα ξενο-
δοχεία κάτω των 150 κλινών όσο και
για αυτά που βρίσκονται σε ορεινές
περιοχές και αντιμετωπίζουν τις με-
γαλύτερες δυσκολίες, αναφορικά με
τα υψηλά κόστη λόγω της κρίσης
στην ενέργεια.

Σε σχέση με τον ίδιο μήνα 
της «χρυσής» χρονιάς του 2019,
στα 14 αεροδρόμια που
διαχειρίζεται η Fraport Greece
είχαμε περίπου 300.000
περισσότερους επιβάτες

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων
προχωρά με γοργούς ρυθμούς και το «πράσινο
φως» δόθηκε από τον ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή
των καλωδίων συνδέοντας Φολέγανδρο, Μήλο και
Σέριφο με τη Σαντορίνη και το Λαύριο.

Οριστικοί ανάδοχοι αναδείχτηκαν οι όμιλοι Hel-
lenic Cables και Prysmian για το έργο της μελέτης,
προμήθειας και εγκατάστασης των υπόγειων και
υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV AC, με
συνολικό προϋπολογισμό 345 εκατ. ευρώ. 

Η Hellenic Cables αναλαμβάνει το πρώτο καλω-
διακό τμήμα της διασύνδεσης Λαύριο-Σέριφος και
Σέριφος-Μήλος, συνολικού μήκους 170 χλμ και με
κόστος 195 εκατ. ευρώ.

Ο δε όμιλος Prysmian αναλαμβάνει το δεύτερο
καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης Μήλος-Φολέ-
γανδρος και Φολέγανδρος-Σαντορίνη, μήκους 127
χλμ και κόστος που θα αγγίξει τα 150 εκατ. ευρώ.

Το έργο θα ενσωματώσει τη Φολέγανδρο, τη Μήλο

και τη Σέριφο στο ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα ολοκληρωθεί με την
τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των
Κυκλάδων το 2024. 

Η νέα διασύνδεση που θα προκύψει από την ολο-
κλήρωση του έργου θα αναβαθμίσει σημαντικά την
ποιότητα ηλεκτροδότησης σε ακόμη επτά άμεσα και
έμμεσα διασυνδεόμενα νησιά των Κυκλάδων (Φο-
λέγανδρος, Μήλος, Σέριφος, Ίος, Κίμωλος, Σίφνος
και Κύθνος) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ θα
επιτρέψει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων
και παλαιάς τεχνολογίας σταθμών ηλεκτροπαραγω-
γής που λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Ρ.Σ.

«Τρέχει» η ηλεκτρική διασύνδεση Φολεγάνδρου - Μήλου - Σερίφου

Νέα απογείωση 
της επιβατικής
κίνησης κατά 11,5%
τον Οκτώβριο

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Υ
ποχώρηση στη διείσδυση του
φυσικού αερίου σε όλες τις
κατηγορίες καταναλωτών
καταγράφουν τα νεότερα

στοιχεία ως απόρροια της ενεργειακής
κρίσης που έχει αλλάξει ριζικά -προς
ώρας τουλάχιστον- τα «οικονομικά»
του καυσίμου. 

Η εικόνα στην εγχώρια αγορά έχει
αντιστραφεί πλήρως από ό,τι ίσχυε μέ-
χρι τα μέσα του 2021, όταν η διείσδυση
του αερίου αυξανόταν με γρήγορους
ρυθμούς σε όλες τις περιοχές με δί-
κτυα διανομής, με την «άφιξη» του
καυσίμου να συγκαταλέγεται στα πιο
σημαντικά αιτήματα των περιοχών που
δεν είχαν πρόσβαση.

Ενδεικτικό αυτής της αντιστροφής
είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», στον οικιακό τομέα οι νέες
συνδέσεις «τρέχουν» μειωμένες κατά
περίπου 50%, με πολλά νοικοκυριά να
είναι πλέον διστακτικά στη χρήση του
καυσίμου. Η κατάσταση είναι ακόμη

χειρότερη στην περίπτωση των επαγ-
γελματικών καταναλωτών (επιχειρήσε-
ων όλων των κατηγοριών), όπου οι νέες
συνδέσεις έχουν σχεδόν «παγώσει».

Τη δυσοίωνη αυτή εικόνα έρχεται να
συμπληρώσει η μείωση της κατανάλω-
σης αερίου από τον βιομηχανικό τομέα.
Και αυτό γιατί αρκετές εγχώριες βιομη-
χανίες έχουν στραφεί σε κάποιο εναλ-
λακτικό καύσιμο, αντικαθιστώντας το
φυσικό αέριο με το ντίζελ ή το LPG.

Προβληματισμός σε 
εταιρείες και τεχνικούς

Όπως είναι φυσικό, το «φρένο»
στη χρήση του αερίου δεν προβλη-
ματίζει μόνο τους διαχειριστές των
δικτύων διανομής, αλλά και τις εται-
ρείες και τους τεχνικούς που εμπλέ-
κονται στην κατασκευή και λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων. Έτσι, αγγί-

ζει έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσε-
ων και επαγγελματιών.

Αν το αέριο έχασε την αίγλη του, αυτό
οφείλεται στην εκτίναξη της τιμής του,
σε συνδυασμό με την απειλή για πιθανά
προβλήματα στην επάρκεια τροφοδο-
σίας της ευρωπαϊκής αγοράς συνολικά,
η οποία θα επηρέαζε και τη χώρα μας.
Έτσι, παρόλο που στην Ελλάδα δεν έχει
υπάρξει η παραμικρή διαταραχή στις
εισαγωγές αερίου από τη Μόσχα (με
τον Turk Stream να λειτουργεί αδιάλει-
πτα από την έναρξη της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία), και μόνο το ενδε-
χόμενο ενεργοποίησης σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο της υποχρεωτικής μεί-
ωσης κατά 15% αν χρειαστεί να κηρυχ-
θεί Κατάσταση Συναγερμού 3 στην ΕΕ
είναι αρκετό για να δημιουργήσει επι-
φυλάξεις σε επιχειρηματικούς και οι-
κιακούς καταναλωτές.

Παράλληλα, από την έναρξη της
ενεργειακής κρίσης, οι φόβοι για στε-
νότητα της διεθνούς αγοράς στην προ-
σφορά καυσίμου είχε ως συνέπεια
έστω και προσωρινά το αέριο να χάσει
το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτη-
μα που το έκανε ελκυστικό, δηλαδή, το
ανταγωνιστικό κόστος με βάση τις διε-
θνείς τιμές του. Ως συνέπεια, οι τιμές
του αερίου παραμένουν σε προσιτά
επίπεδα αυτή τη στιγμή μόνο για τους
οικιακούς πελάτες, χάρις στις γενναίες
επιδοτήσεις από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. 

Σε καταλύτη για την «ισορροπία» της ευρωπαϊκής
αγοράς φυσικού αερίου αναδεικνύεται ο παράγον-
τας «καιρός», όντας ένα βήμα πριν βρεθούμε στην
καρδιά του χειμώνα, με μια σειρά αναλύσεις να συγ-
κλίνουν ότι τα όποια περιθώρια είναι πλέον σημαντι-
κά περιορισμένα για διορθωτικές κινήσεις.

Ανάλογο κλίμα επικρατεί σε επίπεδο Ευρώπης λίγες
μέρες πριν από τη διεξαγωγή του Συμβουλίου Υπουρ-
γών Ενέργειας της ΕΕ της 24ης Νοεμβρίου, όπου επι-
κρατέστερο σενάριο είναι οι αποφάσεις να παραπεμ-
φθούν στο επόμενο, τακτικό Συμβούλιο Υπουργών της
19ης Δεκεμβρίου ή στη σουηδική προεδρία, η οποία
διαδέχεται από τον Ιανουάριο του 2023 την τσεχική.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του «The Oxford Insti-
tute for Energy Studies», ο επερχόμενος χειμώ-
νας φαντάζει δύσκολος ωστόσο διαχειρίσιμος, αν
δεν σημειωθούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρα-
σίες, που και πάλι σοβαρή παραμένει η πιθανότη-
τα να αντιμετωπίσουν προβλήματα οι χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης.

Μεγαλύτερη δυσκολία θα υπάρξει του χρόνου, κα-
τά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024, ιδιαίτερα στο
σενάριο ενός «σκληρού» χειμώνα φέτος, καθώς σε
μια τέτοια περίπτωση το πρόβλημα αναπλήρωσης
των αποθηκών φυσικού αερίου της Ευρώπης θα εν-
ταθεί στο έπακρο, δεδομένης της έλλειψης ρωσικών

ποσοτήτων φυσικού αερίου. Τόσο φέτος όσο και του
χρόνου, και μάλιστα με μεγαλύτερες πιθανότητες
την επόμενη χρονιά, δεν μπορεί να αποκλειστεί το
δυσμενές σενάριο να επιβληθεί «δελτίο» στην κατα-
νάλωση και χρήση του φυσικού αερίου.

Το Βρετανικό Ινστιτούτο εκτιμάει ότι περί το 2026-
2027 και ίσως νωρίτερα στην περίπτωση που η Ευ-
ρώπη βιώσει μια σοβαρή ύφεση στην οικονομία της,
το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ευρωπαϊ-
κή αγορά φυσικού αερίου θα ισορροπήσει και θα
επέλθει ένας ορισμένος εξορθολογισμός των τιμών
του φυσικού αερίου.

Μ. ΜΑΣΤ.

Κάμψη σε όλες 
τις κατηγορίες υπό 
το βάρος της παγκόσμιας
κρίσης στην ενέργεια

Διαχειρίσιμη «καιρού επιτρέποντος» η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης 

Έπεσαν στο μισό 
οι νέες οικιακές 
συνδέσεις 
φυσικού αερίου 



Ισχυρά αποτελέσματα στο εννεάμηνο
του έτους εμφάνισε η Cenergy Holdings,
χάρη στα ενεργειακά έργα. Ειδικότερα, οι
πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 1,04
δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 36% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προ-
ηγούμενου έτους (9Μ 2021: 766 εκατ. ευ-
ρώ). Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώ-
θηκε σημαντικά, με το αναπροσαρμοσμέ-
νο EBITDA να διαμορφώνεται στα 94,7
εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022
(+16% σε ετήσια βάση). Ο τομέας καλω-
δίων εξακολουθεί να είναι ο κύριος μο-
χλός ανάπτυξης του ομίλου, ενώ ο τομέας
σωλήνων χάλυβα ενίσχυσε την κερδοφο-
ρία του στο γ’ τρίμηνο του 2022.
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ινήσεις γύρω από την
περιοχή των 900 μονά-
δων πραγματοποιεί στις
τελευταίες συνεδριά-

σεις ο Γενικός Δείκτης, με τους ανα-
λυτές να επισημαίνουν την απουσία
διάθεσης για ανάληψη επενδυτικού
ρίσκου. Οι πρώτες συνεδριάσεις της
επόμενης εβδομάδας καλούνται να
δείξουν αν οι αγοραστές έχουν απο-
φασίσει να μη δραστηριοποιηθούν ή
απλώς έκαναν μια παύση για να επι-
στρέψουν δριμύτεροι. Ιδιαίτερα
προβληματική η καθαρή αξία συ-
ναλλαγών και είναι άμεση ανάγκη η
αύξηση του τζίρου. Τεχνικά, ο Γενι-
κός Δείκτης έχει δώσει αγοραστικό
σήμα, το οποίο αναιρείται με επι-
στροφή χαμηλότερα των 857 μονά-
δων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότε-

ρα των 865-859 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών), δεν μπορεί να απο-
κλειστεί κίνηση προς τις 910, 944
(gap), 960 και 973 μονάδες, αν και
μετά τη χθεσινή συνεδρίαση οι αντι-

στάσεις δείχνουν ενισχυμένες. Το
ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί
και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης, που ακυρώνεται με επιστρο-
φή χαμηλότερα των 2.080 μονάδων. 

ΓΕΒΚΑ: Αυξημένα 
κατά 37,4% τα EBITDA

Βελτίωση των οικονομικών της μεγε-
θών στο πρώτο εννεάμηνο του έτους κα-
τέγραψε η Γενική Εμπορίου και Βιομη-
χανίας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η
ενεργειακή κρίση και οι πολεμικές συγ-
κρούσεις στην Ουκρανία δεν είχαν αρ-
νητική επιρροή επ’ αυτών. Συγκεκριμέ-
να, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε
30.537,06 χιλ. ευρώ την περίοδο
1/1/2022-30/9/2022 και σε 10.721,53
χιλ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του
2022, έναντι 30.734,76 χιλ. ευρώ και
10.287,18 χιλ. ευρώ στις αντίστοιχες πε-
ριόδους της προηγούμενης χρήσης
2021, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά -
0,64% και 4,22% αντίστοιχα.

Γρηγόρης: Βελτίωση 
των αποτελεσμάτων το 2021

Η ανάκαμψη της οικονομίας, η περιορι-
σμένη επίδραση της πανδημίας και η άνο-
δος της κίνησης των αεροδρομίων, σε
σχέση με το 2020, ήταν οι κύριες αιτίες
στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του
Γρηγόρη, σε εταιρικό και ομιλικό επίπεδο.
Ο Κύκλος Εργασιών του διαμορφώθηκε
σε 54,4 εκατ. ευρώ (έναντι 42,6 εκατ. ευ-
ρώ το 2020) και το αποτέλεσμα προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 32,2%.

Εβροφάρμα για τις Εκθέσεις
Φορολογικής Συμμόρφωσης

Η εταιρεία Εβροφάρμα ΑΒΕΕ Βιομηχανία
Γάλακτος ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώ-
θηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εται-
ρείας για τη χρήση 2021, που διενεργήθηκε
από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν.
4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, και της λοιπής ισχύουσας νομοθε-
σίας, και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Εκθέσεις
Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα
χωρίς επιφύλαξη.

Στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δα-
νείου ποσού 4.000.000 ευρώ με κάλυψη
από την Alpha Bank και με την εγγύηση
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου
Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee
Fund (EGF) για χρηματοδοτήσεις Μεσαί-
ων και Μεγάλων Επιχειρήσεων και πα-
ροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων, προ-
χώρησε η εταιρεία Revoil. Η έκδοση
πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της από
26/10/2022 απόφασης του Διοικητικού
της Συμβουλίου. Το δάνειο έχει διάρκεια
3 ετών, χωρίς εμπράγματες εξασφαλί-
σεις και σκοπός του είναι η ενίσχυση του
κεφαλαίου κίνησης. 

ΧΑ: Κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις

Revoil: Έκδοση ομολογιακού 4 εκατ. ευρώ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Cenergy: Αυξημένα κατά 44% τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο
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E
να βήμα πιο κοντά στην ανέγερσή του έρ-
χεται το Data Center Region που σχεδιά-
ζει να κατασκευάσει ο τεχνολογικός κο-
λοσσός της Microsoft στη χώρα μας, με

την περιβαλλοντική αδειοδότηση να μπαίνει πλέον
σε τροχιά. Ειδικότερα, η Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του επενδυτικού
σχεδίου «Investment in Data Centers in Greece»
της θυγατρικής της Microsoft στη χώρα μας βρί-
σκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση
και μόλις ολοκληρωθεί, θα μπορέσει να προχωρή-
σει ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Να
θυμίσουμε ότι η επένδυση περιλαμβάνει την ανέ-
γερση τριών κέντρων δεδομένων σε Σπάτα και Κο-
ρωπί, το αποτύπωμα των οποίων υπολογίζεται να
προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Νέο μέλος 
η Οικογένεια Χριστοδούλου

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενισχύει 
το δίκτυο διακίνησης LNG

Στην ενίσχυση του δικτύου διακίνησης
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με
στόχο την κάλυψη των αναγκών των κατανα-
λωτών σε απομακρυσμένες περιοχές και τη
διάθεσή του στην αγορά ως καύσιμο κίνησης
στις θαλάσσιες και οδικές μεταφορές προχω-
ρά η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με την προμήθεια τριών
βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς και ανε-
φοδιασμού LNG (LNG Semi-trailer). Τα LNG
Semi-trailer, δύο εκ των οποίων αποκτήθη-
καν με συγχρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό
αναπτυξιακό πρόγραμμα «Συνδέοντας την
Ευρώπη» στο πλαίσιο της δράσης «Super-
Green», κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των
αναγκών μεταφοράς φορτίων υγροποιημένου
φυσικού αερίου, θα εφοδιάζουν πλοία που
χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο κίνησης,
πρατήρια ανεφοδιασμού οχημάτων και απο-
μακρυσμένους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Leasing ηλεκτρονικών 
συσκευών μέσω της finloup

Μια νέα υπηρεσία προσφέρει η finloup, η
ελληνική fintech startup, την οποία γνωρίσα-
με όταν έφερε πρώτη στην Ελλάδα την υπηρε-
σία Buy Now Pay Later. Πλέον προσφέρει τη
δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να
νοικιάσουν smartphone, laptop, tablet, gam-
ing κονσόλες και άλλες συσκευές με ευέλικτο
πρόγραμμα leasing. Μέσω του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος μπορεί κάποιος να χρησι-
μοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
αφού έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει ή να
αναβαθμίσει το προϊόν του όποτε θέλει, χωρίς
κλειστούς όρους και ρήτρες. Επιπλέον, η fin-
loup παρέχει τη δυνατότητα να κάνει κάποιος
δική του τη συσκευή που νοικιάζει, σε λιγότε-
ρο από δύο χρόνια, αλλά και να την απολαμ-
βάνει ξέγνοιαστα, με το πρόγραμμα f-insur-
ance, το οποίο καλύπτει την πρώτη επισκευή
σε περίπτωση ζημιάς.

Τι αναμένει η ΕΤΕ από 
τη συνεργασία με την Epsilon Net

Τη διεύρυνση των εργασιών της στον χώρο των
fintechs και την επέκταση των ψηφιακών καναλιών
διανομής για όλα τα προϊόντα της προσδοκά η Εθνι-
κή Τράπεζα μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με
την Epsilon Net, όπως σημειώνουν πηγές της τρά-
πεζας. Παράλληλα, η τράπεζα προσδοκά επίσης τη
δημιουργία καινοτόμων λύσεων και προϊόντων, τα
οποία θα φέρουν στους πελάτες της προστιθέμενη
αξία και θα βελτιώσουν το οικοσύστημα των συναλ-
λαγών και πληρωμών, καθώς η Epsilon Net είναι ο
βασικός πάροχος συστημάτων πληροφορικής στις
ελληνικές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

H πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ διευρύνεται
περαιτέρω εντάσσοντας στα μέλη της την Οικο-
γένεια Χριστοδούλου, με σημαντική παρουσία
στην ελληνική και διεθνή αγορά. H Οικογένεια
Χριστοδούλου αποτελεί μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες επεξεργασίας φρούτων και κον-
σερβοποιίας στην Ελλάδα. Η εταιρεία-μέλος της
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ προσφέρει μια σειρά υψηλής
ποιότητας B2B και B2C προϊόντων, συμπεριλαμ-
βανομένων των ομώνυμων χυμών, ενώ διαθέτει
ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με πω-
λήσεις σε περισσότερες από 90 χώρες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Βιολάντα: «Τρέχει» 
με ρυθμούς 20% φέτος
Με ανάπτυξη της τάξης του 20% εκτιμάται ότι θα
κλείσει το 2022 για τον όμιλο Βιολάντα, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, με τον τζίρο, δη-
λαδή, να ανεβαίνει στα επίπεδα των 36 εκατ. ευρώ
από 29,73 εκατ. ευρώ πέρυσι. Εκτός από τα οικονο-
μικά μεγέθη της εταιρείας, σε εξέλιξη βρίσκεται
το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα της Βιολάντα,
συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, που αφορά την
επέκταση των κτιριακών και των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, με νέες γραμμές παραγωγής, και
στις δύο μονάδες της στα Τρίκαλα, αλλά και τη δη-
μιουργία νέας μονάδας στη Λάρισα. 

Microsoft: Πιο κοντά 
στην υλοποίησή του 
το Data Center Region



H
Ευρώπη μέχρι το τέλος
Μαΐου 2022  εισήγαγε 63
GW ηλιακών πλαισίων, εκ
των οποίων τα 33 GW προ-

ήλθαν από την Κίνα –ετήσια αύξηση
140%. Στην Κίνα κατασκευάζονται
τρία από τα τέσσερα πάνελ παγκο-
σμίως και ακολουθεί με διαφορά η Ιν-
δία. Μπορεί η Κίνα να είναι ο δεύτε-
ρος μετά τις ΗΠΑ παγκόσμιος ρυπαν-
τής της ατμόσφαιρας με σωρευτικές
εκπομπές περίπου 285 δισ. τόνους
από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σή-
μερα (οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύ-
νονται για σωρευτικά 500 δισ. τόνους
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου),
αλλά έχει κάνει μια σοβαρή ανάπτυξη
σε ΑΠΕ, κυρίως φωτροβολταϊκά. 

Η κινεζική LONGi Green Energy Te-
chnology Co. Ltd είναι ο κορυφαίος
προμηθευτής  φωτοβολταϊκών παγκο-
σμίως. Εκπρόσωπός της στην Ελλάδα
και την Κύπρο είναι ο Νάσος Πλαϊνός
(ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος μηχανι-
κός), τον οποίο συναντήσαμε στο τέ-
ταρτο φόρουμ Renewable and Stora-
ge του energypress, όπου ήταν ομιλη-
τής: «Το μήνυμα που πήρα από το φό-

ρουμ για τις ΑΠΕ και την αποθήκευση
είναι ότι η ελληνική αγορά είναι έτοιμη
για νέες προκλήσεις, έτοιμη να καλύ-
ψει τις ενεργειακές ανάγκες όχι μόνο
της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης,
μετατρέποντας τη χώρα μας σε έναν
σημαντικό ενεργειακό και επενδυτικό
προορισμό».

Στη συνομιλία που είχαμε μαζί του
ξεκινήσαμε κάπως προβοκατόρικα:

Είναι τελικώς τα φωτοβολταϊκά
μια τεχνολογία που υλοποιείται
με απολύτως «καθαρό» τρόπο;

Καταρχάς, όροι όπως «απόλυτα»
και «100% καθαρή» είναι όροι οι

οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν σε
καμία τεχνολογία. Τα φωτοβολταϊκά
είναι μία από τις τεχνολογίες που βα-
σίζονται στους ημιαγωγούς, όπως και
πολλές άλλες (τηλεφωνία, υπολογι-
στές), τη λεγόμενη τεχνολογία «τσιπ».
Οι διαδικασίες εξόρυξης πολυπυριτί-
ου (ανακυκλώσιμο και άφθονο στη
φύση, που χρησιμοποιείται με βάση
τη χαμηλή επίδραση που προκαλεί σε
αυτή και σημαντική πρώτη ύλη για
ηλιακούς συλλέκτες, – έχει αυξηθεί
κατά 230% τελευταίως) είναι ώριμες
και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως
στις περισσότερες από τις κορυφαίες
βιομηχανίες. 

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Τα φ/β έχουν χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν αυτή 
την τεχνολογία να υπερτερεί έναντι οποιασδήποτε άλλης
ανανεώσιμης μορφής ενέργειας. Πρόκειται για μια
διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία, με ουσιαστική
συμμετοχή στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου,
τονίζει ο Νάσος Πλαϊνός, εκπρόσωπος της κινεζικής 
LONGi σε Ελλάδα και Κύπρο, της κορυφαίας
κατασκευάστριας εταιρείας φ/β παγκοσμίως
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«Μονόδρομος η αποθήκευση 
για βιωσιμότητα 

φωτοβολταϊκών»      

«Τα φ/β είναι η πλέον
καθαρή ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας 
με το μικρότερο
περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και 
την λιγότερη όχληση»,
τονίζει ο εκπρόσωπος
της LONGi 
στην Ελλάδα και Κύπρο,
Νάσος Πλαϊνός, ομιλητής 
στο φόρουμ Renewable
and Storage του
energypress

Νάσος Πλαϊνός



Τα φωτοβολταϊκά είναι μία διαρκώς
αναπτυσσόμενη βιομηχανία, αλλά και
μία από τις πιο ενεργές στη μείωση
των εκπομπών. Οι κατασκευαστές φω-
τοβολταϊκών μονάδων υπογράφουν
συμφωνίες, όπως το EP 100, RE 100
και EV 100 (ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα), με πραγματικές προθεσμίες για
ανακύκλωση. Επίσης, λάβετε υπόψη
ότι στο τέλος της ζωής του προϊόντος
οι φωτοβολταϊκές μονάδες είναι ανα-
κυκλώσιμες σε ποσοστό περισσότερο
από 95%.

Η LONGi έκανε ένα βήμα μπροστά
με το δικό της πρόγραμμα solar for so-
lar: η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται
για την τροφοδοσία των εργοστασίων,
αλλά και για την παραγωγή πράσινου
υδρογόνου και τη δραστική μείωση
των εκπομπών θερμοκηπίου. Το 2023
θα έχουμε την πρώτη μας μονάδα πα-
ραγωγής Wafer (πλήρως καθετοποι-
ημένη), εντελώς απαλλαγμένη από
εκπομπές CO2. Και μέχρι το 2030
όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής θα
τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. 

Είπατε ότι επενδύετε σε νέες
τεχνολογίες.

Πιστεύουμε ότι τα φωτοβολταϊκά εί-
ναι κατεξοχήν η μοναδική τεχνολογία
που μπορεί να οδηγήσει στην ενεργει-
ακή μεταμόρφωση του πλανήτη. Τα
τελευταία δέκα χρόνια, σωρευτικά οι
επενδύσεις για Research and Deve-
lopment ξεπέρασαν το 1,5 δισ. δολά-
ρια και έφεραν τη LONGi στην πρώτη
θέση σε επενδύσεις ανάπτυξης νέων
τεχνολογιών στον κλάδο των φωτο-
βολταϊκών. Το πρώτο εξάμηνο του
2022, η εταιρεία επένδυσε 3.670
δισ. γουάν (520.000.000 δολάρια)
στην έρευνα και ανάπτυξη, το 7,28%
των λειτουργικών της εσόδων. Ως
αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων
αναπτύχθηκαν νέες τεχνολογίες (φ/β
πάνελ), που φτάνουν σε βαθμό απόδο-
σης έως και 22,3%. Και αναμένεται να
επιτύχει το μέγιστο 22,8% με τη νέα
τεχνολογία κυψελών της HPBC (Hy-
brid Passivation Back Contact) που
υπερτερεί περιβαλλοντικά έναντι τε-
χνολογιών, όπως TOP Con και το HJT
(τρόποι επεξεργασίας - επικάλυψης
κυψελών. Είθισται να χρησιμοποιείται

ασήμι. Σήμερα χρησιμοποιείται το
11% των παγκόσμιων αποθεμάτων
ασημιού με τάση για το 20%). 

Από το πρώτο εξάμηνο του τρέχον-
τος έτους, εξασφαλίστηκαν 1.808 εγ-
κεκριμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
διαφόρων τύπων,  καθιστώντας την
LONGi την πιο δυνατή στις επαναστατι-
κές τεχνολογικά λύσεις. 

Στην Ελλάδα πώς βλέπετε την
εξέλιξη των φ/β;

Η ενεργειακή επάρκεια αναδεικνύε-
ται ως το νούμερο ένα της επικαιρότη-
τας μέρα με τη μέρα και τα φωτοβολ-
ταϊκά έχουν τη μερίδα του λέοντος
στον ενεργειακό χάρτη σε παγκόσμιο
επίπεδο. Τα φ/β είναι η πιο δημοφιλής
επενδυτική κίνηση έργων ΑΠΕ στην
Ελλάδα για μικρούς και μεγάλους
επενδυτές και επειδή είναι πηγή φθη-
νότερης ηλεκτρικής ενέργειας και διό-
τι το μέγεθός τους μπορεί να κυμαίνε-
ται από πολύ μικρό έως πάρα πολύ με-
γάλο, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα
απαιτήσεων. Τα φωτοβολταϊκά, φυσι-
κά, δεν μπορεί να είναι η μοναδική λύ-
ση για την ισορροπία του συστήματος
και του δικτύου, καθώς απαιτούνται
παραπάνω από μία από τις ανανεώσι-

μες μορφές ενέργειας. Όπως και σε
ένα οικοσύστημα, έτσι και σε ένα ηλε-
κτρολογικό σύστημα, που είναι το δί-
κτυο παραγωγής και παροχής ενέργει-
ας της χώρας, πρέπει να υπάρχει «βιο-
ποικιλότητα», για να επιτευχθεί η μα-
κροβιότητα και σταθερότητα του συ-
στήματος. Τα φωτοβολταϊκά πάντως

είναι ο οδηγός για την ενεργειακή με-
ταμόρφωση του πλανήτη, καθώς τε-
χνολογίες όπως battery storage and
hydrogen έρχονται για να επεκτείνουν
τη δυνατότητα διείσδυσής τους στο δί-
κτυο. Η LONGi ίδρυσε επιχειρηματι-
κούς τομείς που καλύπτουν παραγωγή
wafer πυριτίου, κυψελών, φωτοβολ-
ταϊκών πάνελ και εξοπλισμού παραγω-
γής υδρογόνου.

Τι δυνατότητες αποθήκευσης
έχουμε σήμερα;

Η αποθήκευση είναι μονόδρομος
για τη βιωσιμότητα των φωτοβολταϊ-
κών επενδύσεων. Οι μπαταρίες είναι η
μοναδική ανεπτυγμένη τεχνολογία
που μπορεί να προσφέρει αποθήκευ-
ση αυτή τη στιγμή. Τεχνολογίες όπως
το υδρογόνο ακόμα υπολείπονται ανά-
πτυξης, καθώς ο βαθμός απόδοσης
μετατροπής ενέργειας είναι αυτή τη
στιγμή περίπου στο 80%. Η εταιρεία
LONGi επενδύει υπέρογκα ποσά αυτή
τη στιγμή, με στόχο πριν το 2030 να
πετύχουμε πολύ υψηλούς βαθμούς
απόδοσης μετατροπής ενέργειας από
την ηλεκτρική στο υδρογόνο, έτσι
ώστε να αποτελέσει τον βασικό παρά-
γοντα της αποθήκευσης. Το υδρογόνο
είναι η επόμενη μορφή αποθήκευσης
της ενέργειας, που θα διαδραματίσει
καθαριστικό ρόλο στον μετασχηματι-
σμό του ενεργειακού χάρτη προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα 
Στα προγράμματα Εξοικονομώ - Αυτονομώ είμαστε σε καλό
δρόμο;

Τέτοιου είδους προγράμματα φέρνουν υγεία στην αγορά και την
κοινωνία και είναι πάντα καλοδεχούμενα. Είναι όμως απαραίτητο
να μπορούν να προσαρμόζονται στις γρήγορες αλλαγές που επι-
τάσσουν οι εξελίξεις των αγορών και των αναγκών που προκύ-
πτουν από εξωγενείς παράγοντες, όπως ο πόλεμος. Το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα μέχρι να
εγκριθούν, μέχρι να τρέξουν, μέχρι να γίνουν οι αιτήσεις και μέ-
χρι να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή βγαίνουν εκτός πραγμα-
τικότητας, καθώς, για παράδειγμα, τα κόστη τους έχουν υπολογι-
στεί με άλλο τρόπο και πολύ πιο χαμηλά από τις νέες πραγματι-
κές ανάγκες. Είναι επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα πλαί-
σιο με πολλαπλά προγράμματα, που να υποστηρίζουν την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών με αποθήκευση σε σπίτια και σε επιχειρή-
σεις, ώστε και το δίκτυο να απελευθερωθεί, αλλά και να επωφε-
ληθούν οι καταναλωτές.
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Συνέντευξη στην ειδική έκδοση
#PR_AGENCIES έδωσε o διευθύνων
σύμβουλος της Pitch Γιώργος Χατζόπου-
λος, ο οποίος αναφέρθηκε στη φιλοσοφία
της εταιρείας του και στα στοιχεία που τη
διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό:

«Στην Pitch από την πρώτη μέρα της
λειτουργίας μας έχουμε τρεις ξεκάθαρες
δεσμεύσεις απέναντι στους πελάτες μας. Πρώτον, σκεφτόμα-
στε στρατηγικά και προσφέρουμε έξυπνες και στοχευμένες
λύσεις με γνώμονα τις μοναδικές ανάγκες και τους στόχους
κάθε πελάτη. Δεύτερον, συνδυάζουμε την ταχύτητα με την
ποιότητα στην υλοποίηση. Τρίτον, υιοθετούμε omnichannel
και omni-stakeholder προσεγγίσεις με στόχο αποδοτικές
δράσεις και εκστρατείες επικοινωνίας που ενισχύουν σημαν-
τικά το brand equity. Η ομάδα της Pitch αποτελείται από στε-
λέχη με πολυσυλλεκτικό background και εμπειρία τόσο από

εταιρείες επικοινωνίας όσο και από την
πλευρά του πελάτη. Αυτό είναι ένα μεγάλο
asset για εμάς, καθώς μας επιτρέπει να κα-
τανοούμε σωστά τις δραστηριότητες και
τους στόχους των συνεργατών μας, να αν-
ταποκρινόμαστε σε περίπλοκα έργα και να
προτείνουμε στρατηγικές και λύσεις που
εφάπτονται με τις ανάγκες των πελατών,

χωρίς ποτέ να κάνουμε overpromise ή undersell».
Στην ερώτηση για τις συνεργασίες και τα projects που ξε-

χωρίζει ανέφερε: «Στην Pitch είμαστε περήφανοι για το γε-
γονός ότι έξι χρόνια μετά την ίδρυσή μας έχουμε κερδίσει
την εμπιστοσύνη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσε-
ων και οργανισμών από πολλούς και διαφορετικούς κλά-
δους. Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα των συνεργα-
σιών μας έχει μακροχρόνιο ορίζοντα, με πολλούς πελάτες
να παραμένουν μαζί μας από τα αρχικά στάδια της λειτουρ-

γίας μας. Μεταξύ άλλων, το portfolio των συνεργασιών μας
περιλαμβάνει εταιρείες όπως Netflix, Hewlett Packard En-
terprise, GSK, LeasePlan, Kaspersky Lab, Spitogatos.gr,
Douleutaras.gr κ.ά. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υλοποιήσει δράσεις και προγράμ-
ματα επικοινωνίας που ανταποκρίνονται σε υψηλά διεθνή
πρότυπα δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας, όπως η
οργάνωση της πρόσφατης επίσκεψης και των επαφών με s-
takeholders του Ted Sarandos, Co-CEO του Netflix, στην Ελ-
λάδα, η επικοινωνία του American College of Greece για την
ίδρυση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στο Pierce, η
χάραξη και διαχείριση του προγράμματος εταιρικής επικοι-
νωνίας του ΔΕΣΦΑ και το πρόγραμμα επικοινωνίας για την εί-
σοδο της αλυσίδας λιανικής PEPCO στην ελληνική αγορά».

Μια μορφή τριχόπτωσης, όπου παρατηρείται
ελάττωση της πυκνότητας της τριχοφυΐας σε
όλη την έκταση του τριχωτού, που μπορεί όμως
να επηρεάσει όλο το σώμα, είναι η διάχυτη
αλωπεκία, η οποία χωρίζεται σε 3 τύπους ανά-
λογα με τη χρονική διάρκεια που καταλαμβάνει
η απώλεια των μαλλιών. Συγκεκριμένα, οι τύποι
της διάχυτης αλωπεκίας είναι:
� Οξεία αλωπεκία, όταν τα μαλλιά χάνονται
ξαφνικά.
� Υποξεία αλωπεκία, όταν η τριχόπτωση διαρ-
κεί πολλούς μήνες.
� Χρόνια αλωπεκία, όταν ο κύκλος της αραί-
ωσης των μαλλιών τείνει να επαναλαμβάνεται
και διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες.

Οι αιτίες της διάχυτης αλωπεκίας είναι συνή-
θως ψυχοσωματικές (έντονο άγχος, φαρμακευ-

τικές αγωγές, χρόνιες ασθένειες, διατροφή
κ.λπ.), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό προσβάλλει
τις γυναίκες λόγω της εμμηνόπαυσης, της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού. Η Bergmann Kord έρ-
χεται ως «σωτήριος παράγοντας» μέσω των
εξειδικευμένων διαγνώσεων και θεραπειών που
πραγματοποιεί το κορυφαίο ιατρικό προσωπικό
της και δίνει λύση με μόνιμο αποτέλεσμα.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το
πρόβλημα της διάχυτης αλωπεκίας στο kord-
hairclinics.gr/alopecia-diaxyti/.

Μια πρωτοβουλία με στόχο τη συλλογική προσπά-
θεια για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από
την τοποθέτηση και κατανάλωση της
διαφήμισης εγκαινίασε η GroupM σε
συνεργασία με διεθνείς πελάτες της.
Τα ιδρυτικά μέλη του εγχειρήματος Συ-
νασπισμού Απανθρακοποίησης ΜΜΕ
(Media Decarbonization Coalition) πε-
ριλαμβάνουν την GroupM, τα agencies
της, EssenceMediacom, Mindshare,
MSix&Partners και Wavemaker, καθώς και τους πελά-
τες της Audible, AXA, Bayer, Danone, Deutsche
Telekom, L’Oréal, Mars, Paramount, Sony και Tesco.
Τα brands της συμμαχίας αντιπροσωπεύουν συλλογικά
παγκόσμια διαφημιστική επένδυση αξίας περίπου 10

δισ. δολαρίων. Αν και αυτήν τη στιγμή συμμετέχουν μό-
νον εταιρείες πελάτες της GroupM, έχουν προσκληθεί

και άλλα brands.
Η ατζέντα περιλαμβάνει τον καθορι-

σμό μιας ενιαίας προσέγγισης στη μέ-
τρηση των εκπομπών αερίων του άν-
θρακα που προκαλούνται από τη δια-
φήμιση, κοινή για πλατφόρμες, pub-
lishers και παρόχους media. H
GroupM πρότεινε ένα παγκόσμιο πλαί-

σιο για τη μέτρησή τους τον Ιούλιο, είχε δηλώσει ωστό-
σο ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια από το indus-
try. Ευελπιστεί ότι εφόσον τα μέλη της συμμαχίας δοκι-
μάσουν το πλαίσιο, η προσέγγιση θα επαληθευτεί και θα
ενθαρρύνει τη συμμετοχή και άλλων παικτών.

Bergmann Kord 
και διάχυτη αλωπεκία � Η Cream παρουσιάζει την Αθήνα για λογα-

ριασμό της Google Greece. Η νέα καμπάνια της Google
Greece εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία παρουσιάζοντας
την πόλη της Αθήνας που μετατρέπει μέσα από το δημιουρ-
γικό σποτ σε ένα ενεργό και ζωντανό μουσείο. Η καμπάνια
με το tagline «Athens. The city is the museum» παρουσιά-
ζει αντιπροσωπευτικές εικόνες από την καθημερινή ζωή
της πόλης υπό την περιγραφική αφήγηση που συνοδεύει
με άρτιο τρόπο τα εναλλασσόμενα πλάνα της ταινίας.

� Η Media Markt λανσάρει νέα
καμπάνια για το Black Friday.

Το δημιουργικό υπογράφει η BB-
DO, την παραγωγή η Bright Shoe
και τα media «τρέχει» η Wave-
maker. Στον στίβο των πιο black καμπανιών έχει επιδοθεί το
retail και φέτος δημιουργώντας όλο και πιο ευρηματικές, δια-
σκεδαστικές και «μαύρες» καμπάνιες για να ενισχύσουν την
επικοινωνία τους με το κοινό και να αποσπάσουν ένα μερίδιο
από τη δυναμική της μέρας.

� Στη Flipnewmedia ανέθεσε η Impex, ελληνική βιομη-
χανία ολοκληρωμένων συστημάτων επαγγελματικού

καθαρισμού, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας
digital-first marketing στρατηγικής της. Η ανάθεση, που
πραγματοποιήθηκε με διαδικασία spec, στοχεύει στην
ανάδειξη του top of mind brand awareness της σε B2B
κοινά. Ανάμεσα στα digital εργαλεία που θα αξιοποιηθούν
για την υποστήριξή της περιλαμβάνονται η κατασκευή νέ-
ου website/B2B e-shop, καθώς και η δημιουργία νέων
διαφημιστικών καμπανιών σε social και PPC κανάλια.

� Στον αέρα βρίσκεται ήδη και η νέα Black Friday καμπάνια
για τα ENTOS της SATO. Το «σκοτεινό» και χιουμοριστικό

σποτ παρουσιάζει τον πρωταγωνιστή κύριο Αλεξίου να «δι-
καιολογείται» για το σκοτάδι που βρίσκεται υπό το φως ενός
μόνο κεριού, αναφέροντας ότι προετοιμάζεται για την Black
Friday. Το δημιουργικό της καμπάνιας που τρέχει σε τηλεό-
ραση και digital υπογράφει η Common People

� Με τη ραδιοφωνική καμπάνια «Είστε σίγουροι ότι το
μήνυμά σας μεταφέρεται παντού», που βρίσκεται ήδη

στον αέρα, ξεκίνησε η συνεργασία της Cicero με την Inter-
bus σε παραγωγή της Musou Music Group.

Έκανε... συνασπισμό απανθρακοποίησης MME

Mικρά - μικρά

Γιώργος Χατζόπουλος: «Οι τρεις ξεκάθαρες δεσμεύσεις απέναντι στους πελάτες μας»

GroupM
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Η πιο πολυσυζητημένη μεταγραφή της
σεζόν ήταν της Φαίης Σκορδά από τον

ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ. Η έμπειρη παρουσιάστρια
επιβάλλεται να ελιχθεί ανάμεσα στα νέα δε-
δομένα, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει
στις σκληρές συνθήκες του ανταγωνισμού.
Μαθαίνουμε ότι σε πρόσφατη συνάντηση της
παρουσιάστριας με στελέχη του σταθμού συ-
ζητήθηκαν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στο «Πρωινό μας», ώστε αυτό να ανακάμψει. . 

�Επιπλέον, ο ΣΚΑΪ αναμένει από τη
Φαίη να απαντήσει στην πρότασή

του να παρουσιάσει εορταστικό show τα
Χριστούγεννα, αλλά κυρίως ο σταθμός
περιμένει από την παρουσιάστρια να πει
το «ναι» για να αναλάβει τα live του «The
Voice» όταν φύγει ο Γιώργος Λιανός.  

� Έχουν αρχίσει και χτυπάνε οι καμπάνες
στον ΣΚΑΪ για τις φετινές επιλογές στο

πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει
αποδώσει τα προσδοκώμενα. Ποιος θα είναι
το επόμενο διάστημα ο πιο αδύναμος κρίκος;
Μπορεί οι κρίκοι να είναι δύο, και στην ψυχα-
γωγία και στην ενημέρωση. 

� Έφυγαν οι «Ράδιο Αρβύλα», επιστρέ-
φει ο «Εκατομμυρι-

ούχος» για να ξαναφύ-
γει στις αρχές της νέ-
ας χρονιάς και να ξα-
ναγυρίσει η παρέα
από τη Θεσσαλονίκη,
η οποία θα ξαναφύγει
το Πάσχα για να επιστρέψει
εκ νέου το τηλεπαιχνίδι. Μπερδευτήκατε; Και
στον ΑΝΤ1 φαίνεται ότι έχουν μπερδευτεί λί-
γο με αυτή την πρωτοφανή εναλλαγή στο
πρόγραμμα μεταξύ του Αντώνη Κανάκη και
του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αν και ο τελευ-
ταίος είναι και λίγο εκνευρισμένος με όλο
αυτό. 

� Ένα ποσό πολύ μακριά από αυτά που δί-
νονται για παρόμοιες θέσεις και σίγουρα

πάρα πολύ μακριά από τα σημερινά δεδομένα
φαίνεται ότι είναι αυτό που χάλασε τον «αρ-
ραβώνα» του Βασίλη Νομικού με το «Πρωινό
μας» στον ΣΚΑΪ. Κάπως έτσι, η συνεργασία
ναυάγησε πριν καν ξεκινήσει. 

�Αναβρασμός επικρατεί στις ομάδες
πολλών ψυχαγωγικών εκπομπών το

τελευταίο διάστημα. Η πίτα της τηλεθέασης
είναι πάντα η ίδια, αλλά φέτος οι διεκδικητές
είναι πολλοί και ως εκ τούτου τα κομμάτια μι-
κρότερα. Οι εκνευρισμοί πυκνώνουν σε ορι-
σμένες τηλεοπτικές παρέες και τα Χριστού-
γεννα πλησιάζουν. Θα καταφέρουν, άραγε, να
επιστρέψουν όλοι στις θέσεις τους μετά την
Πρωτοχρονιά;

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Φ
αινομενικά, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το
τι θα γίνει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ταυτό-
χρονα, όμως, δεν είναι και τόσο νωρίς… Είναι πο-
λύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά πού θα είναι

και τι θα κάνει ένας παρουσιαστής του χρόνου το φθινόπωρο,
από την άλλη, όμως, δεν είναι καθόλου νωρίς για να συζητήσει
ο ίδιος το επόμενο βήμα του. Στο πλαίσιο της παραπάνω λογι-
κής βρέθηκε και ο Νίκος Μουτσινάς στο επίκεντρο του τηλεο-
πτικού ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα. 

Ο Γιώργος Λιάγκας προκάλεσε μια σχετική αναστάτωση,
όταν μέσα από την εκπομπή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο
Νίκος Μουτσινάς δεν θα είναι του χρόνου στον ΣΚΑΪ και έχει
ήδη συμφωνήσει με τον Νίκο Κοκλώνη να κάνει βραδινό στον
Alpha. Θα είναι σαν το “Nick O’Clock” από ό,τι μαθαίνω, θα εί-
ναι λίγο late night και λίγο stand up comedy». 

Ο Νίκος Κοκλώνης, στη συνέχεια, θέλησε να διαψεύσει τα
παραπάνω, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει μιλήσει καθόλου
με τον Νίκο Μουτσινά επαγγελματικά και ότι αυτό είχε γίνει
πολύ πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ. 

Σύμφωνα, ωστόσο, με τις δικές μας πληροφορίες, από τη μία
μοιάζει πιο πιθανό ο Νίκος Μουτσινάς και ο ΣΚΑΪ να ακολου-
θήσουν δρόμους χωριστούς το ερχόμενο καλοκαίρι -δίχως να
αποκλείεται μια ανατροπή- και από την άλλη, ένα… φλερτ με
τον Alpha κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει. Έτσι κι
αλλιώς, η «Χρυσή Τηλεόραση» εμπεριέχει πολύ Alpha την τρέ-
χουσα σεζόν, μάλιστα σε σημείο τέτοιο που κάποια στιγμή
υπήρξαν και διαμαρτυρίες από εκπομπή του ΣΚΑΪ. Επίσης, οι
σχέσεις του Νίκου με ανθρώπους που βρίσκονται σε κομβικές

θέσεις στον Alpha είναι πολύ καλές και αρκετοί θα έβλεπαν με
καλό μάτι μια μελλοντική συνεργασία. 

Βέβαια, όπως μαθαίνουμε, το late night δεν είναι κάτι που
ως ιδέα ενθουσιάζει τον σταθμό στην παρούσα φάση. Η απο-
γευματινή ζώνη, όμως, μετά τις 16.30, είναι ένα slot που θα
μπορούσε να μπει ο Νίκος Μουτσινάς με μια εκπομπή που σί-
γουρα δεν θα ήταν το «Καλό Μεσημεράκι». 

Όλα τα σενάρια για τη μεταγραφή Μουτσινά 

ΑΝΤ1: Ποντάρει να… 
ρεφάρει με Μουντιάλ 
και δυναμικό β’ γύρο

Ο απολογισμός των πρώτων μηνών του φθινοπώ-
ρου δεν φέρνει τον ΑΝΤ1 τόσο ψηλά όσο θα ήθελαν
τα στελέχη του και πλέον ο σχεδιασμός επικεντρώ-
νεται στο Μουντιάλ και κυρίως στη μετά Μουντιάλ
εποχή, στο εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος του 2023.

Με την επιστροφή του
Αντώνη Κανάκη τον Ια-
νουάριο, των «Παγιδευ-
μένων» που εξελίχθηκαν
σταδιακά σε σημαντικό
μονομάχο της prime time
ζώνης, αλλά και την άφι-
ξη της «Μάγισσας», ο
σταθμός βάζει στόχο να
ανατρέψει την εικόνα που
έχει η βραδινή του ζώνη

και να ορθώσει ένα τείχος με back to back νέο πρό-
γραμμα. Η «Μάγισσα», λοιπόν, είναι η νέα σειρά
εποχής του συγγραφικού διδύμου των «Άγριων Με-
λισσών», Πέτρου Καλκόβαλη και Μελίνας Τσαμπά-
νη, που θα μας μεταφέρει στο 1818. Η σκηνοθεσία
θα είναι του Λευτέρη Χαρίτου και στους βασικούς
ρόλους θα δούμε την Έλλη Τρίγγου, τον Αναστάσιο
Ροϊλό, τον Γιώργο Γάλλο, την Κατερίνα Λέχου, τον
Τάσο Νούσια και τον Νίκο Ψαρρά. 

Είναι τα δύο δημοφιλή realities που έβαλαν επί της ουσίας το 
Star στον βαθύ ανταγωνισμό της prime time ζώνης. Πρώτα το
«MasterChef» και μετά το «Greece’s Next Top Model» αγαπήθη-
καν πολύ από το τηλεοπτικό κοινό και επί σειρά ετών κράτησαν
πολλές βραδιές τους τηλεθεατές στη συχνότητα του καναλιού της
Κάτω Κηφισιάς από τις 21.00 και μετά. Στο πέρασμα του χρόνου,
όμως, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί, ούτε τα πιο επιτυχημένα
projects. Η non stop μετάδοση του «MasterChef» και του «GNTM»
χωρίς διάλειμμα για να… ξεκουραστούν άρχισε να επηρεάζει την
τηλεθέασή τους από την περσινή σεζόν προς τα κάτω. Αποκορύ-
φωμα το φετινό φθινόπωρο, που παρά τις δραστικές αλλαγές και
την επιστροφή της Βίκυς Καγιά στο reality μοντέλων, τα ποσοστά
έπεσαν σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, οι ιθύνοντες του Star
άρχισαν να σκέφτονται ότι ίσως ήρθε η ώρα για… αγρανάπαυση
την επόμενη σεζόν. Γεγονός, βέβαια, που αν συμβεί, εγείρει κά-
ποια ερωτήματα. Τι θα γίνει με τους τρεις δημοφιλείς κριτές του re-
ality μαγειρικής των οποίων τα συμβόλαια λήγουν; Τι θα γίνει και
με τη Βίκυ Καγιά, η οποία δεν είδε να αποτυπώνεται στην αποδοχή
του κοινού αυτή η επιστροφή της στο show; 

Στο Star σκέφτονται να… ξεκουράσουν
του χρόνου «GNTM» και «MasterChef» 



Α
ντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης ανά-
μεσα στην πρώην περιφερειάρχη Αττι-
κής Ρένα Δούρου και τον νυν περιφε-

ρειάρχη Γιώργο Πατούλη έγινε η διαχείριση των
απορριμμάτων και ο τρόπος που τη χειρίζεται ο
ΕΔΣΝΑ. Τη νέα «έκρηξη» προκάλεσε η ανακοί-
νωση της κ. Δούρου, με την οποία ζητούσε να πέ-
σει φως στον διαγωνισμό του Συνδέσμου για την
εγκατάσταση στον ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και
συγκεκριμένα ζητούσε απάντηση «αν αλη-
θεύουν τα καταγγελλόμενα σε δημοσίευμα και τι
μέτρα θα λάβετε ώστε να υπάρξει υγιής ανταγω-
νισμός και όχι μόνο μία προσφορά και σε αυτόν
τον διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ με προϋπολογισμό 95
εκατομμυρίων ευρώ». Η απάντηση που έλαβε
από τον περιφερειάρχη εκτός από μακροσκελέ-

στατη ήταν και αφοπλιστική, καθώς έκανε σαφές
ότι «όλοι οι διαγωνισμοί που έχουν διεξαχθεί
από τη σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ διεξάγον-
ται με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα. Σε
όλους τους διαγωνισμούς γίνεται έλεγχος νομι-
μότητας από το αρμόδιο Ελεγκτικό Συνέδριο. Και
όλοι έχουν ολοκληρωθεί με τη σύμφωνη γνώμη
των αρμόδιων κρατικών ελεγκτικών Αρχών».
Σκληραίνοντας τη στάση του, μάλιστα, τόνισε ότι
«προκαλεί γέλιο η βεβαιότητα της παράταξης της
κ. Δούρου να “μαντεύουν” ότι στον δημόσιο και
διεθνή διαγωνισμό θα συμμετάσχουν μόνον τέσ-
σερις ελληνικές εταιρείες, λες και δεν μπορεί
οποιαδήποτε εταιρεία να συνεργαστεί με άλλες
ευρωπαϊκές εταιρείες και να συμμετάσχει και
αυτή με ανταγωνιστική προσφορά». 

Διέψευσε τις… προβλέψεις 
Σταθερά θα παραμείνουν τα δημοτικά τέλη φω-

τισμού και καθαριότητας το 2023 στην Αγία Παρα-
σκευή μετά την απόφαση που πήρε το Δημοτικό
Συμβούλιο με ανάλογη εισήγηση της διοίκησης
του Βασίλη Ζορμπά. Το θέμα δεν θα αποτελούσε
είδηση, καθώς οι περισσότεροι δήμαρχοι οδη-
γούνται σε αυτήν τη λύση μη θέλοντας να επιβα-
ρύνουν τους πολίτες με το υπέρμετρο ενεργειακό
κόστος που έχουν επιφορτιστεί. Αποτελεί είδηση,
όμως, επειδή έχουν προηγηθεί οι καταγγελίες
συμβασιούχων εργαζομένων και αντιπολίτευσης
ότι ο κ. Ζορμπάς τούς απειλούσε πως δεν θα στη-
ρίξει την προσπάθειά τους για μονιμοποίηση αν η
αντιπολίτευση δεν του ψήφιζε αύξηση στα αντα-
ποδοτικά τέλη… Φαίνεται πως η πίεση που μεσο-
λάβησε είχε αποτέλεσμα και τελικά η απόφαση
ήταν πάγωμα των δημοτικών τελών! 

ΑΑγωγή για δυσφήμηση
Έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο βρήκε η

αντιδήμαρχος Εορδαίας Μαρία Αντωνιάδου,
προκειμένου να αντιμετωπίσει «επιθέσεις» που
εξαπέλυε εναντίον της η επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης Αθηνά Τερζοπούλου για το
θέμα των αναθέσεων των Σχολικών Επιτροπών
του δήμου. Κατέθεσε εναντίον της αγωγή με την
οποία διεκδικεί πενήντα χιλιάδες ευρώ και επι-
πλέον ζητάει δέκα χιλιάδες ευρώ για κάθε φορά
που θα εκφέρει το όνομά της στο μέλλον και την
κατηγορεί για «συκοφαντική δυσφήμηση» και
«προσβολή προσωπικότητας». Η αντιδήμαρχος,
πάντως, δεσμεύτηκε πως όποιο ποσό εισπράξει
από αυτήν την υπόθεση ως αποζημίωση θα το
δωρίσει στην Ογκολογική Κλινική του Μποδο-
σάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.

!
Στη Δικαιοσύνη για τα δέντρα 

Δύο μηνύσεις κατά αγνώστου κατέθεσε μέσα σε έναν μήνα
ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος για την αυθαί-
ρετη κοπή δέντρων στην πόλη. Η Δημοτική Αρχή προέβη
στην ενέργεια αυτή έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε
από τον δήμαρχο κ. Μαρκόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου
και υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου κατά την οποία
διαπιστώθηκε η κοπή δέντρων από άγνωστο ή αγνώστους, με
αποτέλεσμα να προκληθεί περιβαλ-
λοντική βλάβη. Παράλληλα ο
δήμαρχος καλεί όποιον είδε
κάτι σχετικά με τη συγκεκρι-
μένη κοπή ή άλλες παρόμοι-
ες καταστροφές δέντρων
στην πόλη να ενημερώνει
άμεσα τις υπηρεσίες, κάνο-
ντας σαφές πως η προστασία
του πολύτιμου πρασί-
νου της πόλης εί-
ναι αδια-
π ρ α γ μ ά -
τευτη. 
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ΕΔΣΝΑ

Καταγγελία χωρίς αντίκρισμα 

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, κοντά στο

κέντρο της Αθήνας, ετοιμάζεται να κά-

νει τη… μεγάλη επιστροφή «γαλάζιος»

υποψήφιος που έχει αποτύχει επανειλημ-

μένως σε αρκετές εκλογικές μάχες; Μάλιστα, στις

επαφές που κάνει τόσο στην πόλη όσο και με κομ-

ματικά στελέχη ισχυρίζεται ότι μόνο εκείνος μπο-

ρεί να ενώσει τις κατακερματισμένες «γαλάζιες

δυνάμεις» της πόλης… Βέβαια, αρκετοί πιστεύουν

πως οι δικές του, εκ των αποτελεσμάτων, αποτυχη-

μένες υποψηφιότητες ήταν ένας βασικός λόγος για

τον κατακερματισμό! 

Ερωτήματα για 
το ορφανοτροφείο

Επανέρχεται στο θέμα της απόπειρας κλεισί-
ματος του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης ο δή-
μαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγό-
ρης Κωνσταντέλλος με αφορμή την απάντηση
της διοίκησης στην πρώτη «επίθεση» του δήμου
και παραθέτει μια σειρά από ερωτήματα προς
απάντηση… Αφού υποστηρίζει πως «η διοίκηση
του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης προσπαθεί
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα υποστηρί-
ζοντας την πρωτοφανή απόφασή της να κλείσει
το ιστορικό ορφανοτροφείο», ζητά από τη διοί-
κηση να δημοσιεύσει τι χρηματικά ποσά ει-
σπράττει από την εκμετάλλευση των ακινήτων.
Ακόμη αναρωτιέται «ποιες είναι αυτές οι δήθεν
σύγχρονες τάσεις διαπαιδαγώγησης που επι-
βάλλουν την επιστροφή των μαθητών στο κέντρο
μιας πόλης την οποία προφανώς γνωρίζετε, την
περιγράφετε ως αστικό ιστό αλλά δεν τολμάτε να
κατονομάσετε;» αλλά και «ποιο είναι αυτό το πε-
ρίφημο οίκημα το οποίο προορίζετε για ορφανο-
τροφείο και για να λειτουργήσει χρειάζεται ανα-
καίνιση και επισκευές διάρκειας έως δύο ετών
και προϋπολογισμό 300.000 ευρώ;». 
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Αντιμέτωπες με ασθενέστερη ζήτηση των μοντέλων τους έχουν έρθει οι αυ-
τοκινητοβιομηχανίες λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι καταναλωτές από τον κλιμακούμενο πληθωρισμό. Μάλιστα, οι εκκρε-
μείς παραγγελίες και οι προσδοκίες για μείωση των τιμών των αυτοκινήτων
βρίσκονται σε πτωτική πορεία λόγω των ανησυχιών για έλλειψη φυσικού αε-
ρίου και της αδυναμίας της κινεζικής οικονομίας.  Οι αυτοκινητοβιομηχανίες

αναφέρουν χαμηλότερη ζήτηση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Οι αναλυτές κατα-
γράφουν ότι οι καταναλωτές διστάζουν να αποδεχτούν τις υψηλότερες τιμές
πώλησης των αυτοκινήτων και διατηρούν τα μετρητά τους για να αντιμετωπί-
σουν τα αυξημένα έξοδα που προβλέπεται ότι θα έχουν τους επομένους μή-
νες. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν χρήματα για να καλύψουν τις
απαραίτητες ανάγκες σε τρόφιμα και ενέργεια.
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Πτώση καταγράφουν οι παραγγελίες των αυτοκινήτων!

Δοκιμάζουμε το Nissan Qashqai 
1.3 DiG-T Hybrid με 140 ίππους! Ε
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Τ
ο best seller των οικογενειακών SUV, το νέο
Nissan Qashqai, επέστρεψε με «άγριες»
διαθέσεις και θεαματική βελτίωση σε
όλους τους τομείς με σκοπό να ηγηθεί της

κατηγορίας που ουσιαστικά καθιέρωσε!
Βέβαια, από τότε πολλά έχουν αλλάξει, ο ανταγωνι-

σμός είναι υψηλός, αλλά όπως αποδείχτηκε το νέο
Nissan Qashqai δεν θα επιτρέψει στους ανταγωνι-
στές να ηγηθούν της κατηγορίας, καθώς το νέο μοντέ-
λο διαθέτει μοναδική σχεδίαση, υψηλή δόση τεχνο-
λογίας και νέους υβριδικούς κινητήρες που υπό-
σχονται χαμηλό κόστος χρήσης.

Το νέο Qashqai είναι διαθέσιμο σε τέσσερα εξοπλι-
στικά επίπεδα, με την αρχική τιμή του να ορίζεται από
30.690 ευρώ στην έκδοση Elite με τον ήπιο υβριδικό
κινητήρα της δοκιμής μας, ενώ τα ετήσια τέλη κυκλο-
φορίας κυμαίνονται σε 100,2 ευρώ εξαιτίας των χαμη-
λών εκπομπών CO2.

Δυναμική εμφάνιση
Η σχεδιαστική ομάδα του νέου Qashqai κατάφερε

να δημιουργήσει ένα νέο αυτοκίνητο που είναι ελκυ-
στικό και πολύ μοντέρνο, διατηρώντας ωστόσο τους
δεσμούς του με το παρελθόν, ενώ παράλληλα απέ-
κτησε μια άκρως δυναμική εμφάνιση. Οι δεσμοί με το
παρελθόν συνεχίζονται με τη V-Motion μάσκα στο εμ-
πρός μέρος, ωστόσο αυτήν τη φορά πλαισιώνονται
από τα αιχμηρά λεπτά LED φωτιστικά σώματα και
έναν επιθετικό προφυλακτήρα, τα οποία συνολικά δί-
νουν ένα επιθετικό look.

Ο δυναμισμός τονίζεται ακόμη περισσότερο στο
πλαϊνό μέρος με την έντονη νεύρωση στο κάτω μέ-
ρος των θυρών, ενώ πίσω συναντούμε μια πιο επί-
πεδη σχεδιαστική λογική με προεξάρχον στοιχείο
τα νέα φωτιστικά λεπτότερα σώματα, το όνομα του
μοντέλου που πλέον κοσμεί ολογράφως την πόρτα
του χώρου αποσκευών αλλά και τον εμπρόσθιο
προφυλακτήρα.

H καμπίνα του νέου Qashqai δεν έχει καμία σχέση
με το προηγούμενο μοντέλο, καθώς οι σχεδιαστές της
Nissan προτάσσουν μια νέα μοντέρνα σχεδιαστική
φιλοσοφία με υψηλή δόση τεχνολογίας αλλά και μια
αναβαθμισμένη αισθητική. Το πάνω μέρος του ταμ-
πλό καλύπτεται από μαλακό υλικό, τα επιμέρους πλα-
στικά έχουν στιβαρή συναρμολόγηση, ενώ έχει δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή σε λεπτομέρειες.

Στην έκδοση της δοκιμής δεν υπήρχε όλο το ψη-
φιακό πακέτο με τον πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών,
αλλά υπήρχε η μεγάλη οθόνη του συστήματος πολυ-
μέσων των 9,0 ιντσών, η οποία έχει πλούσιες δυνατό-
τητες διασύνδεσης και εξ αποστάσεως ελέγχου του
αυτοκινήτου μέσω του NissanConnect, όντας επίσης
συμβατή με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ
προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης έως και επτά συ-
σκευών μέσω του εσωτερικού Wi-Fi.

Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, η χωρητικότητά
του κυμαίνεται από 436 έως 504 λίτρα ανάλογα της
έκδοσης, τιμή που ικανοποιεί τις ανάγκες της μέσης
οικογένειας, ενώ το πλάτος και το μήκος του ενι-
σχύουν την πρακτικότητά του.

Ο 1,3 turbo του νέου Nissan Qashqai είναι γνωστός,
αλλά εδώ συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα. Στο
μοντέλο της δοκιμής αποδίδει 140 ίππους με μέγιστη
ροπή 240 Nm από τις 1.650 έως τις 4.000 σ.α.λ., τίμια
ροπή και σε αρκετά μεγάλο εύρος στροφών, οπότε η
καταφυγή στον ακριβή αλλά αρκετά σφιχτό επιλογέα
του εξατάχυτου κιβωτίου δεν χρειάζεται να είναι συ-
χνή. Το πώς ανταποκρίνεται ο κινητήρας στο πάτημα
του γκαζιού εξαρτάται ιδιαίτερα από το ποιο πρό-
γραμμα έχει επιλεχθεί.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα
(Eco, Normal και Sport). Η λειτουργία Eco μειώνει αι-
σθητά την απόκριση, όμως η κατανάλωση πέφτει πο-
λύ χαμηλά ακόμη και γύρω στα 6,5 λτ./100 χλμ. με τη
βοήθεια και της ήπιας υβριδικής τεχνολογίας.

Στο πρόγραμμα Sport η απόκριση είναι πολύ άμεση

με αποτέλεσμα την ενίσχυση των επιδόσεων αλλά και
την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου σε πάνω από
8 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Στιβαρό και άνετο
Το νέο Nissan Qashqai αποτελεί μια ευχάριστη έκ-

πληξη και οδηγικά, καθώς εμφανίζεται ιδιαίτερα στι-
βαρό και άνετο καταρρίπτοντας το κατεστημένο που
είχαν δημιουργήσει τα μοντέλα άλλων γερμανικών
αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ωστόσο, το σημείο αναφοράς κατά την κίνηση του
Nissan Qashqai αποτελεί η κορυφαία ποιότητα κύλι-
σης που διαθέτει το ιαπωνικό μοντέλο, θυμίζοντας
άλλα πολύ πιο premium μοντέλα που κοστίζουν πολ-
λές χιλιάδες ευρώ παραπάνω από το Qashqai.

Κατά την πορεία μας στο εθνικό οδικό δίκτυο το
Qashqai παραμένει απολύτως σταθερό και ασφαλές,
ακόμη και όταν κινείται με ταχύτητες άνω των 160
χλμ./ώρα, ακόμη και αν πνέουν ισχυροί πλευρικοί
άνεμοι. Παράλληλα, ο θόρυβος του αέρα που προκα-
λείται από την κίνηση έχει μειωθεί και κυμαίνεται σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με
συνεχείς στροφές οι κλίσεις στις στροφές δεν είναι
έντονες και η αίσθηση που λαμβάνεις σε πιο πιεστι-
κές καταστάσεις είναι σαφώς πιο ευχάριστη, ειδικά
αν ο οδηγός έχει επιλέξει το πρόγραμμα Sport που
οξύνει την απόκριση του συστήματος διεύθυνσης.

Μέσα στην πόλη το Qashqai κινείται με απόλυτη
άνεση και αποδείχτηκε ευκολοοδήγητο, ενώ η ύπαρ-
ξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρ-
καρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο
οδηγό.

Εκτός δρόμου το Qashqai κινείται με απόλυτη άνε-
ση, καθώς τα 180 χλστ. απόστασης εξασφαλίζουν την
ασφάλεια κίνησης του πατώματος ακόμη και σε πιο
κακοτράχαλα σημεία χωρίς δυσκολίες. Πάντως, μην
ξεθαρρεύεστε καθώς η έλλειψη τετρακίνησης θα δια-
πιστωθεί όταν είναι αργά...

37
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Ε
κτός από σκάνδαλα, το Μουν-
τιάλ του Κατάρ που αρχίζει αύ-
ριο θα έχει και μπάλα. Στην
αφετηρία θα στηθούν 32 ομά-

δες από τις πέντε ηπείρους για να διεκδι-
κήσουν το τρόπαιο του πρωταθλητή κό-
σμου. Ποιος ωστόσο θα το σηκώσει; Υπο-
ψήφιοι είναι οι γνωστοί. Η κάτοχος του
τροπαίου το 2018 και υπερπλήρης Γαλλία
του Εμπαπέ, η «βασίλισσα» του ποδο-
σφαιρικού ορθολογισμού Γερμανία, η
Βραζιλία του Νεϊμάρ, η Ισπανία και η Αγ-
γλία. Και η Αργεντινή φυσικά στο τελευ-
ταίο ταξίδι του Λίο Μέσι. Το ποδόσφαιρο
κάτι του χρωστάει...

Δεν θα είναι η Ιταλία, η οποία, αν και
πρωταθλήτρια Ευρώπης, αποκλείστηκε
στα μπαράζ των προκριματικών από τη...

Βόρεια Μακεδονία. Δυνατά αουτσάιντερ
θα είναι η Ολλανδία και η Πορτογαλία του
Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι 32 ομάδες είναι
χωρισμένες σε οκτώ ομίλους των τεσσά-
ρων και στη φάση των «16», που θα είναι
νοκ άουτ ματς, θα προκριθούν οι δύο κα-
λύτεροι της βαθμολογίας. Μετά ακολου-
θούν επίσης νοκ άουτ παιχνίδια στα προ-

ημιτελικά, στα ημιτελικά και ο τελικός που
θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου. Οι ομάδες θα
έχουν το δικαίωμα πέντε αλλαγών σε σχέ-
ση με τις τέσσερις στο προηγούμενο
Μουντιάλ της Ρωσίας, ενώ θα επιτρέπεται
και έκτη αλλαγή στην παράταση. Καινοτο-
μία του Μουντιάλ του Κατάρ θα είναι και
ένα καινούργιο σύστημα ανίχνευσης του
οφσάιντ με τσιπάκι που έχει ήδη τοποθε-
τηθεί στις μπάλες των αγώνων. Οι αγώνες
θα διεξαχθούν σε οκτώ στάδια, τα έξι είναι
40.000 θέσεων, ένα χωρητικότητας
60.000 και το «Λουσάιλ», που θα φιλοξε-
νήσει τον τελικό, χωράει 80.000 θεατές. Ο
νικητής θα εισπράξει περίπου 40 εκατ.
ευρώ και 5 εκατ. ευρώ λιγότερα ο φινα-
λίστ. Στο σύνολο οι 32 ομάδες θα πάρουν
440 εκατ. ευρώ.

Στη φάση των ομίλων, εκτός από το
εναρκτήριο Κατάρ - Ισημερινός που θα
αρχίσει αύριο στις 6 μμ, θα γίνονται τέσ-
σερα ματς στις 12 το μεσημέρι, στις 3, στις
6 και το τελευταίο στις 9 το βράδυ. Τα τη-
λεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ έχει ο
ΑΝΤ1, αλλά αρκετά από τα παιχνίδια θα
μεταδώσει και η συνδρομητική του πλατ-
φόρμα ΑΝΤ1+. 

Αρχίζει αύριο το Μουντιάλ 
στο Κατάρ, τα φαβορί είναι
αυτά που ήταν πάντα, αλλά 
το ποδόσφαιρο κάτι χρωστάει
στον Αργεντινό

Η τελευταία ευκαιρία του Μέσι

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ 
Κυριακή 20 Νοεμβρίου
18.00 ..Κατάρ - Ισημερινός..............ΑΝΤ1

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
15.00 ..Αγγλία - Ιράν ......................ΑΝΤ1+
18.00 ..Σενεγάλη - Ολλανδία ........ΑΝΤ1+
21.00 ..ΗΠΑ - Ουαλία ......................ΑΝΤ1

1ος όμιλος

Κατάρ
Ολλανδία
Σενεγάλη

Ισημερινός

2ος όμιλος

Αγγλία
ΗΠΑ
Ιράν

Ουαλία

3ος όμιλος

Αργεντινή
Μεξικό

Πολωνία
Σαουδική Αραβία

4ος όμιλος

Γαλλία
Δανία

Τυνησία
Αυστραλία

5ος όμιλος

Ισπανία
Γερμανία
Ιαπωνία

Κόστα Ρίκα

6ος όμιλος

Βέλγιο
Κροατία
Μαρόκο
Καναδάς

7ος όμιλος

Βραζιλία
Ελβετία
Σερβία

Καμερούν

8ος όμιλος

Πορτογαλία
Ουρουγουάη
Νότια Κορέα

Γκάνα
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Αίμα, σκάνδαλα
και χωρίς

μπαλκόνι με...
πίτσα και μπίρα

Οι νεκροί αλλοδαποί εργάτες έφτασαν τους 6.715, δημοσιεύματα
για «στημένο» το Κατάρ - Εκουαδόρ, οι ομοφυλόφιλοι γίνονται
«καταδότες», δωροδοκίες της FIFA για να πάρουν τη διοργάνωση

E να post του δημοσιογράφου
Αμτζάντ Ταχά, ότι το αυριανό
ματς της πρεμιέρας Κατάρ -

Εκουαδόρ είναι «στημένο» και πλη-
ρώθηκαν 7 εκατ. ευρώ σε οκτώ παί-
κτες των φιλοξενουμένων προκειμέ-
νου να λήξει 1-0 υπέρ των Καταριανών,
είναι το τελευταίο σκάνδαλο από τα
πολλά που βαρύνουν το Μουντιάλ του
Κατάρ.
Το πρώτο ήταν που ανατέθηκε σε μια
χώρα που εκ των πραγμάτων θα το
διοργάνωνε τον χειμώνα, ανατρέπον-
τας ολόκληρο το ποδοσφαιρικό οικο-
σύστημα του πλανήτη, προβάλλοντας
το μήνυμα ότι με τα λεφτά όλα γίνονται.
Το δεύτερο σκάνδαλο αφορά ρεπορτάζ
της εφημερίδας «Sunday Times» το
2010, λίγες μέρες πριν από την ψηφο-
φορία της εκτελεστικής επιτροπής της
FIFA. Δύο δημοσιογράφοι παρουσιά-
στηκαν στον τότε γενικό γραμματέα
της FIFA Ζεν Ρουφίνεν ως απεσταλμέ-
νοι του πρώην προέδρου της ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα και ζήτησαν να δοθεί
το Μουντιάλ του 2022 στις ΗΠΑ. Και τον
κατέγραφαν φυσικά. Ο Ρουφίνεν δέ-
χτηκε μετά χαράς.
Τρίτο σκάνδαλο: ο πρώην πρόεδρος
της FIFA, ο Ελβετός Ζεπ Μπλάτερ, την
περασμένη εβδομάδα το δήλωσε κα-
θαρά: «Είχαμε συμφωνήσει να δοθεί
το Μουντιάλ του ’18 στη Ρωσία και του
’22 στις ΗΠΑ, αλλά ο Πλατινί έπειτα
από πιέσεις του Σαρκοζί επηρέασε
τους δικούς του στην εκτελεστική και
ψήφισαν το Κατάρ». Γίνονται και τέ-
τοια πράγματα; Ο Πλατινί ήταν πρό-
εδρος της UEFA, αλλά εκπαραθυρώ-

θηκαν και αυτός και ο Μπλάτερ όταν
αναμείχτηκε το FBI.
Τέταρτο σκάνδαλο: σύμφωνα με δημο-
σιεύματα του διεθνούς Τύπου, το σεϊ-
χάτο του Κατάρ μέσω του πρώην προ-
έδρου της ασιατικής ομοσπονδίας Μπιν
Χαμάμ δωροδόκησε με 5 εκατ. ευρώ
μέλη της εκτελεστικής της FIFA ώστε
να προτιμήσουν το Κατάρ.
Πέμπτο σκάνδαλο και πιο σοβαρό: από
το 2010 μέχρι το 2021 6.715 αλλοδαποί
εργάτες έχασαν τη ζωή τους στα κά-
τεργα του Κατάρ για να παράξουν λού-
σο. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης, πενι-
χρό μεροκάματο για εργάτες από την
Ινδία, το Πακιστάν και το Νεπάλ. Οργα-
νώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων απαίτησαν από το Κατάρ και τη
FIFA να δοθούν τουλάχιστον 440 εκατ.
ευρώ ως αποζημίωση, ίδιο ποσό που
θα πάρουν και οι ομάδες στη διοργά-
νωση. Το Κατάρ εξέφρασε τη λύπη του,
αλλά η FIFA ούτε αυτή. Τη λύπη της.
Έκτο σκάνδαλο: η ομοφυλοφιλία είναι
ποινικό αδίκημα στο Κατάρ και τιμω-
ρείται με φυλάκιση έως και 7 ετών.
«Πρόκειται για ζημιά του μυαλού», εί-
πε αξιωματούχος και ο «πρεσβευτής»
Ντέιβιντ Μπέκαμ... χαμογελούσε δί-
πλα του. Επιπλέον, οι Καταριανοί έβγα-
λαν από τις φυλακές τους ομοφυλόφι-
λους και τους μετέτρεψαν σε καταδό-
τες με αντίτιμο την ελευθερία τους, όχι

μόνο των Καταριανών αλλά και των
επισκεπτών. Ξεσηκώθηκαν οργανώ-
σεις ανά τον κόσμο, αλλά ουδείς τις
ακούει, καθότι το χρήμα, ως γνωστόν,
είναι αήττητο. Μέχρι και... θεατές από
άλλες χώρες αγόρασε για να φουλά-
ρουν τα γήπεδα. Τζάμπα, βέβαια. Αρ-
χηγοί ομάδων δέκα χωρών ζήτησαν να
φορούν περιβραχιόνιο με τα χρώματα
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Απορρίφθηκε
το αίτημα. Ζήτησαν να φορούν μπλου-
ζάκια κατά των διακρίσεων στις προ-
πονήσεις. «Σκάστε και παίξτε», η
απάντηση της παγκόσμιας συνομο-
σπονδίας.
Και η... δημοκρατική κοινότητα τι έκα-
νε για όλα αυτά; Όλοι σιώπησαν, εκτός
της Νορβηγίδας υπουργού Αθλητι-
σμού Λιζ Κλάβενες, η οποία στο κογ-
κρέσο της FIFA τα είπε «χύμα». Ου-
δείς άλλος. Όλα αυτά είχαν ως συνέ-
πεια πολλοί επώνυμοι, ανάμεσα στους
οποίους ο Καντονά, ο Φίλιπ Λαμ κ.ά.,
να δηλώσουν ότι δεν θα παρακολουθή-
σουν το Μουντιάλ. Οι Γάλλοι δεν θα
βγάλουν γιγαντοοθόνες στους δρό-
μους. Οι μισοί Γερμανοί δεν θα ασχο-
ληθούν, η Σακίρα και ο Ροντ Στιούαρτ
αρνήθηκαν να τραγουδήσουν στην
έναρξη. Και οι Έλληνες; Θα δούμε ένα
Μουντιάλ χωρίς τα παραδοσιακά:
μπαλκόνι, πίτσα, μπίρα. Άνυδρο συ-
ναισθημάτων. Σαν να μην έγινε ποτέ...
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Π
αρέλαση εγχώριων αστέρων, σημαν-
τικών σκηνοθετών και celebrities στη
φετινή 23η τελετή των Θεατρικών
Βραβείων Κοινού (Αθηνόραμα) με

μεγάλους νικητές τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου
και τον Ορφέα Αυγουστίδη.

Με παρουσιαστές τη Νάντια Κοντογεώργη και
τον Αντώνη Λουδάρο, η λαμπερή βραδιά παρου-
σιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής και ήταν αφιε-
ρωμένη στον σπουδαίο Έλληνα δραματουργό Ιά-
κωβο Καμπανέλλη με αφορμή τη συμπλήρωση
100 χρόνων από τη γέννησή του.

Στην ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο αίθουσα
«Αλεξάνδρα Τριάντη» παρευρέθηκαν σημαντικοί
άνθρωποι της Τέχνης αλλά και θεατρόφιλοι που
με την ψήφο τους ανέδειξαν τους καλύτερους
ηθοποιούς και παραστάσεις για τη σεζόν 2021-
2022, χαρίζοντας στη Μίρκα Παπακωνσταντίνου
το Α’ βραβείο γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία
της στον «Κήπο με τις αλήθειες» και στον Ορφέα
Αυγουστίδη το Α’ βραβείο ανδρικού ρόλου για τον
ρόλο του στη «Μηχανή του Τούρινγκ».

Κορυφαία παράσταση της χρονιάς αναδείχθη-
κε «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» (Ντάριο
Φο) που σάρωσε τις τιμητικές διακρίσεις, με τον
Γιάννη Κακλέα να κατακτά το Α’ βραβείο σκηνο-
θεσίας, τον Πάνο Βλάχο το Β’ βραβείο ανδρικής
ερμηνείας, ενώ το Α’ βραβείο σκηνογραφίας μοι-
ράστηκαν ο Γιάννης Κακλέας και η Ηλένια Δου-
λαδίρη. «Οι παίχτες» κέρδισαν τη δεύτερη θέση,
αποσπώντας το Β’ βραβείο σκηνοθεσίας που
απονεμήθηκε στον Γιώργο Κουτλή, το Α’ βραβείο

μουσικής σύνθεσης για τον Αλέξανδρο Δράκο-
Κτιστάκη και το Β’ βραβείο ενδυματολογίας για
την Ιωάννα Τσάμη.

Τρίτη καλύτερη παράσταση ψηφίστηκε η «Μη-
χανή του Τούρινγκ» που τιμήθηκε με το Γ’ βραβείο
σκηνογραφίας για την Όλγα Μπρούμα. Η φετινή
τελετή αποδείχτηκε ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς
σήμανε την επανεκκίνηση της μεγάλης γιορτής
του θεάτρου, μετά την αναγκαστική διακοπή λόγω
της πανδημίας, αλλά και για τον ευφάνταστο τρόπο
με τον οποίο τίμησε τον Ιάκωβο Καμπανέλλη.

Η θρυλική «Αυλή των θαυμάτων» έδωσε την
έμπνευση στον συγγραφέα Γιωργή Τσουρή να
συνθέσει ένα χιουμοριστικό όσο και νοσταλγικό
κείμενο φόρο τιμής στον πατριάρχη της ελληνι-
κής δραματουργίας και να συνδέσει ευφάνταστα
τις κατηγορίες των βραβείων, κερδίζοντας το
θερμό χειροκρότημα του απαιτητικού κοινού των
ανθρώπων του θεάτρου. 

Τα βραβεία (βασικές κατηγορίες)
Καλύτερη παράσταση
Α’ βραβείο: «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» 
Β’ βραβείο: «Οι παίχτες»
Γ’ βραβείο: «Η μηχανή του Τούρινγκ»

Σκηνοθεσία
Α’ βραβείο: Γιάννης Κακλέας («Ο τυχαίος θάνατος
ενός αναρχικού»)
Β’ βραβείο: Γιώργος Κουτλής («Οι παίχτες»)
Γ’ βραβείο: Δημήτρης Τάρλοου («Ο Κοτζάμπασης
του Καστρόπυργου»)

Ανδρικός ρόλος
Α’ βραβείο: Ορφέας Αυγουστίδης («Η μηχανή του
Τούρινγκ»)
Β’ βραβείο: Πάνος Βλάχος («Ο τυχαίος θάνατος
ενός αναρχικού»)
Γ’ βραβείο: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης («Αινιγμα-
τικές παραλλαγές»)
Γ’ βραβείο: Γιάννης Μπέζος («Αινιγματικές πα-
ραλλαγές»)

Γυναικείος ρόλος
Α’ βραβείο: Μίρκα Παπακωνσταντίνου («Ο κήπος
με τις αλήθειες»)
Β’ βραβείο: Παναγιώτα Βλαντή («Η σιωπηλή λί-
μνη»)
Γ’ βραβείο: Βίκυ Βολιώτη («Μια ιστορία αγάπης»)
Γ’ βραβείο: Ευδοκία Ρουμελιώτη («Μια ιστορία
αγάπης»)

Λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο
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Νυφούλα θα ντυθεί την επόμενη χρονιά η Ναυ-
σικά Παναγιωτακοπούλου στο πλευρό του αγαπη-
μένου της Κώστα Πηλαδάκη. Το ερωτευμένο ζευ-
γάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του
και όπως έγινε γνωστό, η πρόταση γάμου έγινε από
τον επιχειρηματία μόλις η σύντροφός του βγήκε
από το «Survivor». Ο Κώστας Πηλαδάκης θα ανέβει
τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά, αφού
στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό
Ντορέττα Παπαδημητρίου, με την οποία απέκτησε
δύο γιους.

Θα φάμε κουφέτα

Καπνός τα χρυσαφικά της

Σε ισχυρό σοκ βρίσκεται η Λόλα Νταϊφά μετά
τη ληστεία στο σπίτι της. Άγνωστοι δράστες, με
τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφεραν να αρ-
πάξουν κοσμήματα αξίας άνω των 600.000 ευ-
ρώ, τα περισσότερα συναισθηματικής αξίας.
«Ήταν της γιαγιάς μου, της μαμάς μου, της πεθε-
ράς μου και ό,τι είχα αγοράσει με τη δουλειά
μου. Η αστυνομία είπε ότι μπορεί να είναι Ρομά
και έχουν ενημερώσει την Ιντερπόλ. Είμαι πολύ
χάλια, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα», δήλωσε. 

Άλλοι πάνε για τρέλες στις Σεϊ-
χέλες κι άλλοι για γάμο! Το
δεύτερο επέλεξαν η Νάνσυ
Αλεξιάδη και ο σύντροφός της,
ανταλλάσσοντας τον περασμέ-
νο Αύγουστο όρκους αγάπης
και πίστης στο εξωτικό νησί.
Την ευχάριστη είδηση ανακοί-
νωσε η τραγουδίστρια με ένα
τρυφερό ενσταντανέ. «Μαζί
στα καλά και στα άσχημα, στα
πλούσια και στα φτωχά, στην
υγεία και στην αρρώστια, μέχρι
να μας χωρίσει ο θάνατος», ευ-
χήθηκε.

Παντρεύτηκαν!

ΗΗ Πέγκυ και η Ελίζα
Εμφάνιση-έκπληξη της Πέγκυς Σταθακοπούλου στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο! Η πρωταγωνίστρια αποδέχτηκε την πρόσκληση
της φίλης της και ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ για λίγες
ημέρες ξεκούρασης στη βελγική πρωτεύουσα, εκπληρώνοντας
ένα μεγάλο της όνειρο. «Εδώ που κάποτε ονειρεύτηκα να βρεθώ
και να εργαστώ για τον τόπο μου! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην
Ελίζα Βόζεμπεργκ για την υποδοχή και τη φιλοξενία», ανέφερε
η ηθοποιός.

Καλύτερα είναι στην υγεία του ο Ηλίας Μα-
μαλάκης. Ο δημοφιλής σεφ έπαθε οξεία
τροφική δηλητηρίαση στην Κύπρο και έπει-
τα από ένα 48ωρο στη ΜΕΘ του Κρατικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας αναρρώνει σιγά
σιγά. «Είμαι πολύ καλύτερα. Οι Κύπριοι εί-
ναι πολύ μπροστά στο ΕΣΥ. Με φροντίζουν.
Μη μου στέλνετε μηνύματα, με δυσκο-
λεύουν», έγραψε στην πρώτη του ανάρτη-
ση, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδια-
φέρον.
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Τρέλανε κόσμο!

Σιδερένιος

Ο
Γιώργος Μαζωνάκης κατέβηκε με το μετρό στον Πει-
ραιά, κάνοντας την πιο μεγάλη έκπληξη στο επιβατικό
κοινό! Ο εκκεντρικός σταρ του πενταγράμμου, αν και φο-
ρούσε μάσκα τηρώντας κατά γράμμα τους κανόνες για

τον κορονοϊό, δεν κατάφερε να περάσει απαρατήρητος και μέσα σε
λίγα λεπτά έγινε το επίκεντρο στην αποβάθρα, με φαν του να σπεύ-
δουν για selfie. Ντυμένος με ασπρόμαυρο κολάν και μαύρο δερμά-
τινο τζάκετ, ο τραγουδιστής δέχτηκε με χαρά να φωτογραφηθεί, πο-
ζάροντας με τις ξετρελαμένες φαν υπομονετικά και χαμογελαστός,
ενώ τα φλας γύρω του αναβόσβηναν συνεχώς. Μα και ο ίδιος κατέ-
γραψε με το κινητό του τηλέφωνο όλη τη διαδρομή από την είσοδο
στο μετρό και την παραμονή του στον συρμό, βίντεο το οποίο ανάρ-
τησε στο Instagram. Αν η απόφασή του να χρησιμοποιήσει τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς ήταν πείραμα για τη δημοφιλία του, το σίγουρο
είναι πως το πέτυχε!



O
ι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί με
καρκίνο και πρόκειται να υποβλη-
θούν σε χημειοθεραπεία για το νόση-
μά τους αντιμετωπίζουν μια πάρα πο-

λύ στρεσογόνο κατάσταση. Από τη μία η αγωνία
τους για την έκβαση της πορείας της υγείας τους
και από την άλλη η ψυχολογική τους επιβάρυν-
ση, η οποία είναι μεγάλη. 

Η εικόνα του σώματός τους που μπαίνει σε αυ-
τή τη δοκιμασία τούς καταβάλλει ακόμα περισ-
σότερο. Η δερματολόγος-αφροδισιολόγος Βασι-
λική Μουσάτου αναφέρεται στο θέμα της φρον-
τίδας του δέρματος κατά τη διάρκεια και μετά τη
χημειοθεραπεία. «Το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύ-
χια είναι από τα όργανα που πλήττονται άμεσα
από τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα και χρει-
άζονται ιδιαίτερη φροντίδα, αν είναι δυνατό ακό-
μα και πριν από την έναρξη της θεραπείας. Εξάλ-
λου, η φροντίδα του δέρματος μπορεί να βοηθή-
σει και στην ψυχολογία των ασθενών κατά τη
διάρκεια και μετά τη θεραπεία τους. Να σημει-
ωθεί εδώ ότι κάποια χημειοθεραπευτικά φάρ-
μακα μπορεί να προκαλέσουν εξανθήματα στο
δέρμα, τα οποία αντιμετωπίζονται κατά περίπτω-
ση από τον δερματολόγο. 

Η ξηρότητα και η ευθραυστότητα του δέρμα-
τος λόγω φαρμάκων, εκτός από τη δυσανεξία και
το αίσθημα κνησμού που δημιουργεί, προδιαθέ-
τουν και για λοιμώξεις του δέρματος. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί χάνεται η ακεραιότητα του επιδερμι-

δικού φραγμού. Συνεπώς, η φροντίδα του πρέπει
να γίνεται σχολαστικά και με συνέπεια, ώστε να
διατηρηθεί η αμυντική του ικανότητα απέναντι
σε εξωτερικές επιθέσεις», αναφέρει η ειδικός.

Το πλύσιμο πρέπει να γίνεται με μαλακά καθα-
ριστικά χωρίς σαπούνι και αρώματα -εδώ είναι
κατάλληλα τα προϊόντα που είναι σχεδιασμένα
για ατοπική δερματίτιδα. Τα προϊόντα αυτά σέ-
βονται τα λιπίδια του δέρματος και καθαρίζουν
χωρίς να αφυδατώνουν, ενώ προστατεύουν και
το δερματικό μικροβίωμα. Αντίστοιχη επιλογή
πρέπει να γίνεται και για τα ενυδατικά προϊόντα
προσώπου και σώματος με εφαρμογή μετά το
μπάνιο ή και πιο συχνά εάν χρειάζεται. Η ενυδά-
τωση είναι απαραίτητη, ώστε το δέρμα να ανα-
κουφίζεται από τον κνησμό και να διατηρεί την
ελαστικότητά του. Προϊόντα που περιέχουν γλυ-
κερίνη, πανθενόλη, υαλουρονικό, ουρία σε μι-
κρή συγκέντρωση, αλόη, βρόμη είναι κατάλληλα
για την καθημερινή περιποίηση. Καλό είναι να
αποφεύγονται τα πολύ ζεστά μπάνια με μεγάλη
διάρκεια, ώστε να αποτρέπεται η αφυδάτωση. 
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Μπορεί να βοηθήσει 
και στην ψυχολογία 
των ασθενών κατά τη διάρκεια 
και μετά τη θεραπεία τους

Αντηλιακή προστασία
και ενυδάτωση
Η χρήση αντηλιακού είναι πολύ σημαντι-
κή, καθώς η αντοχή στον ήλιο είναι περιο-
ρισμένη, ενώ κάποια αντικαρκινικά φάρ-
μακα μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαι-
σθησία. Λόγω της αντικαρκινικής θερα-
πείας, τα νύχια γίνονται εύθραυστα και
λεπτά και πρέπει να είναι κοντά κομμένα
για να μην τραυματίζονται και να προστα-
τεύονται με ήπια αντισηπτικά. Υπάρχουν
ενυδατικά προϊόντα και για τα νύχια, όμως
σε περίπτωση λοίμωξης, ο δερματολόγος
μπορεί να χορηγήσει και τοπικά ή συστη-
ματικά αντιβιοτικά. Τα μαλλιά δεν χάνον-
ται πάντα, εξαρτάται από το είδος της χη-
μειοθεραπείας. Στην περίπτωση που η θε-
ραπεία τα επηρεάζει, οι ασθενείς πρέπει
να ξέρουν ότι τα μαλλιά θα ανακτηθούν
πλήρως μετά την ολοκλήρωση. Μπορεί να
προσβληθούν και τα φρύδια ή και οι βλε-
φαρίδες. Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες
μελέτες αποτελεσματικότητας, πάντως
αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, τοπικά
σκευάσματα με μινοξιδίλη και λατανό-
προστη φαίνεται ότι βοηθούν στην επα-
νέκφυση των μαλλιών. Να σημειώσουμε
ότι τα νέα μαλλιά μπορεί να έχουν διαφο-
ρετικό χρώμα και ποιότητα.

Βασιλική Μουσάτου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 

Φροντίδα 
δέρματος 
μετά τη…
χημειοθεραπεία 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτό το διήμερο θα νιώσετε μια αδυναμία να
πάρετε αποφάσεις, αλλά και οργανικά θα έχε-
τε μια γενικότερη πτώση. Καλό είναι να απο-
φύγετε βιαστικές κινήσεις, ενώ την Κυριακή
θα υπάρξουν γεγονότα που θα σας ανανεώ-
σουν και θα σας δώσουν ξαφνικές λύσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μπορεί να δυσκολευτείτε να αποφασίσετε για
κάποια οικονομικά σας θέματα, που έχουν πε-
ριορίσει τις καθημερινές σας ανάγκες. Προσο-
χή σε οικονομικά αλισβερίσια, ιδίως αν εμπλέ-
κονται σε αυτά φιλικά σας πρόσωπα, που σκο-
πό έχουν να σας εξαπατήσουν. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η δύσκολη όψη του Άρη με τον Ποσειδώνα σάς
αφορά άμεσα και καλό είναι να αποφύγετε αυτές
τις μέρες σημαντικές κινήσεις που σχετίζονται με
την επαγγελματική σας ταυτότητα. Επίσης, σταμα-
τήστε για λίγο την προώθηση κάποιων στόχων
σας, γιατί δεν έχετε την καλύτερη κρίση και κινδυ-
νεύετε να κάνετε λάθη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτό το διήμερο θα υπάρξουν πολλά θέματα
που θα σας απασχολήσουν, κυρίως σε προσω-
πικό επίπεδο. Από την άλλη, η συνεχιζόμενη
παρουσία του ανάδρομου Άρη στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι επηρεάζει αρνητικά τη γενικό-
τερη σωματική και πνευματική σας κατάσταση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ένα αρκετά απαιτητικό Σαββατοκύριακο για
εσάς, που για κάποιο λόγο θα βιώσετε δύσκολες
καταστάσεις που αφορούν το παρελθόν σας. Κά-
ποιες από αυτές θα σας προβληματίσουν έντονα,
αλλά θα υπάρξουν και ευχάριστες εκπλήξεις με
πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον,
που θα σας δώσουν αισιοδοξία και ευχάριστα
μηνύματα για το μέλλον. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια χρονική στιγμή που θα πρέπει να
αλιεύσετε πληροφορίες, χωρίς απαραίτητα να
αντιδράσετε ή να πάρετε αποφάσεις. Το Σάβ-
βατο αποφύγετε την έκθεσή σας σε κάποια κα-
κόβουλα σχόλια, ενώ η Κυριακή θέλει να σας
δώσει μια χαρούμενη και αισιόδοξη νότα, με
πρόσωπα από το περιβάλλον σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχετε να αντιμετω-
πίσετε έντονη πίεση που αφορά εργασιακά θέ-
ματα ή μια αγχωτική κατάσταση που θα επηρεά-
σει και την υγεία σας. Την Κυριακή, το κλίμα θα
είναι πιο αισιόδοξο, ενώ μια υλική και συναισθη-
ματική παρέμβαση θα σας ανανεώσει. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε αρκετά καλά όσοι έχετε γεννηθεί το τρίτο
δεκαήμερο, καθώς θα δεχθείτε την εύνοια της τύ-
χης μέσα από τις συναισθηματικές σας επιλογές,
αλλά και τα παιδιά σας, για όσους είστε γονείς. Βέ-
βαια, τα οικονομικά σας χρειάζονται αρκετή προ-
σοχή, όταν μάλιστα διαχειρίζεστε χρήματα με άλ-
λο πρόσωπο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αυτό το διήμερο θα είναι για εσάς ένα αρκετά
επίπονο πέρασμα για την προσωπική σας
ζωή, ιδίως αν έχετε γεννηθεί 14, 15 και 16 Δε-
κεμβρίου. Η νευρικότητα δεν είναι ο καλύτε-
ρος σύμβουλός σας, ενώ θα αναζητήσετε
απαντήσεις που θα σας δοθούν μέσα από ει-
λικρινείς και ηθικές συζητήσεις με τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Νιώθετε αρκετά κουρασμένοι και αγχωμένοι
με καταστάσεις που σας επηρεάζουν μέσα
από τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες.
Ίσως να μην τηρηθούν εκείνα που έχετε συμ-
φωνήσει με πρόσωπα που αποτελούν το περι-
βάλλον σας και αυτός είναι ένας βασικός λό-
γος να σας χαλάσει η διάθεση.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει κάποιες
αναστατώσεις που θα αφορούν τα οικονομι-
κά σας, αλλά και την προσωπική σας ζωή.
Ίσως, μάλιστα, να υπάρξουν κάποιες ανατρο-
πές στα σχέδιά σας, αλλά το βράδυ της Κυ-
ριακής θα έχετε κάποια τυχερή ανατροπή.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε αρκετά μπερδεμένοι με το τετράγωνο
που σχηματίζεται από Άρη και Ποσειδώνα, που
σας αφορά άμεσα. Μην πάρετε αποφάσεις αυτό
το διήμερο, αλλά αφήστε να εκτονωθούν τα γε-
γονότα, ώστε να δείτε πιο καθαρά τις ευκαιρίες
που βρίσκονται μπροστά σας.
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Ι σως είναι από τα πιο αντιφατικά
Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου, 
από τη στιγμή που υπάρχει μια πολύ
δύσκολη όψη που πραγματοποιείται 

το Σάββατο με τον Άρη - Ποσειδώνα, αλλά
και η επίσης πολύ θετική όψη την Κυριακή
με τον Ήλιο - Δία. Εδώ θα επισημάνω 
ότι η ανάδρομη πορεία του Άρη συνεχίζει 
να δυσκολεύει την καθημερινότητά μας,
ενώ η σύγκρουσή του με τον Ποσειδώνα
κρατά τη θετικότητα των ενεργειών 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Από την άλλη, 
η ευνοϊκή όψη τριγώνου με Ήλιο - Δία έχει
μια επεκτατική παρουσία, ωστόσο
μετριάζεται η θετική της ενέργεια λόγω
της προηγούμενης έντονης αρνητικής όψης. 



Μ
πορεί η κορύφωση του διπλωμα-
τικού επεισοδίου να σημειώθηκε
το πρωί της Πέμπτης στην Τρίπο-
λη, όμως το θέμα είχε ξεκινήσει

από την Τετάρτη το απόγευμα. Διότι στην επι-
κοινωνία που είχε ο πρόεδρος του προεδρικού
συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ Μένφι με
τον Νίκο Δένδια, ο υπουργός Εξωτερικών απο-
δέχτηκε την παράκλησή του να μεταβεί στην
Τρίπολη για να τον στηρίξει, υπό την προϋπόθε-
ση ότι δεν θα συναντούσε κανέναν από την κυ-
βέρνηση της Τρίπολης. 

Η αλήθεια είναι ότι στο υπουργείο Εξωτερι-
κών περίμεναν κάποια κίνηση από την υπουρ-
γό Εξωτερικών της Λιβύης Νάιλα Μανγκούς.
Περίμεναν ότι θα ερχόταν στο Προεδρικό Μέ-
γαρο για να εκβιάσει μια χειραψία με τον Νίκο
Δένδια. Σε αυτό το σενάριο, ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών είχε σκεφτεί ότι θα προφασι-
ζόταν μια δικαιολογία για να μη γίνει η χειρα-
ψία και θα αναχωρούσε αμέσως από το Προ-
εδρικό Μέγαρο. Δεν περίμενε, όμως, ότι η
Μανγκούς θα εμφανιζόταν στο αεροδρόμιο, η
οποία, ευφυώς από την πλευρά της, δεν περί-
μενε στην πίστα του αεροδρομίου αλλά μέσα

στην αίθουσα VIP και θα εμφανιζόταν εάν και
εφόσον ο Δένδιας κατέβαινε από το αεροπλά-
νο. 

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας
παρέμενε ατάραχος μέσα στην καμπίνα χωρίς
στιγμή να σηκωθεί από τη θέση του. Όταν ενη-
μερώθηκε ότι η Μανγκούς δεν είχε πρόθεση να
αναχωρήσει, έδωσε εντολή στον πιλότο του κυ-
βερνητικού να φύγουμε για τη Βεγγάζη. Ο πι-
λότος, όμως, στη συνέχεια τον ενημέρωσε ότι η
Τρίπολη δεν έδινε άδεια πτήσης με προορισμό
τη Βεγγάζη. Χρειάστηκε να ειπωθεί, λοιπόν,
ένα διπλωματικό ψέμα. Οι πιλότοι ενημέρωσαν
ότι θα επιστρέψουμε στην Αθήνα, ώστε να δώ-
σουν άδεια απογείωσης. 

Την ώρα, όμως, της απογείωσης και ενώ τρο-
χοδρομούσε το αεροσκάφος και έπαιρνε ταχύ-
τητα για να σηκωθεί, ξαφνικά έκοψε ταχύτητα
και η διαδικασία απογείωσης σταμάτησε. Μια
ένδειξη ότι υπήρχε καπνός στον κινητήρα
ανάγκασε τους πιλότους να μη σηκώσουν το
αεροσκάφος. Όλοι όσοι ήμασταν στο αεροπλά-
νο σκεφτήκαμε ότι ίσως ήταν δάκτυλος της
Μανγκούς, που ήταν ενοχλημένη από την εξέ-
λιξη. Όταν τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε

πρόβλημα, το αεροσκάφος απογειώθηκε με
αρχικό προορισμό την Αθήνα και όταν εισήλθε
στο FIR της Βαλέτας, έκανε στροφή για Βεγγά-
ζη. Διάβασα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που η
αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά επιτέθηκε τόσο
ανοιχτά κατά του Νίκου Δένδια μιλώντας για
ντροπιαστική εικόνα και για έλλειψη σχεδια-
σμού σε ένα τόσο σημαντικό ταξίδι. 

Αναρωτιέμαι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις διπλω-
ματικές μας σχέσεις με τη Λιβύη την εποχή της
διακυβέρνησής του. Διότι από όσο γνωρίζω δεν
προχώρησαν οι διαβουλεύσεις για την οριοθέ-
τηση ΑΟΖ. Διότι από το 2010 που εμπλακήκαμε
στην ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων, κα-
μία κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνέχισε
την προσπάθεια. Κανένας αξιωματούχος από
την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πραγματοποί-
ησε επίσημη επίσκεψη. Και δύο ερωτήματα.
Πώς ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρξε έλλειψη σχε-
διασμού; Πώς επίσης ξέρει ότι υπάρχουν αντί-
φαση και αντίθεση στην εθνική στρατηγική
ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον υπουργό
Εξωτερικών στο θέμα της Λιβύης; Διότι οι το-
ποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του
Νίκου Δένδια είναι απολύτως ταυτόσημες. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η αλήθεια είναι
ότι στο υπουργείο
Εξωτερικών
περίμεναν κάποια
κίνηση από 
την υπουργό
Εξωτερικών 
της Λιβύης Νάιλα
Μανγκούς

Ανταπόκριση μέσα 
από αεροπλάνο προς Λιβύη 


