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Ο
υδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αφού έπλη-
ξαν τη χώρα μας με ανυπόστατα ρεπορ-
τάζ, τώρα έρχονται να μαζέψουν τα ψεύδη
και τα fake news που έστησαν όλοι αυτοί

οι κοινωνικά ευαίσθητοι και ερευνητές δημοσιογρά-
φοι, οι οποίοι είναι γνωστό τοις πάσι ότι λειτουργούν
ως συγκοινωνούντα δοχεία με διάφορες ΜΚΟ.

Σειρά αιχμηρών ερωτημάτων για την εγκυρότη-
τα των δημοσιευμάτων του «Spiegel», στα οποία
αναπαρήγαγε αναπόδεικτες καταγγελίες για τον
«θάνατο της 5χρονης Μαρίας» στον Έβρο τον Αύ-
γουστο, θέτουν για πρώτη φορά μεγάλα γερμανικά
μέσα ενημέρωσης, όπως η «Frankfurter Allge-
meine Zeitung», η «Bild», η «Tagesspiegel» και το
«Focus», λίγες μέρες αφότου το γνωστό περιοδι-
κό απέσυρε τα επίμαχα κείμενα από το σάιτ του,
παραδεχόμενο ότι οι πληροφορίες στις οποίες βα-
σίστηκε ελέγχονται. Βλέπετε, το φως νικάει πάντα

στο τέλος το σκοτάδι και τη λάσπη...
Τώρα λοιπόν έρχεται μπαράζ δημοσιευμάτων

που υπενθυμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που
αμφισβητείται ευθέως η αξιοπιστία του «Spie-
gel», καθώς το 2018 ο γερμανικός Τύπος είχε
συγκλονιστεί από την αποκάλυψη ότι πολλά από
τα κείμενα του διάσημου και βραβευμένου δημο-
σιογράφου του περιοδικού Claas-Hendrik Relo-
tius δεν βασίζονταν σε πραγματικά στοιχεία αλλά
σε ψευδείς πληροφορίες που επινοούσε ο ίδιος.
«Το νεκρό κορίτσι ίσως δεν υπήρξε», γράφει στον
τίτλο της η «FAZ», ενώ υπενθυμίζει ότι οι ανταπο-
κρίσεις του «Spiegel» απέδιδαν τον «χαμό» της
5χρονης στην απραξία των ελληνικών Αρχών.
«Τώρα τα δημοσιεύματα έχουν εξαφανιστεί. Τι
συμβαίνει;», προσθέτει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η «Bild», η μεγα-
λύτερη γερμανική εφημερίδα από πλευράς κυκλο-

φορίας, η οποία επισημαίνει στον τίτλο της: «Σχεδόν
τέσσερα χρόνια μετά το σκάνδαλο Relotius: Και πά-
λι αμφιβολίες για ρεπορτάζ του “Spiegel”». Οι ερευ-
νητές του «Medieninsider» φαίνεται πως έστειλαν
ερωτήματα στον ανταποκριτή του «Spiegel» στην
Ελλάδα Γιώργο Χρηστίδη -υπέγραφε τα περισσότε-
ρα κείμενα που έχουν πλέον αποσυρθεί και είναι
γνωστός για πολλά καταγγελτικά κείμενα με επί-
κεντρο το Μεταναστευτικό- όμως δεν έλαβαν απαν-
τήσεις. Και δεν θα πάρουν ποτέ βεβαίως… διότι δεν
υπάρχουν σοβαρές απαντήσεις.

Όλη αυτή η ζοφερή ιστορία κατά της πατρίδας
μας δεν ήταν ποτέ προϊόν κάποιας δημοσιογραφι-
κής έρευνας. Ήταν μια άθλια προπαγάνδα, στημέ-
νη και χειραγωγούμενη προκειμένου να πλήξει
εθνικά συμφέροντα. Ευτυχώς έστω και αργά η
αλήθεια νίκησε… 
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Δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται ευθέως 
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Νίκος Καραμανλής 
εκδότης «Political»
Έπειτα από δύο χρόνια σκληρής και καθημερινής προσπάθειας στην
πρωτοπόρα έκδοση της «Political», μπορώ με σιγουριά να γράψω ότι
επιβεβαιώνεται το απόφθεγμα ενός παλιού Αμερικανού δημοσιογράφου, του
Έντουαρντ Μάροου: «Για να είσαι πειστικός πρέπει να είσαι πιστευτός. Για να
είσαι πιστευτός πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Για να είσαι αξιόπιστος πρέπει να
είσαι αληθινός».
Αυτόν ακριβώς τον δρόμο ακολουθούμε πιστά εδώ και δύο χρόνια χωρίς
εκπτώσεις. Κάναμε την ανατροπή και οι αναγνώστες μάς αγκάλιασαν.
Μπήκαμε δυναμικά στον χώρο της καινοτομίας τηρώντας τις πατροπαράδοτες
αρχές της δημοσιογραφίας και ενισχύοντάς τες με νέες τεχνολογίες που
κανείς ποτέ στο παρελθόν δεν είχε χρησιμοποιήσει. Με επαγγελματική
ευσυνειδησία, ισχυρές υπογραφές, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και ελεύθερες
απόψεις παίρνουμε θέση σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική
κοινωνία και μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ελλάδα, στην
πολιτική, στην οικονομία, στο διεθνές περιβάλλον.
Το ρητό που δίνει το αποτύπωμά μας είναι «Τύπος με ταυτότητα και άποψη»
και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη στη
σύγχρονη δημοσιογραφία που -κατά κανόνα- τρέχει με ταχύτητες φωτός αλλά
χωρίς ταυτότητα και χωρίς άποψη. Η προσήλωσή μας στο δημόσιο αγαθό της
ενημέρωσης δεν υπήρξε ποτέ ευκαιριακή και για αυτό τολμήσαμε χωρίς
δεύτερη σκέψη ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα που να μπορεί να αγκαλιάσει τον
σύγχρονο αναγνώστη που θέλει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
Η ψηφιακή εφημερίδα «Political» έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε
αριθμό αναγνωστών σε σχέση με τις «κλασικές» εφημερίδες και τούτο έχει
εξήγηση. Η «Political» έρχεται από το μέλλον, είναι το μέλλον και, όπως λένε
οι φυσικοί, «το βέλος του χρόνου δείχνει πάντα δεξιά»...

Κώστας Τσιτούνας
διευθυντής «Political»
Η θέση του διευθυντή στην εφημερίδα
«Political» είναι μεγάλη ευθύνη αλλά και
πρόκληση. Το λέγω τούτο και το υποστηρίζω
με σθένος διότι στην εποχή μας η ανάλυση, η
σε βάθος αναζήτηση των αιτιών, η ενδελεχής
έρευνα και η επιβεβαίωση των πηγών τόσο
στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική
δημοσιογραφία έχουν παραχωρήσει τη θέση
τους στο θέαμα, στη στιγμιαία εικόνα, στο
θυμικό και στην οπτική συγκίνηση. O δρόμος
προς το ψεύδος και τον λαϊκισμό σε κάνει να
μη θέλεις να γίνεις καλύτερος και να μην
αναλαμβάνεις ευθύνη.
Στην «Political» συμβαίνει κάτι διαφορετικό εδώ και δύο χρόνια. Υπάρχει ο συνδυασμός της
γραμμικής δημοσιογραφίας παλαιού τύπου και ενός νέου δικτυωμένου ειδησεογραφικού
μέσου. Η πρόκληση αυτή για εμάς που εργαζόμαστε στην εφημερίδα είναι μοναδική. Πρέπει
να διατηρήσουμε την ηθική και κοινωνική αξία της δημοσιογραφίας και ταυτόχρονα να
φέρουμε το «αύριο». Για τους παραπάνω λόγους μάς εμπιστεύεται το αναγνωστικό κοινό σε
αυτό το νέο συναισθηματικά δικτυωμένο περιβάλλον. Η καλύτερη ευχή είναι να μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε και τα επόμενα 22 ή 32 χρόνια στην ανάγκη του κοινού για
πληροφόρηση...
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Γιάννης Μπρατάκος 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και γενικός διευθυντής της ΝΔ
Πριν από δύο χρόνια, μέσα στην καταιγίδα της πανδημίας, άνθησε μια νέα, πρωτοποριακή προσπάθεια στον χώρο της
ενημέρωσης. Η «Political» είναι μια εφημερίδα γέννημα-θρέμμα της ψηφιακής εποχής, που συνδυάζει την αμεσότητα
και την ευελιξία ενός ηλεκτρονικού Μέσου με τις αρχές και τα γνωρίσματα που διαχρονικά χαρακτηρίζουν την
πραγματική δημοσιογραφία: τη δομημένη παρουσίαση, τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ της είδησης και της άποψης, την
τεκμηριωμένη κάλυψη, βασισμένη στην έρευνα και στο «καθαρόαιμο» ρεπορτάζ, την εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η αφθονία της ψηφιακής πληροφόρησης συμβαδίζει συχνά με την αναξιοπιστία και την
εντυπωσιοθηρία, είναι σημαντικό για τους πολίτες -αλλά και για την κοινωνία και για τη δημοκρατία- να υπάρχουν
δωρεάν διαθέσιμες, εύκολα προσβάσιμες, αλλά ταυτόχρονα αξιόπιστες και έγκυρες πηγές ενημέρωσης.
Η «Political» με μια δυνατή ομάδα αφοσιωμένων δημοσιογράφων αλλά και με τη συμβολή διακεκριμένων
επιστημόνων μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη με καινοτομία και ποιότητα. Το ξεκίνημα υπήρξε σίγουρα δυναμικό
και ελπιδοφόρο. Εύχομαι από καρδιάς μια μακρά και εξίσου επιτυχημένη συνέχεια.

Κυριάκος Πιερρακάκης 
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τα δύο τελευταία χρόνια, σε μια εποχή μεγάλων
προκλήσεων για τον Τύπο, η «Political» αποτελεί
μια πρόταση που συνδυάζει το αξιόπιστο ρεπορτάζ
και τη σφαιρική πληροφόρηση με μια πρωτότυπη,
σύγχρονη και φιλική για τον αναγνώστη μορφή.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εγχείρημα που
συμβαδίζει απολύτως με τη μετάβαση στην 4η
Βιομηχανική Επανάσταση: η παραδοσιακή μορφή
της εφημερίδας «συγκλίνει» προς την ψηφιακή
σφαίρα. Χρόνια πολλά στην «Political» και τους
ανθρώπους της και τους εύχομαι από καρδιάς να
βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της
καινοτομίας και της ενημέρωσης. 

Τάκης Θεοδωρικάκος
υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Χρόνια πολλά στην «Political» που άνοιξε νέο
δρόμο στην ενημέρωση. Πέρασαν δύο χρόνια
από την έκδοση της διαδικτυακής εφημερίδας
σας, μιας πρωτοποριακής για τα ελληνικά
δεδομένα προσπάθειας που στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία. Το αναγνωστικό κοινό αγκάλιασε την
προσπάθεια όλων σας, την ψηφιακή καινοτομία,
την εγκυρότητα των ρεπορτάζ, την αξιοπιστία και
την ταχύτητα της ενημέρωσης! Σας εύχομαι να
συνεχίστε για πολλά χρόνια ακόμη το ίδιο
δυναμικά και αξιόπιστα τον αγώνα της
ενημέρωσης και της προάσπισης της
ελευθεροτυπίας!

Γιώργος Γεραπετρίτης
υπουργός Επικρατείας
Πέρα από τη δυναμική ύλη και την υψηλή αισθητική, η «Political»
αξιοποιεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη έντυπη έκδοση το
υπερόπλο της σύγχρονης τεχνολογίας. Η ύλη αναρτάται
καθημερινά στο σύνολό της στην ηλεκτρονική έκδοση και
μεταφέρεται στον αναγνώστη με ηλεκτρονική αλληλογραφία,
καθιστώντας την άμεσα προσβάσιμη και εύκολα αναζητήσιμη. Το
υπόδειγμα αυτό διαδραστικής ενημέρωσης είμαι βέβαιος ότι θα
αποτελέσει στο όχι απώτατο μέλλον
τον κανόνα στον Τύπο, καθιστώντας
την «Political» γνήσιο πρωτοπόρο.
Διότι η πληροφορία δεν αρκεί μόνο
να είναι έγκαιρη και έγκυρη, όπως
και τα σχόλια δεν αρκεί να είναι
αντικειμενικά και εμβριθή. Θα πρέπει
επιπλέον να υπηρετούν τον
αναγνώστη. Χρόνια πολλά με
μαχητικότητα και πολλές καλές
ειδήσεις!



Το WHAT’S UP φέρνει δωρεάν 
data στο Πανεπιστήμιο 

Α πρόσκοπτη πρόσβαση στο inter-
net κάθε φορά που βρίσκονται

στη σχολή τους προσφέρει στους φοιτη-
τές το WHAT’S UP με τη νέα υπηρεσία
«Δωρεάν Data στο Πανεπιστήμιο» που εί-
ναι διαθέσιμη σε πάνω από 100 σημεία,
σε 56 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοί-
νωση, οι φοιτητές μπορούν, όταν βρίσκον-
ται στη σχολή τους, να επικοινωνούν ελεύ-
θερα στο internet χωρίς να καταναλώνουν
τα data του πακέτου τους, εξασφαλίζοντας
έτσι ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Η νέα
υπηρεσία ενεργοποιείται εύκολα και γρή-
γορα μέσα από το WHAT’S UP App.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι ανοίγον-
τας το location στο κινητό τους μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν data
όταν βρίσκονται σε έναν από τους 100+
χώρους δημόσιων πανεπιστημίων πα-
νελλαδικά. Μπορούν να δουν όλα τα δια-
θέσιμα σημεία σε σχετικό χάρτη στο
WHAT’S UP App. Οι διαδικασίες γίνονται
αυτόματα με την είσοδο και έξοδο των
φοιτητών από το Πανεπιστήμιο χωρίς να
χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι ίδιοι. Η
υπηρεσία «Δωρεάν Data στο Πανεπιστή-
μιο» προσφέρει δωρεάν 5GB την ημέρα,
κάθε μέρα, σε όσους είναι συνδρομητές
στο WHAT’S UP Student Καρτοκινητό ή
Καρτοσυμβόλαιο, φτάνοντας συνολικά
έως και 150GB/μήνα.

Πλέον οι φοιτητές δεν χρειάζεται να
ανησυχούν πότε θα τελειώσουν τα δωρε-
άν data τους. Έχουν τον απόλυτο έλεγχο,
καθώς μέσα από το WHAT’S UP App (που
διατίθεται δωρεάν στο Google Play, το
App Store και στο AppGallery) ενημερώ-
νονται κάθε στιγμή για τα data που κατα-
ναλώνουν. Και την επόμενη μέρα που θα
ξαναπάνε στη σχολή τους, θα πάρουν πά-
λι 5GB δωρεάν.

WHATSUPIA, μια νέα χώρα 
που βρίσκεται στα πανεπιστήμια
και είναι γεμάτη δωρεάν data 
για τους φοιτητές

Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα καμπάνια
του WHAT’S UP που ταξιδεύει το κοινό σε
μια νεοσύστατη χώρα, τη WHATSUPIA, η
οποία βρίσκεται όπου υπάρχουν πανεπι-
στήμια. Η WHATSUPIA έχει δική της
γλώσσα και διαλέκτους, δικά της έθιμα,
παραδόσεις και ήρωες, αλλά κυρίως δικά
της δωρεάν data που περιμένουν τους
φοιτητές, κάθε φορά που πηγαίνουν στη
σχολή τους. 

Τρεις πρωτοβουλίες του Ομίλου
ΟΤΕ που απελευθερώνουν 
τη φωνή και τα δεδομένα

Μέσα στο 2022 ο Όμιλος ΟΤΕ έχει προ-
χωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες
που βελτιώνουν την εμπειρία επικοινω-
νίας των πελατών του. Αρχικά με τη δω-
ρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων σταθερού
ευρυζωνικού internet για τους συνδρο-
μητές του στις περιοχές που δεν έχει
φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στο σπίτι και
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για
τους ίδιους. Στη συνέχεια με την απελευ-
θέρωση της ομιλίας προς όλα τα εθνικά
δίκτυα στα συμβόλαια κινητής για ιδιώτες
και επιχειρήσεις (υφιστάμενους και νέ-
ους), αυτόματα και χωρίς καμία αλλαγή
στις τιμές των προγραμμάτων τους. Και
τώρα στο WHAT’S UP με τα δωρεάν data
για τους φοιτητές όταν βρίσκονται στο
Πανεπιστήμιό τους.

«Στην COSMOTE απαντάμε στις πραγ-
ματικές ανάγκες των πελατών μας. Για
αυτό και αναβαθμίσαμε δωρεάν το στα-
θερό τους internet, για αυτό τους δώσαμε
απεριόριστη ομιλία στην κινητή, για αυτό
και τώρα δίνουμε δωρεάν data στους
φοιτητές όταν βρίσκονται στη σχολή τους.
Ιδιαίτερα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή
όπου τα data είναι πολύ σημαντικά για
τους φοιτητές όχι μόνο στο πλαίσιο των
σπουδών τους αλλά στην καθημερινή
τους επικοινωνία γενικότερα. Ανταποδί-
δουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν
οι πελάτες μας, τους στηρίζουμε έμπρα-
κτα και στεκόμαστε δίπλα τους, φτιά-
χνοντας έναν κόσμο καλύτερο για
όλους», ανέφερε ο Chief Marketing Offi-
cer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ,
κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης.

Με το WHAT’S UP οι φοιτητές έχουν όχι
μόνο δωρεάν internet στη σχολή τους αλ-
λά και σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το
δίκτυο COSMOTE, το μεγαλύτερο και τα-
χύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα. Η
πληθυσμιακή κάλυψη του 4G είναι στο
99%, ενώ του 5G έχει ξεπεράσει το 70%
και στόχος είναι να φτάσει στο 80% μέχρι
το τέλος της χρονιάς. Για να μπορούν να
αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες στο
διαδίκτυο για τις σπουδές τους, να κά-
νουν βιντεοκλήσεις χωρίς καθυστερή-
σεις, downloading μεγάλων αρχείων σε
δευτερόλεπτα, να βλέπουν streaming HD
video χωρίς διακοπές κ.ά. Πολύ απλά, για
να είναι «always connected» στη σχολή
τους με γρήγορες ταχύτητες, χωρίς πε-
ριορισμούς.
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Αντώνης Σαμαράς 
πρώην πρωθυπουργός

Η εκδοτική προσπάθεια της εφημερίδας
σας έκλεισε ήδη δύο χρόνια. Πρωτοπορια-
κή και δυναμική η «Political», έχει καταθέ-
σει το διακριτό στίγμα της στον χώρο των
ΜΜΕ με επιτυχία. Την ώρα, μάλιστα, που ο
χώρος της δημοσιογραφίας δοκιμάζεται
ποικιλοτρόπως. Η δημοκρατία και οι ελεύ-
θερες κοινωνίες έχουν ανάγκη την πολυ-
φωνία του Τύπου. Σας εύχομαι να συνεχί-
σετε το έργο σας με ακόμη μεγαλύτερη πίστη
στο λειτούργημά σας και η προσπάθειά σας
να μακροημερεύσει εκδοτικά.

Δημήτρης Αβραμόπουλος
πρώην επίτροπος της ΕΕ, πρώην υπουργός της ΝΔ
Η «Political» έχει πλέον καταφέρει να αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της καθημερινότητας των Ελλήνων αναγνωστών. Με την
ποιοτική και αποκαλυπτική της δημοσιογραφία απέδειξε ότι
ακόμη και σε περιόδους δύσκολες, ένα μέσο ενημέρωσης
μπορεί να ενισχύσει την ανεξαρτησία του και την υψηλή
ποιότητα του περιεχομένου του. Σας εύχομαι δύναμη, χρόνια
πολλά και συνεχή επιτυχία στο ενημερωτικό σας έργο.

Άδωνις Γεωργιάδης
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Εφημερίδα της νέας εποχής η -ηλεκτρονική- «Political»,
ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά κατάφερε γρήγορα
να εδραιωθεί και να γίνει αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινής ενημέρωσης χιλιάδων Ελλήνων. Και το
πέτυχε γιατί συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της digital
εποχής με τις κλασικές αρχές της δημοσιογραφίας της
εποχής του «χαρτιού»: τη βαρύτητα στο ρεπορτάζ, την
είδηση και την ανάλυση, πάντοτε με σοβαρότητα και
νηφαλιότητα. Εύχομαι ολόθερμα στη διεύθυνση και
στους εργαζόμενους της εφημερίδας να κρατούν πάντα
ψηλά τις σημαίες της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας
και να ανοίγουν νέους δρόμους στην ενημέρωση.

Κώστας Καραμανλής 
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Τα τελευταία δύο χρόνια η «Political» απέδειξε ότι μπορεί κανείς να «παντρέ-
ψει» το βάθος και την ανάλυση της εντύπου ενημερώσεως με τις ανάγκες της
σύγχρονης εποχής. Με μια εφημερίδα που μπορείς να τη διαβάζεις δωρεάν
στο κινητό, στο tablet και τον υπολογιστή σου. Και τα γενέθλιά της συμπίπτουν
με μια ενδιαφέρουσα πολιτικά περίοδο, καθώς το 2022 φτάνει στο τέλος του
και μπαίνουμε στην τελική ευθεία προς τις καθοριστικές εκλογές του 2023.
Στην προεκλογική περίοδο που πλησιάζει, είναι αναγκαίες περισσότερο παρά
ποτέ οι ψύχραιμες φωνές και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία. Γιατί η

χώρα μας δεν έχει ανάγκη από τοξικότητα και νέους διχασμούς. Έχει ανάγκη από απαντήσεις στα κρίσιμα
προβλήματα. Έχει ανάγκη από απαντήσεις για την εισαγόμενη ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Στιβαρή
πολιτική στα εθνικά θέματα, καθώς η Τουρκία προκαλεί διαρκώς και ανεβάζει την ένταση στην περιοχή μας.
Έχει ανάγκη να αλλάξει το οικονομικό της μοντέλο, ώστε να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
και τις διεθνείς συγκυρίες, αλλά και να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Και σε αυτό το τελευταίο ελ-
πίζω ότι συμβάλλουμε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με μία σειρά από έργα που καθιστούν την
Ελλάδα κόμβο logistics και ενέργειας, αλλά και βελτιώνουν τη ζωή όλων.
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Νότης Μηταράκης
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Εδώ και δύο χρόνια η εφημερίδα «Political» χαράζει τη δική της
διακριτή πορεία στη δημοσιογραφία καλλιεργώντας μια νέα
κουλτούρα ενημέρωσης. Ο αγώνας για έγκυρη δημοσιογραφία
παράλληλα με την ανάγκη για μια ποιοτική και σύγχρονη
εφημερίδα συνδυάζεται ιδανικά στην «Political», οι άνθρωποι της
οποίας κερδίζουν μέρα με τη μέρα την εμπιστοσύνη του
αναγνωστικού κοινού. Εύχομαι τα δύο χρόνια από την ίδρυση της
εφημερίδας να πολλαπλασιαστούν, όπως και οι αναγνώστες της. Να
συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια, τηρώντας όπως κάνει από την
πρώτη μέρα τις αρχές της ελευθεροτυπίας και της πολυφωνίας, που είναι οι θεμέλιοι λίθοι της
δημοκρατίας και του πολιτισμού μας. Είναι χρέος όλων μας να στηρίζουμε τέτοιες
προσπάθειες και να τις ενισχύουμε καθημερινά. 
Χρόνια πολλά, «Political»!

Γιάννης Πλακιωτάκης 
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σε εποχές συνθέτες, όπως αυτή που ζούμε, η κοινωνία αναζητά
έγκυρη ενημέρωση από Μέσα που ιεραρχούν ψηλά τις προτεραι-

ότητες και τις ανάγκες των πολιτών. Η «Political» ξεκίνησε και
συνεχίζει τη διαδρομή της υπηρετώντας με συνέπεια τα ζητούμε-

να και της κοινωνίας και των πολιτών. Για αυτό όχι μόνο έχει δη-
μιουργήσει το δικό της κοινό αλλά και έχει κερδίσει την εκτίμηση

όλων. Είμαι βέβαιος ότι στα χρόνια που έρχονται θα συνεχίσετε
να υπηρετείτε την ανάγκη για έγκυρη και πλήρη ενημέρωση και

να προβάλλετε τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινω-
νίας. Εύχομαι η συνέχεια της προσπάθειάς σας όχι απλώς να επι-
βεβαιώσει αλλά και να ξεπεράσει κατά πολύ το θετικό δείγμα των

δύο πρώτων χρόνων της λειτουργίας σας.

Κώστας Σκρέκας 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Η κυκλοφορία της «Political» πριν από δυο χρόνια ήταν ένα πρωτοπόρο
εγχείρημα, καθώς ήταν η πρώτη εφημερίδα που κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο
Διαδίκτυο. Κάποιοι τότε ισχυρίζονταν ότι «αυτά δεν γίνονται». Όμως οι
εργαζόμενοι, τα διευθυντικά στελέχη και η επιχείρηση απέδειξαν ότι η «Political»
ήλθε για να μείνει και να μας προσφέρει υπεύθυνη ενημέρωση και αξιόπιστη
ανάλυση, αλλά και να φωτίσει τις αθέατες πλευρές των εξελίξεων. Και όλα αυτά,
βασισμένα στη σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το
εγχείρημα αποκτά πρόσθετη αξία στη δύσκολη εποχή που ζούμε, όπου τα fake news και οι ανεύθυνες
φήμες δηλητηριάζουν το δικαίωμα του πολίτη στην έγκυρη ενημέρωση. Εύχομαι και πιστεύω όλοι οι
συντελεστές της «Political» να συνεχίσουν τη σοβαρή και αξιόπιστη παρουσία τους στον χώρο των
ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης και να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της για πολλές δεκαετίες.

Kωστής Χατζηδάκης 
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Η εφημερίδα «Political» γιορτάζει δύο χρόνια
λειτουργίας. Δύο χρόνια στα οποία διεκδίκησε και βρήκε
τη θέση της στην ενημερωτική αγορά της Ελλάδας. Μια
νέα, ψηφιακή εφημερίδα με μοντέρνο σχεδιασμό και
πλούσια θεματολογία. Αφήνει με αυτό τον τρόπο το δικό
της στίγμα στην ελληνική δημοσιογραφική
πραγματικότητα. Εύχομαι στην εφημερίδα «Political» και

στα στελέχη της να συνεχίσουν με την ίδια δημιουργικότητα. Καλή δύναμη και καλή
συνέχεια στην προσπάθειά σας!

Νίκη Κεραμέως
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Για τα δεύτερα γενέθλια εύχομαι ολόψυχα
δημοσιογραφικές επιτυχίες, ενδιαφέροντα
ρεπορτάζ, καλές ειδήσεις, να υπηρετείτε τη

δημοσιογραφία με αξιοπιστία και αμεσότητα.
Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, οι

δημοσιογραφικές προκλήσεις είναι πολλές και η
εγκυρότητα στην ενημέρωση αποτελεί πολύτιμο

συστατικό για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης
ενάντια στα fake news.

Να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε, λοιπόν, να
μας προβληματίζετε, να αποτελείτε μια αξιόλογη

πρόταση ενημέρωσης. 

Χρήστος Σταϊκούρας 
υπουργός Οικονομικών
Σε μια εποχή αυξημένων δυσκολιών και προκλήσεων για τον Τύπο, η εφημερίδα
«Political» συμπληρώνει δύο χρόνια κυκλοφορίας έχοντας καταφέρει να διαφοροποιηθεί
και να κάνει αισθητή την παρουσία της στη δημόσια σφαίρα. Πάντοτε, πρωτίστως σε
κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, απαιτείται από τα μέσα ενημέρωσης να
προσεγγίζουν τις εξελίξεις με εγκυρότητα, πληρότητα και νηφαλιότητα και να ασκούν
εποικοδομητική και δίκαιη κριτική σε όλους τους δρώντες στον δημόσιο βίο. Εύχομαι σε
όλους τους συντελεστές της έκδοσης να συνεχίσουν τη δυναμική πορεία τους στον χώρο
του Τύπου και να υπηρετούν με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα το πολύτιμο αγαθό
της ενημέρωσης, που αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ευχήθηκαν...10
ΧΡΟΝΙΑ

μας





Η Theon Sensors επενδύει στη
σύγχρονη ρομποτική τεχνολογία
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Σ
ε μια στρατηγική επένδυση προχω-
ρά η Theon Sensors ενσωματώνον-
τας στην παραγωγική της διαδικασία
το Ρομποτικό Σύστημα Συναρμολό-

γησης Φακών. Η ελληνική εταιρεία, μέσα από
τη συνεργασία της με την επίσης ελληνική Gi-
zelis Robotics, τον μεγαλύτερο integrator συ-
στημάτων ρομποτικής και εφαρμογών αυτο-
ματισμού υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας,
επενδύει στους αυτοματισμούς της σύγχρονης
ρομποτικής.

Το συγκεκριμένο ρομποτικό σύστημα προ-
σφέρει αδιάλειπτη παραγωγή, απόλυτη ακρί-
βεια, σταθερότητα, αξιοπιστία, ευελιξία, μεί-
ωση του φόρτου εργασίας, ενεργειακή απόδο-
ση, αυξάνοντας την παραγωγικότητα αλλά και
την ευελιξία και τις προοπτικές της παραγωγι-
κής διαδικασίας.

Εφαρμόζοντας την τελευταία τεχνολογία αυ-
τοματισμού, ένας καινοτόμος συνδυασμός από
αισθητήρες, κάμερες, ρομποτικούς βραχίονες
και δεδομένα αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον
και τους ανθρώπους, συναρμολογώντας τους
φακούς των οργάνων νυχτερινής όρασης.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά διεθνώς
που εταιρεία στον συγκεκριμένο τομέα εισάγει
σύστημα ρομποτικής στην παραγωγή της. Εξέ-
λιξη που αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικα-
σία ρομποτικού αυτοματισμού της εταιρείας,
έρχεται ως συνέχεια του εντατικού προγράμ-
ματος ψηφιοποίησης των παραγωγικών της
διαδικασιών, σε συνδυασμό με τη συστηματική
επανεκπαίδευση του προσωπικού της σε πολ-
λαπλά επίπεδα.

«Αναγκαία συνθήκη»
«Η στρατηγική αυτή επένδυση σε σύγχρονες

τεχνολογίες αιχμής αποτελεί αναγκαία πια
συνθήκη για τη μετάβαση μιας βιομηχανίας
στον ψηφιακό αυτοματισμό και την 4η Βιομη-
χανική Επανάσταση», τόνισε ο Πρόεδρος του
EFA Group Κρίστιαν Χατζημηνάς. Υπογραμμί-
ζοντας ότι η επένδυση αυτή είναι σημαντική
και «γιατί μια ελληνική βιομηχανία πρωτοπό-
ρος διεθνώς στα συστήματα νυχτερινής όρα-
σης και με εξαγωγές σε 60 και πλέον χώρες,
εμπιστεύτηκε μια επίσης ελληνική βιομηχανία,
την Gizelis Robotics, καινοτόμο στα συστήματα
ρομποτικής και εφαρμογών αυτοματισμού, με
software και hardware δικής της ανάπτυξης
και με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από
55 χώρες σε όλο τον κόσμο».

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος EFA Group στήρι-
ξε την ομάδα Pop2See Smart Class που κατέ-

κτησε πολύ πρόσφατα το αργυρό μετάλλιο στην
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (WRO
2022) που πραγματοποιήθηκε στο Ντόρτμουντ
της Γερμανίας, στις 17-19 Νοεμβρίου.  
Το Pop2See Smart Class αποτελεί σύστημα

τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στα τυφλά
παιδιά να παρακολουθούν το πρόγραμμα των
γενικών σχολείων και των πανεπιστημίων λύ-
νοντας ένα πρόβλημα της σύγχρονης εκπαί-
δευσης.

«Είναι χρέος μας να στηρίζουμε εμπράκτως
νέους επιστήμονες που υλοποιούν καινοτόμες
ιδέες έξυπνης τεχνολογίας ανοίγοντας νέους
δρόμους τεχνογνωσίας και διασύνδεσης με
την κοινωνία», επισήμανε ο κ. Χατζημηνάς.

Συνεργασία με την EOTECH
Η Theon Sensors έχει ανακοινώσει την από

κοινού διεύρυνση της συνεργασίας της με την
αμερικανική εταιρία EOTECH, κατασκευάστρια
των καλύτερων στον κόσμο ολογραφικών σκο-
πευτικών συστημάτων και ψηφιακών τεχνολο-
γιών ηλεκτροοπτικής και νυχτερινής όρασης
με έδρα το Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Η νέα συμφωνία κοινής επένδυσης, ανάπτυ-
ξης και κατασκευής, που υπογράφηκε στις 11
Οκτωβρίου 2022 κατά τη διάρκεια της AUSA
Annual Meeting & Exhibition 2022 στην Ουά-
σιγκτον, θα επιτρέψει τη μεταφορά τεχνογνω-
σίας και την κατασκευή συστημάτων νυχτερι-
νής όρασης και θερμικών στις εγκαταστάσεις
της EOTECH στο Πλίμουθ του Μίσιγκαν των
ΗΠΑ τόσο για την άμυνα και τις αρχές επιβολής
νόμου όσο και για εμπορικούς χρήστες. Η νέα
συνεργασία θα επιτρέπει επιπλέον τη χρήση
και των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της
Theon Sensors στο Κορωπί, ως ένα κεντρικό
σημείο συναρμολόγησης, εξυπηρέτησης και
υποστήριξης των προϊόντων της EOTECH, δη-
μιουργώντας έτσι πύλη εισόδου για την κατα-
σκευή και συντήρηση αυτών των συστημάτων
στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι η συνεργασία της Τheon
Sensors με την EOTECH έχει αρχίσει από τα
τέλη του 2021 με στόχο την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη του εντυπωσιακού προϊοντικού χαρτοφυλα-
κίου τους αλλά και την περαιτέρω εδραίωσή
τους στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Ήδη η
EOTECH έχει προβεί σε πωλήσεις συστημάτων
της Theon Sensors στη λιανική πολιτική αγορά
της Αμερικής, με την ετήσια άνοδο των πωλή-
σεων να υπερέχει των αρχικών προσδοκιών
και των δύο εταιρειών.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της επίσημης
επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Ελλάδα
ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου της Σαουδι-
κής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τον περα-
σμένο Ιούλιο υπογράφηκε συμφωνία συνερ-
γασίας μεταξύ της Theon Sensors και της σα-
ουδαραβικής εταιρείας National Company for
Mechanical Systems (NCMS) για την από κοι-
νού παραγωγή του δίκυαλου οργάνου νυχτερι-
νής όρασης Μikron.
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Ο
Κρίστιαν Χατζημηνάς,
Πρόεδρος του EFA
GROUP, πρόσφατα
αναδείχθηκε και Πρό-

εδρος της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).

Στην πρώτη του συνέντευξη ως
Προέδρου της ΕΕΝΕ, ο Κ. Χατζη-
μηνάς είχε τονίσει τους τέσσερις
κρίσιμους πυλώνες για τη νέα
εποχή της ελληνικής οικονομίας.

Διαρκής αναβάθμιση των δε-
ξιοτήτων του ανθρώπινου δυνα-
μικού μέσω σειράς κινήτρων από
τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Στοχευ-
μένη μείωση της φορολογίας όσο
και του μη μισθολογικού κόστους
στην απασχόληση. Επαναβιομη-
χανοποίηση μέσω της ψηφιακής
επανάστασης.  

Στην κορυφή των παρεμβάσε-
ων που μπορούν να κάνουν άμε-
σα τη διαφορά, είναι η αντιμετώ-
πιση του μεγάλου προβλήματος
της έλλειψης δυναμικού σε όλα
τα επίπεδα, κυρίως του εξειδι-
κευμένου.

«Δυστυχώς το brain gain γίνε-
ται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς
απ’ό,τι επιτάσσει η ανάπτυξη που
έχει η οικονομία, η οποία στο με-
ταξύ επιχειρεί και την ψηφιακή
μετάβαση. Επομένως, λείπουν
σήμερα άτομα με δεξιότητες. Κι

αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο η
ΕΕΝΕ θα επικεντρωθεί το επόμε-
νο διάστημα», σύμφωνα με τον κ.
Χατζημηνά.

Το δεύτερο σημείο το οποίο ζη-
τεί η ΕΕΝΕ είναι να υπάρξει στο-
χευμένη μείωση της φορολογίας
στις εταιρείες που είτε συνεισφέ-
ρουν περισσότερα έσοδα κάθε
έτος στο Δημόσιο μέσω της φο-
ρολογίας, είτε αυξάνουν τις μι-
σθολογικές δαπάνες τους.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζημηνά,
απαραίτητη για την περαιτέρω δι-
ευκόλυνση των επενδύσεων είναι
η ταχύτητα απονομής της Δικαιο-
σύνης, ενώ απαιτούνται περισσό-
τερα για την επαναβιομηχανοποί-
ηση της χώρας.

Για τον ίδιο, η παραγωγή καινο-
τομίας και η εξωστρέφεια είναι οι
μόνες οδοί για την πρόοδο της ελ-
ληνικής οικονομίας, με τη στό-
χευση της ΕΕΝΕ να είναι η εμβά-
θυνση των διεθνών συνεργασιών.

Δύναμη του EFA GROUP, το ανθρώπινο δυναμικό του
Στρατηγικό πλεονέκτημα του Ομίλου EFA GROUP αποτελεί το υψηλού επιπέδου ανθρώ-

πινο δυναμικό του. Ο Όμιλος επενδύει όχι μόνο  σε αύξηση προσλήψεων, αλλά κυρίως στη
μετεκπαίδευση όλου του υφιστάμενου προσωπικού του σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και
δεξιοτήτων που αφορά στην απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων, εκμάθηση ξένων γλωσσών,
εμπλουτισμό ιστορικών και άλλων πολιτιστικών γνώσεων που συνδέουν την Ελλάδα με την
κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο που πρόσφατα ο ελληνικός
βιομηχανικός όμιλος εταιρειών άμυνας, ασφάλειας και αεροδιαστημικής EFA GROUP τιμή-
θηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα βραβεία HR AWARDS 2022, λαμβάνοντας
το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Most Innovative use of Technology for Learning».

O Όμιλος EFA GROUP δραστηριοποιείται στην αγορά της Αεροδιαστημικής, Άμυ-
νας, Νέων Τεχνολογιών και Ασφάλειας για πάνω από 30 χρόνια. Σήμερα θεωρείται ο
μεγαλύτερος όμιλος αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ένας όμιλος που απασχο-
λεί Έλληνες επιστήμονες και μηχανικούς και έχει εδραιωθεί σε περισσότερες από 58
χώρες παγκοσμίως. Ένας όμιλος εξωστρεφής, που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να
αυξάνει τις εξαγωγές υπηρεσιών και συστημάτων του σε όλο
τον κόσμο. Η κεντρική του δραστηριότητα είναι η Theon Sen-
sors, η οποία σήμερα αποτελεί την υπ’ αριθμόν 1 εταιρεία
στον κόσμο σε Συστήματα Νυχτερινής Όρασης για την Άμυ-
να και την Ασφάλεια.

Στον όμιλο ανήκουν επίσης η EFA Ventures (διεθνής πά-
ροχος βιομηχανικών συνεργασιών και συναφών τεχνικών
υπηρεσιών, www. efaventures.com), η Scytalys (συστήματα
τακτικής διοίκησης, επικοινωνίας ελέγχου, ζεύξης δεδομέ-
νων, εξομοίωσης, λύσεις διαλειτουργικότητας) και η ES Sy-
stems (ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων που βασί-
ζονται κυρίως στην τεχνολογία MEMS και IoT).

Οι δραστηριότητες του EFA GROUP ενισχύονται από την
www.epicos.com, τη μοναδική διεθνώς Β2Β διαδικτυακή
πύλη για τον χώρο της Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Νέων Τεχνολογιών (ADHT).
Υλοποιούνται διαρκώς νέες στρατηγικές συμμαχίες. Ο Όμιλος EFA GROUP προχώ-
ρησε σε στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις με τις εταιρείες Defender (πανο-
ραμικές κάμερες και συστήματα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας) και τις ελληνι-
κές εταιρείες Ucandrone (UAS για την Άμυνα, Ασφάλεια και για εμπορικές εφαρμο-
γές), GA Aviation Services (υπηρεσίες MRO και αναβαθμίσεις ιπτάμενων μέσων) και
Aether Aeronautics (target drones, ελαφρά αεροσκάφη, πτητικές δοκιμές).

Οι τέσσερις πυλώνες για  τη νέα
εποχή της ελληνικής οικονομίας

O μεγαλύτερος όμιλος αμυντικής τεχνολογίας 

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος του EFA GROUP



Γιώργος Γεωργαντάς 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Η εφημερίδα «Political» δύο χρόνια τώρα κατέχει μια μοναδική πρωτιά για τα
ελληνικά δεδομένα, όντας η πρώτη ηλεκτρονική εφημερίδα στη χώρα μας.
Πρόκειται για ένα μοναδικό εκδοτικό εγχείρημα το οποίο μας εισάγει στη νέα
ψηφιακή εποχή χωρίς να χάνει το παραδοσιακό «άρωμα» της εικόνας μιας
εφημερίδας που όλοι είχαμε συνηθίσει.
Ταυτόχρονα με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της συμβάλλει στην αντικειμενική
ενημέρωση των πολιτών.
Εύχομαι  στην εφημερίδα να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια να «βαδίζει» με την
ίδια σταθερότητα και δυναμική τον δρόμο της πλουραλιστικής ενημέρωσης,
υπηρετώντας τις αρχές και αξίες της δημοκρατίας.
Καλή δύναμη στη δημοσιογραφική ομάδα που δίνει τη μάχη με σεβασμό στις αρχές της δεοντολογίας και
κατάφερε να γίνει η ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα η καθημερινή «συνήθεια» των αναγνωστών.

Θάνος Πλεύρης
υπουργός Υγείας
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δύο χρόνων κυκλοφορίας της
εφημερίδας «Political» εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να υπηρετείτε
την ποιοτική και μαχητική δημοσιογραφία. Η ισχυρή και τεκμηριωμένη
δημοσιογραφική άποψη είναι αναγκαία τόσο για την ενημέρωση των πολιτών
όσο και για τη λειτουργία της δημοκρατίας. 
Η επιτυχία της εφημερίδας έγκειται στο ότι κατάφερε μέσα στα δύο πρώτα
χρόνια της ζωής της να ξεχωρίσει με τη θεματολογία της αξιοποιώντας τις
δυνατότητες της τεχνολογίας. Διαχειρίστηκε τις πληροφορίες με συνέπεια και

ευθύνη απέναντι στους αναγνώστες της. Εύχομαι σε όλη την ομάδα της εφημερίδας να συνεχίσει με τους
ίδιους ρυθμούς για πολλά χρόνια ακόμη να προβάλλει την αλήθεια για την έγκυρη και αντικειμενική
ενημέρωση των πολιτών. Όπως αποδεικνύεται, η εντιμότητα και η υπευθυνότητα ανταμείβονται και σήμερα,
στα δύο χρόνια κυκλοφορίας της, η «Political» διαβάζεται καθημερινά από τους συμπολίτες μας.

Γιάννης Οικονόμου
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ 
και κυβερνητικός εκπρόσωπος
H εγκυρότητα και ο πλουραλισμός στην
ενημέρωση αποτελούν θεμέλιο λίθο για τη
δημοκρατία μας. Η διασταύρωση της είδησης και
η έγκυρη και έγκαιρη απόδοσή της στον
αναγνώστη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
κάθε ευνομούμενης Πολιτείας. Ο έντυπος Τύπος
διατηρεί το πιστό του κοινό χάρη στη μαγεία του
και την αξιοπιστία του. Εύχομαι στη συντακτική
ομάδα της εφημερίδας «Political» χρόνια πολλά
για τα γενέθλια,
καλές και πολλές
ειδήσεις αλλά και
καλή δύναμη στις
ολοένα και
αυξανόμενες
απαιτήσεις της
εποχής μας.

Κώστας Τσιάρας 
υπουργός Δικαιοσύνης

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εφημερίδα
«Political» έχει αποδείξει ότι υπηρετεί την
αποστολή για ουσιαστική, έγκυρη και
πολύπλευρη ενημέρωση των πολιτών, που
παραμένει αναγκαίο συστατικό στοιχείο κάθε
πλουραλιστικής και ποιοτικής δημοκρατίας.
Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους συντελεστές
της εφημερίδας να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο
την επιτυχημένη πορεία σας για την
αντικειμενική ενημέρωση του αναγνωστικού
κοινού και τα επόμενα χρόνια. 

Νίκος Δένδιας
υπουργός Εξωτερικών
H «Political» αποτέλεσε ένα «πείραμα» στον χώρο
της ενημέρωσης, με την ηλεκτρονική διανομή και
κυκλοφορία της, το οποίο αποδείχθηκε απολύτως
επιτυχημένο. Κατάφερε επίσης να έχει παρέμβαση
στον δημόσιο διάλογο, με σαφή άποψη για τα
τεκταινόμενα στη χώρα μας, μαχητικό σχολιασμό και
πλήρη ειδησεογραφική κάλυψη των ζητημάτων της
επικαιρότητας, σε όλους τους τομείς.
Η εφημερίδα σας διακρίθηκε και για την ενασχόλησή της με τα θέματα εξωτερικής
πολιτικής, την οποία προσδοκώ ότι θα συνεχίσει, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για τη
χώρα μας, λόγω της απειλής που συνιστά ο αναθεωρητισμός στο διεθνές περιβάλλον,
αλλά και στην περιοχή μας. 
Με την αφορμή της συμπλήρωσης δύο ετών από την έκδοση της «Political» εύχομαι
στη διεύθυνση, στους δημοσιογράφους και σε όλο το προσωπικό της μακροημέρευση
της έκδοσης και πολλές ακόμη δημοσιογραφικές επιτυχίες, προς όφελος του
αναγνωστικού κοινού και του κοινωνικού συνόλου.
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Νίκος Χαρδαλιάς
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
Στην εφημερίδα «Political», που φέτος κλείνει δύο χρόνια ψηφιακής δημοσιογραφίας, εύχομαι
χρόνια πολλά με πολλές επιτυχίες! Ζούμε σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση, η
διαστρέβλωση των γεγονότων και τα fake news βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη ιδίως στο
διαδίκτυο αλλά και στα τηλεοπτικά πάνελ και τον έντυπο Τύπο. Στη χώρα όπου γεννήθηκαν η
δημοκρατία και η ελευθερία της έκφρασης, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για έγκυρες
και ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές. Για ρεπορτάζ που στοχεύουν στην αποκάλυψη και όχι
στην παραχάραξη της αλήθειας. Για έντιμους, καταξιωμένους και ικανούς δημοσιογράφους που
καθημερινά πασχίζουν να προσφέρουν στον κόσμο άμεση και ακριβή πληροφόρηση για τα
θέματα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας.
Εύχομαι να συνεχίσετε τη μαχητική σας δημοσιογραφία με το ίδιο πάθος, επαγγελματισμό,

παρρησία και ήθος που σας διακρίνουν! Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που σας καθιέρωσαν στα μάτια μας από την πρώτη
στιγμή ως ένα Μέσο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για υγιή και κρυστάλλινη ενημέρωση.

Μιχάλης
Παπαδόπουλος 
υφυπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Η ψηφιακή εφημερίδα «Political» έχει
καταφέρει μέσα στο σύντομο χρονικό
διάστημα των δύο ετών να
διαμορφώσει το δικό της στίγμα στο
τοπίο των ηλεκτρονικών μέσων
ενημέρωσης.
Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλού
ανταγωνισμού, η «Political»
πρωτοπορεί συνδυάζοντας την
αμεσότητα του διαδικτύου με την
παραδοσιακή μορφή της εφημερίδας,
η οποία υπερτερεί έναντι των
υπόλοιπων μέσων ενημέρωσης στον
τρόπο παρουσίασης των θεμάτων και
στον πλουραλισμό των απόψεων που
μπορεί να φιλοξενήσει.
Η «Political» ξεχωρίζει όμως και στο
περιεχόμενο, καθώς δεν ήρθε απλώς
να καλύψει ένα κενό στο πολιτικό
ρεπορτάζ, αλλά δημιούργησε μια νέα
πηγή ενημέρωσης για όσους θέλουν
να γνωρίζουν το προσκήνιο αλλά και
το παρασκήνιο της επικαιρότητας.
Ο νέος αυτός ειδησεογραφικός
ιστότοπος προσφέρει αδιάλειπτα
πληρέστατη ενημέρωση σχετικά με τις
πολιτικές εξελίξεις και ταυτόχρονα
φιλοξενεί απόψεις και αρθρογραφία
που φωτίζουν πολλές πτυχές της
επικαιρότητας, οι οποίες συχνά δεν
αναδεικνύονται ως αποτέλεσμα του
καταιγισμού της ροής των ειδήσεων.
Η ψηφιακή εφημερίδα «Political»
είναι μια νέα, δυναμική εστία
ενημέρωσης που ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες συνθήκες και προσφέρει
μια ξεχωριστή ματιά στους
αναγνώστες.
Εύχομαι δύναμη σε όλους τους
συντελεστές ώστε να συνεχίσουν την
εξαιρετική αυτή προσπάθεια που έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη των
πολιτών.

Κώστας
Κατσαφάδος
υφυπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής 
Η έκδοση της «Political», που
είχε ως χαρακτηριστικό της τη
μετατροπή μιας «χάρτινης»
εφημερίδας σε ηλεκτρονική, η
οποία μάλιστα έρχεται στο
email, καθημερινά, σηματοδοτεί
τη νέα εποχή στον χώρο του
Τύπου. Επιβεβαιώνει ότι ο εμπνευστής και δημιουργός της μπορεί
να απαντά, με την εφημερίδα που «κυκλοφορεί», στις προκλήσεις
του μέλλοντος και να αφήνει το αποτύπωμά της στον χώρο των
ΜΜΕ και της ειδησεογραφίας. Η «Political» στα δυο χρόνια
κυκλοφορίας της βρίσκει τον δικό της χώρο στα media με τις
παρεμβάσεις, την αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ της. Εύχομαι
πολλές επιτυχίες, με στόχο τη στήριξη της πολυφωνίας και του
πλουραλισμού, που αποτελούν, εάν θέλετε, την προσφορά του
Τύπου στη δημοκρατία στις μέρες μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα
γιορτάσει πολλές ακόμη επετείους, δίνοντας τις δικές της μάχες και
συνεχίζοντας τη δωρεάν ενημέρωση. Θερμά συγχαρητήρια σε
όλους τους συντελεστές αυτής της πρωτοποριακής έκδοσης.

Σοφία Ζαχαράκη
υφυπουργός Τουρισμού
Μέσα σε μόλις δύο χρόνια κυκλοφορίας η «Political»
έχει καταφέρει να κερδίσει επάξια τη θέση της στην
καθημερινότητα και την καρδιά του αναγνώστη. Τόσο η
σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζεται κάθε ζήτημα
όσο και η ποικιλία της θεματολογίας που με πολλή
προσοχή επιλέγεται κάθε φορά την έχουν ξεχωρίσει ως
μια από τις πλέον αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης αλλά
και ψυχαγωγίας. Και αν και ο πήχης έχει ήδη τεθεί
ψηλά, είμαστε σίγουροι πως η συνέχεια για την ομάδα
της «Political» θα είναι ακόμη πιο δυναμική, γεμάτη
επιτυχίες σπουδαίες και ζωτικής σημασίας για τη
θωράκιση και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Διότι
αναγκαία προϋπόθεση αυτής είναι η έγκυρη και άρτια
ενημέρωση του πολίτη. Σε εποχές μεγάλων

δοκιμασιών, όπως η δική
μας, η «Political» απέδειξε
πως έχει όλα τα εχέγγυα
να σηκώσει αυτήν τη
μεγάλη ευθύνη. Θα ήθελα
λοιπόν για τα δεύτερα
γενέθλιά της να ευχηθώ
να συνεχίσει το ίδιο
υπεύθυνα και
δημιουργικά το έργο της,
θέτοντας και
πετυχαίνοντας ακόμη
υψηλότερους στόχους! 

Ζέττα Μακρή υφυπουργός Παιδείας
Δύο χρόνια «Political» και κάθε χρόνος που περνά έρχεται να επισφραγίσει την ετήσια ψηφιακή
κυκλοφορία που ολοκληρώθηκε, το δημοσιογραφικό έργο που παράχθηκε, την ειδησεογραφική
κάλυψη που επιτεύχθηκε, τη δεοντολογική συνέπεια που διακρίθηκε, τη θέση στον ενημερωτικό
χάρτη που κατακτήθηκε, εδραιώθηκε και αναγνωρίστηκε από τους αναγνώστες, τους συνεργάτες,
τους συναδέλφους, τον Τύπο.
Εύχομαι στην ψηφιακή εφημερίδα «Political» και σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης να
συνεχίσετε να έχετε τόσο ξεκάθαρη ταυτότητα, ανήσυχη ματιά και ευθύβολη στόχευση σε κάθε
είδηση, θέμα, πρόκληση που προκύπτει και να επικοινωνείτε πάντα τις θέσεις σας με ήθος,
διαφάνεια και ευθύνη, καλλιεργώντας κριτήρια και δεξιότητες σε κάθε γενιά αναγνωστών,
διευρύνοντας τον ορίζοντα της ενημέρωσης, δημιουργώντας συνθήκες και προϋποθέσεις για το
βιώσιμο μέλλον του Τύπου, έντυπου και πολυμεσικού.
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Χρήστος Τριαντόπουλος
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Στα δύο χρόνια της κυκλοφορίας της η ημερήσια, ψηφιακή, πολιτική και οικονομική εφημερίδα «Political» έχει κατορθώσει να
εισαγάγει τον δικό της καινοτόμο χαρακτήρα στην καθημερινή ενημέρωση των αναγνωστών, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της
σύγχρονης ψηφιακής εποχής αλλά και ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις ανάγκες των σύγχρονων αναγνωστών για έγκυρη
ενημέρωση.
Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα ενός σύγχρονου ψηφιακού μέσου ενημέρωσης, το οποίο είναι εύκολα, άμεσα και ελεύθερα
προσβάσιμο στους αναγνώστες, με τη γνώριμη παραδοσιακή δομή, το σφαιρικό περιεχόμενο και την αρθρογραφία μιας έντυπης
εφημερίδας, η ψηφιακή εφημερίδα «Political» καταφέρνει με σύγχρονο τρόπο να προσφέρει στους καθημερινούς της
αναγνώστες έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση σε θέματα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής επικαιρότητας.
Για τη συμπλήρωση των δύο χρόνων της ψηφιακής εφημερίδας «Political», η οποία ξεκίνησε την κυκλοφορία της μέσα στη
δύσκολη περίοδο της πανδημίας, εκφράζω τις θερμές ευχές μου για τη δυναμική συνέχιση του έργου σας, με την ίδια έμφαση
στον στόχο της άμεσης, έγκυρης και σφαιρικής ενημέρωσης των πολιτών.

Σοφία Βούλτεψη 
υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Δύο χρόνια ζωής κλείνει η «Political», ένα πρωτοποριακό εκδοτικό εγχείρημα που σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να εδραιωθεί στον χώρο της ενημέρωσης και να κερδίσει
με το δημοσιογραφικό σπαθί της την εμπιστοσύνη ενός απαιτητικού κοινού. Με πλούσια

ύλη, ισχυρή έκφραση γνώμης και σοβαρή παρεμβατική
δημοσιογραφία, η «Political» οφείλει την επιτυχία της σε μια
δυνατή δημοσιογραφική ομάδα και την ηγεσία της. Όλοι μαζί
κατάφεραν να μετατρέψουν σε πράξη και να υπηρετήσουν τη
γνωστή ρήση «η δημοσιογραφία είναι μια άσκηση και μια
πνευματική περιπέτεια». Με σεβασμό πάντα στις αρχές της
δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Εύχομαι σε όλους και όλες
να έχετε τη δύναμη να συνεχίσετε την καλή δουλειά,
προσφέροντας στην κοινή γνώμη έγκυρες πληροφορίες και
αναλύσεις, πάντα χρήσιμες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος.

Ζωή Ράπτη 
υφυπουργός Υγείας
Εύχομαι χρόνια πολλά στην ημερήσια ψηφιακή και οικονομική
εφημερίδα «Political» που κλείνει δύο χρόνια ζωής. 

Να έχετε πάντα επιτυχίες με δυνατά
ρεπορτάζ, σε μια εποχή που η έγκυρη
και έγκαιρη ενημέρωση καθίσταται
ακόμα πιο απαραίτητη από ποτέ, ώστε
να μπορούμε να αξιολογούμε ορθά
κάθε εξέλιξη, εύκολη ή δύσκολη. 
Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία, όπου η
κοινωνία καθημερινά βομβαρδίζεται
με δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά
ταυτόχρονα γίνονται και μεγάλες
μεταρρυθμίσεις, δράσεις-ορόσημα για
την αντιμετώπιση και την πρόληψη
των νέων προκλήσεων, όπως το
συνολικό έργο που υλοποιείται στην

Ψυχική Υγεία. Η κοινωνία αλλάζει, τα δεδομένα αλλάζουν και ο
ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθίσταται ακόμα πιο
κρίσιμος, ώστε η διερεύνηση της αλήθειας να γίνεται με
υπευθυνότητα και καθαρό μυαλό, μακριά από στερεότυπα. 
Εύχομαι χρόνια πολλά και πολλές νέες επιτυχίες. Λευτέρης Αυγενάκης

υφυπουργός Αθλητισμού
Δύο χρόνια παρουσίας στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
συμπλήρωσε η «Political», που πλέον έχει ταυτιστεί με το πρωινό μου

ξύπνημα και την «καλημέρα»! Πρώτη κούπα
του καφέ και άνοιγμα του email για να τη
διαβάσω!
Δύο χρόνια που απαντάτε κάθε μέρα -όπως η
εποχή επιβάλλει- στις ανάγκες του σύγχρονου
αναγνωστικού κοινού που διψάει για έγκυρη,
έγκαιρη και κυρίως ψηφιακή πολιτική και
οικονομική ενημέρωση.
Καινοτομήσατε και με μοντέρνο σχεδιασμό
αλλάξατε για πάντα τα δεδομένα που ξέραμε
για τον έντυπο Τύπο. Αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια στη δημοσιογραφική ομάδα, τα
στελέχη, τους τεχνικούς και βέβαια τη
διοίκηση για το πολύτιμο έργο που έχετε

προσφέρει. Συνεχίστε δυναμικά να πρωτοπορείτε στην ψηφιακή εποχή των
εφημερίδων, διατηρώντας το υψηλότατο επίπεδο δημοσιογραφικής
κάλυψης και ανάλυσης της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας. Συνεχίστε
δυναμικά να μας είστε τόσο απαραίτητοι κάθε πρωί.
Εύχομαι να τα «εκατοστίσετε»!

Δόμνα Μιχαηλίδου
υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Εύχομαι η εφημερίδα «Political» να συνεχίσει
την προσπάθεια
που ξεκίνησε
στον δρόμο της
ενημέρωσης, με
την ίδια δύναμη
και επιτυχία,
όπως κάνει αυτά
τα δύο χρόνια.
Χρόνια πολλά
γεμάτα έγκαιρες,
έγκυρες και
αποκλειστικές
ειδήσεις!
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Δημήτρης Μάντζος 
εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Η πολυφωνία και ο πλουραλισμός της ενημέρωσης αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους
κάθε ισχυρής δημοκρατίας. Η ελευθεροτυπία δεν είναι μόνο συνταγματική επιταγή,
αλλά προϋπόθεση του φιλελεύθερου δημοκρατικού μοντέλου. Ελεύθερος πολίτης,
άλλωστε, είναι μόνο ο ενημερωμένος πολίτης. Στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά και στην
ψηφιακή εποχή που διανύουμε, η λειτουργία και κυκλοφορία μιας εφημερίδας έχει
πάψει προ πολλού να αποτελεί απλό εγχείρημα. Η βιωσιμότητα των μέσων, η

διαφάνεια στη χρηματοδότησή τους, οι όροι εργασίας των
δημοσιογράφων, ο βαθμός ελευθερίας της έρευνας και της
γνώμης θέτουν νέες προκλήσεις για την ελευθερία του
Τύπου. Καθιστούν την αντικειμενική και ανεπηρέαστη
δημοσιογραφία ακόμη πιο επιτακτική, ως κοινωνική
ανάγκη.
Με την αφορμή της συμπλήρωσης δύο χρόνων
κυκλοφορίας της εφημερίδας «Political», εύχομαι στη
δημοσιογραφική ομάδα και σε όλους τους συντελεστές της
προσπάθειας καλή συνέχεια, με δύναμη, αντοχές και
ανεπιφύλακτη προσήλωση στην ανάγκη πολύπλευρης
ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού. 

Ανδρέας Λοβέρδος
βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Με τη συμπλήρωση δύο ετών
κυκλοφορίας της «Political»
απευθύνω εγκάρδιες ευχές και
συγχαρητήρια σε όλους τους
συντελεστές της. Ευχές για
μακροημέρευση και πολλά ακόμη
χρόνια κυκλοφορίας και
συγχαρητήρια για την προσπάθεια
έγκυρης ενημέρωσης.
Οι αναγνώστες έχουν ανάγκη από
έγκαιρη και αντικειμενική
ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία.
Εκφράζω την ελπίδα με δυναμισμό

και αταλάντευτα όλοι όσοι συμμετέχουν στην πορεία της
«Political» να συνεχίσουν να αγωνίζονται στον δύσκολο
αλλά και σημαντικό δρόμο της δημοσιογραφίας. Η
πολιτική και οι πολίτες χρειάζονται τον πλουραλισμό και
την αξιοπιστία στα ΜΜΕ και η καταγραφή των γεγονότων
είναι πάντοτε ένα σπουδαίο έργο όταν γίνεται με τους
κανόνες της δεοντολογίας.
Χρόνια πολλά «Political»!

Παύλος Χρηστίδης
μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ
Δύο χρόνια «Political». Μιας πρωτοβουλίας προσαρμοσμένης στη
νέα εποχή, μιας νέας συνήθειας που ήρθε για να συμβάλει στην
πολυφωνία, στην ελευθεροτυπία, εντέλει στη δημοκρατία μας. Δύο
χρόνια με νέες θέσεις εργασίας σε έναν κλάδο ταλαιπωρημένο,
όπως αυτός των δημοσιογράφων, δύο χρόνια με πολλές ειδήσεις
σε μια περίοδο που η κρίση του κορονοϊού μάς έδωσε τη
δυνατότητα να διαβάζουμε περισσότερο.
Εύχομαι να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο, πάντα με σεβασμό 
στη δεοντολογία και τους αναγνώστες σας.
Να τα εκατοστίσετε! 

Ολυμπία Αναστασοπούλου 
γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Οι εφημερίδες συνιστούν σημαντική πηγή πληροφόρησης, αποτυπώνουν το
ιστορικό γίγνεσθαι και μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο
στον τομέα της έρευνας και όχι μόνο. Από τις λέξεις, τις φράσεις που
χρησιμοποιούν και την οπτική τους οργάνωση αποδίδουν νόημα στα
γεγονότα. Καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς
ανακατάταξης, ο Τύπος, ηλεκτρονικός και μη, πρέπει να αντανακλά
συνεχώς τις αλλαγές αυτές, χωρίς όμως να αλλοιώνει τη θεμελιώδη
ταυτότητά του.
Στην εποχή μας με εμφανή την τεράστια επίδραση των νέων τεχνολογιών
σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οργανισμοί ειδήσεων
και κατ’ επέκταση και οι εφημερίδες προσπαθούν σκληρά να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Τούτων λεχθέντων, η «Political», μια σύγχρονη, ημερήσια, ψηφιακή και

πολυθεματική εφημερίδα με 36-40 σελίδες και καθημερινές ειδήσεις από την πολιτική, την οικονομία, τις
επιχειρήσεις, τις τέχνες, τον πολιτισμό, την κοινωνία και τα διεθνή γεγονότα, αγκάλιασε τον νέο ψηφιακό
δρόμο των εφημερίδων της νέας εποχής και με έναν μεγάλο αριθμό έμπειρων και καταξιωμένων
δημοσιογράφων παρουσιάζει και αναλύει τα νέα της ημέρας εδώ και δύο χρόνια.
Εύχομαι να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να κερδίσει περισσότερους αναγνώστες διευρύνοντας
τη θεματολογία της.

Γιάννης Ξιφαράς
γενικός γραμματέας Μεταφορών
Χρόνια πολλά στην «Political», την ψηφιακή εφημερίδα που
γεννήθηκε μες στην καρδιά της πανδημίας και κατάφερε ήδη να
κερδίσει το πρώτο στοίχημα: να αναγνωρίζεται ως ένα σύγχρονο,

ολοκληρωμένο και κυρίως έγκυρο προϊόν
ενημέρωσης από χιλιάδες αναγνώστες.
Η σοβαρότητα και η εγκυρότητα είναι βασικά
ζητούμενα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία,
όπου οι πολλαπλές κρίσεις δοκιμάζουν τις
σύγχρονες κοινωνίες και η ενημέρωση
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη στάση και τη
διάθεση της κοινής γνώμης.
Εύχομαι στην εκδοτική και συντακτική ομάδα
καλή δύναμη με επιτυχίες, διακρίσεις και
πάντα σεβασμό στην αλήθεια και την
πραγματική έρευνα.





Η επόμενη μέρα της MYTILINEOS

Πέρα από κάθε προσδοκία και υψηλότερα από
κάθε πρόβλεψη ήταν τα αποτελέσματα εννεα-

μήνου της MYTILINEOS, η οποία, όπως όλα δείχνουν, ει-
σέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και αποδόσεων. Την
ίδια στιγμή, με μια σειρά εξαιρετικών σχολίων υποδέχθη-
καν τόσο οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς χρηματιστηριακοί
αναλυτές το άλμα της εταιρείας που, όπως φαίνεται, θέτει
ακόμα ψηλότερα τον πήχη για τη συνέχεια. Συγκεκριμένα,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμε-
νου έτους, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του Κύκλου
Εργασιών της σε ποσοστό 169% που αγγίζει τα €4.573
εκατ. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 171%,
ενώ το EBITDA κατά 121% και έφτασε τα €533 εκατ. επω-
φελούμενο από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις των δρα-
στηριοτήτων σε μεταλλουργία και πράσινη ενέργεια. Τα
αποτελέσματα της MYTILINEOS, και συγκεκριμένα ο κύ-
κλος εργασιών, είναι ένδειξη σταθεροποίησης και εδραί-
ωσης των μεγεθών σε νέα υψηλά επίπεδα, ενώ σηματο-
δοτούν το πέρασμα της εταιρείας σε μια νέα εποχή.

Η έγκαιρη αντίδραση στις προκλήσεις 
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

Το «κλειδί» που επέτρεψε στην εταιρεία να καταγράψει
ιστορικά υψηλά ήταν η έγκαιρη ανάγνωση του διεθνούς
περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των κινδύνων αλλά και

των ευκαιριών που δημιουργήθηκαν. Η MYTILINEOS,
«διαβάζοντας» και αξιολογώντας σωστά τις εξελίξεις,
προχώρησε σε λήψη μέτρων για να αντιμετωπίσει επιτυ-
χώς το ρευστό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά
την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, την ενεργειακή
κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις και άλλους παράγοντες.
Οι προβλέψεις της διοίκησης, που αναγνώρισε εγκαίρως
τις προκλήσεις, βοήθησαν να εισέλθει η εταιρεία σε αυτή
τη δύσκολη εποχή με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, ενώ
παράλληλα προχώρησε σε σωστό και υπολογισμένο hed-
ging που προστάτευσε το κόστος λειτουργίας της ενώ οι

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (capex) της εταιρείας ήταν
υπολογισμένες και συμβαδίζουν με τις διεθνείς τάσεις
και την ωρίμανση των επενδύσεων. 

Παράλληλα, η MYTILINEOS, επωφελούμενη από το
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών της, κατέ-
γραψε υψηλές αποδόσεις και συνεχώς αυξανόμενη διε-
θνοποίηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σε
γνώριμες και νέες αγορές. Οι υψηλές οικονομικές επιδό-
σεις ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών συγκριτικών της
πλεονεκτημάτων και των σημαντικών συνεργειών ανά-
μεσα στις επιμέρους δραστηριότητές της.

Το «κλειδί» που
επέτρεψε στην
εταιρεία να
καταγράψει ιστορικά
υψηλά ήταν η
έγκαιρη ανάγνωση
του διεθνούς
περιβάλλοντος και
συγκεκριμένα των
κινδύνων αλλά και
των ευκαιριών που
δημιουργήθηκαν
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Σύμφωνα με τους αναλυτές, οδηγός για την κερ-
δοφορία της εταιρείας υπήρξαν τα έργα πράσι-

νης μετάβασης σε Ελλάδα και εξωτερικό, η μεταλλουργία
και η απόδοση των μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Επιπλέον, η MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλα-
κίου, διαθέτει τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερί-
ου, τόσο ως φορτία LNG όσο και μέσω αγωγών, σε ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικές τιμές διασφαλίζοντας αφενός επαρ-
κείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της και αφετέρου
επιτυγχάνοντας μεγάλη διείσδυση στις γειτονικές αγο-
ρές, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποί-
ησής της. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της προμήθει-
ας φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, όπου η MYTILINEOS
έχει κερδίσει ήδη σε δύο διαγωνισμούς την κάλυψη των
αναγκών της χώρας. Την ίδια στιγμή, αξιοποιώντας τις
σημαντικές της επενδύσεις σε σύγχρονες μονάδες παρα-
γωγής ενέργειας, και σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε
φυσικό αέριο μέσω ενός διαφοροποιημένου δικτύου,
αποτελεί τον πιο φτηνό παραγωγό ενέργειας από θερμι-
κές πηγές στη χώρα. Όσον αφορά τη δραστηριότητα της
προμήθειας, η εταιρεία ενδυναμώνει την παρουσία της

και το μερίδιο αγοράς της, στην κατεύθυνση δημιουργίας
του παρόχου της νέας εποχής («Utility of the Future»).

Σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο κερδοφορίας δια-
τηρεί και η μεταλλουργία που κατέγραψε κύκλο εργα-
σιών ίσο με το 14,8% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η
έγκαιρη ανάληψη δράσεων αναφορικά με τον έλεγχο του
κόστους του τομέα διατήρησε και ενίσχυσε τη θέση της
εταιρείας μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών
αλουμίνας και αλουμινίου παγκοσμίως, όπως φαίνεται
και στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το
εννεάμηνο του 2021. Ιδιαίτερα το κόστος της ενέργειας
καλύφθηκε από το εξασφαλισμένο long term συμβόλαιο
ρεύματος που διαθέτει η εταιρεία ως το τέλος του 2023
και είναι αποτέλεσμα σωστών χειρισμών και προβλέψε-
ων της διοίκησης. 

Η MYTILINEOS έχει κατοχυρώσει σταθερά υψηλή κερ-
δοφορία στη μεταλλουργία για το επόμενο διάστημα, πα-
ραμένοντας μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου με το χα-
μηλότερο κόστος παγκοσμίως, καθώς αξιοποιεί τις ιδιαί-
τερα υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME το προηγού-
μενο διάστημα, την ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυ-
σίμου για την παραγωγή αλουμίνας και τη μειωμένη πα-
ραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τα έργα πράσινης μετάβασης, ισχυρό πυ-
λώνα ανάπτυξης της εταιρείας αποτελεί και η δραστηριό-
τητά της στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, μέσω της πλατ-
φόρμας BOT (Build, Operate & Transfer) προωθούνται οι
πωλήσεις έργων της MYTILINEOS σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης σε αγορές της Ευρώπης ενώ η συνολική δυ-
ναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία διεθνούς ΒΟΤ
χαρτοφυλακίου του τομέα, που επεκτείνεται δυναμικά
και στις πέντε ηπείρους, είναι της τάξεως των 2.445 MW.
Το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS περιλαμβάνει επιπλέ-
ον μια σειρά έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, δυνα-
μικότητας περίπου 3,7 GW. 

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών του τομέα έργων βιώσι-
μης ανάπτυξης αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών με το σύνολο των συμβασιοποιημένων
έργων και όσων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο
συμβασιοποίησης να ανέρχεται στα €2,5 δισ. Ο τομέας,
εστιάζοντας σε έργα που προωθούν τους στόχους της
ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης,
αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως ένας κορυφαίος κατα-
σκευαστής turnkey projects, που αντεπεξέρχεται σε
απαιτητικές διεθνείς αγορές, παραδίδοντας με συνέπεια
και ποιότητα υψηλού επιπέδου έργα. 

Η αρχή μιας νέας εποχής
Για τη MYTILINEOS, οι οικονομικές της επιδόσεις για το εννεάμηνο και οι μελλοντικές προοπτικές που

διαθέτει πιστοποιούν πως πλέον βρίσκεται σε μια «νέα εποχή» τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο
EBITDA αλλά και καθαρής κερδοφορίας. 

Η αλλαγή αυτή συνδυάζεται και με νέες στοχευμένες επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συγκεκρι-
μένα, η εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW που ολοκληρώθηκε σε χρό-
νο ρεκόρ και θα είναι η πιο αποδοτική στη χώρα, είναι προ των πυλών. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η παρα-
γωγική δυναμικότητα αλουμινίου, ενώ σημαντικά έργα ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό δημιουργούν τις
προϋποθέσεις ώστε η MYTILINEOS να παραμείνει σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά. Ιδιαίτερης σημασίας
για την πορεία της εταιρείας είναι το γεγονός ότι οι υψηλές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφηκαν,
προηγήθηκαν των στρατηγικών επενδύσεων που είναι αυτή τη στιγμή σε τροχιά. Όπως φαίνεται, η νέα
εποχή της MYTILINEOS είναι εδώ και οι υψηλές επιδόσεις ήρθαν για να μείνουν. 

Η συμβολή των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS
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Γιώργος Πατούλης 
περιφερειάρχης Αττικής
Εύχομαι η εφημερίδα σας να συνεχίσει τη
διαχρονική της πορεία με δημιουργικές
παρεμβάσεις στην έγκυρη ενημέρωση των
πολιτών για ζητήματα που αφορούν την
ποιότητα ζωής τους. Με τη δυναμική
παρουσία της εφημερίδας σας στον χώρο
της πολιτικής ενημέρωσης, αλλά και στα
όσα συμβαίνουν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, έχετε καταφέρει στα χρόνια που έχουν περάσει να
αποτελείτε ένα έντυπο ολοκληρωμένο και καταξιωμένο στη συνείδηση των
αναγνωστών σας. Στους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης και
της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν έντυπα τα οποία
συμβάλλουν στην αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση των
αναγνωστών. Οφείλουμε όλοι μας μέσα από επίπονες και επίμονες
προσπάθειες να υπερασπιστούμε την αξιοπιστία της αντικειμενικής
ενημέρωσης καθώς μόνο μέσα από αυτά τα μονοπάτια μπορεί ένα έντυπο
να εδραιωθεί στη συνείδηση όλων μας. Εκφράζω τα θερμά μου
συγχαρητήρια σε όλους εσάς που έχετε συμβάλει στη μέχρι τώρα επιτυχή
πορεία της εφημερίδας. Σήμερα κλείνει ένας ιστορικός κύκλος και ανοίγει
ένας νέος. Στο πλαίσιο αυτό καταθέτω τις θερμότερες ευχές μου για μια
εξίσου δημιουργική και επιτυχημένη πορεία στη συνεχή μάχη της
ενημέρωσης.

Κωνσταντίνος
Αγοραστός
περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Χρόνια πολλά στη διαδικτυακή
εφημερίδα «Political» που
συμπληρώνει δύο χρόνια δυναμικής
παρουσίας στον χώρο των μέσων
μαζικής ενημέρωσης. Τα αντικειμενικά
μέσα ενημέρωσης μαζί με τους καλούς
επιστήμονες και την καλή δημόσια
διοίκηση είναι οι τρεις βασικές
προϋποθέσεις που συγκροτούν τη
δύναμη δημιουργικότητας και
αποτελεσματικότητας που έχει ανάγκη
η χώρα στη δύσκολη εποχή που
ζούμε. Πολυφωνία και πλουραλισμός,
έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση
και σεβασμός στον πολίτη χωρίς
αποκλεισμούς και διακρίσεις
αποτελούν θεμέλια κάθε ευημερούσας
δημοκρατίας και προστιθέμενη αξία
για την κοινωνία με τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Η
αντικειμενική δημοσίευση είναι η
ψυχή της δικαιοσύνης. Καλή δύναμη,
καλή συνέχεια.

Νεκτάριος Φαρμάκης 
περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Αγαπητοί φίλοι,
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης δύο χρόνων
καθημερινής κυκλοφορίας της ψηφιακής
εφημερίδας «Political», παρακαλώ δεχτείτε τις πιο
εγκάρδιες ευχές μου για πολλά ακόμα χρόνια
επιτυχιών.
Η «Political», ημερήσια, ψηφιακή, πολιτική και

οικονομική εφημερίδα, αποτέλεσε καινοτομία για τον Τύπο, καθώς συνδυάζει τη
δομή της παραδοσιακής εφημερίδας με τις προδιαγραφές της νέας ψηφιακής
εποχής. Δημιουργήθηκε για να απαντήσει στη νέα ηλεκτρονική εποχή και στις
αλλαγές που αυτή έφερε μαζί της στη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Έτσι,
κατάφερε να συγκεράσει τις παραδοσιακές μας συνήθειες με τις σύγχρονες
τάσεις που έφεραν μαζί τους οι νέες πηγές ενημέρωσης.
Διατηρώντας πολυάριθμο δημοσιογραφικό επιτελείο, καταφέρνει να καλύπτει
με πλουραλισμό τους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, των τεχνών, του
πολιτισμού, της κοινωνίας, αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας. Επιτυγχάνει
να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της νέας εποχής, αλλά και στην
ανάγκη δεκάδων χιλιάδων πολιτών να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική
έκδοση που φθάνει άμεσα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.
Στον εκδότη και πρόεδρο της MEDIA GROUP Ν. Καραμανλή, καθώς επίσης
στους συνεργάτες της «Political», εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσουν την
επιτυχημένη προσπάθεια που ξεκίνησαν στον αγώνα της ενημέρωσης με υγεία,
δύναμη και επιτυχίες. Να παράγουν ειδήσεις, να ερευνούν θέματα, να
δημοσιεύουν ρεπορτάζ, αναλύσεις και σχόλια. Με την καταγραφή του σφυγμού
της επικαιρότητας, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά και με κριτική διάθεση
όλοι εμείς οδηγούμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια προς το καλύτερο.
Καλή συνέχεια, καλές ειδήσεις!

Σταύρος Αρναουτάκης
περιφερειάρχης Κρήτης 
Οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις, η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, τα
επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν τμήματα της καθημερινότητας
δισεκατομμυρίων πολιτών ανά τον κόσμο. Σε αυτή τη νέα εποχή ο ρόλος των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης μεταβάλλεται διαρκώς. Από την πρωτοτυπία της είδησης και
την αποκλειστικότητα του ρεπορτάζ, η ταχύτητα, η διάδοση σε όλα τα μήκη και πλάτη

της Γης κυριαρχούν στο νέο περιβάλλον. Τα τελευταία
δύο χρόνια η εφημερίδα «Political» βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή των αλλαγών. Με τη συνεχή της
λειτουργία, αποτελεί μια πηγή ενημέρωσης άμεση και
αντικειμενική. Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική
εφημερίδα, μια ενημερωτική ψηφιακή πύλη, που
αποτελεί μια αξιόπιστη και συνεπή πηγή ενημέρωσης.
Ένας ρόλος δύσκολος, αλλά και σημαντικός στη
σύγχρονη πραγματικότητα του χώρου της
δημοσιογραφίας.
Ως Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρουμε όλη τη
δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας «Political» και
της ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια.
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«ΗΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας να
είναι ένας τόπος που θα αξίζει
κάποιος να ζει» είναι ο στόχος

που θέτει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νε-
κτάριος Φαρμάκης απαντώντας στην πρόκληση της
«Political» για τον ορίζοντα του 2030. Αναφέρει την
κατάσταση που βρήκε παραλαμβάνοντας την Περι-
φέρεια και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει φτιά-
χνοντας την εικόνα της Περιφέρειας προς τα έξω
μέσω του τουρισμού, ενώ την ίδια ώρα προχωρούν
παρεμβάσεις για την ανάπτυξη στην παραγωγή και
τις βασικές υποδομές της περιοχής. Παράλληλα,
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να βγει η
Δυτική Ελλάδα από την ενεργειακή απομόνωση,
όμως, σε ένα πλαίσιο που θα προστατεύει απόλυτα
το περιβάλλον της. 

στον Δημήτρη Δημακόπουλο

Κύριε Φαρμάκη, ποια ήταν τα σοβαρότερα προβλή-
ματα που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε σε αυτά τα
πρώτα χρόνια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;

Η Δυτική Ελλάδα ήταν ένας τόπος που ζούσε με… όμορ-
φα οράματα και παχιά λόγια. Μικρές ταχύτητες στα έργα,
ελλείμματα χρόνων που έμεναν ελλείμματα, νοοτροπίες
που μας κρατούσαν καθηλωμένους σε μια μικροπολιτική
διαχείριση, ανισορροπία πόρων και κατανομών, εσωστρέ-
φεια και αδυναμία παρακολούθησης των σύγχρονων εξελί-
ξεων. Καταλαβαίνετε πως όλα αυτά δεν είναι ούτε λίγα ούτε
μικρά προβλήματα. Αυτό ήταν όμως το «τοπίο» που κληθή-
καμε να αλλάξουμε. Και μέσα σε τρία μόνο χρόνια, πετύχα-
με πάρα πολλά. Ξεκολλήσαμε έργα που κινδύνευαν έως και
να ακυρωθούν και επιπλέον τριπλασιάσαμε τις πληρωμές
του Περιφερειακού μας Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΣΠΑ) ενώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων δρομολογήσαμε έργα ύψους άλλου ενός ΕΣΠΑ! Μέσα
σε τρία μόλις χρόνια, λοιπόν, οι συμπολίτες μας βλέπουν έρ-
γα που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσαν δέκα χρόνια για
να γίνουν, βλέπουν μεγάλες ταχύτητες, βλέπουν δικαιοσύ-
νη, βλέπουν ότι έχουμε γίνει μια «γροθιά». 

Δώσατε μεγάλο βάρος στην περαιτέρω ανάπτυξη του
τουρισμού. Με ποιους τρόπους επιδιώκεται αυτός ο
στόχος; 

Πρώτο και κομβικό στοιχείο της νέας ταυτότητας εξω-
στρέφειας είναι η Ολυμπία. Η Δυτική Ελλάδα συστήνεται
σήμερα σε όλο τον κόσμο ως «Ολυμπιακή Γη». Γιατί αυτό
είναι ένα παγκόσμιο brand που δυστυχώς δεν είχε ανα-
δειχθεί όπως έπρεπε.  Από εκεί και πέρα, έχουμε οικοδο-
μήσει μια τουριστική στρατηγική που αντιλαμβάνεται τον
τουρισμό ως συνολική εμπειρία. Επενδύουμε σε έναν ποι-
οτικό και πολυθεματικό τουρισμό. Αυτό, δηλαδή, που απο-
καλούμε «τουρισμό εμπειρίας». Επίσης, θέλουμε ο επι-
σκέπτης της περιοχής μας να μην αισθάνεται «προϊόν» αλ-
λά φιλοξενούμενός μας. Ένας άνθρωπος που απολαμβάνει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε καλές τιμές. 

Αυτό είναι το κεντρικό πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε
και γύρω από το οποίο προσπαθούμε να «χτίζουμε» διαρ-
κώς και πολλά άλλα, όπως η ενίσχυση των υποδομών προ-
σπελασιμότητας, οι σχέσεις μας με άλλες ελληνικές και ευ-
ρωπαϊκές περιφέρειες, η αναβάθμιση των ενεργειακών
και τηλεπικοινωνιακών δικτύων κ.λπ.

Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έγιναν ώστε να βγει η
Δυτική Ελλάδα από την ενεργειακή απομόνωση και τι
πρόκειται να ακολουθήσει;

Το πρώτο βήμα ήταν να ξεπεραστούν τα προβλήματα που
υπήρχαν και να διασφαλιστεί η υλοποίηση ενός έργου που
προϋπήρχε, αλλά κινδύνευε να χαθεί λόγω καθυστερήσε-
ων. Πρόκειται για τα τοπικά δίκτυα φυσικού αερίου στις
τρεις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, την Πάτρα, το
Αγρίνιο και τον Πύργο, μέσω της μεταφοράς και αποθήκευ-
σης LNG. Το πετύχαμε. Το επόμενο βήμα ήταν να φέρουμε
ξανά στην επιφάνεια και ουσιαστικά να «αναστήσουμε» το
μεγάλο αίτημα της περιοχής για επέκταση του αγωγού
υψηλής πίεσης από την Κορινθία προς την Αχαΐα και τη Δυ-
τική Ελλάδα. Το πετύχαμε. Σήμερα, το έργο βρίσκεται στον
σχεδιασμό της ΔΕΣΦΑ και μάλιστα ως αγωγός φυσικού αε-
ρίου, βιοαερίου και υδρογόνου που θα συνδέσει Μεγαλό-
πολη και ΒΙΠΕ Πάτρας. 

Γνωρίζοντας καλά όμως ότι το μέλλον ανήκει στην «πρά-
σινη» ενέργεια, κάναμε και ένα άλλο, πολύ μεγάλο βήμα,
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Συντονίσαμε πά-
νω από 60 φορείς της Δυτικής Ελλάδας και δημιουργήσαμε
7 ενεργειακές κοινότητες, με στόχο να δημιουργήσουμε το
μεγαλύτερο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο της Ευρώ-
πης. Το έργο θα ανακουφίσει ενεργειακά κάπου 300 χιλιά-
δες πολίτες σε 11 δήμους, οι 140.000 εκ των οποίων είναι
κατ’ επάγγελμα αγρότες.  Επιπλέον, τις επόμενες μέρες
φέρνουμε στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο τον σχεδια-
σμό για τον αγωγό EastMed, ένα μεγάλο και υπερεθνικό
έργο που εφόσον υλοποιηθεί μπορεί να προσδώσει ακόμα
πιο ισχυρή ενεργειακή ώθηση.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη μια πρόκληση.
Πώς αντιμετωπίζετε τις μέχρι τώρα συνέπειες και
πώς σχεδιάζετε την ανάσχεσή της στην Περιφέ-
ρειά σας; 

«Κορωνίδα» της στρατηγικής μας για την κλιματική αλλα-
γή είναι το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιμα-
τική Αλλαγή, που έχοντας λάβει πλέον όλες τις αναγκαίες

εγκρίσεις, το αμέσως προσεχές διάστημα θα έρθει προς έγ-
κριση και στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο. Είναι ένας κα-
λά δομημένος «οδικός χάρτης» που εμπεριέχει την εμβλη-
ματική πρωτοβουλία δημιουργίας 19 τοπικών σχεδίων, ένα
για κάθε δήμο της Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, προχωρούμε
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στη χαρτο-
γράφηση των πιο ευάλωτων περιοχών και υποδομών, είτε
λόγω παλαιότητας, είτε λόγω κατασκευαστικών ή άλλων λα-
θών του παρελθόντος, ώστε να έχουμε μια έγκυρη αποτύ-
πωση των έργων που πρέπει να γίνουν.  Ακόμα, ετοιμάσαμε
μια πρότυπη μελέτη για τη διάβρωση των ακτών, με αφορμή
τη βόρεια ακτογραμμή της Πάτρας, που μπορεί να αποτελέ-
σει «πιλότο» για την υλοποίηση έργων και σε πολλές άλλες
παράκτιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Πώς οραματίζεστε τη Δυτική Ελλάδα του 2030;

Η Δυτική Ελλάδα είναι η «σπονδυλική στήλη» στον δυτι-
κό άξονα της χώρας. Το διοικητικό της κέντρο, η Πάτρα, εί-
ναι η πύλη της Ελλάδας στη Δύση και πρέπει να ξαναγίνει
ένα ισχυρό εμπορευματικό και συγκοινωνιακό κέντρο.
Ταυτόχρονα, όμως, στην περιοχή μας υπάρχει ένα πολύ
ισχυρό ερευνητικό οικοσύστημα που μπορεί να μας μετα-
τρέψει σε κέντρο τεχνολογικής έρευνας, διεθνούς επιπέ-
δου. Επιπλέον, ήδη αναφέρθηκα στην παγκόσμια διάσταση
της Αρχαίας Ολυμπίας και το σχέδιό μας να γίνουμε παντού
γνωστοί ως η «Ολυμπιακή Περιφέρεια». Ενώ βέβαια δεν
πρέπει να ξεχνάμε την πολύ εύφορη γη της Ηλείας που σε
συνδυασμό με την ισχυρή κτηνοτροφία στην Αιτωλοακαρ-
νανία και την ορεινή Αχαΐα, αλλά και τις πολύ δυναμικές ιχ-
θυοκαλλιέργειες, συνιστούν για τη Δυτική Ελλάδα τη «βα-
ριά βιομηχανία» του τόπου μας. Και αυτό το «παζλ» συμ-
πληρώνεται από ένα άλλο τεράστιο πλεονέκτημα που
έχουμε. Και είναι το νερό. Η Δυτική Ελλάδα του 2030, λοι-
πόν, πρέπει να είναι ένας τόπος που θα παράγει, θα εξάγει,
με σύγχρονα δίκτυα και ισχυρές υποδομές. Με λίγα λόγια,
ένας τόπος που θα αξίζει κάποιος να ζει! Ν
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«Χτίζουμε μια Περιφέρεια 
που παράγει, εξάγει και 

έχει ισχυρές υποδομές»





Κώστας Μπακογιάννης
δήμαρχος Αθηναίων 
Με ιδιαίτερη χαρά και εκτίμηση θα ήθελα να ευχηθώ «χρόνια
πολλά» στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Political» και να
ευχαριστήσω όλους και όλες τους/τις συντελεστές της για το
σημαντικό έργο που επιτελούν, απαντώντας στις ανάγκες του
σύγχρονου αναγνωστικού κοινού. Την σήμερον ημέρα, έχουμε
περισσότερη ανάγκη από ποτέ έγκυρα Μέσα όπως η «Political»
που εκπροσωπούν επάξια και τολμηρά την ακηδεμόνευτη
δημοσιογραφία, την πολυφωνία και τον πλουραλισμό στην
ενημέρωση. Εύχομαι το δυναμικό ξεκίνημα των πρώτων δύο
χρόνων λειτουργίας να αποτελέσει βάση για τη συνεχή πετυχημένη πορεία σας σε έναν
χώρο με άμεση και ιστορική σημασία για την Πολιτεία μας.

Δημήτρης Παπαστεργίου 
δήμαρχος Τρικκαίων, πρόεδρος Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
Η συμπλήρωση δύο χρόνων κυκλοφορίας της ηλεκτρονικής
εφημερίδας «Political» επιβεβαιώνει τη σοβαρή και
υπεύθυνη δημοσιογραφική δουλειά της εκδοτικής ομάδας
και των εργαζομένων της, οι οποίοι αποδεικνύονται

συνεπείς στην προσπάθειά τους να
παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωση. 
Η «Political» με την ηλεκτρονική της
μορφή αποτελεί ένα πρωτοποριακό
εγχείρημα για τον ελληνικό Τύπο και
εύχομαι πραγματικά να συνεχίσει για
πολλά ακόμη χρόνια την ίδια
πετυχημένη πορεία, με την ευχή να
φιλοξενεί στις σελίδες της ακόμη
περισσότερες θετικές ειδήσεις από
τον χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Γιώργος Μαρκόπουλος 
δήμαρχος Γαλατσίου - πρόεδρος ΠΕΔΑ 
Συγχαρητήρια και χρόνια πολλά για τα δύο χρόνια κυκλοφορίας της
ημερήσιας ψηφιακής εφημερίδας, πάντα με έγκυρα και ενδιαφέροντα
ρεπορτάζ. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στους
ανθρώπους που πιστεύουν και αγαπούν αυτό που κάνουν, έχουν
ιδέες και έμπνευση και τολμούν να πρωτοτυπήσουν. Εύχομαι από
καρδιάς να συνεχίσετε να εργάζεστε με το ίδιο σθένος,
αναδεικνύοντας σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, αλλά κυρίως
θέματα που άπτονται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία προσπαθεί
τα μέγιστα, ώστε να προσφέρει έργα ουσίας και να κάνει πιο βιώσιμη
την καθημερινότητα των κατοίκων.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Τα τελευταία δύο χρόνια, με μεγάλη χαρά δεχόμαστε κάθε
πρωί, μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, σοβαρή,
έγκαιρη ενημέρωση με πλούσιο ρεπορτάζ αλλά και
σημαντικές αναλύσεις της τρέχουσας επικαιρότητας.

Χαιρετίζουμε την πολύ πετυχημένη
προσπάθεια του επιτελείου της
εφημερίδας «Political» και με
αφορμή τη συμπλήρωση των
πρώτων δύο χρόνων λειτουργίας
της, ευχόμαστε να συνεχίσει με την
ίδια ένταση και την ίδια ποιότητα
να μας συνοδεύει καθημερινά με
τον πρωινό μας καφέ.
Συγχαρητήρια σε όλους τους
συντελεστές με την ευχή να
συνεχιστεί η έκδοση για πολλά
χρόνια ακόμα.

Νίκος Μπάμπαλος
δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής
Η «Political» ήρθε να αλλάξει τον τρόπο που διαβάζουμε όντας η πρώτη
-και μοναδική από όσο γνωρίζω- πραγματικά ηλεκτρονική, καθημερινή
εφημερίδα που κάθε πρωί έρχεται εκείνη στους χιλιάδες αναγνώστες
της. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό ότι μια τόσο καινοτόμα έκδοση
επιλέγει να διαθέσει χώρο στα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να
δώσει βήμα στους δήμους και να αναδείξει τα ζητήματα που
απασχολούν τη γειτονιά, την καθημερινότητα του πολίτη. Χρόνια πολλά
στην «Political» και καλή δύναμη σε όλους όσοι εργάζονται κάθε ημέρα
για να διαβάζουμε εμείς σωστά και έγκυρα ό,τι συμβαίνει γύρω μας.

Φάνης Σπανός 
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Συμπλέω με εκατομμύρια άλλους αναγνώστες στο
πλειοψηφικό ρεύμα όσων στρέφονται στα διαδικτυακά
ΜΜΕ για την έγκυρη και κυρίως πιο έγκαιρη
ενημέρωσή τους. Συχνά πυκνά, βεβαίως, απολαμβάνω
το ξεφύλλισμα εφημερίδων και περιοδικών. Η
καινοτομία της ημερήσιας, ψηφιακής, πολιτικής και
οικονομικής εφημερίδας «Political» είναι μια
ενδιάμεση λύση, που κερδίζει το ενδιαφέρον και -με
το πέρασμα του χρόνου- το αναγνωστικό κοινό.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συνδυασμός

σύγχρονων εφαρμογών παρουσίασης της ειδησεογραφίας με την πιστή τήρηση
της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Η διετής πορεία σας απέδειξε ότι μπορούν
να συνυπάρξουν τα παραπάνω και ότι αποτελούν σταθερή βάση για την πρόοδο
και τη διαχρονικότητα ενός Μέσου. Εύχομαι πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες
και κυρίως πολλά καλά νέα για εσάς και για τον τόπο μας.

Παναγιώτης Νίκας 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Το πρωτοποριακό εγχείρημα της «Politcal»
συμπληρώνει δύο επιτυχημένα χρόνια. Η
αποκλειστικά διαδικτυακή δωρεάν «διανομή» της
προς τους σημερινούς «ψηφιακούς» πολίτες μιας
Ελλάδας που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς
καθιέρωσε έναν «αντισυμβατικό», σύγχρονο αλλά
και οικολογικό τρόπο καθημερινής ενημέρωσης
χιλιάδων αναγνωστών. Ταυτόχρονα, το υψηλό
επίπεδο των ρεπορτάζ και της αρθρογραφίας της
«Political» συμβάλλει στην ουσιαστική και πλήρη

ενημέρωση αλλά και τη διαμόρφωση κριτικής άποψης από τους πολίτες που την
έχουν επιβραβεύσει με την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι πολλές μελλοντικές
ανάλογες επετείους σε αυτή την πρωτοπόρα προσπάθεια, μια προσπάθεια που
ολοένα και δικαιώνεται, μέρα με τη μέρα, ανοίγοντας νέους δρόμους στον
δύσκολο χώρο της ενημέρωσης. 
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Νίκος Ζενέτος 
δήμαρχος Ιλίου
Κάθε νέα φωνή που προστίθεται στη δημόσια
σφαίρα του Τύπου λειτουργεί ως θεματοφύλακας
της δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Με
σοβαρή προσέγγιση στα γεγονότα, κριτική ματιά
στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, καινοτόμο
παρουσία και ολοκληρωμένη κάλυψη της
επικαιρότητας, η ψηφιακή, πολυθεματική
εφημερίδα «Political» δείχνει πως έχει βάλει στόχο
να ξεχωρίσει στο δύσκολο και απαιτητικό
περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Το
ευχόμαστε ολόψυχα! Συγχαρητήρια για την
προσπάθεια και καλή δύναμη για τη συνέχεια.
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Δέσποινα Θωμαΐδου 
δήμαρχος Νέας Ιωνίας
Θα ήθελα να συγχαρώ τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας
«Political» για αυτά τα δύο επιτυχημένα χρόνια, στα οποία έχει
καταφέρει με την ειδησεογραφική πληρότητα, καθώς και την
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση που παρέχει στους αναγνώστες,
να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να καταξιωθεί στη συνείδηση του
σύγχρονου αναγνωστικού κοινού. Με ιδιαίτερη εκτίμηση για το
έργο της ενημέρωσης που επιτελείτε, χαιρετίζω τα δεύτερα γενέθλιά
σας και εύχομαι να συνεχίσετε την αξιέπαινη προσπάθειά σας με οδηγό τις αρχές της
δεοντολογίας, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία.
Εύχομαι στους εμπνευστές και στους εργαζομένους κάθε επιτυχία στο μέλλον!

Γιώργος Θωμάκος 
δήμαρχος Κηφισιάς 
Χρόνια πολλά στην καθημερινή διαδικτυακή
εφημερίδα «Political», που προσφέρει πλουραλιστική
ενημέρωση και αναδεικνύει θέματα που αφορούν τον
Α’ και τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης της χώρας μας.
Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους συντελεστές της να
συνεχίσουν με εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και τον
ίδιο ζήλο να υπηρετούν το πολύτιμο αγαθό της
ενημέρωσης.

Μαρία Ανδρούτσου 
δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
Για την επέτειο των δύο χρόνων από την κυκλοφορία της «Political» στέλνω
τις θερμότερές μου ευχές, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες για τη
στήριξη και το ενδιαφέρον σας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η περίοδος
που διανύουμε επιτάσσει πιο πολύ από ποτέ την προάσπιση της
ελευθεροτυπίας, την ψύχραιμη προσέγγιση της επικαιρότητας, την
αντικειμενική και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, αλλά και την έμφαση
στο, μείζονος σημασίας, έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι σημαντικό
για όλους μας να υπάρχει μια «Political» εφημερίδα που ενισχύει τη φωνή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατηρώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας,
προκειμένου οι πολίτες να γίνονται κοινωνοί σε θέματα που τον αφορούν
άμεσα. Χρόνια πολλά!

Στράτος Σαραούδας 
δήμαρχος Μεταμόρφωσης
Χρόνια πολλά στην εφημερίδα «Political», που εδώ
και δύο χρόνια μάς παρέχει καθημερινή
πολυθεματική ενημέρωση. Τόσο για εθνικά όσο
και για τοπικά θέματα. Με μια καλοδιαλεγμένη
ομάδα έμπειρων και γνωστών δημοσιογράφων. Με
εγκυρότητα και αμεσότητα. Μια ξεχωριστή
εφημερίδα, η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή
έντυπη μορφή με το ψηφιακό παρόν και μέλλον
της ενημέρωσης. Μια εφημερίδα που πραγματικά
εμπλουτίζει την ενημέρωση. Μια εφημερίδα που το
μέλλον τής ανήκει.

μας





Τ
ο στίγμα τής από τούδε και στο εξής
δράσης της κυβέρνησης, καθώς η
χώρα μπαίνει στην τελευταία στρο-
φή πριν από την κρίσιμη εκλογική

αναμέτρηση του 2023, έδωσε μέσω του προ-
τελευταίου Υπουργικού του 2022 ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στα θέμα-
τα που απασχολούν την καθημερινότητα του πο-
λίτη -εκεί εξάλλου όπου το Μέγαρο Μαξίμου
επιδιώκει να μεταφέρει την κόντρα του με τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι
έχει ξεκάθαρη υπεροχή- ο πρωθυπουργός
αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις προτεραιότητες
και τις κόκκινες γραμμές στο τελευταίο μίλι της
«γαλάζιας» θητείας.

Κάνοντας έναν ευσύνοπτο απολογισμό των
έως τώρα κυβερνητικών πεπραγμένων, ιδίως
στον τομέα της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης
διεμήνυσε: «Όσα επικαλούμαστε σήμερα νομί-
ζω ότι είναι αφορμές για να κοπιάζουμε και όχι
για να κομπάζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες ανα-
γνωρίζουν συνολικά την προσπάθειά μας, νιώ-
θουν ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους, ότι εξαντ-
λεί όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Αλλά ταυ-
τόχρονα δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να
υποκύψουμε στα νέα “δώσ’ τα όλα” και στις
ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού».

Πέραν του μηνύματος προς τους υπουργούς
τους ότι η κυβέρνηση οφείλει να δείχνει καθη-
μερινά προς τους πολίτες ότι αντιλαμβάνεται
την οικονομική στενωπό που διέρχονται, ο
πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η συνετή οι-

κονομική διαχείριση έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί ένα απόθεμα περίπου 1 δισ. ευ-
ρώ, το οποίο θα μπορούσε να επιστρατευτεί για
να καλύψει έκτακτες ανάγκες που γεννά σε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις η οξεία ενεργειακή
κρίση. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε την
επικείμενη εκταμίευση της δεύτερης δόσης
από το Ταμείο Ανάκαμψης - η τρίτη κατά σειρά
χώρα της Ευρωζώνης που το επιτυγχάνει.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προβάλλουν με ιδιαίτε-
ρη έμφαση ότι σε συνθήκες οικονομικής καχε-
ξίας διεθνώς ελέω του πολέμου της Ρωσίας
στην Ουκρανία και της συνεπακόλουθης δρι-
μείας ενεργειακής κρίσης, η «ελληνική οικονο-
μία αντιστέκεται», όπως είπε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός, και παρουσιάζει διπλάσιο φέ-

τος και τριπλάσιο του χρόνου, όπως εκτιμάται,
ευρωπαϊκό ρυθμό ανάπτυξης. Και αυτό το δε-
δομένο, σημειώνουν επιτελικοί κυβερνητικοί
αξιωματούχοι, μπορεί και θα είναι η κορωνίδα
της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημο-
κρατίας: η χώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και
τη Νέα Δημοκρατία στο πηδάλιό της έχει μέχρι
τη σήμερον πορευτεί με ασφάλεια σε ταραγμέ-
να νερά, είτε λόγω της πανδημίας του κορονοϊ-
ού, είτε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης, είτε λόγω τοπικού χαρακτήρα ιδιομορ-
φιών, όπως η όψιμη τουρκική επιθετικότητα.

«Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να απαλύνει με τρόπο ου-
σιαστικό τις οδυνηρές συνέπειες του εκρηκτι-
κού κοκτέιλ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών»,
σημείωνε στην «Political» μετά το πέρας του
Υπουργικού Συμβουλίου ένας από τους πλέον
προβεβλημένους υπουργούς. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προεκλογικό κλίμα αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες μέρες
στη Βουλή, όπου θα συγκρουστούν τουλάχιστον δύο φορές οι πολιτικοί
αρχηγοί και μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ σε άλλες
υποθέσεις, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει κατακόρυφα τους αντι-
πολιτευτικούς τόνους, αναμένεται το πολιτικό κλίμα να χτυπήσει κόκκι-
νο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ψήφιση του προ-
ϋπολογισμού -ο πρώτος χωρίς τα δεσμά της ενισχυ-
μένης εποπτείας- στις 17 Δεκεμβρίου.

Το νομοσχέδιο των αλλαγών στην ΕΥΠ και η συνε-
δρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις
τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν στην πο-
λιτική διαμάχη. Ο πρωθυπουργός έκανε πράξη τη δέσμευσή του και
προχώρησε άμεσα στην περαιτέρω θεσμική θωράκιση των επισυνδέσε-
ων, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έχουν τονίσει πως θα
καταψηφίσουν τις επίμαχες ρυθμίσεις.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε και τα επόμενα 24ωρα ανα-
μένεται το νομοσχέδιο να εισαχθεί στην αρμόδια επιτροπή με στόχο να
ψηφιστεί στην ολομέλεια το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Επίσης,

τη Δευτέρα έπειτα από κοινό αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης
έχουν κληθεί να καταθέσουν στη Θεσμών και Διαφάνειας ο Γρηγόρης
Δημητριάδης, οι εκπρόσωποι των εταιρειών που εμπλέκονται με το Pre-
dator, Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτσιος, καθώς και ο Ταλ Ντίλιαν, ο Ισ-
ραηλινός ιδρυτής της Intellexa.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα πιθανότατα θα συζητηθεί η
άρση ασυλίας του Ανδρέα Πάτση, καθώς ήδη η δικαιοσύνη
έστειλε τον φάκελο του ανεξάρτητου βουλευτή στο Κοινο-
βούλιο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που θα πυροδοτήσει νέα
αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική

αντιπολίτευση.
Ωστόσο, η συζήτηση που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα

δεν είναι άλλη από εκείνη του προϋπολογισμού, ο οποίος ήδη συζητείται
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Η κυβέρνηση, που έχει ρίξει όλο το
βάρος στην αναχαίτιση της ακρίβειας, αναζητά δημοσιονομικό χώρο
ώστε να στηρίξει περαιτέρω τα ευάλωτα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν
σημαντικά προβλήματα από τις συνεχείς ανατιμήσεις σε προϊόντα και
καύσιμα.

Προτεραιότητες και κόκκινες
γραμμές στο τελευταίο μίλι
της «γαλάζιας» θητείας - 
Η κυβέρνηση εστιάζει στην
καθημερινότητα του πολίτη -
«Δεν θα υποκύψουμε στο
“δώσ’ τα όλα”», δηλώνει 
ο πρωθυπουργός

Διαβολοβδομάδα στη Βουλή

Με τη στήριξη της κοινωνίας
στον δρόμο προς τις εκλογές
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Η
ένταξη της Ελλάδας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και τα ευρω-
παϊκά προγράμματα άλλαξαν
κυριολεκτικά τη μοίρα της

χώρας μας, εκσυγχρόνισαν τις υποδομές
της και βελτίωσαν την ποιότητα ζωής μας.

Όσον αφορά την απερχόμενη προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020 του
ΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου υπήρξε ιδιαίτερα θετική
εξέλιξη υλοποίησης με πολύ υψηλά επί-
πεδα εντάξεων και συμβάσεων (πρώτο
κατά σειρά μεταξύ των 13 ΠΕΠ) και με εν-
τυπωσιακούς ρυθμούς πληρωμών τον
φετινό χρόνο (2022).

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου έχει συνολικό
προϋπολογισμό 410.088.431 ευρώ, ποσό
που επιμερίζεται σε έξι στόχους:

Στόχος 1: Επιχειρήσεις, καινοτομία και
έρευνα σε συνεργασία με πανεπιστήμια
και τον ιδιωτικό τομέα. Προϋπολογισμός
52.075.785 ευρώ.

Στόχος 2: Αντιπλημμυρικά και αντιδια-
βρωτικά έργα, έργα ύδρευσης κ.λπ. Προ-
ϋπολογισμός 82.787.145 ευρώ.

Στόχος 3: Αναβάθμιση του οδικού δι-
κτύου και ο σιδηρόδρομος. Προϋπολογι-
σμός 30.043.723 ευρώ.

Στόχος 4: α) Κοινωνική πρόνοια, προ-
ϋπολογισμός 60.087.444 ευρώ, β) Άυλα
προγράμματα, προϋπολογισμός
104.040.698 ευρώ.

Στόχος 5: Χωρικές επενδύσεις. Προ-
ϋπολογισμός 73.440,210 ευρώ.

Στόχος 6: Τεχνική βοήθεια. Προϋπολο-
γισμός 7.613.426 ευρώ.

Η στόχευσή μας ως Περιφέρειας για τη
νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027
του ΕΣΠΑ είναι η πράσινη ανάπτυξη, η
προώθηση της έρευνας - τεχνολογίας και
της καινοτομίας και η σύνδεσή τους με τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο ψη-

φιακός μετασχηματισμός στις παραγωγι-
κές και κοινωνικές δραστηριότητες, η αν-
τιμετώπιση αλλά και πρόληψη των συνε-
πειών της κλιματικής αλλαγής.

Επιδίωξή μας αποτελεί παράλληλα και
η κοινωνική συνοχή, η αντιμετώπιση της
φτώχειας, η δημιουργία ίσων ευκαιριών
σε όλους, η παιδική προστασία και η κοι-
νωνική ένταξη.

Το νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου -σημαντικά μεγαλύτερο σε
προϋπολογισμό από το προηγούμε-
νο- σε συνδυασμό αλλά και συμπλη-
ρωματικά με τα επτά Τομεακά Προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Αν-
ταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότη-
τα - Καινοτομία, Ψηφιακός Μετασχη-
ματισμός, Περιβάλλον - Ενέργεια -
Κλιματική Αλλαγή, Υποδομές Μετα-
φορών, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση, Πολιτικής Προστασίας, Αλιείας
και Θάλασσας), καθώς και με το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν την

Περιφέρειά μας προς ένα νέο ανα-
πτυξιακό πρότυπο.

Εξυπακούεται βεβαίως ότι καλούμαστε
να χρησιμοποιήσουμε ορθολογικά και
αποτελεσματικά το σύνολο των διαθέσι-
μων πόρων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ/ΕΠΑ, Ταμείο
Ανάκαμψης, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξια-
κής Μετάβασης κ.λπ.), ώστε να δώσουμε
καλύτερες προοπτικές για τον τόπο και
την πατρίδα μας γενικότερα.

Παράλληλα, είναι επιβεβλημένο για τη
νέα περίοδο 2021-2027 να διορθώσουμε
τις γνωστές καθυστερήσεις και ανεπάρ-
κειες, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρό-
πο τους περισσότερους πόρους των προ-
γραμμάτων που εξασφαλίστηκαν με τις
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης
και ιδιαίτερα του πρωθυπουργού της χώ-
ρας μας.

Σε όλους εμάς υπάρχει η συνευθύνη να
αξιοποιήσουμε στον υπερθετικό βαθμό
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αποτελούν
κύριο μοχλό ανάπτυξης, αξιολογώντας
προτεραιότητες και ανάγκες.

Στον δρόμο
της ανάπτυξης 

με κοινωνική
συνοχή και ίσες

ευκαιρίες





«Γ
ελούν» σε Βρυξέλλες,
Παρίσι, Ουάσιγκτον
και… ελαφρώς στην Κα-
ραγιώργη Σερβίας, όπου

βρίσκεται η έδρα του Υπερταμείου, με τις
υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα που εσχά-
τως «ξαναζεί» ημέρες 2012-2014, όταν
και είχε δεσμευτεί να επαναδιαπραγμα-
τευτεί σχεδόν τα πάντα. Όσα τουλάχι-
στον δεν θα καταργούσε με… έναν νόμο
και ένα άρθρο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απείλησε
πως θα επαναδιαπραγματευτεί την κα-
τεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης. Μίλησε, μάλιστα, για «μεγάλες
γαλάζιες ακρίδες που έχουν εφορμήσει
στο Ταμείο Ανάκαμψης όπως κάνουν
τρία χρόνια με τις απευθείας αναθέσεις,
με τους κλειστούς διαγωνισμούς, με τις
πελατειακές σχέσεις». 

Έθεσε το ζήτημα και σε συνάντηση
που είχε το απόγευμα της Πέμπτης με
τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργα-
ρίτη Σχοινά, τονίζοντας πως αποτελεί
από τις βασικές προτεραιότητές του.

«Πρεμούρα»
Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός πως

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Θεανώ
Φωτίου και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος,
έχουν υποστηρίξει στη Βουλή πως η
κατεύθυνση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης «δυσαρέστησε επιχειρη-
ματίες» που βρίσκονται «πίσω από τις
αποκαλύψεις για τις παρακολουθή-
σεις» με στόχο πιθανότατα να ρίξουν
την κυβέρνηση. Θα μπορούσε κανείς να
υποθέσει πως η «πρεμούρα» για την
κατεύθυνση των συγκεκριμένων πόρων
δεν αφορά τόσο τις «ριγμένες» σύμφω-
να με τον Αλέξη Τσίπρα «μικρομεσαίες
επιχειρήσεις» αλλά ένα κλείσιμο του
ματιού προς τους μεγάλους επιχειρη-
ματίες που αντιδρούν, ώστε να συνεχί-
σουν να το κάνουν.

Ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε, με
αφορμή το εν λόγω Ταμείο έχει ζητήσει
πρακτικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να τον κάνει… συγκυβερνήτη, προτεί-
νοντας διακομματική επιτροπή για τη
διαχείριση των χρημάτων.

Η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ
Εδώ δεν μιλάμε ακριβώς για «επανα-

διαπραγμάτευση» η οποία ενέχει και
έναν… κίνδυνο να μην πετύχεις αυτό
που θέλεις. Στην περίπτωση της ΔΕΗ,
υπάρχει σαφής δέσμευση του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ για επανακρατικο-
ποίηση της επιχείρησης.

«Η ΔΕΗ θα επανακρατικοποιηθεί, αυ-
τή τη φορά θα χάσουν τα συμφέροντα,
οι πολίτες έχουν χάσει ήδη πολλά», είχε

πει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου φαίνεται
πως έχει παράδοση στις απατηλές υπο-
σχέσεις.

Αυτό για το οποίο κατηγορεί την κυ-
βέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας είναι βέ-
βαια… δικό του έργο, καθώς το 2016 εί-
χε δώσει το μεγαλύτερο μέρος της ΔΕΗ
στο ΤΑΙΠΕΔ, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ τότε να δεσμεύεται ώστε το 51%
της κρατικής συμμετοχής να πέσει στο
34%. Το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή, δεν έκανε τί-
ποτε περισσότερο από αυτό που επέ-
τασσε η υπ’ αριθμόν 15 της με αρ.
33/20.5.2016 απόφασης του κυβερνητι-
κού συμβουλίου, το 2016.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι
ότι η πώληση του 17% της ΔΕΗ, που σή-
μανε την οριστική απώλεια του 51% του
Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της
επιχείρησης, ήρθε ως αποτέλεσμα μιας
άλλης… επαναδιαπραγμάτευσης, της
λεγόμενης και «περήφανης», του πρώ-
του εξαμήνου του 2015. «Παραμένει εκ-
χωρημένο στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% των μετο-
χών της ΔΕΗ που σίγουρο είναι ότι θα

οδεύσει στο νέο ταμείο αποκρατικοποι-
ήσεων των 50 δισ. ευρώ για ξεπούλημα.
Γεγονός που με την υλοποίησή του θα
σημάνει την οριστική απώλεια από το
Δημόσιο του 51% των μετοχών! Κατά τα
άλλα, η ΔΕΗ δεν ιδιωτικοποιείται», έλε-
γε την περίοδο της υπογραφής του τρί-
του μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ ο άλλοτε συνοδοιπόρος της
συγκεκριμένης κυβέρνησης, τότε πρό-
εδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Νίκος Φωτό-
πουλος.

Γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
«απειλεί» ότι θα θέσει ξανά 
στο τραπέζι τους πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης,
τις αμυντικές συμφωνίες με
Γαλλία και ΗΠΑ καθώς και 
την επανακρατικοποίηση 
της ΔΕΗ

Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος...
«επαναδιαπραγμάτευση»

Αμφισβητεί τις αμυντικές
συμφωνίες
Υπό αμφισβήτηση έχουν τεθεί από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τον πρόεδρό του και οι αμυντικές
συμφωνίες της χώρας με Γαλλία και Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής. Συμφωνίες κα-
θοριστικής σημασίας για την αμυντική ικα-
νότητα της χώρας, που έχουν «εκνευρίσει»
ιδιαίτερα την Τουρκία, καθώς αλλάζουν τον
συσχετισμό των δυνάμεων στο Αιγαίο.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπαινιχθεί πως θα
τις… επαναδιαπραγματευτεί και αυτές, κα-
θώς στη μεν συμφωνία με τις ΗΠΑ διαφωνεί
με την «επ’ αόριστον αναθεώρηση της διμε-
ρούς συμφωνίας, χωρίς ουσιαστικές δε-
σμεύσεις από τη μεριά των ΗΠΑ για τη στήρι-
ξη της χώρας έναντι των παραβιάσεων του
Διεθνούς Δικαίου από την πλευρά της Τουρ-
κίας», στη δε συμφωνία με τη Γαλλία εγείρει
ενστάσεις σχετικά με τη μη συμπερίληψη
στα συμβόλαια της Ελληνικής Αμυντικής
Βιομηχανίας.
Σε αμφότερες τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις,
πάντως, με τους πρέσβεις των δύο χωρών τα
περί «επαναδιαπραγμάτευσης» έδωσαν τη
θέση τους σε μια δήλωση διαφωνίας, χωρίς
όμως καμία έκφραση πρόθεσης για ακύρω-
ση ή αλλαγές. Τα περί «εθνικού εγκλήματος»
-όπως χαρακτήρισε ο πρόεδρος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης τις σχετικές συμβά-
σεις- και «δέσμευσης για επαναδιαπραγμά-
τευση» αφορούν προφανώς το εσωτερικό
ακροατήριο.
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Μ
πορεί από το 2015 έως και το
2019 οι ΜΚΟ να έκαναν… πάρτι
στην Ελλάδα, όμως η κατάσταση
φαίνεται πως έχει διαφοροποι-

ηθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια,
μετά τις αλλαγές που προώθησαν η κυβέρνη-
ση και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύ-
λου. Κατά το παρελθόν δεν ήταν λίγες οι φορές
που κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου
έκαναν καταγγελίες πως οι εργαζόμενοι σε
ΜΚΟ στην ουσία… περίμεναν δουλεμπορικά
στις παραλίες των νησιών, δείχνοντας πως
γνώριζαν πότε θα έφτανε η εκάστοτε βάρκα με
αλλοδαπούς. 

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου που μίλησαν στην «Po-
litical», η μεγάλη πλειοψηφία των ΜΚΟ που
δρούσαν -ανεξέλεγκτα- στην Ελλάδα επί συγ-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει φύγει από τη
χώρα. Η αποχώρησή τους με γοργούς ρυθμούς
έγινε μετά τη θεσμοθέτηση μητρώου για όλες
τις οργανώσεις, οι οποίες έπρεπε να δηλώσουν
όλα τα στοιχεία τους και να υποβάλουν όλα τα
απαραίτητα έγγραφα. Αυτό πρακτικά εξανάγ-
κασε τις… ύποπτες ΜΚΟ να φύγουν από τη χώ-
ρα και να παραμείνουν λίγες, κυρίως στη Λέ-
σβο και στην Κω, οι οποίες εξακολουθούν να
λειτουργούν νόμιμα. Οι ίδιες πηγές τονίζουν
πως υπάρχουν κάποιες ποινικές δικογραφίες
για οργανώσεις, οι οποίοι φέρεται να εμπλέ-
κονται στην παράνομη διευκόλυνση εισόδου
αλλοδαπών στην Ελλάδα. 

Εκτός των προαναφερθέντων σημαντικών
βημάτων, προχθές έγινε γνωστή η ύπαρξη πο-
ρίσματος το οποίο αφορά τον διευθυντή της
ΜΚΟ Human Rights 360, Επαμεινώνδα Φαρ-
μάκη, ο οποίος ελέγχεται από την Αρχή Κατα-
πολέμησης Μαύρου Χρήματος για σοβαρά αδι-
κήματα, όπως ιδιοποίηση χρηματικών ποσών
που προορίζονταν για πρόσφυγες και μετανά-
στες, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Το πόρισμα της
Αρχής περιέγραφε ένα μεγάλο και δαιδαλώ-
δες δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

που ασχολούνται με τους μετανάστες και συν-
δέονται μεταξύ τους, με στόχο την αφαίμαξη
κονδυλίων από χώρες που στηρίζουν (σ.σ.: οι-
κονομικά) τη δράση τους. Οι ίδιες πηγές ανέ-
φεραν πως έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί
του διευθυντή της ΜΚΟ. 

Βάσει των πληροφοριών για το περιεχό-
μενο του σχετικού πορίσματος, στη συγκε-
κριμένη υπόθεση είχε στηθεί ένα δίκτυο συ-
νεργαζόμενων ΜΚΟ, στις οποίες διοχέτευε
χρηματικά ποσά για παροχή υπηρεσιών
προς τη δική του ΜΚΟ και παράλληλα ο ίδιος
φέρεται να εισέπραττε χρήματα από τις ΜΚΟ
που χρηματοδοτούσε. Οι ίδιες πηγές από το
υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που
μίλησαν στην «Political» ανέφεραν πως οι
έρευνες των Αρχών θα είναι αρκετές το ερ-
χόμενο διάστημα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος σε ΜΚΟ
που μέσω Twitter αναπαρήγαγε τουρκική
προπαγάνδα για τα νησιά του Αιγαίου, επισή-
μανε πως «είναι μια οργάνωση που δεν δρα-
στηριοποιείται στην Ελλάδα, ωστόσο βοηθά
λαθροδιακινητές να φέρουν κόσμο παράνο-
μα στην Ευρώπη. Εμείς πάντα θέταμε ερω-
τήματα πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι
ΜΚΟ, πού βρίσκουν τα λεφτά για να λειτουρ-
γούν. Το γεγονός πως αναπαρήγαγαν τουρ-
κική προπαγάνδα επιβεβαιώνει υποψίες ότι
πιθανόν να χρηματοδοτούνται εξ ανατολών».
Επιπρόσθετα, είχε πει ότι «οι λαθροδιακινη-
τές προσπαθούν να φέρουν δυστυχισμένους
ανθρώπους στην Ευρώπη. Είναι προφανές
πως υπάρχουν κυκλώματα, είναι τεράστια τα
ποσά που διακινούνται».

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Το κώλυμα Ερντογάν και τα σενάρια για πρόωρες κάλπες στην Τουρκία

Μετά τη θεσμοθέτηση ελέγχων
μέσω μητρώου φεύγουν 
από τη χώρα - Βοηθούν
Τούρκους δουλεμπόρους και
αναπαράγουν την προπαγάνδα
της Άγκυρας για τα νησιά 
του Αιγαίου - Τι αναφέρει
το πόρισμα της Αρχής 
για το Ξέπλυμα σχετικά 
με τη Human Rights 360
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Η ακραία κλιμάκωση των πολεμικών ενεργειών της Τουρ-
κίας στη Συρία αλλά και η προκλητική ρητορική κυβερ-
νητικών παραγόντων της χώρας τόσο κατά της Ελλά-
δας όσο και κατά των ΗΠΑ πυροδοτούν νέες συζη-
τήσεις και σενάρια για πρόωρες εκλογές, οι οποί-
ες όλα δείχνουν πως συμφέρουν τον Τούρκο πρό-
εδρο Ταγίπ Ερντογάν. 

Βάσει του προγραμματισμού, οι εκλογές πρόκειται
να διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου 2023. Ωστόσο υπάρχουν
ένα νομικό κώλυμα που θέλει να παρακάμψει ο Ερντογάν και

μια συμβολική ημερομηνία. Στην Τουρκία προβλέπεται ότι ο
πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη φορά, εκτός

εάν πρόκειται για πρόωρες εκλογές. Στις 17-18 Ιου-
νίου διεξάγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα
πανεπιστήμια της Τουρκίας, ενώ το Μπαϊράμι πέ-
φτει στις 29 Ιουνίου. 

Πρακτικά, αυτό απομακρύνει το σενάριο διεξαγω-
γής των εκλογών τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

Όπως εκτιμούν αναλυτές στην Τουρκία, η επικρατέστερη
ημερομηνία φαίνεται να είναι η 14η Μαΐου, οπότε μπορούν οι εκλο-

γές αυτές να θεωρηθούν πρόωρες και έτσι να παρακαμφθεί το νο-
μικό κώλυμα που θέτει εμπόδια στον Ερντογάν.  Σημειώνεται πως η
14η Μαΐου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς είναι η ημέρα των
εκλογών (14 Μαΐου 1950) κατά την οποία αναδείχτηκε πρωθυπουρ-
γός ο Αντνάν Μεντερές, για τον οποίο τρέφει ιδιαίτερο θαυμασμό ο
Τούρκος πρόεδρος. Πάντως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλείται να
βρει λύσεις για να αντιμετωπίσει πολλά εσωτερικά προβλήματα,
όπως ο πληθωρισμός, η αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας και
η πτώση της τουρκικής λίρας.

Μ. Σ.

Σπάει το απόστημα
των ΜΚΟ στην Ελλάδα





ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Παρά τις δέκα και πλέον συναντήσεις του Νίκου Δένδια με
τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, η Άγ-
κυρα εμφανίζεται βέβαιη ότι θα εξομαλυνθούν άμεσα οι σχέ-

σεις της με το
Κάιρο, οδηγών-
τας το υπουρ-
γείο Εξωτερι-
κών να εξετάσει
αν και σε ποιο
βαθμό μπορεί

αλλάξουν τα δεδομένα στο τρίγωνο Ελλάδας - Αιγύπτου -
Τουρκίας. Η σύντομη χειραψία μεταξύ του Ερντογάν και του
Αιγύπτιου προέδρου Σίσι έσπασε ένα τεράστιο φράγμα μετα-
ξύ των δύο χωρών και από εδώ και πέρα οι επαφές θα είναι

πιο έντονες και γρήγορες, εκτιμά η ευρείας κυκλοφορίας
τουρκική εφημερίδα «Χουριέτ». Το πρώτο βήμα θα είναι μια
επίσημη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των
δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου και ο ομόλογός του της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι είχαν
προηγουμένως διμερείς συνομιλίες στο περιθώριο ορισμέ-
νων διεθνών συναντήσεων. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν
ήταν επίσημες συναντήσεις. Τώρα αναμένεται να γίνει επίση-
μη συνάντηση των δύο υπουργών με αντιπροσωπείες, εκτιμά
η εφημερίδα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο διορισμός των
πρέσβεων. Οι δύο χώρες εκπροσωπούνται επί του παρόντος
σε επίπεδο επιτετραμμένου στις πρωτεύουσες τους.

Ένας άλλος στόχος είναι η αύξηση του εμπορίου και του

όγκου των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Η εταιρεία
Arcelik, μια από τις μεγαλύτερες μάρκες λευκών συ-
σκευών της Τουρκίας, ετοιμάζεται για μια σημαντική επέν-
δυση στην Αίγυπτο. Οι τουρκικές επενδύσεις φέρεται να
έχουν δημιουργήσει 60.000 θέσεις εργασίας στην Αίγυπτο,
η οποία βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Ο αρθρογράφος
Γιαβούζ Σελίμ Ντεμιράγ στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα
«Γενί Τσαγ» εκτιμά: «Η Αίγυπτος είναι πλέον το σημείο
ισορροπίας στη Μεσόγειο... Αν ενεργήσει μαζί με το Ισραήλ
και την Ελλάδα, θα είναι το αφεντικό του αγωγού προς την
Ευρώπη». Όσο λοιπόν και ο δρόμος εξομάλυνσης των
τουρκοαιγυπτιακών σχέσεων δεν θα είναι εύκολος για την
ελληνική διπλωματία, δεν σημαίνει ότι και οι ελληνοαιγυ-
πτιακές σχέσεις είναι δεδομένες.

Τ
ο επόμενο βήμα για την κλιμάκωση
της έντασης φαίνεται να ετοιμάζει η
Άγκυρα, προαναγγέλλοντας την έξο-
δο του τέταρτου πλωτού γεωτρύπα-

νου «Αμπντουλχαμίτ Χαν» στη «Γαλάζια Πατρί-
δα», χωρίς να διευκρινίζεται σε ποια περιοχή.
Μετά την προαναγγελία νέων τουρκικών γεω-
τρήσεων με το «Αμπντουλχαμίτ Χαν», η Αθήνα
ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχθεί καμία παραβία-
ση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και επι-
βεβαίωσε τις πληροφορίες περί επέκτασης
των ερευνών για υδρογονάνθρακες, νότια της
Κρήτης, με νέα Navtex, η οποία αναμένεται να
εκδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Με βάση το γεγονός ότι δεδηλωμένος στό-
χος της Τουρκίας είναι να γίνουν έρευνες και
γεωτρήσεις σε ολόκληρο το εύρος της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας», όλα τα ενδεχόμενα για το μέ-
γεθος της πρόκλησης είναι ανοιχτά, χωρίς να
μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι το «Αμπντουλ-
χαμίτ Χαν» ενδεχομένως να επιχειρήσει να κι-
νηθεί εκεί όπου έκανε παράνομες έρευνες το
«Oruc Reis».

Διεθνολόγοι και αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τα-

γίπ Ερντογάν, με δεδομένο ότι μια σεισμική
έρευνα τη μέρα κοστίζει από 600.000 έως
800.000 ευρώ, θα στείλει το τουρκικό γεωτρύ-
πανο σε περιοχές όπου είχαν γίνει σεισμικές
έρευνες στο παρελθόν και έχει μεγάλες πιθα-
νότητες να βρει κοίτασμα. Διακεκριμένοι ανα-
λυτές συμφωνούν ότι τα βασικά σενάρια εξό-
δου του τουρκικού γεωτρύπανου στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο με βάση τα συμφέροντα της Τουρ-
κίας είναι τρία. Το πρώτο σενάριο αφορά την
κυπριακή ΑΟΖ, είτε κομμάτι της Βόρειας Κύ-
πρου είτε τη θαλάσσια περιοχή της κατεχόμε-
νης Καρπασίας, καθώς εκεί οι Τούρκοι θεω-
ρούν ότι έχουν δικαιώματα. Το δεύτερο σενάριο
είναι, σε μια πολύ προκλητική κίνηση μεγάλου
ρίσκου, οι Τούρκοι να στείλουν το τέταρτο γεω-
τρύπανο μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου, ακολου-
θώντας την ίδια διαδρομή που είχε κάνει το

«Οruc Reis» το καλοκαίρι του 2020. Το τρίτο σε-
νάριο, που θα πυροδοτήσει και άλλο την ένταση
στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ο Τούρκος
πρόεδρος να στείλει το γεωτρύπανο στην πε-
ριοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονί-
ου, μετά και τη δεύτερη συμφωνία που υπογρά-
φηκε με την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης
για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Ποιος είναι ο στόχος του «σουλτάνου»;
Διεθνολόγοι εκτιμούν ότι η κίνηση του Ερν-

τογάν να βγάλει το τέταρτο γεωτρύπανο για
έρευνες σε νέες περιοχές στην Ανατολική Με-
σόγειο θα τον βοηθήσει με δύο τρόπους. Πρώ-
τον, η Τουρκία θα υπενθυμίσει στις χώρες της
περιοχής ότι «ο αναθεωρητισμός είναι εδώ»
και, δεύτερον, ο Ερντογάν θα συσπειρώσει το
εσωτερικό εθνικιστικό ακροατήριο. Ωστόσο,
στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι οι κινήσεις
της Τουρκίας είναι πάντα ένα βήμα πριν από
αυτό που λέμε «παραβίαση διεθνούς δικαίου».
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δήλωση που είχε
κάνει με αφορμή την άσκηση «Παρμενίων 21»
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος

Φλώρος, στην οποία περιγράφει τι θα συμβεί
αν οι Τούρκοι τολμήσουν να πατήσουν το πόδι
τους σε βραχονησίδα, ηχεί πολύ καλά στα αυ-
τιά τους και ξέρουν ότι το ίδιο θα συμβεί και αν
επιχειρήσουν να παραβιάσουν τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα, στέλνοντας είτε το γεωτρύπα-
νο είτε κάποιο από τα ερευνητικά τους σκάφη
σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Στρατιω-
τικές πηγές εκτιμούν ότι «οι Τούρκοι θα κάνουν
κινήσεις που θα γίνονται στα όρια του διεθνούς
δικαίου, διότι αποσκοπούν εμείς να κάνουμε
την πρώτη “βίαιη κίνηση”». Απώτερος στόχος
τους είναι να καταφέρουν να μας πάνε σε δια-
πραγμάτευση εφ’ όλης της ύλης. 

« Α Μ Π Ν Τ Ο Y Λ Χ Α Μ I Τ  Χ Α Ν »

Τα 2+1 σενάρια
για την πορεία 
του πλωτού
γεωτρύπανου

Στρατιωτικές πηγές 
στην «Political»: «Όπου και 
αν στείλει ο Ερντογάν το πλοίο
για έρευνες, θα βρει 
ελληνικό τείχος» 

Στενό πρέσινγκ της Τουρκίας στην Αίγυπτο

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη
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O
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-

σης Κυριάκος Πιερρακάκης μιλά-

ει στο επετειακό φύλλο της «Po-

litical» για τους πόρους του Ταμεί-

ου Ανάκαμψης που θα διοχετευτούν στην ψη-

φιακή μετάβαση όλων των υπηρεσιών. Ανα-

λύει τη σημαντική ωφέλεια της Ψηφιακής

Κάρτας Αναπηρίας και του Μητρώου Αναπη-

ρίας, αναφέρει ποια είναι τα επόμενα έγγρα-

φα που θα περάσουν στη χρήσιμη εφαρμογή

Wallet, ενώ αποκαλύπτει και ποια νέα ψη-

φιακά πρότζεκτ θα ανακοινωθούν μέχρι τέ-

λος της τετραετίας. Εν κατακλείδι, μιλάει για

τις επιθέσεις που δέχεται από μερίδα του Τύ-

που, για το αν αισθάνεται τεχνοκράτης ή πο-

λιτικός και τι θα έλεγε σε έναν νέο ψηφοφό-

ρο για να τον πείσει να δώσει ψήφο εμπιστο-

σύνης στη Νέα Δημοκρατία. 

Κύριε υπουργέ, στην πρόσφατη ομιλία
σας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ αναφερθήκα-
τε ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιο
είναι το σχέδιό σας ώστε οι πόροι αυτοί
να συμβάλουν για να φτάσει η ψηφιακή
πρόοδος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας;
Έχουμε αναφέρει αρκετές φορές ότι το

Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα «σχέδιο
Μάρσαλ» της εποχής μας, υπό την έννοια ότι
μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε άμεσα
το σύνολο της ψηφιακής μας στρατηγικής.
Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να υλοποιήσου-
με όχι μόνο τα αναγκαία ψηφιακά έργα αλλά
και τα επιθυμητά, να κλείσουμε εκκρεμότη-
τες από το παρελθόν και να δημιουργήσου-
με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που απαν-
τούν σε αναδυόμενες προκλήσεις.

Ακριβώς επειδή η ψηφιακή πολιτική είναι
μια οριζόντια πολιτική που αφορά όλη την
επικράτεια και όλους τους πολίτες, έχουμε
φροντίσει ώστε οι δυνατότητες που μας δί-
νει το Ταμείο Ανάκαμψης να κατανεμηθούν
αναλογικά. Στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχη-
ματισμού, στο κείμενο δηλαδή στο οποίο
έχουμε αποτυπώσει τη στρατηγική μας,
έχουμε εντάξει έργα που αφορούν στοχευ-
μένα σε κάθε δήμο της χώρας. Και αναφέ-
ρομαι ενδεικτικά στις «Έξυπνες Πόλεις»,
στην αναβάθμιση των ΚΕΠ, στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των δημοτικών επιχειρήσε-
ων ύδρευσης.

ΚΥΡΙAΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚAΚΗΣ
Yπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

«Ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας
είναι το έργο μας για 
την καθημερινότητα του πολίτη»

«
Δεν πιστεύω ιδιαίτερα 
στη διάκριση πολιτικού 
και τεχνοκράτη. Σε μια
κυβέρνηση που λειτουργεί
με πρόγραμμα και σχέδιο
όλα τα στελέχη της ασκούν
πολιτική αξιοποιώντας 
τις γνώσεις τους, 
την επιστημονική
τεκμηρίωση και όσο 
το δυνατόν 
περισσότερα δεδομένα

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα
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Υπάρχει και μια ακόμη πτυχή του σχεδια-
σμού μας που εξασφαλίζει ότι θα καλύ-
ψουμε όλη την επικράτεια. Το γεγονός ότι
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματο-
δοτήσουμε έργα που θα μας επιτρέψουν
να περάσουμε από το χαρτί στην πληροφο-
ρία σε υπηρεσίες που εξ ορισμού παρέχον-
ται σε όλη την Ελλάδα: υποθηκοφυλακεία,
πολεοδομίες, φορείς ασφάλισης, νοσοκο-
μεία, δικαστήρια. Όλες αυτές οι υπηρεσίες
θα ψηφιοποιήσουν το αρχείο και τη λει-
τουργία τους, κάτι που θα διευκολύνει
τους κατοίκους τόσο των αστικών κέντρων
όσο και της περιφέρειας.

Μια ακόμη πρόσφατη ανακοίνωσή σας
ήταν η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας. Πώς
θα λειτουργεί;

Πρόκειται για ένα ακόμη κεκτημένο που κα-
τοχυρώνουμε σε συνεργασία με τον υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο
Χατζηδάκη: ήδη έχουμε ανακοινώσει την εκ-
καθάριση του συνόλου σχεδόν των εκκρεμών
συντάξεων, την ψηφιακή πύλη αναπηρίας, τα
ψηφιακά ΚΕΠΑ και το Ψηφιακό Μητρώο Ανα-
πηρίας. Θα έλεγα ότι την Ψηφιακή Κάρτα
Αναπηρίας περιέγραψε με απόλυτη ακρίβεια
ο πλέον αρμόδιος, δηλαδή ο πρόεδρος της
ΕΣΑμεΑ κύριος Βαρδακαστάνης. Είναι «μια
κάρτα αξιοπρέπειας» γιατί επιτρέπει στους
συμπολίτες μας με αναπηρία να εξυπηρε-
τούνται άμεσα, χωρίς να επιδεικνύουν κάθε
φορά ιατρικά έγγραφα με ευαίσθητα δεδο-
μένα. Η κάρτα εκδίδεται και μέσω του Gov.gr
Wallet, όπως ακριβώς η ταυτότητα και το δί-
πλωμα οδήγησης, και περιλαμβάνει τα ελάχι-
στα αναγκαία προσωπικά δεδομένα του κα-
τόχου της. 

Ποια άλλα έγγραφα θα περάσουν στο κι-
νητό μας τηλέφωνο;

Ο σχεδιασμός μας προβλέπει όλα τα ατομικά
έγγραφα να εντάσσονται σταδιακά στο Wal-
let. Ήδη, όπως είπαμε, προσθέσαμε την Ψη-
φιακή Κάρτα Αναπηρίας, ενώ παράλληλα το
Gov.gr Wallet από τις αρχές Νοεμβρίου
ισχύει και για τις τράπεζες και τους τηλεπικοι-
νωνιακούς παρόχους. Μια από τις επόμενες
προσθήκες θα είναι η Κάρτα Ανεργίας και το
MyAuto που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα
για κάθε οδηγό έγγραφα όπως η άδεια κυ-
κλοφορίας, η ασφάλιση, το πιστοποιητικό
ΚΤΕΟ, η Κάρτα Δακτυλίου.

Κύριε υπουργέ, θα ήθελα να πάμε στο θέμα
των τελευταίων εβδομάδων. Πού αποδίδε-
τε αυτές τις αλλεπάλληλες επιθέσεις της
αντιπολίτευσης και τη συνεχόμενη σκαν-
δαλολογία με επίκεντρο τις υποκλοπές;

Στο γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνη-
ση σε επίπεδο έργου. Μιλώντας για το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα τε-
λευταία τριάμισι χρόνια συντελείται στην Ελ-
λάδα μια εκθετική ψηφιακή πρόοδος που

αποτυπώνεται στην καθημερινότητα όλων
των πολιτών και έχει αγκαλιαστεί από όλους
τους πολίτες. Τις προηγούμενες δεκαετίες η
Ελλάδα είχε δαπανήσει δισεκατομμύρια στην
πληροφορική. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα το
2018; Λιγότερες από 9 εκατομμύρια ψηφια-
κές συναλλαγές. Φέτος θα προσεγγίσουμε
το 1 δισεκατομμύριο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: ότι κάθε πολί-
της φέτος θα έχει γλιτώσει κατά μέσο όρο πε-
ρισσότερες από 100 ουρές χάρη στην ψη-
φιοποίηση και την απλούστευση υπηρεσιών
και διαδικασιών. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός
πολιτικού σχεδίου και της δουλειάς που
έχουμε κάνει. Είναι, αν θέλετε, μια από τις

πολλές εκφάνσεις του προσωπικού οράμα-
τος του πρωθυπουργού να κάνουμε την Ελ-
λάδα μια σύγχρονη χώρα με το κράτος σε ρό-
λο αρωγού για κάθε πολίτη. Αυτό το όραμα,
και κυρίως αυτό το έργο, προσπαθεί να απο-
νομιμοποιήσει ηθικά η αντιπολίτευση επεν-
δύοντας σε ένα ευρύ κλίμα τοξικότητας ενό-
ψει προεκλογικής περιόδου.

Μπήκατε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως
τεχνοκράτης. Πώς βιώνετε αυτή την
οξεία πολιτική αντιπαράθεση και τις προ-
σωπικές αναφορές;

Δεν πιστεύω ιδιαίτερα στη διάκριση πολιτι-
κού και τεχνοκράτη. Σε μια κυβέρνηση που
λειτουργεί με πρόγραμμα και σχέδιο, όλα τα
στελέχη της ασκούν πολιτική αξιοποιώντας
τις γνώσεις τους, την επιστημονική τεκμη-
ρίωση και όσο το δυνατόν περισσότερα δεδο-
μένα. Και σίγουρα κανείς στην πολιτική δεν
εξαιρείται της κριτικής, ακόμη και της σκλη-
ρής κριτικής, αρκεί αυτή να βασίζεται τόσο
στην πραγματικότητα όσο και στη δεοντολο-
γία. Και σε αυτή την αντιπαράθεση δεν υφί-
σταται τίποτα από τα δύο.

Ας ξεκινήσουμε με όσα καταλογίζουν στο
υπουργείο. Αρχικά υπήρξε μια συζήτηση σχε-
τικά με την έκδοση εξαγωγικών αδειών για τα
λογισμικά αυτά. Η απάντηση είναι ότι κανένα
υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στον κόσμο
δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιου τύ-
που άδειες - το ίδιο ισχύει και για το δικό μας
υπουργείο. Μετά η συζήτηση μετατοπίστηκε
στο ζήτημα του κακόβουλου λογισμικού. Και

σε αυτό έχουμε ήδη απαντήσει: καμία από τις
εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο δημο-
σιογραφικής έρευνας δεν έχει την παραμικρή
άμεση ή έμμεση σχέση με το υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης. 

Από εκεί και πέρα, για το προσωπικό δημο-
σίευμα που αναφέρεστε, έχω τοποθετηθεί
αναλυτικά και δεν θα ήθελα να επανέλθω για
δύο λόγους: πρώτον, από σεβασμό στα θύμα-
τα της τραγωδίας στο Μάτι και τις οικογένει-
ές τους και, δεύτερον, γιατί οφείλω να προ-
στατεύω την οικογένειά μου και να μην επα-
ναφέρω στη μνήμη τους το τραύμα που βίω-
σαν εκείνη τη μέρα. Θα αρκεστώ να επανα-
λάβω ότι τέτοιες φτηνές θεωρίες συνωμο-

σίας δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο,
ειδικά όταν αγγίζουν μια τέτοιου μεγέθους
τραγωδία όπως το Μάτι ή ένα σοβαρό ζήτη-
μα όπως οι υποκλοπές. Όσο για τους εμπνευ-
στές και τους διακινητές τους, ας τους κρί-
νουν οι πολίτες.

Τι άλλο περιμένουμε μέχρι το τέλος του
έτους;

Δουλεύουμε παράλληλα σε πάρα πολλά πρό-
τζεκτ και μέχρι το τέλος του 2022 θα έχουμε
αρκετές νέες υπηρεσίες να ανακοινώσουμε.
Δύο από αυτές θα είναι η ίδρυση ατομικής
επιχείρησης μέσω του gov.gr και η επέκταση
της εφαρμογής MyHealth με την προσθήκη
των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξε-
τάσεων και των βεβαιώσεων νοσηλείας. Ανα-
φορικά με την ατομική επιχείρηση, όλα τα
στάδια της ίδρυσης θα ολοκληρώνονται ψη-
φιακά, από την προέγκριση της επωνυμίας
μέχρι την εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ. Η πλατφόρ-
μα που σχεδιάζουμε θα είναι ιδιαίτερα φιλική
προς τον χρήστη, αντλώντας αυτόματα, μόνο
με τη συναίνεσή του, τα περισσότερα στοι-
χεία που απαιτούνται.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το MyHealth, έχου-
με πει ότι σταδιακά θα προσθέτουμε στοιχεία
και λειτουργίες ώστε να αποτελέσει έναν
πλήρη ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, στον
οποίο κάθε πολίτης θα εντοπίζει εύκολα και
άμεσα το σύνολο του ιατρικού του ιστορικού.
Και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών είναι
ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς αυτή
την κατεύθυνση.

Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα πεδίο στο
οποίο η Ελλάδα υστερούσε τα προηγού-
μενα χρόνια. Έχουμε κάνει πρόοδο; Είστε
αισιόδοξος ότι θα πλησιάσουμε τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο;

Η εικόνα που αποτυπώνεται αυτήν τη στιγμή
στις τηλεπικοινωνίες είναι ότι βρισκόμαστε
σε αρκετά καλό σημείο όσον αφορά την κινη-
τή, αλλά όχι στο επιθυμητό σημείο αναφορι-
κά με τη σταθερή. Αυτό οφείλεται στο επεν-
δυτικό κενό που δημιουργήθηκε και λόγω
της κρίσης την προηγούμενη δεκαετία. Εμείς
από την αρχή θέσαμε σε εφαρμογή ένα σχέ-
διο «αποχαλκοποίησης» των τηλεπικοινω-
νιών, που προβλέπει μεγάλης κλίμακας επεν-

δύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Αυτός ο σχε-
διασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη σε όλα τα πε-
δία. Περάσαμε νωρίτερα από τις περισσότε-
ρες χώρες της ΕΕ στην εποχή του 5G, ολο-
κληρώνοντας στο αρχικό χρονοδιάγραμμα τη
δημοπρασία του φάσματος και αυτήν τη στιγ-
μή στην ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς εί-
μαστε πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο. Πα-
ράλληλα, μέσα από δημόσια προγράμματα
που εφαρμόζουμε αλλά και από επενδύσεις
που έχουν ανακοινώσει και υλοποιούν οι πά-
ροχοι είμαστε πολύ κοντά να καλύψουμε
πλήρως τον σχεδιασμό μας για τη μετάβαση
στις οπτικές ίνες. Πιστεύουμε λοιπόν βάσιμα
ότι με ορίζοντα το 2027 η Ελλάδα θα έχει αλ-
λάξει σελίδα και στον τομέα των τηλεπικοι-
νωνιών.

Τι θα λέγατε σε έναν νέο ψηφοφόρο που
θα συναντήσετε σε μια εκδήλωση ώστε να
ψηφίσει Νέα Δημοκρατία;

Θα του έλεγα αυτό που ανέφερε στην Πά-
τρα ο πρωθυπουργός, ότι στόχος μας είναι
η αυτοδύναμη Ελλάδα και ότι η αυτοδυνα-
μία της Νέας Δημοκρατίας είναι εγγύηση
για εθνική συνεργασία και συστράτευση
όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώ-
ρας. Είμαι πεπεισμένος ότι στην ολοκλή-
ρωση της τετραετίας ο μεγαλύτερος σύμ-
μαχός μας θα είναι το έργο μας, το οποίο
αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των
πολιτών, απλουστεύοντας διαδικασίες και
μειώνοντας σημαντικά τις επιπτώσεις των
εξωγενών κρίσεων.

Δουλεύουμε παράλληλα 
σε πάρα πολλά πρότζεκτ και
μέχρι το τέλος του 2022 θα

έχουμε αρκετές νέες υπηρεσίες 
να ανακοινώσουμε. Δύο από

αυτές θα είναι η ίδρυση
ατομικής επιχείρησης μέσω του

gov.gr και η επέκταση της
εφαρμογής MyHealth

«
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Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ
Βασίλης Οικονόμου είναι αναμφισβήτητα
ένας μάχιμος και καθαρός πολιτικός που

στη μεγάλη πολιτική του σταδιοδρομία χαρακτη-
ρίστηκε από ακεραιότητα και πίστη στις αξίες και
τα ιδανικά του. Γεννήθηκε το 1968 και είναι παν-
τρεμένος με την ιατρό Χριστίνα Τάκη, έχουν δύο
αγόρια και κατοικούν στην Παλλήνη. Ως έφηβος
ασχολήθηκε με τον κλασικό αθλητισμό (πανελλη-
νιονίκης στο τριπλούν και μέλος της εθνικής ομά-
δας στίβου εφήβων).

Έχει σπουδάσει Νομική στο Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης και Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε επιστημονικός
συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ
είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Οργάνω-
σης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

Υπήρξε μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ από το 1990 έως
και το 1996. Έχει διατελέσει αναπληρωτής γραμ-
ματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 1998 έως το 2000
και γραμματέας ΠΑΣΠ ΑΕΙ από το 1994 έως το 1996.
Υπήρξε συνεργάτης στο υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας από το 1997 έως το 2000. Βουλευτής της Περι-
φέρειας Αττικής (πρώην Υπόλοιπο Αττικής) εξελέ-
γη αρχικά το 2000 και έκτοτε εκλέγεται συνεχώς
με όποιο κόμμα και αν κατέβηκε και αυτό βεβαίως
δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Γραμματέας της Βου-
λής των Ελλήνων εξελέγη από το Σώμα το 2000.
Χρημάτισε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑ-
ΣΟΚ (2005-2010), μέλος της Γραμματείας του Το-
μέα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ασφάλειας
του ΠΑΣΟΚ (2005-2010) και εισηγητής Κοινοβου-
λευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) Άμυνας ΠΑΣΟΚ
(2006-2009). Στις 31 Αυγούστου 2010 ανακοίνωσε
την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για δή-
μαρχος του νεοσύστατου Δήμου Ωρωπού.

Τέθηκε επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Δημοτική Συνεννόηση Ωρωπού» αλλά στις δημο-
τικές εκλογές απέτυχε να εκλεγεί. Τον Απρίλιο του
2011, μετά και τη διαγραφή του από την κοινοβου-
λευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ίδρυσε με τον άλλο δια-
γραφέντα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Δημα-
ρά, το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών.

Τον Νοέμβριο του 2011 αποχώρησε μαζί με άλλα
250 μέλη του Άρματος και ίδρυσε μια νέα πολιτική
κίνηση με το όνομα Ελεύθεροι Πολίτες, της οποίας
ήταν πρόεδρος. Στις βουλευτικές εκλογές της 6ης
Μαΐου 2012, έπειτα από την εκλογική συνεργασία
του κόμματος με τη Δημοκρατική Αριστερά,
εκλέχθηκε βουλευτής στην ίδια εκλογική περιφέ-
ρεια. Έπειτα, στις εκλογές του Ιουνίου του 2012,
επανεκλέχθηκε βουλευτής με τις εκλογικές λί-
στες της ΔΗΜΑΡ, της οποίας υπήρξε κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος έως και τον Ιούνιο του 2014,
όταν και ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβου-
λευτική της Ομάδα.

Από τον Ιούνιο του 2014 ήταν ανεξάρτητος βου-
λευτής Αττικής. Στις 8 Ιανουαρίου 2015, και αφού
ψήφισε για ΠτΔ τον Σταύρο Δήμα, ανακοινώθηκε η
προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, ενώ κατέ-
βηκε ως υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας στην
τέταρτη θέση με το κόμμα αυτό στις εκλογές του
2015, θέση στην οποία εξελέγη. Το ίδιο συνέβη και
στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Ένας άνδρας 
με ισχυρό 
πολιτικό ανάστημα

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Βασίλης Οικονόμου

ΧΡΟΝΙΑ
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T
α παιδικά του χρόνια τα πέρασε στα Πατήσια,
στον Άγιο Νικόλαο, και σχολείο πήγαινε στα Σε-
πόλια. Στον αθλητισμό μπήκε τυχαία. Πήγαινε
στο ΟΑΚΑ όταν πρωτοφτιάχτηκε το στάδιο σε

ηλικία 14 ετών και εκεί τον ανακάλυψε ένας προπονητής.
Έτσι ξεκίνησαν όλα…

Στα 18 του πέρασε στη Γυμναστική Ακαδημία ως πανελ-
ληνιονίκης και αγάπησε τον αθλητισμό. Γέμισε μετάλλια,
που σήμερα έχει στο γραφείο του, αλλά κατάφερε και να
μεταλαμπαδεύσει το αθλητικό πνεύμα στα παιδιά του, τα
οποία ασχολούνται με τον στίβο.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Πολιτικό της Νομικής,
από το οποίο γρήγορα δραπέτευσε για τη Νομική Κομοτη-

νής, από όπου πήρε το πτυχίο του. Δεν είχε οικογενειακή
πολιτική παράδοση. Όπως πολλές φορές λέει και ο ίδιος,
ήταν μια δική του τρέλα να μπει στην πολιτική και το 2000 -
σε ηλικία 32 ετών εξελέγην ως ο νεότερος τότε στη Βουλή.

Μέσα στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων είχε αρκετές
πολιτικές μεταβολές, αλλά, όπως λέει, ο ίδιος αυτοπροσ-
διορίζεται στο λεγόμενο κοινωνικό Κέντρο και δεν κρύ-
φτηκε ποτέ. «Εγώ δεν κρύφτηκα ούτε στα δύσκολα χρόνια
των μνημονίων», συνηθίζει να λέει και έχει απόλυτο δίκιο.

Όταν αποφάσισε να πάει στη ΝΔ, είχε στηρίξει ήδη την
τρικομματική κυβέρνηση μέσω της ΔΗΜΑΡ τότε. Ήταν
ανεξάρτητος βουλευτής και είχε αποφασίσει να σταματή-
σει την ενεργό πολιτική. Στο «παρά ένα» υπήρξε η τιμητική

πρόταση Σαμαρά και δέχτηκε. Δεν ήταν κάτι εύκολο, κα-
θώς πήγε τελείως αντίθετα στο... ρεύμα της εποχής. Τότε
όλοι από τον χώρο της Κεντροαριστεράς πήγαιναν στον
ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπάει την καλή μουσική και είναι γνήσιος ρο-
κάς, old school κατά το κοινώς λεγόμενο. 

Με τα αθλητικά δηλώνει «χαλαρός Ολυμπιακός». Αυτό
που τον ενοχλεί είναι ότι οι γονείς σήμερα φοβούνται να
αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Αποφεύγουν τη λήψη απο-
φάσεων και αυτό γιατί έχουμε ως κοινωνία παρεξηγήσει
τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας», όπως
λέει. Όταν τον ρωτούν για το μέλλον του, δηλώνει πάντα ότι
θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στα δύσκολα και στα
εύκολα.

Η αγάπη για τον αθλητισμό 
και η εμπλοκή του με την πολιτική

Σε παλαιότερο στιγμιότυπο χωρίς μούσι…
Σε νεαρή ηλικία προτού 
μπει στον στίβο της πολιτικής Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας Τα πρώτα χρόνια ως βουλευτής

Με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη Με τον έναν από τους δύο γιους του, επίσης αθλητή Αγαπάει τη ροκ μουσική Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

ΧΡΟΝΙΑ
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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, τιμώντας και υποστη-
ρίζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, επισκέφτη-
κε αστυνομικούς που μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια στην πλατεία Συντάγματος.
Συγκεκριμένα, γυναίκες αστυνομικούς που μοίραζαν φυλλάδια για να ενημερώσουν
σχετικά με τις δράσεις της ΕΛΑΣ με πάνω από 400 στελέχη στα 18 Γραφεία Ενδοοι-
κογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, που μόνο φέτος έχουν αντιμετωπίσει
περισσότερα από 10.000 τέτοιου είδους υποθέσεις άσκησης βίας, στη συντριπτική
πλειονότητα ενάντια στις γυναίκες.

Τα έχωσε 
στον Γερμανό πρώην
υπουργό ο Καιρίδης 

Μαθαίνω ότι είχαμε σόου στο Αthens
Security Forum που έγινε υπό το Ινστι-
τούτο Διεθνών Σχέσεων. Τα έχωσε ο
βουλευτής ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης στον
Γερμανό πρώην υπουργό Οικονομίας
και Ενέργειας Πέτερ Άλτμαϊερ, καθώς

ανέφερε τις ενέργειες της Γερ-
μανίας όσον αφορά την

εξάρτηση της Ευρώ-
πης από τους ρωσι-
κούς υδρογονάν-
θρακες (κατα-
σκευή Nord

Stream 2, κλείσιμο
πυρηνικών εργοστα-

σίων κ.ο.κ.) καθώς και την
απροθυμία της Μέρκελ να πάρει ξεκά-
θαρη θέση στην ελληνοτουρκική διένε-
ξη, ενώ η θέση της Γαλλίας είναι ξεκά-
θαρα υπέρ της χώρας μας. Ο Άλτμαϊερ
συνέχισε σε έναν εκνευριστικό τόνο ότι
η Τουρκία είναι δημοκρατία, με τον Και-
ρίδη να του δείχνει τα πρωτοσέλιδα διε-
θνών ΜΜΕ που κατηγορούν τη γείτονα
για καταπατηση των ελευθεριών… 

Ο Βρούτσης 
με τον πρωταθλητή
μπρα ντε φερ 

Θυμάστε αυτό τον Έλληνα παγκό-
σμιο πρωταθλητή χειροπάλης Γιώργο

Χαραλαμπόπουλο που νίκη-
σε τους Τούρκους μέ-

σα στην Τουρκία και
εκείνοι διέκοψαν
την ανάκρουση
του εθνικού μας
ύμνου; Ε, λοιπόν,

αυτός ο πρωταθλη-
τής κατάγεται από τη

Νάξο και είναι φίλος του
βουλευτή Κυκλάδων Γιάννη Βρούτση.
Ο πρώην υπουργός, μάλιστα, τον κά-
λεσε στη Βουλή και τον ξενάγησε
στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου. 

Γυναίκες αστυνομικοί στο Σύνταγμα

Η Ελευσίνα πήρε την 
πρώτη της παραγγελία 

Πληθαίνουν 
οι συσκέψεις υπό
τον Γκρίνμπεργκ 

Μαθαίνω ότι έχουν πυκνώσει οι
συσκέψεις των στενών συνεργατών
του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μα-
ξίμου παρουσία του Αμερικανού επι-
κοινωνιολόγου Σταν
Γκρίνμπεργκ. Στον
κύκλο έχει προστε-
θεί και ο Θόδωρος
Λιβάνιος αλλά και
ένα πολύ σημαντικό
πρόσωπο από τα πα-
λιά… που είναι κοντά
στον πρωθυπουργό σε αυτή
τη δύσκολη προεκλογική περίοδο και
προς τιμήν του. Η ομάδα, εκτός από
ανάλυση δημοσκοπήσεων, εστιάζει
στις περιοδείες και στα θέματα της
καθημερινότητας όπου πρέπει να
επικεντρωθεί ο πρωθυπουργός… 

Οι πιέσεις
Καραμανλή για
μείωση των διοδίων 

Κίνηση που πήρε όλο το χαρτί ήταν
αυτή του υπουργού Μεταφορών και
Υποδομών Κώστα Καραμανλή να
μειώσει το τίμημα για τη διέλευση
από τον αυτοκινητόδρομο της Αττι-
κής Οδού και από 2,80 ευρώ που εί-
ναι σήμερα να γίνει 2,50 ευρώ από το
2024, που θα ισχύσει η νέα σύμβαση
της Αττικής Οδού με το νέο οικονομι-
κό σχήμα από τα οκτώ συνολικά που
έχουν δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος. Την ώρα που σε άλλους αυ-
τοκινητόδρομους αυξήθηκαν τα διό-
δια, στην Αττική Οδό μειώνονται… 
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Σ
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης με τον αναπληρωτή Νίκο Παπαθανάση. Η μέρα ήταν ση-
μαδιακή, γιατί είχαμε έναρξη εργασιών του πρώτου εμπορικού πλοίου εδώ
και πέντε χρόνια. Ο εφοπλιστής κ. Πέτρος Παππάς εμπιστεύθηκε την ONEX

και τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας και έκανε παραγγελία πλοίου πριν
ακόμη εγκριθεί το σχέδιο από το δικαστήριο. Οι εργάτες των ναυπηγιών, εκτός του ότι
θα λάβουν φέτος το πρώτο τους δώρο Χριστουγέννων ύστερα από χρόνια, θα λάβουν και
τον πρώτο τους μισθό εργαζόμενοι σε αυτό το καράβι.

Υπουργείο Αμυνας: Ο ΘΒ ζεί και Βασιλεύει
Μαθαίνουμε ότι εδώ και καιρό δόθηκε
εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου να εκ-
διωχθεί από τη θέση του διευθυντή του
υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Πανα-
γιωτόπουλου ο επονομαζόμενος ΘΒ, Θα-
νάσης Βάλαρης. Μάλιστα, ο Παναγιωτό-
πουλος διέδιδε ότι ο ΘΒ θα μετακομίσει
στο πολιτικό γραφείο στην Καβάλα. Πλη-
ροφορούμεθα όμως εκ των έσω ότι ο ΘΒ

Θανασάκης παραμένει κανονικά στη θέση του, ζει και βασιλεύει και το
υπουργείο Άμυνας κυριεύει... Οι παροικούντες το υπουργείο Άμυνας διε-
ρωτώνται τι είναι τελικά αυτό που ενώνει τον ΘΒ Θανασάκη με τον πολιτικό
του προϊστάμενο και δεν μπορεί να αποχωριστεί ο ένας τον άλλον...





«Ο
ι εισαγγελικές Αρχές δεν κλώ-
θουν», ήταν η απάντηση του ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισί-
δωρου Ντογιάκου στις αιτιάσεις

του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τζαβάρα για τους
ρυθμούς της Δικαιοσύνης, με αφορμή την υπό-
θεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.  Σε
γραπτή δήλωσή του ο κ. Ντογιάκος χαρακτηρί-
ζει «άστοχες και άδικες» τις αναφο-
ρές του βουλευτή περί καθυ-
στέρησης στην έρευνα των
υποκλοπών και τονίζει ότι
«επί μακρό χρονικό διάστη-
μα και εν μέσω εξαιρετικά
δυσμενών συνθηκών, οι εισαγ-
γελικές Αρχές της Αθήνας δεν
κλώθουν, αλλά διερευνούν
σε βάθος, προς πάσα κατεύ-
θυνση, με όλα τα εχέγγυα της
αμεροληψίας, κυρίως, όμως,
με απόλυτη μυστικότητα, τις
ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις που
το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχολούν την
κοινή γνώμη, αλλά και γενικά κάθε υπόθεση». 

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνω-
ση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που
«διαβεβαιώνει ότι και στη συγκεκριμένη περί-
πτωση η υπόθεση διερευνάται διεξοδικά και θα
περατωθεί εντός του απολύτως αναγκαίου χρό-
νου, χωρίς η ιδιότητα οποιουδήποτε εμπλεκό-
μενου σε αυτή να αποτελεί κριτήριο για ευνοϊκή
ή δυσμενή μεταχείρισή του, ούτε και λόγω κω-
λυσιεργίας».

Στο σκάνδαλο των 9 εκατομμύριων για την
υπόθεση των «υδρομέτρων» του Δήμου Σι-
θωνίας, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους που
κατηγορούνται
είναι η ανάδο-
χος εταιρεία
ΥΔΡΟΦΙΛΗ του
Χρήστου Περ-
τσεμλίδη, οι
οποίοι, ΑΚΟΥ-
ΣΟΝ ΑΚΟΥ-
ΣΟΝ, τιμολόγη-
σαν ένα μετα-
χειρισμένο μί-
νι βαν που έφε-
ρε ειδικό -υπο-
τίθεται- εξο-
πλισμό ψηφια-
κής καταμέ-
τρησης 700.000
ευρώ! Πέρα
από το ότι ούτε
Ferrari δεν θα
κοστολογούσαν τόσο, το μεταχειρισμένο VW
βρίσκεται παρατημένο και ακίνητο σε κοινό-
χρηστο χώρο χωρίς πινακίδες από το 2018
και ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ σφυρίζει αδιάφορα γιατί
όπως υποστηρίζει «εγώ έχω τις πλάτες του
Τζίτζιου!».

Η… Ferrari 
της ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ

Ποιοι θα βρεθούν 
στην ομιλία Σαμαρά;

Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στις 7 Δεκεμβρίου
θα φέρει -μαθαίνω- πιο κοντά τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, καθώς και οι
δύο αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην εκ-
δήλωση. Επίσης, στα εγκαίνια του Ιδρύματος Σα-
μαρά θα παρευρεθούν σχεδόν σύσσωμο το
Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και η πλειοψηφία της
ΚΟ της ΝΔ, προκειμένου να σταλεί μήνυμα ενότη-
τας στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς παράταξης
μπαίνοντας στην τελική ευθεία στις εκλογές. 

ΚΕΝΤΡΙ

Ανακοινωθήκαν οι τομείς πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ξεχωρίζω τον
μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου που
πλαισιώνει τον Τομέα Πολιτικής Προστα-
σίας, τον ηθοποιό Νίκο Ορφανό που ανα-
λαμβάνει γραμματέας Πολιτισμού και την
Κατερίνα Λάσπα στον τομέα Εθελοντισμού.

Ποιος διάσημος 
μετεωρολόγος αναλαμβάνει
πόστο στο ΠΑΣΟΚ; 

Χ
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Άσκηση «Castle 22» 
Μεγάλη άσκηση επιχειρησιακής εκπαίδευ-
σης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-
φών λόγω της κλιματικής αλλαγής με τη συμ-
μετοχή και του Ισραήλ με προσωπικό και μέ-
σα. Η VIP Day θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη
στο στρατόπεδο «Ξηρογιάννη Ανδρέα» στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις θα συμμετάσχουν με αεροσκάφη
CL-215, ελικόπτερο UH-1H, πυροσβεστικά
οχήματα, ασθενοφόρα, λεωφορεία, λέμβους,
οχήματα GATOR και λοιπά οχήματα γενικής
χρήσης. Έχουν προσκληθεί και θα συμμετά-
σχουν ως παρατηρητές η Αίγυπτος, η Βουλ-
γαρία, τα ΗΑΕ, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Κύπρος, η
Ολλανδία, η Ρουμανία και η Σαουδική Αρα-
βία. Στην άσκηση θα λάβουν μέρος επίσης με
προσωπικό και μέσα η Ελληνική Αστυνομία,
το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), οι εταιρεί-
ες Motor Oil και Ελληνικά Πετρέλαια αλλά και
αρκετές οργανώσεις εθελοντών. 

Απάντηση-φωτιά
του Ντογιάκου
στον Τζαβάρα

Και ο Νίκος Παπανδρέου
υπέρ Άδωνι
«Χωρίς κομματικές παρωπίδες», όπως ανα-
φέρει, αλλά ως οικονομολόγος
που έχει ιδιαίτερες γνώσεις
στο θέμα, ο Νίκος Παπαν-
δρέου, σε άρθρο του στην
«Οικονομική Επιθεώρη-
ση», αποθεώνει την πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης
και του Άδωνι Γεωργιάδη να
συγκρατήσουν τις τιμές με το
«καλάθι του νοικοκυριού».
«Για τις τιμές των απαραί-
τητων αγαθών κατανάλω-
σης, η σημερινή κυβέρνη-
ση έχει υιοθετήσει μια
πρωτότυπη και ως τώρα εξό-
χως πετυχημένη πολιτική. Το λέω
χωρίς κομματικές παρωπίδες», γράφει μετα-
ξύ άλλων στο άρθρο του ο Νίκος Παπανδρέου.
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Πρωτοβουλία ζεστασιάς 
από την HELLENiQ ENERGY

Ηπαγκόσμια ενεργειακή κρίση ως
συνέπεια του συνεχιζόμενου πο-

λέμου στην Ουκρανία αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αν-
τιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία τον φετινό
χειμώνα. Σε κρίσιμες συνθήκες, οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις με διάφορες δράσεις τους
έχουν αποδείξει ότι βρίσκονται στο πλευρό
των πολιτών. 

Έτσι, λοιπόν, η HELLENiQ ENERGY, ένας
από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα
της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
με δραστηριότητα σε έξι χώρες, αποτελεί
σταθερό αρωγό της ελληνικής κοινωνίας και
οικονομίας, στηρίζοντας διαχρονικά τις δη-
μόσιες δομές υγείας, καλύπτοντας έκτακτες
ανάγκες με δωρεές εξοπλισμού και αναλω-
σίμων, όπως έπραξε και τα προηγούμενα
δύο χρόνια με τη διαχείριση της πανδημίας.

Φέτος, λόγω της ενεργειακής κρίσης, η
HELLENiQ ENERGY προχωρά σε μια νέα
πρωτοβουλία για τη στήριξη της δημόσιας
υγείας και συμβάλλοντας στη δημιουργία
ενός ζεστού περιβάλλοντος στις παιδιατρι-
κές μονάδες, για τους μικρούς ασθενείς, τις

οικογένειές τους, τους γιατρούς και τους νο-
σηλευτές, ώστε να συνεχίσουν να δίνουν τη
δική τους μάχη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο υπουργείο Υγείας παρουσία του υπουρ-
γού Θάνου Πλεύρη και της αναπληρώτριας
υπουργού Μίνας Γκάγκα, η HELLENiQ 
ENERGY, μέσα από τις θυγατρικές της εται-
ρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΕΚΟ,
αναλαμβάνει να καλύψει πλήρως όλες τις
ανάγκες του χειμώνα 2022-2023 σε πετρέ-
λαιο θέρμανσης στα μεγαλύτερα παιδιατρι-
κά νοσοκομεία και μονάδες σε Αττική και
Θεσσαλονίκη, προσφέροντας πετρέλαιο
θέρμανσης ΕΚΟ.

Τα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία που
θα επωφεληθούν από αυτή τη δωρεά είναι:
� Το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
� Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
«Παναγιώτης & Αγλαΐας Κυριακού».
� Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
� Οι παιδιατρικές νοσηλευτικές μονάδες του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιππο-
κράτειο».

«Μια αγκαλιά ζεστασιάς»
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσε-

ται σε μια σειρά από δράσεις με επίκεντρο
τα παιδιά που αναλαμβάνει η HELLENiQ
ENERGY τον φετινό χειμώνα, θέλοντας να
δώσει «μια αγκαλιά ζεστασιάς» στα παιδιά
της χώρας μας. Υπολογίζεται ότι θα επωφε-
ληθούν πάνω από 30.000 παιδιά που νοση-
λεύονται σε ετήσια βάση στα συγκεκριμένα
παιδιατρικά νοσοκομεία και μονάδες. Πα-
ράλληλα, μειώνονται οι δαπάνες από τον οι-
κονομικό προϋπολογισμό του υπουργείου
Υγείας και οι πόροι που θα απελευθερω-
θούν θα χρησιμοποιηθούν για τα υπόλοιπα
νοσοκομεία της χώρας.

«Αυτή η πρωτοβουλία γίνεται σε μια δύ-
σκολη συγκυρία που βιώνουμε αναφορικά

με την ενεργειακή κάλυψη και απευθύνε-
ται σε πάνω από 30.000 μικρούς ασθενείς.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και
τον διευθύνοντα σύμβουλο της HELLENiQ
ENERGY για την έμπρακτη στήριξή τους
στο ΕΣΥ, που έχει να κάνει με την ενεργει-
ακή κάλυψη των παιδιατρικών νοσοκομεί-
ων μας», τόνισε ο Yπουργός Υγείας.

Από την πλευρά της η Aναπληρώτρια
Yπουργός υπογράμμισε πως «είναι μια πάρα
πολύ σημαντική χειρονομία για εμάς, γιατί τα
κόστη της ενέργειας έχουν ανέβει πάρα πο-
λύ και για τα νοσοκομεία».

«Το θεωρούμε ηθική ευθύνη και καθήκον
μας να στηρίξουμε όσους το έχουν ανάγκη,
σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία», τόνισε ο
Πρόεδρος του ΔΣ της HELLENiQ ENERGY
Γιάννης Παπαθανασίου, ενώ ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης
σημείωσε: «Η ενέργεια αυτή έρχεται να στη-
ρίξει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας
και, κυρίως, να σταθούμε δίπλα στα παιδιά,
φροντίζοντας η διαμονή τους στις παιδιατρι-
κές κλινικές να είναι όσο πιο ζεστή γίνεται,
καλύπτοντας τις ανάγκες σε πετρέλαιο θέρ-
μανσης των εν λόγω παιδιατρικών νοσοκο-
μείων για τον φετινό χειμώνα». 

Ο Όμιλος θα
προσφέρει δωρεάν
πετρέλαιο θέρμανσης
σε μεγάλα δημόσια
παιδιατρικά
νοσοκομεία και
παιδιατρικές 
μονάδες σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη

Από αριστερά: ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (ΥΠΕ) Δημήτρης Τσαλικάκης, 
ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ Παναγιώτης Στάθης, 
ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης
Κωτσιόπουλος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Μίνα Γκάγκα, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
HELLENiQ ENERGY Γιάννης Παπαθανασίου, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY
Ανδρέας Σιάμισιης, ο κοινός Διοικητής των
Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Παναγιώτης και Αγλαΐα
Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία» Εμμανουήλ
Παπασάββας, δίπλα του η Αναπληρώτρια Διοικήτρια
του «Παίδων Πεντέλης» Ευσταθία Κατοίκου και δεξιά
ο Αναπληρωτής Διοικητής του Παίδων «Παναγιώτης
και Αγλαΐα Κυριακού» Ανδρέας Τόσκας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Μίνα Γκάγκα, ο Υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης, ο Πρόεδρος του
ΔΣ της HELLENiQ ENERGY
Γιάννης Παπαθανασίου και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της
HELLENiQ ENERGY Ανδρέας
Σιάμισιης, στην τελετή
παρουσίασης της προσφοράς για
τη στήριξη της δημόσιας υγείας

Βυτιοφόρο EKO της HELLENiQ ENERGY
μεταφέρει πετρέλαιο θέρμανσης στο
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 
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ΚΕΝΤΡΙ

Ποιος υπέργηρος αιρετός με 35 χρόνια στα κοινά έχει κάνει
μεγάλα deals στην Αμμουλιανή και στα Πυργαδίκια; Μαθαίνω

ότι όταν ήταν νέος υπήρξε μεγάλος εραστής! Περασμένα μεγα-
λεία και διηγώντας τα να κλαις…

Όσοι έλεγαν ότι «κρύβεται» ο
Γρηγόρης Δημητριάδης, μάλλον
πήγαν πάλι κουβά, καθότι ο
πρώην γενικός γραμματέας της
κυβέρνησης θα μεταβεί κανονι-
κά τη Δευτέρα στη Βουλή στη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας για την υπόθεση
των παρακολουθήσεων. Τα σενά-
ρια περί «βίαιης προσαγωγής»
των μαρτύρων που διέδιδαν οι
Συριζαίοι είναι, βεβαίως, παρα-
μύθια της Χαλιμάς.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Τα
..

. Π
ρό

σω
πα

Μ
όνο ανέφελο δεν είναι το τοπίο στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη νέα οργα-
νωτική δομή να παρουσιάζει εκ της σύστασής της αρρυθμίες που όσο
περνά ο χρόνος γίνονται όλο και πιο ευκρινείς και ανησυχητικές για την
κυβερνητική παράταξη όσο πλησιάζουν οι εκλογές. 

Η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού
συνοδεύεται από την απουσία ξεκάθαρης γραμμής σε σημαντικά θέματα. Όπως γί-
νεται αντιληπτό, εφόσον γραμμή για σημαντικά θέματα δεν υπάρχει, είναι αδύνατον
να επικοινωνηθεί τόσο οριζόντια όσο και προς τα κάτω σε στελέχη και βάση.

Σανίδα σωτηρίας αποτελεί ο επαγγελματισμός κάποιων στελεχών που έχουν
απομείνει στον στενό πυρήνα του πρωθυπουργικού επιτελείου που προσπαθούν να
καλύψουν την ανεπάρκεια συγκεκριμένων προσώπων που έχουν επιλεγεί.

Η έλλειψη σημείου αναφοράς στενών συνεργατών του πρωθυπουργού είναι εμ-
φανής, καθώς ο συντονισμός δράσεων και πολιτικών είναι πολλές φορές ανεπαρ-
κής, γεγονός που έχει προκαλέσει και την αντίδραση του πρωθυπουργού αλλά και
τριβές ανάμεσα σε υπουργούς και στελέχη. Ενδεικτική των τριβών που έχουν προ-
κληθεί το τελευταίο διάστημα είναι η σχέση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που ο πρω-
θυπουργός εκτιμά και εμπιστεύεται. 

Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος μετά βίας λένε «καλημέρα», γεγονός
που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους παροικούντες το Μέγαρο Μαξίμου, με
τους υπεύθυνους για την εύρυθμη λειτουργία του πρωθυπουργικού επιτελείου να
σφυρίζουν αδιάφορα. 

Τα ξέρουν αυτά 
οι εισαγγελείς;

Πρώην δήμαρχος Χαλκιδικής
που κατηγορείται για τρεις κακουρ-
γηματικές πράξεις, ηθική αυτουρ-
γία σε ψευδή βεβαίωση, πλαστο-
γραφία και απιστία σε βάρος του
δήμου πολλών εκατομμυρίων ευ-
ρώ, διαδίδει στους εμπλεκόμενους
συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων
και μεγαλοεργολάβος ιδιοκτήτης
της εταιρείας ΥΔΡΟΦΙΛΗ που επί-
σης κατηγορείται σε βαθμό κα-
κουργήματος, να μην ανησυχούν
καθόλου, διότι -όπως υποστηρίζει-
όλα είναι «τακτοποιημένα» και
«πληρωμένα»… 

Αλήθεια, τα γνωρίζουν αυτά ο ει-
σαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκιδι-
κής και ο εισαγγελέας Αρείου Πά-
γου; Διότι πολύ σύντομα όλοι τους
θα παραλάβουν από εμάς ακόμη
περισσότερα στοιχεία για τα έργα
και τις ημέρες των υπόδικων για
κατασπατάληση και κατάχρηση δη-
μοσίου χρήματος. 

Και όταν λέμε όλοι, δεν εννοούμε
μόνο τους αρμόδιους εισαγγελείς
αλλά και τον ίδιο τον υπουργό Δι-
καιοσύνης. Εκείνο που γνωρίζου-
με, πάντως, πολύ καλά εμείς είναι
ότι μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και
πριν από τα Χριστούγεννα κάποιοι
πρώην αιρετοί καθώς και οι εμπλε-
κόμενοι συνεργάτες τους θα χά-
σουν τον ύπνο τους και θα χο-
ρεύουν τον χορό του… Ζαλόγγου!
Λίγη υπομονή συνιστούμε και όλα
θα γίνουν…

Ρεζίλια και άφαντα 
τα παιδιά της ερευνητικής
δημοσιογραφίας 
Ακόμα ψάχνουν να βρουν αυτόν τον κορυ-
φαίο δημοσιογράφο-ερευνητή και αντα-
ποκριτή του «Der Spiegel» στην Ελλάδα,
Γιώργο Χρηστίδη - ο οποίος ήταν σίγουρος
για τα νεκρά παιδιά στον Έβρο και υπέγρα-
φε τα περισσότερα κείμενα που έχουν
πλέον αποσυρθεί. Τον ψάχνουν, λέει, από
την ιστοσελίδα Medieninsider, η οποία ει-
δικεύεται σε θέματα Τύπου να τον ρωτή-
σουν για την εγκυρότητα των πηγών του,
αλλά είναι άφαντος! Το σάιτ Medieninsider
υπογραμμίζει ότι οι αμφιβολίες για την
ακρίβεια των ανταποκρίσεων του
«Spiegel» δεν περιορίζονται στον φερό-
μενο θάνατο του κοριτσιού αλλά αγγίζουν
ακόμα και το κατά πόσον υπήρξε η «μικρή
Μαρία». Ο δε Γιώργος Χρηστίδης δεν έχει
καν ζητήσει συγγνώμη για τα όσα εξωφρε-
νικά και ανυπόστατα υποστήριζε χωρίς
στοιχεία. 

Δένδιας ή Θεοδωρικάκος; 
Τι δείχνουν οι έρευνες;
Γνωστός βουλευτής του Νοτίου Τομέα, ο οποίος κάνει τακτικές δημοσκοπή-
σεις, μου είπε ότι στις επερχόμενες εκλογές στον Νότιο Τομέα θα έχουμε πολ-
λές ανακατατάξεις από την κορυφή μέχρι το τέλος… Συγκεκριμένα, μου είπε
ότι η τελευταία έρευνα που έκανε με δείγμα 1.500 δείχνει τον Τάκη Θεοδωρικά-
κο να έχει καλύψει τη διαφορά που τον χώριζε από τον Δένδια και να έχει πάρει
κεφάλι στη δημοφιλία. Μένει να δούμε αν αυτό θα μεταφραστεί και σε πρωτιά
σε ψήφο για τον Θεοδωρικάκο. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία προβλέπεται να
έχουμε ντέρμπι ανάμεσα στον Τ. Θεοδωρικάκο και τον Ν. Δένδια, ο οποίος μέ-
χρι πρότινος θεωρούσε ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρωτιά! 

Γεραπετρίτης - Σκέρτσος: Δύο
ξένοι στο Μέγαρο Μαξίμου
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Η ηλεκτρική διασύνδεση με την
Αίγυπτο «περνάει» την Ελλάδα 
σε μια νέα εποχή πράσινης ενέργειας
Ο

ι τεράστιες προκλήσεις στα ζητή-
ματα επάρκειας που προκαλεί η
ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό
με την ανάγκη για πράσινη μετά-

βαση και εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού,
δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον όπου η Ελ-
λάδα οφείλει να απαντήσει με μεσοπρόθεσμο
αλλά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Στην
κατεύθυνση αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της
Αιγύπτου με την Ελλάδα με τον «GREGY - Elica
Interconnector», που αναπτύσσει ο Όμιλος
Κοπελούζου, συνιστά μια εθνική αλλά και ευ-
ρωπαϊκή προτεραιότητα.

Αυτό διαφάνηκε και στις εργασίες της Παγ-
κόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για
την κλιματική αλλαγή COP 27, στο Sharm El-
Sheihk της Αιγύπτου, όπου ο Όμιλος Κοπε-
λούζου παρουσίασε σε τρεις ειδικές θεματι-
κές συνεδριάσεις - στο περίπτερο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής με την παρουσία του Διευ-
θύνοντος Συμβούλου για την Κλιματική Στρα-
τηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγ-
κρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο Global
Solar Council αλλά και στο ίδιο το Περίπτερο
της Αιγύπτου με τον Διαχειριστή της χώρας
(Egyptian Electricity Transmission Company -

EETC), τα πολλαπλά οφέλη της ηλεκτρικής
διασύνδεσης της Αττικής με την περιοχή Sidi
Barrani.

Πράγματι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλά-
δας - Αιγύπτου, μέσω ενός υποθαλάσσιου
καλωδίου μήκους περίπου 950 χιλ. με δυνα-
τότητα αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας,
χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα
ενεργειακά έργα της Ευρώπης, υψηλής προ-
τεραιότητας, με κομβικό ρόλο στον νέο ενερ-
γειακό χάρτη που αυτήν τη στιγμή διαμορφώ-

νεται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Και αυτό γιατί ο «GREGY - Elica Intercon-

nector» θα συμβάλει καθοριστικά στην απε-
ξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό
αέριο, καθώς το υποθαλάσσιο καλώδιο που θα
συνδέει τις δύο χώρες θα μεταφέρει 100%
πράσινη, καθαρή και φθηνή ηλεκτρική ενέρ-
γεια. Τα 3.000 μεγαβάτ πράσινης ηλεκτρικής
ενέργειας που θα μεταφέρει από την Αίγυπτο
στην Ελλάδα θα παράγονται από 9,5 GW Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα κα-

τασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπε-
λούζου στην Αίγυπτο και θα μπορούν να αντι-
καταστήσουν 4,5 bcm φυσικού αερίου ετη-
σίως, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά 10
εκατ. τόνους ετησίως.

Με αυτό τον τρόπο η αυξημένη συμμετοχή
των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό
μείγμα της χώρας αναμένεται να συμβάλει κα-
θοριστικά στους ευρωπαϊκούς «πράσινους»
στόχους για την ενέργεια, αφού συνάδει πλή-
ρως με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια
και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO2

έως το 2050.
Εξίσου σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι

με τον «GREGY - Elica Interconnector» η Ελ-
λάδα μετατρέπεται σε έναν νευραλγικό κόμβο
«πράσινης» ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Δημιουργεί ένα
νέο και πράσινο ενεργειακό διάδρομο, στον
άξονα Βορρά - Νότου, διασυνδέοντας τα ηλε-
κτρικά συστήματα της Ευρώπης με τη Βόρεια
Αφρική, αλλάζοντας ουσιαστικά τα ενεργει-
ακά δεδομένα και απαντώντας στην ανάγκη να
παραδώσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον στις
επόμενες γενιές.
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«Σ
τους πιο δύσκολους καιρούς των

μνημονιακών καταναγκασμών με

τους νόμους Κατσέλη και Κατσέ-

λη - Σταθάκη υπήρχε προστασία

για την πρώτη κατοικία», λέει στην «Political» ο Νίκος

Βούτσης, τέως πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής

Α’ Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Θα δρομολογηθούν οι

διατάξεις 146 και 147 του Ποινικού Κώδικα για την

προσαγωγή τους ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και

Διαφάνειας» τονίζει για Δημητριάδη και εμπλεκομέ-

νους στο Predator.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση ισχυ-

ρίζεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε την

πώληση κόκκινων δανείων σε ξένα funds, τι

απαντάτε;

«Ντρέπεται και η ντροπή» για τη «μηχανή» που

έχει στηθεί ώστε μέσω της σύμπραξης τραπεζών με

τα «κοράκια» να μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιο του real

estate των τραπεζικών ομίλων. Τέσσερα χρόνια μετά

την έξοδο από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και με την

άρση των περιορισμών του Συμφώνου Σταθερότητας

λόγω πανδημίας, στο όνομα της ανάπτυξης, όπως την

εννοεί η κυβέρνηση της ΝΔ, χιλιάδες μικροϊδιοκτή-

τες, που βεβαίως δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρω-

τές, βρίσκονται στο έλεος μιας κυνικής και απάνθρω-

πης κερδοσκοπίας.

Η κυβέρνηση βρίσκεται βαριά εκτεθειμένη για μια

ακόμη φορά ενώπιον του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των

λαϊκών τάξεων γιατί δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε τη μόνιμη

επωδό που χρησιμοποιεί, ότι δήθεν όλοι είναι ίδιοι, απευθυ-

νόμενοι στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μέσα στους πιο δύσκολους καιρούς της παρατε-

ταμένης οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών καταναγ-

κασμών, με τους νόμους Κατσέλη και Κατσέλη - Σταθάκη

υπήρχε προστασία για την πρώτη κατοικία.

Δέσμια της μεροληπτικής πολιτικής υπέρ των ολίγων και

των μεγάλων συμφερόντων που εξυπηρετούν ο κ. Μητσο-

τάκης και η κυβέρνησή του αγνοούν τις προτάσεις που επα-

νειλημμένως έχουν κατατεθεί όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

αλλά και από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και από άλλες δυνάμεις της

αντιπολίτευσης για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοι-

κίας. Ενώ επιχειρεί αυτοδιαψευδόμενη κατά τη γνωστή

επικοινωνιακή της συνταγή να επιρρίψει τις ευθύνες ότι

δήθεν το καθεστώς αυτής της ανάλγητης πολιτικής οφείλε-

ται σε νόμους της προηγούμενης κυβέρνησης και όχι στον

δικό της πτωχευτικό κώδικα. 

Υποκλοπές. Μεθαύριο Δευτέρα θα εμφανιστεί στην Επι-

τροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο τέως γγ του πρωθυ-

πουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και οι εκπρόσωποι των

εμπλεκόμενων εταιρειών. Ευελπιστείτε πως θα αρχίσει

να διαφαίνεται κάποιο φως στην υπόθεση αυτή;

Μόλις χθες ζητήσαμε στη Διάσκεψη των Προέδρων του

Κοινοβουλίου να λάβει μέτρα ώστε τη Δευτέρα να μην οδηγη-

θεί τεχνηέντως σε ένα «νέο φιάσκο» η ακρόαση των τεσσά-

ρων κυρίων που επέβαλε η μειοψηφία των 2/5 κατά τον Κανο-

νισμό της Βουλής, να κληθούν επιτέλους για ακρόαση στην

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Απαιτούμε δημοσιότητα

στην ακρόαση της Επιτροπής, καθώς αφορά ιδιώτες και

πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο. Θα απαιτήσουμε την πα-

ρουσία όλων εφόσον έχουν ειδοποιηθεί από εβδομάδες πριν

και σε αντίθετη περίπτωση θα ζητήσουμε να δρομολογηθούν

οι διατάξεις 146 και 147 του Ποινικού Κώδικα για την προσα-

γωγή τους ενώπιον της επιτροπής.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά, οι

πραγματικοί ιδιοκτήτες των κακόβουλων λογισμικών, και ο κ.

Δημητριάδης είχαν τεθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία

της Εξεταστικής Επιτροπής εκτός της υποχρέωσης μαρτυρίας

ενώπιόν της ακριβώς για να μη χυθεί άπλετο φως! Για τέταρτη

φορά ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να απαντήσει στον αρχηγό

της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις βαρύτατες προσωπι-

κές ευθύνες που έχει για το σκάνδαλο, ενώ καθυστερεί και η

συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για το νέο νο-

μοθετικό πλαίσιο που εισηγείται η κυβέρνηση και το οποίο

απορρίπτεται από όλες τις αρμόδιες Αρχές και τα κόμματα της

αντιπολίτευσης ακριβώς γιατί νομιμοποιεί το

άβατο και τις μαζικές παρακολουθήσεις.

Δεν γίνεται ανεκτή η «απόρρητη δημο-

κρατία» που θωράκισε το επιτελικό κράτος

του κ. Μητσοτάκη αξιοποιώντας την «έκτα-

κτη κατάσταση» της διετούς πανδημίας.

Πρόκειται για έναν επιπλέον ηθικό εκπεσμό

αυτής της κυβέρνησης γιατί οργάνωσε την

ομερτά εν μέσω πανδημίας ώστε να χειρα-

γωγεί τις πολιτικές εξελίξεις και να αξιοποιεί

παρακολουθήσεις φίλων και αντιπάλων. Εί-

ναι πρωτοφανής η στρατηγική συγκάλυψης

που επιχειρείται επί μήνες με την επικουρία

τόσο μέρους των ΜΜΕ όσο και -δυστυχώς-

αρμόδιων δικαστικών αρχών.

«Καλάθι του νοικοκυριού». Μια κυβέρνη-

ση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πώς θα αντιμετώπιζε τα τε-

ράστια οικονομικά προβλήματα σε ευπα-

θείς ομάδες;

Η κυβέρνηση συνεργεί και αξιοποιεί την

κερδοσκοπία ανατροφοδοτώντας την ακρί-

βεια καθώς δεν έκανε το ελάχιστο ώστε να

υπάρξει ανακούφιση τόσο από την εισαγό-

μενη όσο και από την εγχώρια ακρίβεια. Δεν

μείωσε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, δεν μείωσε

τον ΦΚΕ στα καύσιμα, δεν έδωσε ικανοποι-

ητική αύξηση στον βασικό μισθό, δεν κάνει

πραγματικούς ελέγχους στην αγορά. Οι ελάχιστες αυξήσεις

απορροφώνται από τον πληθωρισμό και η αγοραστική δύ-

ναμη των νοικοκυριών μειώνεται καθημερινά, ενώ μικρές

και μεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο

κόστος της ενέργειας.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα αρνητικά υποδείγματα της

αδιαφανούς διασπάθισης των δημόσιων πόρων υπέρ των

ημετέρων, των κουμπάρων και ορισμένων επιχειρηματι-

κών ομίλων μέσω άμεσων αναθέσεων εκατομμυρίων ευρώ

και κλειστών διαγωνισμών.

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να πείσει πως έχει λύσεις, πρό-

γραμμα και ανθρώπινο δυναμικό και να έρθει πρώτο

κόμμα στις εκλογές;

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που εδράζεται στους 6 βα-

σικούς άξονες για «Δικαιοσύνη παντού», είναι επεξεργασμέ-

νο, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο τόσο για την άμεση

ανακούφιση και αναδιανομή όσο και για τις θεσμικές και

διαρθρωτικές τομές με επίκεντρο τις δημόσιες πολιτικές που

θα θεμελιώσουν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη στήριξη

της υγείας, του κοινωνικού κράτους, της παιδείας, του νέου

μοντέλου διακυβέρνησης, της δικαιοσύνης. Έχουν τεθεί οι

βάσεις για μια ευρύτερη προγραμματική συμφωνία των προ-

οδευτικών δυνάμεων της χώρας και έχει αρχίσει η κινητοποί-

ηση του λαϊκού παράγοντα ώστε να στηριχτεί και να διευρυν-

θεί υπέρ της κοινωνίας αυτό το πρόγραμμα. Επιμένουμε

«εκλογές χθες». Ν
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«Ντρέπεται και η ντροπή με τα έργα και
τις ημέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη»
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Η
στρατηγική της ΕΕ για τη σταδιακή απεξάρτηση
από τα ορυκτά καύσιμα και τη δραστική μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
έχει τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας την

ανάπτυξη των ΑΠΕ, τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση,
αλλά και την αναζήτηση λύσεων για την επίτευξη των
στόχων για την Πράσινη Μετάβαση (EU Green Deal) και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση που
βιώνει ο κόσμος μας τους τελευταίους μήνες, και
κυρίως η Ευρώπη, έχει αναδείξει την ανάγκη για
ενεργειακή αυτονομία και ενίσχυση του βιώσιμου και
υπεύθυνου εφοδιασμού. Όλα τα παραπάνω είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ορυκτές πρώτες ύλες, οι
οποίες αποτελούν το θεμέλιο για τις κατασκευές, τη
μεταποίηση και τις υποδομές που απαιτούνται για μια
πιο πράσινη οικονομία.

Η συμβολή του ελληνικού εξορυκτικού 
κλάδου στην πράσινη μετάβαση

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος στηρίζει τη μετάβαση
στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς δημιουργεί
πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την
οικονομία. Επιπλέον, έχει αποδείξει ότι μπορεί να
αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης, καθώς
παρουσιάζει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και
απασχολεί πάνω από 100.000 εργαζόμενους, ενώ όπως
επισημαίνεται στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του
ΣΜΕ για το 2021, η συμμετοχή του κλάδου στις εξαγωγές
το 2021 έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με το 2020.

Ένα σημαντικό ποσοστό του ορυκτού πλούτου της
περιοχής εντοπίζεται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που

λειτουργεί και αναπτύσσει η εταιρείία Ελληνικός Χρυσός.
Συγκεκριμένα, στο παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό
κοίτασμα στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα
αποθέματα 779.000 τόνων χαλκού και 3,8 εκατ. ουγκιών
χρυσού που, με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την
έναρξη παραγωγής του μεταλλείου, θα συμβάλουν στην
αντιμετώπιση του εφοδιαστικού κενού σε κρίσιμα
μέταλλα, όπως είναι ο χαλκός. 

Σε έρευνά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
χαρακτηρίζει τον χαλκό ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις
τεχνολογίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια,
προβλέποντας ότι τις επόμενες δύο δεκαετίες η ζήτηση
σε χαλκό και σε σπάνιες γαίες αυξάνεται άνω του 40%,
60-70% σε νικέλιο και κοβάλτιο και σχεδόν 90% σε λίθιο. 

Η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μία από τις
μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, η
οποία στην πλήρη της ανάπτυξη θα επιτρέψει στα
Μεταλλεία Κασσάνδρας να αναδείξουν το δυναμικό της
περιοχής και να καταστήσουν τη χώρα την 3η
παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη, μετά τη Σουηδία
(260.421 ουγκιές) και τη Φινλανδία (247.560 ουγκιές)
με ετήσια παραγωγή 215.000 ουγκιές χρυσού,
συνεισφέροντας στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα
της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας, στην
κατεύθυνση της απεξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες.

Προτεραιότητες η κοινωνική ευημερία 
και η προστασία του περιβάλλοντος

Υπενθυμίζεται πως το νέο επενδυτικό σχέδιο της
εταιρείας προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις 1,9 δισ.
δολαρίων και τη δημιουργία 3.000 μόνιμων και καλά
αμειβόμενων άμεσων θέσεων εργασίας, 2 δισ. ευρώ

εκτιμώμενα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο,
περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ σε έσοδα από
μεταλλευτικά τέλη που θα κατευθυνθούν στην τοπική
κοινωνία, καθώς και επιπρόσθετες επενδύσεις σε τοπικά
έργα κοινωνικής υπευθυνότητας ύψους 80 εκατ.
δολαρίων που θα επενδυθούν με τρόπο εμπροσθοβαρή
με σκοπό να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την
ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στις
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες και εφαρμόζει
κορυφαίες περιβαλλοντικές πρακτικές, με στόχο τη
μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με
σημαντικότερη την τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης, την
πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο διαχείρισης των
μεταλλευτικών καταλοίπων που απομένουν από την
επεξεργασία του μεταλλεύματος. 

Με την εφαρμογή της Ξηρής Απόθεσης, επιτυγχάνεται
εντυπωσιακή εξοικονόμηση νερού μέσω της αφύγρανσης
των καταλοίπων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα καθοριστικά
και στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού
αποτυπώματος, λόγω του μειωμένου όγκου προς
αποθήκευση, καθώς και στην αύξηση της γεωτεχνικής
ασφάλειας.

Τέλος, η εταιρεία προχωράει απρόσκοπτα και το έργο
της εξυγίανσης επιβαρυμένων περιοχών από αποθέσεις
μεταλλευτικών αποβλήτων προηγούμενων ιδιοκτητών
των μεταλλείων έχοντας έως σήμερα επενδύσει
περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ, με στόχο η περιοχή να
επιστραφεί συνολικά στην τοπική κοινωνία στην πρότερη
φυσική της κατάσταση μετά το πέρας της μεταλλευτικής
δραστηριότητας.
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Ο
συνταγματολόγος Πανα-
γιώτης Δουδωνής, ο νέος
«στρατηγός» του Νίκου Αν-
δρουλάκη, ανέλαβε την

ηλεκτρική καρέκλα του γραμματέα Πο-
λιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ. Την ώρα λοιπόν που το κόμμα του
έχει μπει για τα καλά ανάμεσα στις «μυ-
λόπετρες» του δικομματισμού, στέλνει
σαφές μήνυμα και στις δύο πλευρές
αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργα-
σιών «δεν κάνουμε πειράματα και αυ-
τοσχεδιασμούς, δεν μπαίνουμε σε πα-
ζάρια και μικροδιευθετήσεις εξου-
σίας». Σκωπτικό είναι το σχόλιό του
αναφορικά με τις υποκλοπές: «Η συγ-
κάλυψη των ευθυνών και η τοξικότητα
οδηγούν αμφότερες σε μια επικίνδυνη
διολίσθηση» και προσθέτει με νόημα
πως «εκλογές με τόσο βαριές σκιές
λειτουργούν εξαιρετικά επιβαρυντικά
για την ποιότητα της δημοκρατίας μας».

Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται σε ένα εί-
δος μπαλαντέρ των μετεκλογικών
συνεργασιών. Αν και εφόσον προκύ-
ψουν οι προϋποθέσεις για μια προ-
γραμματική συμφωνία, θεωρείτε ότι
θα μπορέσει να αντέξει το «βάρος»
και το πολιτικό κόστος μιας πολιτι-
κής συνεργασίας;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει επι-
λέξει έναν πολύ συγκεκριμένο δρόμο:
δεν κάνουμε πειράματα και αυτοσχε-

διασμούς, δεν μπαίνουμε σε παζάρια
και μικροδιευθετήσεις εξουσίας. Η
στάση μας είναι θεσμική και σε αυτό το
θέμα, καθώς ακολουθούμε την οδό της
ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, που
μιλά προγραμματικά και όχι ευκαιρια-
κά στο θέμα των συγκλίσεων και των
συνεργασιών. Δυστυχώς ούτε η κυβέρ-
νηση ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση
έχουν μια τέτοια κουλτούρα. Και τα δύο
κόμματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν δείξει
πολύ αρνητικά δείγματα γραφής: η μεν
ΝΔ επιθυμεί μια εξουσία ανέλεγκτη και
άρα ανεξέλεγκτη, με περιφρόνηση
προς τους θεσμούς, ο δε ΣΥΡΙΖΑ έχει
ένα βαρύ αρνητικό μπαράζ αντιθεσμι-
κών ενεργειών κατά τη διάρκεια της
διακυβέρνησής του. Αν δεν υπάρχει
θεσμική κουλτούρα στα κόμματα αυτά,
πώς μπορεί να καλλιεργηθεί κουλτού-
ρα προγραμματικών συγκλίσεων; 

Η ομιχλώδης υπόθεση των υποκλο-
πών δημιουργεί ένα τοξικό τοπίο
στην πολιτική αρένα. Η στάση του
κόμματός σας είναι περισσότερο
θεσμική. Μήπως όμως είναι μια

επιλογή στρατηγικής απέναντι
στην καταγγελτική συμπεριφορά
του ΣΥΡΙΖΑ;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιμέ-
νει στην ουσία, πέρα από μικροκομμα-
τικές λογικές. Και η ουσία είναι πως
χρειάζεται μια απάντηση πλήρης, θε-
σμική, σοβαρή και τεκμηριωμένη. Μό-
νο αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε
όφελος του τόπου και της ποιότητας
της δημοκρατίας μας. Η συγκάλυψη
των ευθυνών και η τοξικότητα οδηγούν
αμφότερες σε μια επικίνδυνη διολί-
σθηση. Και το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί πέρα
από κοντόφθαλμες στρατηγικές με
γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας
και της δημοκρατίας μας. Αυτή είναι
και η διαφορά μας τόσο από την κυ-
βέρνηση όσο και από την αξιωματική
αντιπολίτευση: μια διαφορά βαθιά
αξιακή και όχι συγκυριακή. 

Εκτιμάτε ότι αυτό το βαρύ κλίμα επι-
σπεύδει τις ανακοινώσεις για πρό-
ωρη προσφυγή στις κάλπες;

Αν η κυβέρνηση επιθυμεί διαφυγή
από τις ευθύνες της μέσω των εκλογών,
να έχει υπόψη της πως πρέπει πρώτα
να πέσει φως στα όσα καταγγέλλονται.
Εκλογές με τόσο βαριές σκιές λειτουρ-
γούν εξαιρετικά επιβαρυντικά για την
ποιότητα της δημοκρατίας μας. Ξέρετε,
η παρούσα κυβέρνηση ήλθε στην εξου-
σία παριστάνοντας δήθεν τον υπέρμαχο

των ελευθεριών, τον υποστηρικτή των
δικαιωμάτων. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο
ανακόλουθο είναι να προσφύγει άρον
άρον σε κάλπες για να συγκαλύψει την
ευθύνη της για την παρακολούθηση
πολιτικών και πολιτών, με δεκάδες χι-
λιάδες άρσεις απορρήτου να έχουν λά-
βει χώρα την τελευταία τετραετία. 

Το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα
πλήθος καταγγελιών και αποκαλύ-
ψεων με επίκεντρο την παιδική κα-
κοποίηση που έχει σοκάρει την ελ-
ληνική κοινωνία. Πώς μπορεί να
επουλωθεί αυτή η κοινωνική πληγή;

Κάθε φορά που έχουμε πλήθος κα-
ταγγελιών, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν
λειτουργήσει σωστά και εγκαίρως οι
ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, ότι
έπρεπε να φτάσουμε στο απροχώρητο
και πολλές ακόμα ψυχές να πληγω-
θούν κατά έναν τρόπο δυσεπούλωτο
για να δουν όλα αυτά το φως της δημο-
σιότητας. Και αυτό είναι κάτι που μας
πληγώνει βαθύτατα πρώτιστα ως αν-
θρώπους. Ως συμμετέχοντες στον δη-
μόσιο διάλογο, μας υπενθυμίζει την
ανάγκη ισχυρών κρατικών δομών πρό-
νοιας. Σε κάθε περίπτωση, περιμένου-
με από την ελληνική δικαιοσύνη να δια-
λευκάνει πλήρως αυτή την υπόθεση,
γιατί η παιδική κακοποίηση είναι μια
ανοιχτή πληγή στο σώμα της ελληνικής
κοινωνίας.
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Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 απέρριψε 
την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια 

Κ
ορυφώνεται η πολιτική κόντρα για τη

λαίλαπα των πλειστηριασμών που ενορ-

χηστρώνουν τα διάφορα κοράκια με

στόχο να αρπάξουν την περιουσία των Ελλήνων.

Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ρίξει το ανάθεμα στον

Πτωχευτικό Κώδικα που ψήφισε η ΝΔ, ενώ η κυ-

βέρνηση από την πλευρά της υπενθυμίζει με

νόημα ότι η νομοθεσία για την πώληση των κόκ-

κινων δανείων στα «αρπακτικά» θεσπίστηκε τον

Δεκέμβριο του 2015 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

(www.protothema.gr. 15/12/2015). 

Όμως οι κοκορομαχίες των εκπροσώπων των

μνημονιακών κομμάτων στα διάφορα τηλεοπτι-

κά παράθυρα δεν μπορούν να απαλείψουν τις τε-

ράστιες πολιτικές τους ευθύνες στο ζήτημα αυ-

τό. Άλλωστε η ψήφιση και εφαρμογή του νέου

Πτωχευτικού Κώδικα έγινε λόγω των δεσμεύσε-

ων προς το Eurogroup που ανέλαβε τον Αύγου-

στο του 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύσεις

τις οποίες εφάρμοσε με ιδιαίτερο ζήλο η κυβέρ-

νηση της ΝΔ. 

Όπως έχουμε τονίσει ήδη από το 2016, η μο-

ναδική λύση στο ζήτημα των κόκκινων δανείων

ήταν η ίδρυση Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών.

Μάλιστα από την άνοιξη του 2020 η ΕΚΤ, συμπε-

ριλαμβανομένου και του Γιάννη Στουρνάρα,

προωθούσαν κόντρα στην Κομισιόν την ιδέα δη-

μιουργίας μιας κακής τράπεζας (Bad Bank) είτε

σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο για την

αγορά των κόκκινων δανείων (F inancia l

Times.com 19/4/2020).

Για την ιστορία θα πρέπει να τονιστεί ότι στις

15 Φεβρουαρίου 2016 ο Μάριο Ντράγκι εξασφά-

λισε για τους Ιταλούς συμπατριώτες του τα κόκ-

κινα δάνεια των ιταλικών τραπεζών να εντάσ-

σονται σε καλάθι τιτλοποιημένων απαιτήσεων

(Asset Backed Security-ABS) και να δίνονται

ως εγγυήσεις (collaterals) στην Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα.

Αξιοποιώντας αυτό το γεγονός στις 18/2/2016

στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και

Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωβουλής κάλε-

σα τον Ντάισελμπλουμ να εφαρμόσει και στην

Ελλάδα τη λύση που εξασφάλισε ο Ντράγκι για

τους συμπατριώτες του στην Ιταλία. Και καθώς ο

Ντάισελμπλουμ πέταξε το μπαλάκι στον Ντράγκι,

στη συνέχεια, λίγες μέρες μετά, στις 26 Φε-

βρουαρίου 2016 κατέθεσα Γραπτή Ερώτηση προς

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητώντας από

τον Ντράγκι να υπάρξει αντίστοιχη λύση και για

τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα. 

Τόσο η τότε κυβέρνηση όσο και ο διοικητής της

ΤτΕ ενημερώθηκαν από την πλευρά μου για το

σχέδιο Ντράγκι στις 30-31 Μαρτίου 2016 κατά τη

διάρκεια της συνάντησης που είχαν οι κύριοι Τσί-

πρας, Τσακαλώτος, Σταθάκης και Στουρνάρας με

τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής (FAWG) του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συστάθηκε για τον

έλεγχο της τρόικας. Στις συναντήσεις αυτές επί-

σης τους έθεσα υπόψη Πρόταση-Λύση για τα

κόκκινα δάνεια σύμφωνα με την οποία, καθώς οι

τράπεζες θα πουλούσαν τα μη εξυπηρετούμενα

δάνεια στα «distress funds» σε ιδιαίτερα χαμη-

λές τιμές (κάτω από το 10% της αξίας τους), θα

έπρεπε να θεσμοθετηθεί υποχρεωτικό δικαίωμα

προτίμησης για τους δανειολήπτες και τους εγ-

γυητές τους για εξαγορά του δανείου τους στην

τιμή πρώτης προσφοράς που θα έκαναν τα κορά-

κια (Kontra Channel-«Kontra 24» 4/4/2016 στο

www.notismarias.gr 7/4/2016). 

Επιπλέον και επειδή μπορεί οι δανειολήπτες

να μην είχαν ούτε αυτά τα χρήματα, θα έπρεπε να

δημιουργηθεί ένα Δημόσιο Ταμείο στο οποίο να

καταφεύγουν οι δανειολήπτες για να λάβουν τα

ποσά που πρέπει να πληρώσουν προκειμένου να

εξαγοράσουν το δάνειό τους. Για τον λόγο αυτόν

πρότεινα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να διαθέσει ποσό

τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρώ από το ποσό των 24

δισ. ευρώ που περίσσεψαν τότε από την ανακε-

φαλαιοποίηση των τραπεζών στο πλαίσιο του

τρίτου δανειακού πακέτου, προικοδοτώντας έτσι

το νέο Δημόσιο Ταμείο που θα αποτελούσε πλέ-

ον ένα ισχυρό εργαλείο χρηματοδοτικής στήρι-

ξης των δανειοληπτών προκειμένου να μη χά-

σουν τα σπίτια τους.

Σημειωτέον, την παραπάνω Πρόταση-Λύση

ανέλυσα και στην κοινή συνεδρίαση της FAWG

με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της

ελληνικής Βουλής που έγινε στη Βουλή στις

30/3/2016. Παρά ταύτα η κυβέρνηση δεν δέχθη-

κε την Πρότασή μου, αν και ο Ντράγκι απαντών-

τας στις 4/5/2016 στην παραπάνω Γραπτή μου

Ερώτηση επισήμανε με σαφή και κατηγορημα-

τικό τρόπο ότι «στο Μνημόνιο Συνεννόησης που

έχει υπογραφεί με την Ελλάδα δεν περιλαμβά-

νεται ειδική απαίτηση η οποία να υποχρεώνει

τις ελληνικές τράπεζες να πωλούν τα μη εξυπη-

ρετούμενα δάνειά τους», αφήνοντας ορθάνοι-

κτο το ενδεχόμενο της παραπάνω λύσης για τη

χώρα μας.

Στη συνέχεια και καθώς ο Ντράγκι προωθούσε

την ίδρυση ταμείου για τα κόκκινα δάνεια στην

Ιταλία, επανέφερα την πρότασή μου για την ίδρυ-

ση ενός Δημόσιου Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια

στην Ελλάδα («Κυριακάτικη KontraNews»,

31/07/2016), το οποίο θα προχωρούσε στην αγο-

ρά των κόκκινων δανείων στην τιμή πρώτης προ-

σφοράς που θα έκαναν τα κοράκια και στη συνέ-

χεια θα έδινε την ευκαιρία στους δανειολήπτες

να αγοράσουν στην τιμή αυτή το δάνειό τους και

να σώσουν τα σπίτια τους.

Την παραπάνω πρόταση-λύση επανέφερα σε

επίπεδο Ευρωβουλής και εκτός αυτής αρκετές

φορές όπως: 

1. Στις 12/10/2016 προς τον Μπενουά Κερέ, μέ-

λος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, στο

πλαίσιο της FAWG.

2. Στις 5/10/2017 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

3. Στις 25/10/2017 προς τον αντιπρόεδρο της

Κομισιόν Ντομπρόφσκις στην Ολομέλεια του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

4. Στις 11/9/2018 προς τον Αλέξη Τσίπρα ενώ-

πιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου ξανά στο Στρασβούργο.

5. Στις 29/1/2019 προς τον Μάριο Ντράγκι ενώ-

πιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματι-

κής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ευτράπελο, βέβαια, είναι ότι στις 25 Ιουνίου

2018, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε επιστρέψει

πλέον στην τρόικα μέρος του δανείου που είχε

περισσέψει από τα 86 δισ. ευρώ του τρίτου δανει-

ακού πακέτου, σε νέα συνάντηση της ίδιας ομά-

δας των ευρωβουλευτών (FAWG) με τον διοικητή

της ΤτΕ και αφού έθεσα ξανά την Πρόταση-Λύση

στον Γ. Στουρνάρα, αυτός απάντησε καρφώνοντας

την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ότι αν είχε στη

διάθεσή του ποσό 24 δισ. ευρώ, θα είχε λύσει το

ζήτημα των κόκκινων δανείων! Το ερώτημα, βε-

βαίως, είναι γιατί δεν αποδέχθηκε την παραπάνω

Πρόταση-Λύση που του διατυπώσαμε στη συνάν-

τηση της 30ής Μαρτίου 2016. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την

ευκαιρία να λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δα-

νείων μέσω της δημιουργίας του Ταμείου Σωτη-

ρίας Δανειοληπτών αξιοποιώντας την παραπάνω

Πρόταση-Λύση την οποία είχαμε θέσει αρκετά

έγκαιρα. Πλην όμως δεν το έπραξε, με τον Ευ-

κλείδη Τσακαλώτο, μάλιστα, να δηλώνει στις 27

Σεπτεμβρίου 2017: «Η κυβέρνηση δεν θα ζητήσει

από τους πιστωτές μας να δοθεί η δυνατότητα

στους δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά

τους στην τιμή που θέλουν να τα εξαγοράσουν τα

funds. Δεν θα το θέσω (στους δανειστές μας) για-

τί δεν είναι λογικό» (political.gr 23/11/2022, σελ.

5). Επομένως τα κροκοδείλια δάκρυα που χύνει

σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για τους πλειστηριασμούς δεν

πείθουν κανέναν. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣH56
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ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ58
ΧΡΟΝΙΑ

Τ
ο gaslighting είναι επιβλαβές για όλες τις

σχέσεις. Είναι καταστροφικό για την εμπι-

στοσύνη και την οικειότητα. Ωστόσο, είναι

αρκετά συνηθισμένο σε περιστασιακές, προσωπι-

κές, ακόμη και επαγγελματικές σχέσεις. Η κατανόη-

ση του gaslighting μπορεί να προσφέρει εργαλεία

και τεχνικές για την ελαχιστοποίηση των καταστρο-

φικών επιπτώσεων.

Το gaslighting είναι μια μορφή χειραγώγησης με

σκοπό τη δημιουργία της αμφιβολίας στις πεποιθή-

σεις, στα συναισθήματα ή στη λογική κάποιου. Συχνά

χρησιμοποιείται για να κερδίσει το άτομο κάποιου

είδους πλεονέκτημα έναντι του στόχου αποδυναμώ-

νοντας τη διαύγειά του και ως εκ τούτου την κρίση

του, ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί με κάποιο

τρόπο κάτι που είναι συναισθηματικά αποσταθερο-

ποιητικό.

Οι στενές σχέσεις επηρεάζονται περισσότερο, κα-

θώς αντιμετωπίζεται ως προδοσία και έτσι υπονο-

μεύει κάθε εμπιστοσύνη. Κοινά παραδείγματα περι-

λαμβάνουν:

• Λένε ψέματα για λάθη προκειμένου να αποφύγουν

την ευθύνη: «Δεν ήμουν εγώ», «Δεν το είπα ποτέ αυτό».

• Κατασκευή γεγονότων ή συζητήσεων που θα έπρε-

πε να έχουν συμβεί: «Σε προειδοποίησα για αυτό».

• Κατασκευή συνομιλιών για να κάνουν τους άλλους

να αισθάνονται αφοσιωμένοι: «Σ’ το υπόσχομαι».

• Κάνουν τους άλλους να αισθάνονται ότι αντιδρούν

υπερβολικά όταν εκφράζουν συναισθήματα. «Το

πρόβλημα είναι ότι είσαι πολύ ευαίσθητος».

Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν τους άλλους να αι-

σθάνονται ανήσυχοι, αβέβαιοι για τον εαυτό τους και

σε ορισμένες περιπτώσεις, τρελοί. Οι ακόλουθες τε-

χνικές βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των καταστρο-

φικών επιπτώσεων της αποσταθεροποίησης:

1. Εκπαιδεύστε την ικανότητα εστίασής σας. Το αν-

τιληπτικό μας σύστημα ανταποκρίνεται πολύ διαφο-

ρετικά ανάλογα με το τι αντιλαμβανόμαστε. 

2. Επισημοποιήστε μια δήλωση. Στην ιδανική περί-

πτωση, θα γραφόταν εγγράφως σαν άλλο συμβόλαιο

και θα υπογραφόταν και από τα δύο μέλη. 

3. Ζητήστε λεπτομέρειες. Αν νομίζετε ότι κάποιος

προσπαθεί να σας κάνει να πιστέψετε κάτι που δεν εί-

ναι αλήθεια, ζητήστε πολλές λεπτομέρειες. Εάν κά-

ποιος προσπαθεί να σας ρίξει στο gaslighting, το να

ρωτήσετε για λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω γε-

γονός πιθανότατα θα προκαλέσει αντιφάσεις, αν είστε

επίμονοι.

4. Ζητήστε επαλήθευση. «Δεν θυμάμαι να το έχω

πει αυτό. Υπήρχε κάποιος άλλος που με άκουσε να το

λέω;».

A
κουγα τις προάλλες από ραδιοφώνου κορυ-

φαίο κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να ασκεί

τη γνωστή «τοξική αντιπολίτευση» κατά της

κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά μου έκανε εντύπωση η μόνι-

μη επωδός του: για όλα φταίει ο Μητσοτάκης. Προσέξτε,

όχι ο πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης φταίει. Η ακρίβεια,

έλεγε, έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Κυριάκος Μητσο-

τάκης. Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έχουν ονομα-

τεπώνυμο, λέγονται Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προκλη-

τικότητα του Ερντογάν, η ένταση στις ελληνοτουρκικές

σχέσεις και η εμπλοκή της Ελλάδας υπέρ της Ουκρα-

νίας με την αποστολή όπλων έχουν ονοματεπώνυμο, λέ-

γονται Κυριάκος Μητσοτάκης. Η έξαρση της βίας τον τε-

λευταίο καιρό, η μη προστασία και οι αποπλανήσεις

ανηλίκων «είναι έργο Μητσοτάκη». Σαν να άκουσα ότι

και το πέναλτι στη Λεωφόρο έχει ονοματεπώνυμο και

λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν παίρνω όρκο

πως άκουσα καλά, γιατί είχε παράσιτα εκείνη τη στιγμή

το ραδιόφωνο. Κάπως έτσι, σκέφτηκα, θα πορευτούμε

προς τις εκλογές; Μέσες άκρες αυτή θα είναι η αντιπολι-

τευτική ατζέντα της «πρώτη φορά Αριστεράς», που ονει-

ρεύεται να επανέλθει για να πάρει εκδίκηση, κατά πώς

άφησε να εννοηθεί και ο «αψύς Κρητικός», πρώην

υπουργός; Ο απλός πολίτης, βέβαια, που παρακολουθεί

τελευταία τον δημόσιο διάλογο, με προσωπικές επιθέ-

σεις, λασπολογία, ύβρεις, ανυπόστατες κατηγορίες,

αναπόδεικτες «λίστες με ονόματα», όσο και να έχει εθι-

στεί σε αυτό το «περιβάλλον», σίγουρα παραμένει εμ-

βρόντητος. Δυστυχώς, εκεί φθάσαμε. Ακόμη και στο ότι

τις περιβόητες κρυφές διακοπές του Τσίπρα με το κότε-

ρο της Παναγοπούλου… οργάνωσε ο Μητσοτάκης με το

Predator (που τότε δεν υπήρχε…). Μια δημόσια ζωή

δηλητηριασμένη και τοξική όσο δεν πάει άλλο. Μια κα-

θετοποιημένη εχθροπάθεια και ένα διαζύγιο με τη σο-

βαρότητα και τον ρεαλισμό που απαιτούν οι καιροί. 

Αλήθεια, υπάρχει κάποιος, πέραν των κομματικών

στρατών και των εκ φύσεως συνωμοσιολόγων και μη-

δενιστών, που θα έδινε βάση σε όλα αυτά τα αυθαίρετα

συνθήματα και στο γκεμπελικό δόγμα, «λέγε, λέγε, στο

τέλος κάτι θα μείνει»; Σε όλα αυτά που δεν προάγουν τον

πολιτικό πολιτισμό και τη Δημοκρατία; Μέσα σε όλον

αυτό τον ορυμαγδό, δυστυχώς, δεν έχει χαθεί μόνο η

μπάλα, αλλά και η αλήθεια, οι πραγματικές ευθύνες και

παραλείψεις, μαζί με τα όποια λάθη, τα μικρά και τα με-

γάλα. Την ώρα που η ακρίβεια εξαφανίζει το διαθέσιμο

εισόδημα των οικονομικά αδύνατων στις πρώτες 15 μέ-

ρες του μήνα, την ώρα που η λεγόμενη μεσαία τάξη ξα-

ναρχίζει τις περικοπές και το σφίξιμο του ζωναριού, την

ώρα που σχεδόν όλοι οι πολίτες τρέμουν πώς θα βγει ο

χειμώνας, η αντιπολίτευση δίνει τον υπέρτατο αγώνα

της αδιάκοπης σκανδαλολογίας. Αγωνίζεται, λέει, το

κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κερδίσει ψή-

φους από τον λεγόμενο μεσαίο και κεντρώο χώρο που

κατά κανόνα είναι άνθρωποι μετριοπαθείς χωρίς αγκυ-

λώσεις και παρωπίδες και αποτελούν την κρίσιμη μάζα

που διαμορφώνει στο τέλος τις πλειοψηφίες.

Πιστεύει, όμως, κανείς πως αυτή η τοξικότητα και ο

διχασμός τού «ή εμείς ή αυτοί», που εκπέμπει ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ, αγγίζουν αυτό το κοινό και το πείθουν; Προφα-

νώς όχι. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Αυτό που

περιμένουν οι εχέφρονες πολίτες είναι μια θετική

ατζέντα με φρέσκες ιδέες και προτάσεις που από τη

μια θα αλλάζουν και θα εκσυγχρονίζουν τη χώρα και

από την άλλη θα διαχέεται στην κοινωνία το μέρισμα

της ανάπτυξης και θα βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο

όλων με δίκαιο τρόπο.

Μακριά από λαϊκισμούς και φθηνούς εντυπωσια-

σμούς. Πολιτική για τους πολίτες και όχι για τους κομ-

ματικούς αβανταδόρους και τα αφιονισμένα τρολ που

κραυγάζουν πως «για όλα φταίει ο Μητσοτάκης». Και

ναι, να πούμε κι εμείς, «για όλα φταίει ο Μητσοτάκης».

Για όλα όσα έπραξε αυτός και η κυβέρνησή του στα

(κοντά) τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης. Μαζί με τα

όποια λάθη και παραλείψεις. Φταίει για τον εκσυγχρονι-

σμό και την εμπέδωση του κράτους δικαίου, για τη γεω-

πολιτική αναβάθμιση της χώρας, την ισχυροποίηση των

Ενόπλων Δυνάμεων, την οικονομική άνοδο, την κοινω-

νική δικαιοσύνη, την ενότητα του λαού. Για αυτό και οι

επόμενες εκλογές θα έχουν κατά πώς φαίνεται «ονομα-

τεπώνυμο». 

Τέσσερις τρόποι για να προστατεύσετε 
τον εαυτό σας από το gaslighting 

Οι εκλογές θα έχουν «ονοματεπώνυμο»: Κυρ. Μητσοτάκης

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Αυτό που περιμένουν οι εχέφρονες
πολίτες είναι μια θετική ατζέντα με

φρέσκες ιδέες και προτάσεις, μακριά
από λαϊκισμούς και φθηνούς 

εντυπωσιασμούς. Πολιτική για τους
πολίτες και όχι για τους κομματικούς

αβανταδόρους και τα αφιονισμένα
τρολ που κραυγάζουν πως 

«για όλα φταίει ο Μητσοτάκης» 





«Ο δρόμος προς την ΕΕ περνά μέσα από την ανα-
γνώριση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων μας»,
δήλωσε ο εθνικιστής πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρού-
μεν Ράντεφ, απειλώντας με νέο βέτο στην ένταξη των
Σκοπίων στην ΕΕ μετά τους πυροβολισμούς αγνώ-
στων σε βουλγαρικό πολιτιστικό σύλλογο στην Οχρί-
δα, την τρίτη τέτοια επίθεση από τον Οκτώβριο. 

Τον περασμένο Ιούνιο, η βουλγαρική κυβέρνηση
επικύρωσε την άρση του βέτο στην έναρξη ενταξια-

κών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με
την ΕΕ. Από το 2020, η Σόφια είχε ασκήσει βέτο δύο
φορές, εμποδίζοντας την ενταξιακή πορεία όχι μόνο
της Β. Μακεδονίας αλλά και της Αλβανίας.

Βάσει του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε, η Β.
Μακεδονία οφείλει να τροποποιήσει το Σύνταγμά της
ώστε να περιληφθούν οι Βούλγαροι στις αναγνωρι-
σμένες εθνικές ομάδες της χώρας και να εξαλείψει
τη ρητορική μίσους.

Η Β. Μακεδονία καλείται επίσης να αναθεωρήσει
τα σχολικά προγράμματά της και να ανοίξει τα αρχεία
της κομμουνιστικής αστυνομίας που, κατά τη Σόφια,
θα δείξουν την κακομεταχείριση που επιφυλασσόταν
στους Βούλγαρους σε αυτή την πρώην Γιουγκοσλα-
βική Δημοκρατία.

Το θέμα της γλώσσας, την οποία η Σόφια θεωρεί ως
βουλγαρική διάλεκτο, είναι επίσης ιδιαίτερα ευαί-
σθητο.

«Ο
Πούτιν είχε επί δεκαε-
τίες μια κρυφή ατζέντα
σαν το Γ’ Ράιχ, αλλά κα-
τάφερνε χρησιμοποι-

ώντας τις πρακτικές της KGB να εξαπατά,
ξελογιάζοντας με ψέματα τους Δυτι-
κούς», πιστεύει η Γκάλια Άκερμαν, δημο-
σιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου
«Η Μαύρη Βίβλος του Πούτιν», που μόλις
κυκλοφόρησε στη Γαλλία.

Κεντρική ομιλήτρια στο σεμινάριο της
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Οικονομι-
κής Επιτροπής (ΕΚΟΕ) της ΕΕ στο Ζάγ-
κρεμπ, η Άκερμαν τόνισε ότι ο Πούτιν εί-
χε πάντα ένα κρυφό σχέδιο για να «ξελο-
γιάζει με ψέματα τη Δύση», παρά το γε-
γονός ότι πάντα υπήρχαν τα σημάδια ότι
το καθεστώς του «οδεύει προς την απο-
λυταρχία και τον φασισμό».

Σύμφωνα με την Άκερμαν, «οι Δυτικοί
αγνόησαν αυτά τα σημάδια ή παραπλανή-
θηκαν στην ανάλυσή τους, καθώς ο Πού-
τιν έδειχνε στις συνομιλίες του με τους
ηγέτες ότι είναι διατεθειμένος να βρει
κοινή συναίνεση μαζί τους, τονίζοντας τις
επιχειρηματικές και οικονομικές ευκαι-
ρίες μιας καλής σχέσης με τη Ρωσία».

«Όλοι άκουγαν αυτό που ήθελαν»
«Εκπαιδευμένος στην KGB, ο Πούτιν

λειτουργεί με την ηθική της και τα ψέμα-
τά της. Ξέρει και τη λογική της αγοράς,
του καπιταλισμού και του κέρδους», τό-
νισε η Άκερμαν, προσθέτοντας ότι «ο
Πούτιν μίλησε στην Μπούντεσταγκ στα
γερμανικά, στη Γαλλία αναφέρθηκε στον
Γκωλισμό για να κερδίσει τις καρδιές πο-
λιτικών και πολιτών, δέχθηκε πρόσκληση
σε ένα μπούνγκα πάρτι από τον τότε πρω-
θυπουργό της Ιταλίας Μπερλουσκόνι …
Όλοι άκουγαν αυτό που ήθελαν, ακόμη

και το Ισραήλ, αφού ο Πούτιν δεν είναι
αντισημίτης».

«Αλλά πίσω από όλα αυτά βρισκόταν
ένα κρυφό σχέδιο για την παλινόρθωση
της ρωσικής αυτοκρατορίας. Από το
2007, ο Πούτιν δήλωνε σε επιθετικό τόνο
αντίθετος στην προς ανατολάς διεύρυνση
του ΝΑΤΟ, ζητώντας ζωτικό χώρο για τη
Ρωσία, αλλά δεν του έδωσαν σημασία»,
κατέληξε η Άκερμαν, εξηγώντας εν μέρει
τον λόγο της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία.

Την ίδια ώρα, η πρώην καγκελάριος
της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ παρα-
δέχθηκε ότι στο τέλος της θητείας της
δεν είχε ισχύ για να επιβληθεί στον Πού-
τιν. Αποκάλυψε ότι τον Αύγουστο του
2021 σχεδίαζε από κοινού με τον Γάλλο

πρόεδρο Μακρόν τη διοργάνωση συνο-
μιλιών με τον Πούτιν, «αλλά σε ό,τι αφορά
την πολιτική εξουσίας είχα τελειώσει, και
για τον Πούτιν μόνο η εξουσία μετράει…
Όλοι ήξεραν ότι το φθινόπωρο φεύγω»,
είπε η Μέρκελ στο «Spiegel».

Έρευνα σε Μακρόν
για παράνομες
προεκλογικές
χρηματοδοτήσεις
Τον ρόλο που έπαιξαν εταιρείες συμ-
βούλων, όπως η McKinsey, στις δύο νι-
κηφόρες προεκλογικές εκστρατείες
του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το
2017 και το 2022 ερευνά η Εθνική Οικο-
νομική Εισαγγελία (PNF) της Γαλλίας,
εξετάζοντας τυχόν «ευνοϊκή αντιμετώ-
πιση και απόκρυψη ευνοιοκρατίας»
των εταιρειών από τις κυβερνήσεις
Μακρόν.
Ρεπορτάζ της «Le Parisien», με τίτλο
«Υπόθεση McKinsey: Ο Μακρόν στο
στόχαστρο έρευνας για παράνομη χρη-
ματοδότηση της εκστρατείας του», επι-
καλείται έκθεση μιας επιτροπής της
Γερουσίας, σύμφωνα με την οποία υπο-
γράφηκε πληθώρα συμβάσεων μεταξύ
του κράτους και εταιρειών συμβούλων
και δόθηκαν αστρονομικά ποσά, ιδίως
κατά την περίοδο της πανδημίας του
κορονοϊού, όταν τέτοιες εταιρείες εί-
χαν μεγάλη ζήτηση.
Η έκθεση αναφέρει ότι μεταξύ 2018 και
2021 οι συμβάσεις αυτές υπερδιπλα-
σιάστηκαν, φτάνοντας το αστρονομικό
ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ,
ενώ οι γαλλικές θυγατρικές της McKin-
sey κατάφεραν να μην πληρώσουν κα-
θόλου εταιρικό φόρο το διάστημα 2011-
2020. Ο 44χρονος Μακρόν προστατεύε-
ται από προεδρική ασυλία, όπως προ-
βλέπει το άρθρο 67 του γαλλικού Συν-
τάγματος.

«Ξελόγιαζε τους Δυτικούς 
με μεθόδους της ΚGB…»

ΚΟΣΜΟΣ

H Βουλγαρία απειλεί με νέο βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ

Η συγγραφέας του βιβλίου 
«Η Μαύρη Βίβλος του Πούτιν»
που μελετά επί σειρά ετών 
τις συμπεριφορές του Ρώσου
προέδρου αποκαλύπτει 
λεπτομέρειες από
τις πρακτικές του… 
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ΗΟλυμπία Οδός είναι μια εταιρεία που επεν-
δύει διαρκώς σε ενέργειες που υλοποιούν

το όραμά της για ένα καλύτερο μέλλον για όλους,
συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της βιωσιμό-
τητας. Ο στρατηγικός της σχεδιασμός θέτει πάντα στο
επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία και
τον σεβασμό στο περιβάλλον. Στοχεύοντας στην
ενεργειακή της ουδετερότητα έως το 2025, η Ολυμ-
πία Οδός προχώρησε στη μέτρηση του ανθρακικού
της αποτυπώματος για το 2021, χτίζοντας έτσι τις βά-
σεις για τη διαρκή του μείωση.

Με σταθμό εκκίνησης το 2018, όταν υλοποιήθηκε η
πρώτη φάση της αντικατάστασης των συμβατικών
φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED -σε
17 σήραγγες του αυτοκινητόδρομου- η στρατηγική
της εταιρείας για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώ-
ματος άνθρακα έχει αποδώσει καρπούς. Η κατανά-
λωση ενέργειας μειώθηκε κατά 60% στην Κακιά Σκά-
λα και κατά 80% στην Περιμετρική Πατρών, ενώ το αν-
θρακικό της αποτύπωμα μειώθηκε κατά 60% με περί-
που 4.000 λιγότερους τόνους ισοδύναμου διοξειδίου
του άνθρακα ανά έτος. Επίσης, η ετήσια εξοικονόμη-
ση ενέργειας αντιστοιχεί σε περίπου 10 GWh, 6 GWh
στην Περιμετρική Πατρών και 4 GWh στην Κακιά
Σκάλα. 

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επόμενη
φάση της αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστι-
κών με LED στα ανοιχτά τμήματα του αυτοκινητόδρο-
μου, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν
φωτοβολταϊκά πάρκα κατά μήκος της οδού, τα οποία

αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επί-
τευξη του στόχου για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μέ-
χρι το 2025. 

Επιπλέον, η Ολυμπία Οδός έχει επίσης αναπτύξει και
υλοποιεί πιλοτικά από το 2019 το πρόγραμμα SMART
TUNNEL. Το πρόγραμμα παρέχει μόνιμη παρακολού-
θηση του εξοπλισμού των σηράγγων μέσω αισθητή-
ρων, διαβίβαση όλων των δεδομένων ασύρματα στο
cloud μέσω «έξυπνων» κόμβων συλλογής δεδομένων
και εισαγωγή στο σύστημα αναλυτικών στοιχείων συν-
τήρησης. Ταυτόχρονα, αισθητήρες περιβάλλοντος με-
τρούν ανά πάσα στιγμή στοιχεία της ατμόσφαιρας στο
εσωτερικό της σήραγγας, όπως την ποιότητα του αέρα,
τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Από το πρόγραμμα εξάγονται χρήσιμες πληροφο-
ρίες για την κατάσταση του εξοπλισμού και εντοπί-
ζονται τυχόν προβλήματα πριν γίνουν πραγματικά
εμφανή, επιτρέποντας τη στοχευμένη συντήρησή
τους. Έτσι βελτιώνεται η ασφάλεια των χρηστών του
αυτοκινητοδρόμου αλλά και των εργαζομένων, ενώ
αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης, εξοικονο-
μώντας πόρους και εξασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός
των σηράγγων συντηρείται σωστότερα. Μετά την επι-
τυχή πιλοτική εφαρμογή του, το SMART TUNNEL
περνά πλέον στην επόμενη φάση του και επεκτείνε-
ται σε 4 ακόμα σήραγγες. 

Η εταιρεία έχει γίνει για το κοινό συνώνυμο της
εταιρικής υπευθυνότητας και όχι άδικα. Από την αρ-
χή της λειτουργίας της διανύει μια πολλά υποσχόμε-
νη πορεία για την περιβαλλοντική ανάπτυξη και την
καινοτομία που ανοίγει τον δρόμο προς ένα πιο βιώ-
σιμο μέλλον, καλύτερο για όλους.

Ενεργειακή ουδετερότητα 
έως το 2025 στην Ολυμπία Οδό
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Σημαντικό το περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό έργο της ΑΝΑΚΕΜ
Η

ΑΝΑΚΕΜ είναι το μεγαλύτερο
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης Αποβλήτων
Εκσκαφών Κατασκευών και

Κατεδαφίσεων. Βασική προτεραιότητα,
στόχος και δράση της είναι η δημιουργία, η
διατήρηση και η εύρυθμη και αποτελεσμα-
τική λειτουργία ενός πυκνού δικτύου μονά-
δων επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε όλη την ηπει-
ρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Υπό την αιγί-
δα της ΑΝΑΚΕΜ λειτουργούν σήμερα πε-
ρισσότερες από 160 μονάδες ανακύκλωσης
ΑΕΚΚ και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Από την αρχή της λειτουργίας της έως το
πρώτο εξάμηνο του 2022 η ΑΝΑΚΕΜ έχει
διαχειριστεί ποσότητες ΑΕΚΚ που ξεπερ-
νούν τους 7.900.000 τόνους.

Παράλληλα με το περιβαλλοντικό έργο
της, η ΑΝΑΚΕΜ αναπτύσσει και σειρά κοι-
νωνικών δράσεων, στο πλαίσιο της εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης. Δράσεις οι οποίες
αφορούν το περιβάλλον και ειδικότερα τον
καθαρισμό οικολογικά ευαίσθητων περιο-
χών, αλλά και πρωτοβουλίες και δράσεις
ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας.

Μόνο στη διάρκεια των δύο τελευταίων
χρόνων η ΑΝΑΚΕΜ προχώρησε στον καθα-
ρισμό παράνομων μπαζότοπων σε πολλές
περιοχές υψηλού οικολογικού ενδιαφέ-
ροντος στην Κεντρική Μακεδονία, στην Αι-
τωλοακαρνανία και τις μέρες αυτές στην
Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυ-
τό με πρωτοβουλία και δαπάνες της ΑΝΑ-
ΚΕΜ και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
της Περιφέρειας και των δήμων έγιναν οι
ακόλουθες επιχειρήσεις καθαρισμού:

• Στον ποταμό Χαβρία, σε σημείο πλησίον
της Ορμύλιας Χαλκιδικής, τον Μάιο του
2021 απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν
σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας και
ανακύκλωσης ΑΕΚΚ εκατοντάδες τόνοι
αποβλήτων που ήταν διάσπαρτοι στα
πρανή του ποταμού.

• Παρόμοια επιχείρηση, σε μεγαλύτερη κλί-
μακα, έγινε έναν μήνα μετά στην περιοχή
των Λαχανοκήπων του Δήμου Θεσσαλονί-
κης και διήρκεσε περίπου μία εβδομάδα.

• Τον Δεκέμβριο 2021, σε συνεργασία με
τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, η
ΑΝΑΚΕΜ προχώρησε στην απομάκρυν-
ση αποβλήτων από δύο περιοχές της Με-
νεμένης που είχαν μετατραπεί σε παρά-
νομους μπαζότοπους. Παράλληλα, συνε-
χίστηκαν ανάλογες δράσεις σε συνεργα-
σία με τους Δήμους Δέλτα στην προστα-

τευόμενη περιοχή του Γαλλικού ποταμού
και Θέρμης σε περιοχές του Πλαγιαρίου
και του Νέου Ρυσίου.

• Τον Μάιο 2022 η ΑΝΑΚΕΜ προχώρησε
στον καθαρισμό τεσσάρων οικολογικά
ευαίσθητων περιοχών στην Αιτωλοακαρνα-
νία. Πρόκειται για δύο περιοχές στη λίμνη
«Λυσιμαχεία» του Αγρινίου, μία στη λιμνο-
θάλασσα του Μεσολογγίου και άλλη μία στο
φαράγγι Κλεισούρας ενταγμένη στο δίκτυο
NATURA 2000.

• Τις μέρες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη
ανάλογες εργασίες καθαρισμού σε δύο
περιοχές της Κέρκυρας, σε συνεργασία
με τους Δήμους Βόρειας Κέρκυρας και
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νή-
σων και τη συμμετοχή της εθελοντικής

οργάνωσης «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα».
Συνολικά υπολογίζεται ότι θα συλλεχ-
θούν περισσότεροι από 2.000 τόνοι απο-
βλήτων.

Πέρα από τις καθαρά περιβαλλοντικές
δράσεις, η ΑΝΑΚΕΜ έλαβε και εξακολουθεί
να λαμβάνει και μια σειρά από άλλες πρωτο-
βουλίες στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρι-
κής ευθύνης. Οι συγκεκριμένες δράσεις της
ΑΝΑΚΕΜ αφορούσαν την προσφορά συ-
σκευών θεραπείας υψηλής ροής οξυγόνου
με τα αναλώσιμα για την αντιμετώπιση των
περιστατικών Covid-19 στα Γενικά Νοσοκο-
μεία Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και
«Γ. Παπαγεωργίου», καθώς και τη στήριξη
προς τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, συγ-
κεκριμένα του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης

- Αγίας Άννας. Συγκεκριμένα, διέθεσε προ-
πληρωμένες κάρτες ύψους 300 ευρώ ανά
οικογένεια για την ενίσχυση 121 πυρόπλη-
κτων οικογενειών που επέλεξε ο δήμος με
βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Επίσης, πριν από έναν μήνα, τον Οκτώ-
βριο του 2022, η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της
κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία χαρακτη-
ρίζει τη δεκάχρονη πορεία της, προχώρησε
στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών
Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ «ΠΑ-
ΡΑΘΥΡΟ ΖΩΗΣ», καλώντας τους εκατοντά-
δες άμεσους και έμμεσους συνεργάτες της
να γίνουν μέλη του, ενισχύοντας την εθνική
προσπάθεια για την κάλυψη περίπου
600.000 μονάδων αίματος που έχει ανάγκη
η χώρα μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL 62
ΧΡΟΝΙΑ





Νέο «ραντεβού», το τρίτο κατά σειρά, θα έχει λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα η Ρούλα Πισπιρίγκου με την ανακρίτρια, προκειμέ-
νου να απολογηθεί κατηγορούμενη για τις δολοφονίες των δυο
μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η 33χρονη θα περάσει και πάλι το κατώφλι του ανακριτικού
γραφείου στις 21 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα έχουν προηγηθεί οι
καταθέσεις νέων μαρτύρων έπειτα από σχετικό αίτημα της υπε-
ράσπισής της αλλά και η απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμ-
βούλιου για το αίτημα ακυρότητας της προδικασίας.

Ο συνήγορος της 33χρονης, Αλέξης Κούγιας, χαρακτήρισε τη
χθεσινή ημέρα «εξαιρετική» καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματά του.
Ο κ. Κούγιας λίγες μόλις ώρες νωρίτερα είχε προϊδεάσει για τη
νέα εξέλιξη, καθώς ενημέρωσε για την πρόθεση της κατηγορού-
μενης να ζητήσει προθεσμία, ώστε να εξεταστούν νέοι μάρτυρες,

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του,
ακόμη ένας κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία στην υπόθεση βια-
σμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό.

Ο 60χρονος συνταξιούχος βρέθηκε στη θέση του κατηγορούμενου, κα-
θώς στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο της ανήλικης.
Μετά την απολογία του, ο κατηγορούμενος, με ομόφωνη γνώμη ανακρί-
τριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με υποχρέωση εμφάνισης σε
ΑΤ της περιοχής του τρεις φορές τον μήνα και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 60χρονος, στην απολογία του, αρνήθηκε
τις κατηγορίες τονίζοντας πως δεν συναντήθηκε ποτέ με τη 12χρονη.

Υπόθεση 12χρονης: 
Ελεύθερος με όρους 

60χρονος κατηγορούμενος

Νέα προθεσμία απολογίας για Πισπιρίγκου - 
Στις 21 Δεκεμβρίου απέναντι στην ανακρίτρια

Τ
ην παρέμβαση του εισαγγελέα
προκάλεσαν καταγγελίες σε βά-
ρος του πρώην δημάρχου Σιθω-
νίας Ιωάννη Τζίτζιου, ο οποίος

κατηγορείται από δημοτικό σύμβουλο και
μηχανικούς της τοπικής κοινωνίας για σω-
ρεία πολεοδομικών παραβάσεων σε συγ-
κρότημα πολυτελών κατοικιών που «ση-
κώνει» εταιρεία του, σε τοποθεσία που βρί-
σκεται εντός ζώνης αλλά εκτός σχεδίου
δόμησης στον οικισμό Νικήτης. Βάσει των
καταγγελιών, οι οικοδομικές άδειες
389051/08.04.2022, 389069/08.04.2022,
390018/11.04.2022, 390022/11.04.2022,
411093/19.05.2022 φαίνεται ότι δεν πλη-
ρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο
προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το ύψος των
οικοδομικών εργασιών (απαγορεύεται
στην περιοχή η ανέγερση τριώροφων με-
ζονετών) στην κατάτμηση, στην αρχιτεκτο-
νική μελέτη και στην κάλυψη των μέτρων
δόμησης. 

Μάλιστα ο δημοτικός σύμβουλος (ΜΑ)
που έκανε τις καταγγελίες, αναρωτήθηκε
πώς σε συντελεστές δόμησης 0,4 έως 0,6
ακόμη που αφορούν περιοχές στα όρια εν-

τός ζώνης χτίζονται μεζονέτες κάλυψης
έως και 1,4!

Πριν από δύο μήνες, ο δημοτικός σύμ-
βουλος ΜΑ είχε ζητήσει από την προϊστα-
μένη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σι-
θωνίας αντίγραφα των οικοδομικών αδει-
ών, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητά
τους λόγω του ότι -όπως υποστήριζε-
αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του γειτνίαζε μεσ
το συγκρότημα κατοικιών του πρώην δη-
μάρχου Σιθωνίας που βρίσκεται υπό ανέ-
γερση. 

Ωστόσο, συνάντησε την άρνηση της προ-
ϊσταμένης και έπειτα από γραπτή αίτηση
του συμβούλου, ο Δήμος Σιθωνίας απάντη-
σε με έγγραφο που υπογράφει ο προϊστά-
μενος Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου
Σιθωνίας και υπεύθυνος Ελέγχου Δόμη-
σης ότι «δεν προκύπτει έννομη (ιδιοκτη-
σιακή/μισθωτική) ή ατομικό συμφέρον με
τα ακίνητα της παραπάνω αιτήσεως και ως
εκ τούτου για τη χορήγηση στοιχείων που
εμπίπτουν στο πλαίσιο περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε να
επανέλθετε με νέα αίτηση προσκομίζοντας
εισαγγελική εντολή»!

Σε εξέλιξη και άλλη 
εισαγγελική έρευνα

Ο δημοτικός σύμβουλος και πολιτικοί
μηχανικοί της περιοχής κατέφυγαν πράγ-
ματι στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκι-
δικής, στον οποίο και έκαναν τις σχετικές
καταγγελίες. Ο εισαγγελέας επιλήφθηκε
της υπόθεσης και τη διερευνά, μάλιστα, με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Όπως
καταγγέλλεται, η υπόθεση αφορά οικοδο-
μικές παρανομίες του πρώην δημάρχου. Σε
εξέλιξη, στο μεταξύ, βρίσκεται μια άλλη ει-
σαγγελική έρευνα, που αφορά καταγγελίες
(μηχανικών της περιοχής) ότι ο πρώην δή-
μαρχος Σιθωνίας στις οικοδομές που χτίζει
δεν εφαρμόζει ρυμοτομικό σχέδιο, με
αποτέλεσμα να καταπατώνται κοινοτικές
εκτάσεις. Οι σχετικές καταγγελίες έχουν
φτάσει μέχρι και την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Μακεδονίας-Θράκης, ενώ αναμένε-
ται και παρέμβαση του υπουργού Οικονο-
μικών Χρ. Σταϊκούρα, επειδή η όλη υπόθε-
ση έχει και «οικονομικές προεκτάσεις». 

Παρέμβαση
εισαγγελέα 
για τα «παλάτια» 
πρώην δημάρχου

Στο στόχαστρο ο πρώην
τοπικός άρχοντας της Σιθωνίας
Ιωάννης Τζίτζιος, έπειτα από
καταγγελίες για πολεοδομικές
παραβάσεις σε κατοικίες που
«σηκώνει» η εταιρεία του -
Αναμένεται παρέμβαση και του
υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα
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Η Οικονομική Αστυνομία
ψάχνει να βρει όλους 

τους τραπεζικούς
λογαριασμούς της ΜΚΟ 
- Μεγαλώνει ο κύκλος 

των υπόπτων που...
βούλιαξαν την Κιβωτό 

Φ
αντάζει απίστευτο, αλ-
λά συνέβη και αυτό. Σε
δομή φιλοξενίας παι-
διών, στην Κιβωτό του

Κόσμου στην Καλαμάτα, εντοπί-
στηκε και κατασχέθηκε ένα περί-
στροφο! Το αποτέλεσμα ήταν να
συλληφθεί η υπεύθυνη της δομής,
η οποία αφέθηκε τελικά ελεύθερη
με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι
πραγματοποίησαν έφοδο για να κα-
τασχέσουν λογιστικά βιβλία έπειτα
από σχετικό αίτημα των συναδέλ-
φων τους της Οικονομικής Αστυνο-
μίας. Σε ένα από τα γραφεία της δι-
οίκησης, το οποίο μάλιστα ήταν
κλειδωμένο, εντοπίστηκε ένα πε-
ρίστροφο, το οποίο κατασχέθηκε
και εστάλη στα εγκληματολογικά
εργαστήρια. Η διοικητική υπάλλη-
λος της Κιβωτού, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ισχυρίστηκε ότι το όπλο
είχε βρεθεί σε προγενέστερο χρό-
νο κατά τη διάρκεια εργασιών κα-
θαρισμού στο κτίριο όπου στεγάζε-
ται η δομή. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να
εξηγήσει γιατί δεν είχε κληθεί η
ΕΛΑΣ για να παραδοθεί το περί-
στροφο, με την Ασφάλεια Καλαμά-
τας να διεξάγει προανακριτική
έρευνα για τον κάτοχο του όπλου,
που καμία θέση δεν θα έπρεπε να
έχει σε έναν χώρο με παιδιά. 

Κατασχέθηκαν τα λογιστικά 
βιβλία από όλες τις δομές
Την ίδια ώρα, με αμείωτη ένταση
συνεχίζονται οι έρευνες από τις
Αρχές σε ό,τι έχει να κάνει με την
οικονομική διαχείριση της Κιβω-
τού του Κόσμου και με το ενδιαφέ-
ρον να στρέφεται σε συνολικά 15
άτομα (διευρύνθηκε ο κύκλος).
Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι
σε κάδους απορριμμάτων -τόσο
στην Καλαμάτα όσο και στη Χίο- εν-
τοπίστηκαν αποδείξεις και τιμολό-
για, μηνός Νοεμβρίου, της Κιβωτού
του Κόσμου, τα οποία κατασχέθη-
καν και θα ελεγχθούν από την Οι-

κονομική Αστυνομία. Στόχος είναι
να ελέγξουν ευρώ προς ευρώ το
πού και πώς δαπανήθηκαν τα χρή-
ματα που μπήκαν στα ταμεία της
ΜΚΟ τόσο από δωρεές (περί τα 27,7
εκατ. ευρώ την τελευταία πενταε-
τία) όσο και από τις κρατικές επιδο-
τήσεις. Για αυτό και έχουν κατα-
σχεθεί όλα τα λογιστικά βιβλία από
τις δομές.

Ελέγχουν τις ροές 
των χρημάτων
Από την επόμενη Δευτέρα αναμέ-
νεται να ξεκινήσει η αλληλογραφία
της Οικονομικής Αστυνομίας με τις
διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυ-
μάτων προκειμένου να αποσαφηνι-
στεί πόσους λογαριασμούς έχει η
ΜΚΟ. Ανάλογο αίτημα θα σταλεί και
για τα μέλη του πρώην διοικητικού
συμβουλίου (μεταξύ άλλων, τον πα-
τέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα
του) αλλά και τους υπευθύνους
λειτουργίας των δομών σε όλη τη
χώρα, προκειμένου να «ανοίξουν»
οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους.
Όπως έχει γράψει ήδη η «Politi-
cal», στόχος είναι να ελεγχθούν οι
ροές χρημάτων από και προς αυ-
τούς τους λογαριασμούς, ενώ πα-
ράλληλα θα «τρέχει» η έρευνα για
τα φορολογικά στοιχεία και την πε-
ριουσία (κινητή και ακίνητη) της
Κιβωτού του Κόσμου. Αυτό καθώς
υπάρχουν φημολογία και ανεπίση-

μες καταγγελίες ότι πολλά ακίνητα
που δωρίστηκαν στη ΜΚΟ για την
υποστήριξη του έργου της στη συ-
νέχεια παραχωρήθηκαν στα μέχρι
πρότινος ηγετικά στελέχη της.
Τέλος, το φως της δημοσιότητας
συνεχίζουν να βλέπουν καταγγε-
λίες παιδιών που έχουν φιλοξενη-
θεί στις δομές και υποστηρίζουν
ότι έχουν πέσει θύματα κακοποι-
ητικής συμπεριφοράς. Ανάλογες
καταγγελίες, που θα εξεταστούν
από τη Δικαιοσύνη, γίνονται και
από γονείς που αναφέρουν ότι
«μας απειλούσαν ότι δεν θα ξανα-
δούμε τα παιδιά μας, ότι θα τα δώ-
σουν για υιοθεσία».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τιμολόγια στα σκουπίδια
και όπλα σε συρτάρια

Φωτό αρχείου





Σύγχρονες περιβαλλοντικές υποδομές
για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον

HΗΛΕΚΤΩΡ, μέλος του Ομίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί μία πλή-

ρως καθετοποιημένη εταιρεία στον κλάδο
διαχείρισης απορριμμάτων και παραγω-
γής πράσινης ενέργειας με περισσότερα
από 20 χρόνια επιτυχούς πορείας. Η ση-
μαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που
διαθέτει επιτρέπουν στην ΗΛΕΚΤΩΡ να
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη δια-
χείριση απορριμμάτων που περιλαμβά-
νουν τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία
σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απο-
βλήτων καθώς και έργα παραγωγής εναλ-
λακτικών καυσίμων και ενεργειακής αξιο-
ποίησης βιοαερίου και βιομάζας.

Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης με παρουσία
σε 8 χώρες, η ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί τη μονα-
δική ελληνική εταιρεία που έχει αναπτύ-
ξει, κατέχει και εφαρμόζει τεχνολογίες

αιχμής στον κλάδο της δραστηριότητάς
της. Μέσω των θυγατρικών εταιρειών της
στη Γερμανία, καλύπτει όλο το εύρος των
εφαρμογών βιολογικής επεξεργασίας
απορριμμάτων. 

Επιπλέον, μέσω των έργων που η εται-
ρεία έχει υλοποιήσει και λειτουργεί, επε-
ξεργάζεται ετησίως περισσότερους από
800.000 τόνους απορριμμάτων, παράγει
220.000 MWhe πράσινης ενέργειας το
έτος, ανακτά 87.000 τόνους ανακυκλώσι-
μων υλικών, αξιοποιεί περίπου 158 εκατ.
κυβικά βιοαερίου και συνεισφέρει στην
αποφυγή εκπομπής περ. 1.000.000 τόνων
CO2 στην ατμόσφαιρα σε ετήσια βάση.

Μεταξύ των επιτευγμάτων της εταιρείας
συγκαταλέγονται η μεγαλύτερη μονάδα μη-
χανικής και βιολογικής επεξεργασίας στην
Ευρώπη δυναμικότητας 410.000 τόνων ετη-
σίως, το 1ο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμά-
των στην Ελλάδα που ταυτόχρονα αποτελεί
την 1η ολοκληρωμένη εγκατάσταση της χώ-
ρας, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστά-
σεις ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου
ΧΥΤΑ παγκοσμίως, δυναμικότητας 24,5 MW.

Ειδικότερα, σε έργα ενεργειακής αξιο-
ποίησης βιοαερίου εκλυόμενου από ΧΥΤΑ,
η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει εγκαταστήσει και λει-
τουργεί τις μεγαλύτερες μονάδες στη χώ-
ρα μας. Στα πλαίσια αυτά η ΗΛΕΚΤΩΡ λει-
τουργεί 5 μονάδες συνολικής εγκατεστη-
μένης ισχύος περ. 34 MWe. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι
ακόμη ουραγός στη διαχείριση των Αστι-
κών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ), με
αποτέλεσμα ποσοστό μεγαλύτερο του 80%
των παραγόμενων ΑΣΑ να διατίθενται ακό-
μη και σήμερα σε ΧΥΤΑ. Το διαρκώς

εκλυόμενο από τους χώρους αυτούς βι-
οαέριο περιέχει περίπου  40-55% κ.ό. με-
θάνιο (CH4), ένα αέριο του οποίου οι επι-
πτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
είναι 28-30 φορές δυσμενέστερες εκεί-
νων του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

Συνεπώς, η συλλογή του βιοαερίου και η
αποδοτική ενεργειακή αξιοποίησή του
προς παραγωγή πράσινης ενέργειας, κα-
θώς και η ορθολογική διαχείριση των πα-
ραγόμενων απορριμμάτων σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποτελούν
επιτακτική ανάγκη για τη δραστική μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
ενώ η σημασία της μείωσης των αερίων
αυτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε διε-
θνές επίπεδο, αντικατοπτρίζεται και στη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ορθολογική εκμε-
τάλλευση/συλλογή και ενεργειακή αξιο-
ποίηση του βιοαερίου συμβάλλει στην
εξοικονόμηση ενέργειας καθώς η υψηλή
διαθεσιμότητα των σταθμών της ΗΛΕΚΤΩΡ
προσθέτει περισσότερες από 220.000 πο-
λύτιμες πράσινες MWhe στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας σε ετήσια βάση.

Σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας και με κινητήριο δύ-
ναμη τους πάνω από 1.000 εργαζομένους
της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΗΛΕ-
ΚΤΩΡ πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετά-
βαση για έναν βιώσιμο κόσμο, διαφυλάσ-
σοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικι-
λότητα και βελτιώνοντας την υγεία και την
ποιότητα ζωής, ενώ συνεισφέρει και στη
δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργα-
σίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία
για την οικονομία και την κοινωνία.

Η κυκλική οικονομία
και η παραγωγή
πράσινης ενέργειας
στο επίκεντρο της
δραστηριότητας 
της ΗΛΕΚΤΩΡ 
με εφαρμογή
τεχνολογιών αιχμής
στον τομέα
διαχείρισης
απορριμμάτων
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα
για την Εξάλειψη της
Βίας κατά των Γυναικών

Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-
ναικών και έξι γυναίκες παρου-
σιάστριες κεντρικών δελτίων,
μέσα από το βίντεο του Μορφω-
τικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, κα-
λούν τις γυναίκες που έχουν
υποστεί κακοποίηση να μιλή-
σουν. Να σπάσουν τη σιωπή.

Μάρα Ζαχαρέα, Σία Κοσιώνη,
Ρίτσα Μπιζόγλη, Αντριάνα Πα-
ρασκευοπούλου, Ράνια Τζίμα
και Πόπη Τσαπανίδου μεταφέ-
ρουν το σπουδαίο μήνυμα για
την 25η Νοεμβρίου, που έχει θε-
σπιστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκό-
σμια Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών. Το
βίντεο της ΕΣΗΕΑ έχει τίτλο
«Σπάσε τη σιωπή».

Στόχος της εκστρατείας είναι,
πέρα από την ενημέρωση της
κοινωνίας για το φλέγον ζήτημα,
να συμβάλει στην ευαισθητο-
ποίηση και κινητοποίηση των
αρμόδιων Αρχών όσον αφορά
την αναγνώριση του ειδικού βά-
ρους και των ολέθριων συνεπει-
ών των εγκλημάτων αυτών στην
προσωπική, κοινωνική και
επαγγελματική ζωή των Ελλή-
νων, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ.

«Ο
αδελφός μου ίσως και να εί-
χε σωθεί αν δεν είχε ακού-
σει τις Αρχές… Κάηκε μέσα
στο αυτοκίνητό του, στον

δρόμο που τον κατεύθυναν οι αστυνομικοί».
Η πρώτη μάρτυρας στη δίκη για τη φονική
πυρκαγιά στο Μάτι συγκλονίζει με την κατά-
θεσή της. Έχασε τον αδελφό της, ο οποίος
εγκλωβίστηκε στις φλόγες, επιστρέφοντας
από τη δουλειά του, στο Μαρούσι.

«Στην τελευταία του επικοινωνία με τον
πατέρα του είχε πει “έμπλεξα με τη φωτιά”
και στις 18.33 έστειλε στην κοπέλα του φω-
τογραφία που ήταν εγκλωβισμένος στην οδό
Δημοκρατίας», κατέθεσε η δικηγόρος Σο-
φία-Αγγελική Χαμηλοθώρη, η οποία καταγ-
γέλλει την παντελή έλλειψη συντονισμού και
ενημέρωσης που υπήρχε τις κρίσιμες εκεί-
νες ώρες.

«Ο αδελφός μου πήγε σε αυτή τη διαδρο-
μή γιατί του υποδείχθηκε να πάει. Δεν
υπήρχε απολύτως καμία ενημέρωση για το
πού ήταν η φωτιά… Δεν ενημερώθηκαν
ποτέ οι άνθρωποι για το πότε πέρασε η φω-
τιά στη Μαραθώνος. Δεν υπήρχε κανένας
συντονισμός… Θα μπορούσαν να τους εί-
χαν πει να πάνε στο λιμάνι, αλλά σε όλους
έλεγαν να πάνε στο Κόκκινο Λιμανάκι», εί-
πε η μάρτυρας.

«Έβλεπε παντού μπροστά του φωτιά…»
Η δικηγόρος που παρίσταται ως Πολιτική

Αγωγή στη δίκη περιέγραψε μια εικόνα χά-
ους με εγκληματικές συστάσεις προς τον
κόσμο που «έβλεπε παντού μπροστά του μό-

νο τη φωτιά». Αστυνομία και η Πυροσβεστι-
κή έστελναν τη ροή των οχημάτων μέσα στο
Μάτι. «Κανείς δεν ενημέρωσε, από το ρα-
διόφωνο, από τα ΜΜΕ, πώς πρέπει να κινη-
θούν… Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τι συμ-
βαίνει εκεί και πήγαιναν προς τα εκεί.
Όλους τους έστειλαν από μέσα».

Η μάρτυρας, η οποία μαζί με τον σύζυγό
της βρέθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας, αγω-
νιώντας ακόμη για την τύχη του αδελφού
της, θυμάται τη στιγμή που δίπλα της η Βαρ-
βάρα Φύτρου, η οποία έχασε τον σύζυγο και
τα δύο της παιδιά, μάθαινε για τον θάνατο
της κόρης της.

Απευθυνόμενη πλέον στους δικαστές, η
δικηγόρος μίλησε για πλήρη αδιαφορία κά-
θε αρμόδιου. « Έκαστος ένας είχε ευθύνη
για αυτό που συνέβη», είπε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας πως ούτε οι δημοτικοί δρόμοι
είχαν καθαριστεί, ούτε η περιφέρεια κινητο-
ποιήθηκε για να δώσει εντολή εκκένωσης,
αφού η φωτιά είχε επεκταθεί σε δύο Δή-
μους. «Δεν φαινόταν κανένα πτητικό ή εναέ-
ριο μέσο. Αν είχε διαταχθεί έγκαιρα εκκέ-
νωση, θα είχε σωθεί κόσμος», είπε χαρα-
κτηριστικά.

«Οι Αρχές έκαψαν
τον αδελφό μου...»

Συγκλόνισε η πρώτη μάρτυρας
για τη δίκη της φονικής 
πυρκαγιάς στο Μάτι: 
«Θα είχε σωθεί αν είχε
αγνοήσει τις οδηγίες τους»

Έκρηξη Φιλιππίδη:
«Δυο χρόνια δεν μιλάω, 
προκαλούν το οξύθυμο
του χαρακτήρα μου…»

Οι αναφορές της ηθοποιού Λένας
Δροσάκη, η οποία στην κατάθεσή της
ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου μίλησε και για άλλη γυναίκα
που δέχτηκε παρενόχληση από τον Πέ-
τρο Φιλιππίδη, χωρίς όμως να την κατο-
νομάσει, προκάλεσε την έκρηξη του κα-
τηγορούμενου ηθοποιού.

Η μάρτυρας, η οποία χθες ολοκλήρω-
σε την κατάθεσή της, όταν ρωτήθηκε αν
έχει ακούσει για βια-
σμό άλλης κοπέ-
λας από τον κα-
τηγορούμενο,
περιέγραψε
μια περίπτω-
ση, για την
οποία, ωστόσο,
διευκρίνισε ότι
δεν μιλά για βιασμό.

«Νομικά δεν γίνεται αυτό. Αν γνωρί-
ζετε κάτι, πρέπει να λέτε ονόματα, αλ-
λιώς λέτε “δεν γνωρίζω”», σχολίασε η
πρόεδρος, με την ηθοποιό να απαντά:
«Συγγνώμη, δεν ήξερα…».

Ήταν η στιγμή που ο Πέτρος Φιλιππί-
δης σηκώθηκε από το εδώλιο του κατη-
γορούμενου φωνάζοντας: «Συγγνώμη;
Συγγνώμη;». Η σύζυγός του Ελπίδα Νί-
νου προσπάθησε να τον ηρεμήσει, ενώ
ύστερα από λίγα λεπτά ο κατηγορούμε-
νος ζήτησε τον λόγο για να δηλώσει πως
τον προκαλούν.

«Τόσο καιρό με προκαλούν για να
έχω αυτή την αντίδραση. Δεν έχω μιλή-
σει δυο χρόνια. Προκαλούν το οξύθυμο
του χαρακτήρα μου. Θέλουν να δουν αν-
τίδραση», υποστήριξε, παίρνοντας θέση
για όσα κατηγορείται, ύστερα από δυο
χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων εί-
χε επιλέξει να σιωπήσει.
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«Σπάσε τη σιωπή»,
το μήνυμα της ΕΣΗΕΑ 
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70 ΔΕΗ: 
Ισορροπία μεταξύ
μετόχων 
και πελατών

Σ
ημαντικά περιθώρια για ρύθμιση δα-

νείων δίνει ο νόμος στους δανειολή-

πτες προκειμένου να προστατεύσουν

την πρώτη κατοικία τους από τον πλει-

στηριασμό αλλά και να αποφύγουν την... επώδυνη

διαδικασία της έξωσης με δικαστική απόφαση.
Ειδικότερα, για να γίνει έξωση σε κάποιον

οφειλέτη πρέπει αυτός να μην έχει ενταχθεί σε
κάποια ρύθμιση ή να μην έχει ανταποκριθεί για
πολύ καιρό στις ρυθμισμένες οφειλές ή να...
αδιαφορεί πλήρως στις επανειλημμένες οχλή-
σεις των πιστωτών ή να έχει αλλάξει διεύθυνση
και να μην έχει λάβει γνώση των στοιχείων επι-
κοινωνίας ο επισπεύδων.

Σύμφωνα με το... τυπικό της διαδικασίας, όσοι
δανειολήπτες δεν έχουν λάβει ειδοποίηση σχετι-
κά με την ημερομηνία πλειστηριασμού του ακι-
νήτου τους μπορούν να την καθυστερήσουν για
να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να ανασταλεί ο πλειστηριασμός
αποτελεί η υποβολή δήλωσης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα www.keyd.gov.gr ή ofeiles.gov.gr.
Ωστόσο, όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση με ημερο-

μηνία πλειστηριασμού δεν μπορούν να γλιτώ-
σουν τη διαδικασία.

Η διαδικασία υπαγωγής του δανειολήπτη στη
ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού απο-
τελεί τη μοναδική διέξοδο σε όσους θέλουν να
σώσουν την περιουσία τους, αρκεί να είναι συ-
νεργάσιμοι. Σε μια τέτοια περίπτωση οι οφειλέτες
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1Στην περίπτωση πλειστηριασμού, όπου η αξία
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη εί-

ναι μεγαλύτερη από το προσφερόμενο τίμημα και
δεν καλύπτει την απαίτηση της τράπεζας ή της
εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, τότε αν η
οφειλή αφορά στεγαστικό ή καταναλωτικό δά-
νειο, το υπόλοιπο παραμένει ως απαίτηση από
τον δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό
μπορεί να εισπραχθεί όποτε θέλει ο πιστωτής. Αν
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε εκδίδεται διατα-

γή πληρωμής, η οποία έχει ισχύ για 20 χρόνια. 

2 Με βάση τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και
υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφω-

νίας από τον δανειολήπτη, σώζονται τα περιου-
σιακά στοιχεία από τον πλειστηριασμό. 

3 Όταν δεν τηρείται η ρύθμιση, τότε ο οφειλέ-
της εντάσσεται στη διαδικασία της πτώχευ-

σης και χάνει την περιουσία του, αλλά δεν μπο-
ρούν να τον... κυνηγούν οι πιστωτές σε βάθος
20ετίας. Δηλαδή, με την υποβολή της σχετικής
αίτησης σταματά οποιαδήποτε οικονομική απαί-
τηση του πιστωτή.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργεί-
ου Οικονομικών, αναμένεται να υπάρξει νέο πρό-
γραμμα επιδότησης των συνεπών δανειοληπτών,
το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στο προσεχές διά-
στημα, με στόχο την αποτροπή νέου κύματος
κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποιοι δεν πρέπει να ανησυχούν -
Αναμένεται νέο πρόγραμμα
επιδότησης για τους συνεπείς

Ρόμπερτ Γκάουτσι: 
Με ελληνικές ρίζες 
ο νέος CEO της
Εθνικής Ασφαλιστικής
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Σ
το Διοικητικό Συμβούλιο (Bureau) της Επι-
τροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2023 εξελέ-

γη ως μέλος η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς Βασιλική Λαζαράκου. Παράλληλα, η κ. Λα-
ζαράκου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
(Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινη-
τών Αξιών και Αγορών (ESMA) καθώς και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Or-
ganization of Securities Commissions - IOSCO), στο
οποίο ανέλαβε καθήκοντα τον προηγούμενο μήνα
(Οκτώβριος του 2022). 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που
εργάζεται για τη χάραξη «καλύτερων πολιτικών για
καλύτερες ζωές» και ασχολείται με μια ευρεία γκάμα
πολιτικών, που ξεκινούν από τη βελτίωση των οικο-
νομικών επιδόσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και φτάνουν μέχρι την προώθηση μιας
ισχυρής εκπαίδευσης και την καταπολέμηση της διε-
θνούς φοροδιαφυγής.  Ο ΟΟΣΑ είναι, δηλαδή, ένα
φόρουμ και κόμβος γνώσης για δεδομένα και αναλύ-
σεις, ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
αλλά και συμβουλές σχετικά με τις δημόσιες πολιτι-
κές και τη θέσπιση διεθνών προτύπων.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ,
στην οποία μετέχει πλέον και η κ. Βασιλική Λαζαρά-
κου, συντονίζει και καθοδηγεί το έργο του οργανι-
σμού σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής
χρηματοδότησης και κρατικών επιχειρήσεων και
επιβλέπει την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυ-
βέρνησης των G20/ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων
γραμμών του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση

των κρατικών επιχειρήσεων.  Ένας ακόμα ρόλος του
ΟΟΣΑ είναι να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τον διά-
λογο του οργανισμού με οικονομίες μη μέλη στον το-
μέα της εταιρικής διακυβέρνησης. 

«Τιμή και χαρά μου…»
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Λα-

ζαράκου αναφερόμενη στα νέα της καθήκοντα δήλω-
σε χαρούμενη για την τιμή που της έγινε, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη κα-
θώς και μεγάλη τιμή που εκλέχθηκα ως μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου (Bureau) της Επιτροπής για
την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για το
επόμενο έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα κομβικό
σημείο για την παρουσία της ελληνικής κεφαλαιαγο-
ράς στα διεθνή σώματα, όπως ο ΟΟΣΑ, και ειδικά σε
μια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η επεξερ-
γασία από την επιτροπή αυτή του ΟΟΣΑ των αρχών
εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να ενσωμα-
τωθούν, μεταξύ άλλων, και τα θέματα βιωσιμότητας
και κλιματικής αλλαγής καθώς και οι τεχνολογικές
εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές. Στόχος μας είναι η ου-
σιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των αλλαγών για

την εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα η διαβού-
λευση σχετικά με διεθνή πρότυπα αλλά και η συνερ-
γασία μεταξύ των χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονο-
μίας της ελεύθερης αγοράς. Αποτελεί ένα ακόμη βή-
μα για την ουσιαστική ενίσχυση της εγχώριας κεφα-
λαιαγοράς και των εισηγμένων εταιρειών».

Η ανακοίνωση του ΟΟΣΑ για τις αρχαιρεσίες έχει δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση: https://www.oecd.org/cor-
porate/ca/oecdcorporategovernancecommittee.htm
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Θα αποτελεί και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών
Αξιών και Αγορών, καθώς και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς 

Η Βασιλική Λαζαράκου
στο ΔΣ του ΟΟΣΑ για 
την Εταιρική Διακυβέρνηση
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Τ
α αποτελέσματα εννεαμήνου
της ΔΕΗ κινήθηκαν στο μοτίβο
της ενεργειακής κρίσης με
αναζήτηση των κρίσιμων ισορ-

ροπιών ανάμεσα στον στόχο ενίσχυσης
του ισολογισμού αλλά και την ανάγκη για
τη στήριξη των καταναλωτών και της κοι-
νωνίας λόγω των συνεπειών που προκα-
λεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επιχείρηση παρουσίασε σημαντική
αύξηση των λειτουργικών κερδών, ενώ,
σύμφωνα με τον επικεφαλής Γιώργο
Στάσση, το 2023 θα είναι έτος επιστρο-
φής στην κερδοφορία και διανομής με-
ρίσματος στους μετόχους. Η ΔΕΗ κατέ-
γραψε στο εννεάμηνο ζημίες μετά φό-
ρων, ύψους 169,8 εκατ. ευρώ, με μη
επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη
644,2 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν αυξη-
μένα κατά 2,8% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. Ο τζίρος της
επιχείρησης εκτοξεύτηκε στα 8,563 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 131%
σε σχέση με 3,698 δισ. ευρώ του αντί-
στοιχου περσινού διαστήματος! Ταυτό-
χρονα, λόγω της ενεργειακής κρίσης οι
λειτουργικές δαπάνες «απογειώθηκαν»
στα 7,918 δισ. ευρώ έναντι 3,071 δισ. ευ-
ρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα και
φανερώνουν τις επιπτώσεις από την
έκρηξη των τιμών και του κόστους.

Η επιχείρηση έδωσε εφάπαξ εκ-
πτώσεις στους πελάτες της κατά το γ’
τρίμηνο, οι οποίες ανήλθαν σε 276
εκατ. ευρώ και ήταν 21 φορές μεγαλύ-
τερες σε σχέση με το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα (είχαν διαμορφωθεί
μόλις στα 12,2 εκατ. ευρώ)! Το στοι-
χείο αυτό είναι ενδεικτικό της έντα-
σης της ενεργειακής κρίσης, η οποία

αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο στη στήριξη που παρείχε η επι-
χείρηση στους πελάτες της. 

Τα δυνατά «χαρτιά»
Η ακτινογραφία των μεγεθών της ΔΕΗ

στο εννεάμηνο δείχνει ότι «τρέχουν» με
ταχείς ρυθμούς οι επενδύσεις και το
στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης. Όπως
δήλωσε ο επικεφαλής Γιώργος Στάσ-
σης, παρά τις προκλήσεις και τις πληθω-
ριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στην
Ουκρανία, εντούτοις η ΔΕΗ καταγράφει
ισχυρή πρόοδο και στους τρεις βασι-
κούς πυλώνες της στρατηγικής της.

Μεταξύ των σημαντικών εξελίξεων στο

εννεάμηνο κατατάσσεται η έναρξη κατα-
σκευής του μεγάλου φωτοβολταϊκού
πάρκου ισχύος 94 μεγαβάτ στην Πτολε-
μαΐδα, ενώ βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι
διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου για
το πρώτο cluster φωτοβολταϊκών πάρκων
στο Αμύνταιο συνολικής ισχύος 210MW
με αναμενόμενη έναρξη κατασκευής στο
επόμενο δίμηνο. 

Παράλληλα, σημειώθηκε περαιτέρω
«ωρίμανση» του χαρτοφυλακίου των έρ-
γων της επιχείρησης με την εξασφάλιση
δεσμευτικών όρων σύνδεσης για άλλα 88
μεγαβάτ και την υποβολή αιτήσεων για
εξασφάλιση περιβαλλοντικών αδειών για
άλλα 252 μεγαβάτ.

Πτολεμαΐδα 5
Εκτός των προαναφερόμενων, αξίζει

να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα προ
φόρων του εννεάμηνου περιλαμβάνουν
τη θετική επίπτωση, ύψους 145 εκατ. ευ-
ρώ, ως αποτέλεσμα της αντιστροφής μέ-
ρους της αποεπένδυσης στη νέα λιγνιτι-
κή μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Η εξέλιξη αυ-
τή οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της
ενεργειακής κρίσης και συνακόλουθα
των υψηλών τιμών στη χονδρεμπορική
αγορά, η λιγνιτική παραγωγή δεν είναι
πλέον ζημιογόνος.

Η διοίκηση της ΔΕΗ συνέχισε με τα-
χείς ρυθμούς την ψηφιοποίηση και τη
βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικό-
τητας σε όλες τις δραστηριότητες, με ιδι-
αίτερη έμφαση σε αυτές της Διανομής
και της Εμπορίας. Έτσι, αυξάνεται συνε-
χώς ο ρυθμός σύνδεσης των νέων μονά-
δων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στο δίκτυο διανομής. Επιπλέον, ο μετα-
σχηματισμός των εμπορικών δραστη-
ριοτήτων προχωρά με γρήγορους ρυθ-
μούς παρά την ενεργειακή κρίση, στηρι-
ζόμενος στην επέκταση του χαρτοφυλα-
κίου των προτεινόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών και τη βελτίωση της εμπει-
ρίας των πελατών σε όλα τα κανάλια επι-
κοινωνίας.

Εξαγορές
Στο μέτωπο των εξαγορών σημειώνεται

ότι η ΔΕΗ προχώρησε σε συμφωνία με τη
Volterra για την απόκτηση χαρτοφυλα-
κίου έργων ΑΠΕ ισχύος 112 μεγαβάτ, ενώ
η ισχυροποίηση και το growth της επιχεί-
ρησης φτάνουν στο σημείο του σχεδια-
σμού επιθετικών εξαγωγών στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη με έμφαση στις αγορές
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.Ο
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΔΕΗ: Ισορροπία
μεταξύ μετόχων
και πελατών 

Το 2023 θα είναι
έτος επιστροφής
στην κερδοφορία

και διανομής 
μερίσματος

στους μετόχους,
σύμφωνα με 

τον επικεφαλής
της ΔΕΗ 

Γιώργο Στάσση

Έδωσε εκπτώσεις 276 εκατ.
ευρώ στους καταναλωτές 
το τρίτο τρίμηνο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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E
μπειρος CEO με εξειδίκευση σε M&A εί-
ναι ο Ελληνογάλλος νέος επικεφαλής
της Εθνικής Ασφαλιστικής Ρόμπερτ
Γκάουτσι, ο άνθρωπος που ανέλαβε το

τιμόνι της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Από Ελληνίδα μητέρα και με οικογένεια εντός Αττι-
κής, είναι ο πρώην CEO των Metlife Ιταλίας και AXA
Τσεχίας, ανέλαβε επικεφαλής της πρώτης ασφαλιστι-
κής εταιρείας της Ελλάδας και είναι αυτός που θα «τρέ-
ξει» το νέο business plan που επεξεργάζεται η εται-
ρεία.

Ο Ρόμπερτ Γκάουτσι έχει πάνω από 25 χρόνια προ-
ϋπηρεσία στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, έχον-
τας υπηρετήσει σε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις: έν-
τεκα χρόνια ως περιφερειακός διευθυντής για τη Δυτι-
κή Ευρώπη στην AIG, επτά χρόνια CEO της Metlife στην
Ιταλία και άλλα τόσα COO και CEO στην AXA Ιταλίας,
Τσεχίας και Σλοβακίας.

Μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρος της Uniqa Insuran-
ce Group στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Ο Ρόμπερτ
Γκάουτσι είναι ο άνθρωπος που επέβλεψε εξαρχής τη
μεγάλη αυτή εξαγορά, τη μεγαλύτερη από αυστριακή
ασφαλιστική, έναντι 1 δισ. ευρώ. Ο ίδιος έχει δηλώσει
ότι «απολαμβάνει να ηγείται εταιρικών σχημάτων που
δημιουργούνται και μετεξελίσσονται κατόπιν εξαγο-
ρών και συγχωνεύσεων», όπως ακριβώς συμβαίνει τώ-
ρα και με την Εθνική Ασφαλιστική μετά την εξαγορά της
από το γιγαντιαίο παγκόσμιο fund CVC Capital Part-
ners. Προτού αναλάβει τη θέση αυτή ήταν ο επικεφα-
λής της AXA σε Τσεχία και Σλοβακία και Transforma-
tion Chief Operating Officer της AXA στην Ιταλία. Την
προηγούμενη εξαετία διετέλεσε CEO της MetLife στην
Ιταλία (2007-2013), ενώ έχει εργαστεί για έντεκα χρό-
νια και στον όμιλο της AIG.

Η αγάπη του για την Ελλάδα
O εύγλωττος στα ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά και αγ-

γλικά κοσμοπολίτης Ρόμπερτ Γκάουτσι γεννήθηκε το
1972 και μεγάλωσε στο Παρίσι, όπου και πραγματοποί-
ησε εκτεταμένες σπουδές στα Οικονομικά και την Τρα-
πεζική. Η μητέρα του Ελληνίδα και ο πατέρας του Γάλ-
λος, ο οποίος μάλιστα κατοικεί εντός Αττικής, την οποία
επισκεπτόταν και ο ίδιος o Ρόμπερτ Γκάουτσι συστημα-
τικά μέχρι σήμερα μαζί με την οικογένειά του, αφού εί-
ναι παντρεμένος με Ιταλίδα και πατέρας ενός αγοριού.

Η αγάπη του για την Ελλάδα φάνηκε ξεκάθαρα και
στο συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα που απέ-
στειλε στους συναδέλφους και συνεργάτες του στην

Τσεχία και τη Σλοβακία. Συγκεκριμένα, ο κ. Γκάουτσι
είχε γράψει: «Έπειτα από έξι χρόνια στην Πράγα έχει
έρθει η ώρα για εμένα και την οικογένειά μου να κοιτά-
ξουμε το μέλλον μας και η απόφαση που λάβαμε για την
προσωπική και επαγγελματική μου επόμενη κίνηση
ήταν δίχως δεύτερη σκέψη. Θα ανοίξουμε ένα νέο κε-
φάλαιο της οικογενειακής μας ζωής σε ένα μέρος που
είναι τόσο κοντά στην καρδιά μου και σύντομα θα ξεκι-
νήσω μια νέα επαγγελματική περιπέτεια και μια νέα
πρόκληση συναρπαστική και δυναμωτική».

Με τη φωτογραφική μηχανή ανά χείρας
Ο Ρόμπερτ Γκάουτσι έχει πάθος με τη φωτογρα-

φία και έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου
φωτογραφίζοντας απαράμιλλης ομορφιάς το-
πία, ανθρώπους, συνήθειες και τρόπο
ζωής διαφορετικών κοινωνιών. Η συγ-
κεκριμένη του αγάπη τον οδήγησε μέχρι
τη Νορβηγία, όπου με την επαγγελμα-
τική του φωτογραφική μηχανή τράβη-
ξε τα μαγευτικά τοπία της σκανδινα-
βικής χερσονήσου. Επίσης, επισκέ-
φτηκε και την πόλη Μπέργκεν, πε-
ρίπου 420.000 κατοίκων, που έχει
απέναντι το βουνό Φλόγεν με
τους ορεινούς περιπάτους και
την υπέροχη θέα
στην πόλη.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Με ελληνικές ρίζες ο νέος CEO 

Ο Ρόμπερτ
Γκάουτσι 

στο  τιμόνι της εταιρείας - 
Κοσμοπολίτης 

με πάθος για 
τη φωτογραφία 
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
τα επίπεδα του Νοεμβρίου θα
κυμαίνονται οι «καθαρές» τι-
μές που θα κληθούν να πλη-
ρώσουν οι καταναλωτές για

ρεύμα τον επόμενο μήνα, όπως προκύ-
πτει μετά την ανακοίνωση των επιδοτή-
σεων που θα ισχύσουν τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες ανα-
κοίνωσαν χρεώσεις για τον Δεκέμβριο
από 28,5 έως 39,8 λεπτά του ευρώ ανά
κιλοβατώρα. Επομένως, ανάλογα με
τον πάροχο από τον οποίο προμηθεύε-
ται ένας καταναλωτής ρεύμα και προ-
σμετρώντας το ύψος της επιδότησης, η
«τελική» τιμή θα κυμαίνεται από 7,5
έως 18,8 λεπτά του ευρώ για κάθε κιλο-
βατώρα που θα «κάψει».

Στα 22,1 λεπτά του ευρώ θα ανέλθει η
επιδότηση των οικιακών λογαριασμών
ρεύματος για την 1η κλίμακα κατανά-
λωσης, με το συνολικό ποσό της επιδό-
τησης για τον τελευταίο μήνα του χρό-
νου να φτάνει τα 435 εκατ. ευρώ, όπως
ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η 1η κλίμακα αφορά μηνιαίες κατα-
ναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες καλύ-
πτοντας το 90% των ελληνικών νοικοκυ-
ριών. Για τη 2η κλίμακα κατανάλωσης

(από 501 έως 1.000 κιλοβατώρες) η επι-
δότηση ανέρχεται σε 17,1 λεπτά ανά κι-
λοβατώρα.

Ποιοι παίρνουν το... μπόνους
Ωστόσο, και αυτό τον μήνα προβλέ-

πεται έξτρα μπόνους 5 λεπτών του ευ-
ρώ στην περίπτωση των νοικοκυριών
που θα μειώσουν την κατανάλωσή τους
κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Για την 3η κλίμακα κατανάλωσης
(πάνω από τις 1.001 κιλοβατώρες), η
επιδότηση ανέρχεται στα 8,1 λεπτά του
ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η 3η κλίμακα αφορά μόλις το 2% των
οικιακών παροχών στη χώρα, με το έξ-
τρα μπόνους να ανέρχεται και σε αυτή
την περίπτωση στα 5 λεπτά, στην περί-
πτωση μείωσης κατά 15% της κατανά-
λωσης. Για τους δικαιούχους Κοινωνι-
κού Οικιακού Τιμολογίου καλύπτεται
σχεδόν στο 100% της αύξησης, με την
ενίσχυση να ανέρχεται στα 26,9 λεπτά
του ευρώ ανά κιλοβατώρα για το σύνο-
λο της κατανάλωσης. Σύμφωνα με τον
κ. Σκρέκα, για την ενίσχυση των οικια-
κών καταναλωτών τον Δεκέμβριο θα
διατεθούν 282 εκατ. ευρώ.

Επαγγελματίες και αγρότες
Για τους εμπορικούς καταναλωτές με

παροχή ισχύος έως 35 KVa και κατανά-
λωση έως τις 2.000 KWh η επιδότηση
για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται στα
18,3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Για τους επαγγελματικούς και εμπορι-
κούς καταναλωτές έως 35 KVa που ξε-
περνούν τις 2.000 KWh αλλά και όλα τα
υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια χαμη-
λής μέσης και υψηλής τάσης, η επιδό-
τηση ανέρχεται σε 3,4 λεπτά του ευρώ
ανά κιλοβατώρα. Στις αγροτικές παρο-
χές η επιδότηση για τον επόμενο μήνα
καθορίζεται στα 22,1 λεπτά ανά κιλοβα-
τώρα, καλύπτοντας το σύνολο της κατα-
νάλωσης.

Φυσικό αέριο
Όπως ανέφερε ο υπουργός, για τους

οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερί-
ου η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με
τους προμηθευτές θα παράσχει ορι-
ζόντια επιδότηση 15 ευρώ ανά θερμική
μεγαβατώρα. Το μέτρο αφορά 700.000
νοικοκυριά, καλύπτοντας το σύνολο της
κατανάλωσής τους, ανεξαρτήτως εισο-
δήματος, μεγέθους κατοικίας ή εται-
ρείας προμήθειας. 

Πόσα γλιτώνουμε
Παράλληλα, το υπουργείο Ενέργειας

έδωσε στη δημοσιότητα παραδείγματα

λογαριασμών ρεύματος πριν και μετά
την επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια για
τον Δεκέμβριο. 
� Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανά-
λωση 400 kWh/μήνα: 

Θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση 152
ευρώ και με την επιδότηση θα πληρώ-
σει τελικά 64 ευρώ. 
� Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανά-
λωση 700 kWh/μήνα:

Θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση
266 ευρώ, με την επιδότηση θα πληρώ-
σει τελικά 121 ευρώ και αν εξοικονομή-
σει 15%, θα πληρώσει 111 ευρώ.
� Νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανά-
λωση 1.200 kWh/μήνα: 

Θα πλήρωνε χωρίς την επιδότηση
456 ευρώ και με την επιδότηση θα πλη-
ρώσει τελικά 244 ευρώ και αν εξοικο-
νομήσει 15%, θα πληρώσει 209 ευρώ.

Στα 22,1 λεπτά ανά kWh 
η κρατική ενίσχυση 
στους λογαριασμούς ρεύματος
για την 1η κλίμακα 
- Αναλυτικά παραδείγματα 
για τα οικιακά τιμολόγια

Έρχεται κλήρωση με νέα vouchers για το πρόγραμ-
μα «Τουρισμός για όλους» μέχρι το τέλος του μήνα με
στόχο να στηριχθούν ο εγχώριος τουρισμός και οι
επαγγελματίες του κλάδου με καταλύματα σε χειμε-
ρινούς προορισμούς. Η κλήρωση θα αναδείξει τους
επόμενους 100.000 δικαιούχους των vouchers αξίας
150 ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανακούφι-
σης για όσους δεν έχουν να διαθέσουν πόρους για
διακοπές καθώς και μια σημαντική τονωτική ένεση

για επαγγελματίες του τουρισμού σε εναλλακτικούς
προορισμούς, ιδιαίτερα σε off season περιόδους.

Οι νέες επιταγές θα δοθούν σε όσους είχαν κάνει
το περασμένο καλοκαίρι αίτηση με τους κωδικούς
του Taxisnet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Vouch-
ers.gov, όπου θα αναρτηθούν και οι νέοι πίνακες με
τα αποτελέσματα. Τα χρήματα μπαίνουν άμεσα με τη
μορφή άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η Πολιτεία στηρίζει ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχει-

ακών μονάδων και καταλυμάτων σε ορεινούς προ-
ορισμούς, που πλήττονται περισσότερο από την
ενεργειακή κρίση, στους οποίους θα διαθέσει 100
εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ -
Επιχειρώ», ενώ για την ενίσχυσή τους καθοριστική
θα είναι η συμβολή του «Τουρισμός για όλους» και
μάλιστα θα ακολουθήσει και μια ακόμη κλήρωση
στα τέλη Ιανουαρίου.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

«Τουρισμός για όλους»: Νέα χειμωνιάτικα vouchers για 100.000 δικαιούχους

Τι κερδίζουν
οι καταναλωτές
έπειτα από
την επιδότηση
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Elevate Greece με
τη Microsoft, που στοχεύει στην εκπαίδευση, καθοδήγηση,
υποστήριξη αλλά και δικτύωση των ελληνικών νεοφυών
επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Χρίστος Δήμας: «Συ-
νεργασία Elevate Greece με τη Microsoft! Υπογράψαμε
μνημόνιο συνεργασίας με μια από τις κορυφαίες εταιρείες
από το παγκόσμιο δίκτυο της καινοτομίας και της τεχνολο-
γίας, που στοχεύει στην εκπαίδευση, καθοδήγηση, υποστή-
ριξη, αλλά και δικτύωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρή-
σεων. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε περιφερειακό κόμβο στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η οικονομία
μας έχει γυρίσει σελίδα, έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και αξιοποιώντας το σπουδαίο αν-
θρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε, προσελκύουμε το ενδιαφέρον και συμπράττουμε συνέργειες με παγκόσμιους
επιχειρηματικούς κολοσσούς».

Ο
λοταχώς προς νέο βατερλό οδηγείται η ΑΜΚ της
Attica Bank, καθώς όλα δείχνουν ότι παρά τη
διαχρονική οικονομική «αιμορραγία» του μετό-
χου Ταμείου των Μηχανικών, το στοίχημα για το

πέρασμα της τράπεζας σε μια νέα εποχή θα μείνει στα
χαρτιά και στα λόγια του «Βοναπάρτη» προέδρου της
Κωνσταντίνου Μακέδου.

Το Ταμείο των Μηχανικών έχει
απολέσει τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ
από την περιπέτεια της Attica Bank,
που δεν αποτελούν βέβαια περιουσια-
κό στοιχείο του εκάστοτε προέδρου
του ή του όποιου φιλοδοξεί να παίξει
ανεπιτυχώς τον ρόλο του τραπεζίτη
υποθηκεύοντας τα χρήματα που προέρ-
χονται από τους κόπους και τις κρατή-
σεις χρόνων χιλιάδων μηχανικών.

Η εμμονή και οι λανθασμένοι χειρι-
σμοί του προέδρου της Attica Bank Κων-
σταντίνου Μακέδου έχουν προκαλέσει την οργή των μετό-
χων του Ταμείου των Μηχανικών που βλέπουν, όπως λένε,
τα χρήματά τους να «παίζονται στα ζάρια» με την επιλογή
Μακέδου να ποντάρει σε μια εκ προοιμίου, όπως λένε,

αποτυχημένη ΑΜΚ.  Η συμμαχία του ΤΜΕΔΕ
με το αμερικανικό fund Ellington εκτιμούν πα-
ράγοντες της αγοράς είναι θέμα χρόνου να
καταρρεύσει, καθώς οι Αμερικανοί δεν φαί-
νονται διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στην

τσέπη. Ποιος, άραγε, θα αναλάβει την ευθύνη στην περί-
πτωση που η «συμμαχία» καταρρεύσει; Ως πότε οι μηχανι-
κοί θα τζογάρουν σε κινήσεις αμφιβόλου επενδυτικής
απόδοσης; Πόσο αντέχει το ΤΜΕΔΕ να χρηματοδοτεί τον
μεγαλοϊδεατισμό και τις φιλοδοξίες του κ. Μακέδου;

Lamda: Αύξηση των λειτουργικών
κερδών στα εμπορικά

Αύξηση 50% στα κέρδη EBITDA των εμπο-
ρικών κέντρων καταγράφουν τα οικονομικά
αποτελέσματα του ομίλου Lamda Develop-
ment. Αναλυτικά, η λειτουργική κερδοφορία
EBITDA των εμπορικών κέντρων ανήλθε στα
48 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 54%
έναντι του 2021 και 50% σε συγκρίσιμη βάση.
Το μέγεθος περιλαμβάνει τη θετική συνει-
σφορά (1,3 εκατ. ευρώ) του νεοαποκτηθέντος
Designer Outlet Athens (ενοποίηση από
6/8/2022). Τα ενοποιημένα λειτουργικά απο-
τελέσματα EBITDA ανήλθαν σε κέρδη 35
εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 329 εκατ. ευρώ το
2021, αυξημένα λόγω πρώτης ενσωμάτωσης
του έργου Ελληνικού).

Δύο νέα προγράμματα ηλεκτρικής
ενέργειας από τη Volton

Η Volton
ανακοίνω-
σε δύο νέα
προγράμ-
ματα ηλε-
κ τ ρ ι κ ή ς
ενέργειας: το Volton Home Plus και το Volton
Business 21 Plus, τα οποία αφορούν οικια-
κές και επαγγελματικές συνδέσεις (τύπου
Γ21) αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα προγράμ-
ματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, προκειμένου
να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τόσο για
οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση,
παρέχοντας σταθερές χρεώσεις, χωρίς ρή-
τρα αναπροσαρμογής. Τα συγκεκριμένα προ-
γράμματα της Volton προσφέρουν στους κα-
ταναλωτές συνολικά 100 ευρώ έκπτωση
στους 10 πρώτους λογαριασμούς τους. Επι-
πλέον, για το διάστημα 24/11 έως 26/11, με
κάθε νέα σύνδεση στα παραπάνω προγράμ-
ματα και στο πλαίσιο των Black Friday προ-
σφορών, κάθε καταναλωτής κερδίζει επιπλέ-
ον μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα
καταστήματα Praktiker.

JTI: Στηρίζει ΑΑΔΕ για καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου καπνού

Η εταιρεία Japan Tobacco International
Hellas προσέφερε σύγχρονους φορητούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη Διεύθυνση
Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Πα-
ραβάσεων της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση
του παράνομου εμπορίου καπνού. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, η παραλαβή του
εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
ειδικής εκδήλωσης παρουσία της διευθύν-
τριας Εταιρικών Υποθέσεων της JTI κ. Γεωρ-
γίας Καρούντζου και του διευθυντή της Δ’
ΣΤΕΠ κ. Άγγελου Λυμπέρη. 

Στις αρχές του 2023 αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή
τους τα πρώτα καταστήματα της Holland & Barrett στην Ελ-
λάδα, μετά τη στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Fourlis με
τη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και
μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον
κλάδο health & wellness. Όπως αποκάλυψε η διοίκηση του
ομίλου στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, σε συνέχεια της δη-
μοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου,

τους πρώτους μήνες της επόμενης χρονιάς θα ανοίξουν τρία καταστήματα Holland & Barrett στην Ελλάδα, με τα
πρώτα δύο να αναμένονται τον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα θα αρχίσει να «τρέχει» και το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το «Βατερλό» και ο «Βοναπάρτης» 
της Attica Bank

Fourlis: Το 2023 τα πρώτα Holland & Barrett στην Ελλάδα

Συνεργασία Microsoft και Elevate Greece
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M
ε ανακοίνωσή της την Πέμ-
πτη 9 Νοεμβρίου, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
πρότεινε έναν νέο –επεί-

γοντα– κανονισμό έκτακτης ανάγκης για
την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο επίκεν-
τρο του νέου κανονισμού είναι ότι οι
σταθμοί ΑΠΕ υπηρετούν το «υπέρτατο δη-
μόσιο συμφέρον». 

Στην Ευρώπη κάποιες χώρες, όπως
οι σκανδιναβικές, δεν περίμεναν τον
νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, για να εκμεταλλευτούν βραχυπρό-
θεσμα και στο μέλλον εκείνες τις ανα-
νεώσιμες μορφές ενέργειας που επι-
τρέπουν οι κλιματολογικές τους συνθή-
κες. Σύμφωνα με τη Rystad Energy
(εταιρεία έρευνας με διεθνές εκτόπι-
σμα και έδρα το Όσλο), «οι Σκανδιναβοί
παράγουν σήμερα πάνω από το 90%
της ηλεκτρικής τους ισχύος μέσω ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας –συμπερι-
λαμβανομένων των πυρηνικών εργο-
στασίων– και είναι σημαντικοί εξαγω-
γείς ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοι-
πη Ευρώπη (σ.σ. η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή έχει συμπεριλάβει την πυρηνική

ενέργεια στις βιώσιμες-«πράσινες»
επενδύσεις). Η Σουηδία, η Φινλανδία
και η Δανία σχεδιάζουν για τα επόμενα
χρόνια να προσθέσουν στη δυναμικότη-
τά τους σημαντική παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές. Οι τρεις χώρες
έχουν ανακοινώσει σχεδόν 40 έργα
πράσινου υδρογόνου, με προγραμματι-
σμένη έναρξη ίσως και νωρίτερα από το
2030. Το 2020, Δανία, Φινλανδία και
Σουηδία αντιπροσώπευαν περίπου το
4% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
της ΕΕ, με προέλευση κυρίως από βιο-
μηχανικές πηγές, τσιμεντοβιομηχανία,
εγκαταστάσεις παραγωγής σιδήρου και
χάλυβα, που βρίσκονται ως επί το πλεί-
στον στη Φινλανδία και τη Σουηδία. 

Προγραμματισμένοι στόχοι

� Το μείγμα ισχύος της Σουηδίας κυ-

ριαρχείται ιστορικά από την πυρηνική

και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η

Σουηδία έχει θέσει στόχο να πετύχει κα-

θαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα

έως το 2050 και γι’ αυτόν τον λόγο θα

εργαστεί ώστε το πετρελαϊκό ταμείο

της να γίνει πιο ενεργό στα θέματα του

περιβάλλοντος. Η χώρα ήταν ο μεγαλύ-

τερος εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργει-

ας στην Ευρώπη για συνεχή τρία τρίμη-

να του 2022 – πάνω από το 20% της

συνολικής παραγωγής της το εξήγαγε

σε γειτονικές χώρες. 

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Σουηδία, Φινλανδία και Δανία σχεδιάζουν 
για τα επόμενα χρόνια να προσθέσουν στη 
δυναμικότητά τους σημαντική παραγωγή ενέργειας 
από τις ΑΠΕ. Και έχουν ανακοινώσει σχεδόν 
40 έργα πράσινου υδρογόνου, με προγραμματισμένη
έναρξη ίσως και νωρίτερα από το 2030 

Πρωτοπόροι 
στην πράσινη ανάπτυξη
οι Σκανδιναβοί    

Μέχρι το 2030, 
η Φινλανδία έχει θέσει 
ως στόχο το 51% 
της ηλεκτροπαραγωγής
της να βασίζεται σε
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας σε σύγκριση
με το 17%, που είναι
σήμερα. Το μείγμα
ενέργειας της Δανίας
αποτελείται ήδη 
από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 
σε ποσοστό 70%
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Και πρόκειται να εγκαταστήσει 30
GW χερσαίας αιολικής ενέργειας έως
το 2030, με μόλις 3 GW ηλιακής
ενέργειας (φωτοβολταϊκά) να αναμέ-
νεται να προστεθούν κατά τη χρονική
αυτή περίοδο. Μακροπρόθεσμα, η
χώρα στοχεύει να προμηθεύεται το
65% της παραγωγικής της ικανότη-
τας από τις ΑΠΕ έως το 2030, σε σύγ-
κριση με 23% σήμερα, αυξάνοντας
στο 100% έως το 2040.
� Η Φινλανδία πρόκειται να αυξήσει τη
χερσαία αιολική ισχύ από 5 GW το
2022 σε 20 GW έως το 2030. Μόνο
0,8 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος
αναμένεται να προέλθει από ηλιακά
φωτοβολταϊκά. Μέχρι το 2030, η χώρα
στοχεύει το 51% της ηλεκτροπαραγω-
γής της να βασίζεται σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας σε σύγκριση με το
17%, που είναι σήμερα.
� Το μείγμα ενέργειας της Δανίας απο-
τελείται ήδη από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (70%) και στοχεύει οι ΑΠΕ να
κατέχουν μερίδιο 55% της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030.
Η χώρα στοχεύει να αυξήσει την αιολική
δυναμικότητα στην ξηρά κατά 11,5 GW
και τα ηλιακά φωτοβολταϊκά κατά 9 GW
έως το 2030. Η υπεράκτια αιολική δυ-
ναμικότητα θα αυξηθεί από 2,3 GW,
που είναι σήμερα, σε 8,8 GW μέχρι το
τέλος της δεκαετίας που διανύουμε.

Η Νορβηγία δεν περιλαμβάνεται φυ-
σικά στις χώρες που θεωρούνται πρω-
τοπόροι στην ανάπτυξη ΑΠΕ –καθώς
συγκαταλέγεται στους επτά κορυφαί-
ους εξαγωγείς υδρογονανθράκων παγ-
κοσμίως–, παρ’ όλα αυτά έχει θέσει ως
στόχο να πετύχει μηδενικές εκπομπές
άνθρακα έως το 2050, επενδύοντας
μέσω ενός ταμείου σε θέματα περιβάλ-
λοντος και εξηλεκτρισμού της χώρας
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη
Νορβηγία αλλά και την Ισλανδία, η πε-
ρισσότερη ενέργεια παράγεται κατά
75% από υδροηλεκτρική ενέργεια. 

Ιστορική δέσμευση

Δέσμευση της Δανίας είναι να συνει-
σφέρει μαζί με τη Γερμανία, τις Κάτω
Χώρες και το Βέλγιο στον στόχο της
Διακήρυξης του Esbjerg για την εγκα-
τάσταση 65 GW υπεράκτιας αιολικής
ενέργειας έως το 2030 και 150 GW
έως το 2050. Η Δανία συμμετέχει επί-
σης στη Διακήρυξη του Marienborg,
μέσω της οποίας οκτώ χώρες της Βαλ-

τικής Θάλασσας –Δανία, Εσθονία, Φιν-
λανδία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Σουηδία– έχουν δεσμευτεί
να εγκαταστήσουν (αναλογικά) σχεδόν
20 GW υπεράκτιας αιολικής ισχύος μέ-
χρι το 2030. 

Η Γερμανία και η Δανία είναι οι μόνες
χώρες με μεγάλης κλίμακας αιολικά
πάρκα στη Βαλτική Θάλασσα. Η Πολω-
νία θέλει να εγκαταστήσει 6 GW έως
το 2030 και 11 GW έως το 2040. Η
Φινλανδία θέλει να έχει το πρώτο της
μεγάλης κλίμακας αιολικό πάρκο έως
και το 2028. Από τη Σουηδία έχουν
υποβληθεί άδειες για έργα 15 GW. Η
Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία θέ-
λουν να θέσουν σε λειτουργία τα πρώ-
τα τους υπεράκτια αιολικά πάρκα πριν
από το 2030.

Διακήρυξη Marienborg

Στη Διακήρυξη του Marienborg επι-
σημαίνεται και η σπουδαιότητα της δια-
συνοριακής συνεργασίας, που θεωρεί-
ται υψίστης σημασίας. Η Γερμανία και η
Δανία έχουν ήδη προχωρήσει με το δια-
συνοριακό υπεράκτιο αιολικό έργο του
Kriegers Flak (το όνομα προέρχεται από
τον Δανό αξιωματικό του Ναυτικού
Christian Krieger, ο οποίος το 1840
χαρτογράφησε τη Βαλτική Θάλασσα).
Πρόκειται για υπεράκτιο αιολικό πάρκο
ισχύος 600 MW (η πρώτη ανεμογεννή-
τρια εγκαταστάθηκε στις αρχές του

2021) στη Βαλτική Θάλασσα, στο δανέ-
ζικο τμήμα του ομώνυμου υφάλου, που
καλύπτει την κατανάλωση ενέργειας
περίπου 600.000 νοικοκυριών. Με το
Kriegers Flak έκτασης 132 τ.χλμ. με 72
τουρμπίνες SG 8.0-167 DD (κάθε ανε-
μογεννήτρια έχει ύψος 188 μέτρα και
είναι εγκατεστημένη σε θεμέλια βά-
ρους έως 800 τόνων) επιτεύχθηκε ένα
ορόσημο για ενέργεια χωρίς ορυκτά.
Για πρώτη φορά, ένα υπεράκτιο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας συνδέει αιολικά

πάρκα που βρίσκονται σε δύο διαφορε-
τικές χώρες. Το σουηδικό Kriegers Flak
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Όπως αναφέρει το Wind Europe: «Η
Βαλτική Θάλασσα θα είναι βασικό μέ-
ρος της ανάπτυξης της υπεράκτιας αι-
ολικής ενέργειας στην Ευρώπη». 

Για να επιτευχθεί κλιματική ουδετε-
ρότητα έως το 2050, η υπεράκτια αι-
ολική ενέργεια πρέπει να αυξηθεί, από
15 GW στην ΕΕ σήμερα, σε 300 GW
έως το 2050.

Περισσότερες ανανεώσιμες, 
χαμηλότερο κόστος 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον νέο επείγοντα κανονισμό για επιτά-
χυνση των ΑΠΕ, τονίζει: «Η ανάπτυξη περισσότερων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας αποτελεί μέρος του σχεδίου της ΕΕ για τον τερ-
ματισμό της εξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Οι ΑΠΕ
μειώνουν τη ζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορυκτά καύσιμα
στους τομείς της ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης, της βιομη-
χανίας και των μεταφορών, βραχυπρόθεσμα και στο μέλλον. Χάρη
στο χαμηλό λειτουργικό τους κόστος, μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ συμβάλλει
στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας». Σχολιάζοντας την από-
φαση της Κομισιόν, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής
Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) υπογραμμίζει: Η κρίση θα τελειώσει –και
κυρίως δεν θα επανακάμψει ξανά– όταν η Ευρώπη αναπτύξει όλες
τις ανανεώσιμες πηγές της. Γι’ αυτό, πράγματι, η Ευρώπη θέτει
πλέον τις ΑΠΕ σε ύψιστη προτεραιότητα. 
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Όμιλος ΑΒΑΞ: Αλλάζει τον χάρτη 
σε υποδομές, μετακινήσεις και ενέργεια

Μ
ε ανεκτέλεστο έργων που υπερβαί-
νει τα 2 δισ. ευρώ, ο Όμιλος ΑΒΑΞ
είναι συνυφασμένος με τα πιο εμ-
βληματικά έργα υποδομών της

χώρας μας, όπως ενδεικτικά η Αττική Οδός, το
Μετρό της Αθήνας, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, ο
TAP και ο IGB.
Από το σύνολο της κατασκευαστικής του δραστη-
ριότητας αξίζει κανείς να αναφερθεί σε κάποια
από τα εμβληματικά έργα που αναπτύσσει ή έχει
ολοκληρώσει.
Στην Αττική ο Όμιλος ανέλαβε και υλοποιεί την
κατασκευή των έργων υποδομής Α’ φάσης στο
The Ellinikon -τη μεγαλύτερη επένδυση αστικής
ανάπλασης στην Ευρώπη- ενώ παράλληλα έχει
ξεκινήσει το έργο υλοποίησης της υπερσύγχρο-
νης Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, το μεγα-
λύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη που σε
συνδυασμό με την πρόσφατη ολοκλήρωση της
επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας
προς Πειραιά, επίσης από τον Όμιλο ΑΒΑΞ, θα
αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα των καθη-
μερινών μετακινήσεων.
Σε φάση κατασκευής βρίσκεται και ο αυτοκινη-
τόδρομος Πάτρας - Πύργου, με τον Όμιλο ΑΒΑΞ
να υλοποιεί το πρώτο σκέλος - από Μιντιλόγλι
έως Καραίικα. Στα οδικά έργα ανήκουν τόσο το

τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του διαγώνιου
άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο όσο και το έργο
ΣΔΙΤ της Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης (γνωστής και ως FlyOver), που
θα υλοποιηθεί από την Ένωση Προσώπων
ΑΒΑΞ ΑΕ - Μυτιληναίος ΑΕ.
Αναφορικά με τα σιδηροδρομικά έργα, το σχήμα
ΑΒΑΞ - ALSTOM έχει αναλάβει τον εκσυγχρονι-
σμό της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη -
Ειδομένη, ενώ ο Όμιλος έχει αναδειχθεί ανάδο-
χος στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα,
στο οποίο θα εγκαταστήσει σύστημα ηλεκτροκί-
νησης σε σιδηροδρομική γραμμή μήκους 81,4 χι-
λιομέτρων.
Σε επίπεδο κτιριακών έργων, μέσα από τη θυγα-
τρική του AVAX Development και σε συνεργασία
με την Dimand, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην
επερχόμενη επένδυση στο Νέο Φάληρο. Στον

τομέα των ενεργειακών έργων υπεγράφη σύμ-
βαση με τη ΔΕΗ για την κατασκευή φωτοβολταϊ-
κού πάρκου στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος 65
MW, ενώ στην κατηγορία των περιβαλλοντικών
έργων ο Όμιλος συμμετέχει στην κοινοπραξία
που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Λειτουρ-
γία και Συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας».
Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία
και στο εξωτερικό. Ένα από τα πλέον εμβλημα-
τικά ενεργειακά έργα που καθιστούν την Ελλάδα
ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
είναι o Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), ο οποίος συνδέει τη
Βουλγαρία με τον Διαδριατικό Αγωγό (TAP) και
μέσω του Νότιου Διαδρόμου επιτρέπει τη μετα-
φορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω
Ελλάδας, προς την Ιταλία και την περιοχή της Νο-

τιοανατολικής Ευρώπης. To έργο του IGB αναγνω-
ρίστηκε ως κορυφαίο έργο για την πρωτοβουλία
CESEC και έχει εξαιρετική συνέργεια με άλλα με-
γάλα έργα όπως τον TAP και τον TANAP.
Επιπλέον ενδεικτικά έργα στο εξωτερικό αποτε-
λούν ο νέος σταθμός παραγωγής ενέργειας
ισχύος 1.650 ΜW στην Bismayah του Ιράκ προ-
ϋπολογισμού €533 εκατ., ο αυτοκινητόδρομος
Ston Bypass στη δυτική ακτή της Κροατίας και το
υπερπολυτελές City of Dreams Mediterranean, το
πρώτο πολυθεματικό θέρετρο στην Ευρώπη που
αναμένεται να προσελκύει 300.000 επισκέπτες
ετησίως.
Ο Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει την αποστολή του δη-
μιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία στους μετό-
χους και αξιοποιώντας τόσο την υψηλή κατάρτιση
και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του
όσο και τις καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό
με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντι-
κής ευαισθησίας. Με το σύνολο των έργων που
αναλαμβάνει και υλοποιεί, αποδεικνύει με τον πιο
σαφή τρόπο πως συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρ-
κώς και ενισχύει τη δυναμική του στον τομέα των
κατασκευών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της
χώρας και στην ενίσχυση και την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας.

Με το σύνολο των έργων που αναλαμβάνει και υλοποιεί, αποδεικνύει 
με τον πιο σαφή τρόπο πως συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς και 

να ενισχύει τη δυναμική του στον τομέα των κατασκευών, 
των παραχωρήσεων και της ενέργειας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της

χώρας και στην ενίσχυση και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
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The Ellinikon (photo credit Lamda Development)

Επέκταση Γραμμής 3 Μετρό Αθήνας  - Σταθμός Δημοτικό Θέατρο Flyover-Νέα Aνατολική Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης



ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Πυρετός στον ΣΚΑΪ εν αναμονή των
προετοιμασιών για το «Survivor» και το

«My Style Rocks», δύο στοιχήματα για τον
σταθμό που ελπίζει να ανακάμψει στο δεύ-
τερο μισό της σεζόν. Και ενώ για το πρώτο
οι υπογραφές των συμβολαίων με τους
παίκτες φαίνεται να προχωρούν ομαλά, στο
δεύτερο η εικόνα παραμένει αρκετά θολή
όσον αφορά το ποιοι θα καθίσουν στις κα-
ρέκλες της κριτικής επιτροπής και ποιος θα
το παρουσιάσει. 

�Οι πολυσυζητημένες μεταγρα-
φές των δύο κυριών από την ΕΡΤ

στο OPEN έγιναν πριν από μερικούς
μήνες με μεγάλες προσδοκίες. Το κοι-
νό, όμως, είναι αυστηρός κριτής και η
Ίνα Ταράντου είναι το πρώτο «θύμα»,
καθώς η εκπομπή «Εμείς» είναι η
πρώτη που κόβεται για φέτος. Το
«Εμείς», που έκανε πρεμιέρα στις 5
Σεπτεμβρίου, αποτέλεσε μια εναλλα-
κτική πρόταση ψυχαγωγίας, με ταξίδια
ανά την Ελλάδα και ανθρώπινες ιστο-
ρίες, στα οποία όμως δεν ανταποκρί-
θηκαν οι τηλεθεατές.

� Το κλίμα είναι βαρύ
και για το «Μέρα

μεσημέρι» με τη
Μάριον Μιχελιδά-
κη, αφού τα χαμηλά
μονοψήφια νούμε-
ρα τηλεθέασης δεν
αφήνουν πολλά περι-
θώρια. Παρ’ όλα αυτά, οι
πληροφορίες μας λένε πως το «ισχυρό»
συμβόλαιο της παρουσιάστριας θα την
κρατήσει στη θέση της μέχρι το τέλος της
σεζόν.

�Με ποιο κανάλι θα αλλάξουμε χρό-
νο; Αυτό αναρωτιούνται και τα στε-

λέχη των καναλιών που πασχίζουν να στή-
σουν ένα εορταστικό που θα κλέψει τις εν-
τυπώσεις και κυρίως την τηλεθέαση. Για
την ώρα οι σίγουροι είναι το «J2US» με τον
Νίκο Κοκλώνη και ο Σπύρος Παπαδόπου-
λος στην ΕΡΤ με κάτι που θα θυμίζει το
«Στην υγειά μας, ρε παιδιά». 

� Κάποια θέματα φαίνεται ότι προβλημα-
τίζουν τους ιθύνοντες στους τηλεοπτι-

κούς σταθμούς στο να καταστρώσουν με-
γαλόπνοα σχέδια ψυχαγωγίας για το δεύ-
τερο μισό της σεζόν και αυτά έχουν να κά-
νουν με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν θα
αποτελέσει έκπληξη αν κάποιες από τις
προτάσεις που προορίζονται για την άνοιξη
τελικά πάρουν αναβολή για το φθινόπωρο
του 2023, λόγω εκλογικής περιόδου.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Σάλος προκλήθηκε από τα σοβαρά προβλήματα στη μετά-
δοση των αγώνων του Μουντιάλ από τον ΑΝΤ1+. Ο μιντιακός
όμιλος αποφάσισε οι αγώνες να προβάλλονται παράλληλα
και από την ελεύθερη τηλεόραση του ΑΝΤ1, αλλά και να επε-
κταθεί κατά τρεις μήνες η συνδρομή σε όσους έχουν κάνει
εγγραφή στον ΑΝΤ1+.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του ο ΑΝΤ1 ανέφερε μεταξύ άλ-
λων: «Κατά τη διάρκεια μετάδοσης
αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου,
δημιουργήθηκαν τεχνικά προβλήμα-
τα στον ΑΝΤ1+. Η εταιρεία του εξω-
τερικού που ανέλαβε το develop-
ment της πλατφόρμας δεν κατάφερε
να αντεπεξέλθει στον μεγάλο όγκο
ζήτησης που υπήρξε. Η αδυναμία
αυτή προκάλεσε αναστάτωση στους
χρήστες του ΑΝΤ1+ και για αυτό ο
Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αντέδρασε από
την πρώτη μέρα, δίνοντας ελεύθερη
πρόσβαση στη θέαση των αγώνων.

Με αίσθημα ευθύνης και απόλυτου σεβασμού προς τους
συνδρομητές του AΝΤ1+, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποφάσισε για
όλους όσοι πήραν την 6μηνη προσφορά, με 50% έκπτωση,
από τις 17 Οκτωβρίου 2022, αλλά και σε όλους εκείνους που
θα εγγραφούν στο ΑΝΤ1+ έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2022, την
αυτόματη και δωρεάν επέκταση της συνδρομής τους για επι-
πλέον 3 μήνες».

Αυτό το τελευταίο, όμως, ήταν που εξόργισε τους ήδη

εκνευρισμένους συνδρομητές του ΑΝΤ1+, οι οποίοι περίμε-
ναν τουλάχιστον να τους επιστραφεί μέρος των χρημάτων
τους. Αντί αυτού, το μόνο που τους προσφέρθηκε ήταν η τρί-
μηνη επέκταση συμβολαίου, γεγονός που προκάλεσε καται-
γισμό αντιδράσεων στα social media.

Πέρα από όλα αυτά, η μετάδοση όλων των αγώνων από το
ελεύθερο κανάλι, φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον προγραμ-

ματισμό, με κάποιες εκπομπές να
μειώνονται σε διάρκεια και άλλες να
εξοστρακίζονται. Το «Πρωινό» με τον
Γιώργο Λιάγκα θα ολοκληρώνεται
στις 11.45. Στις 14.00 δεν θα παίζεται
η επανάληψη της σειράς «Κωνσταν-
τίνου και Ελένης», ενώ στις 15.00 δεν
θα προβάλλεται το δημοφιλές τηλε-
παιχνίδι «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μα-
κρυπούλια. Το ίδιο θα συμβαίνει και
με το «5Χ5» του Μάρκου Σεφερλή
στην απογευματινή ζώνη. Νέα παύση
και στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να

γίνει εκατομμυριούχος;», που επέστρεψε για λίγο προκειμέ-
νου να αντικαταστήσει τους «Ράδιο Αρβύλα». Οι τελευταίες
εξελίξεις φέρνουν στις 20.00, τις περισσότερες ημέρες, το
κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Το Μουντιάλ ολοκληρώνεται στις 18 Δεκεμβρίου, αλλά τό-
τε ο ΑΝΤ1 θα μπει σε χριστουγεννιάτικο mood. Έτσι, η κανο-
νική ροή στο πρόγραμμα αναμένεται περί τα μέσα Ιανουαρί-
ου του 2023.

Τα πάνω κάτω με το Μουντιάλ στον ΑΝΤ1+

Eurovision: Τι αλλάζει 
στον τρόπο ψηφοφορίας

Πολύ σημαντικές αλλαγές έρχονται στον τρόπο με τον οποίο
θα διεξάγεται η ψηφοφορία της Eurovision, όπως ανακοίνωσε
η EBU. Συγκεκριμένα:
� Στους ημιτελικούς θα ψηφίζει μόνο το κοινό, όπως και σήμε-
ρα, μέσω τηλεφώνου, SMS ή App.
� Οι τηλεθεατές σε όλη την υφήλιο θα μπορούν να ψηφίζουν
online. Αυτό θα γίνεται μέσω μιας ασφαλούς πλατφόρμας, στην
οποία οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πιστωτι-
κή τους κάρτα. Στο τέλος αυτές οι ψήφοι θα ενοποιούνται σε
βαθμούς, σαν να επρόκειτο για μία συμμετέχουσα χώρα.
� Στον τελικό θα συνυπολογίζονται οι ψήφοι των επιτροπών
και της παγκόσμιας ψηφοφορίας.

Μεγάλος ο προβληματισμός για τη
μεσημεριανή εκπομπή του ΣΚΑΪ, καθώς
αναζητούνται οι αλλαγές που θα τονώ-
σουν την πορεία του «Γεια σου», τόσο
στο περιεχόμενο όσο και στους συνερ-
γάτες.

Οι πληροφορίες μας λένε πως αναζη-
τείται πρόσωπο με αιχμηρό λόγο και
άποψη για να δώσει νέα πνοή στον σχο-
λιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται
μέσα από live casting να δούμε να περ-

νούν κάποια πρόσωπα. Μεταξύ αυτών
γνωρίζουμε ότι έγινε πρόταση στη Νανά

Παλαιτσάκη, στον Ποσειδώνα Γιαννό-
πουλο και στον Κώστα Μαρτάκη.

Τα πράγματα είναι, παρ’ όλα αυτά, αρ-
κετά δύσκολα για το «Γεια σου». Όπως
μαθαίνουμε, σε πρόσφατη σύσκεψη
στο κανάλι χτύπησαν οι… καμπάνες για
το μέλλον της εκπομπής. Τα περιθώρια
για να γίνει η ανατροπή στους πίνακες
τηλεθέασης στενεύουν, ενώ κρίσιμο
θεωρείται το Σαββατοκύριακο 17-18
Δεκεμβρίου.

Αλλαγές στην ηγεσία του «Βή-
ματος», σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της Alter Ego Media. Από 1ης
Δεκεμβρίου ο Γιάννης Πρετεντέρης αναλαμβάνει εκδό-
της και ο Γιώργος Μαντέλας διευθυντής της εφημερί-
δας. Ο Αντώνης Καρακούσης, ο οποίος υπέβαλε την πα-
ραίτησή του και αυτή έγινε δεκτή από την ιδιοκτησία του
εντύπου, συνεχίζει ως σύμβουλος έκδοσης και παραμέ-
νει κύριος αρθρογράφος της εφημερίδας. Πρετεντέρης
και Μαντέλας διατηρούν παράλληλα τις αρμοδιότητές
τους στο MEGA και στα «Νέα».

Ο Πρετεντέρης νέος
εκδότης στο «Βήμα» 
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Live casting για να σωθεί το «Γεια σου»



Έντονο είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων για την ηλεκτροκίνηση και αυτό
αποτυπώνεται και στις χιλιάδες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμ-
μα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» που
λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», από την έναρξη του προγράμ-
ματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» έχουν κατατεθεί πάνω από 10.000 αιτήσεις,

ωστόσο διαπιστώνονται σημαντικές αλλαγές στις επιλογές των καταναλω-
τών σε σχέση με την επιλογή του οχήματος.

Στην πρώτη θέση εξακολουθούν να βρίσκονται και πάλι τα ηλεκτρικά πο-
δήλατα με 3.700 αιτήσεις (37%) και ακολουθούν τα ηλεκτρικά δίκυκλα και
τρίκυκλα με 3.500 αιτήσεις (34%) και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 2.100 αιτή-
σεις (21%).
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Μεγάλες ανατροπές στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Δοκιμάζουμε το Toyota 
Aygo X με 72 ίππους!
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Τ
ο μικρό μοντέλο της Toyota μετατράπηκε
σε crossover, ενθουσιάζοντας με το στιλ,
την ευχάριστη οδική συμπεριφορά, τη
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τον

πλούσιο εξοπλισμό και την ανταγωνιστική τιμή του.
Ο λόγος για το νέο Toyota Aygo X, το οποίο κυ-

ριολεκτικά έχει αλλάξει ριζικά και αποδεικνύεται
ότι οι μηχανικοί και σχεδιαστές της ιαπωνικής
μάρκας μπορούν να εξελίξουν ένα best seller μον-
τέλο με τέτοιον τρόπο ώστε να μοιάζει τόσο διαφο-
ρετικό από την «πολιτική» του έκδοση.

Η τιμή του Toyota Aygo X για τη βασική έκδοση
με το χειροκίνητο κιβώτιο κυμαίνεται σε 14.770 ευ-
ρώ, ωστόσο η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τα
μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, η ελεύθερη πρόσβα-
ση στον Δακτύλιο, τα 6 χρόνια εργοστασιακής εγ-
γύησης και η υψηλή μεταπωλητική αξία κάνουν
άκρως δελεαστική την απόκτησή του…

«Άγριες» διαθέσεις
Το Aygo Χ διατηρεί τα στοιχεία εκείνα που διαθέ-

τουν τα αυτοκίνητα πόλης με ένα διαφορετικό στιλ
που προσδίδει «άγριες» διαθέσεις.

Οι διαφορές στο design σε σχέση με τον προκά-
τοχό του είναι επίσης σαφώς πιο άμεσα αντιληπτές.
Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από την ενιαία
κλειστή μάσκα και η γρίλια είναι πιο χαμηλά τοπο-
θετημένη, ενώ υπάρχουν και αρκετές διχρωμίες.
Επίσης, έχουν τοποθετηθεί νέοι LED προβολείς
και τα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους τονί-
ζουν, σε συνδυασμό πάντα με την αυξημένη από-
σταση από το έδαφος, τον «περιπετειώδη» χαρα-
κτήρα και την crossover εμφάνιση του Aygo X.

Οι μεγάλοι τροχοί και η ικανή απόσταση από το
έδαφος εξασφαλίζουν την απαραίτητη πια
crossover αισθητική στο νέο Aygo X. Το μόνο κοινό

σχεδιαστικό σημείο με την προηγούμενη γενιά εν-
τοπίζεται στα γραφικά των κάθετων πίσω φώτων
και στα πίσω παράθυρα που ανοίγουν προς τα έξω
με μεντεσέ.

Hitech εσωτερικό
Εντελώς νέα είναι η εικόνα στην καμπίνα επιβα-

τών, με το Toyota Aygo X να προσφέρει πλέον ένα
από τα καλύτερα εσωτερικά στην κατηγορία. Η
σχεδίαση είναι μοντέρνα και μαζί με τον κυκλικό
πίνακα οργάνων πίσω από το πολυλειτουργικό τι-
μόνι αλλά και την άριστα ενσωματωμένη, στην ελ-
λειψοειδή διαμόρφωση του ταμπλό, οθόνη αφής
όλα συνθέτουν έναν καθόλα σύγχρονο διάκοσμο.
Τις εντυπώσεις τονίζει ο εξοπλισμός του μοντέλου
δοκιμής (Limited), ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την έξτρα κεντρική οθόνη των 9 ιντσών,
ηχοσύστημα JBL, αυτόματο κλιματισμό, ασύρματη
φόρτιση κινητού και καπιτονέ καθίσματα.

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 231 λίτρα
(60 επιπλέον σε σχέση με παρελθόν), ενώ μπορεί να
φτάσει και έως τα 829 λίτρα με πεσμένες τις πίσω θέ-
σεις.

Το Toyota Aygo X είναι διαθέσιμο με έναν κινη-
τήρα και δύο συστήματα μετάδοσης. Εμείς είχαμε
στη διάθεσή μας τον κινητήρα με το μηχανικό κι-
βώτιο 5 σχέσεων, το οποίο προσδίδει οικονομία
καυσίμου και «ζωηρές» επιδόσεις.

Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας χωρητικότη-
τας 998 κ.εκ. αποδίδει 72 ίππους στις 6.000 σ.α.λ.
και ροπή 93 Nm στις 4.400 σ.α.λ.

Στην πράξη κινεί με άνεση το αμάξωμα του Aygo X,
ωστόσο διακρίνει κανείς την έλλειψη δύναμη όταν το
στροφόμετρο εισέρχεται στα κόκκινα. Αλλά δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι το Toyota Aygo X δεν είναι ένα
μοντέλο επιδόσεων αλλά ένα αυτοκίνητο πόλης.

Το κιβώτιο διαθέτει σωστή κλιμάκωση και αί-
σθηση και οι 5 σχέσεις κρίνονται ιδανικές για την
ιπποδύναμη του κινητήρα.

Η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκι-
μής μας κυμάνθηκε σε κάτω από 5 λίτρα για κάθε
100 χλμ. χωρίς να κινούμαστε «οικονομικά» οπότε
με λίγη προσοχή τα 4,5 λίτρα είναι μια εφικτή επί-
δοση στην κατανάλωση καυσίμου.

Ευχάριστο και ευέλικτο
Τα οφέλη από τη νέα πλατφόρμα και τις νέες δια-

στάσεις του νέου Toyota Aygo X γίνονται αμέσως
αντιληπτά από τον οδηγό από τα πρώτα κιόλας μέ-
τρα κίνησης με το αυτοκίνητο. Παράλληλα, το ια-
πωνικό μοντέλο διατήρησε την άνεση και ευελιξία
που προσδίδουν τα αυτοκίνητα πόλης, ενώ η αυξη-
μένη απόσταση από το έδαφος ενδείκνυται για
«αναρριχήσεις» σε ψηλά πεζοδρόμια.

Επίσης, η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει
κυριολεκτικά τη διαδικασία παρκαρίσματος παι-
χνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο ο οδηγός του Toyota Ay-
go X δεν θα νιώσει άβολα, καθώς η οδική συμπερι-
φορά του αυτοκινήτου θυμίζει μοντέλο μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας, ενώ το αυξημένο ύψος του αμα-
ξώματος δεν επηρεάζει καθόλου την πορεία του
ιαπωνικού μοντέλου, ακόμη και αν πνέουν ισχυροί
πλευρικοί άνεμοι.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές το Aygo X θα εντυπωσιάσει τον οδηγό από τα
υψηλά περιθώρια πρόσφυσης που προσδίδουν οι
18άρηδες τροχοί, από την πληροφόρηση και την
αμεσότητα που παρέχει το τιμόνι αλλά και από τη
ζωντάνια του τρικύλινδρου κινητήρα, που ωστόσο
στις υψηλές στροφές παράγει τον χαρακτηριστικό
θόρυβο.
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Δ
ύο παγκόσμιες πρωταθλή-
τριες, η Γερμανία και η Αρ-
γεντινή, κινδυνεύουν να
μείνουν εκτός Μουντιάλ αυ-

τό το Σαββατοκύριακο και να επιστρέ-
ψουν ταπεινωμένες στις πατρίδες τους.

Η Αργεντινή, στο τελευταίο τάνγκο
του Λιονέλ Μέσι σε Μουντιάλ, σόκαρε
τον κόσμο του ποδοσφαίρου όταν στην
πρεμιέρα της έχασε 2-1 από τη Σαουδι-
κή Αραβία, αν και προηγήθηκε. 

Προφανώς και έγινε σκάνδαλο με την
ακύρωση ενός κανονικού γκολ, αλλά
ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Σήμερα θα αν-
τιμετωπίσει το Μεξικό, που στο πρώτο
ματς του ομίλου ήρθε ισόπαλο 0-0 με
την Πολωνία, και ο Μέσι, αν δεν νικήσει,
θα περιμένει με αγωνία την τελευταία
αγωνιστική, όταν η Αργεντινή θα αντιμε-
τωπίσει την Πολωνία και το Μεξικό τη

Σαουδική Αραβία. Το αυτό και για τη
Γερμανία. Στο πρώτο της παιχνίδι και
αυτή προηγήθηκε, αλλά οι Γιαπωνέζοι
κατάφεραν να τη νικήσουν 2-1. 

Τα πράγματα είναι σαφώς πιο δύσκο-
λα για τους Γερμανούς, γιατί αντιμετω-
πίζουν αύριο Κυριακή τη φοβερή και
τρομερή Ισπανία, που διέλυσε 7-0 την
Κόστα Ρίκα. Αν χάσουν οι Γερμανοί, χά-
νονται. Θα τα περιμένουν όλα από την
Ισπανία την τελευταία αγωνιστική: Ισπα-
νία - Σαουδική Αραβία και Γερμανία -
Κόστα Ρίκα.

Τόσο η Γερμανία όσο και η Αργεντινή
δεν έδειξαν ότι μπορούν να κοντράρουν
τη Γαλλία, τη Βραζιλία και την Ισπανία.
Οι τρεις προαναφερόμενες χώρες είναι
μακράν τα φαβορί για το τρόπαιο. 

Η δε Βραζιλία πραγματοποίησε κατα-
πληκτική εμφάνιση στο 2-0 επί της Σερ-

βίας. Έπαιξε με βραζιλιάνικα πόδια και
ευρωπαϊκό... μυαλό. Ο δε σέντερ φορ
της Ριτσάρλισον πέτυχε ένα πανέμορφο
γκολ με ανάποδο ψαλίδι, είχαν και δύο
δοκάρια τα παιδιά της «σελεσάο». Και η
Αγγλία; Μπορεί να συνέτριψε 6-2 το
Ιράν, αλλά με την εθνική Αγγλίας πάντα
υπάρχει ένα ερωτηματικό. Μπορεί να
φτάσει τόσο ψηλά; Σε κάθε αφετηρία
Μουντιάλ ξεκινάει πάντα με τη σιγουριά
ότι θα κατακτήσει το τρόπαιο και ποτέ
δεν το καταφέρνει - μετά το 1966. Δεν
είναι ομάδα εμπιστοσύνης.

Κρίσιμοι οι αγώνες 
τους με Μεξικό και Ισπανία για
την παραμονή τους στο Μουντιάλ

Στα σκοινιά Αργεντινή και Γερμανία
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 26 Νοεμβρίου
12.00 ......................Τυνησία - Αυστραλία
15.00........................Πολωνία - Σ. Αραβία
18.00 ..................................Γαλλία - Δανία 
21.00 ........................Αργεντινή - Μεξικό

Κυριακή 27 Νοεμβρίου
12.00..............................Ιαπωνία - Κόστα Ρίκα
15.00 ............................Βέλγιο - Μαρόκο
18.00..........................Κροατία - Καναδάς
21.00 ..........................Ισπανία - Γερμανία 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
12.00..........................Καμερούν - Σερβία
15.00 ......................Νότια Κορέα - Γκάνα
18.00 ..........................Βραζιλία - Ελβετία
21.00 ............Πορτογαλία - Ουρουγουάη
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Ο
κάθε δικτάτορας σέβεται τον
εαυτό του - και ο Κιμ «πάτα το
κουμπί» Γιονγκ Ουν τον... πα-
ρασέβεται, όπως και ο μακαρί-

της πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ιλ. Και οι δύο,
εκτός των άλλων, ήταν και... προπονητές
ποδοσφαίρου! Η αβάσταχτη δυστυχία του
ποδοσφαίρου είναι ο δικτάτορας μιας χώ-
ρας να νομίζει ότι ξέρει από μπάλα.

Προτού αποχαιρετήσουν την εθνική
ομάδα της πατρίδας του για το Μουντιάλ
του 2010 στη Νότια Αφρική, τους μίλησαν
επί εξάωρο για το σύστημα και την τακτική
(!) και έδωσαν την οδηγία: «θα παίξουμε
σύστημα “ψυγείο”»! Δηλαδή; «Το ψυγείο
είναι για να πίνετε κρύο νερό το καλοκαίρι.
Όμως, από το κρύο νερό μπορεί να αρρω-
στήσετε και έτσι δεν θα πάτε στην προπό-
νηση»! Δηλαδή, μην περπατάτε γιατί μπο-
ρεί να σκοντάψετε, μην οδηγείτε γιατί μπο-
ρεί να τρακάρετε... Παραλογισμός. Και με-
τά... τακτική. Η Βόρεια Κορέα θα έπρεπε να
παίζει... 3-0-7! Τέτοια τακτική εφάρμοζαν
οι Σκοτσέζοι το… 1880! Στο ματς με την
Πορτογαλία το ESPN μετέδωσε πως τα
αμερικανικά δορυφορικά κανάλια έπιασαν
συνομιλίες μέσω αόρατου κινητού τηλε-
φώνου τού νεαρού τότε Κιμ με τον προπο-
νητή Κιμ Γιονγκ Χουν! Αποτέλεσμα; Σκορ
7-0 υπέρ της Πορτογαλίας. Τζάμπα και οι
3.000 Κινέζοι… φίλαθλοι που νοίκιασε το
λεβεντόπαιδο για να έχει κερκίδα η ομάδα.
Και ότι έδινε και... ελευθερίες.

Πολιτικό άσυλο

Την πρώτη μέρα που η αποστολή πάτησε
το πόδι της στη Νότια Αφρική, τέσσερις
διεθνείς εξαφανίστηκαν ζητώντας πολιτικό
άσυλο, ο υπεύθυνος κάλεσε τους ξένους
δημοσιογράφους και τους έβαλε να μετρή-

σουν τους διεθνείς. Ήταν 23, όσους προ-
έβλεπε η FIFA. Τι είχε γίνει; Απλώς αντικα-
ταστάθηκαν οι τέσσερις με άλλους τέσσε-
ρις που δεν ήταν παίκτες! Σάμπως θα τους
αναγνώριζε κανείς; Αφού όλοι ίδιοι είναι.

Αυτά βέβαια μπορεί και να είναι προπα-
γάνδα των Δυτικών. Όλα μέσα στο παιχνίδι
είναι. Μήπως και για εκείνο το αλησμόνητο
Βόρεια Κορέα - Ιταλία 1-0 στο Μουντιάλ του
’66 στην Αγγλία δεν γράφτηκε ότι στο ημί-
χρονο ο Βορειοκορεάτης προπονητής έκα-
νε δέκα αλλαγές αλλά κανένας δεν πήρε
χαμπάρι γιατί όλοι έμοιαζαν μεταξύ τους;

Ανάκριση για τη συντριβή
Μόλις επέστρεψε η αποστολή άρχισε το

μαρτύριο. Πατήρ και υιός κάλεσαν τον προ-
πονητή Χουν στο κυβερνητικό κτίριο και
απέναντί του έβαλε 400 αθλητές, δημοσιο-
γράφους και μαθητές να τον ανακρίνουν
για τη συντριβή. Για 17 ολόκληρες ώρες! Ο
Χουν κατέρρευσε από την επιθετικότητα
όλων. Όταν συνήλθε, στάλθηκε στα κάτερ-
γα, μεταμφιεσμένος μάλιστα για να μην τον
αναγνωρίσουν και τον λιντσάρουν. Μαζί
του και τέσσερις ακόμη παίκτες. Ο Κιμ Ιλ
και ο υιός τούς κατηγόρησαν για «ιδεολο-

γικές αδυναμίες»… Στη Βόρεια Κορέα ο
πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο θέλει
να δώσει διοργάνωση Μουντιάλ!

Μέγας μπασκετμπολίστας
Ο Κιμ, εκτός από μέγας προπονητής και

μέγας ποδοσφαιριστής, είναι και μέγας
μπασκετμπολίστας. Έφερε στην πρω-
τεύουσα τον άλλοτε πρωταθλητή ΝΒΑ Ντέ-
νις Ρόντμαν και τον περιέφερε. Θέλει όμως
η νεολαία να βγάλει έναν Μέσι και έναν Ρο-
νάλντο. Για αυτό και επέτρεψε την προβολή
της ταινίας «Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ».

Σε αντίθεση όμως με το ποδόσφαιρο των
ανδρών, η εθνική γυναικών Κ20 έφτασε μέχρι
την κορυφή του κόσμου το 2016 με νίκη 3-1
επί της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της
Νέας Γουινέας! Η υποδοχή από τους συμπα-
τριώτες τους στην Πιονγιάνγκ ήταν συγκλονι-
στική. Τον ίδιο ενθουσιασμό σκόρπισε και η
ομάδα U17, που έφτασε και αυτή στην κορυφή
του κόσμου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιορ-
δανίας έναν μήνα νωρίτερα. Δυτικοί παρατη-
ρητές επισημαίνουν ότι το ποδόσφαιρο γυναι-
κών ανθεί στη Βόρεια Κορέα, διότι δεν υπάρ-
χει κοπέλα που να μην είναι ερωτευμένη με
τον 40χρονο Κορεάτη ηγέτη και αφοσιώνον-
ται στο ποδόσφαιρο για να γίνουν αναγνωρί-
σιμες και ίσως ο Κιμ τις προτιμήσει! Ο Κιμ έχει
πέραση στον γυναικείο πληθυσμό, πρωτίστως
από... ιδεολογικά κριτήρια, εννοείται.

Κιμ: «Θα παίξουμε
το σύστημα “ψυγείο”»

Μουντιάλ 2010: 
Μια απίθανη ιστορία 
με τον Βορειοκορεάτη 
που εκτός από πρόεδρος
είναι και προπονητής!
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Δάρδα

Τ
ο φαντασμαγορικό χωριό «Christmas
Factory» ανοίγει σήμερα τις πύλες του
στην Τεχνόπολη προσκαλώντας μικρούς
και μεγάλους να ανακαλύψουν «Τα μυ-

στικά του Άγιου Βασίλη»!
Οι μαγικές μηχανές του πιο διάσημου εγχώριου

χριστουγεννιάτικου εργοστασίου θα «ανάψουν»
και φέτος παρουσιάζοντας μια παραμυθένια
υπερπαραγωγή με μοναδικές εμπειρίες, φώτα,
στολίδια, δέντρα, πολύ παιχνίδι, γαργαλιστικές
μυρωδιές και δημιουργικά εργαστήρια.

Το κλασικό ιταλικό καρουζέλ με υπέροχη θεμα-
τοποίηση θα περιμένει όλους τους επισκέπτες για
βόλτες νοσταλγικές και παραμυθένιες. Το αγαπη-
μένο τρένο του «Christmas Factory», που αγαπή-
θηκε από την πρώτη στιγμή, θα ταξιδέψει τους

επισκέπτες σε κάθε γωνιά του εργοστασίου, ενώ
το μεγαλύτερο παγοδρόμιο της Αθήνας, 250 τε-
τραγωνικών μέτρων, θα είναι στη διάθεση μικρών
και μεγάλων. Η ψηλότερη ρόδα που έχει μπει ποτέ
στο κέντρο της πόλης, φτάνοντας φέτος τα 20 μέ-
τρα, θα προσφέρει μοναδική θέα από ψηλά βλέ-
ποντας πανοραμικά όλο το στολισμένο χωριό αλλά
και την Ακρόπολη.

Τα εκατοντάδες ξωτικά σε μεγάλη φούρια!
Οι βοηθοί του Santa Claus τρέχουν ήδη πάνω

κάτω ενθουσιασμένοι και κάτι λένε μεταξύ τους.
Α, ναι! Για την απόφαση του Άγιου Βασίλη να πει
όλα του τα μυστικά. Ποια μυστικά; Τα μυστικά που
οδηγούν ξανά στη χαρά! Δεν θέλει να βλέπει άλ-
λους στενοχωρημένους ανθρώπους και θα ανοί-

ξει όλα τα χαρτιά του και το σπίτι του για να βοηθή-
σει όλα τα παιδιά του κόσμου να ξαναβρούν το χα-
μόγελό τους. Πού βρίσκεται η χαρά; Αν ξέρει κά-
ποιος, σίγουρα αυτός είναι ο Άγιος Βασίλης. Το
σύμβολο χαράς των παιδιών όλου του κόσμου.

Highlight της φετινής λαμπερής χριστουγεννιά-
τικης γιορτής θα είναι η θεατρική παράσταση
«Ελαφονταίν, ο Αίσωπος αλλιώς» σε σκηνοθεσία
και σύλληψη του Γιώργου Σουλεϊμάν, κείμενο της
Σοφίας Καψούρου και πρωτότυπη μουσική του
Θέμη Καραμουρατίδη. Η παράσταση παίζεται για
πρώτη φορά στο «Christmas Factory» και είναι η
ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσουν οι λιλιπούτειοι
επισκέπτες τους μύθους του Αισώπου μέσα από
την προσωπική ματιά του Γάλλου ποιητή και μυθο-
ποιού Ζαν ντε λα Φονταίν. 

Μύρισαν Χριστούγεννα στην Αθήνα
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Δεν θα μάθουμε ποτέ τα μυστικά του Απόστολου
Γκλέτσου. Ο δημοφιλής ηθοποιός απέρριψε το εν-
δεχόμενο να γράψει την αυτοβιογραφία του, με τον
ισχυρισμό πως δεν επιθυμεί να εκθέσει τρίτα πρό-
σωπα και καταστάσεις. «Ό,τι κοροϊδεύουμε θα κά-
νουμε; Στο σπίτι μου δεν υπάρχει ούτε φωτογρα-
φία. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μη θέλουν
να τους εμπλέξω μέσα στη ζωή μου. Με αυτό που
κάνουν μερικοί μπορώ να τρελαθώ. Τι λέτε ρε; Το
θεωρώ μεγάλη ξεφτίλα», ανέφερε με έντονο ύφος.

Αυτοβιογραφία γιοκ

Δεν έβγαλε σεζόν

Τέλος το «Εμείς» στο Open λόγω χαμηλών τη-
λεθεάσεων. Με μια αιφνιδιαστική κίνηση η διοί-
κηση του καναλιού προχώρησε στο «κόψιμο»
της καθημερινής ταξιδιωτικής εκπομπής με πα-
ρουσιάστρια την Ίνα Ταράντου, απόφαση που
τράνταξε το τηλεοπτικό τοπίο. «Το προσπαθήσα-
με αρκετά, πιστεύω, και από το κανάλι και από
την ομάδα. Πιστέψαμε σε αυτό το διαφορετικό
είδος εκπομπής. Προφανώς η ζώνη είναι πολύ
ανταγωνιστική και δεν έχει χώρο για άλλα πράγ-
ματα, διαφορετικά. Συμβαίνουν αυτά, ναι, πι-
κράθηκα», δήλωσε η δημοσιογράφος. 

Τίτλοι τέλους στον γάμο της
Ελιάνας Χρυσικοπούλου και
του Νίκου Φαράκλα έπειτα
από εννέα χρόνια κοινής ζωής
και την απόκτηση δύο παιδιών.
Η δημοσιογράφος μετακόμισε
ήδη σε άλλο σπίτι αποκαλύ-
πτοντας στην πρώτη δημόσια
ανάρτησή της: «Ξέρεις πότε
ένιωσα ανακούφιση; Όταν συ-
νειδητοποίησα πως, ανοίγον-
τας αυτή την πόρτα, είχα ήδη
κάνει το πρώτο βήμα».

Ξαφνικός 
χωρισμός

It’s a girl
Παρθενική εμφάνιση της νεογέννητης κορούλας του Δημήτρη Μα-
καλιά και της Αντιγόνης Ψυχράμη στο Instagram. Η μικρή πόζαρε
στην αγκαλιά της ευτυχισμένης μαμάς να κοιμάται του καλού και-
ρού, με την ηθοποιό να εξομολογείται γλυκά για την όμορφη μπέμ-
πα. «Το κοριτσάκι μας. Τόσο καιρό σε περιμέναμε! Τώρα περίμενε
και εσύ και θα δεις, τα καλύτερα έρχονται!», έγραψε με αγάπη.

Ο γοητευτικός σταρ Ίαν Ζίρινγκ, ο οποί-
ος έγινε παγκοσμίως γνωστός από την
αμερικανική σειρά των 90s «Χτυποκάρ-
δια στο Μπέβερλι Χιλς», βρίσκεται στη
χώρα μας!
Ο διάση-
μος πρω-
ταγωνι-
στής συμ-
μετέχει
στα γυρί-
σματα του
σόου
«Gold S-
tar», που
πραγματο-
ποιούνται
αυτές τις μέρες σε κοσμοπολίτικους ελ-
ληνικούς προορισμούς, δηλώνοντας μα-
γεμένος από τις φυσικές ομορφιές του
τόπου μας αλλά κυρίως από την Ακρόπο-
λη, όπου και πόζαρε χαμογελαστός.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η θεία Μενεγάκη

Χτυποκάρδια 
στην Αθήνα

Ε
ίναι ομορφόσογο και φαίνεται! Η Ελένη Μενεγάκη φωτο-
γραφήθηκε πλάι πλάι με τη θεία της Μαρία και το διαδί-
κτυο πήρε φωτιά από τα κολακευτικά σχόλια για τη γοη-
τεία και την κομψότητα των δύο γυναικών. Η διδάκτωρ

Γαλλικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Στρα-
σβούργου και ομότιμη καθηγήτρια της Ιστορίας του Γαλλικού Πολι-
τισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε το νέο βιβλίο της
στο Μουσείο Δροσίνη και η «ωραία Ελένη» έδωσε το «παρών» στη
λαμπερή εκδήλωση. Θεία και ανιψιά πόζαραν μαζί στο Instagram
με την οικοδέσποινα του Μεγάλου Καναλιού να κάνει τις απαραίτη-
τες συστάσεις: «Με την αγαπημένη μου θεία Μαρία Μενεγάκη στην
παρουσίαση του βιβλίου της “Ζωή Ν. Δραγούμη και Αρτύρ ντε
Γκομπινώ δυο πλειάδες στον Ελληνικό ουρανό”. Αποσπάσματα από
το βιβλίο διάβασε η Ναταλία Δραγούμη».
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Τ
α αντιβιοτικά είναι ένα πολύτιμο όπλο
στην Ιατρική και για αυτό πρέπει να το
χειριζόμαστε με προσοχή. Είναι σημαν-
τικό να μην κάνουμε κατάχρηση αντιβιο-

τικών, να μην τα παίρνουμε σαν καραμελίτσες και
να θυμόμαστε πως δεν μας βοηθούν να καταπο-
λεμήσουμε ιώσεις!

Ο γενικός ιατρός και πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στάθης Σκληρός ανα-
φέρει πως μόνο με προσοχή στη χορήγησή τους
θα εξασφαλιστεί η καλύτερη θεραπεία για
όλους, συμβάλλοντας συγχρόνως στη μείωση
της αντίστασης στα αντιβιοτικά.

«Η λανθασμένη και αλόγιστη χρήση αντιβιοτι-
κών έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη αντί-
σταση των μικροβίων σε αυτά, γεγονός που απο-
τελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί
να μετατρέψει μια απλή λοίμωξη σε κατάσταση
απειλητική για τη ζωή. Οι ερευνητές υπολόγισαν
ότι η μικροβιακή αντοχή στα βακτήρια προκάλε-
σε περίπου 1,27 εκατ. θανάτους το 2019», τονίζει
ο κ. Σκληρός.

Το βάρος των λοιμώξεων από βακτήρια ανθε-
κτικά στα αντιβιοτικά στον ευρωπαϊκό πληθυσμό
είναι συγκρίσιμο με αυτό της γρίπης, της φυμα-
τίωσης και του HIV/AIDS μαζί. Ο ΠΟΥ έχει δηλώ-
σει ότι η μικροβιακή αντοχή είναι μία από τις δέ-
κα κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημό-
σια υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
«Επειδή τα αντιβιοτικά καταπολεμούν μόνο τα
βακτήρια και όχι τους ιούς, είναι συνήθως ανα-
ποτελεσματικά κατά του κρυολογήματος. Ωστό-

σο, μερικές φορές ένα κρυολόγημα μπορεί να
οδηγήσει σε βακτηριακή λοίμωξη. Σε αυτή την
περίπτωση τα αντιβιοτικά θα είχαν όφελος, αν
ήταν σε θέση να αποτρέψουν αυτού του είδους τη
μόλυνση. Επειδή όμως τα κρυολογήματα σχεδόν
πάντα υποχωρούν από μόνα τους χωρίς σοβαρά
προβλήματα και τα αντιβιοτικά συχνά προκαλούν
παρενέργειες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα της χρήσης αντιβιοτικών πρέπει να εξε-

ταστούν προσεκτικά», αναφέρει ο κ. Σκληρός. 
Κάθε χρόνο 1,3 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως

χάνουν τη ζωή τους από λοίμωξη που οφείλεται
σε βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Ο όρος
«αντιβίωση» σημαίνει την αναστολή της ανά-
πτυξης ορισμένων μικροβίων με τη δράση άλ-
λων μικροβίων (δηλαδή το αντίθετο της συμ-
βίωσης). Ορισμένοι παραφράζοντας λανθα-
σμένα τον όρο πιστεύουν πως τα αντιβιοτικά εί-
ναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση ιογε-
νών λοιμώξεων που προσβάλλουν τον ανθρώ-
πινο οργανισμό, ωστόσο η πραγματικότητα εί-
ναι διαφορετική. Η αλόγιστη χρήση τους βλά-
πτει τον οργανισμό μας, μάλιστα αυτό που δια-
πιστώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας,
όπου παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσο-
στά κατανάλωσης αντιβιοτικών, ήταν η περαιτέ-
ρω εξέλιξη της μικροβιακής αντοχής συχνά με
μοιραία κατάληξη για τους ασθενείς. Στη χώρα
μας δυστυχώς, όταν αντιμετωπίζουμε κάποια
ίωση, συνηθίζουμε να καταφεύγουμε μόνοι
μας στη λύση που θεωρούμε ενδεδειγμένη,
τρέχοντας στο πλησιέστερο φαρμακείο. 

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Το βάρος των λοιμώξεων από βακτήρια
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στον
ευρωπαϊκό πληθυσμό είναι συγκρίσιμο
με αυτό της γρίπης, της φυματίωσης 
και του HIV/AIDS μαζί

Οι πολίτες συμβουλεύονται συχνά τον φαρ-
μακοποιό της γειτονιάς. «Το φαρμακείο ως
φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
ο φαρμακοποιός ως συνδετικός κρίκος με-
ταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών
υγείας οφείλουν να λειτουργήσουν συμβου-
λευτικά και να αξιολογήσουν σε ποιες περι-
πτώσεις μια ίωση μπορεί να αντιμετωπιστεί
από τον ασθενή με συμπτωματική θεραπεία,
δηλαδή με αντιπυρετικά, παστίλιες, αποσυμ-
φορητικά, αυξημένη λήψη υγρών κ.λπ., και
να τα συστήσει εν συνεχεία στον ασθενή και
ποια συμπτώματα χρήζουν περαιτέρω ιατρι-
κής γνωμάτευσης και ενδεχομένως χορήγη-
σης κατάλληλης αγωγής - αντιβίωσης, σε πε-
ρίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τον θε-
ράποντα ιατρό», αναφέρει ο φαρμακοποιός
Θεόδωρος Σακόπουλος.

Ο ρόλος 
του φαρμακοποιού

«Κρυφή πανδημία»
η κατάχρηση αντιβιοτικών

Θεόδωρος Σακόπουλος, 
φαρμακοποιός

Στάθης Σκληρός, γενικός ιατρός και
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Έρευνας και Εκπαίδευσης στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς το πέρασμα της Σελήνης
από το ζενίθ του ωροσκοπίου σας σάς τοποθε-
τεί χρονικά σε μια πιο κοινωνική στιγμή. Η
επιθυμία σας για επαγγελματική αναγνώριση
είναι μεγάλη και ίσως να σας γίνει μια πρόταση
που θα έχει έντονο το στοιχείο της οικονομι-
κής ικανοποίησης. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να επικοινω-
νήσετε και να γεμίσετε τις γνώσεις σας. Βέ-
βαια, οι ψυχολογικές μεταπτώσεις μέσα στο
Σαββατοκύριακο θα σας κουράσουν, όπως
και τα πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να
σας καταλάβουν. Γενικότερα είναι ένα διήμε-
ρο που καλό είναι να μην αγνοήσετε τα μηνύ-
ματα που θα σας δώσει η διαίσθησή σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτό το διήμερο είστε έντονα συναισθηματι-
κοί με τους άλλους, σκέφτεστε πολλά θέματα
από το παρελθόν αλλά και νιώθετε εξαρτη-
μένοι με κάποιες επιθυμίες σας. Τα οικονο-
μικά σας θα έχουν μια σχετική καλυτέρευση,
αλλά σίγουρα όλα εξαρτώνται και από το
προσωπικό σας ωροσκόπιο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι η στιγμή για να δώσετε την απαραίτητη
προσοχή στα προσωπικά σας θέματα, στις
σχέσεις, τις συνεργασίες αλλά και τον σύν-
τροφό σας. Είναι ένα πολύπλοκο κομμάτι αυ-
τό για εσάς την παρούσα χρονική στιγμή και
ίσως θα πρέπει να βάλετε μια τάξη σε κάθε
πτυχή που χρειάζεται τη δική σας παρέμβα-
ση.

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι ένα καλό διήμερο για εσάς στο οποίο
θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με κάποιες κα-
θημερινές σας ασχολίες, να φροντίσετε την
υγεία σας αλλά και να κάνετε κάτι που σας
φέρνει πιο κοντά σε ό,τι αγαπάτε. Το απόγευ-
μα της Κυριακής μια οικογενειακή υπόθεση
θα σας απασχολήσει με ένταση και πάθος.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους ό,τι και να συμβεί
μέσα στο διήμερο θα έχετε μια πολύ καλή
προστασία από το σύμπαν. Ανανεωθείτε,
φροντίστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά
και αφήστε τη διαίσθησή σας να σας καθοδη-
γήσει σε κάθε κατάσταση που εσείς αδυνα-
τείτε αυτήν τη στιγμή να αντιμετωπίσετε με τη
λογική.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Το Σαββατοκύριακο θα νιώσετε περισσότερη
ασφάλεια κοντά στα δικά σας πρόσωπα, στην
οικογένειά σας αλλά και σε εκείνους που
βρίσκονται ουσιαστικά δίπλα σας και σας
στηρίζουν. Ίσως έχετε την επιθυμία να μείνε-
τε στον χώρο σας, να τον ανανεώσετε αλλά
και να τον φροντίσετε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτό το διήμερο η επιθυμία σας θα είναι να
επικοινωνήσετε, να ταξιδέψετε, να νιώσετε
και να μοιραστείτε ιδέες και συναισθήματα.
Είναι η στιγμή της έκφρασης και ίσως είναι
μια καλή ευκαιρία να πείτε και να αποκαλύ-
ψετε κάτι που κρύβατε πολύ καιρό. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι η περίοδος που σας χαρακτηρίζει,
σας κάνει να ξεχωρίζετε και θα σας δο-
θούν πολλές ευκαιρίες να ξεκινήσετε μια
νέα διαδρομή. Αυτό το Σαββατοκύριακο
είναι ένα συναισθηματικό πέρασμα που
ανανεώνεστε, αναπτύσσετε τις επιθυμίες
και τις αξίες σας, ακόμη και αν κάποιοι
βρίσκονται απέναντι σε όλο αυτό που
εσείς προσπαθείτε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η παρουσία της Σελήνης στο δικό σας ζώδιο
θα έχει μια αρκετά έντονη επιρροή όλο το
Σαββατοκύριακο στα συναισθήματά σας, αλ-
λά και θα αναζητήσετε τον τρόπο που πρέπει
να διαχειριστείτε την κάθε κατάσταση που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Κυριακή θα είναι αρ-
κετά πολύπλοκη μέρα σε σχέση με το Σάβ-
βατο, εφόσον θα αλλάζουν η διάθεση και ο
τρόπος σκέψης σας συνέχεια, σε σημείο να
κουραστούν και οι άλλοι μαζί σας.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η παρουσία της Σελήνης στον 12ο τομέα σας
είναι ένδειξη εσωτερικότητας, παρασκηνίου,
πιεσμένων συναισθημάτων και καταστάσε-
ων που αφορούν την εργασία και την υγεία
σας. Ίσως νιώσετε καλύτερα να μοιραστείτε
αυτό το διήμερο με τα πολύ δικά σας πρόσω-
πα ή, πιθανόν, να έχετε τη χαρά να δώσετε τη
φροντίδα και την προσφορά σας σε πολύ δι-
κά σας πρόσωπα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η ομαδικότητα θα σας χαρακτηρίσει αυτό
το διήμερο, όπου θα επιδιώξετε να συναν-
τήσετε φιλικά σας πρόσωπα αλλά και άτο-
μα με τα οποία έχετε κοινούς στόχους και
ιδεολογία. Η καλή σας διάθεση θα σας κά-
νει ακόμη πιο αγαπητούς στους άλλους
και θα κερδίσετε τις εντυπώσεις.

Aυτό το Σαββατοκύριακο η Σελήνη
βρίσκεται στο ζώδιο του Αιγόκερου,
όπου δημιουργεί ένα συντονισμένο
συναισθηματικό πλαίσιο. Είναι η

χρονική στιγμή που βρισκόμαστε σε μια λιτή
συμπεριφορά γιατί δεν θέλουμε να δείξουμε
αδύναμοι και ευάλωτοι. Το απόγευμα της
Κυριακής η σύνοδος της Σελήνης με τον
Πλούτωνα παρουσιάζει μια εσωτερικότητα, 
οι σκέψεις γίνονται πιο βαθιές και ίσως μας
επηρεάσουν κάποια γεγονότα.
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Μ
ε το που υπεγράφη το μνημόνιο
κατανόησης ανάμεσα στην Ελλά-
δα και την Αίγυπτο από τους
υπουργούς Εθνικής Άμυνας των

δύο χωρών, το υπουργείο Εξωτερικών της γει-
τονικής χώρας εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτη-
ρίζοντας το μνημόνιο αυτό παράνομο για τις πε-
ριοχές έρευνας και διάσωσης. 

Συγκεκριμένα, το τουρκικό υπουργείο Εξω-
τερικών απορρίπτει το μνημόνιο και το τοποθε-
τεί στο γενικότερο πλαίσιο της αντιτουρκικής
πολιτικής της Ελλάδας, η οποία αποτελεί κατά
την Άγκυρα «μια μάταιη και αυτοκαταστροφική
προσπάθεια». Αποκαλεί «ανισόρροπη» την Ελ-
λάδα και ισχυρίζεται ότι με αυτήν την κίνηση
προσπαθεί να καλύψει το πρόσφατο σκάνδαλο
που προκάλεσε στη Λιβύη.

Η Άγκυρα, όμως, δεν λέει κουβέντα για την
Αίγυπτο. Δεν τολμά να στραφεί εναντίον του
Καΐρου. Λες και η Ελλάδα μόνη της υπέγραψε
το μνημόνιο ή με τον καθρέφτη της. Είναι τόσο
μεγάλη η αγωνία του Ταγίπ Ερντογάν να αποκα-
ταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις με τον Αλ Σί-
σι που δεν πρόκειται να στραφεί εναντίον του. 

Τι άλλο λέει η Τουρκία;

Ότι οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην
ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία δεν αποτελούν
περιοχές κυριαρχίας, όπως υποστηρίζει η Ελ-
λάδα, και ότι η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη
με τη Σύμβαση του Αμβούργου του 1979. Οι κα-
νόνες σχετικά με τις περιοχές έρευνας και διά-
σωσης καθορίστηκαν από αυτή τη σύμβαση,
βάσει της οποίας οι χώρες υποχρεούνται να συ-
νεργάζονται σε περίπτωση αλληλεπικαλυπτό-
μενων περιοχών παροχής υπηρεσιών.

Οι θαλάσσιες ζώνες έρευνας και διάσωσης
που έχουν κηρυχθεί από την Τουρκία και την
Ελλάδα στο Αιγαίο και ευρύτερα στη Μεσόγειο
και έχουν κοινοποιηθεί στον Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισμό επικαλύπτονται μεταξύ τους. 

Όντως απαιτείται συμφωνία. Όμως η Ελλάδα
έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας,
έρευνας και διάσωσης με τις γειτονικές χώρες,
τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ιταλία. Και όλες αυτές
οι χώρες αναγνώρισαν ότι η περιοχή ευθύνης
της Ελλάδας συμπίπτει με το FIR Αθηνών. Η μό-
νη που δεν το αναγνωρίζει είναι η Τουρκία. 

Αντιθέτως, το 1988 η Τουρκία εξέδωσε Κανο-
νισμό με τον οποίο όρισε ως περιοχή ευθύνης
της για παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσω-

σης περιοχή που, πέραν των FIRs Κωνσταντι-
νούπολης και Άγκυρας, περιλαμβάνει τμήμα
του FIR Αθηνών μέχρι το μέσο περίπου του Αι-
γαίου. Εγκλώβισε έτσι μεγάλο τμήμα της ελλη-
νικής επικράτειας εντός τουρκικής περιοχής
έρευνας και διάσωσης. Τον Οκτώβριο του 2020
η Τουρκία με νεότερο Κανονισμό επέκτεινε την
περιοχή ευθύνης της για έρευνα και διάσωση
στη Μεσόγειο, εντός του FIR Αθηνών πιο δυτικά
μέχρι τον 26ο Μεσημβρινό, αγγίζοντας τα εξω-
τερικά χωρικά ύδατα των ανατολικών ακτών της
Κρήτης, καταλαμβάνοντας έτσι μεγαλύτερο
τμήμα ελληνικής επικράτειας, όπως τα νησιά
Κάσος και Κάρπαθος. 

Πώς, λοιπόν, νομιμοποιείται η Τουρκία να μι-
λά για τη Σύμβαση του Αμβούργου;

Η τουρκική αυτή ενέργεια, δηλαδή η συμπε-
ρίληψη ελληνικών νησιών, ελληνικών χωρικών
υδάτων και ελληνικού εναέριου χώρου στην
τουρκική περιοχή έρευνας και διάσωσης σα-
φώς, παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας και
τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις.

Αλλά είπαμε, η Τουρκία ερμηνεύει τις συνθή-
κες όπως τη βολεύει και διαβάζει τα γεγονότα
ad hoc.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη

Τα λάθη της Τουρκίας με την Αίγυπτο

Η Άγκυρα δεν 
λέει κουβέντα για
το Κάιρο, λες και 
η Ελλάδα μόνη της
υπέγραψε 
το μνημόνιο. 
Είναι τόσο μεγάλη
η αγωνία του Ταγίπ
Ερντογάν να
αποκαταστήσει 
τις διπλωματικές
σχέσεις με 
τον Αλ Σίσι
που δεν πρόκειται 
να στραφεί
εναντίον του 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ89
ΧΡΟΝΙΑ




